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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

، احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله ومجيع أصحابه الطيبني 

   :وبعد، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، الطاهرين
بعض الكتب  فإنه من فضل اهللا علي ورمحته أن مكنين ويسر يل نشر

فمن منه عز وجل أن خرج لنا ، املتعلقة ببعض روايات وقراءات القرآن الكرمي
الثُمر اليانع يف رواية (وكتاب ) املذكرة يف التجويد يف رواية حفص(كتاب 

القمر املنري يف قراءة اإلمام املكي عبد اهللا بن (وكتاب ) اإلمام قالون عن نافع
وكتاب ) رواية اإلمام الدوري عن أيب عمروفوح العطر يف (وكتاب ) كثري

اإلستربق يف رواية اإلمام ورش عن (وكتاب ) الرياش يف رواية شعبة بن عياش(
كما من علي بإخراج ، وكل ذلك من طريق الشاطبية) نافع من طريق األزرق

أسأل اهللا ، من طريق الدرة املضية) عبري من التحبري يف القراءات الثالث(كتاب 
ال حيرمين من ذلك األجر واملثوبة وأن جيعل تلك الكتب هي املصاحف  