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تقريظ
�ل�سيخ د. عبد �هلل �سالح حممد �لعبيد1، حفظه �هلل تعالى

اطلعت على موا�سع مم� كتبه االأخ ال�سيخ اأبو اإ�سح�ق �سعد الدين 
حممد كم�ل يف كت�به املو�سوم بـ )الفتح الرب�ين يف رواية ور�ش من 
طريق االأ�سبه�ين( فوجدته قد اجتهد يف تقريب رواية االأ�سبه�ين 

كم� تلقيته� من م�س�يخي، وعلقت بع�ش املالحظ�ت داخل 
الكت�ب، �سكر اهلل له هذا اجلهد يف ن�رش كالم اهلل تع�لى، ونفع به 

االأمة.

وكتب
عبد �هلل بن �سالح بن حممد �لعبيد

1. �سيخن� ال�سيخ عبد اهلل بن �س�لح العبيد حفظه اهلل ، وينت�سب اإلى اأحد بطون متيم وهم بنو عمرو بن متيم ، هو اأحد العلم�ء 
االأعالم املتفننني الب�رعني يف جميع العلوم ال�رشعية والعربية ، وقد قراأ �سيخن� القراآن واأُجيز ب�لقراءات الع�رش الكربى واالأربع 

ال�سواذ على عدد من اأعلى قراء الع�مل �سندا ، فقراأ على ال�سيخ حممد عبد احلميد عبد اهلل ب�الإ�سكندرية ، وعلى ال�سيخ عبد الب��سط 
ها�سم باأ�سيوط ، وقراأ على ال�سيخة اأم ال�سعد بالإ�سكندرية ، وقراأ على ال�سيخ ال�سمنودي ب�سمنود ، كما قراأ واأُجيز من كبار قراء 

ال�س�م منهم ال�سيخ حميي الدين الكردي ، وال�سيخ الطرابي�سي. واأم� يف احلديث فم� ترك حمدث� ع�يل االإ�سن�د يف الع�مل اإال رحل اإليه 
، وقراأ عليه وا�ستج�ز منه ، فك�نت رحلته اإلى الدول العربية واالإ�سالمية �رشق� وغرب� يف مدة اأكرث من خم�ش وع�رشين �سنة ، فقراأ 
كتب ال�سنة والفقه واالعتق�د واأجيز به� من حمّدثي ب�ك�ست�ن واليمن وال�س�م وم�رش واملغرب وحمدثي جند واحلج�ز واالأح�س�ء ، ) 

م�بني قراءة مطّولة وموجزة ( ، كم� برع يف اللغة العربية ب�ستى علومه� ، وله موؤلف�ت وحتقيق�ت واأبح�ث مطبوعة وخمطوطة يف 
علوم �ستى تزيد على االأربعني.

وح�سل على م�ج�ستري ال�رشيعة بر�س�لته ) الدالالت عند االأ�سوليني : درا�سة مق�رنة بني منهج الفقه�ء واملتكلمني ( ، والدكتوراة 
بر�س�لته ) حترير االأحك�م يف تدبري اأهل االإ�سالم ( حتقيق ودرا�سة لالإم�م الفقيه بدر الدين حممد بن اإبراهيم بن جم�عة الكن�ين 

ال�س�فعي )ت337هـ(.
وهو من خرية الن��ش خلق� واأدب� وتوا�سع� نح�سبه كذلك واهلل ح�سيبه .
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املقّدمة
اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ ب�هلل من �رشور اأنف�سن� ومن �سيئ�ت اأعم�لن�، من يهده اهلل 

فال م�سل له، ومن ي�سلل فال ه�دي له، واأ�سهد اأن الاإله اإال اهلل وحده ال�رشيك له، واأ�سهد اأن حممداً عبده 
ور�سوله...

ْسِلُموَن نتُم مُّ
َ
 َوأ

َّ
 َتُموُتنَّ إِل

َ
يَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَّـَه َحقَّ ُتَقاتِِه َول ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
 يَا أ

 
اً

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجال ي َخلََقُكم ِمّ ِ
َّ

َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم ال يُّ
َ
يَا أ

رَْحاَم ۚ إِنَّ اللَّـَه َكَن َعلَيُْكْم َرِقيباًا
َ ْ
ي تََساَءلُوَن بِِه َوال ِ

َّ
ا َونَِساءاً َواتَُّقوا اللَّـَه ال َكِثرياً

ْعَمالَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم 
َ
ا. يُْصِلْح لَُكْم أ  َسِديداً

اً
يَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَّـَه َوقُولُوا قَْول ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
 يَا أ

ا ُ َفَقْد فَاَز فَْوزاًا َعِظيماً
َ

ُذنُوَبُكْم ۚ َوَمن يُِطِع اللَّـَه َورَُسول
اأم� بعد..

ف�إن اأ�سدق احلديث كت�ب اهلل تع�لى، وخري الهدي هدي حممٍد �سلى اهلل عليه و�سلم، و�رش االأمور حمدث�ته�، 
وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة �ساللة، وكل �ساللة يف الن�ر ثم اأم� بعد:

ف�إنه مل� ك�ن علم القراءات من اأجل العلوم ال�رشعية واأرفعه� قدراً، واأ�سم�ه� مك�نة، ك�نت االأولوية لالإهتم�م 
والرع�ية به مقدمة وذلك الرتب�طه ب�أ�رشف واأ�سح الكتب ال�سم�وية اأال وهو القرءان الكرمي، وقد ت�رشفت 
ب�أن اأكون من طالب هذا العلم اجلليل على اأيدي علم�ء اأجالء - اأمث�ل اجلهبذ العالمة امل�سهود له ب�حلفظ 

واالإتق�ن ال�سيخ عبد الب��سط ه��سم - ك�نوا يل ك�الأم احلنون ي�سححون وير�سدون وُيقّومون حتي ي�ستقيم 
الل�س�ن واأت�سبع بهذه الرواية اأو تلك، ويف بداية كل قراءة اأو رواية اأبحث عن كت�ب يدلني على قواعد 

واأ�سول هذه الرواية اأو القراءة، ويف غ�لب االأحي�ن اأجد ُبغيتي �سهلة مي�رشة، وهذا من اأ�سب�ب حفظ رب 
الع�ملني لكت�به الكرمي بوا�سطة العلم�ء االأجالء الذين األفوا يف هذا العلم، وجمعوا اأ�سوله وقواعده، اإال اإنني 

يف رحلتي مع رواية االأ�سبه�ين مل اأجد م�ي�سفي نهمي من كت�ب م�ستقل �سهل مي�رش يحوي اأ�سول رواية 
االأ�سبه�ين، وم�وجدت من كتب اإم� اأن يكون �سمن �رشوح الطيبة، اأو حتريرات ور�ش اأو متون ي�سعب 

على طويلب علم مثلي اأن يحل جمله� ف�ساًل عن اأن تكون له مر�سداً، ف��ستخرت اهلل تع�لى، ثم ا�ست�رشت 
�سيخي العالمة عبد الب��سط ه��سم يف اأن اأكتب م�ميليه علّي اأثن�ء القراءة عليه من اأ�سول وقواعد وفر�ش لهذه 

الرواية املمتعة اجلميلة، ف��ستح�سن ذلك، وا�ستعنت ب�هلل تع�لى ودونت كل م�اأماله علّي ال�سيخ حفظه اهلل 
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َفُه ليكون �سببً� يف ت�سهيل قراءة هذه الرواية على ط�لب العلم، واهلل اأرجو اأن يجعل  تع�لى، وه�اأن�ذا اأَ�سُ
له� القبول يف ال�سم�ء واالأر�ش، واأن يجعل هذا العمل خ�ل�سً� لوجهه الكرمي، �سدقة ج�رية يل ولوالديَّ 

واأهلي واأوالدي وم�س�يخي اأجمعني.

وقد بداأت الكت�ب برتجمة لالإم�م ن�فع ثم ور�ش ثم االأزرق ثم االأ�سبه�ين، وذكرت االإ�سن�د الذي اأدى 
اإلّى هذه الرواية ثم ذكرت بع�ش ا لتعريف�ت التي البد منه� لط�لب العلم، ثم بعد ذلك ذكرت طرق 

االإم�م االأ�سبه�ين، ثم اأ�سول وقواعد الرواية وبعد ذلك حتقيق�ت خ��سة برواية االأ�سبه�ين، ونه�يًة بفر�ش 
احلروف لهذه الرواية، وقد جعلت فر�ش رواية حف�ش امل�سهورة عندن� ويف معظم البالد االإ�سالمية هي 

االأ�س��ش ف�إن ك�ن هن�ك خالف بني رواية ور�ش االأ�سبه�ين وحف�ش بينت اخلالف يف الكلمة بكت�بته� اأم�م 
الكلمة من رواية حف�ش، والتزمت يف عد االآي�ت ب�لعد الكويف املثبت يف امل�سحف املطبوع يف جممع 
امللك فهد طبعة املدينة املنورة على �س�كنه� اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم، واأحلقت جدول ملخ�ش لهذه 

الرواية من ت�أليف ال�سيخ عمر بن يو�سف حم�د.

ويف نه�ية مق�مي هذا اأود اأن اأ�سكر كل من اأم اإ�سح�ق زوجتي العزيزة فقد كتبت بع�ش هذا الكت�ب رغم 
ان�سغ�له�، و�سيخي احلبيب العالمة عبد الب��سط ه��سم على ن�س�ئحه وت�سجيعه، و�سيخي الكرمي عبد اهلل 

�س�لح العبيد الذي قبل اأن يراجع الكت�ب وي�سحح فيه رغم ان�سغ�له، وال�سيخ وليد املني�سي على ت�سجيعه 
الإمت�م هذا العمل، وكذلك االأخ الكرمي اأبو الرباء على مع�ونته يل الإخراج هذا الكت�ب للطب�عة.

واأ�س�أل اهلل تع�لى اأن يب�رك يف هذا العمل وينفع به، واأن يعظم رغبتي يف القرءان واأن يجعله نوراً لب�رشي 
و�سف�ًء ل�سدري وذه�بً� لغمي وهمي وحزين واأن يزين به ل�س�ين ويجمل به وجهي ويقوي به ج�سدي 

ويثقل به ميزاين ويرزقني حق تالوته واأن يقوين على ط�عته اآن�ء الليل واأطراف النه�ر واأن يح�رشين مع النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم واآله واأ�سح�به االأخي�ر.

ومل� ك�ن الكم�ل هلل وحده وكل كت�ب البد فيه من نق�ش وعيب اإال كت�ب الواحد االأحد القرءان، لذا 
ف�أتوجه ب�ل�سكر ملن وجد يف هذا العمل نق�سً� اأن يهديه لن�، ومن وجد نفعً� اأن يدعو لن� بظهر الغيب، واهلل 

املوفق وامل�ستع�ن.

ِلْحُه َمْن َج�َد ِمْقَواَل ْلِم وْلُي�سْ َلـٍة            ِمَن احْلِ َواإِْن ك�َن َخْرُق َف�دِرْكـُه ِبَف�سْ

 وكتبه بيده يف يوم ال�سبت 20 �سعب�ن 1428هـ املوافق 1 �سبتمرب 2007مـ
اأبو اإ�سح�ق

�سعد الدين حممد كم�ل رزيقه ح�سنني
غفر اهلل له ولوالديه واأهله واأوالده وم�س�يخه 

وجت�وز عنهم اآمني
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ترجمة �لإمام نافع ر�سي �هلل عنه:
هو ن�فع بن عبد الرحمن بن اأبي ُنعيم الليثي، موالهم املدين. واختلف يف كنيته، فقيل: اأبو عبد الرحمن، وقيل: اأبو 

رومي، وقيل: اأبو احل�سن، اأحد القراء ال�سبعة االأعالم، ك�ن رحمه اهلل رجال اأ�سود اللون ح�لك�، ع�مل� بوجوه القراءات 
والعربية، متم�سك� ب�الآث�ر، ف�سيح� ورع�، اإم�م� للن��ش يف القراءات ب�ملدينة، انتهت اإليه رئ��سة االإقراء به� واأجمع 

الن��ش عليه بعد الت�بعني، وك�ن يقول قراأت على �سبعني من الت�بعني. 

ق�ل �سعيد بن من�سور: �سمعت م�لك بن اأن�ش يقول: قراءة اأهل املدينة �سنة قيل: قـراءة ن�فـع ؟ ق�ل: نعم ك�ن ثقة 
�س�حل�، فيه دع�بة، اأخذ القراءة عر�س� عن جم�عة من الت�بعني فك�ن مع علمه بوجوه القراءات متبع� الآث�ر االأئمة 

امل��سني ببلده. 

واأول راويي ن�فع هو: اأبو مو�سى عي�سى ق�لون ابن مين� املدين النحوي الرقي مولى الزهري، وث�نيهم� اأبو �سعيد عثم�ن 
بن �سعيد الذي لقبه ن�فع )بور�ش(. وقد نقال القراءة عن ن�فع مب��رشة من غري وا�سطة، وقد اأقراأ ن�فع الن��ش دهراً طوياًل، 

وانتهت اإليه ري��سة القراءة ب�ملدينة، و�س�ر الن��ش اإليه، وق�ل اأبو عبيد: )واإلى ن�فع �س�رت قراءة اأهل املدينة وبه� 
مت�سكوا اإلى اليوم( وق�ل ابن جم�هد: )وك�ن االإم�م الذي ق�م ب�لقراءة بعد الت�بعني مبدينة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ن�فع( ق�ل: )وك�ن ع�مل� بوجوه القراءات متبع� الآث�ر االأئمة امل��سيني ببلده( وق�ل عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: )�س�ألت 

اأبي: اأّي القراءة اأحب اإليك ؟ ق�ل: قراءة اأهل املدينة، قلت: ف�إن مل يكن ؟ ق�ل: قراءة ع��سم. فق�ل علي بن احل�سن 
املعدل حدثن� حممد بن علي حدثن� حممد بن �سعيد حدثن� اأحمد بن هالل ق�ل: ق�ل يل ال�سيب�ين: ق�ل رجل ممن قراأ على 

ن�فع: )اإن ن�فع� ك�ن اإذا تكلم ي�سم من فيه رائحة امل�سك( فقلت له: )ي� اأب� عبد اهلل اأو ي� اأب� رومي اأتتطيب كلم� قعدت 
تقرىء الن��ش ؟( ق�ل: )م� اأم�ش طيب� وال اأقرب طيب� ولكني راأيت فيم� يرى الن�ئم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو يقراأ 

يف يّف فمن ذلك الوقت اأ�سم من يّف هذه الرائحة( وق�ل امل�سيبي: قيل لن�فع: )م� اأ�سبح وجهك واأح�سن خلقك ؟( 
ق�ل: )فكيف ال اأكون كذلك وقد �س�فحني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه قراأت القراآن( يعني يف النوم. 

وق�ل ق�لون: )ك�ن ن�فع من اأطهر الن��ش خلق� ومن اأح�سن الن��ش قراءة وك�ن زاهدا جوادا �سلى يف م�سجد النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم �ستني �سنة( وق�ل الليث بن �سعد: )حججت �سنة ثالث ع�رشة وم�ئة واإم�م الن��ش يف القراءة ب�ملدينة 

ن�فع( وق�ل االأع�سى: )ك�ن ن�فع ي�سهل القراآن ملن قراأ عليه اإال اأن يقول له اإن�س�ن اأريد قراءتك( وق�ل االأ�سمعي: )ق�ل 
يل ن�فع: تركت من قراءة اأبي جعفر �سبعني حرف� وق�ل م�لك مل� �س�أله عن الب�سملة ق�ل: )�سلوا ن�فع� فكل علم ي�س�أل 

عنه اأهله ون�فـع اإم�م الن��ش يف القراءة.( 

وقيل: مل� ح�رشت ن�فع� الوف�ة ق�ل له اأبن�وؤه: )اأو�سن�( ق�ل: )اتقوا اهلل واأ�سلحوا ذات بينكم واأطيعوا اهلل ور�سوله اإن 
كنتم موؤمنني(. 

م�ت �سنة )169( ت�سع و�ستني وم�ئة على ال�سحيح ومولده يف حدود �سنة )70( �سبعني.

ترجمة ور�ش ر�سي �هلل عنه:
هو عثم�ن بن �سعيد قيل: �سعيد بن عبد اهلل بن عمرو بن �سليم�ن بن اإبراهيم، وقيل: �سعيد بن عدي بن غزوان بن داود 

بن �س�بق: اأبو �سعيد، وقيل: اأبو الق��سم، وقيل: اأبو عمرو القر�سي، موالهم القبطي امل�رشي، امللقب بور�ش: �سيخ 
القراء املحققني واإم�م اأهل االأداء املرتلني، انتهت اإليه رئ��سة االإقراء ب�لدي�ر امل�رشية يف زم�نه فلم ين�زعه فيه� من�زع مع 
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براعته يف العربية ومعرفته يف التجويد، ولد �سنة )110( ع�رش وم�ئة مب�رش، يف الوجه القبلي من اأر�ش ال�سعيد ورحل 
اإلى ن�فع بن اأبي نعيم واأخذ منه مب��رشة من غري وا�سطة، ق�ل يف النه�ية: اإنه رحل اإلى ن�فع ابن اأبي نعيم، فعر�ش عليه 

القراآن عدة ختم�ت يف �سنة )155( خم�ش وخم�سني وم�ئة، له اختي�ر خ�لف به ن�فع�، وك�ن اأ�سقر اأزرق العينني 
اأبي�ش اللون ق�سرياً ذا كدنة هو اإلى ال�سمنة اأقرب منه اإلى النح�فة، وقيل اإن ن�فعً� لقبه ب�لور�س�ن، الأنه ك�ن على ق�رشه 
يلب�ش ثي�ب� ق�س�را وك�ن اإذا م�سى بدت رجاله، وك�ن ن�فع يقول: )ه�ت ي� ور�س�ن ! واقراأ ي� ور�س�ن ! واأين الور�س�ن 

؟( ثم خفف فقيل: ور�ش، والور�س�ن: ط�ئر معروف وقيل: اإن الور�ش �سيء ي�سنع من اللنب لقب به لبي��سه ولزمه 
ذلك حتى �س�ر ال يعرف اإال به ومل يكن فيم� قيل اأحب اإليه منه فيقول اأ�ستـ�ذي �سم�ين به. وك�ن ثقة حجة يف 

القراءة، ق�ل ابن اجلزري: وروين� عن يون�ش بن عبد االأعلى ق�ل: حدثن� ور�ش وك�ن جيد القراءة ح�سن ال�سوت، اإذا 
قراأ يهمز وميد وي�سدد ويبني االإعراب ال ميله �س�معه ثم �رشد احلك�ية املعروفة يف قدومه على ن�فع وفيه� ك�نوا يهبون يل 
اأ�سب�قهم حتى كنت اأقراأ عليه كل يوم �سبع� وختمت يف �سبعة اأي�م فلم اأزل كذلك حتى ختمت عليه اأربع ختم�ت يف 
�سهر، وخرجت وق�ل النح��ش: ق�ل يل اأبو يعقوب االأزرق: اإن ور�س� مل� تعمق يف النحو واأحكمه اتخذ لنف�سه مقرءاً 

ي�سـمى مقراأ ور�ش.

عر�ش عليه القراآن اأن��ش كثريون منهم: اأحمد بن �س�لح، وداود بن اأبي طيبة، واأبو الربيع �سليم�ن بن داود املهري 
املعروف ب�بن اأخي الر�سديني، وع�مر بن �سعيد اأبو االأ�سعث اجلر�سي، ويون�ش بن عبد االأعلى، واأبو يعقوب االأزرق 

وغري هوؤالء. 

تويف مب�رش �سنة )197( �سبع وت�سعني وم�ئة عن )87( �سبع وثم�نني �سنة، ودفن ب�لقرافة ال�سغري هن�ك.

ويروي ور�ش القراءة من طريقني اخت�رهم� ابن اجلزري وهم� االأزرق واالأ�سبه�ين.

ترجمة �لأزرق ر�سي �هلل عنه:
هو اأبو يعقوب يو�سف بن عمرو بن ي�س�ر ويق�ل املدين ثم امل�رشي املعروف ب�الأزرق، ك�ن حمققً� ثقة ذا �سبط واإتق�ن، 

والزم ور�ش مدة طويلة ،واأخذ عنه القراءة عر�سً� و�سم�عً�، وخلفه يف القراءة واالإقراء مب�رش، وعر�ش على �سقالب، 
ومعلى بن دحية. روى القراءة عنه عر�سً� اإ�سم�عيل بن عبد اهلل النح��ش، وحممد بن اإ�سم�عيل االأمن�طي، واأبو بكر عبد 

اهلل بن م�لك بن �سيف، وموا�ش بن �سهل وتويف �سنة 240هـ.

ترجمة �لأ�سبهاين ر�سي �هلل عنه:
هو حممد بن عبد الرحيم بن اإبراهيم بن �سبيب بن يزيد بن خ�لد بن قرة بن عبد اهلل، وق�ل احل�فظ الهمذاين وغريه ابن 

خ�لد بن بن عبد اهلل بن زاذان بن فروخ اأبو بكر االأ�سدي االأ�سبه�ين �س�حب رواية ور�ش عند العراقيني اإم�م �س�بط 
م�سهور ثقة نزل بغداد. اأخذ قراءة ور�ش عر�سً� عن اأبي �سليم�ن بن اأخي الر�سديني، وعبد الرحمن بن داود بن اأبي 

طيبة، والف�سل بن يعقوب احلمراوي مب�رش، وحممد بن عبد اهلل بن يزيد املقري مبكة، واأبي االأ�سعث اجليزي وغريهم. 
وروى القراءة عنه اأبو بكر بن جم�هد، وعبد اهلل بن اأحمد البلخي، عبد اهلل بن اأحمد املطرز، واإبراهيم بن عبد العزيز 

الف�ر�سى، واحل�سن بن �سعيد املطوعي، ووهبة بن جعفر، واأبو بكر النق��ش وغريهم.

ق�ل الداين: هو اإم�م ع�رشه يف قراءة ن�فع رواية ور�ش عنه مل ين�زعه يف ذلك اأحد من نظرائه، وقد حدث عنه اأبو اأحمد 
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الع�س�ل، واأبو ال�سيخ ابن حب�ن، ق�ل عبد الب�قي بن احل�سن ق�ل االأ�سبه�ين دخلت م�رش ومعي ثم�نون األفً� ف�أنفقته� 
على ثم�نني ختمة.

تويف ببغداد �سنة �ست وت�سعني وم�ئتني للهجرة.

يف ذكر �لإ�سناد �لذي �أدي �إيلَّ طريق �لأ�سبهاين من رو�ية ور�ش من قر�ءة نافع

اأقول وب�هلل التوفيق واأ�س�له اأن يغفر لن� الزالت والهفوات..

فقد اأنعم اهلل عليَّ بقراءة القرءان ختمة ك�ملة من اأوله اإلى اآخره برواية االأ�سبه�ين عن ور�ش عن ن�فع على ف�سيلة 
ال�سيخ العالمة االأ�ست�ذ عبد الب��سط ه��سم الذي اأخربين اأنه قراأ هذه الرواية �سمن قراءته للع�رش الكربي من طريق طيبة 

الن�رش على �سيخه م�سطفى ح�سن �سعيد الذي ُتويف حني و�سل ال�سيخ اإلى �سورة العنكبوت ثم اأكمل اخلتمة على 
�سيخ ال�سيخ م�سطفى وهو �سمروخ حممد �سمروخ وبعد االإنته�ء منه� قراأ ختمة ث�نية وث�لثة ب�الأربعة ال�سواذ مع الع�رشة 
الكربى على ال�سيخ �سمروخ وكذلك خ�م�سة و�س�د�سة. وقراأ ال�سيخ �سمروخ على االإم�م املتويل الذي قراأ على ال�سيخ 
اأحمد الدري الته�مي الذي قراأ على ال�سيخ اأحمد بن حممد املعروف ب�سلمونه الذي قراأ على ال�سيخ اإبراهيم العبيدي 

الذي قراأ على ال�سيخ االأجهوري وال�سيخ على البدري وال�سيخ م�سطفى العزيزي.

ف�أم� ال�سيخ االأجهوري فقد قراأ على امل�س�يخ عبده ال�سج�عي، واأحمد البقري، واأحمد االأ�سق�طي، و يو�سف اأفندي 
زاده �سيخ القراء ب�لق�سطنطينيه، واالأزبك�وي، حمفوظ بك، وعبد اهلل ال�سم�ظي املغربي.

وقراأ ال�سيخ ال�سج�عي على اأبي ال�سم�ح ال�سيخ اأحمد البقري.

وقراأ ال�سيخ االأ�سق�طي على اأبي النور الدمي�طي، وهو قراأ على ال�سيخني اأحمد البن�، واأحمد �سلط�ن املزاحي، وقراأ 
االأ�سق�طي اأي�سً� على ال�سيخ �سيف الدين الف�س�يل.

واأم� يو�سف اأفندي زاده فقد قراأ على ال�سيخ على املن�سوري وقراأ املن�سوري على ال�سيخ املزاحي وال�سيخ 
ال�سربامل�سي. اأم� ال�سيخ البقري فقد قراأ على ال�سيخ عبد الرحمن اليمني الذي قراأ على والده ال�سيخ �سح�ذة اليمني، 

وعلى اأحمد ال�سنب�طي.

وقراأ ال�سربامل�سي على ال�سيخ عبد الرحمن اليمني. 

وقراأ �سيف الدين الف�س�لى على ال�سنب�طي.

وقراأ ال�سيخ االأزبك�وي على ال�سيخ حممد البقري.

وقرا ال�سيخ حمفوظ على ال�سيخ علي الرميلي وقراأ الرميلي على ال�سيخ حممد البقري.
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وقراأ ال�سم�ظي على قراء كثريين منهم: ال�سيخ املقرئ عبد اخل�لق ال�سم�ظي املت�سل �سنده ب�سيخ االإ�سالم اأبي عبد اهلل 
الهبطي املت�سل �سنده ب�أبي عمرو الداين.

وقراأ ال�سيخ �سح�ذة على الن��رش الطبالوي.

وقراأ ال�سنب�طي والطبالوي على �سيخ االإ�سالم زكري� االأن�س�ري عن �سيخه ر�سوان العقبي وال�سيخ حممد النويري 
امل�لكي وال�سيخ حممد القلقيلي عن �سيخهم االإم�م حممد بن حممد بن حممد اجلزري ب�أ�س�نيده يف الن�رش اإلى �سيدن� ور�ش 

بجميع طرقه عن ن�فع ر�سى اهلل عنه.

�ح، وعبد  ق�ل ن�فع ر�سى اهلل عنه قراأت على �سبعني من الت�بعني منهم اأبو جعفر يزيد بن القعق�ع، و�سيبة بن ن�سّ
الرحمن بن هرمز، وقراأوا جميعً� على عبد اهلل بن عب��ش ر�سى اهلل عنهم� الذي قراأ على اأُ بي بن كعب ر�سي اهلل عنه 

الذي قراأ على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الذي قراأ على جربيل عليه ال�سالم عن رب العزة جل وعال.

وكذلك اأج�زين ال�سيخ ال�سمنودي، وال�سيخة زينب بنت عبد الكرمي زيدان رحمهم� اهلل تع�لى بهذه الرواية �سمن 
اإج�زتهم� يل ب�لع�رش الكربى بعد اأن قراأت عليهم� م�تي�رش من القراآن.

واحلمد هلل اأواًل واآخراً.
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تعريفات البد منها
1. علم �لقر�ء�ت:

هو العلم بكيفية اأداء كلم�ت القرءان، واختالف كيفي�ت االأداء معزواً لن�قله. فهو العلم الذي يعرف 
مبوجبه اتف�ق الن�قلني لكت�ب اهلل واختالفهم يف اأحوال نطق االآي�ت القراآنية وكلم�ته� من حيث 

ال�سم�ع. وف�ئدة هذا العلم معرفة قراءة كل اإم�م من اأئمة القراءات الذين تواترت رواي�تهم ب�ل�سند 
املت�سل اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ويوؤدي ذلك اإلى متييز م�يجوز القراءة به وم�ال يجوز.

2. �ملقرئ:
هو الع�مل ب�لقراءة اأداءاً ورواه� م�س�فهة واأجيز له اأن ُيعلم غريه.

3. �لقارئ:
هو الذي جمع القراآن حفظً� عن ظهر قلب. وهو مبتدئ ومتو�سط ومنته. ف�ملبتدئ من عرف رواية 
اإفراداً اإلى ثالث رواي�ت، واملتو�سط من عرف من الرواي�ت اأربع اأو خم�ش، واملنتهي من عرف من 

القراءات اأكرثه� واأ�سهره�.

4. �لقر�ءة:
هي م�ين�سب اإلى اأحد االأئمة القراء مم� ات�سل �سنده بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، كقراءة ن�فع، وقراءة 

ابن كثري، وقراءة ع��سم، وقراءة حمزة وهكذا. وي�سمى من ن�سبت اإليه القراءة اإم�مً� اأو ق�رئً�.

5. �لرو�ية:
هي م�ين�سب اإلى االآخذ عن اإم�م من اأئمة القراءة ولو بوا�سطة، وي�سمى االآخذ عن االإم�م راوية اأو راويً�، 
مث�ل رواية حف�ش من قراءة ع��سم اأو رواية ور�ش من قراءة ن�فع اأو رواية خلف من قراءة حمزة وهكذا.

6. �لطريق:
وهي م�ين�سب اإلى من اأخذ عن الراوي – واإن �سفل – وي�سمى االآخذ عن الراوية طريقً� – مث�ل – قراءة 

ن�فع رواية ق�لون من طريق اأبي ن�سيط، قراءة ن�فع رواية ور�ش من طريق االأ�سبه�ين.
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7. �لتلفيق:
هو خلط الطرق بع�سه� ببع�ش، وي�سمى الرتكيب اأي�سً�، والتلفيق بني املذاهب الفقهية �رشح به بع�ش 
الفقهاء ب�رشوط، اأما التلفيق اأو القراءة بخلط الطرق وتركيبها فهو حرام اأو مكروه اأو معيب كما قال 

النويري يف �رشح الدرة وكذلك الق�سطالين يف لط�ئفه1.

8. جمع �لقر�ء�ت:
وهو اأن يجمع الط�لب عدة قراءات يف اخلتمة الواحدة بغر�ش التعلم اأثن�ء العر�ش على ال�سيخ، 

واالأف�سل االإفراد يف القراءة اأي قراءة واحدة يف كل ختمة وهذا م�ك�ن عليه القراء قدميً�، وقد جرى 
عمل �سيوخ االإقراء يف تلقني القراءات على اأربعة طرق، اجلمع ب�حلرف، واجلمع ب�لوقف، واجلمع 

ب�لتوافق، واجلمع ب�الآية وكيفيته� مو�سحة يف كتب التخ�س�ش لكن ذكرت ذلك هن� لئال يختلط على 
الط�لب اجلمع والتلفيق ال�س�بق التعريف و اجلمع ج�ئز لط�لب العلم م�سموح به اأم� التلفيق فال. 

9. طيبة �لن�رش:
هي منت لالإم�م اجلزري جمع فيه واأثبت جميع القراءات املتواترة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واملتلق�ة 

ب�لقبول، اقت�رش فيه� عن كل اإم�م من القراء الع�رشة على راويني، وعن كل راو على طريقني.

1. ق�ل �سيخن� العبيد حفظه اهلل تع�لى: ال�سحيح جوازه ب�رشطيه كم� يف الن�رش.
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طرق االإمام االأ�صبهاين1
ذكر ابن اجلزري اأن لالأ�سبه�ين 26 طريقً� متفرعة من طريقني: طريق هبة اهلل وطريق املطوعي:

الطريق االأول طريق هبة اهلل ابن جعفر وي�ستمل على:

1. طريق احلم�مي من كت�ب:
اأ. التجريد البن الفح�م عن الف�ر�سي

ب. الكف�ية الكربى الأبي العز عن ابن الق��سم الوا�سطي
ج. غ�ية االخت�س�ر الأبي العالء عن اأبي العز

د. امل�ستنري البن �سوار عن العط�ر
هـ. الرو�سة للم�لكي

و. الك�مل للهذيل عن اخلب�زي
ز. التذك�ر البن �سيط�

ح. املفت�ح البن خريون عن ابن عت�ب
ط. رو�سة املعدل عن البيع وابن �سابور

ك. االإعالن لل�سفراوي ب�سنده اإلى املعدل
ل. امل�سب�ح لل�سهرزوري عن االأكف�ين واله��سمي

م. طريق ابن اجلزري عن ابن ال�س�ئغ عن ابن ف�ر�ش عن الكندي عن املحويل عن رزق اهلل

2. طريق النهرواين من كت�ب:
اأ. امل�ستنري البن �سوار عن اأبي علي العط�ر
ب. كف�ية اأبي العز عن اأبي علي الوا�سطي

ج. غ�ية اأبي العالء عن اأبي العز عن الوا�سطي
د. جامع اخلياط

3. طريق اأبي مع�رش الطربي من كت�به التلخي�ش وكت�ب االإعالن لل�سفراوي

4. طريق ابن مهران من كت�به غ�ية ابن مهران

الطريق الث�ين طريق املطوعي من كت�ب:

1. املبهج ل�سبط اخلياط وامل�سباح لل�سهرزوري عن العبا�سي

2. الك�مل الأبي الق��سم الهذيل
1 . بت�رشف من كت�ب فريدة الدهر، وكت�ب رواية ور�ش وحتريراته� من طريق طيبة الن�رش.



13الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني

3. تلخي�ش اأبي مع�رش الطربي
هذا م�ذكره ابن اجلزري. اأم� املتويل فقد ذكر يف رو�سه م�آخذ طرق االأ�سبه�ين جمماًل.

اأم� هبة اهلل عن االأ�سبه�ين عن ور�ش فمن التجريد وكف�ية اأبي العز وغ�ية اأبي العالء وامل�ستنري ورو�سة 
امل�لكي واملعدل والك�مل وتذك�ر ابن �سيط� ومفت�ح ابن خريون وامل�سب�ح وقراءة ابن اجلزري على ابن 

ال�سائغ وجامع اخلياط وتلخي�ص اأبي مع�رش والإعالن وغاية ابن مهران.

واأم� املطوعي عن االأ�سبه�ين فمن املبهج وامل�سب�ح وطريقي الهذيل واأبي مع�رش.

�أ�سول طريق �لأ�سبهاين رو�ية ور�ش عن نافع

�لإ�ستعاذة

لفظه�: )اأعوذ ب�هلل من ال�سيط�ن الرجيم( وهو املخت�ر جلميع القراء من حيث الرواية وله� األف�ظ اأخرى 
مثل )اأعوذ ب�هلل ال�سميع العليم من ال�سيط�ن الرجيم( ن�ش عليه الداين يف ج�معه، و)اأعوذ ب�هلل العظيم من 

ال�سيط�ن الرجيم( ذكره الداين يف ج�معه واأبو مع�رش يف �سوق العرو�ش عن اأهل م�رش، و)اأعوذ ب�هلل من 
ال�سيط�ن الرجيم اإن اهلل هو ال�سميع العليم( ذكره� اأبو مع�رش عن اأهل م�رش واملغرب وكذلك الهذيل. وهي 

م�ستحبة عند اجلمهور وقيل اإنه� واجبة ويجهر به� عند القراءة وي�رش به� يف ال�سالة.

�لب�سملة

وهي قول ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وهي ث�بتة اأول كل �سورة اإال �سورة التوبة فهي حمذوفة فيه�، والبداأ به� 
و�سط ال�سورة فيه التخيري �سوى براءة، واأخت�ر اأهل االأداء التخيري يف البدء به� و�سط براءة.

وله يف الب�سملة بني ال�سورتني ثالثة اأوجه:
الب�سملة يف كل �سور القرءان اإال بني االأنف�ل وبراءة، الو�سل بني ال�سورتني دون ب�سملة، ال�سكت بني 

ال�سورتني دون ب�سملة، وهذان الوجه�ن يف كل �سور القرءان.
وله بني االأنف�ل وبراءة الوقف والو�سل وال�سكت بدون ب�سملة.

ميم �جلمع

اإذا اأتى بعد ميم اجلمع همزة قطع مثل )معكم اإمن�( ف�إنه ي�سم ميم اجلمع وي�سله� بواو متد ك�ملنف�سل )اإم� 
ق�رش اأو فويق الق�رش اأو التو�سط(.
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هاء �لكناية

له االختال�ش الذي يعرب عنه ب�لق�رش اأو ترك ال�سلة يف اله�ء التي قبل �س�كن، وله ال�سلة يف ه�ء الكن�ية الواقعة بني 
متحركني اإال يف ير�سه لكم فله االختال�ش، ويقراأ ه�ء الكن�ية املختلف فيه� بني القراء وهي )اأرجه، األقه، يوؤده اإليك، 

نوؤته منه�، نوله، ن�سله، ي�أته موؤمنً�، خرياً يره، �رشاً يره( ب�ل�سلة واأوجه املد له )ق�رش اأو فويق الق�رش اأو التو�سط(، اأم� يتقه 
فيك�رش الق�ف وي�سل اله�ء بي�ء، واأم� )اأن�س�نيه( يف �سورة الكهف )وعليه اهلل( يف �سورة الفتح فيقروؤهم� ب�لك�رش واأي�سً� 

�سم ه�ء )به انظر( يف �سورة االأنع�م.

وه�ء الكن�ية حترك ب�لك�رش بعد ك�رشة اأو ي�ء �س�كنة، وب�ل�سم بعد �سمة اأو واو.

�ملـــد

�ملد �ملنف�سل:
له يف املد املنف�سل ثالثة اأوجه: الق�رش، فويق الق�رش، و التو�سط ، واإليك التف�سيل:

1. ق�رش املنف�سل: من كت�ب امل�ستنري ورو�سة املعدل وامل�لكي وكف�ية اأبي العز وامل�سب�ح وغ�ية اأبي العالء 
وجامع اخلياط والإعالن واملفتاح، وكذلك الق�رش لبن مهران ذكره ابن اجلزري والأزمريي.

2. فويق الق�رش )ثالث حرك�ت(: من كت�ب غ�ية اأبي العالء وتلخي�ش اأبي مع�رش والتذك�ر واملبهج 
واالإعالن.

3. التو�سط: من كت�ب غ�ية ابن مهران كم� ا�ستظهره املتويل ومن كت�ب الك�مل والتجريد.

�ملد �ملت�سل:
له يف املد املت�سل ثالثة اأوجه تف�سيله� ك�الآتي:

1. فويق الق�رش من كت�ب االإعالن1.
2. التو�سط من كت�ب التجريد وغ�ية ابن مهران ورو�سة املعدل.

3. االإ�سب�ع من كت�ب امل�ستنري ورو�سة امل�لكي وكف�ية اأبي العز وامل�سب�ح وغ�ية اأبي العالء والك�مل 
وجامع اخلياط واملفتاح والتذكار وتلخي�ص اأبي مع�رش واملبهج.

ف�إذا ج�ء املنف�سل وتبعه املت�سل وك�نت هن�ك غنة يف االآية ك�ن له ع�رشة اأوجه مرتبة ك�الآتي:
اأ. ق�رش املنف�سل مع فويق الق�رش للمت�سل اأو تو�سط املت�سل اأو اإ�سب�عه مع غنة الالم اأو الراء اأو عدمه�.

ب. فويق الق�رش للمنف�سل مع فويق الق�رش للمت�سل اأو اإ�سب�عه مع عد م غنة الالم والراء.
ج. تو�سط املنف�سل مع تو�سط املت�سل اأو اإ�سب�عه مع عدم الغنة يف الالم والراء.

1. ق�ل �سيخن� العبيد حفظه اهلل تع�لى: ق�رش املت�سل ال ي�سح الأحد من االأئمة.
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�ملد �لالزم:
له فيه االإ�سب�ع كطريق االأزرق )ثالث األف�ت(.

وله يف عني مرمي وال�سورى الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع وذلك على ق�رش املنف�سل وفويق الق�رش والتو�سط.
الق�رش: من كت�ب امل�ستنري وكف�ية اأبي العز ورو�سة املعدل وغ�ية اأبي العالء واملفت�ح واالإعالن وج�مع 

اخلياط وتلخي�ص اأبي مع�رش واملبهج وغاية ابن مهران.
التو�سط: من كت�ب امل�سب�ح وكف�ية اأبي العز واالإعالن ورو�سة امل�لكي والتذك�ر والك�مل.

االإ�سب�ع: من كت�ب االإعالن والك�مل.
ومن كت�ب التجريد له الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع.

 
مد �لبدل:

له الق�رشيف مد البدل قواًل واحداً. وهو اأن ي�أتي حرف املد بعد همز ث�بت مثل ءامن، اأو مغري بنقل مثل من 
اآمن، اأو مغري بت�سهيل مثل جاء اآل لوط ، اأو مغري باإبدال مثل هوؤلء اآلهة.

مد �للني �ملهموز:
وهو اأن ت�أتي الي�ء اأو الواو ال�س�كنة بعد فتح فينطق� دون مد اأي ب�لق�رش، اأي له يف مد اللني الق�رش قواًل 

واحداً.

�ملد �لعار�ش لل�سكون:
له فيه الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع كبقية القراء.

مد �لتعظيم:
وهو مد الاإله اإال اهلل، اأو الاإله اإالهو 

التحقيق على اأنه لي�ش لور�ش من طريق االأ�سبه�ين مد تعظيم.

غنة �لالم و�لر�ء

لالأ�سبه�ين غنة الالم والراء وتف�سيله� ك�الآتي:
1. له الغنة مع ق�رش املنف�سل وتو�سط املت�سل وكذلك مع اإ�سب�ع املت�سل.

2. له الغنة مع فويق الق�رش للمنف�سل واإ�سب�ع املت�سل.
3. له الغنة مع تو�سط املنف�سل واملت�سل وكذلك اإ�سب�ع املت�سل.
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�لفتح و�لإمالة

اأم�ل االأ�سبه�ين لفظ التوراة اإم�لة كربى قواًل واحداً يف جميع املوا�سع وهي اللفظة الوحيدة التي اأم�له� يف 
القرءان كله. واالإم�لة هي اأن تنحو ب�لفتحة نحو الك�رشة وب�الألف نحو الي�ء.

وهن�ك من انفرد ب�إم�لة ه� )طه( ولكن مل نقراأ به�.
واليوجد عند االأ�سبه�ين تقليل لذوات الي�ء.

  . وذكر املتويل وغريه يف بع�ش الكتب تقليل )ه�، ي�( من ف�حتة مرمي، وتقليل )ي�( من ف�حتة ي�ش ومل نقراأ به�1
  

تفخيم �لالم وترقيق �لر�ء

خ�لف االأ�سبه�ين ور�سً� يف تفخيم الالم ويف ترقيق الراء وهو كرواية حف�ش فيهم�، وله الوجه�ن يف كلمة 
فرق.

ياء�ت �لإ�سافة

مذهبه يف ي�ءات االإ�س�فة التي فيه� خالف بني القراء بني الفتح واالإ�سك�ن مو�سحة ك�الآتي:

1. فتح كل ي�ء متكلم اإذا ج�ء بعده� همزة قطع مفتوحة اأو م�سمومة اأو مك�سورة مثل )اإين اأَعلم(،  )اإين 
اأُعيذه�(، )ومني اإنك(، وا�ستثنى من ذلك كله االآتي:

يف �سورة البقرة )اذكروين اأذكركم، بعهدي اأوف(، يف االأعراف )اأرين اأنظر، اأنظرين اإلى(، يف التوبة 
)تفتني اأال(، يف هود )ترحمني اأكن(، ويف يو�سف )يدعونني اإليه(، يف احلجر و�ش )اأنظرين اإلى(، ويف 

الكهف )اآتوين اأفرغ(، يف مرمي )ف�تبعني اأهدك(، يف الق�س�ش )ي�سدقني اإين(، ويف غ�فر )تدعوين اإلى 
الن�ر، تدعونني اإليه، ذروين اأقتل، ادعوين اأ�ستجب(، ويف االأحق�ف )وذريتي اإين(، ويف �سورة املن�فقون 

)واأخرتني اإلى(.

2. فتح ي�ء االإ�س�فة للمتكلم اإذا ج�ء بعده� همزة و�سل كم� يف ال التعريف مثل )عهدي الظ�ملني(، 
وفتحه� اأي�سً� يف �سورة طه يف )لنف�سي اذهب، ذكري اذهب�(، ويف �سورة ال�سف يف )قومي اتخذوا، 

بعدي ا�سمه(.

3. فتح الي�ء يف )ليوؤمنوا بي( يف �سورة البقرة، ويف �سورة االأنع�م )162( مد االألف من كلمة حمي�ي مداأً 
م�سبعً� خم�لفً� بذلك االأزرق، وفتح ي�ء ومم�تي ك�الأزرق، وكذلك ي�ء )ذروين اأقتل( بغ�فر، واأي�سً� )اإن مل 

1. ق�ل �سيخن� العبيد حفظه اهلل تع�لى: ق�ل �سيخ م�س�يخن� ال�سب�ع: الهذيل انفرد عنه بتقليل اله�ء والي�ء من ف�حتة مرمي وكذا اله�ء 
من طه واإن مل يظهر من النظم. وظ�هره اأن هذا الوجه غري م�أخوذ به تبع� مل� جرى عليه ال�سم�ش ابن اجلزري من ترك كل م�ورد 

على االنفراد ولكن لي�ش كذلك هذا املو�سع فقد حقق االأزمريي اأن اأب� مع�رش ذكره يف تلخي�سه اأي�س� وحينئذ فال انفراد وال م�نع 
من االأخذ به.
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توؤمنوا بي( يف الدخ�ن.

4. اأ�سكن الي�ء يف كلمة )معي( حيث وقعت يف القرءان اإال )معي( الث�نية يف �سورة ال�سعراء ففتحه� وهي 
)وجنني ومن معَي من املوؤمنني(.

5. وكذلك اأ�سكن الي�ء يف اإبراهيم يف )وم�ك�ن لَى عليكم(، ويف طه )ويَل فيه�(، ويف النمل يف )م�لَى 
الاأري(، ويف �ش يف )ويَل نعجة، م�ك�ن يَل من علم(، ويف نوح يف )بيتَي موؤمنً�(.

6. اأثبت الي�ء ال�س�كنة يف قوله تع�لى من �سورة الزخرف )ي�عب�د الخوف عليكم( و�ساًل ووقفً�.

�لياء�ت �لزو�ئد

وهي الي�ء الزائدة على ر�سم امل�سحف لفظً�، وهي ي�ءات خمتلف فيه� بني احلذف واالإثب�ت بني القراء، 
واأثبت االأ�سبه�ين الي�ءات االآتية و�ساًل وحذفه� وقفً�:

 )الداع اإذا دع�ن( يف البقرة، )ومن اتبعن( اآل عمران، )فال ت�س�ألن، يوم ي�أت( بهود، )وعيد وا�ستفتحوا، 
دع�ء( ب�إبراهيم، )اأخرتن اإلى، املهتد( �سورة االإ�رشاء، )املهتد، يهدين ربي، يوؤتني خرياً، نبغ، ُتعلمن مّم�، 

اإن ترن اأن�( الكهف، )اأال تتبعن( طه، )الب�د، نكري( احلج، )اأمتدونن( ب�لنمل، )ُيكذبون( الق�س�ش، 
)ك�جلواب، نكري( �سب�أ، )نكري( ف�طر، )ينقذون( ي�ش، )لرتدين( ال�س�ف�ت، )التالق، التن�د ،اتبعون اأهدكم( 
غ�فر، )اجلوار( ال�سورى، )ترجمون، ف�عتزلون( الدخ�ن ،)وعيد، املن�د( �سورة ق، )الداع اإلى – يف ح�لة 

الو�سل هن� تكون من قبيل املنف�سل وي�سقط املد حلذف الي�ء وقفً� -، الداع يقول، نذر جميعً�( القمر، 
)نذير، نكري( امللك، )ي�رش، ب�لواد، اأكرمن، اأه�نن( الفجر.

ويوافق االأ�سبه�ين ر�سم امل�سحف حني الوقف.

وهن�ك خم�ش كلم�ت لي�ست من الزوائد وهي: نب�إى، اآن�آءى، تلق�ءى، وراءى، اإيت�ءي.

�أحو�ل �لر�ء عند �لأ�سبهاين

 مذهبه يف الراءات كمذهب حف�ش فال يرقق الراء املفتوحة اأو امل�سمومة التي قبله� ي�ء �س�كنة اأو 
ك�رشة اأ�سلية، ويفخم كل راء متحركة ب�لفتح اأو ب�ل�سم ،وكذلك فخمه� يف االأ�سم�ء )اإبراهيم، 

اإ�رشائيل، عمران، اإرم(، وامل�سبوقة بك�رش غري الزم مثل )برب(.

ويرقق كل راء مك�سورة اأو ال�س�كنة م�سبوقة بك�رشة، ال�س�كنة �سكون ع�ر�ش وم�سبوقة بي�ء �س�كنة
ويرقق ويفخم الكلم�ت االآتية: م�رش يف يو�سف والزخرف، فرق يف �سورة ال�سعراء، القطر يف �سورة �سب�أ، 

ونذري يف �سورة القمر، وي�رشي يف الفجر حني الوقف عليهم وذلك ك�لقراء جميعً�.
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تفخيم �لالم

ليفخم ور�ص الالم املفتوحة التي قبلها )�ص، ط، ظ( �سواء كانت مفتوحة اأو �ساكنة ، متو�سطة اأو متطرفة.

�لهمز�ت

وهو ب�ب مهم وله فروع كثرية وب�سيط لن يحت�ج من ط�لب العلم اإال الرتكيز واحلفظ واملم�ر�سة.

اأواًل: الهمزت�ن من كلمة واحدة:

1. اإذا ج�ءت� مفتوحت�ن اأو االأولى مفتوحة والث�نية م�سمومة اأو االأولى مفتوحة والث�نية مك�سورة فله يف 
االأولى التحقيق، ويف الث�نية الت�سهيل بني بني وبدون اإدخ�ل مثل اأءنذرتهم )البقرة(، اأءلد )هود(، اأءمنتم 

)امللك(، اأوؤنبئكم، اأُءلقَي، اأئذا، اأئنك، والت�سهيل يكون بني الهمزة املحققة والواو اإذا ك�نت الث�نية 
م�سمومة ويكون بني الهمزة املحققة والي�ء اإذا ك�نت الث�نية مك�سورة، واإذا ك�نت الث�نية مفتوحة فت�سهل 

بني الهمزة املحققة وحرف املد املج�ن�ش حلركته� والذي هو االألف.

اأم� يف كلمة اأئمة يف �سورة التوبة واالأنبي�ء واملو�سع االأول من �سورة الق�س�ش فله يف الهمزة الث�نية الت�سهيل 
بني بني وعدم االإدخ�ل وكذلك اإبداله� ي�ء، و اأم� يف املو�سع الث�ين من �سورة الق�س�ش و�سورة ال�سجدة فله 

فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية مع االإدخ�ل، واإبداله� ي�ء. 

2. همزة ءاآالن، ءاهلل، ءالذكرين 
لالأ�سبه�ين يف همزة الو�سل التي بني همزة اال�ستفه�م والم األ يف هذه الكلم�ت:

اأ. اإبداله� األف ومتد مداً م�سبعً�.
ب. ت�سهيله� بني بني وبدون اإدخ�ل.

ج. اإبداله� األف مق�سورة وذلك يف كلمة ءاآالن فقط اعتداداً بتحرك الالم ب�سبب النقل اإليه�.
  

ث�ني�أ: الهمزت�ن من كلمتني وهم� اإم� متفقت�ن اأو خمتلفت�ن.
  

اأ. الهمزت�ن املتفقت�ن:
وهم� اإم� مفتوحت�ن اأو مك�سورت�ن اأو م�سمومت�ن مث�ل:

لى، اأولي�ُء اأُوالئك، له يف الهمزة االأولى التحقيق ويف الث�نية الت�سهيل بني بني. ج�َء اأَجله�، ال�سم�ِء اإِ

ب. الهمزت�ن املختلفت�ن:
وردت� يف القرءان الكرمي يف خم�سة اأق�س�م:

1. الهمزة االأولى مفتوحة والث�نية م�سمومة مث�ل: ج�َء اأُمة
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2. الهمزة االأولى مفتوحة والث�نية مك�سورة مث�ل: تفَئ اإِلى 
له هن� يف الهمزة االأولى التحقيق ويف الث�نية له ت�سهيل امل�سمومة بني الهمزة والواو، وت�سهيل 

املك�سورة بني الهمزة والي�ء.
3. الهمزة االأولى م�سمومة والث�نية مفتوحة مث�ل: �سوُء اأَعم�لهم

ية  4. الهمزة االأولى مك�سورة والث�نية مفتوحة مث�ل: ال�سم�ِء اآَ
له هن� يف الهمزة االأولى التحقيق ويف الث�نية اإبداله� واو مفتوحة بعد ال�سم اأو ي�ء مفتوحة بعد الك�رش.

5. الهمزة االأولى م�سمومة والث�نية مك�سورة مث�ل: الفقراُء اإِلى، له يف هذا الق�سم وجه�ن الت�سهيل بني 
بني، وكذلك له اإبداله� واو.

هن�ك بع�ش الكلم�ت امل�ستثن�ة:
1. ءامنتم يف االأعراف، وطه، وال�سعراء قرءه� بهمزة واحدة حمققة على االإخب�ر كرواية حف�ش.

2. ءاِلهُتن� فيه� اجتمع ثالث همزات الهمزت�ن االأولي�ن مفتوحت�ن والث�لثة �س�كنة فله حتقيق االأولى وت�سهيل 
الث�نية.

3. )اأو َءاب�وؤن� االأولون( يف ال�س�ف�ت والواقعة له فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله�.

�لهمزة �ملفردة يف كلمة

1. يبدل االأ�سبه�ين الهمزة ال�س�كنة والتي هي ف�ء للكلمة حرف مد من جن�ش حركة م�قبله� كرواية ور�ش 
عن االأزرق مت�مً� فتبدل األفً� اإذا ك�ن م�قبله� فتح، وواواً اإذا ك�ن م�قبله� �سم، وي�ًء اإذا ك�ن م�قبله� ك�رش 

مث�ل: ي�أملون= ي�ملون، م�أكول=م�كول، يوؤمن=يومن، املوؤمنون=املومنون، الذئب=الذيب، بئر=بري.

2. يبدل اأي�س�أً الهمزة ال�س�كنة والتي هي عني الكلمة حرف مد من جن�ش حركة م�قبله� مث�ل: 
ف�داراأمت=ف�دارامت، �سئن�=�سين�.

3. وكذلك اإذا ك�نت الهمزة الم الكلمة مث�ل: ي�س�أ = ي�س�.

وا�ستثنى من ذلك كله خم�سة اأ�سم�ء وخم�سة اأفع�ل، اأم� االأ�سم�ء فهي:
الراأ�ش وم�تفرع منه�، الب�أ�ش وم�ج�ء منه�، الك�أ�ش كيف ج�ءت، اللوؤلوؤ كيف اأتت، ورءي� ب�سورة مرمي 

وهي الوحيدة يف القرءان.

واأم� االأفع�ل امل�ستثن�ة هي:
نبئ )ونبئهم، نبئ عب�دي، نب�أتكم�، اأنبئهم، مل ينب�أ، اأنبئهم، نبئن�(، جئت )جئتكم، وجئتك(، وهيئ 

)ويهيئ(، وتوؤوي )توؤويه(، قراأت )قراأن�ه، اقراأ(. ف�إذا وقف على كلمة فيه� الهمز متطرف حقق الهمزة 
�س�كنة، اأم� اإذا ك�نت الهمزة جمزومة ف�إنه� تبدل مث�ل االأول: اللوؤلوؤ، ومث�ل الث�ين: من ي�س�أ اهلل.



الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني 20

اأم� الهمزة املفردة املتحركة بعد حرف متحرك فحكمه� ك�الآتي:

4. اأبدل الهمزة املفتوحة بعد �سم واواً اإذا ك�نت ف�ًء للكلمة �سواًء هذه الكلمة ا�سم اأو فعل مث�ل اال�سم: 
املوؤلفة=مولفة، موؤجاًل=موجاًل اإال كلمة موؤذن ف��ستثن�ه�، اأم� الفعل فمث�له: يوؤلف=يولف، يوؤخر=يوخر، 

فليوؤد=فليود وم�ت�رشف من هذه االأفع�ل.

5. اأم� اإذا وقعت الهمزة املفردة املتحركة بفتح وك�نت عينً� للكلمة وك�ن قبله� حرف متحرك ب�سم اأبدله� 
اأي�سً� واواً كيف ج�ءت، ووقعت يف القرءان يف كلمة الفوؤاد=الفواد. واإذا وقعت الهمزة املفردة املتحركة 

بعد متحرٍك المً� للكلمة ككلمة هزوؤاً فله فيه� التحقيق.

6. اأبدل الهمزة املفتوحة بعد ك�رش ي�ء مثل كلمة ن��سئة=ن��سية، خ��سئً�=خ��سي�، ملئت=مليت  
الأهب=ليهب، وا�ستثنى كلمة)لئال( فقراأه� بتحقيق الهمزة، وكذلك كلمة فب�أي ذات الف�ء قراأه� فبيي 

بي�ء مفتوحة ثم ي�ء م�سددة مك�سورة، واإذا ج�ءت جمردة عن الف�ء )ب�أي، ب�أيكم( فله فيه� وجه�ن التحقيق 
واالإبدال.

7. وله الت�سهيل يف الهمزة املفتوحة بعد فتح:
ك�أن، ك�أنه، ك�أمن�، واطم�أنوا، واطم�أن، كلمة اأراأيت حيث ج�ءت، ت�أذن ب�سورة االأعراف اأم� يف �سورة 

ابراهيم )واإذ ت�أذن ربكم( فله فيه� التحقيق واالإبدال، )راأيت، راأيتهم( �سورة يو�سف، )راآه م�ستقراً، راأته 
ح�سبته( �سورة النمل، )راآه� تهتز( �سورة الق�س�ش، )راأيتهم تعجبك( �سورة املن�فقني، )اأف�أنت( كيف 
ج�ءت، )اأف�أمن( كيف وقعت، )اأف�أ�سف�كم( ب�الإ�رشاء، )الأمالأن( يف �سورة االأعراف وهود وال�سجدة 

و�سورة �ش، ه�اأنتم اأينم� وردت له فيه� االآتي:
اأ. الت�سهيل مع مد وق�رش االألف.
ب. الت�سهيل مع حذف االألف.

 8. وله الهمز قواًل واحداً يف كلمة )الن�سئ(. وهمز كلمة النبي وم�تفرع منه�، وكلمة الربية.

9. وقراأ االأ�سبه�ين كلمة )الالئي( بهمزة م�سهلة وبدون ي�ء مع املد و الق�رش وذلك يف الو�سل، اأم� يف 
الوقف فله الت�سهيل مع الق�رش واالإ�سب�ع، وله اإبداله� ي�ء �س�كنة مع االإ�سب�ع. 

نقل حركة �لهمزة �إلى �حلرف �ل�ساكن قبلها

وافقت رواية االأ�سبه�ين رواية االأزرق يف هذا الب�ب، فينقل حركة الهمزة اإلى ال�س�كن قبله� اإذا ك�ن هذا 
ال�س�كن قبله� اآخر كلمة واأن يكون غري حرف مد اأو ميم جمع، واأن تكون الهمزة اأول الكلمة االأخرى 

وال ي�رش اإذا ك�ن ال�س�كن تنوين اأو الم تعريف اأو غري ذلك، فيتحرك ال�س�كن بحركة الهمزة وت�سقط الهمزة 
من النطق مث�ل:
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قد اأفلح=قَدفلح، ق�لت اإحداهم�=ق�لِتحداهم�، من اأوتي=منوتي، االأر�ش=اأاَلر�ش )وهن� البد من 
مالحظة اأنن� يف ح�لة البدء بالم التعريف املت�سلة يف ر�سم امل�سحف نبداأ اإم� بهمزة الو�سل حمققة اأو بالم 

مفتوحة(، عذاٌب األيم=عذاُبَنليم، اإذاً اأبداً=اإَذَنَبداً، ر�سوٍل اإال=ر�سوِلِنال، ردءاً=رَداً التنقل فيه� حركة 
الهمزة وهي الوحيدة يف القرءان، وهكذا.

اأم� يف �سورة احل�قة فله يف )كت�بيه اإين( وجه�ن: االأول ب�سكون اله�ء وعدم النقل اأي التحقيق وهن� يتعني له 
ال�سكت على اله�ء من م�ليه، والث�ين ب�لنقل وعليه البد من اإدغ�م ه�ء )م�ليهلك(.

وله يف كلمة ملء وجه�ن: حتقيق الهمزة اأو نقل حركة الهمزة اإلى الالم قبله� مع حذف الهمزة، وقراأت 
على ال�سيخ العالمة عبد الب��سط ه��سم ب�لتحقيق واهلل اأعلم.

�لإدغام

واالإدغ�م معن�ه االإدخ�ل لغة وعند القراء هو اإدخ�ل حرف متحرك اأو �س�كن يف حرف متحرك 
في�سريا حرفً� واحداً م�سدداً من جن�ش احلرف الث�ين وهو نوع�ن:

1.االإدغ�م الكبري الذي هو اإدغ�م حرف متحرك يف حرف متحرك وهذا النوع اليوجد يف اإال يف رواية 
ال�سو�سي عن اأبي عمرو.

2. االإدغ�م ال�سغري الذي هو اإدغ�م �س�كن يف متحرك ويكون يف املثلني، واملتج�ن�سني، واملتق�ربني.

وافقت رواية االأ�سبه�ين رواية االأزرق يف:
1. اإدغ�م املثلني مثل: ا�رشب بع�س�ك، يوجهه، اإذ ذهب، ولكم م�ك�سبتم، اأو وزنوهم.

2. اإدغ�م املتج�ن�سني مثل: قد تبني، اأحطت، ف�آمنت ط�ئفة، اإذ ظلموا، اأجيبت دعوتكم� ومل يدغم 
االأ�سبه�ين الت�ء يف الظ�ء خم�لفً� االأزرق.

3. اإدغ�م املتق�ربني مثل: فقد ظلم، قد �سلوا، نخلقكم )وله وجه االإدغ�م الن�ق�ش اأي�سً�(، بل رفعه )اأدغم 
الم هل وبل يف الالم والراء فقط(، وله اإدغ�م الذال يف الت�ء يف فعل اتخذت وم�ستق�ته وم�ت�رشف منه 

ك�الأزرق مت�مً�.
4. اإدغ�م النون ال�س�كنة والتنوين مع حروف كلمة ينمو وله مع الالم والراء ح�الن:

اأ. االإدغ�م بغري غنة ك�الأزرق.
ب. االإدغ�م بغنة و�سبق التنبيه عليه. 

5. اإدغ�م بغنة يف )ي�ش والقرءان احلكيم(، )ن والقلم(، عند الو�سل، اإال اإن املحققني على االإظه�ر يف )ن 
والقلم( وله يف )ي�ش والقرءان( االإظه�ر من غ�ية ابن مهران، وله اأي�سً� االإدغ�م من ب�قي الكتب و قد اأقرئني 

العالمة ال�سيخ عبد الب��سط ب�الإدغ�م بغنة فيهم�.
6. )يلهث ذلك( له فيه� االإظه�ر واالإدغ�م ك�الأزرق وروى اجلمهور االإظه�ر للراويني وهو الذي اأقراأنيه 

�سيخي، اأم� االإدغ�م لالأ�سبه�ين فمروي من غ�ية ابن مهران والك�مل.
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�لإ�سمام

وهو ُيرى وال ُي�سمع ويحت�ج اإلى تدريب من ط�لب العلم على يد ال�سيخ حتى يتقنه، وهو عب�رة عن �سم 
ال�سفتني من بعد النطق ب�حلرف االأخري �س�كنً� اإ�س�رة اإلى ال�سم )الأن االإ�سم�م اليكون اإال يف املرفوع من 

املعرب وامل�سموم من املبني( وذلك بعد ت�سكني احلرف االأخريمن غري تراٍخ والبد من اإبق�ء فرجة بني 
ال�سفتني الإخراج النف�ش.

ورواية االأ�سبه�ين له فيه� اإ�سم�م حرف النون الث�نية من كلمة ت�أمنَّ� يف �سورة يو�سف الأن اأ�سله� ت�أَمُنن�، 
واأي�سً� اإ�سم�م ك�رشة ال�سني ال�سم من كلمتي �سئ يف هود والعنكبوت، �سيئت يف امللك، ف�أ�سل الكلمتني 

�ُسِوَء فعل مبني للمفعول ف�سلبت من ال�سني ال�سمة ونقلت اإليه� الك�رشة يف �سئ والي�ء يف �سيئت ف�الإ�سم�م 
ليدل على ال�سم.

�لتكبري

التكبري م�سدر كرب اإذا ق�ل اهلل اأكرب ومعن�ه اهلل اأعظم من كل عظيم، والتكبري �سنة عند ختم القرءان، واتفق 
احلف�ظ على اأن التكبري مل يرفعه اأحد اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإال البزي فقد روي عنه ب�أ�س�نيد متعددة 

اأنه �سمع عكرمة بن �سليم�ن يقول قراأت على اإ�سم�عيل ابن عبد اهلل املكي فلم� بلغت وال�سحى ق�ل يل 
كرب عند خ�متة كل �سورة حتى تختم ف�إين قراأت على عبد اهلل بن كثري ف�أمرين بذلك واأخربين ابن كثري اأنه 

قراأ على جم�هد ف�أمره بذلك واأخربه جم�هد اأنه قراأ على عبد اهلل بن عب��ش ف�أمره بذلك واأخربه ابن عب��ش اأنه 
قراأ على اأبّي بن كعب ف�أمره بذلك واأخربه اأبّي اأنه قراأ على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ف�أمره بذلك )رواه 
احل�كم يف م�ستدركه وق�ل حديث �سحيح االإ�سن�د ومل يخرجه ال�سيخ�ن(، واأم� غري البزي فرواه موقوفً� 
عن ابن عب��ش ر�سي اهلل عنهم اأجمعني1. ق�ل االإم�م ابن اجلزري وقد �سح التكبري عند اأهل مكة قرائهم 
وعلم�ئهم واأئمتهم ومن روى عنهم �سحة ا�ستف��ست وذاعت وانت�رشت حتى بلغت حد التواتر يف كل 

ح�ل �سالة وغريه� عند ختم القرءان العظيم، انتهى كالمه رحمه اهلل، قلت والرواي�ت يف تكبري اخلتم يف 
ال�سالة وغريه� عن االإئمة القراء كثرية وم�ستفي�سة، واختلف اأهل االأداء فيه على تركه اأو االأخذ به.

ف�لتكبري تعظيمً� هلل تع�لى وا�ستحب�بً� لل�سكر وتعظيمً� خلتم القرءان.

والتكبري يكون بلفظ اهلل اأكرب وهو املروي ب�ل�سند اأو الاإله اإال اهلل واهلل اأكرب اأو الاإله اإال اهلل واهلل اأكرب وهلل 
احلمد.

واجلمهور على ترك التكبري، وذهب الهذيل يف الك�مل اإلى التكبري اأول كل �سورة اإال براءة والتكبري اأواخر 
�سور اخلتم من اآخر ال�سحى اإلى اآخر الن��ش، وذهب اأبي الكرم ال�سهرزوري يف امل�سب�ح اإلى التكبري فقط 

1. ق�ل ابن كثري بعد اأن اأورد هذا احلديث )فهذه �سنة تفرد به� عبد اهلل البزي وك�ن اإم�مً� يف القراءات اأم� يف احلديث فقد �سعفه 
الرازي وق�ل الاأحدث عنه وكذلك اأبو جعفر العقيلي ق�ل هو منكر احلديث( اأهـ.
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اأواخر �سور اخلتم من اآخر ال�سحى اإلى اآخر الن��ش، وذهب اأبو العالء يف غ�يته اإلى التكبري الأول كل �سورة 
اإال براءة والتكبري الأول �سور اخلتم من اأول ال�رشح اإلى اأول الن��ش.

و�سبب ورود التكبري كم� ذكر يف احلديث اأن الوحي قد انقطع عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فرتة اختلف 
فيه� فق�ل امل�رشكون زوراً وكذبً� اإن حممداً قد ودعه ربه وقاله فنزل تكذيبً� لهم قول احلق تب�رك وتع�لى 
ْيِل اإَِذا �َسَجى )2(} اإلى اآخر ال�سورة فلم� فرغ جربيل عليه ال�سالم من قراءة �سورة  َحى )1( َواللَّ {َوال�سُّ

ال�سحى فق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )اهلل اأكرب( �سكراً هلل مل� كذب امل�رشكني، وت�سديقً� مل� هو عليه 
فرحً� و�رشوراً بنزول الوحي1.

وحمل التكبري قبل الب�سملة وي�ستوي يف ذلك االبتداء ب�أول ال�سورة اأو و�سله� مب� بعده�.

ومينع و�سل اآخر ال�سورة ال�س�بقة ب�لتكبري ب�لب�سملة موقوفً� عليه� ب�الإجم�ع الأن فيه اإيه�مً� اأن الب�سملة الآخر 
ال�سورة ال الأوله�2.

بع�ش التحريرات لور�ش من طريق االأ�صبهاين 
يجب االأخذ بها3

1. لي�ش لرواة ق�رش املنف�سل عن االأ�سبه�ين مد التعظيم.
2. االإدخ�ل يف اأئمة يف املو�سع الث�ين من �سورة الق�س�ش ومن �سورة ال�سجدة خ��ش ب�لت�سهيل.

3. عند الوقف على من ي�س�أ اهلل ي�سلله اإبدال الهمز يف ي�س�أ وهذا من القواعد الع�مة عند االأ�سبه�ين.
4. يجوز على اإثب�ت االألف يف ه�اأنتم املد والق�رش الإنه� حينئذ من ب�ب حرف املد الواقع قبل همز مغري 

ومعلوم اأن تغيري الهمز يف ه�اأنتم لالأ�سبه�ين ب�لت�سهيل قواًل واحداً.
5. الوقف على الالء حيث وقع وهي يف االأحزاب واملج�دلة والطالق يكون بت�سهيل الهمزة مع الروم 

مع املد والق�رش للتغيري اأو ب�سكون الي�ء مع االإ�سب�ع لل�س�كنني ثم على االأول يخت�ش الق�رش بق�رش املنف�سل 
ففيهم� مد الالء وق�رشه الأ�سح�ب ق�رش املنف�سل واملد فقط الأ�سح�ب املد.

6. التحقيق على االإظه�ر يف )ن والقلم( كم� حققه االأزمريي.
7. يجوز الوجهني من املد والق�رش يف )امل اهلل الاإله اإال هو احلي القيوم( اأول اآل عمران، )امل اح�سب 

الن��ش( اأول العنكبوت.

1. ذكر ابن كثري يف تف�سريه هذه الرواية وق�ل عنه� ومل يرو ذلك ب�إ�سن�د يحكم عليه ب�سحة وال �سعف.
2. بت�رشف من كت�ب هداية الق�ري للمر�سفي

3. نقاًل من كت�ب فريدة الدهر لل�سيخ حممد اإبراهيم �س�مل.
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8. الخالف عن االأ�سبه�ين يف و�سل همز ا�سطفى ب�سورة ال�س�ف�ت.
9. ي�أتي بني االأنف�ل وبراءة الو�سل وال�سكت والوقف جلميع الكتب.

10. العمل يف كل كتب االأ�سبه�ين على االإ�سم�م وجهً� واحداً يف )الت�أمن�( يف �سورة يو�سف الأن ابن 
اجلزري ذكر اأن االأ�سبه�ين ورد عنه الن�ش ب�الإ�سم�م، واإن ك�ن ظ�هر الطيبة الوجه�ن.
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رواية ور�ش عن االإمام نافع من طريق طيبة 
الن�صر )طريق االأ�صبهاين(1

هبة �هلل

�بن مهر�ن�أبي مع�رش �لطربي�لنهرو�ين�حلمامي
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ال خالف عنه يف و�سل )ا�سطفى( ب�ل�س�ف�ت ال خالف عنه يف عدم جواز مد التعظيم  ال خالف عنه يف اإظه�ر )ن والقلم( 

1. هذا اجلدول من ت�أليف ال�سيخ عمر بن يو�سف حم�د.
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وبعد االنته�ء من االأحك�م اخل��سة بهذه الرواية ن�رشع ب�إذن اهلل تع�لى يف فر�ش حروف كل �سورة من �سور 
القرءان العظيم.

وقبل البدء اأود اأن اأُنوه على طريقتي يف العمل يف هذا الكت�ب، ف�أقول بحول اهلل وقوته اأبداأ بذكر ا�سم 
ال�سورة ثم اأذكر رقم االآية التي به� اخلالف بني حف�ش و االأ�سبه�ين ثم اأذكر الكلمة اأو الكلمتني اللت�ن 
فيهم� اخلالف اأواًل برواية حف�ش كم� هي يف م�سحف املدينة ثم اأذكر بج�نبه� خالف االأ�سبه�ين واهلل 

املوفق.



فر�ش 
احلروف
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�سورة �لفاحتة �ملباركة

ملك بدون األف 1. م�لك 

ولالأ�سبه�ين بني ال�سورتني الب�سملة مع عدم التكبري وله اأي�سً� التكبري مع اأول ال�سورة.

�سورة �لبقرة �ملباركة

غنة الالم بخلف عنه 2. هدًى للمتقني 
يومنون ب�إبدال الهمزة من جن�ش حركة م�قبله� 3، 4. يوؤمنون 

له الق�رش حركتني وفويق الق�رش ثالثة حرك�ت والتو�سط اأربعة مب� اأنزل، وم� اأنزل 
له نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� وعدم ترقيق الراء والبدل ب�لق�رش وب�الآخرة 
له يف املت�سل فويق الق�رش ثالثة حرك�ت وتو�سط اأربعة واإ�سب�ع �ستة 5. اأوالئك )معً�( 

�سلة امليم اإذا ج�ء بعده� همزة 6. عليهم ءاأنذرتهم 
له الت�سهيل يف الهمزة الث�نية و�سلة امليم للهمزة بعده� ءاأنذرتهم اأم 

اليومنون ب�إبدال الهمزة اليوؤمنون 
واجتمع يف هذه االآية مد مت�سل، ومنف�سل )متمثل يف �سلة امليم( فله فويق الق�رش يف املت�سل مع الق�رش 

وفويقه يف املنف�سل وجه�ن ثم تو�سط املت�سل مع ق�رش وتو�سط املنف�سل وجه�ن ثم اإ�سب�ع املت�سل مع الق�رش 
وفويق الق�رش والتو�سط يف املنف�سل ثالثة اأوجه، ففيه� �سبعة اأوجه.

نقل حركة الهمزة اإلى ال�س�كن قبله�، وعدم ترقيق الراء 8. االآخر 
مبومنني اإبدال مبوؤمنني 
وم�يخ�دعون 9. وم�يخدعون 

نقل حركة الهمزة اإلى ال�س�كن قبله� 10. عذاٌب األيمٌ 
بون �سم الي�ء وفتح الك�ف وت�سديد الذال ُيَكِذّ يكذبون 

نقل 11. االأر�ش 
غنة الالم بخلف عنه 12. ولكن الي�سعرون 

�سلة �سم امليم ب�لق�رش وفويقه والتو�سط النه� من قبيل املنف�سل  13. لهم ءامنوا 
اإبدال الهمزة اأنوؤمن 

اإبدال الهمزة الث�نية واو و�ساًل  ال�سفه�ُء اأال 
غنة الالم بخلف عنه ولكن اليعلمون 

يف هذه االآية اجتمع مد بدل )له فيه الق�رش فقط( ومنف�سل )له فيه الق�رش وفويقه والتو�سط( ومت�سل )له فيه 
فويق الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع( وغنة الم، فمع ق�رش املنف�سل فويق الق�رش للمت�سل مع غنة الالم، واأي�سً� 
ق�رش املنف�سل مع تو�سط املت�سل مع الغنة وعدمه�، وله ق�رش املنف�سل مع اإ�سب�ع املت�سل مع الغنة وعدمه�، 

ثم تو�سط املنف�سل مع تو�سط املت�سل مع الغنة وعدمه�، وكذلك تو�سط املنف�سل مع اإ�سب�ع املت�سل مع الغنة 
فقط )كت�ب الك�مل(، وفويق الق�رش للمنف�سل معه فويق الق�رش للمت�سل. 
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نقل 14. خلوا اإلى 
�سلة �سم امليم )من قبيل املنف�سل( معكم اإمن� 

مد مت�سل له فيه فويق وتو�سط واإ�سب�ع 16. اأوالئك 
منف�سل )ق�رش وفويق الق�رش والتو�سط( ومت�سل)فويق وتو�سط واإ�سب�ع(  17. فلم� اأ�س�ءت 

غنة الالم بخلف عنه وذلك مع الق�رش وفويق الق�رش والتو�سط ظلم�ٍت اليب�رشون 
�سبق مثله  20. كلم� اأ�س�ء 

مد منف�سل  واإذا اأظلم 
�سلة �سم امليم و�ساًل )منف�سل(  واأب�س�رهم اإن 

نقل  22. االأر�ش 
غنة الالم بخلف عنه  رزقً� لكم 

ف�توا )اإبدال( 23. ف�أتوا 
غنة الالم بخلف عنه 24. ف�إن مل 

نقل 25. االأنه�ر 
غنة الراء بخلف عنه ثمرٍة رزق�ً 

غنة الراء بخلف عنه  26. من ربهم 
وله يف هذه االآية الغنة مع الق�رش وفويقه والتو�سط للمنف�سل وكذلك مع عدم الغنة

نقل 27. االأر�ش 
�سلة امليم م�سمومة )مد منف�سل( 28. وكنتم اأموات�ً 

نقل فيهم� 30،29. االأر�ش 
فتح ي�ء اإين فيهم� 30، 33. اإين اأعلم 

اال�سم�ء )نقل( 31. االأ�سم�ء 
ت�سهيل الهمزة الث�نية  هوؤالء اإن 

ويف هذ االآية له مع فويق ق�رش املت�سل الق�رش وفويقه يف املنف�سل، ومع تو�سط املت�سل ق�رش وتو�سط املنف�سل، 
ومع اإ�سب�ع املت�سل ق�رش وفويق وتو�سط املنف�سل وكل ذلك مع ت�سهيل همزة اإن.

اأمل اقل )نقل( 33. اأمل اأقل 
�سلة ميم م�سمومة )منف�سل( لكم اإين 

نقل واالأر�ش 
نقل 35. ا�سكن اأنت 

�سيتم� )اإبدال الهمزة( �سئتم�  
نقل 36. االأر�ش 
نقل ومت�ٌع اإلى 

غنة الراء بخلف عنه مع ق�رش وفويقه وتو�سط املنف�سل يف االآية 37. من ربه 
ي�تينكم )اإبدال الهمزة( 38. ي�أتينكم 

غنة الالم بخلف عنه مع ق�رش وفويقه وتو�سط املنف�سل يف االآية 41. م�سدقً� مل� 
اأت�مرون )اإبدال الهمزة الث�نية( 44. اأت�أمرون 



الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني30

نقل مع عدم ترقيق الراء 45. لكبريٌة اإال 
�سلة امليم م�سمومة )مد منف�سل( 46. واأنهم اإليه 

غنة الالم بخلف عنه 48. يومً� الجتزي 
واليوخذ )اإبدال الهمزة( واليوؤخذ 

نقل حركة الهمزة للنون ال�س�كنة قبله� 49. من ءال 
غنة الراء بخلف عنه على كٍل من فويق وتو�سط واإ�سب�ع املت�سل من ربكم 

اتختم )ادغ�م الذال يف الت�ء( 51. اتخذمت 
نقل 53. واإذ ءاتين� 

�سلة امليم م�سمومة )مد منف�سل( 54. ظلمتم اأنف�سكم 
غنة الالم بخلف عنه مع الق�رش وفويقه وتو�سط املنف�سل خرٌي لكم 

�سلة امليم م�سمومة )مد منف�سل( عليكم اإنه 
نومن )اإبدال الهمزة( 55. نوؤمن 
�سيتم )اإبدال الهمزة( 58. �سئتم 
غنة الراء بخلف عنه 60. من رزق 

نقل 60،61. االأر�ش 
النبيئني مهموزة وله فيه� فويق وتو�سط واإ�سب�ع الأنه مد مت�سل 61. النبيني 

وال�س�بني )حذف الهمزة( 62. وال�س�بئني 
نقل من ءامن 
نقل االآخر 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( فلهم اأجرهم 
نقل حركة الهمزة اإلى ال�س�كن قبله� وهو الذال 63. واإذ اأخذن� 

غنة الالم بخلف عنه 66. نك�اًل مل� 
غنة الالم بخلف عنه وموعظًة للمتقني 

ي�مركم )ابدال( و�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 67. ي�أمركم اأن 
هزوؤاً مهموزة هزواً 

نقل اأن اأكون 
)الثالثة( غنة الالم بخلف عنه فيهم جميعً� 68. يبني لن� 

غنة الالم بخلف عنه بقرٌة الف�ر�ش 
م�تومرون )اإبدال( م�توؤمرون 

غنة الالم بخلف عنه 69. ف�قٌع لونه� 
غنة الالم بخلف عنه 71. بقرٌة الذلول 

نقل االأر�ش 
غنة الالم بخلف عنه م�سلمٌة ال�سية 

اإبدال االآن 
اإبدال 72. ف�داراأمت 
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�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 73. ويريكم ءاي�ته 
نقل 74. اأو اأ�سد 
نقل االأنه�ر 

يومنوا )اإبدال( 75. يوؤمنوا 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 76. بع�سهم اإلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ربكم اأفال 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 78. ومنهم اأميون 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( هم اإال 

79. فويٌل للذين،
غنة الالم بخلف عنه فيهم جميعً� فويٌل لهم، وويٌل لهم 

اأتختم اإدغ�م الذال يف الت�ء 80. اأتخذمت 
خطيئ�ته ب�إثب�ت االألف )جمع( وله فيه� اأوجه املد املت�سل 81. خطيئته 

نقل 83، 84. واإذ اأخذن� 
�سلة ميم م�سمومة )منف�سل( توليتم اإال 

فيه� مد منف�سل ومت�سل  85. هوؤالء 
فله مع ق�رشاملنف�سل فويق الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع للمت�سل، ومع فويق الق�رش يف املنف�سل له فويق الق�رش 

يف املت�سل، ومع التو�سط يف املنف�سل له التو�سط واالإ�سب�ع يف املت�سل. 
�هرون بت�سديد الظ�ء  تظَّ تظ�هرون 

نقل ب�الإثم 
ي�توكم )اإبدال( مع �سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ي�أتوكم اأ�س�رى 

�سلة امليم م�سمومة يف عليكم )منف�سل( وكذلك يف اإخراجهم و�ساًل  عليكم اإخراجهم 
اأفتومنون )اإبدال( اأفتوؤمنون 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( منكم اإال 
يعملون تعملون 

نقل 86. ب�الآخرة 
نقل 87. ولقد ءاتين� 

م�يومنون )اإبدال( 88. م�يوؤمنون 
غنة الالم بخلف عنه 89. م�سدٌق مل� 

بي�سم� )اإبدال( معً� 90، 93. بئ�سم� 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( اأنف�سهم اأن 

نقل بغيً� اأن 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 91. لهم ءامنوا 

نومن )اإبدال( نوؤمن 
غنة الالم بخلف عنه م�سدقً� مل� 

اأنبئ�ء مهموزة اأنبي�ء 
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مومنني )اإبدال( موؤمنني 
ويف االآية مد منف�سل وغنة الم ومد مت�سل وقد �سبق نظريه

اتختم )اإدغ�م( 92. اتخذمت 
نقل 93. واإذ اأخذن� 

ي�مركم )اإبدال( ي�أمركم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( اإمي�نكم اإن 

مومنني )اإبدال( موؤمنني 
نقل 94. قل اإن 

نقل وعدم ترقيق للراء االآخرة 
نقل 95. قدمت اأيديهم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 96. ولتجدنهم اأحر�ش 
غنة الالم بخلف عنه 97. عدواً جلربيل 
غنة الالم بخلف عنه م�سدقً� مل� 

للمومنني )اإبدال( للموؤمنني 
ميك�آئل بهمزة مك�سورة قبل الالم والحظ املد املت�سل ب�سببه� 98. ميك�ل 

غنة الالم بخلف عنه عدٌو للك�فرين 
نقل 99. ولقد اأنزلن� 
نقل 100. بل اأكرثهم 

اليومنون )اإبدال( اليوؤمنون 
غنة الالم بخلف عنه 101. م�سدٌق مل� 

ب�لت�سهيل للهمزة ك�أنهم 
نقل 102. من اأحٍد )معً�( 
نقل اأحٍد اإال 

نقل وعدم ترقيق للراء االآخرة 
ولبي�ش )اإبدال( ولبئ�ش 

نقل، و�سلة ميم م�سمومة )منف�سل( 103. ولو اأنهم ءامنوا 
غنة الالم بخلف عنه خرٌي لو 

نقل 104. عذاٌب األيم 
نقل 105. من اأهل 

غنة الراء بخلف عنه مع اأوجه املد املت�سل يف االآية من ربكم 
نقل يف املو�سعني 106. من ءاية اأو 

ن�ت )اإبدال( ن�أت 
نقل 106، 107. تعلم اأن 
نقل 107. واالأر�ش 
نقل 108. ب�الإمي�ن 
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اإدغ�م  فقد �سل 
نقل 109. من اأهل 

ي�تي )اإبدال( ي�أتي 
نقل 111. هوداً اأو 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( بره�نكم اإن 
نقل 112. من اأ�سلم 
نقل 114. ومن اأظلم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( لهم اأن 
نقل وعدم ترقيق للراء االآخرة 

نقل 116، 117. واالأر�ش 
غنة الالم بخلف عنه 116. كٌل له 

ت�تين� )اإبدال( 118. ت�أتين� 
نقل االآي�ت 

والَت�سَئْل 119. والُت�سئلُ 
نقل عن اأ�سح�ب 
نقل 120. قل اإن 

يومنون )اإبدال( 121. يوؤمنون 
غنة الالم بخلف عنه 123. يومً� ال 

عهدَي فتح الي�ء 124. عهدي 
غنة الالم بخلف عنه مع اأوجه املد املنف�سل يف االآية 125. مث�بًة للن��ش 

واتَخذوا فتح اخل�ء واتِخذوا 
نقل 126. بلداً ءامن�ً 
نقل وارزق اأهله 
نقل من ءامن 
نقل االآخر 

وبي�ش )اإبدال( وبئ�ش 
غنة الالم بخلف عنه مع اأوجه املد املنف�سل يف االآية 128. م�سلمًة لك 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 129. عليهم ءاي�تك 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( وذلك و�ساًل ويزكيهم اإنك 

نقل 130. االآخرة 
ى واأَو�سَ 132. وو�سى 

ت�سهيل الهمزة الث�نية 133. �سهداء اإذ 
نقل 135. هوداً اأو 
نقل 136. والأ�سباط 

النبيئون مهموزة )الحظ اأحك�م املد املت�سل ب�سبب الهمزة( النبيُّون 
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غنة الراء بخلف عنه  من ربهم 
يف االآية مد منف�سل، ومت�سل، وغنة راء بخلف فلتالحظ االأحك�م جمتمعة وقد �سبق مثله

نقل 137. ف�إن ءامنوا 
نقل 138. ومن اأح�سن 
نقل 139. قل اأحت�جونن� 

م�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ولكم اأعم�لك 
اأم يقولون 140. اأم تقولون 

نقل والأ�سباط 
نقل هوداً اأو 

ت�سهيل همزة ءاأنتم الث�نية من غري اإدخ�ل، و�سلة ميمه� م�سمومة )منف�سل( ءاأنتم اأعلم 
نقل ومن اأظلم 

ت�سهيل الهمزة الث�نية واإبداله� ي�ء خ�ل�سة وجه�ن 142. ي�س�ُء اإِلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 143. حعلن�كم اأمةً 

غنة الالم بخلف عنه و�سطً� لتكونوا 
نقل لكبريًة اإال 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( وذلك يف ح�لة الو�سل اإمي�نكم اإن 
غنة الراء بخلف عنه لروؤوٌف رحيم 

واالآية فيه� مد منف�سل وغنة الم وراء بخلف عنه وعلى كٍل ق�رش وفويق الق�رش وتو�سط املنف�سل
غنة الراء بخلف عنه 144. من ربهم 

ويف االآية مد مت�سل فويق وتو�سط واإ�سب�ع كل على الغنة وعدمه�
نقل  145. ولئن اأتيت 

غنة الالم بخلف عنه  اإذاً ملن 
ويف االآية مد منف�سل ق�رش وفويقه وتو�سط كل على الغنة وعدمه�

غنة الراء بخلف عنه 147، 149. من ربك 
ي�ت )اإبدال( 148. ي�أت 

نقل جميعً� اإن 
له وجه ب�لغنة ووجه كحف�ش اأماله ال�سيخ عبد الب��سط ومل اأجد من يذكره يف   لئال 

م�لدي من مراجع1.
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 151. عليكم ءاي�تن� 

نقل 154. بل اأحي�ءٌ 
غنة الالم بخلف عنه ولكن الت�سعرون 

نقل 155. االأموال واالأنف�ش 
غنة الراء بخلف عنه 157. من ربهم 

1. الغنة نوع�ن نوع معرتف به ومطلوب ويكون يف املقطوع ف�لغنة هن� قطعية مثل ف�إنكم، والنوع االآخر م�ك�ن مو�سواًل 
ف�لغنة فيه على اجلواز وهي م�ستحبة مثل لئال. انتهى م�اأماله العالمة عبد الب��سط ه��سم، وقد قراأن� لالأ�سبه�ين ب�لغنة يف املو�سول 

واملف�سول على �سيخن� حفظه اهلل تع�لى.
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نقل 161. كف�ٌر اأوالئك 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 163. واإلهكم اإله 

غنة الالم بخلف عنه  واحٌد ال 
ويف االآيه منف�سل فله فيه� ق�رش املنف�سل مع ق�رش مد التعظيم، وق�رشه مع تو�سط مد التعظيم، ثم فويق الق�رش 

فيهم�، وكذلك التو�سط فيهم�، �ستة اأوجه فال تغفل.
نقل 164. واالأر�ش )معً�( 
نقل االأر�ش 

غنة الالم بخلف عنه الآي�ٍت لقوم 
واالآية فيه� منف�سل ومت�سل وغنة الم له فيه� ق�رش منف�سل مع فويق املت�سل مع عدم الغنة، ق�رش منف�سل مع 
تو�سط املت�سل مع الغنة وعدمه�، وق�رش املنف�سل مع اإ�سب�ع املت�سل مع الغنة ومع عدم الغنة، وله فويق ق�رش 

املنف�سل مع فويق ق�رش املت�سل مع عدم الغنة، وفويق ق�رش املنف�سل مع اإ�سب�ع املت�سل مع الغنة وعدمه� ، 
تو�سط املنف�سل مع تو�سط املت�سل مع الغنة وعدمه�، وله اأي�سً� تو�سط املنف�سل مع اإ�سب�ع املت�سل مع الغنة. 

غنة الالم بخلف عنه 165. حبً� هلل 
ولو ترى ولو يرى 

نقل 166. االأ�سب�ب 
نقل 167. لو اأن 
نقل 168. االأر�ش 

ُخْطوات ب�سكون الط�ء ُخُطوات 
ي�مركم )اإبدال( 169. ي�أمركم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 172. كنتم اإي�ه 
فمُن ا�سطر �سم نون فمن 173. فمِن ا�سطر 

غنة الراء بخلف عنه غفوٌر رحيم 
نقل 174. قلياًل اأوالئك 

م�ي�كلون )اإبدال( م�ي�أكلون 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( بطونهم اإال 

نقل عذاٌب األيم 
لي�ش الربُّ وبدون ترقيُق 177. لي�ش الربَّ 

ولكِن الربُّ تخفيف النون ب�لك�رش وبدون ترقيق للراء ولكنَّ الربَّ 
نقل من ءامن 

نقل  االآخر 
والنبيئني مهموزة وفيه� مد مت�سل والنبيني 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( بعهدهم اإذا 
نقل فيهم� 178. واالأنثى ب�الأنثى 

نقل من اأخيه 
نقل واأداٌء اإليه 
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غنة الراء بخلف عنه كل على اأوجه املد املنف�سل من ربك 
نقل عذاٌب األيم 
نقل 179. االألب�ب 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 180. عليكم اإذا 
نقل االأقربني 

نقل فيهم� 181. جنفً� اأو اإثم�ً 
غنة الراء بخلف عنه غفوٌر رحيمٌ 

نقل فيهم� 184، 185. مري�سً� اأو 
نقل فيهم� 184، 185. من اأي�ٍم اأُخر 

فديُة طع�ِم َم�س�ِكني )ه�ء فدية م�سمومة، وميم طع�م مك�سورة، وم�س�كني 184. فديٌة طع�ُم م�سكنيٍ 
جمع م�سكني(  

غنة الراء بخلف عنه خرٌي له 
غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية )�سلة امليم م�سمومة( خرٌي لكم اإن 

غنة الالم بخلف عنه )اأوجه املنف�سل الثالثة على الغنة وعدمه�( 185. هدًي للن��ش 
نقل 186. قريٌب اأجيب 

الداعي اإذا دع�ين )و�ساًل( الداِع اإذا دع�ِن 
نقل وليوؤمنوا 

غنة الم بخلف عنه 187. لب��ٌش لكم 
غنة الم بخلف عنه  لب��ٌش لهن 

بدل مغري ب�لنقل له فيه الق�رش ف�الآن 
نقل فيهم� االأبي�ش،االأ�سود 

والت�كلوا، لت�كلوا )اإبدال فيهم�( 188. والت�أكلوا،لت�أكلوا 
نقل من اأموال 
نقل ب�الإثم 
نقل 189. االأهلة 

ت�توا، واتوا )اإبدال فيهم�( ت�أتوا،واأتوا 
ولكِن الربُّ بك�رشة النون خمففة، ورفع الراء م�سددة ولكنَّ الربَّ 

نقل  من اأبوابه� 
غنة الراء بخلف عنه 192. غفوٌر رحيمٌ 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 195. ب�أيديكم اإلى 
نقل 196. ف�إن اأح�رشمت 
نقل مري�سً� اأو 

غنة الراء بخلف عنه من راأ�سه 
نقل �سي�ٍم اأو 
نقل �سدقٍة اأو 
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غنة الالم بخلف عنه فمن مل،ملن مل 
نقل و�سبعٍة اإذا 
نقل يكن اأهله 

واالآية فيه� منف�سل وغنة راء وغنة الم ومنف�سل فعلى الق�رش وفويق الق�رش وتو�سط املنف�ساللغنة وعدمه� 
فلرياعى.

نقل 197. االألب�ب 
نقل 198. جن�ٌح اأن 

غنة الراء بخلف عنه ويف االآية غنة الراء ومنف�سل ومت�سل فليالحظ من ربكم 
غنة الراء بخلف عنه 199. غفوٌر رحيم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( فيهم� 200. كذكركم ءاب�ئكم اأو 
نقل اأو اأ�سد 
نقل 200، 201. االآخرة 

�سلة ميم م�سمومة )منف�سل( 203. اأنكم اإليه 
نقل 205. االأر�ش 

ب�الثم )نقل( 206. ب�الإثم 
ولبي�ش )اإبدال( ولبئ�ش 

لم فتح ال�سني م�سدودة ال�سَّ لم  208. ال�سِّ
خْطوات �سكون الط�ء خُطوات 

ي�تيهم )اإبدال( 210. ي�أتيهم 
نقل فيهم� االأمر،االأمور 

نقل 211. من ءاية 
النبيئني مهموزة )مت�سل( 213. النبيني 

ت�سهيل الث�نية ي�س�ُء اإِلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 214. ح�سبتم اأن 

ي�تكم )اإبدال( ي�أتكم 
حتى يقوُل حتى يقولَ 

نقل 215. واالأقربني 
غنة الالم بخلف عنه 216. كره لكم 
غنة الالم بخلف عنه خرٌي لكم 
غنة الالم بخلف عنه �رشٌ لكم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 217. دينكم اإن 
نقل حبطت اأعم�لهم 
نقل واالآخرة 

غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 218. غفوٌر رحيمٌ 
نقل 219. االآي�ت 
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نقل 220. واالآخرة 
نقل وغنة الالم بخلف عنه قل اإ�سالٌح لهم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ويراعى اأوجه املنف�سل مع الغنة وعدمه� الأعنتكم اإن 
يومن، يومنوا )اإبدال( فيهم� 221. يوؤمن،يوؤمنوا 
مومنة، مومن )اإبدال( فيهم� موؤمنة،موؤمن 

نقل ولو اأعجبتكم 
نقل ولو اأعجبكم 

ف�توهن )اإبدال( 222. ف�أتوهن 
غنة الالم بخلف عنه 223. حرٌث لكم 

ف�توا )اإبدال( ف�أتوا 
�سلة امليم م�سمومة الحظ هن� اأوجه املنف�سل على الغنة وعدمه� حرثكم اأنى 

�سيتم )اإبدال( �سئتم 
املومنني )اإبدال( املوؤمنني 

غنة الالم بخلف عنه، و�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ب�أوجهه علىالغنة  224. عر�سة الأمي�نكم اأن 
وعدمه�   

يواخذكم )اإبدال( معً� 225. يوؤاخذكم 
يولون )اإبدال( 226. يوؤلون 

غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املد املت�سل يف االآية غفوٌر رحيم 
يومن )اإبدال( 228. يوؤمن 

نقل االآخر 
نقل اإن اأرادوا 
نقل 229. مبعروٍف اأو 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( لكم اأن 
ت�خذوا )اإبدال( ت�أخذوا 

نقل �سيئً� اإال 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( خفتم اأال 

واالآية فيه� منف�سل فيه الق�رش وفويقه والتو�سط، وغنة الالم، واملت�سل وفيه فويق الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع 
فق�رش املنف�سل مع عدم الغنة مع فويق الق�رش يف املت�سل، ق�رش منف�سل مع الغنة وعدمه� مع تو�سط املت�سل، 

وق�رش املنف�سل مع الغنة ومع عدم الغنة مع اإ�سب�ع املت�سل، وله فويق ق�رش املنف�سل مع عدم الغنة مع فويق 
ق�رش املت�سل، وفويق ق�رش املنف�سل مع الغنة وعدمه� مع اإ�سب�ع املت�سل ،تو�سط املنف�سل مع الغنة وعدمه� مع 

تو�سط املت�سل، وله اأي�سً� تو�سط املنف�سل مع الغنة مع اإ�سب�ع املت�سل.
نقل 231. مبعروٍف اأو 

غنة الالم بخلف عنه �رشاراً لتعتدوا 
اإدغ�م فقد ظلم 

هزوؤاً مهموزة هزواً 
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واالآية فيه� مد مت�سل، وغنة الم بخلف عنه ،ومد منف�سل فلرياعى االأوجه وقد �سبق مثله.
يومن )اإبدال( 232. يوؤمن 

نقل االآخر 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ذلكم اأزكى 

نقل 233. ملن اأراد 
نقل نف�ٌش اإال 

غنة الالم بخلف عنه والمولوٌد له 
نقل ف�إن اأرادا 
نقل واإن اأردمت 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ب�أوجهه الثالثة مع الغنة وعدمه� اأردمت اأن 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( عليكم اإذا 

اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء، وله النقل يف همزة اأكننتم 235. الن�س�ء اأو اأكننتم 
غنة الالم بخلف عنه ولكن ال 

نقل �رشاً اإال  
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 236. عليكم اإن 

َقْد ُرُه ب�سكون الدال َقَدُرُه )معً�( 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 237. م�فر�ستم اإال 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( بينكم اإن 

نقل 239. فرج�اًل اأو 
و�سيٌة )ب�لرفع( وغنة الالم بخلف عنه 240. و�سيًةً الأزواجهم 

نقل مت�عً� اإلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 242. لكم ءاي�ته 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 243. وهم األوف 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(  اأحي�هم اإن 

�ِعُفُه ب�سم العني َفُي�سَ �عَفهُ  245. في�سَ
ب�ل�س�د ويب�سط 

لنبٍئ لهم مهموزة وله غنة الالم بخلف عنه 246. لنبٍي لهم 
تم اإن بك�رش ال�سني وله �سلة امليم م�سمومة )منف�سل( َع�سِ يتم اإن   َع�سَ

�سم دال قد والنقل وقد اأخرجن� 
نقل تولوا اإال 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( وهمز )نبيئهم( يف االآيتني 247. نبيهم اإن 
يوت، يوتى )اإبدال فيهم�( يوؤِت، يوؤتى 

ي�تيكم )اإبدال( 248 ي�أتيكم 
غنة الراء بخلف عنه من ربكم 

له غنة الالم بخلف عنه و�سلة امليم م�سمومة منف�سل ب�أوجهه على الغنة الأيًة لكم 
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وعدمه�  
مومنني )اإبدال( موؤمنني 

غنة الالم بخلف عنه 249. ومن مل 
منَي اإال بفتح ي�ء االإ�س�فة مني اإال 

َغرفًة ُغرفةً 
نقل 250. وثبت اأقدامن� 

ولوال دف�ع 251. ولوال دفع 
نقل االأر�ش 
نقل 253. من ءامن 

ي�تي )اإبدال( 254. ي�أتي 
غنة الالم بخلف عنه يوٌم ال 

الت�خذه )اإبدال( 255. الت�أخذه 
غنة الالم بخلف عنه وال نوٌم له 

نقل االأر�ش )مع�( 
واالآية فيه� مد تعظيم، وغنة الم، منف�سل، ومت�سل، فله مع ق�رش التعظيم عدم الغنة مع ق�رش املنف�سل مع 

فويق املت�سل، ونف�ش الوجه مع تو�سط املت�سل واإ�سب�عه، وكذلك له الغنة على هذا الوجه وتو�سط املت�سل 
واإ�سب�عه، وله ق�رش التعظيم مع فويق ق�رش املنف�سل مع عدم الغنة مع فويق الق�رش للمت�سل، وعلى هذا الوجه 

اأي�س� مع اإ�سب�ع املت�سل، وله وجه ق�رش التعظيم مع فويق ق�رش املنف�سل مع الغنة مع اإ�سب�ع املت�سل، وله 
تو�سط التعظيم مع ق�رش املنف�سل مع الغنة واالإ�سب�ع يف املت�سل، وله تو�سط املنف�سل مع عدم الغنة مع تو�سط 
املت�سل ،وكذلك مع الغنة على هذا الوجه، وله تو�سط املنف�سل مع الغنة مع اإ�سب�ع املت�سل، اإثن� ع�رش وجهً� 

فلتنتبه. 
ويومن )اإبدال( 256. ويوؤمن 

نقل 258. اأن ءات�ه 
مد االألف و�ساًل ق�رش وفويق وتو�سط وكذلك اإثب�ته� وقف� مد طبيعي اأن� اأحي 

اإبدال فيهم� ي�أتي، ف�أتي 
نقل 259. يومً� اأو 

نقل، وكذلك وانظر اإلى فيه� النقل اأي�س� ف�نظر اإلى 
غنة الالم بخلف عنه  ءاية للن��ش 

ُه� ب�إبدال الراء زاي ُنْن�رشِ نن�زشه� 
تومن )اإبدال( 260. توؤمن 

غنة الالم بخلف عنه ولكن ليطمئن 
نقل فخذ اأربعة 

ي�تينك )اإبدال( ي�أتينك 
نقل واعلم اأن 
نقل 261. حبة اأنبتت 
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غنة الالم بخلف عنه 262. والاأذًى لهم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ب�أوجهه على الغنة وعدمه� لهم اأجرهم 

نقل 264. واالأذى 
واليومن )اإبدال( واليوؤمن 

نقل االآخر 
�سلداً   غنة الالم بخلف عنه

نقل 265. من اأنف�سهم 
بُرْبَوٍة ا�س�به� ب�سم راء ربوة والنقل لهمزة اأ�س�به� ِبَرْبَوٍة اأ�س�به� 

اأُْكله� ب�سكون الك�ف اأُُكله� 
غنة الالم بخلف عنه ف�إن مل 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ويراعى اأوجه املنف�سل مع املت�سل 266. اأحدكم اأن 
نقل االأنه�ر 
نقل االآي�ت 
نقل 267. االأر�ش 

ي�مركم )اإبدال( 268. ي�أمركم 
يوتي، يوت اإبدال فيهم�  269. يوؤتي، يوؤت 

نقل فقد اأوتي 
نقل االألب�ب 
نقل 270. نفقة اأو 
نقل من اأن�س�ر 

وتوتوه� )اإبدال( 271. وتوؤتوه� 
غنة الالم بخلف عنه خرٌي لكم 

ونكفْر ب�لنون بدل الي�ء و�سكون الراء ويكفرُ 
نقل 273. االأر�ش 

بهم بك�رش ال�سني يح�سِ يح�سبهم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 274. فلهم اأجرهم 

ي�كلون )اإبدال( 275. ي�أكلون 
غنة الراء بخلف عنه من ربه 

واالآية فيه� منف�سل وغنة راء ومت�سل فلرياعى االأوجه مركبة وقد �سبق مثله.
نقل  276. كف�ٍر اأثيم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 277. لهم اأجرهم 
مومنني )اإبدال( 278. موؤمنني 

غنة الالم بخلف عنه 279. ف�إن مل 
ف�ذنوا )اإبدال( ف�أذنوا 

نقل 280. فنظرة اإلى 
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َمْي�رُشة ب�سم ال�سني َمْي�رَشة 
قوا بت�سديد ال�س�د دَّ واأن َت�سَّ قوا  دَّ واأن َت�سَ

غنة الالم بخلف، و�سلة امليم )منف�سل ب�أوجهه على الغنة وعدمه�( خرٌي لكم اإن 
نقل 282. بديٍن اإلى 

والي�ب )اإبدال( والي�أب 
نقل ك�تٌب اأن 
نقل �سفيهً� اأو 
نقل �سعيفً� اأو 

غنة الراء بخلف عنه من رج�لكم 
غنة الالم بخلف عنه ف�إن مل 

اإبدال الث�نية ي�ء ال�سهداِء اأن 
اإبدال الث�نية واو، ت�سهيله� ال�سهداُء اإذا 

نقل �سغرياً اأو 
كبرياً اإلى نقل

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( ذلكم اأق�سط 
جت�رٌة ح��رشٌة جت�رًة ح��رشةً 

نقل  جن�ٌح اأالَّ 
يف هذه االآية منف�سل ووغنة راء وغنة الم ومد مت�سل فله فيه� االأوجه االآتية ق�رش املنف�سل مع عدم الغنة يف 

الراء والالم مع فويق ق�رش املت�سل مع الت�سهيل واالإبدال يف )ال�سهداُء اإذا(، وتو�سط منف�سل مع عدم الغنة 
ومع الت�سهيل واالإبدال، واإ�سب�ع املت�سل مع الت�سهيل واالإبدال، وله الغنة مع تو�سط املت�سل والت�سهيل، وله 

اإ�سب�ع املت�سل مع الت�سهيل واالإبدال وله هن� مد التعظيم، وله مع فويق ق�رش املنف�سل عدم الغنة مع فويق 
ق�رش املت�سل والت�سهيل واالإبدال اأي�سَ�، وله اإ�سب�ع املت�سل مع الت�سهيل وعدم الغنة، ومع االإبدال اأي�س� ،وله 

الغنة مع االإ�سب�ع يف املت�سل والت�سهيل، تو�سط املنف�سل وعدم الغنة وتو�سط املت�سل والت�سهيل واالإبدال، 
وتو�سط املنف�سل مع الغنة وتو�سط املت�سل والت�سهيل، ومع اإ�سب�ع املت�سل والت�سهيل واالإبدال.

نقل 283. ف�إن اأمن 
فليود )اإبدال( فليوؤد 

قراأه� ب�إبدال الهمزة ي�ء و�ساًل )الذي مُتِن( الذي اوؤمتن 
نقل 284. االأر�ش 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( اأنف�سكم اأو 
فيغفْر ب�سكون الراء فيغفرُ 

ويعذْب ب�سكون الب�ء ويعذُب 
واالآية فيه� منف�سل ومت�سل فلرياعى االأوجه

غنة الراء بخلف عنه 285. من ربه 
واملومنون )اإبدال( واملوؤمنون 

نقل كٌل ءامن 
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غنة الراء بخلف عنه من ر�سله 
ويف االآية منف�سل وغنة راء ومت�سل فلرياعى االأوجه مركبة وقد �سبق مثله

نقل 286. نف�سً� اإال 
التواخذن� )اإبدال( التوؤاخذن� 

نقل اأو اأخط�أن� 

انتهى فر�ش حروف �سورة البقرة بحمد اهلل تع�لى

�سورة �آل عمر�ن �ملباركة

له مع ق�رش املنف�سل وفويق الق�رش والتو�سط الب�سملة مع التكبري وعدمه وهذا ب�سفة ع�مة وللتف�سيل يرجع 
اإلى كتب الفن ف�سيجد فيه� م� يغني عن ذكره هن�.

له فيه� املد امل�سبع يف امليم والالم وقفً� اأم� و�ساًل بلفظ اجلاللة فله فيه� وجه�ن 1. اأمل 
ق�رش مد امليم واإ�سب�ع املد فيه�   

غنة الالم بخلف عنه 3. م�سدقً� مل� 
له فيه� االإم�لة قواًل واحداً التوراة 

نقل واالإجنيل 
غنة الالم بخلف عنه 4. هدًي للن��ش 

نقل 5. االأر�ش 
نقل 6. االأرح�م 

اإبدال فيهم� 7. ت�أويله )معً�( 
نقل االألب�ب 

غنة الم بخلف عنه 8. من لدنك 
نقل رحمًة اإنك 

غنة الم بخلف عنه 9. ليوٍم ال 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 10. عنهم اأموالهم 

اإبدال 11. كداأب 
اإبدال 12. وبئ�ش 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 13. لكم ءاية 
ترونهم يرونهم 

اإبدال راأي 
اإبدال يوؤيد 

له فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية اأو اإبداله� واومك�سورة ي�س�ء اإن 
غنة الم بخلف عنه لعربًة الأويل 

نقل االأب�س�ر 
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نقل 14. واالأنع�م 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 15. اأوؤنبئكم 

نقل االأنه�ر 
نقل 17. ب�الأ�سح�ر 
نقل 19. االإ�سالم 
نقل 20. فقل اأ�سلمت 

اتبعني ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل اتبعن 
نقل واالأميني 

ت�سهيل الهمزة الث�نية ءاأ�سلمتم 
نقل ف�إن اأ�سلموا 

النبيئني مهموزة ومد مت�سل ب�سبب الهمزة 21. النبيني 
ي�مرون )اإبدال( ي�أمرون 

نقل بعذاٍب األيم 
نقل 22. حبطت اأعم�لهم 
نقل واالآخرة 

غنة الالم بخلف عنه 25. ليوٍم ال 
توتي )اإبدال( 26. توؤتي 

اإبدال 28. املوؤمنون 
اإبدال املوؤمنني 

نقل �سٍئ اإال 
نقل 29. قل اإن 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( �سدوركم اأو 
نقل االأر�ش 
نقل 30. لو اأن 
نقل 31. قل اإن 

غنة راء بخلف عنه غفوٌر رحيم 
نقل 32. قل اأطيعوا 

منَي اإنك فتح ي�ء االإ�س�فة 35. مني اإنك 
نقل 36. ك�الأنثى 

واإيَن اأعيذه� فتح ي�ء االإ�س�فة واإين اأعيذه� 
وكَفله� زكري�ء تخفيف �سدة الف�ء وهمز زكري� يف املو�سعني من االآية له� زكري�  37. وكفَّ

زكري�ء 38. زكري� 
نقل طيبًة اإنك 

ونبيئً� مهموزة 39. ونبي�ً 
يَل ءاية فتح ي�ء االإ�س�فة 41. يل ءاية 
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نقل اأي�ٍم اإال 
نقل واالإبك�ر 
نقل 44. من اأنب�ء 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( لديهم اإذ 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( اأقالمهم اأيهم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( لديهم اإذ 

نقل 45. واالآخرة 
ت�سهيل الث�نية 47. م�ي�س�ء اإذا 

له فيه� االإم�لة قواًل واحداً 48. والتوراة 
نقل واالإجنيل 
قل 49. ور�سواًل اإلى 

غنة راء بخلف عنه من ربكم 
اإيَن اأخلق بك�رش الهمزة وفتح الي�ء اأين اأخلق 

فيكون ط�ئراً ب�لهمز فيكون طرياً 
نقل االأكمه 
نقل االأبر�ش 

ت�كلون )اإبدال( ت�أكلون 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( بيوتكم اإن 

نقل و�سلة امليم )منف�سل( الآية لكم اإن 
مومنني )اإبدال( موؤمنني 

والبد من مراع�ة اأوجه املد املت�سل مع وجهي الغنة للراء واأوجه املد املنف�سل وقد �سبق مثله
غنة الالم بخلف عنه 50. وم�سدقً� مل� 

له فيه� االإم�لة التوراة 
غنة الراء بخلف عنه من ربكم 

اأن�س�رَي اإلى فتح ي�ء االإ�س�فة 52. اأن�س�ري اإلى 
نقل 56. واالآخرة 

فنوفيهم )ب�لنون بدل الي�ء( و�سلة امليم )منف�سل( 57. فيوفيهم اأجورهم 
نقل 58. االآي�ت 

غنة الراء بخلف عنه 60. من ربك 
نقل فيهم� 62. وم�من اإله اإال 

نقل 64. تع�لوا اإلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( وبينكم اأال 

نقل بع�سً� اأرب�ب�ً 
اإم�لة 65. التوراة 
نقل واالإجنيل 
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له فيه� اأوجه املنف�سل وله يف الهمزة الت�سهيل مع حذف االألف قبله� اأو 66. ه�اأنتم 
اإثب�ته�  

له فيه� منف�سل ب�أوجهه ومت�سل كذلك هوؤالء 
 واإذا قراأت االآية البد من مراع�ة االأوجه مركبة ف�إذا �سهل الهمزة وحذف االألف له يف املنف�سل االأوجه 

جميعً� يف الكلمتني مع اإ�سب�ع املت�سل، واإذا �سهل الهمزة مع اإثب�ت االألف وتكون مق�سورة مع اأوجه 
املت�سل جميعً� وق�رش املنف�سل، وعلى هذا الوجه من ت�سهيل الهمزة واإثب�ت االألف مق�سورة وفويق الق�رش 

يف املت�سل واملنف�سل وكذلك مع التو�سط يف املنف�سل واملت�سل )واليجوز اإثب�ت االألف مع مده� اإذا ق�رشت 
املنف�سل(، وله ت�سهيل الهمزة وفويق الق�رش يف االألف وفويق الق�رش يف املنف�سل واملت�سل، والت�سهيل مع 

التو�سط يف املدين )واليخفى اأن تغري الهمز ب�لت�سهيل ي�أتي معه الق�رش واملد(. 
النبئ مهموزة وفيه� املد املت�سل 68. النبي 

املومنني )اإبدال( املوؤمنني 
نقل 69، 72.  من اأهل 

والتومنوا )اإبدال( 73. والتوؤمنوا 
نقل قل اإن )معً�( 

يوتى )اإبدال( يوؤتى 
�سلة امليم )منف�سل( م�آاأوتيتم اأو 

يوتيه )اإبدال( ويراعى اأوجه املنف�سل على غنة الالم يوؤتيه 
نقل 75. ومن اأهل 
نقل من اإن )معً�( 

ت�منه )اإبدال( فيهم� ت�أمنه )معً�( 
يوده ب�سلة اله�ء مع االإبدال يوؤده 

غنة الم بخلف عنه بدين�ٍر ال 
نقل االأميني 
نقل 76. من اأوفى 
نقل 77. قلياًل اأوالئك 
نقل االآخرة 
نقل عذاٌب األيم 

بوه بك�رش ال�سني لتح�سِ بوه  78. لتح�سَ
نقل 79. لب�رٍش اأن 

يوتيه )اإبدال( يوؤتيه 
والنبوءة مهموزة ومد مت�سل  والنبوة 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املت�سل عب�داً يل 
َتعلمون بفتح الت�ء ُتعلمون 

والي�مُركم ب�سم الراء واإبدال الهمزة 80. والي�أمَركم 
والنبيئني مهموزة ومد مت�سل الأجل الهمزة والنبيني 
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نقل اأرب�بً� اأي�أمركم 
نقل اإذ اأنتم 
نقل 81. واإذ اأخذ 

النبيئني مهموزة ومت�سل النبيني 
مل� ءاتين�كم مل� ءاتيتكم 

غنة الم بخلف على اأوجه املت�سل واملنف�سل وقد �سبق مثله م�سدٌق مل� 
لتومنن )اإبدال( لتوؤمنن 

ت�سهيل الهمزة الث�نية بغري اإدخ�ل األف بينهم� ءاأقررمت 
واأختم اإدغ�م الذال يف الت�ء واأخذمت 

�سلة امليم )منف�سل( ذلكم اإ�رشي 
تبغون ب�لت�ء 83. يبغون 

نقل واالأر�ش 
ترجعون ب�لت�ء يرجعون 

نقل 84. قل ءامن� 
نقل  والأ�سباط 

والنبيئون مهموزة ومت�سل  والنبيون 
غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املت�سل  من ربهم 

نقل 85. االإ�سالم 
نقل االآخرة 

�سلة امليم )منف�سل( 87. جزاءهم اأن 
غنة راء بخلف عنه غفوٌر رحيم 
غنة الم بخلف عنه 90. كفراً لن 

نقل 91. من اأحدهم 
مُل واإذا وقف عليه� يجوز له النقل والروم واالإ�سم�م ملء 

نقل االأر�ش 
نقل عذاٌب األيم 

غنة الم بخلف عنه 93. حاًل لبني 
اإم�لة التوراة 

ف�توا )اإبدال( ف�أتوا 
اإم�لة ب�لتوراة 

غنة الم بخلف عنه 96. وهدًى للع�ملني 
َحج بفتح احل�ء 97. ِحج 

نقل 99. من ءامن 
�سلة ميم )منف�سل( 101. عليكم ءاي�ت 
�سلة امليم )منف�سل( 103. عليكم اإذ 
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�سلة امليم )منف�سل(  كنتم اأعداء 
�سلة امليم )منف�سل(  لكم ءاي�ته 
�سلة امليم )منف�سل( 104. منكم اأمة 

وي�مرون )اإبدال(  وي�أمرون 
�سلة امليم )منف�سل( 106. وجوههم اأكفرمت 
غنة الم بخلف عنه 108. ظلمً� للع�ملني 

نقل 109. االأر�ش 
نقل  االأمور 
نقل 110. اأمٌة اأخرجت 

ت�مرون )اإبدال(  ت�أمرون 
تومنون )اإبدال(  وتوؤمنون 

نقل  ولو ءامن 
غنة الم بخلف عنه  خرياً لهم 

املومنون )اإبدال(  املوؤمنون 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 111. ي�رشوكم اإال 

نقل  االأدب�ر 
االأنبئ�ء مهموزة )مت�سل( 112. االأنبي�آء  

نقل 113. من اأهل 
يومنون )اإبدال( 114. يوؤمنون 

نقل  االآخر 
وي�مرون )اإبدال(  وي�أمرون 

وم�تفعلوا بت�ء بدل الي�ء 115. وم�يفعلوا 
ُتكفروه بت�ء م�سمومة  ُيكفروه 

�سلة امليم )منف�سل( 116. عنهم اأموالهم 
نقل 117. �رشٌ اأ�س�بت 
نقل  ولكن اأنف�سهم 

الي�لونكم )اإبدال( 118. الي�ألونكم 
نقل  من اأفواههم 

�سلة امليم )منف�سل(  �سدورهم اأكرب 
نقل  االآي�ت 

ت�سهيل همزة اأنتم ومد منف�سل و�سلة ميم م�سمومة )منف�سل( و�سبق مثله� 119. ه�آاأنتم اأوالآء 
وتومنون )اإبدال(  وتوؤمنون 

نقل  االأن�مل 
�سلة امليم )منف�سل(  بغيظكم اإن 

ْكم بك�رش ال�س�د و�سكون الراء الَي�رشِ ُّكم  120. الَي�رشُ
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ت�سوهم )اإبدال(  ت�سوؤهم 
نقل 121. من اأهلك 

املومنني )اإبدال(  املوؤمنني 
�سلة امليم )منف�سل( 122. منكم اأن 

املومنون )اإبدال(  املوؤمنون 
�سلة امليم )منف�سل( 123. واأنتم اأذلة 

للمومنني )اإبدال( 124. للموؤمنني 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(  يكفيكم اأن 

وي�توكم )اإبدال( 125. وي�أتوكم 
مني فتح الواو ُم�سوَّ مني   ُم�سوِّ

نقل 128. االأمر 
نقل  �سٌئ اأو 

�سلة امليم )منف�سل(  عليهم اأو 
نقل 129. االأر�ش 

غنة راء بخلف عنه  غفوٌر رحيم 
الت�كلوا )اإبدال( 130. الت�أكلوا 

�س�رعوا بدون واو 133. و�س�رعوا 
غنة راء بخلف عنه مع اأوجه املنف�سل يف االآية  من ربكم 

نقل  واالأر�ش 
نقل 135. ف�ح�سًة اأو 

غنة الراء بخلف عنه 136. من ربهم 
نقل  االأنه�ر 
نقل 137. االأر�ش 

غنة الالم بخلف عنه 138. بي�ٌن للن��ش 
غنة الالم بخلف عنه وموعظة للمتقني 

نقل 139. االأعلون 
مومنني )اإبدال(  موؤمنني 

نقل 140. االأي�م 
�سلة امليم )منف�سل( 142. ح�سبتم اأن 

نقل 144. وم�حممٌد اإال 
نقل 145. لنف�ٍش اأن 

موجاًل )اإبدال( موؤجالً 
نوته )اإبدال( مع اإ�سب�ع ك�رشة اله�ء نوؤته )معً�( 

نقل االآخرة 
نبٍئ مهموزة ومت�سل الأجل الهمزة 146. نبٍي 



الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني50

ُقِتل ب�سم الق�ف وك�رش اله�ء وبدون األف ق�تل 
�سلة امليم م�سمومة وعليه� اأوجه املنف�سل 147. قولهم اإال 

نقل وثبت اأقدامن� 
نقل 148. االآخرة 

وم�واهم )اإبدال( 151. وم�أواهم 
وبي�ش )اإبدال( وبئ�ش 

نقل 152. االأمر 
نقل االآخرة 

املومنني )اإبدال( املوؤمنني 
غنة الم بخلف عنه 153. بغٍم لكيال 

نقل و�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 154. قد اأهمتهم اأنف�سهم 
نقل االأمر )معً�( 
نقل قل اإن 

�سلة امليم )منف�سل( 155. عنهم اإن 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 156. الإخوانهم اإذا 

نقل االأر�ش 
نقل غزًي لو 

ِمتم بك�رش امليم فيهم�  157،158. ُمتم )معً�( 
جتمعون ب�لت�ء بدل الي�ء يجمعون 

نقل 159. االأمر 
املومنون )اإبدال( 160. املوؤمنون 

لنبٍئ مهموزة )مد مت�سل الأجل الهمزة(، نقل 161. لنبٍي اأن 
ُيَغل َيُغل 

ي�ت )اإبدال( ي�أت 
وم�واه )اإبدال( 162. وم�أواه 
وبي�ش )اإبدال( وبئ�ش 

املومنني )اإبدال( 164. املوؤمنني 
نقل من اأنف�سهم 

�سلة امليم )منف�سل( عليهم ءاي�ته 
نقل 165. قد اأ�سبتم 

�سلة امليم )منف�سل(  قلتم اأنى 
املومنني )اإبدال( 166. املوؤمنني 

غنة الم بخلف عنه 167. قت�اًل التبعن�كم 
نقل  يومئٍذ اأقرب 

نقل   لالإمي�ن 
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نقل 168. لو اأط�عون� 
نقل  عن اأنف�سكم 

نب بك�رش ال�سني والحت�سِ نب  169. والحت�سَ
نقل  بل اأحي�ء 

�سلة امليم )منف�سل( 170. خلفهم اأال 
املومنني )اإبدال( 171. املوؤمنني 

نقل 172. واتقوا اأجرٌ 
�سلة امليم )منف�سل( 173. فزادهم اإمي�ن�ً 
غنة الم بخلف عنه 174. ف�سٍل مل 

مومنني )اإبدال( 175. موؤمنني 
والُيْحِزنك ب�سم الي�ء وك�رش الزاي 176. والَيحُزنك 

نقل  االآخرة 
نقل 177. ب�الإمي�ن 
نقل  عذاٌب األيم 

نب بك�رش ال�سني فيهم� )معً�( واليح�سِ نب  178، 180. واليح�سَ
غنة الم بخلف عنه  خرٌي الأنف�سهم 

املومنني )اإبدال( 179. املوؤمنني 
غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املت�سل  من ر�سله 

تومنوا )اإبدال(  توؤمنوا 
�سلة امليم )منف�سل(  فلكم اأجر 
غنة الم بخلف عنه 180. خرياً لهم 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية  �رشٌ لهم 
نقل  واالأر�ش 

االنبئ�ء مهموزة وبه� املد املت�سل وكذلك نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� 181. االأنبي�ء 
نقل 182. قدمت اأيديكم 

غنة الم بخلف عنه  بظالٍم للعبيد 
نومن )اإبدال( 183. نوؤمن 
ي�تين� )اإبدال(  ي�أتين� 
ت�كله )اإبدال  ت�أكله 

�سلة امليم )منف�سل(  قتلتموهم اإن 
نقل 186. االأمور 
نقل 187. واإذ اأخذ 

فبي�ش )اإبدال(  فبئ�ش 
نب بك�رش ال�سني الحت�سِ نب  188. الحت�سَ

بنهم فالحت�سِ بنهم   فالحت�سَ
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نقل  عذاٌب األيم 
معً� نقل فيهم جميعً� 189، 190، 191. واالأر�ش 

غنة الم بخلف عنه  190.الآي�ت الأويل 
نقل  االألب�ب 
نقل 192. فقد اأخزيته 
نقل  من اأن�س�ر 
نقل 193. لالإمي�ن 
نقل  اأن ءامنوا 
نقل  االأبرار 

�سلة امليم )منف�سل( 195. ربهم اإين 
نقل فيهم�  ذكٍر اأو اأنثى 

نقل  االأنه�ر 
م�واهم )اإبدال( 197. م�أواهم 
وبي�ش )اإبدال(  وبئ�ش 

نقل 198. االأنه�ر 
غنة الم بخلف عنه ونقل حركة همزة لالأبرار اإلى ال�س�كن قبله�  خرٌي لالأبرار 

نقل 199. من اأهل 
يومن )اإبدال(  يوؤمن 

نقل  قلياًل اأوالئك 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(  لهم اأجرهم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(  ربهم اإن 

انتهى فر�ش حروف �سورة اآل عمران بحمد اهلل تع�لى

�سورة �لن�ساء �ملباركة

�ءلون بت�سديد فتحة ال�سني ت�سَّ �آءلون  1. ت�سَ
نقل واالأرح�م 

والت�كلوا )اإبدال( 2. والت�أكلوا 
�سلة امليم )منف�سل( يف املو�سعني اأموالهم اإلى اأموالكم 

�سلة امليم )منف�سل( يف املو�سعني  3. خفتم اأال )معً�( 
نقل فواحدًة اأو 
نقل م�ملكت اأمي�نكم 

والتوتوا )اإبدال( 5. والتوؤتوا 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ال�سفه�ء اأموالكم 
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قيمً� بدون األف قي�م�ً 
نقل 6. ف�إن ءان�ستم 

�سلة امليم )منف�سل( اإليهم اأموالهم 
والت�كلوه� )اإبدال( والت�أكلوه� 

نقل وبداراً اأن 
فلي�كل )اإبدال( فلي�أكل 

�سلة امليم يف املو�سعني )منف�سل( دفعتم اإليهم اأموالهم 
نقل فيهم� 7. واالأقربون )معً�( 

ي�كلون )اإبدال( 10. ي�أكلون )معً�( 
نقل ظلمً� اإمن� 
نقل 11. االأنثيني 

غنة الم يف املو�سعني بخلف عنه ف�إن مل يكن له 
واحدٌة واحدةً 

�سلة امليم )منف�سل( على اأوجه الغنة اأيهم اأقرب 
�سلة امليم )منف�سل( 12. اأزواجكم اإن 

غنة الالم يف املو�سعني بخلف عنه على اأوجه املنف�سل واملت�سل يف االآية وقد اإن مل يكن لهن 
�سبق مثله   

�سلة امليم )منف�سل( وغنة الم بخلف عنه تركتم اإن لـم  
غنة الم بخلف عنه يكن لكم 

نقل كاللًة اأو 
نقل فيهم� اأٌخ اأو اأخت 

ي بك�رش ال�س�د يو�سِ ى  يو�سَ
نقل 13. االأنه�ر 

ُندخله ب�لنون على امل�س�رعة يف االآيتني 13،14. ُيدخله 
ي�تني )اإبدال( 15. ي�أتني 

ي�تي�نه� )اإبدال( 16. ي�أتي�نه� 
غنة راء بخلف عنه توابً� رحيم�ً 

نقل حركة الهمزة اإلى الالم قبله� 18. تبت االآن 
نقل كف�ٌر اأوالئك 
نقل عذابً� األيم�ً 

�سلة امليم )منف�سل( 19. لكم اأن 
ي�تني )اإبدال(  ي�أتني 

نقل 20. واإن اأردمت 
ت�خذوا )اإبدال( ت�أخذوا 

نقل واإبدال الهمزة يف اأت�أخذونه �سيئً� اأت�أخذونه 
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ت�خذونه )اإبدال( 21. ت�أخذونه 
نقل وقد اأف�سى 

�سلة امليم )منف�سل( بع�سكم اإلى 
ت�سهيل الث�نية ك�لي�ء 22. الن�س�ء اإال 
�سلة امليم )منف�سل( 23. عليكم اأمه�تكم 

نقل فيهم� االأخ، االأخت 
غنة الالم بخلف عنه وعلى اأوجه املنف�سل واملت�سل وقد �سبق مثله ف�إن مل 

نقل من اأ�سالبكم 
نقل االأختني 

غنة الم بخلف عنه غفوراأً رحيم�ً 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء  24. الن�س�ء اإال 

�سلة امليم )منف�سل( ذلكم اأن 
غنة الالم بخلف عنه 25. ومن مل 

نقل طواًل اأن 
املومن�ت )اإبدال( فيهم� املوؤمن�ت)معً�( 

نقل ملكت اأمي�نكم 
نقل ف�إن اأتني 

غنة الم بخلف عنه خرٌي لكم 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية غفوٌر رحيم 

نقل 28. االإن�س�ن 
الت�كلوا )اإبدال( 29. الت�أكلوا 

جت�رٌة ب�لرفع جت�رةً 
�سلة امليم )منف�سل( اأنف�سكم اإن 

َمدخاًل بفتح امليم 31. ُمدخالً 
نقل 33. واالأقربون 

ع�قدت اأمي�نكم مع النقل عقدت اأمي�نكم 
نقل 34. من اأموالهم 

غنة الم بخلف عنه  ح�فظ�ٌت للغيب 
نقل ف�إن اأطعنكم 
نقل �سبياًل اإن 
نقل 35. من اأهله 
نقل من اأهله� 

نقل، �سلة امليم )منف�سل( 36. وم�ملكت اأمي�نكم اإن 
ي�مرون )اإبدال( 37. وي�أمرون 

واليومنون )اإبدال( 38. واليوؤمنون 
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نقل 38، 39. االآخر 
نقل 39. لو ءامنوا 

ح�سنٌة ب�لرفع 40. ح�سنةً 
ويوت )اإبدال( ويوؤت 

غنة الم بخلف عنه من لدنه 
جين� )اإبدال( فيهم� 41. جئن� )معً�( 

ى ب�لت�سديد على ال�سني وفتح الت�ء وَّ َت�سَّ ى  وَّ 42. ُت�سَ
نقل االأر�ش 

نقل  43. والجنبً� اإال  
نقل �سفٍر اأو 

حتقيق االأولى وت�سهيل الث�نية ج�ء اأحد 
�سلة امليم )منف�سل( واأيديكم اإن 

نقل 46. ولو اأنه 
غنة الم بخلف عنه خرياً له 
غنة الم بخلف عنه ولكن لعنهم 

يومنون )اإبدال( يوؤمنون 
غنة الم بخلف عنه 47. م�سدقً� مل� 

�سم التنوين ح�لة الو�سل 49، 50. فتياًل انظر 
يومنون )اإبدال( 51. يوؤمنون 

حتقيق الهمزة االأولى واإبدال الث�نية ي�ء خ�ل�سة مفتوحة و�سبق مثله   هوؤالء اأهدى 
غنة الم بخلف عنه واالإبدال يف يوؤتون 53. ف�إذاً اليوؤتون 

نقل 54. فقد ءاتين� 
نقل 55. من ءامن 
نقل 57. االأنه�ر 

�سلة امليم )منف�سل( 58. ي�أمركم اأن 
تودوا )اإبدال( توؤدوا 

نقل االأم�ن�ت 
نقل 59. االأمر  

تومنون )اإبدال( توؤمنون 
نقل االآخر  

ت�وياًل )اإبدال( ت�أويالً 
�سلة امليم )منف�سل( 60. اأنهم ءامنوا 

نقل وقد اأمروا  
نقل 61. تع�لوا اإلى  
نقل 62. قدمت اأيديهم 
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نقل اإن اأردن� 
نقل  غنة راء بخلف،  64. من ر�سوٍل اإال 

نقل و�سلة ميم )منف�سل( ولو اأنهم اإذ 
غنة راء بخلف عنه ولرياعى املنف�سل واملت�سل ب�أوجههم� على الغنة وعدمه� توابً� رحيم�ً 

اليومنون )اإبدال( 65. اليوؤمنون 
نقل 66. ولو اأن� 

�سلة امليم )منف�سل(  عليهم اأن 
اأُن اقتلوا ب�سم النون  اأِن اقتلوا 

اأُو اخرجوا ب�سم الواو  اأِو اخرجوا 
نقل  ولو اأنه 

غنة الم بخلف عنه ويراعى املنف�سل ب�أوجهه على الغنة وعدمه�  خرياً لهم 
غنة الم بخلف عنه 67. واإذاً الآتين�هم 
غنة الم بخلف عنه من لدن� 

النبيئني مهموزة واملد املت�سل ب�سبب الهمزة 69. النبيني 
نقل 71. ثب�ٍت اأو 
نقل 72. ف�إن اأ�س�بتكم 
نقل قد اأنعم 
نقل 73. ولئن اأ�س�بكم 

ت�سهيل الهمزة يف ك�أن، وغنة الم بخلف عنه ك�أن مل 
يكن )بي�ء التذكري( تكن 

نقل 74. ب�الآخرة 
نوتيه )اإبدال( نوؤتيه 

غنة الم بخلف عنه فيهم� 75. من لدنك )مع�( 
نقل 77. اأو اأ�سد  
نقل واالآخرة 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل خرٌي ملن 
نقل 80. فقد اأط�ع 

�سلة امليم )منف�سل( 83. ج�آءهم اأمر 
نقل االأمن 
نقل االأمر 

املومنني )اإبدال( 84. املوؤمنني 
غنة الم بخلف عنه فيهم� 85. يكن له )معً�( 

�سلة امليم )منف�سل( 87. ليجمعنكم اإلى 
نقل ومن اأ�سدق  
نقل 88. من اأ�سل 
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�سلة امليم )منف�سل( 89. منهم اأولي�ء 
نقل 90. ميث�ٌق اأو 

�سلة امليم)منف�سل( وعلى اأوجهه واأوجه املت�سل الغنة يف الالم وعدمه� �سدورهم اأن 
�سلة امليم )منف�سل( يق�تلوكم اأو 

ي�منوكم )اإبدال( 91. ي�أمنوكم 
وي�منوا )اإبدال( وي�أمنوا 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية ف�إن مل 
اإبدال يف همزة ملوؤمن، ونقل حركة همزة اأن اإلى ال�س�كن قبله� 92. ملوؤمٍن اأن 

يف االآية كله� ب�الإبدال مومنً�، مومنة، مومن موؤمنً�، موؤمنة، موؤمن 
نقل   موؤمنً� اإال  

نقل فيهم� م�سلمٌة اإلى)معً�( 
غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية عدٍو لكم 

غنة الالم بخلف عنه فمن مل 
مومنً� )اإبدال(  93. موؤمن�ً 

نقل 94. ملن األقى 
َلَم  ال�سَّ ال�سالم 

مومنً� )اإبدال( موؤمن�ً 
املومنني )اإبدال( 95. املوؤمنني 

غنة راء بخلف عنه 96. غفوراً رحيم�ً 
نقل 97. االأر�ش  
نقل تكن اأر�ش 

م�واهم )اإبدال( م�أواهم 
نقل 100. االأر�ش 
نقل  مه�جراً اإلى  
نقل غفوراً رحيمً�  
نقل 101. االأر�ش 
نقل  جن�ٌح اأن 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(  خفتم اأن 
ولي�خذوا )اإبدال( فيهم� 102. ولي�أخذوا )معً�( 

ولت�ت )اإبدال(  ولت�أت 
نقل ط�ئفٌة اأخرى  
نقل عن اأ�سلحتكم  

�سلة امليم )منف�سل( عليكم اإن 
�سلة امليم بكم اأذًى 

نقل مطٍر اأو 
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�سلة امليم حذركم اإن 
اطم�ننتم )اإبدال( 103. اطم�أننتم 

اإبدال  املوؤمنني 
اإبدال فيهم� 104. ت�أملون )معً�( 

اإبدال  ي�أملون 
غنة راء بخلف عنه 106. غفوراً رحيم�ً 

�سلة امليم 107. اأنف�سهم اإن 
نقل  خوانً� اأثيم�ً 

�سلة امليم 108. معهم اإذ 
�سبق مثله اآية 66 من �سورة اآل عمران 109. ه�اأنتم هوؤالء 

نقل 110. �سوءاً اأو  
غنة راء بخلف عنه   غفوراً رحيم�ً 

نقل 111. يك�سب اإثم�ً 
نقل يف املو�سعني 112. خطيئًة اأو اإثم�ً 

�سلة امليم 113. منهم اأن 
�سلة امليم م�سمومة وعليه� اأوجه املنف�سل  114. جنواهم اإال 

نقل  من اأمر 
نقل يف املوا�سع الثالثة ب�سدقٍة اأو معروٍف اأو اإ�سالٍح 

اإبدال  نوؤتيه 
اإبدال 115. املوؤمنني 
اإدغ�م 116. فقد �سل 

نقل 119. االأنع�م  
اإبدال 121. م�أواهم 

نقل 122. االأنه�ر  
نقل ومن اأ�سدق 

نقل فيهم� 124. ذكٍر اأو اأنثى  
اإبدال  موؤمن 

نقل 125. ومن اأح�سن 
نقل ن اأ�سلم  ـمَّ مِّ
نقل 126. االأر�ش 

اإبدال 127. التوؤتونهن 
نقل فيهم� 128. ن�سوزاً اأو اإعرا�سً�  

� بفتح الي�ء وت�سديد ال�س�د واألف بعده� مع عدم تغليظ الالم  �حَلَ َي�سَّ ُي�سلح� 
نقل االأنف�ش  

غنة راء بخلف عنه 129. غفوراً رحيم�ً 
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)جميع�( نقل يف ثالثتهم 131، 132. االأر�ش 
اإبدال 133. ي�س�أ 

�سلة امليم )منف�سل( يذهبكم اأيه� 
اإبدال وي�أت 

نقل 134. واالآخرة  
�سلة امليم )منف�سل( 135. اأنف�سكم اأو 

نقل واالأقربني 
نقل غنيً� اأو  
نقل 136. االآخر 

اإدغ�م فقد �سل 
غنة الالم بخلف 137. كفراً مل 

نقل 138. عذابً� األيم�ً 
اإبدال 139. املوؤمنني 

ُنِزَل ل  140. َنزَّ
نقل اأن اإذا  

�سلة امليم )منف�سل( �سمعتم اآي�ت 
�سلة امليم )منف�سل( اإنكم اإذاً 
�سلة امليم )منف�سل( مثلهم اإن 

اإبدال فيهم� 141. املوؤمنني )معً�( 
اإبدال 143. املوؤمنني 

َرك بفتح الراء  الدَّ ْرك  145. الدَّ
اإبدال فيهم� 146. املوؤمنني )معً�( 

اإبدال يوؤت 
نقل 149. خرياً اأو 

اإبدال 150. نوؤمن 
�سلة امليم )منف�سل( 152. منهم اأوالئك 

نوتيهم ب�لنون وفيه� اإبدال ومع اأجورهم فيه� �سلة امليم )منف�سل(  يوؤتيهم اأجورهم 
غنة الراء بخلف عنه غفوراً رحيم�ً 

وا بفتح العني وت�سديد الدال  الَتَعدُّ 154. الَتْعُدوا 
االنبئ�ء مهموزة وفيه� النقل واملد املت�سل 155. االأنبي�آء 

اإبدال يوؤمنون 
�سلة امليم )منف�سل( 157. وقولهم اإن� 

نقل علٍم اإال 
نقل 159. من اأهل 

اإبدال ليوؤمنن 
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نقل 160. طيب�ٍت اأحلت 
�سلة امليم )منف�سل( 161. واأكلهم اأموال 

نقل عذابً� األيم�ً 
اإبدال 162. واملوؤمنون )معً�( 
اإبدال يوؤمنون 
اإبدال واملوؤتون 

نقل االآخر 
اإبدال ثم �سلة امليم )منف�سل( �سنوؤتيهم اأجراً 

والنبيئني مهموزة ومت�سل 163. والنبيني 
نقل والأ�سباط 

غنة الم بخلف عنه 164. ور�ساًل مل 
اإدغ�م 167. قد �سلوا 

غنة راء بخلف عنه 170. من ربكم 
غنة الم بخلف عنه خرياً لكم 

نقل واالأر�ش 
غنة الم بخلف عنه و�سلة امليم )منف�سل( 171. خرياً لكم اإمن� 

نقل االأر�ش  
غنة الم بخلف عنه 172. عبداً هلل 

�سلة امليم )منف�سل( ف�سيح�رشهم اإليه 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 173. فيوفيهم اأجورهم 

نقل عذابً� األيم�ً 
غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 174. من ربكم 

�سلة امليم )منف�سل( 175. ويهديهم اإليه 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 176. اإن مل 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يكن له� 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل اإخوًة رج�الً 

نقل االأنثيني 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( لكم اأن 

انتهت �سورة الن�س�ء املب�ركة ولالأ�سبه�ين بني الن�س�ء وامل�ئدة اأوجه خ��سة ب�لتكبري والغنة وعدمه� واملد 
املنف�سل واملت�سل فلينظر ط�لب العلم يف كتب الفن ملعرفته�.
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�سورة �ملائدة �ملباركة

نقل 1. االأنع�م 
نقل حرٌم اإن 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل واملت�سل 2. من ربهم 
نقل قوٍم اأن 
نقل االإثم 
نقل 3. ب�الأزالم 
نقل االإ�سالم 

فمُن ا�سطر )�سم النون( فمِن ا�سطر 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل غفوٌر رحيم 

نقل 4. قل اأحل 
غنة الم بخلف عنه 5. حٌل لكم 

غنة الم بخلف عنه ويراعى اأوجه املنف�سل يف االآية حٌل لهم 
اإبدال املوؤمن�ت 

�سلة امليم م�سمزمة )منف�سل( قبلكم اإذا 
نقل ب�الإمي�ن 
نقل االآخرة  

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 6. قمتم اإلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( واأيديكم اإلى 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( واأرجلكم اإلى 

نقل �سفٍر اأو  
ت�سهيل الهمزة الث�نية ج�آء اأحد 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 11. عليكم اإذ 
نقل قوٌم اأن 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( اإليكم اأيديهم 
اإبدال املوؤمنون 

نقل 12. ولقد اأخذ 
نقل لئن اأقمتم 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل واملت�سل ح�سنً� الأكفرن 
نقل االأنه�ر  

اإدغ�م فقد �سل 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(   13. منهم اإال 

نقل وا�سفح اإن 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء 14. والبغ�س�ء اإلى 
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�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 16. ويهديهم اإلى 
نقل فيهم� 17. �سيئً� اإن اأراد  
نقل فيهم� االأر�ش، واالأر�ش 

نقل 18. بل اأنتم  
نقل واالأر�ش 

�سلة امليم بخلف عنه 20. عليكم اإذ 
�سلة امليم بخلف عنه، وهمز اأنبي�آء وفيه� املد املت�سل ب�أوجهه فيكم اأنبي�ء 

يوت )اإبدال( يوؤت 
نقل 21. االأر�ش  

مومنني )اإبدال( 23. موؤمنني 
نقل 24. ف�ذهب اأنت 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 26. عليهم اأربعني 
نقل االأر�ش  

ت��ش )اإبدال( ت�أ�ش 
�سلة امليم م�سمومة 27. عليهم 

نقل وله الق�رش يف البدل فقط ابني ءادم 
نقل من اأحدهم� 
نقل االآخر 

فتح ي�ء اإين 28. اإين اأخ�ف 
فتح ي�ء اإين 29. اإين اأريد 

نقل من اأ�سح�ب 
نقل 31. االأر�ش 
نقل اأن اأكون 
نقل 32. من اأجل 
نقل نف�ٍش اأو 

نقل فيهم� االأر�ش )مع�( 
ت�سهيل الهمزة فيهم� فك�أمن� )مع�( 

نقل ومن اأحي�ه�  
نقل فيهم� 33. االأر�ش )مع�( 

نقل ف�س�داً اأن 
نقل خالٍف اأو 
نقل االآخرة  

غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املد املنف�سل 34. غفوٌر رحيم 
نقل 36. لو اأن 
نقل االأر�ش 
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نقل عذاٌب األيم 
غنة الراء بخلف عنه  39. غفوٌر رحيم 

نقل 40. اأمل تعلم اأن 
نقل  واالأر�ش 

الُيحِزْنَْْْك ب�سم الي�ء وك�رش الزاي 41. اليحزنك 
تومن اإبدال  توؤمن 

نقل  لقوٍم اآخرين  
اإبدال  ي�أتوك 

نقل  اإن اأوتيت 
غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل  واإن مل 

اإبدال  توؤتوه 
نقل  االآخرة  

�سلة امليم م�سمومة من قبيل املد املنف�سل 42. بينهم اأو 
نقل اأو اأعر�ش 

اإم�لة 43. التوراة 
اإبدال ب�ملوؤمنني 
اإم�لة 44. التوراة 

مهموزة النبيوؤن وبه� املد املت�سل  النبيون 
نقل واالأحب�ر 

غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل ومن مل 
نقل 45. واالأنف  

نقل مع �سكون الذال فيهم� واالأذن، ب�الأذن 
غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل   كف�رٌة له، ومن مل 

غنة الم بخلف عنه 46. م�سدقً� مل� 
اإم�لة فيهم�  التوراة )مع�( 

نقل االإجنيل 
غنة الم بخلف عنه وم�سدقً� مل� 
غنة الم بخلف عنه وموعظًة للمتقني 

نقل 47. وليحكم اأهل 
نقل االإجنيل 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل ومن مل 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 48. م�سدقً� مل� 

نقل والتتبع اأهوائهم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( جلعلكم اأمة 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل ولكن ليبلوكم 
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واأُن احكم ب�سم النون 49. واأِن احكم 
نقل والتتبع اأهوائهم 

�سلة امليم م�سمومة واحذرهم اأن 
نقل ف�علم اأمن�  
نقل 50. ومن اأح�سن 

غنة الم بخلف عنه حكمً� لقوم 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 51. بع�سهم اأولي�ء 

�سلة امليم م�سمومة منهم اإن 
اإبدال فيهم� 52، 54. ي�أتي )مع�( 

نقل 52. اأو اأمر 
يقول الذين 53. ويقول الذين 

�سلة امليم اأمي�نهم اإنهم 
من يرتدد 54. من يرتد 

اإبدال  املوؤمنني 
اإبدال يوؤتيه 
اإبدال 55. ويوؤتون 

هزوؤاً مهموزة 57، 58. هزواً 
اإبدال موؤمنني 

�سلة امليم 58. ن�ديتم اإلى 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل املخلق قوٌم اليعقلون 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املت�سل 60. من لعنه 
نقل فيهم� 62، 63. االإثم )مع�( 

ُحَت ب�سم احل�ء ال�سُ ْحَت  ال�سُ
لبي�ش )اإبدال( لبئ�ش 

نقل 63. واالأحب�ر 
نقل 64. غلت اأيديهم  

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية من ربك 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء   والبغ�س�ء اإلى 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية ن�راً للحرب 
نقل االأر�ش 
نقل 65. ولو اأن 

نقل و�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 66. ولو اأنهم اأق�موا 
اإم�لة فيهم� 66، 68. ا لتوراة )مع�( 
نقل فيهم�   واالإجنيل )مع�(  

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 66. من ربهم 
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�سلة امليم منهم اأمة 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 67. من ربك 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل واإن مل 

ر�س�الته بزي�دة األف بعد الالم على اجلمع ر�س�لته 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 68. من ربكم 

غنة راء بخلف عنه من ربك 
ت��ش )اإبدال( ت�أ�ش 

وال�س�بون غري مهموزة 69. وال�س�بئون 
نقل من ءامن  
نقل االآخر 
نقل 70. لقد اأخذن� 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 72. وربكم اإنه 
اإبدال وم�أواه 

نقل من اأن�س�ر 
نقل يف املو�سعني 73. وم�من اإله اإال  

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية واإن مل 
نقل عذاٌب األيم 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  74. غفوٌر رحيم 
اإبدال 75. ي�أكالن 

نقل االآي�ت 
نقل انظر اأنى  

اإبدال يوؤفكون 
نقل 76. قل اأتعبدون 

اإدغ�م 77. قد �سلوا 
اإبدال فيهم� 79، 80. لبئ�ش )مع�( 

�سلة امليم يف املو�سعني )منف�سل( 80. لهم اأنف�سهم اأن 
اإبدال 81. يوؤمنون 

والّنبئ مهموزة والّنبي 
�سلة امليم )منف�سل( م�اتخذوهم اأولي�ء 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 82. عداوًة للذين 
اإبدال 84. النوؤمن 

نقل 85. االأنه�ر 
اإبدال 88. موؤمنون 

اإبدال يف املو�سعني يف االآية 89. يوؤاخذكم )مع�( 
نقل من اأو�سط 
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�سلة امليم )منف�سل( يف املو�سعني  اأهليكم اأو ك�سوتهم اأو 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية فمن مل 

�سلة امليم )منف�سل( اأمي�نكم اإذا 
�سلة امليم )منف�سل( لكم اآي�ته 

نقل 90. واالأن�س�ب 
نقل  واالأزالم  
نقل 91. فهل اأنتم  
نقل 94. عذاٌب األيم 

فجزاُء مثِل ب�سم الهمزة وك�رش الم مثل 95. فجزاٌء ِمثلُ 
كف�رُة طع�ِم كف�رٌة طع�مُ 

غنة الم بخلف عنه )منف�سل( على اأوجه املنف�سل يف االآية �سي�مً� ليذوق 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 96. مت�عً� لكم 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 97. قي�مً� للن��ش 
نقل االأر�ش 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 98. غفوٌر رحيم 
نقل 100. ولو اأعجبك 
نقل  االألب�ب 

نقل وت�سهيل الهمزة الث�نية من الهمزتني  101. عن اأ�سي�ء اإن  
اإبدال  ت�سوؤكم 

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 105. عليكم اأنف�سكم 
�سلة امليم  اهتديتم اإلى 
�سلة امليم 106. بينكم اإذا 
�سلة امليم  منكم اأو 

نقل  اأو اآخران 
�سلة امليم   غريكم اإن 

نقل   اإن اأنتم  
نقل   االأر�ش  

غنة الم بخلف عنه   اإذاً ملن 
نقل   االآثمني  

ا�سُتِحق ب�سم الت�ء وك�رش احل�ء 107. ا�سَتحق 
نقل  االأولي�ن  

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  اإذاً ملن 
اإبدال 108. ي�أتوا 

نقل 110. اإذ اأيدتك  
مم�لة   والتوراة 
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نقل  واالإجنيل  
فتكون ط�ئراً  فتكون طرياً 

نقل فيهم�  االأكمه واالأبر�ش 
�سلة امليم  منهم اإن 

نقل 111. واإذ اأوحيت 
نقل  اأن اآمنوا  

اإبدال 112. موؤمنني 
اإبدال 113. ن�أكل 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 114. عيداً الأولن� 
ف�إيَن اأعذبه فتح ي�ء االإ�س�فة 115. ف�إين اأعذبه 

غنة الالم بخلف عنه و�سبق مرارا  عذابً� الاأعذبه 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 116. ءاأنت 

فتح ي�ء االإ�س�فة والنقل يف اأن اأقول  يل اأن اأقول 
نقل  بحٍق اإن 

�سلة امليم منف�سل 117. لهم اإال 
اأُن اعبدوا ب�سم النون  اأِن اعبدوا 

يوَم ب�لن�سب 119. يومُ 
نقل   االأنه�ر 
نقل 120. واالأر�ش  

انتهى فر�ش حروف �سورة امل�ئدة املب�ركة
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فر�ش �سورة �لأنعام �ملباركة

نقل 1. واالأر�ش 
نقل 3. االأر�ش 

اإبدال 4. وم�ت�أتيهم 
نقل   من اآية 
نقل   من اآي�ت 

�سلة امليم م�سمومة من قبيل املد املنف�سل    ربهم اإال 
اإبدال و�سلة امليم )منف�سل( 5. ي�أتيهم اأنب�ء 

نقل 6. كم اأهلكن� 
نقل   االأر�ش 
نقل   االأنه�ر 

اإبدال الهمزة الث�نية   واأن�س�أن� 
نقل   قرنً� اآخرين  

نقل  8. ولو اأنزلن� 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل  ملكً� لق�سي 

نقل  االأمر 
غنة الم بخلف عنه  9. ملكً� جلعلن�ه 

ولقُد ا�ستهزئ ب�سم الدال 10. ولقِد ا�ستهزئ  
نقل 11. االأر�ش  
نقل 12. واالأر�ش 

�سلة امليم )منف�سل( ليجمعنكم اإلى 
اإبدال اليوؤمنون 

نقل 14. قل اأغري  
نقل واالأر�ش 

نقل، فتح ي�ء االإ�س�فة قل اإين اأمرت  
نقل اأن اأكون  
نقل من اأ�سلم  

نقل، فتح ي�ء االإ�س�فة  15. قل اإين اأخ�ف 
نقل 19. قل اأي 
نقل �سئ اأكرب 

ت�سهيل الهمزة الث�نية  اأئنكم 
نقل ءالهًة اأخرى  
نقل قل اإمن�  

اإبدال 20. اليوؤمنون 
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نقل 21. ومن اأظلم 
نقل كذبً� اأو  

فتَنَتهم فتح الت�ء 23. فتَنُتهم 
�سلة امليم )منف�سل(  فتنتهم اإال 

�سلة امليم )منف�سل(، ونقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� 25. قلوبهم اأكنًة اأن 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية، واالإبدال يف يوؤمنوا اآيٍة اليوؤمنوا 

نقل االأولني  
والُنكذُب، ونكوُن ب�لرفع يف الكلمتني 27. والُنكذَب، ونكونَ 

اإبدال املوؤمنني 
�سلة امليم )منف�سل( 31. ظهورهم اأال 

نقل االآخرة  
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية خرٌي للذين 

َلُيْحِزُنك ب�سم الي�ء وك�رش الزاي 33. َلَيْحُزُنك 
الُيْكِذبوَنك �سكون الك�ف وتخفيف الذال   ُبوَنك  الُيَكِذّ

نقل 35. االأر�ش  
اإبدال فت�أتيهم 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 37. من ربه 
نقل  قل اإن 
نقل 38. االأر�ش 
نقل اأمم اأمث�لكم 

يبدل الهمزة هن� ح�لة الوقف فقط  39. ي�س�أ اهلل 
يبدل الهمزة هن� و�ساًل ووقفً� ي�س�أ يجعله 

نقل وت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأرءيتكم و�سلة امليم م�سمومة ونقل  40،47. قل اأرءيتكم اإن اأت�كم  
حركة همزة اأت�كم اإلى ال�س�كن قبله�

نقل 40. اأو اأتتكم 
نقل 41. بل اإي�ه 
نقل 42. ولقد اأر�سلن� 

�سلة امليم )منف�سل( 44. عليهم اأبواب 
نقل وت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأرءيتم و�سلة ميمه� م�سمومة ونقل حركة  46. قل اأرءيتم اإن اأخذ 

همزة اأخذ اإلى ال�س�كن قبله�
نقل من اإلهٌ 

اإبدال ي�أتيكم 
بُه انظر �سم اله�ء بِه انظر 

نقل االآي�ت 
نقل 47. بغتًة اأو 
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نقل 48. فمن ءامن 
�سلة امليم م�سمومة )منف�سل(  50. لكم اإين 

نقل يف املو�سعني ملٌك اإن اأتبع 
نقل االأعمى 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 51. وال�سفيٌع لعلهم 
اإبدال 54. يوؤمنون 

ف�إنه بك�رش الهمزة ف�أنه 
غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املد املت�سل يف االآية غفوٌر رحيم 

نقل 55. االآي�ت 
�سبيَل ب�لن�سب �سبيلُ 

نقل يف املو�سعني 56،57. قل اإين 
نقل 56. اأن اأعبد  

اإدغ�م قد �سللت 
غنة الراء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 57. من ربي 

نقل  58. لو اأن 
نقل االأمر 
نقل 59. ورقة اإال  
نقل االأر�ش  

ت�سهيل الهمزة الث�نية  61. ج�ء اأحدكم 
غنة الم بخلف عنه 63. وخفيًة لئن 

اأجنيتن� ب�لي�ء ال�س�كنة والت�ء املفتوحة اأجن�ن� 
ُيْنِجيكم بتخفيف اجليم يكم  64. ُيَنجِّ

�سلة امليم )منف�سل( 65. فوقكم اأو 
�سلة امليم )منف�سل( اأرجلكم اأو 

بع�ٌش انظر )�سم التنوين و�سال( بع�ٍش انظر 
نقل االآي�ت 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية واالإبدال يف يوؤخذ 70. عدٍل اليوؤخذ 
نقل وعذاٌب األيم 
نقل 71. قل اأندعوا 
نقل االأر�ش  

اأبدل الهمزة األفً� عند الو�سل )الهدىتن�( واإذا بداأ ب�ئتن� يبدء بهمزة و�سل  الهدى ائتن� 
مك�سورة مع اإبدال همزة ايئتن� ي�ء �س�كنة مدية )اإيتن�(

نقل قل اإن 
نقل 73،75. واالأر�ش  

نقل يف املو�سعني 74. اأ�سن�مً� ءالهًة اإين  
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فتح ي�ء االإ�س�فة اإين اأراك 
نقل 76. االآفلني 

وِنْى بتخفيف النون اأحت�جُّ وينِّ  80. اأحت�جُّ
نقل علمً� اأفال  

�سلة امليم )منف�سل( 81. اأنكم اأ�رشكتم 
نقل ب�الأمن 
نقل 82. بظلٍم اأوالئك 
نقل االأمن 

درج�ِت َمْن بتخفيف الت�ء  نْ  83. درج�ٍت مَّ
اإبدال الهمزة الث�نية واو وكذلك ت�سهيله� وجه�ن له ن�س�ُء اإن 

وزكري�ء همزة مفتوحة وعليه� اأوجه املت�سل 85. وزكري� 
نقل 87. ومن اآب�ئه 

�سلة امليم )منف�سل( وهدين�هم اإلى 
نقل 88. ولو اأ�رشكوا  

والنبوءة مهموزة مع اأوجه املد املنف�سل فيه� 89. والنبوة 
غنة الم بخلف عنه قومً� لي�سوا 

نقل 90. اأجراً اإن  
نقل 91. من اأنزل 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية وهدًى للن��ش 
نقل 92. كت�ٌب اأنزلن�ه  

اإبدال فيهم� يوؤمنون)مع�( 
نقل ب�الآخرة  
نقل 93. ومن اأظلم 
نقل كذبً� اأو  

�سلة امليم )منف�سل( اأيديهم اأخرجوا 
نقل عن اآي�ته  

�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 94. خلقن�كم اأو 
�سلة امليم )منف�سل( زعمتم اأنهم 

اإبدال 95. توؤفكون 
نقل 96. االإ�سب�ح 

وج�عُل الليِل برفع ج�عل وجر الليل على االإ�س�فة وجعَل الليلَ 
نقل فيهم� 97،98. االآي�ت )مع�( 

نقل 99. من اأعن�ب  
مت�س�بٌه انظروا )�سم التنوين و�سال(، والبدء بهمزة م�سمومة عند القراء    مت�س�بٍه انظروا 

جميعً�
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نقل الآي�ت 
اإبدال يوؤمنون 

قوا ب�لت�سديد للراء وَخرَّ 100. وَخَرقوا 
نقل 101. واالأر�ش 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل  تكن له 
نقل 103. االأب�س�ر  

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 104. من ربكم 
نقل  فمن اأب�رش 

نقل فيهم� 105،109. االآي�ت )مع�(  
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 106. من ربك 

غنة الم بخلف عنه واإبدال همزة ليوؤمنن 109. اآيٌة ليوؤمنن 
نقل  قل اإمن� 

�سلة امليم )منف�سل(  وم�ي�سعركم اأنه� 
اإبدال  اليوؤمنون 
اإبدال 110. يوؤمنوا 

نقل 111. ولو اأنن� 
ِقَباًل بك�رش الق�ف وفتح الب�ء  ُقُبالً 

اإبدال  ليوؤمنوا 
نبٍئ مهموزة مع املد املت�سل واأوجهه له 112. نبٍي 

نقل  االإن�ش 
�سلة امليم )منف�سل(  بع�سهم اإلى 

ُمْنَزٌل بتخفيف النون 114. ُمنَّزلٌ 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  من ربك 

كلم�ُت ب�جلمع 115. كلمُت 
غنة الم بخلف عنه  وعداًل ال مبدل 

نقل 116. تطع اأكرث 
نقل  االأر�ش  

�سلة امليم )منف�سل(   هم اإال 
اإبدال 118. موؤمنني 

�سلة امليم )منف�سل(  119. وم�لكم اأال 
اإبدال  ت�أكلوا 

�سلة امليم )منف�سل(    عليكم اإال 
�سلة امليم )منف�سل(   م�ا�سطررمت اإليه 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية وفتح ي�ء لي�سلون   كثرياً لُي�سلون 
نقل  علٍم اإن  
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نقل فيهم� 120. االإثم )مع�( 
121. والت�أكلوا  اإبدال

نقل و �سلة امليم )منف�سل(   واإن اأطعتموهم اإنكم  
َميِّتً� بت�سديد الي�ء مك�سورة 122. َمْيت�ً 

نقل 123. قريٍة اأك�بر 
�سلة امليم )منف�سل( 124. ج�ءتهم اآية 

اإبدال  نوؤمن 
اإبدال  نوؤتى 

ِر�َس�الِتِه ب�جلمِع  ِر�س�َلَتهُ 
نقل 125. لالإ�سالم 
نقل  يرد اأن  

َحِرجً�  حرج�ً 
ب�لت�سهيل للهمزة  ك�أمن� 

اإبدال  اليوؤمنون 
نقل 126. االآي�ت  

نح�رشهم ب�لنون 128. يح�رشهم 
نقل فيهم جميع� 128،130. االإن�ش )جميع�( 

اإبدال 130. ي�أتكم 
�سلة امليم )منف�سل(  عليكم اآي�تي 
�سلة امليم )منف�سل(  اأنف�سهم اأنهم 
غنة الم بخلف عنه 131. اأن مل 
غنة راء بخلف عنه  يكن ربك 

اإبدال 133. ي�س�أ 
نقل  قوٍم اآخرين 

�سلة ميم )منف�سل( 135. مك�نتكم اإين 
نقل فيهم� 136،140. واالأنع�م )مع�( 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 138. حجٌر اليطعمه� 
غنة الم بخلف عنه  واأنع�ٌم اليذكرون 

نقل 139. االأنع�م 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  خ�ل�سٌة لذكورن� 

�سلة امليم )منف�سل(  و�سفهم اإنه 
اإدغ�م 140. قد �سلوا 

نقل و�سكون الك�ف  141. خمتلفً� اأُكله 
�ده ِح�سَ �ده   َح�سَ

ُخْطوات 142. ُخُطوات 
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اإبدال  143. ال�س�أن 
اإبدال الهمزة بعد همزة اال�ستفه�م األفً� مع املد امل�سبع وكذلك ت�سهيله� 143،144. ءاآلذكرين 

نقل 143،144. قل ءاآلذكرين  
نقل فيهم  االأنثيني )جميع�(  

نقل  بعلٍم اإن  
نقل 144. االإبل 

ت�سهيل الث�نية  �سهداء اإذ 
نقل  فمن اأظلم 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل  كذبً� لي�سل 
نقل  علٍم اإن  
نقل 145. ميتًة اأو  
نقل  م�سفوحً� اأو 
نقل  رج�ٌش اأو 
نقل  ف�سقً� اأهل 

فمُن ا�سطر ب�سم النون  فمِن ا�سطر 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  غفوٌر رحيم 

نقل و�سلة امليم م�سمومة )منف�سل( 148. واإن اأنتم اإال  
�سلة امليم )منف�سل( 149. لهداكم اأجمعني 

نقل 150. والتتبع اأهواء 
اإبدال  اليوؤمنون 

نقل  ب�الآخرة 
نقل 151. تع�لوا اأتل 

�سلة امليم )منف�سل(   عليكم اأال 
نقل   من اإمالٍق  
نقل 152. نف�سً� اإال 

رون َكّ بت�سديد الذال مفتوحة تذَّ  تذكرون 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 154. تف�سياًل لكل 

غنة الم �سبق كثرياً  ورحمًة لعلهم 
اإبدال  يوؤمنون 

نقل 155. كت�ٌب اأنزلن�ه 
نقل 157. لو اأن�  

غنة راء بخلف عنه و�سبق مثله  من ربك 
نقل  فمن اأظلم 
نقل  عن اآي�تن�  

158. ت�أتيهم  اإبدال
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اإبدال فيهم  ي�أتي )جميع�( 
نقل  نف�سً� اإمي�نه� 
نقل  تكن اآمنت  

غنة الم بخلف عنه و�سبق مثله 159. �سيعً� ل�ست 
نقل  �سٍئ اإمن� 

�سلة ميم �سبق كثرياً  اأمرهم اإلى 
نقل 161. قل اإنني 

فتح ي�ء االإ�س�فة  ربي اإلى 
َقيِّمً� ب�لت�سديد يف الي�ء مك�سورة وفتح الق�ف  ِقيم�ً 

نقل 162. قل اإن 
َي�آْي من قبيل املد الالزم الجتم�ع ال�س�كنني  وحَمْ  وحمي�َي 

نقل 164. قل اأغري 
نقل   نف�ٍش اإال 
نقل 165. االأر�ش 

غنة الم بخلف عنه �سبق مثله  درج�ٍت ليبلوكم 
�سلة ميم �سبق مثله  م�اآت�كم اإن 

غنة راء �سبقت كثرياً  لغفوٌر رحيم 

انتهى فر�ش حروف �سورة االأنع�م املب�ركة

�سورة �لأعر�ف �ملباركة

نقل 2. كت�ٌب اأنزل 
اإبدال للموؤمنني 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 3. من ربكم 
ب�لت�سديد على الذال   تذكرون 

نقل 4. قرية اأهلكن�ه�  
نقل   بي�تً� اأو 

�سلة امليم )منف�سل( 5. دعواهم اإذ 
نقل 10. االأر�ش  
نقل 12. اإذ اأمرتك 
نقل 13. ف�خرج اإنك  
نقل 17. وعن اأمي�نهم  
نقل 18. مدحوراً ملن  

ت�سهيل الهمزة الث�نية الأمالأن 
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�سلة امليم )منف�سل( منكم اأجمعني 
نقل 19. ا�سكن اأنت 

اإبدال �سئتم� 
غنة الم بخلف �سبق مثله 23. واإن مل 

نقل 24. االأر�ش  
نقل ومت�ٌع اإلى 
نقل 26. قد اأنزلن� 

ولب��َش ب�لن�سب ولب��ُش 
نقل من اآي�ت 

�سلة امليم �سبق مثله 27. الترونهم اإن� 
اإبدال اليوؤمنون 

نقل 28. قل اإن  
اإبدال الي�أمر 

اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء مفتوحة   ب�لفح�س�ء اأتقولون 
نقل 29. قل اأمر 

بون بك�رش ال�سني ويح�سِ بون  30. ويح�سَ
خ�ل�سٌة ب�لرفع 32. خ�ل�سةً 

نقل االآي�ت  
نقل 33. قل اإمن� 
نقل واالإثم  
نقل 34. اأمٍة اأجل 

ت�سهيل الهمزة الث�نية ج�ء اأجلهم 
اإبدال الي�ست�أخرون 
35. ي�أتينكم  اإبدال

�سلة امليم )منف�سل( عليكم اآي�تي 
نقل 37. فمن اأظلم 
نقل كذبً� اأو 

�سلة امليم )منف�سل( اأنف�سهم اأنهم 
نقل 38. واالإن�ش 
نقل دخلت اأمة  

غنة الم بخلف �سبق مثله اأمًة لعنت 
نقل لعنت اأخته�  

نقل  ق�لت اأخراهم 
اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء مفتوحة هوؤالء اأ�سلون� 

غنة الم بخلف عنه ولكن التعلمون 
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نقل 39. وق�لت اأوالهم 
�سلة امليم )منف�سل( 40. لهم اأبواب 

نقل 42. نف�سً� اإال 
نقل االأنه�ر 

�سلة امليم )منف�سل( 44. بينهم اأن 
غنة الم بخلف عنه �سبق مثله اأن لعنة 

نقل 45. ب�الآخرة 
نقل 46. االأعراف 
نقل ون�دوا اأ�سح�ب  
نقل 47. �رشفت اأب�س�رهم 

ت�سهيل الث�نية تلق�ء اأ�سح�ب 
نقل االأعراف 
نقل 50. اأن اأفي�سوا  

اإبدال الث�نية ي�ء  امل�ء اأو 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 52. ورحمًة لقوم 

اإبدال يوؤمنون 
اإبدال 53. ت�أويله 

ت�أويله اإبدال فيهم� ي�أتي 
نقل 54. واالأر�ش  
نقل واالأمر 
نقل 55. وخفيًة اإنه  
نقل 56. االأر�ش 
نقل وطمعً� اإن 

ُن�رُشَاً ب�سم النون وال�سني  57. ب�رشاً 
ب�لت�سديد على الذال تذكرون 

نقل 58. االآي�ت 
نقل 59. لقد اأر�سلن� 
نقل نوحً� اإلى  
نقل من اإلهٍ 

فتح ي�ء االإ�س�فة اإين اأخ�ف 
غنة راء بخلف عنه و�سبق مثله كثريا 61. من رب 

�سلة امليم منف�سل فيهم� 63،68. اأوعجبتم اأن 
غنة راء بخلف عنه فيهم� وكذلك يف بقية ال�سورة 63،68. من ربكم 

نقل 65. ع�ٍد اأخ�هم 
نقل وكذا يف ال�سورة كله� ف�نتبه من اإلهٍ 
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غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 67. من رب 
نقل 68. ن��سٌح اأمني 

قراأه� ب�ل�س�د 69. ب�سطه 
اإبدال 70. ف�أتن� 

غنة راء تقدم مثله 71. من ربكم 
نقل  وغ�سب اأجت�دلونني  

اإبدال 72. موؤمنني 
�سلة امليم منف�سل 73. لكم اآية 

اإبدال ت�أكل 
اإبدال في�أخذكم 

نقل عذاٌب األيم 
نقل فيهم� 74. االأر�ش )مع�( 

نقل 75. ملن اآمن 
�سلة امليم منف�سل  منهم اأتعلمون 

غنة راء بخلف تقدم مثله  من ربه 
اإبدال  موؤمنون 

نقل 77. عن اأمر  
اأبدل الهمزة واو مدية )ي��س�حلوتن�( ي��س�لُح ائتن� 

نقل 79. لقد اأبلغتكم 
غنة الم بخلف عنه �سبق مثله كثريا ولكن ال 

نقل 80. ولوطً� اإذ 
اإبدال اأت�أتون 

نقل من اأحٍد  
نقل 81. لت�أتون 
نقل بل اأنتم  

�سلة امليم فيهم� )منف�سل( 82. قريتكم اإنهم اأن��ش 
نقل 85. االأر�ش  

غنة الم بخلف و�سلة ميم منف�سل خرٌي لكم اإن 
اإبدال موؤمنني 

نقل 86. من اآمن  
�سلة امليم منف�سل 87. منكم اآمنوا 

غنة الم بخلف عنه وط�ئفٌة مل 
اإبدال يوؤمنوا 

نقل 89. كذبً� اإن  
نقل 90. �سعيبً� اإنكم 
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�سلة امليم )منف�سل( وغنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل اإنكم اإذاً خل��رشون 
ت�سهيل همزة ك�أن وغنة الالم بخلف عنه 92. ك�أن مل 

نقل 93. لقد اأبلغتك 
همز كلمة نبي ثم نقل حركة همزة االألف لل�س�كن قبله� )التنوين( 94. نبي اإال 

نقل 96. ولو اأن  
نقل واالأر�ش 

ت�سهيل الهمزة الث�نية 97. اأف�أمن 
اإبدال فيهم� 97،98. ي�أتيهم )مع�( 

اأْو اأمن ب�سكون الواو 98. اأََو اأمن 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 99. اأف�أمنوا 

اإبدال ي�أمن 
نقل 100. االأر�ش 

اإبدال الهمزة الث�نية واو مفتوحة  ن�س�ء اأ�سبن�هم 
اإبدال 101. ليوؤمنوا 

غنة راء بخلف عنه  104. من رب 
حقيٌق عليَّ ب�ل�سدة على ي�ء علي 105. حقيٌق على 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  اأن ال 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  من ربك 

معي ب�سكون الي�ء  معَي 
اإبدال 106. ف�أت 

نقل 110. من اأر�سكم 
اإبدال  ت�أمرون 

اأرجهي بك�رش اله�ء واإثب�ت الي�ء 111. اأرجه 
اإبدال 112. ي�أتوك 

نقل 113. الأجراً اإن 
نقل 117. اأن األق 

ُف بفتح الالم وت�سديد الق�ف َتَلقَّ  تْلَقُف 
اإبدال  ي�أفكون 

نقل 123. اأن ءاذن 
�سلة امليم )منف�سل(  لكم اإن 
�سلة امليم )منف�سل( 124. الأ�سلبنكم اأجمعني 

نقل 126. اأن اآمن� 
نقل فيهم� 127،128. االأر�ش )مع�(  

�َسَنْقُتُل بفتح النون و�سكون الق�ف و�سم الت�ء  127. �َسُنَقتِّلُ 
اإبدال 129. ت�أتين� 
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�سلة امليم )منف�سل(  ربكم اأن 
نقل  االأر�ش 
نقل 130. ولقد اأخذن�  
نقل 132. ت�أتن�  
نقل  من اآية 

اإبدال  مبوؤمنني 
اإبدال 134. لنوؤمنن 

نقل 137. االأر�ش 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 138. اأ�سن�ٍم لهم 

�سلة امليم )منف�سل(  لهم اآلهة 
�سلة امليم )منف�سل( 140. اأبغيكم اإله�ً 

نقل 141. واإذ اأجنين�ك 
نقل  من ءال فرعون 

َيْقُتلون بفتح الي�ء و�سم الت�ء خمففة  ُيقتِّلون 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  من ربكم 

ولكُن انظر 143. ولكِن انظر 
اإثب�ت االألف و�ساًل ووقفً� ومتد ك�ملنف�سل  واأن� اأول 

اإبدال  املوؤمنني 
بر�س�لتي بحذف االألف 144. بر�س�التي 

نقل 145. االألواح  
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  وتف�سياًل لكل 

نقل  واأمر  
اإبدال  ي�أخذوا 

نقل 146. عن ءاي�تي  
نقل  االأر�ش 

غنة الم بخلف عنه، واالإبدال يف يوؤمنوا  اآيٍة اليوؤمنوا 
نقل 147. االآخرة 
نقل  حبطت اأعم�لهم  

غنة الم بخلف عنه   148. ج�سداً له 
نقل   خواٌر اأمل  
نقل 149. وراأوا اأنهم 

اإدغ�م  قد �سلوا 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  لئن مل 

بي�سم� )اإبدال( 150. بئ�سم� 
فتح ي�ء االإ�س�فة  بعدي اأعجلتم 
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�سلة امليم )منف�سل(  اأعجلتم اأمر 
نقل  االألواح 
نقل  االأعداء 

غنة راء بخلف عنه  152. من ربهم 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 153. لغفوٌر رحيم 

نقل 154. االألواح 
غنة الم بخلف عنه   ورحمٌة للذين 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 155. رجاًل مليق�تن� 
�سيت )اإبدال(  �سئت 

اإبدال الهمزة الث�نية واواً مفتوحة  ت�س�ُء اأنت 
نقل 156. االآخرة 

عذابَي اأ�سيب بفتح ي�ء االإ�س�فة  عذابي اأ�سيب 
نقل  من اأ�س�ء 

اإبدال  ويوؤتون 
اإبدال  يوؤمنون 

النبئ مهموزة يف االآيتني 157،158. النبي 
نقل يف االآيتني 157،158. االأمي 

اإم�لة  التوراة 
نقل  واالإجنيل 

اإبدال   ي�أمرهم 
�سلة امليم )منف�سل( عنهم اإ�رشهم 

نقل  واالأغالل 
نقل 158. واالأر�ش  

اإبدال  يوؤمن 
نقل 160. اأ�سب�طً� اأمم�ً 

�سيتم )اإبدال( 161. �سئتم 
ُتغَفر ت�ء بدل النون و�سم الت�ء وفتح الف�ء  نغفر 

خطيئ�ُتكم ب�سم الت�ء  خطيئ�ِتكم 
اإبدال فيهم�  163. ت�أتيهم مع�ً 

نقل 164. ق�لت اأمة 
�سلة امليم )منف�سل(  مهلكهم اأو 

نقل وورفع )معذرٌة(  معذرًة اإلى 
بي�ش )اإبدال( 165. بئي�ش 

بت�سهيل الهمزة 167. ت�أذن 
�سلة امليم )منف�سل(  عليهم اإلى 
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غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  لغفوٌر رحيم 
نقل 168. االأر�ش  

اإبدال 169. ي�أخذون 
نقل  االأدنى 

اإبدال  ي�أتهم 
اإبدال  ي�أخذوه 

اإبدال    يوؤخذ 
غنة الم بخلف عنه   اأن ال 

نقل  االآخرة 
غنة الم بخلف عنه   خرٌي للذين 

ت�سهيل الهمزة 171. ك�أنه 
نقل 172. واإذ اأخذ  

ذري�تهم  ذريتهم 
�سلة امليم )منف�سل(  اأنف�سهم األ�ست 
�سلة امليم )منف�سل( 173. بعدهم اأفتهلكن� 

نقل 174. االآي�ت 
�سين� )اإبدال( 176. �سئن� 

نقل  االأر�ش  
نقل  يلهث اأو 

له االإدغ�م واالإظه�ر  يلهث ذلك 
ذران� )اإبدال( 179. ذراأن� 

نقل  واالإن�ش 
غنة الم بخلف عنه  قلوٌب ال 

�سلة امليم )منف�سل(، غنة الم بخلف عنه  ولهم اأعنٌي ال 
�سلة امليم )منف�سل(، غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية ولهم اآذاٌن ال 

نقل ك�الأنع�م 
�سلة امليم )منف�سل( هم اأ�سل 

نقل 180. االأ�سم�ء 
�سلة امليم )منف�سل( 183. لهم اإن 

نقل 184. جنٍة اإن 
نقل 185. واالأر�ش 

اأبدل الهمزة ي�ء مفتوحة )فبيي(  فب�أي 
اإبدال  يوؤمنون 

ونذرهم ب�لنون بدل الي�ء 186. ويذرهم 
نقل فيهم� 187. قل اإمن� )مع�( 
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نقل  واالأر�ش 
اإبدال، �سلة امليم )منف�سل(  الت�أتيكم اإال 

�سهل الهمزة  ك�أنك 
نقل 188. وال�رشاً اإال 

اإبدال الهمزة الث�نية واو مك�سورة وت�سهيله� ك�لي�ء  ال�سوء اإن 
غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  وب�سرٌي لقوم 

اإبدال يوؤمنون 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 189. �س�حلً� لنكونن 

�رِشكً� 190. �رشك�ء 
�سلة امليم )منف�سل( 193. تدعوهم اإلى 

اليْتبعوكم ب�سكون الت�ء وفتح الب�ء اليتَّبعوكم 
�سلة امليم )منف�سل( عليكم اأدعومتوهم 
�سلة امليم )منف�سل( اأدعومتوهم اأم 

نقل اأم اأنت 
نقل 194. عب�ٌد اأمث�لك 

�سلة امليم )منف�سل( لكم اإن 
�سلة امليم )منف�سل( 195. األهم اأرجل 
�سلة امليم )منف�سل( لهم اأيد 
�سلة امليم )منف�سل( لهم اأعني 
�سلة امليم )منف�سل( لهم اآذان 
قُل ادعوا �سم الالم قِل ادعوا 
�سلة امليم )منف�سل(  198. تدعوهم اإلى 

نقل 199. واأمر 
ْوَنهم ب�سم الي�ء وك�رش امليم وت�سديد �سمة الدال دُّ مُيِ 202. مَيُدونهم 

اإبدال 203. ت�أتهم 
نقل قل اإمن� 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية من ربي 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية من ربكم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية ورحمٌة لقوم 

اإبدال يوؤمنون 
نقل 205. واالآ�س�ل 

انتهى فر�ش حروف �سورة االأعراف املب�ركة
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�سورة �لأنفال �ملباركة

نقل فيهم� 1. االأنف�ل )مع�( 
اإبدال موؤمنني 
اإبدال 2. املوؤمنون 

�سلة امليم )منف�سل( عليهم اآيته 
�سلة امليم )منف�سل( زادتهم اإمي�ن�ً 

اإبدال 4. املوؤمنون 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية حقً� لهم 

اإبدال 5. املوؤمنني 
ت�سهيل الهمزة 6. ك�أمن� 

�سلة امليم )منف�سل( 9. لكم اأين 
ُمرَدفني بفتح الدال ُمرِدفني 

ْيكُم �سكون الغني وتخفيف ال�سني  ُيْغ�سِ كمُ  ّ 11. ُيَغ�سِ
غنة الم بخلف عنه م�ًء ليطهركم 

نقل االأقدام 
نقل 12. االأعن�ق  
نقل 15. االأدب�ر  

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 16. متحرفً� لقت�ل 
نقل لقت�ٍل اأو  
نقل متحيزاً اإلى 

اإبدال وم�أواه 
وبي�ش )اإبدال( وبئ�ش 

اإبدال 17. املوؤمنني 
نقل ح�سنً� اإن  

ٌن كيَد بفتح الواو وت�سديد اله�ء وتنوين النون وفتح ي�ء كيد ُمَوهِّ 18. ُمْوِهُن كيدِ 
غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 19. خرٌي لكم 

املومنني )اإبدال( املوؤمنني 
غنة الم بخلف عنه  23. خرياً الأ�سمعهم 

نقل حركة الهمزة للواو قبله� ولو اأ�سمعهم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 25. فتنًة ال 

نقل 26. اإذ اأنت 
نقل االأر�ش  

�سلة امليم )منف�سل( 31. عليهم اآي�تن� 
نقل االأولني 
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اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�سة مفتوحة 32. ال�سم�ِء اأَو 
اإبدال همزة ائتن� ال�س�كنة ي�ء خ�ل�سة اأو ائتن� 

نقل بعذاٍب األيم 
�سلة امليم )منف�سل(  34. وم�لهم اأال 

نقل اإن اأولي�وؤه 
نقل 38. االأولني 
نقل 42. اإذ اأنتم 

غنة الم بخلف عنه  ولكن ليق�سي 
غنة الم بخلف عنه مفعواًل ليهلك 

َحِيَي بي�ئني االأولى مك�سورة والث�نية مفتوحة بدون ت�سديد َحيَّ 
نقل 43. ولو اأراكهم 

غنة الم بخلف عنه كثرياً لف�سلتم 
نقل االأمر 

�سلة امليم )منف�سل( 44. يريكموهم اإذ 
نقل االأمور 

غنة الم بخلف عنه  45. كثرياً لعلكم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 48. ج�ٌر لكم 

�سلة امليم )منف�سل( وفتح ي�ء االإ�س�فة منكم اإين 
فتح ي�ء االإ�س�فة اإين اأخ�ف 

نقل 51. قدمت اأيديكم 
غنة الم بخلف عنه  بظالٍم للعبيد 
اإبدال الهمزة فيهم� 52،54. كداأب 
�سلة امليم )منف�سل( بذنوبهم اإن 

نقل 53. نعمًة اأنعمه�  
اإبدال 55. اليوؤمنون 

نقل 58. ف�نبذ اإليهم 
نقل �سواٍء اإن 

نب بت�ء اخلط�ب وك�رش ال�سني والحَت�سِ نب  59. والَيح�سَ
غنة لم بخلف عنه  60. ومن رباط 
وب�ملومنني )اإبدال( 62. وب�ملوؤمنني 

نقل 63. لو اأنفقت 
نقل االأر�ش 

�سلة امليم )منف�سل( بينهم اإنه 
النبيء مهموزة فيهم� 64،65. النبي )مع�( 

اإبدال فيهم� املوؤمنني )مع�( 
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واإن تكن بت�ء الت�أنيث 65. واإن يكن 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  قوٌم اليفقهون 

نقل حركة الهمزة اإلى الالم قبله� مع حذف الهمزة َااَلن 66. االآن 
عفً� ب�سم ال�س�د �سُ عف�ً  �سَ

ف�إن تكن بت�ء الت�أنيث ف�إن يكن 
لنبئ )مهموزة( مع نقل حركة همزة اأن اإلى ال�س�كن قبله� 67. لنبٍي اأن 

نقل االأر�ش 
نقل االآخرة 

اإدغ�م )اأختم( 68. اأخذمت 
غنة راء بخلف عنه فيهم�  69،70. غفوٌر رحيم )مع�( 

النبئ مهموزة 70. النبي 
نقل االأ�رشى 

اإبدال )يوتكم( يوؤتكم 
�سلة امليم )منف�سل( فيهم� 72،73. بع�سهم اأولي�ء )مع�( 

نقل 73. بع�ٍش اإال 
نقل االأر�ش 

اإبدال 74. املوؤمنون 
غنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية حقً� لهم 

نقل 75. االأرح�م 
�سلة امليم )منف�سل( بع�سهم اأولى 

انتهى فر�ش حروف �سورة االأنف�ل املب�ركة

�سورة �لتوبة �ملباركة
نقل 1. االأر�ش  
نقل 3. االأكرب 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية خرٌيلكم 
نقل بعذاٍب األيم 

�سلة ميم )منف�سل( 4. عليكم اأحد 
�سلة ميم )منف�سل( عهدهم اإال 
�سلة ميم )منف�سل( مدتهم اإن 

نقل 5. االأ�سهر  
�سلة امليم )منف�سل( �سبيلهم اإن 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية غفوٌر رحيم 
نقل 6. واإن اأحد  
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م�منه )اإبدال( م�أمنه 
غنة الم بخلف عنه  قوٌم اليعلمون 
�سلة ميم )منف�سل( 7. لهم اإن 
�سلة ميم )منف�سل( 8. فيكم اإالً 

وت�بى )اإبدال( وت�أبى 
مومن )اإبدال( ونقل حركة همزة اإاًل اإلى ال�س�كن قبله� 10. موؤمٍن اإالً 

نقل 11. االآي�ت  
له فيه� وجه�ن ت�سهيل الهمزة الث�نية وكذلك اإبداله� ي�ء خ�ل�سة  12. اأئمة 

�سلة امليم )منف�سل( 13. بدءوكم اأول 
نقل مرٍة اأتخ�سونهم  

اإبدال 13،14. موؤمنني 
�سلة امليم )منف�سل( 16. ح�سبتم اأن 

اإبدال والاملوؤمنني 
نقل 17. حبطت اأعم�لهم 
نقل 18. من اآمن 
نقل 18،19. االآخر 
نقل 19. كمن اآمن  

�سلة ميم )منف�سل( 20. واأنف�سهم اأعظم 
غنة الم بخلف عنه  21. وجن�ٍت له 

نقل 22. اأبداً اإن 
�سلة امليم )منف�سل( 23. واإخوانكم اأولي�ء 

ت�سهيل الهمزة الث�نية اأولي�ء اإن 
نقل االإمي�ن 
نقل 24. قل اإن 

ي�تي )اإبدال( ي�أتي 
نقل فيهم� 25. حننٍي اإذ اأعجبتكم 

نقل االأر�ش 
اإبدال 26. املوؤمنني 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية جنوداً مل 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية 27. غفوٌررحيم 

حتقيق الهمزة االأولى وت�سهيل الث�نية 28. �س�ء اإن 
اإبدال 29. اليوؤمنون 

نقل  االآخر 
عزيُر ب�ل�سم بدل التنوين 30. عزيرٌ 

ي�س�هون بدون همز ي�س�هئون 
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يوفكون )اإبدال( يوؤفكون 
�سلة امليم )منف�سل( 31. ورهب�نهم اأرب�ب�ً 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية واحداً ال 
يف هذه االآية مد منف�سل ومد تعظيم فله يف املنف�سل ق�رش وفويق ق�رش وتو�سط، فعلى الق�رش له الق�رش 

والتو�سط يف مد التعظيم، وعلى فويق الق�رش له فويق الق�رش يف مد التعظيم، وعلى التو�سط له التو�سط يف 
مد التعظيم.

اإبدال 32. وي�أبى 
نقل 34. االأحب�ر 

اإبدال لي�أكلون 
نقل بعذاٍب األيم  
نقل 36. االأر�ش 

لَّ ُل بفتح الي�ء وك�رش ال�س�د من �سَ َي�سِ لُ  37. ُي�سَ
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية ع�مً� ليواطئوا 

اإبدال الهمزة الث�نية واواً �سوء اأعم�لهم 
�سلة امليم )منف�سل( 38. م�لكم اإذا 
�سلة امليم )منف�سل( اث�قلتم اإلى 

نقل االأر�ش  
نقل فيهم� االآخرة )مع�( 

نقل 39. عذابً� األيم�ً 
نقل 40. اإذ اأخرجه 
نقل الحتزن اإن 

غنة الم بخلف عنه بجنوٍد مل 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل املخلق )�سلة امليم( 41. خرٌي لكم اإن 

غنة الم بخلف عنه  42. ق��سداً التبعوك 
اإبدال يف االآيتني  44،45. الي�ست�أذنك 

اإبدال يوؤمنون 
نقل فيهم� 44،45. االآخر )مع�( 

اإبدال 45. اليوؤمنون 
نقل 46. ولو اأرادوا 

�سلة امليم )منف�سل( 47. م�زادوكم اإال 
نقل 48. االأمور 

قراأ ب�إبدال الهمزة واواً �س�كنة و�ساًل 49. يقول ائذن 
اإبدال 50. ت�سوؤهم 

نقل قد اأخذن� 
اإبدال 51. املوؤمنون 
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�سلة امليم )منف�سل( 52. بكم اأن 
نقل 53. قل اأنفقوا 
نقل طوعً� اأو 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل املخلق يف االآية كرهً� لن 
�سلة امليم )منف�سل( منكم اإنكم 
�سلة امليم )منف�سل( 54. وم�منعهم اأن 
�سلة امليم )منف�سل( نفق�تهم اإال 

اإبدال والي�أتون 
�سلة امليم )منف�سل( 55. والاأوالدهم اإمن� 

نقل 57. ملج�أً اأو 
نقل مغ�راٍت اأو 

غنة الم بخلف عنه، ونقل حركة همزة اإليه لل�س�كن قبله� مدخاًل لولوا اإليه 
نقل 58. ف�إن اأعطوا 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية واإن مل 
نقل 59. ولو اأنهم 

اإبدال �سيوؤتين� 
60. واملوؤلفة  اإبدال
اإبدال 61. يوؤذون 

النبئ مهموزة النبي 
اأُ ْذن ب�سكون الذال فيهم� اأُُذن )مع�( 

نقل قل اأذن 
غنة الم بخلف عنه  خرٍي لكم 

اإبدال فيهم� يوؤمن، ويوؤمن 
اإبدال للموؤمنني 

غنة الم بخلف عنه ورحمٌة للذين 
اإبدال يوؤذون 

نقل عذاٌب األيم 
اإبدال 62. موؤمنني 

نقل 65. قل اأب�هلل 
�سلة امليم )منف�سل( 66. اإمي�نكم اإن 

ُيعَف ب�سم الي�ء بدل النون املفتوحة ون�سب الف�ء َنعف 
ْب ط�ئفٌة ت�ء بدل النون، ورفع ط�ئفة بدل الن�سب ُتَعذَّ ْب ط�ئفةً  ُنعِذّ

اإبدال 67. ي�أمرون 
�سلة امليم )منف�سل( فن�سيهم اإن 

نقل 69. حبطت اأعم�لهم 
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نقل واالآخرة 
اإبدال 70. ي�أتهم 
اإبدال واملوؤتفك�ت 
اإبدال 71. واملوؤمنون 
اإبدال واملوؤمن�ت 

�سلة امليم )منف�سل( بع�سهم اأولي�ء 
اإبدال ي�أمرون 
اإبدال ويوؤتون 
اإبدال 72. املوؤمنني 
اإبدال واملوؤمن�ت 
اإبدال االأنه�ر 

النبئ مهموزة 73. النبي 
اإبدال وم�أواهم 
اإبدال  وبئ�ش 

نقل 74. اأن اأغن�هم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية خرياً لهم 

نقل عذابً� األيم� 
نقل واالآخرة 
نقل االأر�ش 
نقل 75. لئن اآت�ن� 

�سلة امليم )منف�سل( 77. قلوبهم اإلى 
اإبدال 79. املوؤمنني 

نقل عذاٌب األيم 
�سلة امليم )منف�سل( 80. لهم اأو 
�سلة امليم )منف�سل( لهم اإن 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 81. حراً لو 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 83. ف�إن رجعك 

اإبدال ف��ست�أذنوك 
معْي عدواً ب�سكون الي�ء معَي عدواً 

نقل عدواً اإنكم 
نقل فيهم� 86. �سورٌة اأن اآمنوا 

اإبدال ا�ست�أذنك 
نقل 89. االأنه�ر 
نقل 90. االأعراب 

اإبدال ليوؤذن 
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نقل عذاٌب األيم 
نقل 91. حرٌج اإذا 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية غفوٌر رحيم 
نقل  92. حزنً� اأال 

اإبدال 93. ي�ست�أذنونك 
�سلة امليم )منف�سل( وهم اأغني�ء 

اإذا�سلة امليم )منف�سل( 94. اإليكم 
�سلة امليم )منف�سل( رجعتم اإليهم 

نومن اإبدال نوؤمن 
نقل من اأخب�ركم 

�سلة امليم )منف�سل( 95. لكم اإذا 
�سلة امليم )منف�سل( انقلبتم اإليهم 
�سلة امليم )منف�سل( عنهم اإنهم 

وم�واهم )اإبدال( وم�أواهم 
نقل فيهم 97،98،99. االأعراب 

اإبدال 99. يوؤمن 
نقل االآخر 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل ب�الآية قربٌة له 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية غفوٌر رحيم 

نقل 100. االأولون 
نقل واالأن�س�ر 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية ب�إح�س�ٍن ر�سي 
نقل االأنه�ر 
نقل 101. االأعراب  
نقل ومن اأهل 

�سلة امليم )منف�سل( 102. عليهم اإن 
غنة راء بخلف عنه  غفوٌر رحيم 

نقل 103. من اأموالهم 
�سلة امليم )منف�سل( عليهم اإن 

�سلواتك ب�جلمع وك�رش الت�ء �سالتك 
غنة الم بخلف عنه  �سكٌن له 

اإبدال 104. ي�أخذ 
اإبدال واملوؤمنون 

الذين بغري واو العطف 107. والذين 
اإبدال املوؤمنني 
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غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية واإر�س�داً ملن 
نقل اإن اأردن� 

غنة الم بخلف عنه  108. اأبداً مل�سجد 
نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله�  مل�سجٌد اأُ�س�ش 

نقل من اأول 
نقل يوٍم اأحق 

نقل حركة الهمزة للنون ال�س�كنة  109. اأفمن اأَ�س�ش 
�ش ب�سم الهمزة وك�رش ال�سني م�سدودة يف املو�سعني من االآية اأُ�سِ  اأَ�س�ش )مع�( 

ُبْنَي�ُنُه )ب�سم النون قبل اله�ء( يف املو�سعني من االآية  ُبنَي�َنُه )مع�( 
نقل  خرٌي اأم 

نقل مع �سم همزة اأ�س�ش وك�رش ال�سني  من اأ�س�ش 
�سلة امليم )منف�سل( 110. قلوبهم اإال 

ُتقطع ب�سم الت�ء  َتقطع 
اإبدال 111. املوؤمنني 

اإم�لته�  التوراة 
نقل  واالإجنيل 
نقل  ومن اأوفى 
نقل 112. االآمرون 

اإبدال  املوؤمنني 
للنبئ مهموز 113. للنبي 

�سلة امليم )منف�سل(  لهم اأنهم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 114. عدٌو هلل 

نقل 116. واالأر�ش 
النبئ مهموز 117. النبي 

نقل  واالأن�س�ر 
تزيغ بت�ء الت�أنيث  يزيغ 

�سلة امليم )منف�سل(  عليهم اإنه 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  روؤوٌف رحيم 

نقل  118. االأر�ش 
�سلة امليم )منف�سل(  عليهم اأنف�سهم 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية  اأن ال 
نقل 120. االأعراب 

غنة راء بخلف عنه  عن ر�سول 
نقل  نياًل اإال 
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نقل  �س�لٌح اإن 
نقل 121. واديً� اإال  

اإبدال 122. املوؤمنون 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية  ط�ئفٌة ليتفقهوا 

�سلة امليم )منف�سل(  قومهم اإذا 
�سلة امليم )منف�سل( 124. فزادتهم اإمي�ن�ً 

نقل 125. رج�سً� اإلى 
نقل 126. مرًة اأو 

�سلة امليم )منف�سل( 127. بع�سهم اإلى 
نقل من اأحدٍ 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية قوٌم اليفقهون 
نقل 128. من اأنف�سكم 

اإبدال ب�ملوؤمنني 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية روؤوٌف رحيم 

انتهى فر�ش حروف �سورة التوبة املب�ركة

�سورة يون�ش �ملباركة

نقل فيهم� 2. عجبً� اأن اأوحين� 
�سلة ميم )منف�سل(، ونقل منهم اأن اأنذر 

ل�سحر بدون األف ل�س�حر 
نقل 3. واالأر�ش 
نقل االأمر 
نقل �سفيٍع اإال 

رون بت�سديد الذال كَّ َتذَّ رون  َتَذكَّ
نقل 4. حقً� اإنه 
نقل وعذاٌب األيم 

ُل ب�لنون بدل الي�ء  ُنَف�سِّ ل  ّ 5. ُيَف�سِ
نقل االآي�ت 
نقل 6. واالأر�ش 

غنة الم بخلف عنه الآي�ٍت لقوم 
له ت�سهيل الهمزة وقفً� وو�ساًل 7. واطم�أنوا 

نقل عن اآي�تن� 
اإبدال 8. م�أواهم 
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نقل 9. االأنه�ر 
�سلة ميم )منف�سل( 10. دعواهم اأن 
�سلة امليم )منف�سل( 11. اإليهم اأجلهم 

نقل 12. االإن�س�ن 
نقل ق�عداً اأو 

ت�سهيل همزة ك�أن، وغنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل ك�أن مل 
نقل 13. ولقد اأهلكن� 

اإبدال ليوؤمنوا 
نقل 14. االأر�ش 

�سلة امليم )منف�سل( 15. عليهم اآي�تن� 
اأبدل همزة ائت ال�س�كنة حرف مد من جن�ش م�قبله� يف ح�لة و�سله� بلق�ءن�  لق�ءن� ائت 

هكذا لق�ءن�ت ويف البدء للقراء جميعً� يبدوؤون بهمزة و�سل مك�سورة وبعده� ي�ء �س�كنة مدية مبدلة من 
الهمزة 

يَل اأن بفتح ي�ء االإ�س�فة  يل اأن 
نف�سَي اإن بفتح الي�ء  نف�سي اإن 

نقل  اإن اأتبع 
اإيَن اأخ�ف بفتح الي�ء  اإين اأخ�ف 

نقل 17. فمن اأظلم 
نقل كذبً� اأو 
نقل 18. قل اأتنبئون 

نقل فيهم جميعً� 18،24. االأر�ش 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد املنف�سل يف االآية 19. من ربك 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 20. من ربه 
نقل فقل اإمن� 

�سلة امليم )منف�سل( 21. م�ستهم اإذا 
نقل مكراً اإن 

�سلة امليم )منف�سل( 22. اأنهم اأحيط 
نقل لئن اأجنيتن�  

�سلة امليم )منف�سل( 23. اأجن�هم اإذا 
نقل االأر�ش 

مت�ُع ب�سم العني  مت�َع 
نقل 24. كم�ٍء اأنزلن�ه 

اإبدال ي�أكل 
نقل واالأنع�م 
نقل لياًل اأو 
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ت�سهيل همزة ك�أن، وغنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية ك�أن مل 
نقل ب�الأم�ش 
نقل االآي�ت 

له ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء وله اأي�سً� اإبداله� واواً مك�سورة   25. ي�س�ء اإلى 
نقل 26. والذلٌة اأوالئك 

ت�سهيل الهمزة وقفً� وو�ساًل 27. ك�أمن� 
نقل مظلمً� اأوالئك 

28. مك�نكم اأنتم    امليم )منف�سل(
�سلة امليم )منف�سل( م�كنتم اإي�ن� 
�سلة امليم )منف�سل( 29. وبينكم اإن 

نقل 31. واالأر�ش 
نقل واالأب�س�ر 
نقل االأمر 
نقل فقل اأفال 

كلم�ت ب�جلمع 33. كلمت 
اإبدال اليوؤمنون 
اإبدال 34. توؤفكون 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية، مع فتح ي�ء يهدي ي  ن الَيِهدِّ 35. اأَمَّ
�سلة امليم )منف�سل( 36. اأكرثهم اإال 

نقل ظنً� اإن 
نقل �سيئً� اإن 

غنة راء بخلف عنه  37. من رب 
ف�توا )اإبدال( 38. ف�أتوا 
ي�تهم )اإبدال( 39. ي�أتهم 
ت�ويله )اإبدال( ت�أويله 
يومن )اإبدال( 40. يوؤمن 

غنة الم بخلف عنه، واالإبدال يف يوؤمن من اليوؤمن 
�سلة امليم )منف�سل( 41. عملكم اأنتم 

ت�سهيل الهمزة الث�نية و�ساًل ووقفً� فيهم� 42،43. اأف�أنت )مع�( 
نح�رشهم 45. يح�رشهم 

ت�سهيل همزة ك�أن وقفً� وو�ساًل، وغنة الالم بخلف عنه على اأوجه املد يف ك�أن مل 
االآية  

�سلة امليم )منف�سل( 46. نعدهم اأو 
نقل 49. والنفعً� اإال  

نقل فيهم� اأمٍة اأجٌل اإذا 
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ت�سهيل الهمزة الث�نية ج�ء اأجلهم 
اإبدال ي�ست�أخرون 

نقل، وت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني يف اأراأيتم 50. قل اأراأيت 
�سلة امليم )منف�سل( اأراأيتم اإن 

نقل اإن اأت�كم 
نقل بي�تً� اأو 

اتفق القراء على همزة اال�ستفه�م، وعلى اإثب�ت همزة الو�سل وت�سهيله�،  51. ءاآالآن 
واختلفوا يف كيفية الت�سهيل، اإم� األفً� خ�ل�سًة اأو ت�سهيله� بني بني، ف�إذا اأبدلت مدت مداً م�سبعً� الأجل 
ال�س�كنني )وهو ا�ستفه�م على التوبيخ( اأو ق�رشه� للنقل، واإن �سهلت ق�رشت، وهوؤالء االأوجه ج�ئزة 

لالأ�سبه�ين، وله اأي�سً� نقل حركة الهمزة التي بعد الالم اإلى الالم قبله� وحذف الهمزة واإبداله� األف. 
ف�لت�سهيل ي�أتي مع فويق ق�رش املنف�سل وفويق ق�رش املت�سل ، ومع تو�سط املنف�سل ومد املت�سل مداً طوياًل مع 

مراع�ة غنة الالم اأو الراء اأو عدمه� يف ح�لة القراءة به� اأو عدم القراءة به� ،وكذلك مع ق�رش املنف�سل وفويق 
الق�رش يف املت�سل، وق�رش املنف�سل مع مد املت�سل مداً م�سبعً� ويراعى م�يف الن�رش من القراءة مبد التعظيم يف 

ق�رش املنف�سل.
نقل 53. قل اإي 

فتح ي�ء االإ�س�فة وربي اإنه 
نقل 54. ولو اأن 
نقل االأر�ش 
نقل 55. واالأر�ش  

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 57. من ربكم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية و�سف�ٌء مل� 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية مع االإبدال يف للموؤمنني ورحمٌة للموؤمنني 
نقل، وت�سهيل همزة اأرءيتم و�سبق مثله  59. قل اأرءيتم 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية من رزق 
نقل حركة الهمزة اإلى الالم قبله� �سواء �سهلت الهمزة اأو اأبدلت، وله يف  قل ءاآهلل 

الهمزة ت�سهيله� بني بني مع الق�رش، واإبداله� األف مع املد امل�سبع الجتم�ع ال�س�كنني.  
�سلة ميم )منف�سل( لكم اأم 

اإبدال 61. �س�أن 
نقل عمٍل اإال 
نقل �سهوداً اإذ 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية عن ربك 
نقل فيهم� 61،66. االأر�ش )مع�( 

نقل 64. االآخرة 
والُيحِزنك ب�سم الي�ء وك�رش الزاي 65. والَيْحُزنك 

ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء 66. �رشك�َء اإن 
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�سلة امليم )منف�سل( هم اإال 
نقل 67. مب�رشاً اإن 

غنة الم بخلف عنه  الآي�ٍت لقوم 
نقل فيهم� 68،78. االأر�ش)مع�( 

نقل 69. قل اإن 
نقل 71. نوٍح اإذ 
نقل اليكن اأمرك 

نقل فيهم جميعً� 72. من اأجٍر اإن اأجري 
نقل اأن اأكون 
نقل 74. ر�ساًل اإلى 

اإبدال ليوؤمنوا 
�سلة ميم )منف�سل( 77. ج�ءكم اأ�سحر 

اإبدال 78. مبوؤمنني 
اأبدل الهمزة حرف مد ح�لة و�سل فرعون به� هكذا )فرعونوتوين(، ويبداأ  79. فرعون ائتوين 

بهمزة و�سل مك�سورة وبعده� ي�ء �س�كنة مدية بدل الهمزة
�سلة امليم )منف�سل(  83. ومالإيهم اأن 

نقل  االأر�ش  
�سلة ميم )منف�سل( 84. كنتم اآمنتم 
غنة الم بخلف عنه  85. فتنًة للقوم 

اإبدال 87. املوؤمنني 
لوا بفتح الي�ء  ِلَي�سِ لوا  88. ِلُي�سِ

اإبدال يوؤمنوا 
نقل فيهم� 88،97. االأليم )مع�( 

�سبق مثله اآية 51 91. اآالآن 
نقل 92. عن اآي�تن� 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 94. من ربك 
كلم�ت ب�ألف على اجلمع 96. كلمت 

اإبدال اليوؤمنون 
نقل 98. قريٌة اآمنت 

�سلة امليم )منف�سل( ومتعن�هم اإلى 
نقل 99. االأر�ش 

نقل، وت�سهيل همزة اأف�أنت الث�نية  جميعً� اأف�أنت 
اإبدال موؤمنني 

نقل 100. لنف�ٍش اأن 
اإبدال  توؤمن 
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قُل انظروا ب�سم الم قل 101. قِل انظروا 
نقل  واالأر�ش 
نقل  االآي�ت 

غنة الم بخلف عنه، واالإبدال يف اليوؤمنون  قوٍم اليوؤمنون 
ُنَنجِّ بفتح النون وت�سديد اجليم مك�سورة  103. ننج 

اإبدال  املوؤمنني 
نقل 104. ولكن اأعبد 
نقل  اأن اأكون 

اإبدال  املوؤمنني 
نقل 105. واأن اأقم 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 108. من ربك 

انتهى فر�ش حروف �سورة يون�ش املب�ركة

�سورة هود �ملباركة

نقل فيهم� 1. كت�ٌب اأحكمت اآي�ته 
غنة الالم بخلف عنه  من لدن 

نقل 3. ح�سنً� اإلى 
اإبدال ويوؤت 

فتح ي�ء االإ�س�فة  ف�إين اأخ�ف 
نقل 6. االأر�ش 
نقل 7. واالأر�ش 

�سلة ميم فيهم� )منف�سل( ليبلوكم اأيكم اأح�سن 
اإبدال 8. ي�أتيهم 

نقل فيهم� 9. ولئن اأذقن� االإن�س�ن 
نقل 10. ولئن اأذقن�ه 

فتح ي�ء االإ�س�فة عني اإنه 
نقل 12. كنٌز اأو 
نقل  ملٌك اإمن� 

اإبدال 13. ف�أتوا 
له فيه� الغنة وعدمه� على اأوجه املنف�سل يف االآية والحظ اأن الغنة واجبة مع  14. ف�إمل 

مد التعظيم
نقل فهل اأنتم 

�سلة ميم )منف�سل( 15. اإليهم اأعم�لهم 
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نقل 16. االآخرة 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 17. من ربه 

نقل ورحمًة اأوالئك 
اإبدال يوؤمنون 

نقل االأحزاب 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية من ربك 

اإبدال اليوؤمنون 
نقل 18. ومن اأظلم 
نقل كذبً� اأوالئك 
نقل االأ�سه�د 

�سلة ميم )منف�سل( ربهم اأال 
نقل ب�الآخرة 
نقل 20. االأر�ش 
نقل من اأولي�ء 
نقل 22. االآخرة 
نقل االأخ�رشون 

�سلة ميم )منف�سل( 23. ربهم اأوالئك 
نقل فيهم� 24. ك�الأعمى واالأ�سم 

نقل مثاًل اأفال 
بت�سديد الذال والك�ف تذكرون 

نقل 25. ولقد اأر�سلن� 
نقل نوحً� اإلى 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 26. اأن التعبدوا 
فتح ي�ء االإ�س�فة اإين اأخ�ف 

نقل يوٍم األيم 
�سلة ميم )منف�سل( 27. هم اأراذلن� 

اإبدال ) الراي( وو�ساًل ووقفً� الراأي 
ت�سهيل همزة اأرءيتم الث�نية ، و�سلة امليم )منف�سل( 28. اأرءيتم اإن 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل املخلق يف االآية ،كذلك يف اآي�ت  من ربي 
.63،88

َفَعِميت ب�لتخفيف مع فتح العني يت  فُعمِّ
�سلة امليم )منف�سل( عليكم اأنلزمكموه� 

نقل 29. م�اًل اإن 
فتح ي�ء االإ�س�فة ولكني اأراكم 

�سلة امليم )منف�سل( 30. طردتهم اأفال 



الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني100

بت�سديد الذال والك�ف تذكرون 
اإبدال 31. يوؤتيهم 

�سلة ميم )منف�سل( اأنف�سهم اإين 
فتح ي�ء االإ�س�فة ، وغنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االأية اإين اإذاً ملن 

اإبدال 32. ف�أتن� 
اإبدال 33. ي�أتيكم 

فتح ي�ء االإ�س�فة 34. ن�سحي اإن 
نقل اإن اأردت 
نقل اأن اأن�سح 

�سلة ميم )منف�سل( لكم اإن 
نقل 35. قل اإن 
نقل 36. نوٍح اأنه 

اإبدال يوؤمن 
نقل قد اآمن 

اإبدال 39. ي�أتيه 
ت�سهيل الهمزة الث�نية وذلك يف بقية ال�سورة، اآي�ت رقم 85، 66، 76،  40. ج�ء اأمرن� 

101 ،94 ،82
كِل بك�رشة بدون تنوين  كٍل 

نقل ومن اآمن 
َراه� ب�سم امليم وبغري اإم�لة والتقليل جُمْ 41. جَمَراه� 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية لغفوٌر رحيم 
نقل 42. نوٌح ابنه 

ي�بنيِّ بك�رش الي�ء م�سددة ي�بنيَّ 
ب�الإظه�ر اركب معن� 

نقل 43. من اأمر 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية من رحم 

اإبدال الهمزة الث�نية واواً خ�ل�سة 44. وي��سم�ُء اأقلعي 
نقل االأمر 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية بعداً للقوم 
غنة راء بخلف عنه  45. نوٌح ربه 

نقل 46. من اأهلك 
َت�ْسَئَلنِّ بفتح الالم وت�سديد النون واإثب�ت الي�ء يف ح�لة الو�سل فقط َت�ْسَئْلِن 

نقل ، فتح ي�ء االإ�س�فة ِ علٌم اإين اأعظك 
فتح ي�ء االإ�س�فة 47. اإين اأعوذ 

نقل اأن اأ�س�ألك 
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نقل 48. عذاٌب األيم 
نقل 49. من اأنب�ء 
نقل ف��سرب اإن 
نقل 50 ع�ٍد اأخ�هم 

نقل فيه� ويف اأمث�له� بقية ال�سورة اآي�ت رقم 61،84. من اإلهٍ 
نقل ، �سلة ميم )منف�سل( اإن اأنتم اإال 

نقل فيهم� 51. اأجراً اإن اأجري 
فتح ي�ء االإ�س�فة فطرين اأفال 

نقل 52. قوًة اإلى 
اإبدال 53. مبوؤمنني 

فتح ي�ء االإ�س�فة 54. اإين اأ�سهد 
نقل 56. دابٍة اإال 

منقل 57. فقد اأبلغتك 
نقل �سيئً� اإن 

�سلة ميم )منف�سل( 60. ربهم اأال 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية بعداً لع�د 

نقل 61. االأر�ش 
ت�سهيل همزة اأرءيتم الث�نية ، و�سلة ميم )منف�سل( 63. اأرءيتم اإن 

�سلة ميم )منف�سل( 64. لكم اآية 
اإبدال ت�أكل 
اإبدال في�أخذكم 

يوَمئٍذ بفتح امليم ، والنقل 66. يوِمئٍذ اإن 
له ت�سهيل الهمزة ، وغنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 68. ك�أن مل 

نقل 70. التخف اإن� 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 71. وراِء اإ�سح�ق 

ب�لرفع  يعقوَب 
ت�سهيل الث�نية  72. ءاألد 

نقل �سيخً� اإن 
نقل 73. من اأمر 

�سلة امليم )منف�سل( عليكم اأهل 
نقل 74. عن اإبراهيم 
نقل 75. حلليٌم اأواه 

�سلة امليم )منف�سل( 76. واإنهم ءاتيهم 
اإ�سم�م ك�رشة ال�سني ال�سم 77. �سيء 

فتح ي�ء االإ�س�فة 78. �سيفي األي�ش 
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غنة راء بخلف عنه رجٌل ر�سيد 
نقل  80. لو اأن 

نقل فيهم� قوًة اأو اآوي 
اإبدال 81. ف�أ�رش 

�سلة امليم )منف�سل( ، نقل منكم اأحٍد اإال 
�سلة امليم )منف�سل( م�اأ�س�بهم اإن 

فتح ي�ء االإ�س�فة 85. اإين اأراكم 
فتح ي�ء االإ�س�فة واإين اأخ�ف 

نقل االأر�ش 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية ، و�سلة امليم )منف�سل( 86. خرٌي لكم اإن 

اإبدال موؤمنني 
اأ�سلواتك بواو بعد الالم على اجلمع  87. اأ�سالتك 

اإبدال ت�أمرك 
نقل اأو اأن 

ت�سهيل الث�نية ك�لي�ء والوجه الث�ين اإبداله� واو مك�سورة م�ن�س�وؤاْ اإنك 
ت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأرءيتم ، �سلة امليم )منف�سل( 88. اأرءيتم اإن 

نقل ، �سلة ميم )منف�سل( اأن اأخ�لفكم اإلى 
نقل اإن اأريد 
نقل االإ�سالح 

فتح ي�ء االإ�س�فة وم�توفيقي اإال 
فتح الي�ء  89. �سق�قي اأن 

نقل نوٍح اأو 
نقل هوٍد اأو 

فتح الي�ء على االإ�س�فة 92. اأرهطي اأعز 
اإدغ�م الذال يف الت�ء واتخذمتوه 

نقل ظهريً� اإن 
�سلة امليم )منف�سل( 93. مك�نتكم اإين 

اإبدال ي�أتيه 
ت�سهيل همزة ك�أن ، وغنة الالم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 95. ك�أن مل 

نقل 96. ولقد اأر�سلن� 
اإبدال 98. وبئ�ش 
اإبدال 99. بئ�ش 

نقل 100. من اأنب�ء 
�سلة امليم )منف�سل( 101. عنهم اآلهتهم 

نقل 102. ظ�ملٌة اإن 
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غنة الم بخلف عنه  103. الآيًة ملن 
نقل االآخرة 

غنة الم بخلف عنه جمموٌع له 
اإبدال 104. وم�نوؤخره 

اإبدال الهمزة األفً� مع اإثب�ت الي�ء و�ساًل 105. ي�أت 
نقل نف�ٌش اإال 

نقل فيهم� 107،108. واالأر�ش 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية فع�ٌل مل� 

�َسِعدوا بفتح ال�سني 108. �ُسِعدوا 
نقل 110. ولقد اآتين� 

غنة راء بخلف عنه  من ربك 
واإْن كاًل مَلَ� ب�سكون النون ، وفتح امليم خمففة ، مع غنة الالم بخلف عنه  �َّ 111. واإنَّ كاًل ملَّ

�سلة امليم )منف�سل( اأعم�لهم اإنه 
نقل 113. من اأولي�ء 

�سلة امليم )منف�سل( 116. قبلكم اأولوا 
نقل االأر�ش 
نقل ممن اأجنين� 

غنة راء بخلف عنه 119. من رحم 
نقل 120. من اأنب�ء 

اإبدال للموؤمنني 
اإبدال 121. اليوؤمنون 

�سلة امليم )منف�سل( مك�نتكم اإن� 
نقل 123. واالأر�ش 
نقل االأمر 

قراأه� فوادك ب�إبدال الهمزة 120. فوؤادك 

انتهى فر�ش حروف �سورة هود املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة يو�سف �ملباركة 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 2. عربيً� لعلكم 
له ت�سهيل الهمزة فيهم� 4. راأيت، راأيتهم 

ي�بنيِّ بك�رش الي�ء م�سددة 5. ي�بنيَّ 
رْوي�ك اإبدال واو   ُرءي�ك 

نقل   كيداً اإن 
نقل   لالإن�س�ن 

اإبدال 6. ت�أويل 
نقل   االأح�ديث  

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املد يف االآية 7. اآي�ٌت لل�س�ئلني 
نقل 8. ع�سبٌة اإن 

مبنٌي اقتلوا ب�سم التنوين و�ساًل ويبداأ بهمزة م�سمومة يف اقتلوا 8، 9. مبنٍي اقتلوا 
غي�ب�ت ب�إ�س�فة األف بعد الب�ء على اجلمع فيهم� 10، 15. غي�بت )معً�( 

له ت�سهيل الهمزة، واأدغم النونني معً� مع االإ�سم�م لل�سم، فله االإ�سم�م على  11. الت�أمن� 
الق�رشوفويقه، وله الروم على التو�سط1.  

يرتِع بك�رش العني 12. يرتعْ 
َلُيْحِزُننَي اأن ب�سم الي�ء وك�رش الزاي وفتح ي�ء االإ�س�فة 13. َلَيحزونني اأن 

اإبدال ي�أكله 
الذيب )اإبدال( فيهم 13، 14، 17. الذئب )جميعً�( 

نقل 14. لئن اأكله  
نقل ع�سبٌة اإن� 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية اإذاً خل��رشون 
اإبدال 17. مبوؤمن 

�سلة ميم فيهم� )منف�سل( 18. لكم اأنف�سكم اأمراً 
ي�ب�رشاَي بي�ء بعد االألف مفتوحة 19. ي�ب�رشى 

نقل 21. االأر�ش 
نقل فيهم� ت�أويل االأح�ديث 

نقل 23. االأبواب 
ِهْيَت بك�رش اله�ء َهْيَت 
بفتح ي�ء االإ�س�فة ربي اأح�سن 

غنة راء بخلف عنه على اأوجه املت�سل يف االآية 24. اأن رءا 
بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني والفح�س�َء اإنه 

نقل 25. من اأراد  

 1. اأماله العالمة ال�سيخ عبد الب��سط ه��سم وهكذا قراأت به عليه حفظه اهلل.



105 الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني

نقل �سوءاً اإال 
نقل عذاٌب األيم 
نقل 26. من اأهله� 
نقل 30. حبً� اإن� 

وق�لُت اخرج ب�سم الت�ء 31. وق�لِت اخرج 
نقل ب�رشاً اإن 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 32. ولئن مل 
نقل 35. االآي�ت 

اأع�رش  فتح ي�ء االإ�س�فة فيهم� 36. اإين اأراين 
نقل االآخر 

فتح ي�ء االإ�س�فة فيهم� اإين اأراين اأحمل 
اإبدال ت�أكل 

اإبدال فيهم� 36، 37. بت�أويله )معً�( 
اإبدال فيهم� 37. الي�أتيكم�، ي�أتيكم� 

فتح ي�ء االإ�س�فة ربي اإين 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية، مع االإبدال يف يوؤمنون قوٍم اليوؤمنون 

نقل ب�الآخرة 
فتح ي�ء االإ�س�فة  38. اآب�ئي اإبراهيم 

بت�سهيل الث�نية ءاأرب�ب 
نقل خرٌي اأم 
نقل 40. �سلط�ٍن اإن 
نقل 41. االآخر 

اإبدال فت�أكل 
نقل االأمر 

فتح ي�ء االإ�س�فة 43. اإين اأري 
اإبدال ي�أكلهن 

اإبدال الهمزة الث�نية واواً مفتوحة املالأُ اأَفتوين 
روي�ي، للروي� ب�الإبدال فيهم� روؤي�ي، للروؤي� 

اإبدال 44. بت�أويل 
نقل االأحالم 

نقل مع مد األف اأن� و�ساًل فت�سبح من قبيل املنف�سل يف االآية 45. اأمٍة اأن� 
اإبدال بت�أويله 
اإبدال 46. ي�أكلهن 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية وفتح ي�ء لعلي ي�ب�س�ٍت لعلي 
اإبدال 47. داأب�ً 
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اإبدال ت�أكلون 
اإبدال 48، 49. ي�أتي 
اإبدال ي�أكلن 

اأبدل الهمزة واواأً �س�كنة مدية و�ساًل واإذا ابتداأ ب�ئتوين يبداأ بهمزة و�سل  50. امللك ائتوين 
مك�سورة ويبدل الهمزة ي�ء �س�كنة مدية فتنطق اإيتوين  

اأبدل الهمزة حرف مد من جن�ش م�قبله� فتمد األفً� مق�سورة ولي�ش له بدل 51. االآن 
نقل  51. مل اأخنه  

فتح ي�ء االإ�س�فة 53. نف�سي اإن 
له الت�سهيل يف الهمزة الث�نية بني بني ب�ل�سوء اإال 

فتح الي�ء من ربي ربي اإن 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املت�سل واملنف�سل يف االآية غفوٌر رحيم 

ك�س�بقته� يف االآية 50 54. امللك ائتوين 
نقل، ويف االآية مد منف�سل ب�أوجهه الق�رش وفويقه والتو�سط مكنٌي اأمني 

نقل فيهم� والحظ اأوجه املت�سل يف االآيتني فويق الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع  55، 56. االأر�ش 
نقل ولي�ش له بدل والترقيق راء 57. االآخرة 

غنة الم بخلف عنه  خرٌي للذين 
له الت�سهيل يف الهمزة الث�نية 58. وج�ء اإخوة 

حكمه ك�س�بقته� االآيتني 50، 54 اإال اإنه هن� يبدل الهمزة األفً�  59. ائتوين 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية ب�أٍخ لك 
نقل و�سلة امليم م�سمومة وفيه� اأوجه املنف�سل من اأبيكم اأال 

فتح ي�ء اأين اأين اأوف 
غنة الم بخلف عنه 60. ف�إن مل 

اإبدال ت�أتوين 
لفتيته اأبدل النون ت�ء مفتوحة، والحظ املد املنف�سل يف االآية 62. لفتي�نه 

نقل 64. هل ءامنكم 
حفظً� بدون األف  ح�فظ�ً 

نقل 65. ردت اإليهم 
نقل ردت اإلين� 
نقل 66. لن اأر�سله 

اإبدال توؤتون 
اإبدال لت�أتنني 

نقل 67. من اأبواب 
نقل  �سٍئ اإن 

�سلة امليم م�سمومة وفيه� اأوجه املنف�سل 68. اأمرهم اأبوهم 
نقل  �سٍئ اإال 
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غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل   علٍم مل� 
بفتح ي�ء االإ�س�فة، ومد األف اأن� فتكون من قبيل املنف�سل ب�أوجهه 69. اإين اأن� اأخوك 

لي�ش له يف موؤذن اإبدال وله نقل حركة همزة اأيته� اإلى ال�س�كن قبله� 70. موؤذٌن اأيته� 
اأوجه املت�سل فويق الق�رش والتو�سط واالإ�سب�ع 72. ج�ء به 

نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� 73. االأر�ش 
اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء مفتوحة 76. وع�ء اأخيه )معً�( 

لي�خذ اإبدال الهمزة  لي�أخذ 
درج�ِت )بدون تنوين( درج�ٍت 

غنة الالم بخلف عنه مع مراع�ة اأوجه املنف�سل  77. اأٌخ له 
فخذ احدن� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� واأوجه املد املنف�سل يف االآية 78. فخذ اأحدن� 

ن�خذ اإبدال الهمزة  79. ن�أخذ 
غنة الالم بخلف عنه مع اأوجه املنف�سل  اإذاً لظ�ملون 
�سلة امليم م�سمومة وفيه� اأوجه املنف�سل 80. كبريهم اأمل 

نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله�  قد اأخذ 
نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� فلن اأبرح 

ي�ذن )اإبدال(، فتح ي�ء املخ�طب يف )يل( و )اأبي( ي�أذن يل اأبي اأو 
�سلة امليم فيهم� مع اأوجه املنف�سل 83. لكم اأنف�سكم اأمراً 

ي�تيني )اإبدال( ي�أتيني 
نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� جميعً� اإنه 

نقل 85. حر�سً� اأو 
فتح ي�ء حزين ويف االآية اأوجه املنف�سل 86. حزين اإلى 

غنة الراء بخلف عنه  87. من روح 
نقل حركة الهمزة اإلى ال�س�كن قبله�  89. اإذ اأنت 

ت�سهيل الهمزة الث�نية ويف االآية مد منف�سل فلرياعى اأوجهه 90. اأءنك 
نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� 91. لقد ءاثرك 

ي�ت )اإبدال( 93. ي�أت 
واتوين )اإبدال( واأتوين 

�سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل ب�أهلكم اأجمعني 
�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل 94. اأبوهم اإين 

نقل 96. اأمل اأقل 
�سلة ميم م�سمومة، فتح ي�ء اإين، ومنف�سل لكم اإين اأعلم 

فتح ي�ء ربي  98. ربي اإنه 
ت�ويل )اإبدال( 100. ت�أويل 

روي�ي )اإبدال(  روؤي�ي 
نقل   وقد اأح�سن 
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فتح ي�ء )بي(، ونقل حركة همزة اأخرجني اإلى ال�س�كن قبله�  بي اإذ اأخرجني 
غنة الالم بخلف عنه مع مراع�ة اأوجه املنف�سل واملت�سل يف االآية  لطيف مل� 

له يف الهمزة الث�نية وجه�ن ت�سهيله� ك�لي�ء، واإبداله� واو مك�سورة  ي�س�ء اإنه 
نقل 101. قد ءاتيتني  

ت�ويل )اإبدال(  ت�أويل 
نقل  االأح�ديث  
نقل  االأر�ش 

نقل وله الق�رش يف البدل فقط  واالآخرة 
نقل 102. من اأنب�ء 

�سلة امليم، منف�سل ب�أوجهه، ونقل   لديهم اإذ اأجمعوا 
مبومنني )اإبدال( 103. مبوؤمنني 

نقل 104. من اأجٍر اإن 
غنة الم بخلف عنه   ذكٌر للع�ملني 

نقل 105. من ءاية 
نقل  واالأر�ش 

وم�يومن )اإبدال( 106. وم�يوؤمن 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 107. اأف�أمنوا 

ت�تيهم )اإبدال(  ت�أتيهم )معً�( 
فتح ي�ء )�سبيلي( 108. �سبيلي اأدعوا 

يوحى اإليهم بي�ء مع فتح احل�ء  109. نوحي اإليهم 
نقل  من اأهل 
نقل  االأر�ش 

نقل ولي�ش له اإال ق�رش البدل  االآخرة 
غنة الم بخلف عنه مع اأوجه املنف�سل يف االآية  خرٌي للذين 

بوا بت�سديد الذال ُكذِّ 110. ُكِذبوا 
َفُنْنِجي بزي�دة نون �س�كنة وتخفيف اجليم و�سكون الي�ء  فنجَي 

غنة الم بخلف عنه  111. عربة الأويل 
نقل  االألب�ب 

غنة الم بخلف عنه  ورحمة لقوم 
يومنون )اإبدال(  يوؤمنون 

انتهى فر�ش حروف �سورة يو�سف املب�ركة
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�سورة �لرعد �ملباركة

غنة راء بخلف عنه مع مراع�ة اأوجه املد املنف�سل يف االآية 1. من ربك 
اليومنون )اإبدال(   اليوؤمنون 

نقل 2. االأمر 
نقل وق�رش البدل فلي�ش له اإال الق�رش   االآي�ت 

نقل 3. االأر�ش 
غنة الم بخلف عنه  الآي�ٍت لقوم 

نقل 4. االأر�ش 
نقل من اأعن�ب 

وزرٍع ونخيٍل �سنواٍن وغرِي ب�جلر فيهم وزرٌع ونخيٌل �سنواٌن وغريُ 
ت�سقى بت�ء اخلط�ب  ي�سقى 

االأُْكل  ب�سكون الك�ف االأُُكل 
غنة الم بخلف عنه الآي�ٍت لقوم 

�سلة امليم م�سمومة ومد منف�سل 5. قولهم اأءذا 
اأءذا... اإن� )اإ�سقاط همزة اال�ستفه�م يف( مع ت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأءذا   اأءذا...... اأءن� 

ترابً� ان� )نقل( ترابً� اأءن� 
نقل   االأغالل 

غنة الم بخلف عنه 6. مغفرٍة للن��ش 
غنة راء بخلف عنه مع اأوجه املد املنف�سل 7. من ربه 

نقل 8. االأرح�م 
نقل 10. من اأ�رش 
نقل 11. من اأمر 

نقل ولي�ش له مد فيه� 14. ب�سئ اإال 
نقل فيهم� 15. واالأر�ش، واالآ�س�ل 

غنة الراء بخلف عنه مع اأوجه املد املنف�سل 16. من رب 
نقل فيهم� واالأر�ش، االأعمى 

نقل مع اإدغ�م الذال يف الت�ء قل اأف�تخذمت 
نقل 17. ف�س�لت اأودية 

غنة راء بخلف عنه  زبداً رابي�ً 
توقدون يوقدون 

نقل حليٍة اأو 
نقل فيهم� االأر�ش، االأمث�ل 

نقل 18. لو اأن 
نقل االأر�ش 
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وم�واهم )اإبدال( وم�أواهم 
وبي�ش )اإبدال( وبئ�ش 

غنة الراء بخلف واأوجه املنف�سل يف االآية 19. من ربك 
نقل االألب�ب 
نقل 23. من اآب�ئهم 
نقل 25. االأر�ش 

نقل فقط 26. االآخرة 
غنة راء بخلف واأوجه املنف�سل 27. من ربه 

نقل قل اإن، ومن اأن�ب 
نقل فيهم اأجمعني 31. ولو اأن، االأر�ش، االأمر، جميعً� اأفلم، ق�رعٌة اأو 

اإبدال ي�أتي 
نقل 32. ولقد ا�ستهزئ 

اإدغ�م  اأخذتهم 
�سلة امليم ومنف�سل 33. �سموهم اأم 

نقل االأر�ش 
دوا بفتح ال�س�د و�سَ دوا  و�سُ

نقل فقط 34. االآخرة 
نقل 35. االأنه�ر 

اأُْكُله� ب�سكون الك�ف اأُُكُله� 
النقل فيهم جميع� 36. االأحزاب، قل اإمن�، اأن اأعبد 

نقل فيهم جميع� 38. ولقد اأر�سلن�، لر�سوٍل اأن، ب�آيٍة اإال 
اإبدال  ي�أتي 

وُيَثبِّت بفتح الث�ء وت�سديد الب�ء 39. وُيثبت 
نقل 41. يروا اأن�  

نقل فيهم جميع� ن�أتي، االأر�ش، من اأطرافه� 
الك�فر )مفرد الكف�ر( 42. الكف�ر 

انتهى فر�ش حروف �سورة الرعد املب�ركة
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�سورة �إبر�هيم عليه �ل�سالة و�ل�سالم �ملباركة

نقل 1. كت�ٌب اأنزلن�ه 
�سلة امليم، مد منف�سل خملق   ربهم اإلى 

نقل 2.االأر�ش 
غنة الم بخلف عنه   وويٌل للك�فرين 

نقل ولي�ش له يف البدل �سئ 3. االآخرة 
نقل   عوجً� اأوالئك 

غنة راء بخلف عنه مع مراع�ة اأوجه املد املنف�سل 4. من ر�سول 
نقل   ر�سوٍل اإال 

نقل فيهم� 5. ولقد اأر�سلن�، ب�آي�تن� اأن اأخرج 
غنة الم بخلف عنه الآي�ٍت لكل 

�سلة ميم م�سمومة، منف�سل 6. عليكم اإذ 
نقل فيهم� )والبدل عنده ق�رش فقط(   اإذ اأجن�كم، من اآل 

غنة راء بخلف عنه   من ربكم 
بت�سهيل الهمزة بني بني بخلف عنه 7. ت�أذن 

�سلة ميم، ومد منف�سل   كفرمت اإن 
نقل 8. االأر�ش 

اإبدال  9. ي�أتكم 
�سلة ميم، مد منف�سل   اليعلمهم اإال 

�سلة امليم، مد منف�سل فيهم� 10. ر�سلهم اأيف، اأنتم اإال 
نقل فيهم� واالأر�ش، اإن اأنتم 

اإبدال فيهم�، و�سلة ميم م�سمومة واملد املنف�سل ويوؤخركم اإلى، ف�أتون� 
�سلة ميم، مد منف�سل 11. ر�سلهم اإن 

اإبدال فيهم� ن�أتيكم، واملوؤمنون 
نقل ب�سلط�ٍن اإال 
نقل 13. من اأر�سن� 

نقل  14. االأر�ش 
اأثبت الي�ء و�ساًل وعيدي وعيد 

اإبدال 17. وي�أتيه 
�سلة ميم، منف�سل 18. بربهم اأعم�لهم 

الري�ح الريح 
غنة الم بخلف عنه ع��سٍف ال 

نقل 19. واالأر�ش 
اإبدال  وي�أت 
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نقل 21. فهل اأنتم 
نقل فيهم جميع� 22. االأمر، �سلط�ٍن اإال، عذاب ٌ األيم 

يْل عليكم ب�سكون الالم يَل عليكم 
نقل 23. االأنه�ر 
نقل 24. طيبٍة اأ�سله� 

اإبدال 25. توؤتي 
اأُْكَله� ب�سكون الك�ف اأُُكَله� 

نقل االأمث�ل 
له فيه� �سم التنوين و�ساًل 26. خبيثٍة اجتثت 

نقل االأر�ش 
نقل 27. االآخرة 

وبي�ش )اإبدال( 29. وبئ�ش 
غنة الم بخلف عنه واأوجه املنف�سل يف االآية 30. اأنداداً لي�سلوا 

�سلة امليم، منف�سل م�سريكم اإلى 
اإبدال  31. ي�أتي 

غنة الم بخلف عنه يوٌم البيع 
نقل فيهم� 32. االأر�ش، االأنه�ر 

غنة الم بخلف عنه رزقً� لك 
نقل 34. االإن�س�ن 
نقل 35. االأ�سن�م 

غنة راء بخلف عنه 36. غفوٌر رحيم 
اإيَن اأ�سكنت فتح ي�ء االإ�س�فة 37. اإيْن اأ�سكنت 

نقل  ف�جعل اأفئدة 
نقل 38. االأر�ش 

دع�ءي و�ساًل )اإثب�ت الي�ء و�سال(  40. دع�ء 
اإبدال 41. وللموؤمنني 

نب بك�رش ال�سني والحت�سِ نب  42. والحت�سَ
اإبدال  يوؤخرهم 

نقل االأب�س�ر 
اإبدال 44. ي�أتيهم 

نقل 45. االأمث�ل 
بك�رش ال�سني 47. فال حت�سنب 

نقل فيهم� 48. االأر�ش )معً�( 
نقل 49. االأ�سف�د 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 52. بالٌغ للن��ش 
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نقل االألب�ب 

انتهى فر�ش حروف �سورة اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم

�سورة �حلجر �ملباركة

اإبدال 3. ي�أكلوا، االأمل 
نقل 4. قريٍة اإال 

نقل فيهم� 5. من اأمٍة اأجله� 
اإبدال   وم�ي�ست�أخرون 
اإبدال 7. م�ت�أتين� 

ُل ب�لت�ء مفتوحة بدل النون والزاي م�سددة مفتوحة م�َتَنزَّ 8. م�ننزل 
نقل فيهم� 10. ولقد اأر�سلن�، االأولني 

اإبدال 11. وم�ي�أتيهم 
غنة راء بخلف عنه، ونقل من ر�سوٍل اإال 

اإبدال 13. اليوؤمنون 
نقل االأولني 
نقل 15. �سكرت اأب�س�رن� 

غنة راء بخلف عنه  17. �سيط�ٍن رجيم 
نقل 19. واالأر�ش 

غنة الم بخلف عنه 20. ومن ل�ستم 
نقل ولي�ش له يف )�سئ( �سئ   21. �سٍئ اإال 

اإبدال 24. امل�ست�أخرين 
�سلة ميم ومنف�سل 25. يح�رشهم اإنه 

نقل 26. االإن�س�ن 
غنة راء بخلف عنه 29. من روحي 
�سلة ميم ومنف�سل 30. كلهم اأجمعون 

نقل، وغنة الم بخلف عنه 33. مل اأكن الأ�سجد 
نقل 39. االأر�ش 

�سلة ومنف�سل والأغوينهم اأجمعني 
نقل 42. �سلط�ٌن اإال 

�سلة ومنف�سل 43. ملوعدهم اأجمعني 
غنة الم بخلف عنه 44. اأبواٍب لكل 
ب�سم التنوين و�ساًل وعيوٍن ادخلوه� 

نقل 46. ب�سالٍم اآمنني 
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نقل 47. غٍل اإخوان� 
فتح ي�ء االإ�س�فة فيهم� 49. عب�دي اأين اأن� 

نقل 50. االأليم 
نقل 53. التوجل اإن� 

تب�رشوِن بك�رش النون  54. تب�رشونَ 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 56. من رحمة 

�سلة امليم ومنف�سل 57. خطبكم اأيه� 
نقل 59. لوٍط اإن� 

�سلة ومنف�سل ملنجوهم اأجمعني 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 61. ج�ء اآل 

اإبدال فيهم� 65. ف�أ�رش، توؤمرون 
نقل واتبع اأدب�رهم 

�سلة ميم ومنف�سل منكم اأحد 
نقل 66. االأمر 

ت�سهيل الث�نية 67. وج�ء اأهل 
فتح ي�ء االإ�س�فة  71. بن�تي اإن 

غنة الم بخلف عنه 75. الآي�ٍت للمتو�سمني 
غنة الم بخلف عنه، واإبدال يف املوؤمنني 77. الآيًة للموؤمنني 

نقل 78. االأيكة 
�سلة امليم ومنف�سل 81. واآتين�هم اآيتن� 

نقل 82. بيوتً� اآمنني 
نقل 85. واالأر�ش 
نقل 87. ولقد اآتين�ك 

اإبدال 88. للموؤمنني 
نقل، فتح ي�ء االإ�س�فة 89. وقل اإين اأن� 

�سلة امليم ومنف�سل 92. لن�سئلنهم اأجمعني 
اإبدال 94. توؤمر 

نقل 96. اإلهً� اآخر 
اإبدال 99. ي�أتيك 

انتهى فر�ش حروف �سورة احلجر املب�ركة
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�سورة �لنحل �ملباركة

نقل 2. من اأمره 
نقل   اأن اأنذروا 
نقل 3. واالأر�ش 
نقل 4. االإن�س�ن 

نقل  5. واالأنع�م 
اإبدال   ت�أكلون 

�سلة امليم، منف�سل 7. اأثق�لكم اإلى 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل   بلٍد مل 

نقل   االأنف�ش 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل   لروؤوٌف رحيم 

�سلة امليم، منف�سل 9. لهداكم اأجمعني 
غنة الم بخلف عنه 10. م�ًء لكم 

نقل 11. واالأعن�ب 
غنة الم بخلف عنه الآيًة لقوم 

والنجوَم م�سخراٍت بن�سب النجوم وجر م�سخرات 12. والنجوُم م�سخراٌت 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية الآي�ٍت لقوم 

نقل 13. االأر�ش 
نقل خمتلفً� األوانه 

غنة الم بخلف عنه الآيًة لقوم 
اإبدال 14. لت�أكلوا 

نقل 15. االأر�ش 
غنة الم بخلف عنه و�سباًل لعلكم 
غنة الم بخلف عنه 17. كمن اليخلق 

كرون بت�سديد الذال والك�ف  تذَّ تذكرون 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 18. لغفوٌر رحيم 

�سلة ميم، منف�سل 22. اإلهكم اإله 
اإبدال اليوؤمنون 

نقل ب�الآخرة  
نقل 24. االأولني 
نقل 25. ومن اأوزار 
نقل علٍم اأال 

اإبدال 29. فلبئ�ش 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 30. خرياً للذين 
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نقل االآخرة 
نقل 31. االأنه�ر 

اإبدال فيهم� 33. ت�أتيهم، ي�أتي 
غنة راء بخلف عنه  36. اأمٍة ر�سول 

نقل فيهم� ر�سواًل اأن، االأر�ش 
اأُن اعبدوا ب�سم النون اأِن اعبدوا 

الُيْهَدى ب�سم الي�ء و�سكون اله�ء وفتح الدال 37. الَيهدْي 
نقل 40. ل�سٍئ اإذا 
نقل 41. االآخرة 

ُيوَحى ب�سم الي�ء وفتح احل�ء  43. نوحي 
ت�سهيل الهمزة الث�نية  45. اأف�أمن 

نقل االأر�ش 
اإبدال ي�أتيهم 

اإبدال ويف االآية التي تليه� اأي�سً� 46. ي�أخذهم 
غنة راء بخلف عنه  47. لروؤوٌف رحيم 

نقل 48. يروا اإلى 
غنة الم بخلف عنه �سجداً هلل 

نقل 49. االأر�ش 
اإبدال 50. م�يوؤمرون 

نقل فيهم� 52. واالأر�ش، وا�سبً� اأفغري 
�سلة ميم، منف�سل 54. عنكم اإذا 

نقل 58. ب�الأنثى 
نقل 58. هوٍن اأم 

اإبدال 60. اليوؤمنون 
نقل فيهم�  ب�الآخرة، االأعلى 

اإبدال فيهم جميعً� 61. يوؤاخذ، يوؤخرهم، الي�ست�أخرون 
�سلة ميم، منف�سل يوؤخرهم اإلى 

ت�سهيل الهمزة الث�نية ج�ء اأجلهم 
ُمْفِرُطوَن بك�رش الراء  ْفَرُطونَ  62. مُّ

نقل فيهم� 63. لقد اأر�سلن�، عذاٌب األيم 
غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية 64. ورحمًة لقوم 

اإبدال يوؤمنون 
نقل 65. االأر�ش 

غنة الم بخلف عنه على اأوجه املنف�سل يف االآية الآيًة لقوم 
نقل 66. االأنع�م 
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َن�سقيكم  بفتح النون ُن�سقيكم 
غنة الم فيهم� بخلف عنه  ودٍم لبنً� خ�ل�سً� �س�ئغً� لل�س�ربني 

نقل فيهم�  67. واالأعن�ب، ح�سنً� اإن 
غنة الم بخلف عنه   الآيًة لقوم 

نقل 69. خمتلف األوانه 
غنة الم بخلف عنه فيهم�  �سف�ٌء للن��ش، الآيًة لقوم 

نقل 70. �سيئً� اإن  
غنة الم بخلف عنه فيهم� 71. م�ملكت اأمي�نهم، �سواٌء اأفبنعمة 

نقل فيهم� 72. من اأنف�سكم، من اأزواجكم 
�سلة امليم م�سمومة، منف�سل اأنف�سكم اأزواج� 

اإبدال يوؤمنون 
نقل 73. واالأر�ش 
نقل 74. االأمث�ل 

غنة الم بخلف عنه 75. مملوكً� اليقدر 
غنة راء بخلف عنه ومن رزقن�ه 

نقل بل اأكرثه 
غنة راء بخلف عنه على اأوجه املنف�سل 76. مثاًل رجلني 

اإبدال فيهم� الي�أت، ي�أمر 
نقل 77. واالأر�ش 

نقل فيهم� 78. واالأب�س�ر، واالأفئدة 
نقل  79. يروا اإلى 

غنة الم بخلف عنه الآي�ٍت لقومٍ 
اإبدال  يوؤمنون 
نقل  80. االأنع�م 

َظَعِنُكم بفتح العني املهملة  ظْعنكم 
نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله�  ومن اأ�سوافه� 

نقل  ومت�عً� اإلى حني 
اإبدال 84. اليوؤذن 

نقل 86. ف�ألقوا اإليه 
نقل 87. واألقوا اإلى 
نقل 89. من اأنف�سهم 

غنة الالم بخلف عنه  تبي�نً� لكل 
اإبدال 90. ي�أمر 

نقل  واالإح�س�ن 
كرون بت�سديد الدال تذَّ  تذكرون 
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نقل 91. االإمي�ن 
نقل  كفياًل اإن 
نقل 92. قوٍة اأنك�ثً�  

�سلة امليم م�سمومة، منف�سل  بينكم اأن 
نقل  من اأمة 
نقل اأمة اإنك 

�سلة امليم م�سمومة، منف�سل 93. جلعلكم اأمة 
نقل 95. قلياًل اإمن� 

غنة الالم بخلف عنه خرٌي لك 
�سلة امليم م�سمومة، منف�سل لكم اإن 

وليجزين ب�لي�ء بدل النون 96. ولنجزين 
نقل فيهم� 97. ذكٍر اأو اأنثى 

اإبدال موؤمن 
�سلة ومنف�سل ولنجزينهم اأجرهم 

نقل 101. بل اأكرثهم 
غنة الراء بخلف عنه 102. من ربك 
غنة الالم بخلف عنه 103. ب�رشٌ ل�س�ن 

اإبدال فيهم� 104، 105. اليوؤمنون 
نقل 104. عذاٌب األيم 

نقل فيهم� 106. من اأكره ب�الإمي�ن 
نقل فيهم� 107، 109. االآخرة 

غنة الراء بخلف عنه 110. لغفوٌر رحيم 
اإبدال 111. ت�أتي 

نقل 112. ك�نت اآمنة 
اإبدال  ي�أتيه� 

�سلة ومنف�سل 114. كنتم اإي�ه 
فمُن ا�سطر 115. فمِن ا�سطر 

غنة الراء بخلف عنه  غفوٌر رحيم 
غنة الالم بخلف عنه 116. حراٌم لتعتدوا 

نقل 117. عذاٌب األيم 
غنة الراء بخلف عنه 119. لغفوٌر رحيم 
غنة الالم بخلف عنه 121. �س�كراً الأنعمه 

نقل 122. االآخرة 
غنة الالم بخلف عنه 126. خرٌي لل�س�برين 

انتهى فر�ش حروف �سورة النحل املب�ركة
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�سورة �لإ�رش�ء �ملباركة )بني �إ�رش�ئيل(

نقل 1.االأق�س� 
نقل   من ءاي�تن� 

غنة الالم بخلف عنه 2. هدًى لبني 
نقل 3. نوٍح اإنه 
نقل 4. االأر�ش 

غنة الالم بخلف عنه 5. عب�داً لن� 
�سلة ومنف�سل 6. وجعلن�كم اأكرث 

نقل، و�سلة، ومنف�سل 7. اإن اأح�سنتم اأح�سنتم 
نقل، واإبدال الهمزة الث�نية حلركة من جن�ش م�قبله� )اأ�س�مت(   واإن اأ�س�أمت 

نقل   االآخرة 
�سلة ومنف�سل 8. ربكم اأن 

اإبدال )املومنني( 9. املوؤمنني 
�سلة امليم ومنف�سل   لهم اأجراً 

اإبدال  10. اليوؤمنون 
نقل  ب�الآخرة 
نقل عذابً� األيم�ً 

معً� ب�لنقل  11. االإن�س�ن 
غنة الالم بخلف عنه 12. مب�رشًة لتبتغوا 
غنة الراء بخلف عنه من ربك 

نقل 13. اإن�س�ٍن األزمن�ه 
نقل 14. قريٍة اأمرن� 
نقل 17. وكم اأهلكن� 
نقل 19. ومن اأراد 
نقل االآخرة 

اإبدال )مومن( موؤمن 
ب�سم التنوين و�ساًل حمظوراً انظر 

نقل 21. ولالآخرة 
نقل  اإلًه اآخر 
نقل 23. اإح�س�نً� اإم� 

�سلة ومنف�سل 25. ربكم اأعلم 
�سلة ومنف�سل نفو�سكم اإن 

نقل لالأوابني 
غنة الراء بخلف 29. من ربك 
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�سلة ومنف�سل 31. واإي�كم اإن 
ب�لُق�سط��ش ب�سم الق�ف بدل ك�رشه�  35. ب�لق�سط��ش 

اإبدال ت�أويالً 
نقل 36. علٌم اإن 

اإبدال الفواد والفوؤاد 
نقل 37. االأر�ش )معً�( 

نقل   مرحً� اإنك 
�سيئًة 38. �سيئهُ 
نقل 39. اإلهً� اآخر 

ت�سهيل الهمزة الث�نية اأف�أ�سف�كم 
نقل 40. اإن�ثً� اإنك 

اإال �سلة ومنف�سل 41. وم�يزيدهم 
كم� تقولون ب�لت�ء بدل الي�ء 42. كم� يقولون 

غنة الالم بخلف عنه اإذاً البتغوا 
ي�سبح له ب�لي�ء بدل الت�ء 44. ت�سبح له 

نقل واالأر�ش 
نقل �سيٍئ اإال 

غنة الالم بخلف عنه ولكن ال 
�سلة امليم ومنف�سل ت�سبيحهم اإنه 
اإبدال )اليومنون( 45. اليوؤمنون 

نقل ب�الآخرة 
�سلة ومنف�سل قلوبهم اأكنة 

نقل اأكنًة اأن 
نقل 48. االأمث�ل 

ت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأِءذا واالإخب�ر يف اأِءن� فتكون اإن�  49. اأِءذا... اأِءن� 
نقل واالإخب�ر يف اأِءن� فتكون اإن�  ورف�تً� اأِءن� 

نقل فيهم� 50. حج�رًة اأو حديداً اأو 
�سلة ومنف�سل 51. فطركم اأول 
�سلة ومنف�سل 52. لبثتم اإال 
�سلة ومنف�سل 53. بينهم اإن 

نقل لالإن�س�ن 
�سلة ومنف�سل يف املو�سعني 54. ربكم اأعلم بكم اإن 

�سلة ومنف�سل ونقل يرحمكم اأو اإن ي�س�أ 
ي�س� يف املو�سعني )اإبدال( ي�س�أ 

نقل 55. واالأر�ش 
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النبيئني مهموز النبيني 
قُل ادعوا ب�سم الالم  56. قِل ادعوا 

�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل 57. اأيهم اأقرب 
نقل 59. ب�الآي�ت )معً�( 
نقل االأولون 
نقل 60. الروؤي� 

غنة الالم بخلف عنه فتنًة للن��ش 
�سلة ومنف�سل يزيدهم اإال 

ت�سهيل الهمزة الث�نية 61. ءاأ�سجد 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 62. اأرءيتك 

نقل واإثب�ت ي�ء اأخرتني فتقراأ مداً منف�ساًل لئن اأخرتِن اإلى 
َوَرْجِلك ب�سكون اجليم 64. َوَرِجِلك 

نقل فيهم� االأموال واالأوالد 
�سلة امليم، منف�سل 67. جن�كم اإلى 

نقل االإن�س�ن 
ت�سهيل الهمزة الث�نية يف كلمة اأف�أمنتم و�سلة امليم م�سمومة، منف�سل 68. اأف�أمنتم اأن 

نقل و�سلة امليم ومنف�سل 69. اأم اأمنتم اأن 
نقل ت�رًة اأخرى 
نقل 71. فمن اأوتي 
نقل 72. االآخرة 

غنة الالم بخلف عنه 73. واإذاً التخذوك 
غنة الالم بخلف عنه 74. اإذاً الأذقن�ك 

نقل 76. االأر�ش 
غنة الالم بخلف عنه  واإذاً اليلبثون 

َخلفك بفتح اخل�ء املعجمة وحذف االألف ِخالفك 
نقل 77. قد اأر�سلن� 

غنة الراء بخلف عنه من ر�سلن� 
غنة الالم بخلف عنه 79. ن�فلًة لك 

غنة الالم بخلف عنه واإبدال الهمزة  82. ورحمٌة للموؤمنني 
نقل 83. االإن�س�ن 

�سلة امليم ومنف�سل 84. فربكم اأعلم 
نقل 85. من اأمر 

�سين� اإبدال 86. �سئن� 
غنة الراء بخلف عنه 87. من ربك 

نقل   88. االإن�ش 
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اإبدال فيهم� ي�أتوا، ي�أتون 
اإبدال 90. نوؤمن 

َر ب�سم الت�ء وت�سديد اجليم  ُتَفِجّ َ َتْفُجر 
نقل  االأر�ش 
نقل 91. االأنه�ر 
نقل 92. ك�سفً� اأو 

اإبدال ت�أتي 
نقل 93. زخرٍف اأو 

اإبدال نوؤمن 
غنة الراء بخلف عنه يف االآيتني 93. ب�رشاً ر�سوالً 

اإبدال 94. يوؤمنوا 
نقل 95. االأر�ش 

غنة الراء بخلف عنه ملكً� ر�سوالً 
�سلة ومنف�سل 96. وبينكم اإن 

اإثب�ت الي�ء و�ساًل 97. املهتد 
�سلة امليم ومنف�سل لهم اأولي�ء 

اإبدال م�أواهم 
ت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأءذا، واالإخب�ر يف اأءن� فتقراأ اإن�  98. اأِءذا... اأِءن� 

ورف�تً� اإن� 98. ورف�تً� اأِءن� 
نقل 99. يروا اأن 
نقل   واالأر�ش 

�سلة ومنف�سل، وغنة الالم بخلف عنه   لهم اأجاًل الريب 
نقل  100. لو اأنتم 

فتح الي�ء وغنة الالم بخلف عنه   ربْي اإذاً الأم�سكتم 
نقل  االإنف�ق 
نقل   االإن�س�ن 
نقل 101. ولقد اآتين� 

ت�سهيل همزة اإال  102. هوؤالء اإال 
نقل واالأر�ش 

نقل وكذلك يف االآية بعده� 103. االأر�ش  
نقل 104. االآخرة  
نقل 107. قل اآمنوا 

اإبدال توؤمنوا 
نقل وكذلك يف االآية 109 لالأذق�ن 

قُل ادعوا ب�سم الالم 110. قِل ادعوا 
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اأُو ادعوا اأِو ادعوا 
نقل االأ�سم�ء 

غنة الالم بخلف عنه 111. يكن له 

انتهى فر�ش حروف �سورة االإ�رشاء بحمد اهلل تع�لى

فر�ش حروف �سورة �لكهف �ملباركة

غنة الالم بخلف عنه 1.قيمً� لينذر 
غنة الالم بخلف عنه    من لدنه 

ابدال    املوؤمنني 
�سلة امليم م�سمومة ومده� مد منف�سل 2. لهم اأجراً 

نقل و�سلة امليم م�سمومة فتكون من قبيل املد املنف�سل 5. من اأفواههم اإن 
�سلة امليم، منف�سل، غنة الالم بخلف عنه، ابدال 6. اآث�رهم اإن مل يوؤمنوا 

نقل 7. االأر�ش 
غنة الالم بخلف عنه زينًة له� 

�سلة امليم منف�سل فيهم� لنبلوهم اأيهم اأح�سن 
نقل 9. من اآي�تن� 
نقل 10. اإذ اأوى 

غنة الالم بخلف عنه من لدنك 
نقل من اأمرن� 
نقل 13. فتيٌة اآمنوا 

�سلة امليم، منف�سل 14. قلوبهم اإذ 
نقل واالأر�ش 

غنة الالم بخلف عنه 15. ءالهًة لوال 
ابدال ي�أتون 

نقل فمن اأظلم 
نقل  16. من اأمركم 

ابدال ف�ووا ف�أووا 
اَور بت�سديد الزاي َتزَّ 17. َتَزاَور 

نقل من اآي�ت 
اإثب�ت الي�ء و�ساًل املهتدِ 

بهم بك�رش ال�سني، و�سلة امليم، منف�سل وحت�سِ بهم اأيق�ظ�ً  18. وحت�سَ
وملُِلّيت ت�سديد الالم وابدال الهمزة وملُِلْئت 

نقل 19. يومً� اأو 
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�سلة امليم، منف�سل ربكم اأعلم 
نقل فلينظر اأيه� 

ابدال فلي�أتكم 
�سلة امليم، منف�سل بكم اأحداً 
�سلة امليم، منف�سل 20. اإنهم اإن 
�سلة امليم، منف�سل يرجموكم اأو 

نقل اإذاً اأبداً 
�سلة امليم، منف�سل 21. بينهم اأمرهم 
�سلة امليم، منف�سل ربهم اأعلم 

فتح ي�ء االإ�س�فة 22. ربي اأعلم 
�سلة امليم، منف�سل م� يعلمهم اإال 
�سلة امليم، منف�سل فيهم اإال 
�سلة امليم، منف�سل منهم اأحداً 

نقل  23. ل�سيٍء اإين 
نقل 24. غداً اإال 

يهديني اإثب�ت الي�ء و�ساًل يهديِن 
نقل 26. واالأر�ش 
نقل 28. من اأغفلن� 

غنة الراء بخلف عنه 29. من ربكم 
ابدال فليوؤمن 

نقل فليكفر اإن� 
نقل ناراً اأحاط 

ابدال  بئ�ش 
نقل 30. من اأح�سن 
نقل 31. االأنه�ر 
نقل من اأ�س�ور 
نقل االأرائك 

غنة الراء بخلف عنه 32. مثاًل رجلني 
نقل من اأعن�ب 

اأُْكَله� �سكون الك�ف 33. اأُُكَله� 
ُثُمٌر ب�سم الث�ء وامليم وكذلك بُثُمره يف االآية 42 34. َثَمرٌ 

اإثب�ت األف اأن� وقفً� وو�ساًل اأن� اأكرث 
غنة الالم بخلف عنه 35. ظ�مٌل لنف�سه 

منهم� على التثنية 36. منه� 
فتح ي�ء االإ�س�فة، وكذلك ربي اأن يف االآية 40 38. بربي اأحداً 
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اإثب�ت الي�ء و�ساًل 39. اإن ترِن 
اإثب�ت االألف و�ساًل ووقفً� اأن� اأقل 

اأن يوؤتيني اإثب�ت الي�ء و�ساًل 40. اأن يوؤتنيِ 
نقل 42. مل اأ�رشك 

فتح ي�ء االإ�س�فة بربي اأحداً 
غنة الالم بخلف عنه 43. تكن له 

ُعًقب� ب�سم الق�ف  44. ُعْقب� 
نقل 45. كم�ٍء اأنزلن�ه 

نقل وكذلك واالأر�ش يف جميع القراآن فيهم� النقل االأر�ش 
نقل 46. وخرٌي اأمالً 
نقل 47. منهم اأحداً 

غنة الالم بخلف عنه 48. �سفً� لقد 
�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل خلقن�كم اأول 

نقل كبريًة اإال 
نقل 50. عن اأمر 

بي�ش ابدال وكذلك يف جميع القراآن بئ�ش 
نقل وكذلك يف جميع القراآن 54. االإن�س�ن 

نقل وكذلك يف جميع القراآن واأي�سً� توؤمنوا، توؤمنون، يوؤمنون، موؤمنني، موؤمنون  55. يوؤمنوا 
�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل ربهم اإال 

ابدال وكذلك ي�أتي وت�أتي واأمث�له� يف القراآن كله  ت�أتيهم، ي�أتيهم 
نقل وكذلك يف بقية القراآن االأولني 
ِقَباًل بك�رش الق�ف وفتح الب�ء ُقُبالً 

هزوؤاً مهموز، وكذلك يف االآية 106 56. هزواً 
نقل 57. ومن اأظلم 

�سلة امليم ومنف�سل قلوبهم اأكنةً 
�سلة امليم منف�سل تدعهم اإلى 

نقل اإذاً اأبداً 
يواخذهم ابدال، وكذلك التوؤاخذين يف االآية 73 58. يوؤاخذهم 

غنة الالم بخلف عنه موعٌد لن 
مِلُْهَلِكِهم ب�سم امليم وفتح الالم الث�نية 59. مِلَْهِلِكِهم 

نقل 60. اأو اأم�سي 
ت�سهيل الهمزة الث�نية 63. اأرءيت 

نقل اإذ اأوين� 
وم�اأن�س�نيِه بك�رش اله�ء  وم�اأن�س�نيهُ 

نقل  اأن اأذكره 



الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني126

نبغي ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل 64. نبغِ 
غنة الالم بخلف عنه 65. من لدن� 

اإثب�ت الي�ء و�ساًل   66. تعلمِن 
اإ�سك�ن الي�ء وكذلك يف االآيتني 72، 75 67. معَي �سرباً 

فتح ي�ء املخ�طب 69. �ستجدين اإن 
َت�ْس�أََلنِّي بفتح الالم وت�سديد النون 70. َت�ْسَئْلِني 

نقل وكذلك يف االآية 75 71. اأمل اأقل 
نقل، وكذلك من اأمرن� يف االآية 88 73. من اأمري 

زاكيًة ب�الألف بعد الزاي 74. زكيةً 
غنة الالم بخلف عنه نف�ٍش لقد 

ُنُكراً ب�سم الك�ف، وكذلك يف االآية 87  ُنْكراً 
َلُديِن بتخفيف النون 76. لدينِّ 

نقل 77. ف�أبوا اأن 
�سيت ابدال �سئت 

اإدغ�م الذال يف الت�ء لتخذت 
ابدال، وكذلك ت�أويل يف االآية 82 78. بت�أويل 

نقل 79. اأن اأعيبه� 
ابدال ي�أخذ 

َلُهم� بفتح الب�ء وت�سديد الدال  ُيَبِدَّ 81. ُيْبِدَلُهم� 
غنة الالم بخلف عنه 82. كنٌز لهم� 

غنة الراء بخلف عنه وكذلك من ربي يف االآية 98 من ربك 
نقل عن اأمري 

ف�َتَّبَع بت�سديد الت�ء وهمزة و�سل، وكذلك اأتبع يف االآيتني 89،92  85. ف�أتبع 
جزاُء ب�سم الهمزة فقط 88. جزاءاً 

غنة الالم بخلف عنه، وكذلك قومً� ال يف االآية 93 90. قوٍم مل 
نقل 91. وقد اأحطن� 

داً دين ب�ل�سم والت�سديد لل�سني، وكذلك �سداً ب�ل�سم والت�سديد �سُّ ال�سُّ دين  93. ال�سَّ
ي�جوج وم�جوج )ابدال( 94. ي�أجوج وم�أجوج 

نقل 95. بقوٍة اأجعل 
دكً� غري مهموزة وت�سديد الك�ف وبغري مد  98. دك�ء 

غنة الالم بخلف عنه 100. يومئٍذ للك�فرين 
نقل 101. ك�نت اأعينهم 

فتح ي�ء دوين وت�سهيل همزة اإن� بني االألف والي�ء 102. دوين اأولي�ء اإن� 
نقل 103. ب�الأخ�رشين 

بون بك�رش ال�سني يح�سِ 104. يح�سبون 
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نقل 105. فحبطت اأعم�لهم 
نقل 110. قل اإمن� 

�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل  اإلهكم اإله واحد 

انتهى فر�ش حروف �سورة الكهف املب�ركة

وابتداءاً من �سورة مرمي اإن �س�ء اهلل تع�لى �س�أذكر فقط فر�ش احلروف التي مل ي�سبق ذكره� من قبل يف 
الن�سف االأول من القراآن، واإمت�مً� للف�ئدة �س�أنبه يف اآخر كل �سورة على م�فيه� من فر�ش ومل اأذكره جملًة 

واحدًة  حتى ُينتبه اإليه والُيهمل واهلل امل�ستع�ن.  

فر�ش حروف �سورة مرمي �ملباركة

له يف العني الق�رش والتو�سط واملد 1. العني من كهيع�ش 
زكري� مهموز وت�سهيل همزة اإذ  2. زكري� اإذ 
نقل، وكذلك مل اأك يف االآية 20 4. ومل اأكن 

غنة الالم بخلف عنه، وكذلك من لدن� يف االآية 13 5. من لدنك 
نقل 6. من ءال 

زكري�ء مهموز ووت�سهيل همزة اإن� ك�لي�ء، وكذلك اإبداله� واو خ�ل�سة  7. ي�زكري� اإن� 
ُعتيًِّ� ب�سم العني، وكذلك يف االآية 69 8. ِعتيِّ�ً 

فتح ي�ء االإ�س�فة، وكذلك اإين اأعوذ يف االآية 18 10. يل اآية 
�سلة امليم ومنف�سل 11. اإليهم اأن 

نقل 16. من اأهله� 
اإدغ�م الذال يف الت�ء 17. ف�تخذت 

ليهب لك 19. الأهب لك 
نقل 20. ق�لت اأنى 

غنة الالم بخلف عنه 21. اآيًة للن��ش 
ِن�سيً� من�سيً� 23. َن�سيً� من�سي�ً 

�قط بت�سديد ال�سني َت�سَّ 25. ُت�س�قط 
مهموزة نبيئً� وكذلك كل نبيً� يف القراآن تكون مهموزة لالأ�سبه�ين 30. نبي�ً 

قوُل احلق 34. قوَل احلق 
واأن اهلل  36. واإن اهلل 

ابدال 38. ي�أتونن� 
فتح ي�ء االإ�س�فة، وكذلك ربي اإنه يف االآية 47 45. اإين اأخ�ف 

خمِل�سً� 51. خمَل�س�ً 
�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل، وكذلك عليهم اآي�تن� يف االآية 73 58. عليهم اآي�ت 
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ت�سهيل الهمزة الث�نية 66. اأءذا 
ُجثيً� ب�سم اجليم وكذلك يف االآية 72 68. ِجثي�ً 

�سلة امليم م�سمومة ومنف�سل 69. اأيهم اأ�سد 
�سلة امليم ومنف�سل 70. هم اأولى 

ليً� ب�سم ال�س�د �سُ لي�ً  �سِ
�سلة امليم ومنف�سل 71. منكم اإال 
�سلة امليم ومنف�سل 74. هم اأح�سن 

ت�سهيل الهمزة الث�نية 77. اأفرءيت 
�سلة امليم ومنف�سل 83. توؤزهم اأزاً 
�سلة امليم ومنف�سل 84. عليهم اإمن� 

يك�د ب�لي�ء بدل الت�ء 90. تك�د 
�سلة امليم ومنف�سل 94. وكلهم اآتيه 

تنبية ه�م الحظ النقل يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة املب�ركة: فلن اأكلم، وم�ك�نت اأمك، ف�أ�س�رت 
اإليه، مب�ركً� اأين، االأحزاب، االأمر، االأر�ش، اأراغٌب اأنت ،عن اآلهتي، االأمين، خلٌف اأ�س�عوا، لغواً اإال، 

واالأر�ش، االإن�س�ن، �سيعٍة اأيهم، وكم اأهلكن�، �سيئً� اإداً، لقد اأح�س�هم، من اأحٍد اأو.
  

وكذلك غنة الالم بخلف عنه يف هذه الكلم�ت االآتية:  فويٌل للذين، لئن مل، قومً� لداً.

وكذلك االإبدال يف الكلم�ت االآتية: اليوؤمنون، ي�أتك، م�أتيً�.

انتهى فر�ش حروف �سورة مرمي املب�ركة

فر�ش حروف �سورة طه �ملباركة

فتح ي�ء االإ�س�فة 10. اإين اآن�ست 
فتح ي�ء االإ�س�فة لعلي اآتيكم 

فتح ي�ء اإين  12. اإين اأن� 
فتح ي�ء اإنني 14. اإنني اأن� 

ويْل فيه� ب�سكون الي�ء 18. ويَل فيه� 
وي�رشيَل بفتح ي�ء االإ�س�فة 26. وي�رش يلْ 

عينَي اإذ بفتح الي�ء 39. عينْي اإذ 
فتح الي�ء ح�لة الو�سل 41. لنف�سي اذهب 

فتح الي�ء يف الو�سل  42. ذكري اذهب� 
مه�داً 53. مهداً 
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وى بك�رشة ال�سني �سِ 58. �ُسوى 
َفَي�ْسَحَتُكم بفتح الي�ء واحل�ء املهملة 61. َفُي�ْسِحَتُكم 

اإنَّ ه�ذان بت�سديد نون اإن  63. اإن ه�ذان 
َتَلقَّف فتح الالم وت�سديد الق�ف  69. َتْلَقف 

اأِن اْ�رش ك�رش النون والنقل 77. اأَن اأ�رش 
تتبعني ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل  93. تتبعن 

فتح ي�ء براأ�سي  94. وال براأ�سي اإين 
واإنك التظموؤا بك�رش الهمزة  118. واأنك التظموؤا 

ابدال همزة واأمر بحركة من جن�ش م�قبله� 132. واأمر 

الحظ النقل يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة املب�ركة: االأر�ش، االأ�سم�ء، وهل اأت�ك، بقب�ٍش اأو اأجد، 
ءاتيٌة اأك�د، االأولى، �سوٍء اآيًة اأخرى، من اآي�تن�، من اأهلي، قد اأوتيت، مرًة اأخرى، هل اأدلكم، اذهب اأنت، 
اأو اأن، قد اأوحي، االأولى، االأر�ش، وارعوا اأنع�مكم، ت�رًة اأخرى، ولقد اأرين�ه، من اأر�سن�، من اأر�سكم، 

ثم ائتوا، وقد اأفلح، من األقى، بل األقوا، التخف اإنك، االأعلى، اأن ءاذن، ق��ٍش اإمن�، االأنه�ر، ولقد اأوحين�، 
قد اأجنين�كم، االأمين، ح�سنً� اأفط�ل، اأم اأردمت، من اأثر، وانظر اإلى، ن�سفً� اإمن�، من اأنب�ء، وقد اآتين�ك، من 

اأعر�ش، االأ�سوات، من اأذن، هل اأدلك، ومن اأعر�ش، من اأ�رشف، ااالآخرة، ومن اآن�ءي، واأمر  اأهلك، 
االأولى، ولو اأن�، من اأ�سح�ب.  

وكذلك االإبدال يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة الكرمية: اليوؤمن، �سوؤلك، ي�أخذه، ف�أتي�ه، فلن�أتينك، 
نوؤثرك، ي�أت، ي�أته، الت�أخذ، موؤمن، ي�أتينكم، يوؤمن.

واأي�سً� غنة الالم بخلف عنه يف الكلم�ت االآتية: تذكرًة ملن، ن�راً لعلي، من ل�س�ين، عدٌو يل، وعدٌو له، قواًل 
لينً�، لينً� لعله، كت�ٍب الي�سل، الآي�ٍت الأويل )مرتني(، موعداً النخلفه، لغف�ٌر ملن، ج�سداً له، موعداً لن، 

ع�كفً� لنحرقنه، من لدن�، اإن لبثتم، يومئٍذ التنفع، عدٌو لك، وملٍك اليبلى .

و�سلة امليم م�سمومة مع اأوجه املد املنف�سل يف الكلم�ت االآتية: اأنع�مكم اإن، �سحرهم اأنه�، لكم اإنه، هم 
اأوالء، اأردمت اأن، بينهم اإن، لبثتم اإال، م�س�كنهم اإن.

وغنة الراء بخلف عنه يف الكلم�ت االآتية: من ربك )مرتني(، فمن ربكم�، من ربكم، من ربه.

انتهى فر�ش حروف �سورة طه املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �لأنبياء �ملباركة )عليهم �ل�سالة و�ل�سالم(

قل ربي من غري األف على االأمر 4. ق�ل ربي 
يوحى بي�ء مفتوحة بدل النون واآخره� األف مدية 7. نوحي 

معْي ب�سكون الي�ء  24. معَي 
ُيوَحى اإليه بي�ء م�سمومة بدل النون واآخره� األف مدية 25. نوحي اإليه 

اإيَن اإله فتح الي�ء  29. اإين اإله 
هزوؤاً مهموزة  36. هزواً 

ولقُد ا�ستهزئ ب�سم الدال بدل ك�رشه� 41. ولقِد ا�ستهزئ 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء 45. الدع�َء اإذا 

ت�سهيل الهمزة الث�نية  50. اأف�أنتم 
ت�سهيل الهمزة الث�نية  62. ءاأنت 

ت�سهيل الهمزة الث�نية واإبداله� ي�ء خ�ل�سة وجه�ن 73. اأئمة 
َنكم ي�ء م�سمومة بدل الت�ء امل�سمومة  ِلُيح�سِ 80. ِلُتح�سنكم 

وزكري�َء اإذ  مهموز وله يف الهمزة الث�نية الت�سهيل بني بني 88. وزكري� اإذ 
اأبدل الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�سة 99. هوؤالِء اآلهة 

للكت�ب ب�الإفراد 104. للكتب 
قل ربِّ على االأمر  112. ق�ل ربِّ 

 
الحظ النقل يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة املب�ركة: حمدٍث اإال، واالأر�ش على مدار ال�سورة، 

االأولون، قريٍة اأهلكن�ه�، لقد اأنزلن�، قومً� اآخرين، لو اأردن�، اآلهٌة اإال، بل اأكرثهم، ر�سوٍل اإال، حٍي اأفال، عن 
اآي�ته�، هزوؤاً اأهذا، االإن�س�ن، من اأطرافه�، قل اإمن� )مرتني(، خردٍل اأتين�، ولقد اآتين� )مرتني(، مب�رٌك اأنزلن�ه، 

اأم اأنت، جذاذاً اإال، االأخ�رشين، ولوطً� اإلى، ولوطً� اآتين�ه، ونوحً� اإذ، وكاًل اآتين�، فهل اأنتم )مرتني(، كٌل 
اإلين�، قريٍة اأهلكن�ه�، �س�خ�سٌة اأب�س�ر، االأكرب، فقل اآذنتكم، واإن اأدري، اأقريٌب اأم، ومت�ٌع اإلى.   

 
وانتبه لالإبدال يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة الكرمية: م�ي�أتيهم، اأفت�أتون، فلي�أتن�، يوؤمنون يف ال�سورة 

كله�، الي�أكلون، ت�أتيهم، ن�أتي، ف�أتوا، اأئمة يف اإحدى وجهيه، موؤمن، ي�أجوج وم�أجوج.

وغنة الالم والراء بخلف عنه يف الكلم�ت االآتية: من ربهم، ج�سداً الي�أكلون، لهواً التخذن�ه، من لدن�، 
من ر�سوٍل، �سباًل لعلهم، وذكراً للمتقني، كبرياً لهم، لبو�ٍش لكم، اأن لن، اأن الاإله اإال اهلل، اآيًة للع�ملني، لبالغً� 

لقوم، رحمًة للع�ملني، فتنٌة لكم .

ووقعت �سلة امليم م�سمومة مع اأوجه املد املنف�سل يف الكلم�ت االآتية من ال�سورة املب�ركة: مثلكم اأفت�أتون، 
ذكركم اأفال، منهم اإين، لهم اآلهة، كنتم اأنتم، لعلهم اإليه، ف�سئلوهم اإن، اإنكم اأنتم، ي�رشكم اأف، اآلهتكم اإن، 

وجعلن�هم اأئمة، ف�أغرقن�هم اأجمعني، اأمتكم اأمة، اإلهكم اإلة واحد.
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انتهى فر�ش حروف �سورة االأنبي�ء عليهم ال�سالة وال�سالم

فر�ش حروف �سورة �حلج �ملباركة
  

ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء، واإبداله� واو خ�ل�سة 5. م�ن�س�ُء اإلى 
ِلَيْقَطع بك�رش الالم 15. ْلَيْقَطع 

�سواٌء الع�كف ب�لرفع  25. �سواًء الع�كف 
والب�دي اإثب�ت الي�ء و�ساًل والب�د 

ِليق�سوا بك�رش الالم  29. ْليق�سوا 
َفُه بفتح اخل�ء وت�سديد الط�ء َفَتَخطَّ 31. َفَتْخَطَفهُ 

ِدف�ع ب�الألف بعد الف�ء  40. َدفع 
َلُهِدَمت بتخفيف �سدة الدال  َمت  َلُهدِّ

اإدغ�م الذال يف الت�ء  44. اأخذتهم 
نكريي اإثب�ت الي�ء و�ساًل نكري 

اإدغ�م الذال يف الت�ء 48. اأخذته� 
والنبيء مهموز 53. والنبي 

َمْدَخاًل بفتح امليم  59. ُمْدَخالً 
واأن م�تدعون ب�لت�ء  62. واأن م�يدعون 

ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني 65. ال�سم�َء اأن 

الحظ النقل يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة املب�ركة: االأرح�م، االأر�ش، ف�إن اأ�س�به، واإن اأ�س�بته، 
واالآخرة، االأنه�ر، مكرٍم اإن، غٍم اأعيدوا، من اأ�س�ور، عذاٍب األيم، االأنع�م، االأوث�ن، حٍق اإال، قريٍة اأهلكن�ه� 

،قريٍة اأمليت، والنبٍي اإال، بغتًة اأو، خم�رشًة اإن، االإن�س�ن، االأمر، واالأر�ش، كت�ٍب اإن ،قل اأف�أنبئكم، االأمور

واالإبدال يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة املب�ركة: لبئ�ش، ولبئ�ش، وال�س�بئني، بواأن�، ي�أتوك، وبئر، 
فيوؤمنوا، ت�أتيهم، ي�أتيهم، وبئ�ش.

والكلم�ت االآتية التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل: ربكم اإن، ف�إالهكم اإلة واحد، عليهم 
اآي�تن�، اأبيكم اإبراهيم.

 
وغنة الالم والراء بخلف عنه يف الكلم�ت االآتية على مدار ال�سورة املب�ركة:  خملقٍة لنبني، اآتيٌة الريب، 
بظالٍم للعبيد، اأن لن، خرٌي له، من�سكً� ليذكروا، من ر�سول، فتنًة للذين، من ربك، يومئٍذ هلل، لروؤوٌف 

رحيم، �سيئً� الي�ستنقذوه.

انتهى فر�ش حروف �سورة احلج املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �ملوؤمنون �ملباركة

اإبدال ف�أن�س�ن� 19. ف�أن�س�أن� 
ين�ء بك�رش ال�سني  �سِ 20. �َسين�ء 

َن�سِقيكم بنون مفتوحة 21. ُن�سِقيكم 
ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني 27. ج�ء اأمرن� 

ثم اأن�س�ن� )اإبدال( 31. ثم اأن�س�أن� 
اأُن اعبدوا نون م�سمومة 32. اأِن اعبدوا 

ب�الألف و�ساًل ووقفً� 44. ترتا 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لواو   ج�َء اأُمة 

ُرْبوٍة ب�سم الراء 50. َرْبوةٍ 
واأن هذه ب�لهمزة مفتوحة 52. واإن هذه 

بون بفتح ال�سني  اأيح�سَ بون  55. اأيح�سِ
ُتهِجرون ب�سم الت�ء وك�رش اجليم 67. َتهُجرون 

ت�سهيل الهمزة الث�نية يف اإءذا....... اإن� على االإخب�ر 82. اأءذا....اأءن� 
رون بت�سديد الذال والك�ف كَّ َتذَّ رون  85. تَذكَّ

ع�مُل ب�لرفع  92. ع�ملِ 
فتح ي�ء االإ�س�فة  100. لعلى اأعمل 

اإدغ�م الذال مع الت�ء  110. ف�تخذمتوهم 
�ُسخريً� ب�سم ال�سني  خري�ً   �سِ

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: قد اأفلح، االإن�س�ن، االأر�ش، 
لالآكلني، االأنع�م، ولقد اأر�سلن�، نوحً� اإلى، ِمن اإلٍه ،االأولني، قرنً� اآخرين، االآخرة، ولئن اأطعتم، وعظ�مً� 

اأنكم، قرونً� اآخرين، من اأمة اأجله�، مبنٍي اإلى، ولقد اآتين�، وجلٌة اأنهم، نف�سً� اإال، ك�نت اآي�تي، واالأر�ش، 
بل اآتين�هم، ب�الآخرة، ولقد اأخذن�هم، �سديٍد اإذا، واالأب�س�ر، واالأفئدة، االأولون، وعظ�مً� اأءن�، قل اأفال، بل 

اأتين�هم، ِمن اإلٍه اإذاً، برزٌخ اإلى، تكن اآي�تي، يومً� اأو، لو اأنكم، اإلهً� اآخر.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنون، ت�أكلون، 
ي�أكل، مبوؤمنني، وم�ي�ست�أخرون، اليوؤمنون، اأنوؤمن، يوؤمنون، يوؤتون، ي�أت.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأزواجهم اأو، منهم اأن، مثلكم اإنكم 
اإذا، اأيعدكم اأنكم اإذا، وجعلن�هم اأح�ديث، اأمتكم اأمة، اأنهم اإلى، ولهم اأعم�ل، لتدعوهم اإلى، لبثتم اإال، 

اأفح�سبتم اأمن�، واأنكم اإلين�.

الكلم�ت التي فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه وهي: اإذاً خل��رشون، قليٍل لي�سبحن، فبعداً للقوم، فبعداً 
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لقوم، �رٍش للجوا، من رب، اإذاً لذهب، اإن لبثتم.
 

انتهى فر�ش حروف �سورة املوؤمنون

فر�ش حروف �سورة �لنور �ملباركة

رون بت�سديد الذال وكذلك يف بقية ال�سورة  كَّ َتذَّ رون  1.َتَذكَّ
ت�سهيل الهمزة الث�نية وكذلك اإبداله� واو حم�سة مك�سورة  6. �سهداُء اإال 

اأربَع بفتح العني    اأربعُ 
اأْن لعنت ب�سكون النون واليخفى م�فيه� من غنة الم بخلف عنه  7. اأنَّ لعنت 

واخل�م�سُة اأْن ب�سم الت�ء املربوطة وتخفيف نون اأن  9. واخل�م�سَة اأنَّ 
َب اهلُل بك�رش ال�س�د والرفع للفظ اجلاللة  َغ�سِ َب اهللِ    َغ�سَ

بوه بك�رش ال�سني  الحت�سِ بوه  11. الحت�سَ
بونه بك�رش ال�سني  وحت�سِ بونه  15. وحت�سَ

ُخْطوات ب�سكون الط�ء فيهم�  21. ُخُطوات )معً�( 
ت�سهيل الهمزة الث�نية  33. البغ�ِء اإن 

مبيَّن�ت بفتح الي�ء م�سددة  34. مبيِّن�ت 
له فيه� ت�سهيل الهمزة بني بني 35. ك�أنه� 

به بك�رش ال�سني  يح�سِ به  39. يح�سَ
ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني، واإبداله� واو مك�سورة 45. م�ي�س�ُء اإن 
ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني، واإبداله� واو مك�سورة 46. ي�س�ُء اإلى 

بك�رش الق�ف واإ�سب�ع ك�رشة اله�ء 52. ويتقه 
نب بك�رش ال�سني  الحت�سِ نب  57. الحت�سَ

 
الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: �سورٌة اأنزلن�ه�، االآخر، 

زانيًة اأو، زاٍن اأو، �سه�دًة اأبدا، ب�الإفك، االإثم، واالآخرة )ومثيالته�(، اأبداً اإن، االآي�ت، عذاٌب األيم، من 
اأحٍد اأبداً، جن�ٌح اأن، من اأب�س�رهم، من اأب�س�رهن، اأو اآب�ءهن، اأو اآب�ء، اأو اأبن�ئهن، اأو اأبن�ء، اأو اإخوانهن، 

م�ملكت اأمي�نهن، االإربة، جميعً� اأيه، االأي�مى، مم� ملكت اأمي�نكم، اإن اأردن، ولقد اأنزلن�، واالأر�ش، 
االأمث�ل، بيوٍت اأذن، واالآ�س�ل، واالأب�س�ر، بع�ٍش اإذا، مر�ٌش اأم، بل اأوالئك، لئن اأمرتهم، معروفٌة اإن، قل 

اأطيعوا، االأطف�ل، االأعمى، االأعرج، جميعً� اأو، عن اأمره، فتنٌة اأو، ومل اأدرج الكلم�ت املكررة ف�نتبه اإليه�.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: والت�أخذكم، راأفة، 
توؤمنون، املوؤمنني، ي�أتوا، املوؤمنون واملوؤمن�ت، ي�أمر، والي�أتل، يوؤتوا، ت�ست�أن�سوا، يوؤذن، يوؤلف، وم�أواهم، 
ولبئ�ش، فلي�ست�أذنوا، ا�ست�أذن، ت�أكلوا، ي�ست�أذنوه، ي�ست�أذنونك، ا�ست�أذنوك، �س�أنهم، �سئت، ف�أذن، وكذلك 

هن� مل اأدرج الكلم�ت املكررة ف�نتبه اإليه�.
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الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأحدهم اأربع، عليهم األ�سنتهم، واإم�ئكم 
اإن، فك�تبوهم اإن، اإليكم اآي�ت، بينهم اإذا، بينهم اأن، خوفهم اأمنً�، لكم اآي�ته، اأنف�سكم اأن، بيوتكم اأو، 

اآب�ئكم اأو، اأمه�تكم اأو، اإخوانكم اأو، اأخواتكم اأو، اأعم�مكم اأو، عم�تكم اأو، اأخوالكم اأو، خ�التكم اأو.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: بين�ٍت لعلكم، غفوٌر رحيم، 
يكن لهم، اأن لعنت الن النون �س�كنه عنده، �رشاً لكم، خرٌي لكم، ف�إن مل، مت�ٌع لكم، حت�سنً� لتبتغوا، 

وموعظًة للمتقني، زيتونٍة ال �رشقيٍة والغربيٍة، رج�ٌل التلهيهم، بحٍر جلي، لعربًة الأويل، عوراٍت لكم، خرٌي 
لهن، ج�مٍع مل.

انتهى فر�ش �سورة النور املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لفرقان �ملباركة

ب�سم التنوين  8. م�سحوراً انظر 
نح�رشهم ب�لنون  17. يح�رشهم 

ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  ءاأنتم 
اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء مفتوحة هوؤالء اأم 

ي�ستطيعون ب�لي�ء  18. ت�ستطيعون 
قق بت�سديد ال�سني  َت�سَّ قق  25. ت�سَ

ب�الإدغ�م  27. اتخذت 
قومَي اتخذوا بفتح الي�ء 30. قومي اتخذوا 

نبئ مهموز  31. نبي 
قراأه� ب�الإبدال فوادك 32. فوؤادك 

وثموداً ب�لتنوين ويقف عليه� ب�الألف 38. وثمودا 
اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�سة 40. ال�سوء اأفلم 

هزوؤاً ب�لهمز  41. هزواً 
بت�سهيل الهمزة الث�نية 43. اأرءيت 

بت�سهيل الهمزة الث�نية يف احل�لني اأف�أنت 
ب بك�رش ال�سني حت�سِ ب  44. حت�سَ

ُن�رشاً ب�لنون بدل الب�ء وال�سني م�سمومة 48. ُب�رشاً 
له حتقيق الهمزة االأولى وت�سهيل الهمزة الث�نية 57. �س�ء اأن 

ُيقرتِوا ب�سم الي�ء وك�رش الت�ء 67. َيقرتوا 
قراأه� برتك �سلة اله�ء  69. فيِه مه�ن�ً 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: واالأر�ش، قوٌم اآخرون، 
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االأولني، قل اأنزله، االأ�سواق، كنٌز اأو، االأمث�ل، االأنه�ر، قل اأذلك، خرٌي اأم، من اأولي�ء، فتنًة اأت�سربون، مل 
اأتخذ، لقد اأ�سلني، لالإن�س�ن، مبثٍل اإال، ولقد اآتين�، عذابً� األيمً�، ولقد اأتوا، عن اآلهتن�، من اأ�سل، ك�الأنع�م، 

ملٌح اأج�ج، من اأجٍر اإال، ملن اأراد، اإلًه اآخر، من اأزواجن�.

  الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ي�أكل، لي�أكلون، 
فوؤادك، والي�أتونك، �سئن�، ت�أمرن�.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ءاأنتم اأ�سللتم، وجوههم اإلى، هم اإال، 
هم اأ�سل.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: يكن له، اآلهًة اليخلقون، 
غفوراً رحيمً�، يومئٍذ للمجرمني، نوٍح مل�، خلفًة ملن.

انتهى فر�ش حروف �سورة الفرق�ن املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �ل�سعر�ء �ملباركة

اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�سة 4.ال�سم�ِء اآية 
فتح الي�ء وكذلك يف بقية ال�سورة 12. اإين اأخ�ف 

ادغ�م الذال يف الت�ء 29. اتخذت 
بك�رش اله�ء مع �سلته� م�سبعة اأرجهي 36. اأرجه 

ت�سهيل الهمزة الث�نية  41. اأئن 
َتَلقَّف بفتح الالم وت�سديد الق�ف  45. َتْلَقف 

اأِن ا�رش بك�رش النون حني و�سله� وعند االبتداء بهمزة الو�سل تك�رش )اإ�رش( 52. اأن اأ�رش 
بعب�دَي اإنكم بفتح ي�ء االإ�س�فة  بعب�دي اإنكم 

حذرون بغري األف  55. ح�ذرون 
معْي ربي ب�سكون ي�ء معي 62. معَي ربي 

ب�لتفخيم والرتقيق  63. فرق 
ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء 69. نب�أ اإبراهيم 

ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  75. اأفراأيتم 
يَل اإلى بفتح ي�ء اإلى 77. يْل اإلى 

الأبَي اإنه فتح ي�ء االإ�س�فة  86. الأبي اإنه 
فرهني بحذف االألف 149. ف�رهني 

اأ�سح�ُب َلْيَكَة بالم مفتوحة بعد الب�ء  176. اأ�سح�ُب االأيكة 
ب�لُق�سط��ش ب�سم الق�ف 182. ب�لِق�سط��ش 
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ِك�ْسفً� ب�سكون ال�سني ف�ً  187. ِك�سَ
بت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء  ال�سم�ِء اإن 
ربَي اأعلم بفتح ي�ء االإ�س�فة  188. ربي اأعلم 

ت�سهيل الهمزة الث�نية 205. اأفراأيت 
فتوكل ب�لف�ء بدل الواو 217. وتوكل 

يْتَبعهم ب�سكون الت�ء وفتح الب�ء  224. يَتِّبعهم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: حمدٍث اإال، االأر�ش، اأن اأر�سل، 
االأولني، هل اأنتم، الأجراً اإن، اأن اآذن، االآخرين، االأقدمون، فلو اأن، نوٌح اأال، ر�سوٌل اأمني، من اأجٍر اإن 

اأجري، االأرذلون، اإن اأن�، هوٌد اأال، ر�سوٌل اأمني، ريٍع اآية، �س�لٌح اأال، ب�آيٍة اإن، لوٌط اأال، من اأزواجكم، بل 
اأنتم، �سعيٌب اأال، االأمني، اآيًة اأن، االأعجمني، االأليم، قريٍة اإال، اإلًه اآخر، االأقربني، فقل اإين، هل اأنبئكم، اأف�ٍك 

اأثيم.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: موؤمنني، ن�س�أ، 
وم�ي�أتيهم، ف�سي�أتيهم، اأن ائت )و�ساًل(، ف�أتي�، ف�آت، ي�أتوك، م�ي�أفكون، اأنوؤمن، في�أخذكم، اأت�أتون، 

اليوؤمنون.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ف�سي�أتيهم اأنب�ء، واإنكم اإذا، لكم اإنه، 
والأ�سلبنكم اأجمعني، ي�سمعونكم اإذ، ينفعونكم اأو، لهم اأين، ين�رشونكم اأو، لهم اأخوهم، ح�س�بهم اإال، 

ف�أهلكن�هم اإن، لهم اآية.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اإذاً ملن، لئن مل، ن�قٌة له�، 
يكن لهم.

انتهى فر�ش حروف �سورة ال�سعراء املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لنمل �ملباركة

اإيَن اآن�ست بفتح الي�ء  7. اإين اآن�ست 
ب�سه�ِب قب�ِش ك�رش الب�ء   ب�سه�ٍب قب�ش 

له ت�سهيل الهمزة يف احل�لني  10. ك�أنه� 
م�يْل الاأرى ب�سكون ي�ء م�يل 20. م�يَل ال اأرى 

َفَمُكث ب�سم الك�ف  22. َفَمَكَث 
م�يخفون وم�يعلنون ب�لي�ء فيهم�  25. م�تخفون وم�تعلنون 

لِقِه ب�إ�سب�ع ك�رشة اله�ء َف�أَ 28. ف�أْلِقهْ 
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اإيَن األقي فتح ي�ء اإين  29. اإين األقي 
له وجه�ن يف الهمزة الث�نية ت�سهيله� واإبداله� واو مك�سورة امللوؤا اإين 

اأفتوين  اإبدال الهمزة الث�نية واو مفتوحة 32. امللوؤا 
اأمتدونني اإثب�ت الي�ء و�ساًل وحذفه� وقفً�  36. اأمتدونن 

اأبدل الهمزة الث�نية واو مفتوحة 38. امللوؤا اأيكم 
مبد األف اأن� يف ح�لة الو�سل وينطبق عليه� اأحوال املد املنف�سل له  39، 40. اأن� اآتيك 

له فيهم� ت�سهيل الهمزة  40،44. راآه، راأته 
فتح الي�ء فيه�  40. ليبلوين 

ت�سهيل الهمزة الث�نية    ءاأ�سكر له 
اأُن اعبدوا ب�سم النون  45. اأِن اعبدوا 

ُمْهَلك ب�سم امليم وفتح الالم  49. َمْهِلك 
مكرهم اإن� بك�رش األف اإن� واليخفى �سلة امليم م�سمومة واملنف�سل 51. مكرهم اأن� 

ت�سهيل الهمزة الث�نية 55. ءاإنكم 
ب�إبدال همزة الو�سل األفً� مع املد امل�سبع وبت�سهيله� بني بني كجميع القراء 59. اآهلل 

له فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية  60. ءاإلهٌ 
رون بت�سديد الذال  كَّ م�َتذَّ رون  62. م�َتَذَكّ

ُن�رشُاً ب�لنون م�سمومة وال�سني م�سمومة 63. ب�رشاً 
اإذا.....ءاإن� مع ت�سهيل الهمزة الث�نية يف ءاإن� 67. ءاإذا...ءاإن� 

له ت�سهيل الهمزة الث�نية 80. الدع�َء اإذا 
تكلمهم اإن بك�رش النون واليخفى م�فيه� من �سلة امليم واأحوال املنف�سل 82. تكلمهم اأن 

وكٌل اآتوه بهمزة ممدودة و�سم الت�ء 87. وكٌل اأتوه 
به� بك�رش ال�سني حت�سِ به�  88. حت�سَ

فزِع يومئٍذ بك�رش العني 89. فزٍع يومئذٍ 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ب�الآخرة، االأخ�رشون، بخرٍب 
اأو اآتيكم، اآي�ٍت اإلى، ولقد اآتين�، �سٍئ اإن، واالإن�ش، اأن ا�سكر، واأن اعمل، �سديداً اأو، ق�طعًة اأمراً، واالأمر، 
ت�أمرين، ق�لت اإن، قريًة اأف�سدوه�، مر�سلٌة اإليهم، لقوٌي اأمني، اأم اأكفر، ننظر اأتهتدي، ولقد اأر�سلن�، �س�حلً� 
اأن، بل اأنتم، االأر�ش، ولوطً� اإذ، خرٌي اأم�، ح�جزاً ءاإله، بل اأكرثهم، االأولني، علمً� اأم�ذا، مب�رشاأ اإن، وكٌل 

اأتوه، �سٍئ اإنه، يومئٍذ اآمنون، اأن اأعبد، اأن اأكون، واأن اأتلوا، فقل اإمن�.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنني، اليوؤمنون، 
لي�أتيني، ي�أتيني، ي�أتوين، اأت�أتون، لت�أتون، يوؤمن.

 
الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: لهم اأعم�لهم، ج�ءتهم اآي�تن�، مكرهم 

اإن�، وقومهم اأجمعني، قريتكم اإنهم اأن��ش، لكم اأن، بره�نكم اإن، �ساللتهم اإن، عليهم اأخرجن�، تكلمهم 
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اأن، �سرييكم اآي�ته.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من لدن، غفوٌر رحيم، الآيًة 
لقوم، ورحمٌة للموؤمنني.

 
انتهى فر�ش حروف �سورة النمل املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لق�س�ش �ملباركة

ت�سهيل الهمزة الث�نية واإبداله� ي�ء خ�ل�سة 5. اأئمة 
اإبدال فوادك  10. فوؤادك 

فتح ي�ء االإ�س�فة  22. ربي اأن 
فتح ي�ء اإين  27. اإين اأريد 

فتح ي�ء �ستجدين  �ستجدين اإن 
كله� بفتح ي�ء االإ�س�فة  29،30،34. اإين اآن�ست، لعلي اآتيكم، اإين اأن�، اإين اأخ�ف 

ِجذوة بك�رش اجليم  29. َجذوة 
بت�سهيل الهمزة فيهم� يف احل�لني  31. رءاه�، ك�أنه� 

بفتح اله�ء  32. الرهب 
معْي ِرَداً ب�سكون الي�ء وردءاً قراأه� بغري همزة  34. معَي ردءاً 

فتح ي�ء ي�سدقني وكذلك ي�ء اإين ي�سدقني اإين اأخ�ف 
يكذبوين ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل يكذبون 

بفتح ي�ء ربي  37. ربي اأعلم 
بفتح ي�ء لعلي  38. لعلي اأطلع 

الَيرجعون بفتح الي�ء ووك�رش اجليم 39. الُيرجعون 
يف هذا املو�سع فقط له ت�سهيل الهمزة الث�نية مع املد بينهم� )اإدخ�ل( 41. اأئمة 

�س�حران  48. �سحران 
جتبى ب�لت�ء بدل الي�ء 57. يجبى 

بت�سهيل الهمزة الث�نية  71. اأرءيتم 
بفتح ي�ء االإ�س�فة  78. عندي اأو مل 
ب�لت�سهيل فيهم�  82. ويك�أن، ويك�أنه 

ف ب�سم اخل�ء وك�رش ال�سني  خُل�سِ خل�سف 
ربَي اأعلم بفتح الي�ء 85. ربي اأعلم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش، اأن اأر�سعيه، وحزنً� 
اإن، ف�رغً� اإن، هل اأدلكم، من اأهله�، فلن اأكون، ب�الأم�ش، اأن اأراد، من اأق�س�، ق�لت اإن، ق�لت اإحداهم�، 
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االأمني، اأن اأنكحك، ف�إن اأمتمت، اأن اأ�سق، االأجلني، االأجل، بخرٍب اأو، االأمين، واأن األق، والتخف اإنك، 
االآمنني، وا�سمم اإليك، االأولني، من اإله، ولقد اآتين�، االأولى، االأمر، مب� قدمت اأيديهم، ف�علم اأمن�، ومن 

اأ�سل، من اأحببت، من اأر�سن�، وكم اأهلكن�، لو اأنهم، االأنب�ء، االأولى واالآخرة، قل اأرءيتم، �رشمداً اإلى، من 
اإله، ب�سي�ٍء اأفال، قد اأهلك، ملن اآمن، عن اآي�ت، اإذ اأنزلت اإليك، اإلهً�ً اآخر، ه�لٌك اإال.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤمنون، املوؤمنني، 
ي�أمترون، ا�ست�أجره، ا�ست�أجرت، ت�أجرين، اأن�س�أن�، ف�أتوا، يوؤتون، ي�أتيكم، ترباأن�.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: وجنعلهم اأئمة، اإنهم اإلين�، وجعلن�هم 
اأئمة، عليهم اآي�تن�، ولكم اأعم�لكم، بعدهم اإال، اأرءيتم اإن.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: عنٍي يل، ظهرياً للمجرمني، 
عدٌو لهم�، ن�راً لعلي، من ربك، ورحمًة لعلهم، ولكن رحمة، ف�إن مل، من ربن�، منكن لهم، �سئ رزقً�، من 

لدن�، ومن رحمته، خرٌي ملن، ظهرياً للك�فرين.

انتهى فر�ش حروف �سورة الق�س�ش املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لعنكبوت �ملباركة
 

اإدغ�م الذال يف الت�ء 25. اتخذمت 
مودٌة بينكم بتنوين ال�سم  مودَة بينكم 

فتح ي�ء االإ�س�فة  26. ربي اإنه 
مهموزة  27. النبوة 

بت�سهيل الهمزة الث�نية  29. اأئنكم 
قراأ ب�إ�سم�م ال�سني 33. �سيء 

وثموداً بتنوين الفتح ويقف عليه� ب�الألف املبدلة عو�سً� 38. وثموداْ 
م�تدعون ب�لت�ء بدل الي�ء 42 م�يدعون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: امل اح�سب حني الو�سل مع 
ق�رش امليم ومد امليم ك�سورة اآِل عمران، فقد وافق االأزرق فيه�، االإن�س�ن، �سٍئ اإنهم، ولقد اأر�سلن�، نوحً� 
اإلى، �سنٍة اإال، االأر�ش، االآخرة، عذاٌب األيم، مه�جٌر اإلى، ولوطً� اإذ، من اأحٍد، االآخر، فكاًل اأخذن�، من 

اأر�سلن�، من اأخذته، من اأغرقن�، االأمث�ل، قل اإمن�، االآي�ت، االأنه�ر، بل اأكرثهم، يروا اأن�، حرمً� اآمنً�، ومن 
اأظلم، كذبً� اأو.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤمنون، وم�أواكم، 
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لت�أتون، وت�أتون، ق�لوا ائتن� اأم� يف ح�لة الوقف على ق�لوا ف�جلميع يبتدوؤون بهمزة و�سل مك�سورة وبعده� 
ي�ء �س�كنة مدية مبدلة من الهمزة، للموؤمنني، يوؤمن، ولي�أتينهم، يوؤفكون.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ولنجزينهم اأح�سن، معكم اأولي�ش، فيهم 
األف، لكم اإن، يكفهم اأن�، عليهم اإن، جن�هم اإلى، حولهم اأفب�لب�طل.

 الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من ربك، اآيًة للع�ملني، خرٌي 
لكم، الآي�ٍت لقوٍم، بينٍة لقوٍم، الآيًة للموؤمنني، اإذاً الرت�ب، من ربه، م�سمًي جل�ءهم، دابٍة الحتمل، مثوًى 

للك�فرين.

انتهى فر�ش حروف �سورة العنكبوت املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لروم �ملباركة

للع�ملَني بفتح الالم 21. للع�ملنِي 
لرتُُبوا ب�لت�ء امل�سمومة والواو ال�س�كنة   39. لريبوا 

اأثر مفردة بفتح االألف والث�ء 50. اآث�ر 
ت�سهيل الهمزة الث�نية  51. الدع�ء اإذا 

ب�سم ال�س�د فيهم اأجمعني عف�ً  عف مع�أ، �سَ 53. �سَ
ال تنفع ب�لت�ء بدل الي�ء  57. ال ينفع 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: )االأر�ش، واالأر�ش يف ال�سورة 
كله�(، االأمر، )االآخرة، واالآخرة يف ال�سورة كله�(، االأعلى. ومن اآيته على مدار ال�سورة، من اأنف�سكم 

على مدار ال�سورة، ورحمة اإن، من م�ملكت اأمي�نكم، من اأ�سل، رحمة اإذا، اأم اأنزلن�، قدمت اأيديهم، 
ك�سبت اأيدي، ولقد اأر�سلن�، ر�ساًل اإلى، ف�نظر اإلى، ولئن اأر�سلن�، اإن اأنتم، ف��سرب اإن. 

 
 الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: )املوؤمنون، املوؤمنني يف 

ال�سورة كله�(، يوؤمنون، ي�أتي، يوؤمن، يوؤفكون، واالإمي�ن. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي:  اأنف�سكم اأزواجً�، واألوانكم اإن، 
كخيفتكم اأنف�سكم، اأيديهم اإذا، �ساللتهم اإن، اأنتم اإال مبطلون.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: يكن لهم، اأزواجً� لت�سكنوا، 
الآي�ٍت لقوم على مدار ال�سورة، الآي�ت للع�ملني، كٌل له، خرٌي للذين، من ربً� لرتُبوا، يوٌم المرد له، من 

رحمته، م�سفراً لظلوا، فيومئٍذ ال تنفع، ب�آيٍة ليقولن.
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انتهى فر�ش حروف �سورة الروم املب�ركة

فر�ش �سورة لقمان �ملباركة

هزوؤا مهموزة 6. هزواً 
له فيهم� ت�سهيل الهمزة 7. ك�أن )معً�( 

اأذنيه بت�سكني الذال   اأذنيه 
اأُن ا�سكر ب�سم نون اأن  12،14 اأِن ا�سكر 

بك�رش الي�ء يف ال�سورة كله� 13. ي�بني 
مثق�ُل ب�سم الالم  16. مثق�لَ 

وال ت�س�عر ب�ألف بعد الت�ء وتخفيف العني  18. وال ت�سعر 
ُيْحِزْنَك ب�سم الي�ء و�سم الزاي  23. يحزنك 

واأن م�تدعون ب�لت�ء 30. واأن م�يدعون 
له اإبدال الهمزة ي�ء يف الو�سل والوقف وذلك بخلف عنه  34. ب�أي  

 
الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ب�الآخرة، بعذاب األيم، االأر�ش 

يف ال�سورة كله�، ولقد اآتين�، االإن�س�ن، من اأن�ب، �سخرة اأو، االأمور يف ال�سورة كله�، االأ�سوات، بل 
اأكرثهم، ولو اأمن�، �سجرٍة اأقالم، واحدٍة اإال، من اآي�ته.  

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ويوؤتون، ي�أت، واأمر. 
 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: يدعوهم اإلى عذاب ال�سعري، ن�سطرهم 
اإلى، وال بعثكم اإال، جن�هم اإلى.  

 
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ورحمة للمح�سنني، من 

ربهم، ك�أن مل، الآي�ٍت لكل، يومٌ� ال يجزي.

انتهى فر�ش حروف �سورة لقم�ن املب�ركة

فر�ش �سورة �ل�سجدة �ملباركة

له الت�سهيل يف الهمزة الث�نية ك�لي�ء  5. ال�سم�ِء اإلى 
اأئذا....اإن� بهمزة واحدة يف اأئن� وله الت�سهيل يف الهمزة الث�نية من اأءذا 10. اأءذا.... اأءن� 

اإبدال الهمزة ي�ء �سين� 13. �سئن� 
عنده ت�سهيل الهمزة الث�نية الأمالأن 
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قراأه� بغري همز امل�وى 19. امل�أوى 
قراأه� بوجهني ت�سهيل الهمزة الث�نية مع اإدخ�ل األف بينهم�، والوجه الث�ين   24. اأئمة 

ب�إبداله� ي�ء حم�سة مع عدم االإدخ�ل 
قراأ بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  27. امل�ء اإلى 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
وال �سفيٍع اأفال، االأمر، االإن�س�ن، واالأب�س�ر، واالأفئدة، �س�حلً� اإن�، االأدنى، االأكرب، ومن اأظلم، ولقد ءاتين�، 

كم اأهلكن�، الآي�ٍت اأفال ي�سمعون، يروا اأن�. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤمن، موؤمنً�. 
 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: منهم اأئمة، م�س�كنهم اإن، واأنف�سهم اأفال 
يب�رشون. 

 
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من رب، من ربك، ف��سقً� 

الي�ستوون، من لق�ئه، هدًى لبني اإ�رشاءيل. 

انتهى فر�ش حروف �سورة ال�سجدة املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لأحز�ب �ملباركة

قراأه� النبيء مهموزة يف ال�سورة كله�  1. النبي 
قراأه� بحذف الي�ء مع ت�سهيل الهمزة مع اإ�سب�ع مد الالم وق�رشه� و�ساًل  4. الالئي 

ووقفً�، وله وجه اآخر يف الوقف وهو اإبدال الهمزة ي�ء مع االإ�سب�ع، واإن وقف ب�لروم فك�لو�سل
رون بغري األف مع ت�سديد الت�ء والظ�ء واله�ء هَّ تَّظَّ   ُتظ�هرون 

النبيء اأولى مهموزة وله يف الهمزة الث�نية االإبدال واو خ�ل�سة  6. النبي اأولى 
النبيئني مهموزة  7. النبيني 

اأثبت االألف و�ساًل ووقفً� 10. الظنون�ْ 
َمق�م بفتح امليم  13. ُمق�م 

الأتوه� بهمزة مق�سورة  14. الآتوه� 
له فيه� ت�سهيل الهمزة 19. راأيتهم 
بون بك�رش ال�سني يح�سِ 20. يح�سبون 

اإ�سوة بك�رش الهمزة  21. اأُ�سوة 
له حتقيق الهمزة االأولى وت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  24. �س�ء اأو 

ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء  31. الن�س�ء اإن 
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اأن تكون ب�لت�ء بدل الي�ء 36. اأن يكون 
اإدغ�م  فقد �سل 

وَخ�متِ بك�رش الت�ء  40. وَخ�متَ 
النبيئني مهموز مع املد املت�سل ب�أوجهه النبيني 

مهموزة وله فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية واإبداله� ي�ء خ�ل�سة وكذلك يف االآية  45. النبي اإن� 
50

مهموزة وله فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  50. للنبيء اإن 
مهموزة وله فيه� اإبدال الهمزة الث�نية واو مفتوحة النبي اأن 

مهموز وله فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  53. النبي اإال 
ت�سهيل الهمزة الث�نية  55. اأبن�ء اإخوانهن 

اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�سة مفتوحة  اأبن�ء اأخواتهن 
له فيه� اإثب�ت االألف بعد الالم وقفً� وو�ساًل  66. الر�سوال 
له فيه� اإثب�ت االألف بعد الالم وقفً� وو�ساًل 67. ال�سبيال  

كثرياً اأبدل الب�ء ث�ء  68. كبرياً 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: من اأنف�سهم، االأرح�م، واإذ 
اأخذن�، عذابً� األيمً�، ومن اأ�سفل، االأب�س�ر، بعورٍة اإن، من اأقط�ره�، اإن اأراد، �سوءاً اأو اأراد، قلياًل اأ�سحة، 

حداٍد اأ�سحة، االأحزاب، لو اأنهم، االأعراب، عن اأنب�ئكم، االآخر، من اأهل، االآخرة، االأولى، من اآي�ت، 
خبرياً اإن، وال موؤمنٍة اإذا، اأمراً اأن، من اأمرهم، اأحداً اإال، حممٌد اأب�، وداعيً� اإلى، ودع اأذاهم، موؤمنة اإن، 
وم� ملكت اأمي�نهم، من اأزواج، ولو اأعجبك، ولكن اإذا، حلديٍث اإن، اأبداً اإن، عظيمً� اإن، �سيئً� اأو، وال 

م�ملكت اأمي�نهن، ت�سليمً� اإن، واالآخرة، قل اإمن�، قريبً� اإن، االأم�نة، واالأر�ش، االإن�س�ن. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: اأخط�أمت، املوؤمنني يف 
ال�سورة كله�، املوؤمنون يف ال�سورة كله�، وي�ست�أذن، وال ي�أتون، يوؤمنوا، ي�أت على مدار ال�سورة، وت�أ�رشون، 

نوؤته�، املوؤمن�ت، ملوؤمن وال موؤمنة، يوؤذن، م�ست�أن�سني، يوؤذي، توؤذوا، يوؤذون، يوؤذين. 
 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأدعي�ءكم اأبن�ءكم، بع�سهم اأولى، عليكم 
اإذ، وم�زادهم اإال، عليهم اإن، واأورثكم اأر�سهم، اأدعي�ئهم اإذا، لهم اأجراً، لكم اإلى، ذلكم اأطهر، لكم اأن، 

لكم اأعم�لكم.  
 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ف�إن مل، غفوراً رحيمً� يف 
ال�سورة كله�، وجنوداً مل، واإذاً ال متتعون، ح�سنٌة ملن، واأر�سً� مل، من رج�لكم، ولكن ر�سول، خ�ل�سًة لك، 

�سيٍء رقيبً�، لئن مل، اأبداً ال يجدون، جهواًل ليعذب. 

انتهى فر�ش حروف �سورة االأحزاب املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �سباأ �ملبار كة

ع�مُل الغيب  3. ع�مِل الغيب 
ٌمرجٍز األيٍم بك�رش تنوين األيم  5. رجٍز األيم 

ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  9. ال�سم�ء اإن 
ِك�ْسفً� ب�سكون ال�سني  ف�ً    ِك�سَ

ك�جلوابي يف ح�لة الو�سل  13. ك�جلواِب 
م�س�كنهم  15. م�سكنهم 

اأُْكٍل ب�سكون الك�ف  16. اأُُكٍل 
ُيَج�زى اإال الكفوُر ب�لي�ء بدل النون واألف مد بدل الي�ء ال�س�كنة يف جن�زي  17. جنُ�زْي اإال الكفورَ 

ورفع الكفور بدل الن�سب 
َدَق بتخفيف الدال مفتوحة  �سَ َق  َدّ 20. �سَ

قُل ادعوا ب�سم الالم  22. قِل ادعوا 
نح�رشهم ب�لنون بدل الي�ء 40. يح�رشهم 

نقول ب�لنون بدل الي�ء  يقول 
له ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  اأهوؤالء اإي�كم 

نكريي ب�إ�س�فة ي�ء و�ساًل 45. نكري 
ربَي اإنه بفتح ي�ء االإ�س�فة  50. ربي اإنه 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
االآخرة على مدار ال�سورة، رجٍز األيم، ممزٍق اإنكم، جديٍد افرتى، كذبً� اأم، يروا اإلى، ولقد اآتين�، �س�حلً� اإين، 
عن اأمرن�، را�سي�ٍت اعملوا، ذواتي اأكل، ممزٍق اإن، و اأي�مً� اآمنني، �سلط�ٍن اإال، ملن اأذن، اأو اإي�كم، هدًي اأو، 
قل اأروين، االأغالل، نذير اإال، قل اإن على مدار ال�سورة، من اآمن، قل اإمن�، بواحدٍة اأن، جنٍة اإن، من اأجر. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ت�أتين�، لت�أتينكم، ال 
يوؤمنون، ن�س�أ، ت�أكل، من�س�أته، املوؤمنني، يوؤمن، ال ت�ست�أخرون، نوؤمن، موؤمنني، ت�أمرونن�، موؤمنون. 

 
الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ينبئكم اإذا، م�س�كنهم اآية، فجعلن�هم 

اأح�ديث، عليهم اإبلي�ش، بع�سهم اإلى، عليهم اآيتن�، ج�ءهم اإن، لكم اإن. 
 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من ربك، الآيًة لكل، اأن لو، 
من رزق، الآي�ٍت لكل، ك�فًة للن��ش، نذيٌر لكم. 

انتهى فر�ش حروف �سورة �سب�أ املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة فاطر �ملباركة

له ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني واإبداله� واو خ�ل�سة مك�سورة كذلك 1. م�ي�س�ء اإن 
له ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء وله اأي�سً� اإبداله� واو مك�سورة  15. الفقراء اإلى 

ي�س� بغري همزة  16. ي�س�أ 
اإدغ�م الذال يف الت�ء 26. اأخذت 

نكريي بي�ء اآخر الكلمة  و�ساًل نكري 
له ت�سهيل الهمزة الث�نية ك�لي�ء وله اأي�سً� اإبداله� واو مك�سورة  28. العلم�ُء اإن 

بت�سهيل الهمزة الث�نية 40. اأراأيتم 
بين�ٍت على اجلمع والوقف عليه� ب�لت�ء  بينٍت 

له يف الهمزة الث�نية الت�سهيل بني بني واالإبدال واو خ�ل�سة مك�سورة  43. ال�سيئ اإال 
له فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية 45. ج�ء اأجلهم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
ر�ساًل اأويل، االأمور، عدواً اإمن�، من اأ�سح�ب، ح�رشاٍت اإن، جميعً� اإليه، من اأنثى، كت�ٍب اإن، ملٌح اأج�ج، 
قطمرٍي اإن، مثقلٌة اإلى، االأعمى، االأحي�ء، االأموات، اإن اأنت، نذيٌر اإن�، من اأمة اإال، خمتلفً� األوانه�، خمتلٌف 

األوانه�، واالأنع�م، خمتلٌف األوانه، من اأ�س�ور، ن�سرٍي اإن، االأر�ش يف ال�سورة كله�، قل اأراأيتم، اأم اآتين�هم، بل 
اإن، بع�سً� اإال، غرورا اإن، اإن اأم�سكهم�، من اأحٍد، من اإحدى، االأمم، االأولني.  

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: توؤفكون، ت�أكلون، 
وي�أت، يوؤاخذ، يوؤخرهم.

  
الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: جعلكم اأزواج�، ليوفيهم اأجورهم، 

ربهم اإال، كفرهم اإال، م�زادهم اإال، يوؤخرهم اإلى. 
 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من رحمة، جت�رًة لن، 
م�سدقً� مل�، ظ�مٌل لنف�سه، نذيٌر ليكونن. 

انتهى فر�ش حروف �سورة ف�طر املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة ي�ش �ملباركة

له يف و�سل �سينه� بـ والقراآن االإدغ�م بغنة 1. ي�ش 
�سم الالم فيه�  2. تنزيل 

له فيه� �سم ال�سني يف املو�سعني يف االآية 8. �َسداً 
له يف الهمزة الث�نية الت�سهيل وبغري اإدخ�ل 9. ءاأنذرتهم 

له ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  18. اأئن 
له ت�سهيل الهمزة الث�نية بغري اإدخ�ل 22. ءاأتخذ 

له اإ�س�فة ي�ء عند الو�سل ينقذوين اإيَن  ينقذوِن 
فتح ي�ء االإ�س�فة يف االآيتني 23. اإين 

له فيه� تخفيف امليم  �َّ 31. ملَّ
املَيََّتُة قراأه� بت�سديد الي�ء 32. املَْيَتةُ 

قراأه� ب�سم الراء )والقمُر( 38. والقمرَ 
قراأه� على �سيغة اجلمع ب�إ�س�فة األف مدية بعد الي�ء امل�سددة 40. ذريتهم 

مون قراأه� بفتح اخل�ء بدل ك�رشه� َيَخ�سِّ مون  48. َيِخ�سِّ
لي�ش له �سكت عليه�  51. مرقدن� 

قراأه� بت�سكني الالم �ُسْغٍل 54. �ُسُغٍل 
قراأه� ب�سم نون اأن )واأُن اعبدوين( 60. واأِن اعبدوين 

َنْنُك�ْسُه قراأه� بفتح النون االأولى وت�سكني الث�نية و�سم الك�ف خفيفة �سه  67. ُنَنكِّ
قراأه� بت�ء م�سمومة بدل الت�ء لُتنذر  69. لُينذر 

ُيْحِزنك ب�سم الي�ء بدل فتحه� وك�رش الزاي  75. َيْحُزنك 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأذق�ن، �سيٍئ اأح�سين�ه، مثاًل 
اأ�سح�ب، اإذ اأر�سلن�، �سيٍئ اإن اأنتم، عذاٌب األيم، بل اأنتم، من اأق�س�، ءالهًة اإن، ر�سوٍل اإال، كم اأهلكن�، 

االأر�ش على مدار ال�سورة، االأزواج، ومن اأنف�سهم، ومت�عً� اإلى، من اآية من اآي�ِت، اإن اأنتم، االأجداث، 
ك�نت اإال، االأرائك، اأمل اأعهد، ولقد اأ�سل، كثرياً اأفلم، توعدون ا�سلوه�، يروا اأن، عملت اأيدين�، االإن�س�ن، 

االأخ�رش، �سيئً� اأن. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤمنون على مدار 
ال�سورة، م�ي�أتيهم، ي�أكلون على مدار ال�سورة، لي�أكلوا، ن�س�أ، وم�ت�أتيهم، ت�أخذهم.

  
الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأعن�قهم اأغالاًل، عليهم ءاأنذرتهم اأم، 

م�اأنتم اإال، اأنتم اإال على مدار ال�سورة، معكم اأئن، ال ي�سئلكم اأجراً، اأنهم اإليهم، اأيديهم اأفال، لهم اأن، ربهم 
اإال، لهم اأنفقوا، قولهم اإن�. 
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: لئن مل، ب�رٍش ال تغن، اإذاً 
َ�، جميٌع لدين� على مدار ال�سورة، واآيٌة لهم على مدار ال�سورة، مل�ستقٍر له�، من رٍب  لفي، من ر�سوٍل، كٌل ملَّ

رحيم، اأن ال تعبدوا، ءالهًة لعلهم. 

انتهى فر�ش حروف �سورة ي�ش املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �ل�سافات �ملباركة

قراأه� بك�رش الت�ء املربوطة بدل تنوينه� )بزينِة( 6. بزينةٍ 
قراأه� بت�سكني ال�سني امل�سددة وتخفيف فتحة امليم امل�سددة )ال َي�ْسَمعون( معون  8. ال َي�سَّ

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية يف اأءذا وبهمزة واحدة يف اأءن� )اإن�( وذلك على  16. اأءذا...اأءن� 
مدار ال�سورة  

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني 36. اأءن� 
قراأه� بت�سهيل الهمزة  49. ك�أنهن 

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية 52. اأءنك 
قراأه� ب�إثب�ت الي�ء و�سال )لرتديني ولوال( 56. لرتديِن 
اأدغم دال لقد يف �س�د �سل )متق�ربني(  71. ولقد �سل 

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية  86. اأئفك�ً 
قراأه� بك�رش ي�ء ي�بني م�سددة وفتح ي�ء اإين )ي�بنيِّ اإيَن( 102. ي�بنيَّ اإين 

قراأه� بي�ء مفتوحة بدل الي�ء املدية )اأيَن( اأين 
قراأه� بي�ء مفتوحة بدل الي�ء املدية )�ستجديَن( �ستجدين 

قراأه� ب�إبدال الهمزة حركة من جن�ش م�قبله� )الروي�( 105. الروؤي� 
قراأه� مهموزة  )نبيئً�( 112. نبيًّ� 

قراأه� بهمزة مفتوحة بعده� األف مدية )ءال ي��سني( 130. اإل ي��سني 
 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ذكراً اإن، االأر�ش، االأعلى، 
وا�سٌب اإال، خلقً� اأم، راأوا اآية، وعظ�مً� اإن�، اأَو اآب�وؤن�، االأولون، االأليم، هل اأنتم، االأولى، نزاًل اأم، األفوا 

اآب�ءهم، االأولني على مدار ال�سورة، ولقد اأر�سلن�، االآِخرين على مدار ال�سورة، االآَخرين على مدار ال�سورة، 
�سليٍم اإذ، اأئفكً� ءالهة، االأ�سفلني، ذاهٌب اإلى، اإذ اأبق، األٍف اأو، من اإفكهم، لك�ذبون ا�سطفى، لو اأن. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ت�أتونن�، موؤمنني، 
املوؤمنني على مدار ال�سورة، ت�أكلون، م�توؤمر، ف�أتوا.  

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ف��ستفتهم اأهم اأ�سد، ف�هدوهم اإلى، 
وقفوهم اإنهم، ف�أغوين�كم اإن�، منهم اإين، اإنهم األفوا، فمتعن�هم اإلى، ف��ستفتهم األربك، بكت�بكم اإن.
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: لواحٌد رب، م�رٍد ال 
ي�سمعون، طنٍي الزب، لذٍة لل�س�ربني، فتنًة للظ�ملني، وظ�مٌل لنف�سه، لوطً� ملن.  

انتهى فر�ش حروف �سورة ال�س�ف�ت املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �ش �ملباركة

له ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  8.اأءنزل 
قراأه�  )واأ�سح�ُب ليكِة( 13. واأ�سح�ب االأيكة 

له ت�سهيل الث�نية وحتقيق االأولى 15. هوؤالء اإن 
ويْل نعجة ب�سكون الي�ء 23. ويَل نعجة 

اإدغ�م املتق�ربني 24. لقد ظلمك 
اإيَن اأحببت بفتح ي�ء املتكلم 32. اإيْن اأحببت 

بعدَي اإنك بفتح الي�ء 35. بعدْي اإنك 
قراأه� و�سال ب�سم التنوين وله عند البدء �سم همزة ارك�ش قطعية 41. وعذاٍب ارك�ش 

بخ�ل�سِة بك�رش الت�ء املربوطة بدل تنوين الك�رش 46. بخ�ل�سةٍ 
فبي�ش بغري همز 56،60. فبئ�ش 

�ق ب�لتخفيف لل�سني  وغ�سَ �ق  57. وغ�سَّ
له النقل يف االأ�رشار وله حني الو�سل اإثب�ت همزة القطع يف اأتخذن�هم 62. من االأ�رشار اتخذن�هم 

قراأه� �ُسخريً� ب�سم ال�سني خري�ً  63. �سِ
م�ك�ن يْل من قراأه� ب�سكون ي�ء يل 69. م�ك�ن يَل من 

لعنتَي اإلى فتح ي�ء لعنتي 78. لعنتْي اإلى 
ف�حلقَّ بفتح الق�ف م�سددة  84. ف�حلقِّ 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية 85. الأمالأن 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: كم اأهلكن�، كذاٌب اأجعل، 
االآلهة، واحداً اإن، االآخرة، اختالٌق اأءنزل، االأر�ش على مدار ال�سورة، االأ�سب�ب، االأحزاب على مدار 

ال�سورة، االأوت�د، كٌل اإال، االأيد، اأواٌب اإن�، واالإ�رشاق، وهل اأت�ك، بع�ٍش اإال، كت�ٌب اأنزلن�ه، االألب�ب على 
مدار ال�سورة، اأواٌب اإذ، واالأعن�ق، االأ�سف�د، اأو اأم�سك، وال حتنث اإن�، االأيدي واالأب�س�ر، االأخي�رعلى 

مدار ال�سورة، االأبواب، بل اأنتم، االأ�رشار، �سخريً� اأم، االأب�س�ر، قل اإمن�، وم�من اإلٍه اإال اهلل، عظيٌم اأنتم، 
االأعلى، مبنٌي اإذ، من اأجر.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: منهم اأن، ءالهتكم اإن، بهم اإنهم، بكم 
اأنتم، كلهم اأجمعون، الأغوينهم اأجمعني، منهم اأجمعني.
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: كٌل له، فويٌل للذين، مب�رٌك 
ليدبروا، ملكً� ال ينبغي، مفتحًة لهم،  من روحي، ذكٌر للع�ملني.

انتهى فر�ش �سورة �ش املب�ركة 

فر�ش حروف �سورة �لزمر �ملباركة

قراأه� بتخفيف امليم مفتوحة  )اأَمن( ْن هو  9.اأمَّ
اإيَن بفتح ي�ء املخ�طب  11،13. اإينِّ 

قراأه� بغري همزة )�سيتم(  15. �سئتم 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية 19. اأف�أنت 

له اإدغ�م املتق�ربني  27. ولقد �رشبن� 
له ت�سهيل الهمزة الث�نية  38. اأفراأيتم 

ي�عب�دَي الذين فتح الي�ء يف عب�دي 53. ي�عب�دْي الذين 
قراأه� بتخفيف النون مك�سورة  وبفتح الي�ء )ت�أمرويَن( 64. ت�أمروينِّ 

قراأه� مهموزة ب�لنبيئني  69. ب�لنبيني 
قراأه� بت�سديد الت�ء االأولى مك�سورة )ُفتِّحت( 71. فِتحت 

قراأه� بت�سديد الت�ء ك�س�بقته�   73. وفِتحت 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: لو اأراد، االأر�ش على مدار 
ال�سورة، م�سمًى اأال، االأنع�م، االإن�س�ن على مدار ال�سورة، منيبً� اإليه، قلياًل اإنك، من اأ�سح�ب، ق�نٌت اآن�ء، 

االآخرة على مدار ال�سورة، االألب�ب على مدار ال�سورة، وا�سعٌة اإمن�، قل اإين على مدار ال�سورة، اأن اأعبد، 
الأن اأكون، قل اإن، االأنه�ر، خمتلفً� األوانه، حط�مً� اإن، لالإ�سالم، بل اأكرثهم، فمن اأظلم، م�سٍل األي�ش، قل 

اأفراأيتم، اإن اأرادين، اأو اأرادين، االأنف�ش، االأخرى، م�سمًى اإن، قل اأولو، ولو اأن على مدار ال�سورة، جميعً� 
اإنه، م�سودٌة األي�ش، قل اأفغري، ولقد اأوحي، لئن اأ�رشكت، فتحت اأبوابه�، وفتحت اأبوابه�.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ي�أتيه، يوؤمنون على مدار 
ال�سورة، ي�أتيكم على مدار ال�سورة، فبئ�ش،  ي�أتكم.  

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: م�نعبدهم اإال، هم اأولو، وقلوبهم اإلى، 
عنهم اأ�سواأ، ويجزيهم اأجرهم، مك�نتكم اإين، عليكم اآي�ت، ربهم اإلى.  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: خمل�سً� له على مدار ال�سورة، 
كف�ٌر لو، ولداً ال�سطفى، اأنداداأً لي�سل، من ربه، فويٌل للق��سية، مثٍل لعلهم، عوٍج لعلهم، مثاًل رجاًل، �سلمً� 

لرجل ،مثوًى للك�فرين، الآي�ٍت لقوم،  جميعً� له،  الآي�ٍت لقوم، من ربكم، مثوًى للمتكربين، وكيٌل له.
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انتهى فر�ش حروف �سورة الزمر املب�ركة

فر�ش حروف �سورة غافر �ملباركة

اإدغ�م الذال يف الت�ء 5. ف�أخذتهم 
كلم�ت ب�جلمع  6. كلمت 

قراأه� و�سال ب�إثب�ت الي�ء )التالقي(  15. يوم التالق 
والذين تدعون ب�لت�ء بدل الي�ء  20. والذين يدعون 

ذرويَن بفتح الي�ء  26. ذروينْ 
بفتح الي�ء اإيَن 26،30،32. اإينْ 

واأن يظهر واو بدل اأو 26. اأو اأن يظهر 
اأثبت الي�ء و�سال )التن�دي( 32. التن�د 

لعلَي بفتح الي�ء  36. لعليْ 
ف�أطلُع ب�سم العني  37. ف�أطلعَ 

دَّ بفتح الدال م�سددة و�سَ دَّ  و�سُ
اتبعوين ب�إثب�ت الي�ء و�سال  38. اتبعوِن 

م�يَل بفتح الي�ء  41. م�يلْ 
واأن� اأدعوكم ب�إثب�ت األف اأن� و�سال وله� حكم املد املنف�سل  42. واأنْ� اأدعوكم 

اأمرَي بفتح الي�ء  44. اأمرْي 
م� يتذكرون بي�ء امل�س�رعة بدل الت�ء 58. م�تتذكرون 

فبي�ش اإبدال الهمزة ي�ء �س�كنة 76. فبئ�ش 
قراأه� بتحقيق الهمزة االأولى وت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  78. ج�ء اأمر 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: واالأحزاب على مدار ال�سورة، 
من اآب�ءهم، االإمي�ن، فهل اإلى، من اأمره، االآزفة، االأعني، ب�سيٍئ اإن، االأر�ش على مدار ال�سورة، ولقد اأر�سلن� 
على مدار ال�سورة، مبنٍي اإلى، من اآل، رجاًل اأن، �سلط�ٍن اأت�هم، االأ�سب�ب، االآخرة على مدار ال�سورة، ذكٍر 

اأو اأنثى، فهل اأنتم، االأ�سه�د، ولقد اآتين�، االألب�ب، واالإبك�ر، �سلط�ٍن اأت�هم، االأعمى، مب�رشاً اإن، قل اإين، اأن 
اأعبد، اأن اأ�سلم، اإذ االأغالل، لر�سوٍل اأن، ب�آية اإال، االأنع�م.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: لي�أخذوه، ويوؤمنون، 
توؤمنوا، ت�أتيهم، ال يوؤمن، موؤمن على مدار ال�سورة، داأب، ت�أتيكم، اليوؤمنون، توؤفكون، يوؤفك، ي�أتي، 

ت�أكلون.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأنهم اأ�سح�ب، وذري�تهم اإنك، مقتكم 
اأنف�سكم اإذ، يريكم اآي�ته، هم اأ�سد، يعدكم اإن، م�اأريكم اإال، وم� اأهديكم اإال، اأدعوكم اإلى على مدار 
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ال�سورة، هم اأ�سح�ب، اأت�هم اإن، �سدورهم اإال، لكم اإن، لهم اأين، نعدهم اأو، ويريكم اآي�ته، ينفعهم 
اإمي�نهم.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: �سيٍئ رحمة، متكرٍب اليوؤمن، 
من ربكم، ظلمً� للعب�د، �رشحً� لعلي، الآتيٌة الريب، �سيٍئ الاإله اإال هو، من ربي، من مل.

انتهى فر�ش حروف �سورة غ�فر املب�ركة

فر�ش حروف �سورة ف�سلت �ملباركة

له ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  9. اأءنكم 
له اإبدال همزة القطع يف ائتي� حرف مد من جن�ش حركة م�قبله� و�سال وله    11. ولالأر�ش ائتي� 

يف البداأ بهمزة و�سل مك�سورة واإبدال الهمزة ال�س�كنة ي�ء �س�كنة 
نْح�س�ٍت قراأه� ب�سكون احل�ء املهملة  16. نِح�س�ٍت 

قراأه� َنح�رشُُ اأعداَء ب�لنون املفتوحة و�سم ال�سني ون�سب اأعداء  19. ُيح�رشَُ اأعداءُ 
قراأه� ب�إبدال الهمزة الث�نية واو مفتوحة  28. جزاء اأعداء 

قراأه� بت�سهيل همزته�  34. ك�أنه 
قراأه� ب�إبدال همزته� ي�ء خ�ل�سة �س�كنة 40. �سئتم 

له فيه� ت�سهيل الث�نية كحف�ش  44. اأءعجمي 
ربَي اإن بفتح الي�ء  50. ربي اإن 

له فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  52. اأراأيتم 
 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ف�سلت اآي�ته، ف�عمل اإنن�، 
قل اإمن�، ب�الآخرة على مدار ال�سورة، قل اأءنكم، االأر�ش على مدار ال�سورة، طوعً� اأو، �سم�ٍء اأمره�، ف�إن 

اأعر�سوا، فقل اأنذرتكم، من اأ�سد، قوًة اأو، يروا اأن، واالإن�ش على مدار ال�سورة، االأ�سفلني، ومن اأح�سن، 
ومن اآي�ته على مدار ال�سورة، وربت اإن، خرٌي اأم، عق�ٍب األيم، قرءانً� اأعجميً�، ف�سلت اآي�ته، عمًى اأوالئك، 

ولقد اآتين�، ومن اأ�س�ء، من اأكم�مه�، من اأنثى، االإن�س�ن على مدار ال�سورة، ولئن اأذقن�ه، قل اأرءيتم، من 
اأ�سل، االآف�ق. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ال يوؤتون، ي�أتي، ال 
ي�أتيه، ال يوؤمنون.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اإالهكم اإله، لهم اأجر، خلفهم اأال، 
خلقكم اأول، ظننتم اأن، بربكم اأرداكم، ولنجزينهم اأ�سواأ، كنتم اإي�ه، م��سئتم اإنه، ين�ديهم اأين، اأرءيتم اإن، 

�سرنيهم اآي�تن�، لهم اأنه، ربهم اأال.
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: عربيً� لقوم، وويٌل 
للم�رشكني، �سواًء لل�س�ئلني، نح�س�ٍت لنذيقهم، مثوًى لهم، غفوٍر رحيم، عزيٌز ال ي�أتيه، اأعجميً� لق�لوا، من 

ربك، بظالٍم للعبيد، ولئن رجعت، من لق�ء.

انتهى فر�ش حروف �سورة ف�سلت املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �ل�سورى �ملباركة

قراأه� بي�ء امل�س�رعة يك�د 5. تك�د 
قراأه� وقفً� ب�إبدال الهمزة األف مدية اأم� يف الو�سل فقراأه� ب�لهمزة كغريه من  24. ي�س�أ 

القراء
قراأه� بي�ء امل�س�رعة يفعلون  25. تفعلون 

له يف الهمزة الث�نية الت�سهيل ك�لي�ء املح�سة، والوجه االآخر اإبداله� واو  27. ي�س�ء اإنه 
خ�ل�سة

قراأه� ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل 32. اجلوارِ 
قراأه� ب�ألف مدية و�سال ووقف� 33. ي�س�أ 

قراأه� ب�جلمع الري�ح الريح 
قراأه� ب�لرفع ويعلُم 35. ويعلمَ 

له يف الهمزة الث�نية الت�سهيل ك�لي�ء والوجه االآخر له فيه� االإبدال واو خ�ل�سة 49. ي�س�ُء اإن�ث�ً 
قراأه� ب�لرفع ير�سُل 51. ير�سلَ 

قراأه� ب�سكون الي�ء فيوحْي فيوحَي 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
من اأنف�سكم، وقل اآمنت، االآخرة على مدار ال�سورة، ن�سيٍب اأم، عذاٌب األيم على مدار ال�سورة، اأجراً اإال، 

ح�سنً� اإن، �سكوٌر اأم، ومن اآيته على مدار ال�سورة، ك�سبت اأيديكم، ك�الأعالم، �سكوٍر اأو، االإثم، �سبيٍل 
اإمن�، االأمور على مدار ال�سورة، هل اإلى، من اأولي�ء، ف�إن اأعر�سوا، حفيظً� اإن، االإن�س�ن على مدار ال�سورة، 

قدمت اأيديهم، عقيمً� اإنه، لب�رٍش اأن، وحيً� اأو، حج�ٍب اأو، من اأمرن�، وال االإمي�ن.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ال يوؤمنون، ي�أذن، ي�أتي. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: جلعلهم اأمة، اأنف�سكم اأزواجً�، 
م�تدعوهم اإليه، ولكم اأعم�لكم، جمعهم اإذا.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: عربيً� لتنظر، من ربك، 
م�سمًى لق�سي، الآي�ٍت لكل، يوٌم المرد، كفوٌر هلل.
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انتهى فر�ش �سورة ال�سورى املب�ركة

فر�ش �سورة �لزخرف �ملباركة

قراأه� اإن كنتم بك�رش همزة اأن  5. اأن كنتم 
قراأه� مهموزة نبٍئ  6. نبٍي 

قراأه� مه�داً  10. مهداً  
قراأه� بفتح الي�ء و�سكون النون والتخفيف ين�س�أ  18. ُينَّ�س�أ 

نقراأه� عند الرحمن  19. عب�د الرحمن 
قراأه� بهمزتني َءاأَ�سِهدوا و�سهل الهمزة الث�نية بني بني اأ�سهدوا 

قراأه� قل اأولو  24. ق�ل اأولو 
قراأه� ب�لتخفيف ملَ�  35. ملَّ� 

بون بك�رش �سينه�  ويح�سِ بون  37. ويح�سَ
قراأه� ج�ءان� على التثنية 38. ج�ءن� 

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني 40. اأف�أنت 
فتح الي�ء يف حتتي  51. حتتي اأفال 

قراأه� ب�جلمع اأ�س�ورة  53. اأ�سورة 
دون  قراأه� ب�سم ال�س�د ي�سُ دون  57. ي�سِ

قراأه� بتحقيق الهمزة االأولى وت�سهيل الث�نية بني بني  58. ءاآلهتن� 
قراأه� ب�سكون الي�ء وقفً� وو�ساًل 68. ي�عب�دَي ال 

بون  قراأه� بك�رش �سينه� يح�سِ بون  80. يح�سَ
اأثبت األف اأن� وقفً� وو�ساًل مع مراع�ة املد املنف�سل )ق�رش وفويقه وتو�سطه( 81. ف�أنْ� اأول 

�سهل الهمزة الث�نية بني بني وجه� واحدا  84. يف ال�سم�ء اإله 
قراأه� بفتح الالم وقيَلُه و�سم اله�ء 88. وقيِلهِ 

قراأه� بت�ء مفتوحة تعلمون 89. يعلمون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: حكيٌم اأفن�رشب، �سفحً� 
اأن، وكم اأر�سلن�، االأولني على مدار ال�سورة، االأر�ش على مدار ال�سورة، االأزواج، واالأنع�م، جزءاً اإن، 

االإن�س�ن، مبنٌي اأم، كظيٌم اأو، اإن�ثً� اأ�سهدوا، علٍم اإن، اأم اآتين�هم، نذيٍر اإال، عظيٍم اأهم، واالآخرة، من اأر�سلن�، 
ولقد اأر�سلن�، من اآية، من اأخته�، االأنه�ر، اأم اأن�، ذهٍب اأو، لالآخرين، مثاًل اإذا، خرٌي اأم، عبٌد اأنعمن�، 

االأحزاب، يوٍم األيم، االأخالء، عدٌو اإال، االأنف�ش، االأعني.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: وم�ي�أتيهم، فبئ�ش، 
ت�أتيهم، ت�أكلون، يوؤفكون. 
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الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ربكم اإذا، هم اإال، ولبيوتهم اأبوابً�، 
ظلمتم اأنكم، ف�أغرقن�هم اأجمعني.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: عربيً� لعلكم، �سباًل لعلكم، 
درج�ٍت ليتخذ، واحدًة جلعلن�، لذكٌر لك، من ر�سلن�، ومثاًل لالآخرين، مثاًل لبني، لعلٌم لل�س�عة، فويٌل 

للذين، قوٌم اليوؤمنون.

انتهى فر�ش �سورة الزخرف املب�ركة

فر�ش �سورة �لدخان �ملباركة 

قراأه� مرفوعة ربُّ 7. ربِّ 
فتح ي�ء اإين، اإيَن اآتيكم  19. اإيْن اآتيكم 

اأثبت الي�ء و�ساًل ترجموين 20. ترجمون 
اأثبت الي�ء و�ساًل ف�عتزلوين 21. ف�عتزلون 

قراأه� بفتح الي�ء يَل يلْ 
ف��رش اأبدل فيه الهمزة بحرف مد من جن�ش حركة م�قبله�  23. ف�أ�رش 

قراأه� ب�لت�ء تغلي  45. يغلي 
قراأه� ب�سم الت�ء ف�عُتلوه  47. ف�عِتلوه 

قراأه� ُمق�م ب�سم امليم 51. مق�مٍ 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: مب�ركٍة اإن�، حكيٍم اأمراً، 
واالأر�ش على مدار ال�سورة، االأولني، عذاٌب األيم، جمنوٌن اإن�، قلياًل اإنكم، كرمٌي اأن، ر�سوٌل اأمني، لياًل 

اإنكم، رهواً اإنهم، قومً� اآخرين، االآي�ت، مبنٌي اإن، االأولى على مدار ال�سورة، خرٌي اأم، االأثيم، ذق اإنك، 
مق�ٍم اأمني، ف�كهٍة اآمنني، ف�رتقب اإنهم.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ت�أتي، موؤمنون، توؤمنوا، 
ف�أتوا.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: وربكم اأن، قبلهم اأهلكن�هم اإنهم، 
ميق�تهم اأجمعني.  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من ربك على مدار ال�سورة، 
األيٌم ربن�، واأن ال تعلوا، واإن مل، من رحم.
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انتهى فر�ش �سورة الدخ�ن املب�ركة

فر�ش �سورة �جلاثية �ملباركة

قراأه� ب�إبدال الهمزة بحرف من جن�ش حركة م�قبله� فبيي 6. فب�أي 
قراأه� بت�سهيل الهمزة بني بني  8. ك�أن 

قراأه� مهموزة و�سم الزاي ُهُزوؤاً 9، 35.هزواً 
قراأه� األيٍم مك�سورة التنوين  11. رجٍز األيمٌ 

والنبوءة مهموزة  ةَ  16. والنبوَّ
قراأه� �سواٌء م�سمومة التنوين 21. �سواءً 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية 23. اأفراأيت 

قراأه� بت�سديد الذال  تذكرون 
قراأه� ب�إبدال الهمزة حرف مد من جن�ش حركة م�قبله� و�سال ويبدء بهمزة  25. ق�لوا ائتوا 

مك�سورة
اأدغم الذال يف الت�ء  35. اتخذمت 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
اأف�ٍك اأثيم، بعذاٍب األيم، من اآيتن�، رجٍز األيم، ومن اأ�س�ء، ولقد اآتين�، االأمر على مدار ال�سورة، وال تتبع 

اأهواء، علٍم اإن، تكن اآي�تي. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: للموؤمنني، يوؤمنون، 
وم�أواكم.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: بينهم اإن، بع�سهم اأولي�ء، هم اإال، عليهم 
اآي�تن�، حجتهم اإال، يجمعكم اإلى، اتخذمت اآي�ت. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: الآي�ٍت للموؤمنني، اآي�ٌت لقوٍم 
على مدار ال�سورة، من رزٍق، ويٌل لكل، الآي�ٍت لقوم، ورحمٌة لقوٍم. 

انتهى فر�ش �سورة اجل�ثية املب�ركة
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فر�ش �سورة �لأحقاف �ملباركة

له فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  4،10. اأرءيتم 
ابدل همزة ائتوين ي�ء حم�سة �س�كنة و�سال ويف االبتداء همزة و�سل  مك�سورة    ال�سموات ائتوين 

بعده� ي�ء �س�كنة هكذا تقراأ ِايتوين 
قراأه� ب�لت�ء 12. لينذر 

قراأه� بوالديه ح�سن� 15. بوالديه اإح�س�ن� 
قراأه� َكرهً� بفتح الك�ف  ُكره�ً 

قراأه� ُيتقبل، ُيتج�وز بت�ء م�سمومة فيهم�  16. نتقبل، نتج�وز 
قراأه� اأح�سُن ب�سم نونه� اأح�سنَ 

قراأه� بفتح الي�ء  17. اتعدانني 
قراأه� ب�لنون ولنوفيهم  19. وليوفيهم 

فتح ي�ء اإين  21. اإين اأخ�ف 
فتح ي�ءه� ولكنَي اأراكم  23. ولكني 

قراأه� ب�لت�ء مفتوحة ال َترى  25. ال ُيرى 
فتح النون فيه� م�س�كَنهم  م�س�كُنهم 

�سهل الهمزة الث�نية ك�لواو  32. اأولي�ُء اأوالئك 
قراأه� بت�سهيل همزته�  35. ك�أنهم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي:
االأر�ش على مدار ال�سورة، قل اأرءيتم على مدار ال�سورة، اأو اأث�رة، علٍم اإن، ومن اأ�سل، مبنٌي اأم، قل اإن، 
اإن اأتبع، االإن�س�ن، اأن اأ�سكر، واأن اأعمل، اأن اأخرج، اآمن اإن، االأولني، واالإن�ش، واذكر اأخ� ع�ٍد اإذ اأنذر، 

ب�الأحق�ف، عن اآلهتن�، عذاٌب األيم، �سٍئ اإذ، ولقد اأهلكن�، االآي�ت، قرب�نً� اآلهة، ولوا اإلى، كت�بً� اأنزل، 
عذاٍب األيم، مبنٍي اأو مل يروا اأن. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: لت�أفكن�، ف�أتن�.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: لهم اأعداًء، عليهم اآي�تن�، وال بكم اإن، 
اأرءيتم اإن، وا�ستكربمت اإن، عنهم اأح�سن، وليوفيهم اأعم�لهم.

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: م�سدٌق ل�س�نً�، عربيً� لينذر، 

م�سدقً� مل�.

انتهى فر�ش �سورة االأحق�ف املب�ركة
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فر�ش �سورة حممد �سلى �هلل عليه و�سلم �ملباركة

قراأه� ق�تلوا  4. قتلوا 
له ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  18. ج�ء اأ�رشاطه� 

يتم  بك�رش ال�سني  ع�سِ يتم  22. ع�سَ
اأ�رشارهم بفتح الهمزة  26. اإ�رشارهم 

قراأه� بت�سهيل همزة اأنتم وله وجه�ن يف اإثب�ت االألف املدية وحذفه� 38. ه�اأنتم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ويثبت اأقدامكم، اأعم�لهم 
اأفلم، االأر�ش على مدار ال�سورة، االأنه�ر، اآنفً� اأوالئك، االأمر على مدار ال�سورة، قلوٍب اأقف�له�، مر�ٌش 

اأن، االأعلون.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ي�أكلون، تـ�أكل، االأنع�م، 
ت�أتيهم، وللموؤمنني واملوؤمن�ت.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: لهم اإن اهلل، لهم اأفمن، لهم اإذا، ع�سيتم 
اإن، توليتم اأن، اأرح�مكم اأوالئك، اأب�س�رهم اأفال، اأعم�لهم اأم، اأخب�ركم اإن، اأعم�لكم اإن، يرتكم اأعم�لكم 

اإمن�، يوؤتكم اأجوركم، وال ي�س�ألكم اأموالكم اإن.
 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ولكن ليبلوا، فتع�سً� لهم، 
مثوًى لهم، من ربه، من لنٍب مل، خمٍر لذٍة لل�س�ربني، من ربهم، خرياً لهم، اأن لن. 

انتهى فر�ش �سورة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم املب�ركة

فر�ش �سورة �لفتح �ملباركة 

قراأه� عليِه اهلل  10. عليُه اهلل 
قراأه� ف�سنوتيه ب�لنون بدل الي�ء واالإبدال يف الهمزة  ف�سيوؤتيه 

قراأهم� ب�لنون بدل ي�ء امل�س�رعة ُندخله، ُيعذبه 17. ُيدخله، ُيعذبه 
ْوي� قراأه� غري مهموزة بواٍو �س�كنة الرُّ 27. الروؤي� 

قراأه� ب�الإم�لة قوال واحدا  29. التوراة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
حكيمً� اإن�، واأ�سياًل اإن�، ومن اأوفى، االأعراب على مدار ال�سورة، �سيئً� اإن اأراد، �رشاً اأو اأراد، قوٍم اأويل، 

عذابً� األيمً� على مدار ال�سورة، االأعمى، االأعرج، االأنه�ر، االأدب�ر، اأن اأظفركم، معكوفً� اأن، األيمً� اإذ، من 
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اأثر، االإجنيل، كزرٍع اأخرج.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنني على مدار 
ال�سورة، واملوؤمن�ت، لتوؤمنوا، واملوؤمنون، يوؤمن، لت�أخذوه�، يوؤتكم، ي�أخذونه�، ت�أخذونه�، موؤمنون، 

موؤمن�ت.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ظننتم اأن، اأهليهم اأبداً، انطلقتم اإلى، 
تق�تلونهم اأو، تعلموهم اأن. 

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: مبينً� ليغفر، حكيمً� ليدخل، 
ونذيراً لتوؤمنوا، اأن لن، ومن مل، غفوراً رحيمً�، األيمً� لي�ش، اآيًة للموؤمنني، موؤمن�ٌت مل، علٍم ليدخل، عليمً� 

لقد، حممٌد ر�سول. 

انتهى فر�ش �سورة الفتح املب�ركة

فر�ش �سورة �حلجر�ت �ملباركة

قراأه� مهموزة النبئ  2. النبي 
قراأه� بت�سهيل همزة اإلى وقراأه� ك�لي�ء املح�سة تفئيلى  9. تفَئ اإلى 

قراأه� اإذا ابتداأ به� بوجه�ن بفتح همزة الو�سل اأَِل�سَم، والث�ين البدء بالم  11. اال�سم 
مك�سورة ِل�سَم

قراأه� بت�سديد الي�ء َميِّتً� 14. َمْيت�ً 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: لبع�ٍش اأن، عظيٌم اإن، ولو 
اأنهم، االأمر، االإمي�ن على مدار ال�سورة، االأخرى، ب�الألق�ب، بع�سً� اأيحب، االأعراب، من اأعم�لكم، �سيئً� 

اإن، رحيٌم اإمن�، قل اأتعلمون، االأر�ش، اأن اأ�سلموا.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنني، املوؤمنون على 
مدار ال�سورة، بئ�ش، ي�أكل، توؤمنوا.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأحدكم اأن، اأتق�كم اإن، عليكم اأن.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: خرياً لهم، غفوٌر رحيم على 
مدار ال�سورة، ومن مل، تواٌب رحيم.

انتهى فر�ش �سورة احلجرات املب�ركة
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فر�ش �سورة ق �ملباركة

له فيه� ت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني   3. اأئذا 
اأثبت الي�ء و�ساًل وعيدي  14،45. وعيد 

نقول ب�لنون بدل الي�ء  30. يقول 
واإدب�ر بك�رش الهمزة  40. واأدب�ر 

اأثبت الي�ء و�ساًل  41. املن�د 
ُق َقّ قراأه� بت�سديد ال�سني َت�سَّ قُ  قَّ 44. َت�سَ

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: عجيٌب اأئذا، االأر�ش على 
مدار ال�سورة، مريٍج اأفلم، االأيكة، االأول، االإن�س�ن، قوٍل اإال، عتيٌد األقي�، اإلهً� اآخر، وكم اأهلكن�، حمي�ٍش 

اإن، قلٌب اأو.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: هم اأ�سد. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ب��سق�ٍت له�، ن�سيٌد رزقً� 
للعب�د، و�سهيٌد لقد، من�ٍع للخري، بظالٍم للعبيد.

انتهى فر�ش �سورة ق املب�ركة

فر�ش �سورة �لذ�ريات �ملباركة 

قراأه� بت�سديد الذال  49. تذكرون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: اأمراً اإمن�، من اأفك، وعيوٍن 
اآخذين، وب�الأ�سح�ر، االأر�ش على مدار ال�سورة، هل اأت�ك، االأليم، اإذ اأر�سلن�ه، �س�حٌر اأو، ع�ٍد اإذ اأر�سلن�، 

�سٍئ اأتت، عن اأمر، اإلهً� اآخر، ر�سوٍل اإال، �س�حٌر اأو، جمنوٌن اأتوا�سوا، االإن�ش.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤفك، ت�أكلون، 
املوؤمنني.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ربهم اإنهم، اأنف�سكم اأفال، خطبكم اأيه�. 
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: حٌق لل�س�ئل، اآي�ٌت 
للموقنني، اآيًة للذين، من ر�سوٍل، فويٌل للذين. 
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انتهى فر�ش �سورة الذاري�ت املب�ركة

فر�ش �سورة �لطور �ملباركة

ذري�تهم بزي�دة األف جمموعة وك�رش الت�ء 21. اأحلقن� بهم ذريتهم 
ت�سهيل الهمزة بني بني  24. ك�أنهم 

اأنه بفتح الهمزة  28. اإنه 
قراأه� ب�ل�س�د  37. امل�سيطرون 

قراأه� بفتح الي�ء َي�سعقون  45. ُي�سَعقون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: اأم اأنتم، وال جمنوٍن اأم، �سٍئ اأم، 
واالأر�ش، مبنٍي اأم. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: وال ت�أثيم، ت�أمرهم، ال 
يوؤمنون، فلي�أتوا، فلي�أت.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: عليكم اإمن�، ت�أمرهم اأحالمهم، ت�س�ألهم 
اأجراً، اأم لهم اإلٌه. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: يومئٍذ للمكذبني، ك�أ�سً� ال 
لغٌو، غلم�ٌن لهم.

انتهى فر�ش �سورة الطور املب�ركة

فر�ش �سورة �لنجم �ملباركة

قراأه� بغري همز الفواد 11. الفوؤاد 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  19. اأفراأيتم 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  33. اأفراأيت 

قراأه� ب�إدغ�م التنوين املك�سور وحذف الهمزة و�سم الالم قبله� فتنطق  50. ع�داً االأولى 
)ع�َدِنُلوالَ( واإذا بداأ بـ االأولى له فيه� وجه�ن: همزة األ مفتوحة قطعية يليه� الم م�سمومة ويحذف الهمزة 

هكذا تنطق )اأُلوال( والوجه الث�ين بحذف همزة األ ويبداأ بالم م�سمومة )ُلوال(
قراأه� منونة من�سوبة وثموداً  51. وثموَداْ  

اأبدل الهمزة فيه�  55. فب�أي 



161 الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ب�الأفق، االأعلى، اأو اأدنى، نزلًة 
اأخرى، من اآي�ت، االأخرى على مدار ال�سورة، االأنثى على مدار ال�سورة، �سلط�ٍن اإن، االأنف�ش، لالإن�س�ن 

على مدار ال�سورة، االآخرة واالأولى، �سيئً� اإال، ب�الآخرة، علٍم اإن، يرد اإال، االأر�ش على مدار ال�سورة، 
االإثم، اإذ اأن�س�أكم، واإذ اأنتم، االأوفى، نطفٍة اإذا، االأولى، االآزفة، ك��سفٌة اأفمن.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: امل�أوى، ي�أذن، ال 
يوؤمنون، واملوؤتفكة. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: بكم اإذ، اأنتم اأجنة، هم اأظلم. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من ربهم، واأن لي�ش.

انتهى فر�ش حروف �سورة النجم املب�ركة

فر�ش �سورة �لقمر �ملباركة

اأثبت الي�ء و�سال )الداعي( 6،8. الداِع 
اأثبت الي�ء و�ساًل فيه� جميعً� على مدار ال�سورة )ونذري( 16. ونذر 

قراأه� بت�سهيل الهمزة بني بني  20،7. ك�أنهم 
يقراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  25. ءاألقي 

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني 41. ج�ء اآل 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: يروا اآيًة، االأنب�ء، خ�سعً� 
اأب�س�رهم، االأجداث، االأر�ش، و�سعٍر ءاألقي، كذاٌب اأ�رش، االأ�رش، ح��سبً� اإال، ولقد اأنذرهم، مقتدٍر 

اأكف�ركم، من اأوالءكم، ولقد اأهلكن�، م�ستطٌر اإن.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ك�أنهم اأعج�ز، ونبئهم اأن، ف�أخذن�هم 
اأخذ، اأوالءكم اأم.  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: جزاًء ملن، اإذاً لفي، فتنًة لهم.

انتهى فر�ش �سورة القمر املب�ركة
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فر�ش �سورة �لرحمن �ملباركة

) له فيه� جميع� على مدار ال�سورة اإبدال همزته� ي�ء مفتوحة وتنطق )فبَييِّ 13. فب�أي 
ُيخَرُج ب�سم الي�ء وفتح الراء 22. َيخُرُج 

�س�ٍن ابدل الهمزة بحرف مد من جن�ش حركة م�قبله�  29. �س�أن 
قراأه� بهمزة و�سل وك�رش نون من )مِن ا�ستربق(  54. مْن اإ�ستربق 

له فيه� ت�سهيل الهمزة بني بني  58. ك�أنهن 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن على مدار ال�سورة، 
االأر�ش على مدار ال�سورة، لالأن�م، االأكم�م، ك�الأعالم، واالإكرام على مدار ال�سورة، واالإن�ش، من اأقط�ر، 

واالأقدام، حميٍم اآن، االإح�س�ن على مدار ال�سورة. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: فيوؤخذ.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: لكم اآيه، ا�ستطعتم اأن. 
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: برزٌخ اليبغي�ن، فيومئٍذ ال 
ي�سئل. 

انتهى فر�ش �سورة الرحمن املب�ركة

فر�ش �سورة �لو�قعة �ملباركة

قراأه� بفتح الزاي وال ُينَزفون 19. والُينِزفون 
قراأه� اإن� بهمزة واحدة  47. اأِءن� 

اأْو ءاب�وؤن� ب�سكون واو اأو  48. اأَو ءاب�وؤن� 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  58. اأفراأيتم 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  59. ءاأنتم 

رون كَّ قراأه� بت�سديد الذال تذَّ 62. تذكرون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: رافعٌة اإذا، االأر�ش، االأولني 
على مدار ال�سورة، االآخرين على مدار ال�سورة، ت�أثيمً� اإال، مرفوعٍة اإن�، عربً� اأترابً�، كرمٍي اإنهم، اأو ءاب�وؤن�، 

قل اإن، عظيٌم اإنه، من اأ�سح�ب على مدار ال�سورة، جحيٍم اإن. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ت�أثيمً�.



163 الفتح الرّباني يف رواية ورش من طريق األصبهاني

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: وكنتم اأزواجً�، اإنكم اأيه�، ءاأنتم 
اأنزلتموه، ءاأنتم اأن�س�أمت، رزقكم اأنكم.  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: معنٍي الي�سدعون، كثريٍة ال 
مقطوعة، يحموٍم ال ب�رٍد، ومت�عً� للمقوين، لق�سٌم لو، مكنوٍن ال مي�سه، من رب، ف�سالٌم لك.

انتهى فر�ش �سورة الواقعة املب�ركة

فر�ش �سورة �حلديد �ملباركة 

قراأه� في�س�ِعُفُه ب�سم الف�ء بدل فتحه� 1..في�س�ِعفه 
له فيه� حتقيق الهمزة االأولى وت�سهيل الث�نية بني بني  14. ج�ء اأمر 

قراأه� بحذف هو )ف�إن اهلل الغني( 24. ف�إن اهلل هو الغني 
قراأه� مهموزة النبوَءة بهمزة مفتوحة 26. النبوة 

له فيه� اإبدال الهمزة قراأه� رافة 27. راأفة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش يف ال�سورة كله�، 
االأول، واالآخر، االأمور، وقد اأخذ، من اأنفق، االأنه�ر، االأم�ين، االأمد، االآي�ت، االأموال، واالأوالد، غيٍث 

اأعجب، االآخرة، لقد اأر�سلن� على مدار ال�سورة، االإجنيل.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ال توؤمنون، لتوؤمنوا، 
موؤمنني على مدار ال�سورة، واملوؤمن�ت، ال يوؤخذ، م�أواكم، وبئ�ش، ي�أن، يوؤتيه على مدار ال�سورة، ت�أ�سوا، 

وي�أمرون، يوؤتكم. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: معكم اأينم�، لهم اأجٌر على مدار 
ال�سورة، ميث�قكم اإن، وم�لكم اأال، ين�دونهم اأمل، فتنتم اأنف�سكم، لهم اأجرهم، اأنف�سكم اإال، عليهم اإال، 

منهم اأجرهم.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ب�سرٌي له، بين�ٍت ليخرجكم، 
لروؤوٌف رحيم، من ربكم، ي�سرٌي لكيال، غفوٌر رحيٌم لئال.

انتهى فر�ش �سورة احلديد املب�ركة
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فر�ش �سورة �ملجادلة �ملباركة

ُرون بفتح الي�ء وت�سديد الظ�ء واله�ء وبدون األف مدية هَّ َيظَّ 3،2. ُيظ�ِهرون 
له فيه� ت�سهيل الهمزة بني بني وحذف الي�ء، واإذا وقف عليه� يقف ب�لي�ء  2. الالئي 

ال�س�كنة
ِلُيْحِزن قراأه� ب�سم الي�ء وك�رش الزاي  10. ِلَيْحُزن 

املجل�ش مفردة  11. املج�ل�ش 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  13. ءاأ�سفقتم 

بون  قراأه� بك�رش ال�سني ويح�سِ 18. ويح�سبون 
قراأه� بفتح الي�ء   21. ور�سلي 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: اإن اأمه�تهم، عذاٌب األيٌم اإن، 
وقد اأنزلن�، �سهيٌد اأمل، االأر�ش، ثالثٍة اإال، خم�سٍة اإال، عليٌم اأمل، ب�الإثم على مدار ال�سورة، �سيئً� اإال، رحيٌم 

ءاأ�سفقتم، �سديداً اإنهم، �سيئً� اأوالئك، �سيئً� اإال، االأذلني، االآخر، االإمي�ن، االأنه�ر.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: لتوؤمنوا، فبئ�ش، 
املوؤمنون، يوؤمنون. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأمه�تهم اإن، اأمه�تهم اإال، معهم اأينم�، 
عنهم اأموالهم، اآب�ءهم اأو اأبن�ءهم اأو اإخوانهم اأو ع�سريتهم اأوالئك. 

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: فمن مل، فمن مل، خرٌي لكم، 

ف�إن مل، غفوٌر رحيم، مهنٌي لن، عزيٌز ال جتد.

انتهى فر�ش �سورة املج�دلة املب�ركة

فر�ش �سورة �حل�رش �ملباركة

بهم بك�رش ال�سني  حت�سِ 14. حت�سبهم 
فتح ي�ئه� اإيَن اأخ�ف  16. اإين 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
من اأهل على مدار ال�سورة، االأب�س�ر، االآخرة، لينٍة اأو، االأغني�ء، واالإمي�ن على مدار ال�سورة، رحيٌم اأمل، 
لئن اأخرجتم، اأحداً اأبداً، لئن اأخرجوا، االأدب�ر، جميعً� اإال، حم�سنٍة اأو، عذاٌب األيم، لالإن�س�ن، لو اأنزلن�، 

االأمث�ل، االأ�سم�ء.
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الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنني، ويوؤثرون، 
املوؤمن. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: م�ظننتم اأن، فيكم اأحداً، الأنتم اأ�سد. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من لينٍة، غاًل للذين، روؤوٌف 
رحيم، قوٌم اليفقهون، قوٌم ال يعقلون، جبٍل لراأيته. 

انتهى فر�ش �سورة احل�رش املب�ركة

فر�ش �سورة �ملمتحنة �ملباركة

قراأه� ب�ألف مدية مثبتة وعليه� اأوجه املد املنف�سل 1.واأن� اأعلم 
اأدغم الدال يف ال�س�د    فقد �سل 

ُل قراأه� ب�سم الي�ء وفتح ال�س�د ُيْف�سَ لُ  3. َيْف�سِ
قراأه� بك�رش الهمزة اإِ�سوة 4،6. اأُ�سوة 

قراأه� ب�إبدال الهمزة الث�نية واو خ�ل�سة مفتوحة )والبغ�س�ئوابداً(  4. والبغ�س�ُء اأَبداً 
قراأه� مهموزة  12. النبي 

له يف الهمزة الث�نية وجه�ن الت�سهيل بني بني، واإبداله� واو خ�ل�سة مك�سورة النبي اإذا 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االآخر، من اأزواجكم، 
االآخرة، من اأ�سح�ب. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: توؤمنوا على مدار 
ال�سورة، املوؤمن�ت على مدار ال�سورة، موؤمن�ت، موؤمنون، وال ي�أتني.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: وعدوكم اأولي�ء، واإي�كم اأن، ربكم اإن، 
لكم اأعداًء، اإليكم اأيديهم، تنفعكم اأرح�مكم، لكم اأ�سوة، لقومهم اإن�، فيهم اأ�سوة، دي�ركم اأن، اإليهم اإن، 

اإخراجكم اأن، عليكم اأن، اأزواجكم اإلى.  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: �سٍئ ربن�، فتنًة للذين، ح�سنٌة 
ملن، غفوٌر رحيٌم ال ينه�كم، حٌل لهم، اأن ال ي�رشكن، غفوٌر رحيم.

انتهى فر�ش �سورة املمتحنة املب�ركة
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فر�ش �سورة �ل�سف �ملباركة

له ت�سهيل الهمزة بني بني 4.ك�أنهم 
بعدَي ا�سمه فتح الي�ء  6. بعدي ا�سمه 

قراأه� ب�الإم�لة   التوراة 
متمٌّ نوَرُه بتنوين امليم م�سددة وفتح الراء و�سم اله�ء 1 8. متمُّ نوِرهِ 

اأن�س�راً هلل ب�لتنوين واالإ�س�فة  14. اأن�س�ر اهلل 
اأن�س�رَي اإلى اهلل بفتح الي�ء اأن�س�رْي اإلى اهلل 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش، ومن اأظلم، االإ�سالم، 
هل اأدلكم، عذاٍب األيم، االأنه�ر، من اأن�س�ري.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: توؤذونني، ي�أتي، 
توؤمنون، املوؤمنني.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: لكم اإن.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: م�سدقً� مل�، خرٌي لكم، 
اأن�س�راً هلل. 

انتهى فر�ش �سورة ال�سف املب�ركة

فر�ش �سورة �جلمعة �ملباركة

اأم�له� االأ�سبه�ين 5. التوراة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
االأميني، قدمت اأيديهم، جت�رًة اأو. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤتيه، بئ�ش.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: عليهم اآي�ته، زعمتم اأنكم اأولي�ء، لكم 
اإن. 

  
1. واحلديث امل�سل�سل ب�سورة ال�سف تلقين�ه عن م�س�يخن� بهذه ال�سورة ب�لتنوين ورفع نوره.
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: خرٌي لكم، كثرياً لعلكم.

انتهى فر�ش �سورة اجلمعة املب�ركة

فر�ش �سورة �ملنافقون �ملباركة

قراأه� بت�سهيل الهمزة بني بني، وكذلك يف االآية اخل�م�سة 4. راأيتهم 
قراأه� بت�سهيل الهمزة بني بني  ك�أنهم 

بون بك�رش ال�سني  يح�سِ يح�سبون 
َلوؤَوؤْا بتخفيف الالم االأولى  5. َلوؤَّْوا 

له الت�سهيل بني بني يف الهمزة الث�نية 11. ج�ء اأجله� 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش، االأعز، االأذل، نف�سً� 
اإذا.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤفكون، وللموؤمنني، 
ي�أتي، يوؤخر.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ب�أنهم اآمنوا، عليهم اأ�ستغفرت، لهم اأم، 
لهم اإن، ال تلهكم اأموالكم.

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: لئن رجعن�.

انتهى فر�ش �سورة املن�فقون املب�ركة

فر�ش �سورة �لتغابن �ملباركة 

قراأهم� ب�لنون بدل الي�ء نكفر، وندخله  9.يكفر، ويدخله 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
عذاٌب األيم، االأنه�ر، م�سيبٍة اإال، من اأزواجكم، رحيٌم اإمن�.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: موؤمن، ي�أتكم، ت�أتيهم، 
يوؤمن على مدار ال�سورة، بئ�ش، املوؤمنون.
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأن لن، عدواً لكم، غفوٌر 

رحيم، خرياً الأنف�سكم.

انتهى فر�ش �سورة التغ�بن املب�ركة

فر�ش �سورة �لطالق �ملباركة

قراأه� مهموزة 1.النبي 
له الت�سهيل يف الهمزة الث�نية بني بني ووجه ث�ن وهو االإبدال واو مك�سورة   النبئ اإذا 

ب�لٌغ اأمَرُه ب�لتنوين يف ب�لغ والرفع يف اأمره بدل اجلر 3. ب�لُغ اأمرهِ 
له فيه� حذف الي�ء وت�سهيل الهمزة بني بني، والوقف عليه� ب�لي�ء ال�س�كنة 4. الالئي 

قراأه� بتحريك الك�ف م�سمومة ُنُكراً 8. ُنكراً 
قراأه� بفتح الي�ء م�سددة بدل ك�رشه�  11. مبين�ت 

قراأه� ب�لنون ندخله  يدخله 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: عن اأمر، خ�رشاً اأعد، االألب�ب، 
قد اأنزل، االأنه�ر، قد اأح�سن، االأر�ش، االأمر، قد اأحاط.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤمن.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: عليكم اآي�ت. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ذكراً ر�سواًل، مبين�ٍت 
ليخرج.

انتهى فر�ش �سورة الطالق املب�ركة

فر�ش �سورة �لتحرمي �ملباركة

قراأه� مهموزة على مدار ال�سورة 1.النبي 
له يف الهمزة الث�نية الت�سهيل بني بني وله اإبداله� واو مك�سورة 3. النبئ اإلى 

�هرا  قراأه� ب�لت�سديد تظَّ 4. تظ�هرا 
َلُه  قراأه� بفتح الب�ء وت�سديد الدال مك�سورة ُيَبدِّ 5. يبدله 

قراأه� وِكَت�ِبِه على االإفراد  12. وكتبه 
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الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: واإذ اأ�رش، من اأنب�أك، االأنه�ر.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنني، موؤمن�ٍت، 
يوؤمرون، وم�أواهم، وبئ�ش. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي:  ربكم اأن. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: غفوٌر رحيم، �سداٌد ال 
يع�سون، مثاًل للذين على مدار ال�سورة، من روحن�.

انتهى فر�ش �سورة التحرمي املب�ركة

فر�ش �سورة �مللك �ملباركة

َيً� ب�الإبدال حرف مد من جن�ش حركة م�قبله� قراأه� خ��سِ 4. خ��سئ�ً 
قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  16. ءاأمنتم 

قراأه� يف االآيتني ب�إبدال الهمزة الث�نية بي�ء حم�سة مفتوحة  ال�سم�ِء اأن 
اأثبت الي�ء فيه� و�سال ويف الوقف يحذف الي�ء 17. نذير 

ك�س�بقته� اأثبت الي�ء و�سال اأم� وقف� فيحذف الي�ء 18. نكري 
قراأه� ب�الإ�سم�م لل�سني املك�سورة وهو االإ�س�رة حلركة ال�سني ب�ل�سم 27. �سيئت 

له الت�سهيل يف الهمزة الث�نية بني بني وذلك يف ال�سورة كله� 28. اأرءيتم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ينقلب اإليك، �سٍئ اإن اأنتم، 
االأر�ش على مدار ال�سورة، اأم اأمنتم، يروا اإلى، ب�سرٌي اأم، غروٍر اأمن، اإن اأم�سك، ونفوٍر اأفمن، واالأب�س�ر، 

واالأفئدة، قل اإمن�، قل اأرءيتم على مدار ال�سورة، اإن اأهلكني، عذاٍب األيم، اإن اأ�سبح.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: بئ�ش، ي�أتكم، ي�أتيكم.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ليبلوكم اأيكم اأح�سن، اأنتم اإال، قولكم 
اأو، يرزقكم اإن، اأرءيتم اإن على مدار ال�سورة. 

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: رجومً� لل�سي�طني، ف�سحقً� 

الأ�سح�ب، جنٌد لكم.
انتهى فر�ش �سورة امللك املب�ركة
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فر�ش �سورة �لقلم �ملباركة
قراأه� ب�الإدغ�م بغنة يف ح�لة الو�سل 1 1. ن والقلم 

قراأه� بوجهني االأول كحف�ٍش بتحقيق الهمزة والوجه الث�ين ب�إبداله� ي�ء  6. ب�أييكم 
مفتوحة 

قراأه� اأُن اغدوا ب�سم نون اأن وعند البدء بهمزة الو�سل فت�أخذ حركة حرف  22. اأِن اغدوا 
الدال

لن�  قراأه� بت�سديد الب�ء مك�سورة مع فتح الب�ء قبله� ُيَبدِّ 32. اأن ُيْبِدلن� 
قراأه� بفتح الب�ء َلَيْزِلقونك 51. َلُيْزِلقونك 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: معتٍد اأثيم، زنيٍم اأن، االأولني، 
اإذ اأق�سموا، اأمل اأقل، االآخرة، لكم اأمي�ٌن، ب�لغٌة اإلى، زعيٌم اأم، خ��سعًة اأب�س�رهم، متنٌي اأم. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: فلي�أتوا.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: حرثكم اإن، اأو�سطهم اأمل، �سلهم اأيهم، 
ب�رشك�ئهم اإن، لهم اإن، ت�سئلهم اأجراً.

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من�ٍع للخري، من ربك، اأن ال 

يدخلنه�، مكظوٌم لوال، من ربه، ذكٌر للع�ملني.

انتهى فر�ش �سورة القلم املب�ركة

فر�ش �سورة �حلاقة �ملباركة

قراأه� بت�سهيل الهمزة  7. ك�أنهم 
قراأه� ب�سكون الذال  12. اأُذنٌ 

له فيه� وجه�ن االأول كحف�ش والث�ين له النقل 19. كت�بيه اإين 
له وجه�ن ح�سب م�يقراأ يف كت�بيه اإين ف�إذا قراأ كحف�ش فله هن� االإظه�ر  28. م�ليه هلك 

و�سال ووقف� اأم� اإذا قراأ ب�لنقل فله هن� االإدغ�م يف اله�ئني و�سال 
قراأه� ب�لت�سديد يف الذال والك�ف  42. تذكرون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: رابيًة اإن�، االأر�ش، من اأوتي 
على مدار ال�سورة، االأي�م، مل اأوتي، ومل اأدر، وال طع�ٌم اإال، االأق�ويل، من اأحٍد.

1. واملحققني على االإظه�ر فيه� راجع ه�م�ش �سفحة �سورة ي�ش. 
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الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: واملوؤتفك�ت، ال يوؤمن، 
ال ي�أكله، م� توؤمنون.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ف�أخذهم اأخذة.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأخذًة رابية، عي�سٍة را�سية، 
غ�سلنٍي ال ي�أكله، من رب، لتذكرٌة للمتقني.

انتهى فر�ش �سورة احل�قة املب�ركة

فر�ش �سورة �ملعارج �ملباركة

قراأه� ب�إبدال الهمزة �س�ل 1. �س�أل 
قراأه� بفتح امليم يوَمئًذ 11. يومئذٍ 

قراأه� بتنوين �سم  16. نزاعةً 
قراأه� ب�سه�دتهم بحذف االألف بعد الدال  33. ب�سه�داتهم 

قراأه� بت�سهيل الهمزة بني بني   43. ك�أنهم 
ٍب بفتح النون و�سكون ال�س�د  قراأه� َن�سْ ٍب  ُن�سُ

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: جمياًل اإنهم، االأر�ش، من 
اأدبر، االإن�س�ن، هلوعً� اإذا، منوعً� اإال، االأجداث، ك�أنهم اإلى، خ��سعًة اأب�س�رهم.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: م�أمون. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: اأزواجهم اأو، منهم اأن. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: واقٍع للك�فرين، نزاعًة 
لل�سوى، معلوٌم لل�س�ئل.

انتهى فر�ش �سورة املع�رج املب�ركة
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فر�ش �سورة نوح �ملباركة 

قراأه� ب�سم نون اأن )اأُن اعبدوا( 3. اأِن اعبدوا 
فتح ي�ء دع�ئي )دع�ئَي اإال( 6. دع�ئي 

فتح ي�ءه� )اإيَن اأعلنت( 9. اإين 
اً قراأه� ب�سم الواو ُودَّ اً   23. َودَّ

قراأه� ب�إ�سك�ن الي�ء بيتْي 28. بيتَي 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: نوحً� اإلى، اأن اأنذر، عذاٌب 
األيم، مبنٌي اأن، م�سمًي اإن، اأطواراً اأمل، االأر�ش على مدار ال�سورة، وقد اأ�سلوا، دي�راً اإنك.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ي�أتيهم، ويوؤخركم، ال 
يوؤخر، موؤمنً�، وللموؤمنني، واملوؤمن�ت.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ويوؤخركم اإلى، لهم اإ�رشاراً، ربكم اإنه، 
لكم اأنه�راً، خلقكم اأطواراً، ويخرجكم اإخراجً�، خطيئ�تهم اأغرقوا.

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ب�س�طً� لت�سلكوا، من مل، 

نوٌح رب، كف�راً رب.

انتهى فر�ش �سورة نوح املب�ركة

فر�ش �سورة �جلن �ملباركة

قراأه� بك�رش الهمزة واإنه وكذلك االآية رقم 19 6،4،3. واأنه 
قراأه� بك�رش االألف وكذلك يف االآي�ت رقم )14،13،12،11،10،9،8( 5. واأن� 

قراأه� بك�رش االألف  7. واأنهم 
قراأه� ب�إبدال الهمزة ي�ء مليت  8. ملئت 
قراأه� ب�لنون بدل الي�ء ن�سلكه 17. ي�سلكه 

قراأه� ق�ل بدل قل 20. قل 
فتح الي�ء ربَي 25. ربيْ 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: قل اأوحي، االإن�ش يف ال�سورة 
كله�، االآن، اأ�رشٌ اأريد، االأر�ش على مدار ال�سورة، اأم اأراد، فمن اأ�سلم، قل اإين على مدار ال�سورة، ولن 

اأجد، ملتحداً اإال، من اأ�سعف، قل اإن اأدري، اأحداً اإال، قد اأبلغوا.  
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الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤمن.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ظننتم اأن.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأن لن يف ال�سورة كله�، 
غدقً� لنفتنهم. 

انتهى فر�ش حروف �سورة اجلن املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �ملزمل �ملباركة

قراأه� ب�سم الواو اأُو انق�ش 3. اأِو انق�ش 
6. ن��سئة   قراأه� ب�الإبدال ي�ء بدل الهمزة وبتنوين الفتح ن��سيًة 

قراأه� بك�رش الف�ء واله�ء ون�سِفِه 20. ون�سفه 
قراأه� بك�رش الث�ء الث�نية املفتوحة وك�رش اله�ء وثلثه 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: قلياًل اأو، ترتياًل اإن�، ثقياًل اإن، 
قياًل اإن، قلياًل اإن، وعذابً� األيمً�، االأر�ش على مدار ال�سورة، مهياًل اإن�، مفعواًل اإن، �سبياًل اإن.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: تبتياًل رب، اأن لن، غفوٌر 
رحيم.

انتهى فر�ش �سورة املزمل املب�ركة

فر�ش �سورة �ملدثر �ملباركة

جز قراأه� بك�رش الراء م�سددة والرِّ 5. والرجز 
قراأه� ب�لت�سهيل لهمزته� بني بني  50. ك�أنهم 

قراأه� بفتح الف�ء م�ستنَفرة  م�ستنفرة 
قراأه� ب�لت�ء بدل الي�ء وم�تذكرون 56. وم�يذكرون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: اأن اأزيد، �سعوداً اإنه، اإذ اأدبر، 
رهينٌة اإال، االآخرة.
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الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: يوؤثر، واملوؤمنون، يوؤتى.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: عدتهم اإال، منكم اأن، منهم اأن. 
 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: لواحٌة للب�رش، فتنًة للذين، 
نذيراً للب�رش.

انتهى فر�ش �سورة املدثر املب�ركة

فر�ش �سورة �لقيامة �ملباركة

ب وكذلك يف االآية 36 قراأه� بك�رش ال�سني اأيح�سِ 3. اأيح�سب 
قراأه� بفتح الراء َبَرَق 7. َبِرَق 

قراأه� ب�لت�ء امل�سمومة بدل الي�ء امل�سمومة 37. مينى 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن على مدار ال�سورة، 
يومئٍذ اأين، ولو األقى، االآخرة، ن��رشٌة اإلى، �سدًى اأمل، واالأنثى.

  
الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من راق النه لي�ش له �سكت 

فيه�.

انتهى فر�ش �سورة القي�مة املب�ركة

فر�ش �سورة �لإن�سان �ملباركة

له فيه� وجه�ن و�سال ب�لتنوين واإذا وقف وقف ب�الألف ووجه كحف�ش  4. �سال�سال 
قراأه� ب�لتنوين وكذلك يف االآية بعده� قواريراً  15. قواريرا 

قراأه� ب�سكون الي�ء وك�رش اله�ء ع�ِلْيِهم 21. ع�لَيهم 
قراأه� ب�إبدال الهمزة ي�ء �سين�  28. �سئن� 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: هل اأتى، االإن�س�ن على مدار 
ال�سورة، مذكوراً اإن�، نطفٍة اأم�س�ٍج، ب�سرياًأ اإن�، كفوراً اإن�، و�سعرياً اإن، االأبرار، واأ�سرياً اإمن�، وال �سكوراً اإن�، 

االأرائك، طهوراً اإن، م�سكوراً اإن�، اآثمً� اأو، طوياًل اإن، تبدياًل اإن، عذابً� األيمً�.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: منهم اآثمً�.
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الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: من ربن�.

انتهى فر�ش �سورة االإن�س�ن املب�ركة

فر�ش �سورة �ملر�سالت �ملباركة

قراأه� بتحريك الذال ب�ل�سم ُنُذراً 6. نذراً 
رن�  قراأه� بت�سديد الدال فقدَّ 23. فقدرن� 

قراأه� ب�لت�سهيل بني بني  33. ك�أنه 
قراأه� ب�إ�س�فة األف مدية بعد الالم جمعً� جم�الٌت  جم�لٌت 

قراأه� ب�إبدال الهمزة ي�ء مفتوحة فبَيي 50. فب�أي 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: عذراً اأو نذراً اإمن�، يوٍم اأجلت، 
االأولني على مدار ال�سورة، مكنٍي اإلى، االأر�ش، كف�تً� اأحي�ًء، قلياًل اإنكم.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: وال يوؤذن، يوؤمنون. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: يومئٍذ للمكذبني على مدار 
ال�سورة، �سعٍب ال ظليل. 

انتهى فر�ش �سورة املر�سالت املب�ركة

فر�ش �سورة �لنباأ �ملباركة

قراأه� بت�سديد الت�ء مك�سورة وفتِّحت  19. وفتحت 
�قً� قراأه� بتخفيف حركة ال�سني املفتوحة وغ�سَ �ق�ً  25. وغ�سَّ

قراأه� مرفوعة ربُّ 37. ربِّ 
اأي�س� رفعه� ف�سم النون الرحمُن الرحمِن 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
وجن�ٍت األف�فً� اإن، فك�نت اأبوابً�، �رشابً� اإن، وال �رشابً� اإال، وف�قً� اإنهم، �سٍئ اأح�سين�ه، عذابً� اإن، من اأذن، 

م�آبً� اإن�.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: فت�أتون.
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الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: وخلقن�كم اأزواج�، نزيدكم اإال.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ثج�جً� لنخرج، مر�س�داً 
للط�غني، م�آبً� البثني، اأحق�بً� ال يذوقون، ده�قً� ال ي�سمعون، من ربك، ح�س�بً� رب، �سفً� ال يتكلمون. 

انتهى فر�ش �سورة النب�أ املب�ركة

فر�ش �سورة �لنازعات �ملباركة

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  11. اأءن� 
قراأه� اإذا  اأءذا 

قراأه� بغري تنوين وقف� وو�سال  16. طوًى 
ى كَّ قراأه� بت�سديد الزاي َتزَّ 18. تزكى 

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  27. ءاأنتم 
قراأه� بت�سهيل الهمزة بني بني 46. ك�أنهم 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: واجفٌة اأب�س�ره�، هل اأت�ك، 
االآية، االأعلى، االآخرة واالأولى، خلقً� اأم، االأر�ش، االإن�س�ن، ع�سيًة اأو.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: امل�أوى على مدار 
ال�سورة.

الكلم�ت التى وقعت فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املنف�سل وهي: ءاأنتم اأ�سد.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: لعربًة ملن، مت�عً� لكم.

انتهى فر�ش �سورة الن�زع�ت املب�ركة

فر�ش �سورة عب�ش �ملباركة

قراأه� ب�سم العني بدل فتحه� 4. فتنفعه 
قراأه� بت�سديد ال�س�د مفتوحة بدل فتحه� خمففة  6. ت�سدى 

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  22. �س�ء اأن�رشه 
قراأه� بك�رش الهمزة اإن�  25. اأن� 

قراأه� ب�إبدال الهمزة بحرف مد من جن�ش حركة م�قبله� 37. �س�أنٌ 
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الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأعمى، االإن�س�ن على مدار 
ال�سورة، من اأي، االأر�ش، من اأخيه، قرتٌة اأوالئك. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: مت�عً� لكم.

انتهى فر�ش �سورة عب�ش املب�ركة

فر�ش �سورة �لتكوير �ملباركة

قراأه� ب�إبدال الهمزة ي�ء مفتوحة بيي  9. ب�أي 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ب�الأفق. 

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: منكم اأن.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: �سيط�ٍن رجيم، ذكٌر للع�ملني.

انتهى فر�ش �سورة التكوير املب�ركة

فر�ش �سورة �لإنفطار �ملباركة

فعدَّ لك قراأه� بت�سديد الدال  7. فعدلك 
قراأه� ب�لرفع يوُم 18. يومَ 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن، االأبرار، واالأمر. 
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: نف�ٌش لنف�ٍش.

انتهى فر�ش �سورة االإنفط�ر املب�ركة
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فر�ش �سورة �ملطففني �ملباركة

له فيه� االإدغ�م بغري غنة 14. بل ران 
قراأه� ب�ألف مدية بعد الف�ء ف�كهني 31. فكهني 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: معتٍد اأثيٍم اإذا، االأولني، االأبرار 
على مدار ال�سورة، االأرائك على مدار ال�سورة.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: ك�لوهم اأو. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ويٌل للمطففني، يومئٍذ 
للمكذبني على مدار ال�سورة، عن ربهم، من رحيٍق.

انتهى فر�ش �سورة املطففني املب�ركة

فر�ش �سورة �لإن�سقاق �ملباركة 

لَّى قراأه� ب�سم الي�ء وفتح ال�س�د وفتح الالم م�سددة  وُي�سَ 12. وي�سلى 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
االإن�س�ن، ك�دٌح اإلى، من اأوتي على مدار ال�سورة، �سعرياً اإنه، م�رشوراً اإنه، بعذاٍب األيٍم اإال.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ال يوؤمنون.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي:  لهم اأجر.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأن لن. 

انتهى فر�ش �سورة االإن�سق�ق املب�ركة

فر�ش �سورة �لربوج �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأخدود، واالأر�ش، �سهيٌد 
اإن، االأنه�ر، ل�سديٌد اإنه، هل اأت�ك.
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الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: املوؤمنني على مدار 
ال�سورة، يوؤمنوا، املوؤمن�ت.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: منهم اإال. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: فع�ٌل مل�.

انتهى فر�ش �سورة الربوج املب�ركة

فر�ش �سورة �لطارق �ملباركة

قراأه� بتخفيف امليم مَلَ�  4. مل� 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن، واالأر�ش.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: نف�ٍش مل�.

انتهى فر�ش �سورة الط�رق املب�ركة

فر�ش �سورة �لأعلى �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأعلى، غث�ًء اأحوى، فذكر 
اإن، االأ�سقى، قد اأفلح، واالآخرة، االأولى.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: توؤثرون.

انتهى فر�ش �سورة االأعلى املب�ركة
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فر�ش �سورة �لغا�سية �ملباركة

ال ُت�سمع قراأه� ب�سم الت�ء  11. ال ت�سمع 
الغيٌة قراأه� بتنوين �سم  الغيةً 

 الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: هل اأت�ك، عنٍي اآنية، طع�ٌم اإال، 
مبثوثٌة اأفال، االإبل، االأر�ش، فذكِر اإمن�، مب�سيطٍر اإال، االأكرب.    

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اآنيٍة لي�ش، �رشيٍع ال ي�سمن، 
ن�عمٌة ل�سعيه�، ع�ليٍة ال ت�سمع، مذكٌر ل�ست.

انتهى فر�ش �سورة الغ��سية املب�ركة

فر�ش �سورة �لفجر �ملباركة 

قراأه� ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل ي�رشي  4. ي�رش 
قراأه� ب�إثب�ت الي�ء و�ساًل ب�لوادي  9. ب�لواد 

قراأه� بفتح الي�ء يف ربي واأثبت الي�ء و�سال يف اأكرمن 15. ربي اأكرمن 
قراأه� بفتح الي�ء يف ربي واأثبت الي�ء و�سال يف اأه�نن 16. ربي اأه�نن 

قراأه� ب�سم ح�ئه� وحذف االألف بعده� حُت�سون  18. حت��سون 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: حجٍر اأمل، بع�ٍد اإرم، االأوت�د، 
عذاٍب اإن، االإن�س�ن على مدار ال�سورة، االأر�ش. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: وت�أكلون.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ق�سٌم لذي، اأكاًل مل�، فيومئٍذ 
ال يعذب.

انتهى فر�ش �سورة الفجر املب�ركة 
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فر�ش �سورة �لبلد �ملباركة

ُب  قراأه� بك�رش ال�سني اأيح�سِ 6،5. اأيح�سب 
قراأه� ب�الإبدال مو�سدة 20. موؤ�سدة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن، كبٍد اأيح�سب، لبداً 
اأيح�سب، اأحٌد اأمل، رقبٍة اأو اإطع�ٌم، مقربٍة اأو.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: هم اأ�سح�ب.
  

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأن لن، اأن مل. 

انتهى فر�ش �سورة البلد املب�ركة

فر�ش �سورة �ل�سم�ش �ملباركة

فال يخ�ف قراأه� ب�لف�ء بدل الواو  15. وال يخ�ف 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: واالأر�ش، قد اأفلح.

انتهى فر�ش �سورة ال�سم�ش املب�ركة

فر�ش �سورة �لليل �ملباركة

قراأه� ب�الإبدال يوتي  18. يوؤتي 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: واالأنثى، من اأعطى، لالآخرة، 
واالأولى، االأ�سقى، االأتقى، االأعلى.

انتهى فر�ش �سورة الليل املب�ركة 
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فر�ش �سورة �ل�سحى �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ولالآخرة، االأولى.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: خرٌي لك.

انتهى فر�ش �سورة ال�سحى املب�ركة

فر�ش �سورة �ل�رشح �ملباركة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: ي�رشاً اإن.

انتهى فر�ش �سورة ال�رشح املب�ركة

فر�ش �سورة �لتني �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأمني، االإن�س�ن.

الكلم�ت التي فيه� �سلة امليم م�سمومة واأوجه املد املنف�سل وهي: فلهم اأجر.

انتهى فر�ش �سورة التني املب�ركة

فر�ش �سورة �لعلق �ملباركة

قراأه� بت�سهيل الهمزة وذلك يف ال�سورة كله�  9. اأراأيت 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن على مدار ال�سورة، 
علٍق اقراأ، االأكرم، عبداً اإذا، اأو اأمر.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأن راآه، لئن مل.

انتهى فر�ش حروف �سورة العلق املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �لقدر �ملباركة 

 الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: من األف.

انتهى فر�ش حروف �سورة القدر املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لبينة �ملباركة

قراأه� بهمزة بعد الي�ء الربيئة  7،6. الربية 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: من اأهل على مدار ال�سورة، 
االأنه�ر. 

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: ت�أتيهم، ويوؤتوا. 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأبداً ر�سي.

انتهى فر�ش حروف �سورة البينة املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لزلزلة �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأر�ش على مدار ال�سورة، 
االإن�س�ن، لريوا اأعم�لهم.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: اأ�ست�تً� لريوا.

انتهى فر�ش حروف �سورة الزلزلة املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لعاديات �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: جمعً� اإن، االإن�س�ن، ل�سديٌد 
اأفال.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: يومئٍذ خلبري.
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انتهى فر�ش حروف �سورة الع�دي�ت املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لقارعة �ملباركة

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: عي�سٍة را�سية.

انتهى فر�ش حروف �سورة الق�رعة املب�ركة 

فر�ش حروف �سورة �لتكاثر �ملباركة

الخالف فيه� بينه وبني حف�ش 

انتهى فر�ش حروف �سورة التك�ثر املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لع�رش �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االإن�س�ن، خ�رٍش اإال.

انتهى فر�ش حروف �سورة الع�رش املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لهمزة �ملباركة

ب  قراأه� بك�رش ال�سني يح�سِ 3. يح�سب 
قراأه� ب�الإبدال مو�سدة  8. موؤ�سدة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأفئدة.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: ويٌل لكل، همزٍة ملزة.

انتهى فر�ش حروف �سورة الهمزة املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �لفيل �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: طرياً اأب�بيل.

الكلم�ت التي فيه� اإبدال الهمزة بحركة من جن�ش م�قبله� على مدار ال�سورة هي: م�أكول.

انتهى فر�ش حروف �سورة الفيل املب�ركة

فر�ش حروف �سورة قري�ش �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: قري�ٍش اإيالفهم.

انتهى فر�ش حروف �سورة قري�ش املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �ملاعون �ملباركة

قراأه� بت�سهيل الهمزة الث�نية بني بني  1.اأرءيت 

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: فويٌل للم�سلني.

انتهى فر�ش حروف �سورة امل�عون املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لكوثر �ملباركة 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: االأبرت.

انتهى فر�ش حروف �سورة الكوثر املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لكافرون �ملباركة 

الخالف بينه وبني حف�ش يف فر�ش حروفه�.

انتهى فر�ش حروف �سورة الك�فرون املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �لن�رش �ملباركة

ال خالف بينه وبني حف�ش يف فر�ش حروفه�.

انتهى فر�ش حروف �سورة الن�رش املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �مل�سد �ملباركة

قراأه� حم�لُة ب�لرفع  4. حم�لةَ 

انتهى فر�ش حروف �سورة امل�سد املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لإخال�ش �ملباركة

قراأه� مهموزة ُكُفوؤاً 4.ُكُفواً 

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: كفواً اأحد.

الكلم�ت التى وقعت فيه� غنة الالم والراء بخلف عنه على مدار ال�سورة هي: يكن له.

انتهى فر�ش حروف �سورة االإخال�ش املب�ركة

فر�ش حروف �سورة �لفلق �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: قل اأعوذ، غ��سٍق اإذا، ح��سٍد 
اإذا.

انتهى فر�ش حروف �سورة الفلق املب�ركة
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فر�ش حروف �سورة �لنا�ش �ملباركة

الكلم�ت التي فيه� نقل حركة الهمزة لل�س�كن قبله� على مدار ال�سورة هي: قل اأعوذ.

انتهى فر�ش حروف �سورة الن��ش املب�ركة

وبه� يتم الكت�ب، واحلمد هلل رب الع�ملني اأواًل واآخراً واأ�سلي واأ�سلم على معلم القراآن واآله و�سحبه 
اأجمعني.
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املراجع
فريدة الدهر يف ت�أ�سيل وجمع القراءات الع�رش لل�سيخ حممد اإبراهيم حممد �س�مل.. 1
الب�سط يف القراءات الع�رش ت�أليف �سمر الع�س�.. 2
حق التالوة ت�أليف ح�سني �سيخ عثم�ن.. 3
تقريب املع�ين يف �رشح حرز االأم�ين ت�أليف ال�سيخ�ن �سيد ال�سني و خ�لد العلمي.. 4
نه�ية القول املفيد يف علم التجويد لل�سيخ حممد مكي اجلري�سي.. 5
هداية الق�ري اإلى جتويد كالم الب�ري لل�سيخ املر�سفي.. 6
تف�سري ابن كثري طبعة دار الفكر.. 7
االأ�سول والفر�ش يف رواية ور�ش ت�أليف اإبراهيم طه �سليم�ن الداية.. 8
املي�رش يف القراءات االأربع ع�رشة ت�أليف حممد فهد خ�روف.. 9

رواية ور�ش وحتريراته� من طريق طيبة الن�رش ت�أليف جم�ل الدين حممد �رشف.. 10
كيف نرتل القرءان برواية ور�ش عن ن�فع من طريق االأ�سبه�ين لل�سيخ عبد العلي اعنون  )ن�سخة . 11

اليكرتونية(.
االإ�س�ءة يف اأ�سول القراءة  لل�سيخ ال�سب�ع.. 12
معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب.. 13
القراءات الع�رش املتواترة من ال�س�طبية والدرة يف ه�م�ش القرءان الكرمي اإعداد ال�سيخ حممد ُكرمي . 14

راجح بكرة علوى بلفقيه.



فاِت وواِحِد االأفعاِل وال�شّ احلمُد هلِل فريِد الّذاِت 

على النّبّي امل�شطفى واالآِل ثّم �شالُة اهلِل ذي اجلالِل 

االأزرُق ثم االأ�شبهاينُّ �َشَوى وبعُد فاعلْم اأّن عن ور�ٍش روى 

به وكّل ِمنُهما ال يُْنَكُر رُ  دَّ واأزرٌق طريُقُه املُ�شَ

َوْهَو الذي نَْعِنيِه بالبَيَا ِن واالأ�شبهاينُّ الّطريُق الثّاينِ 


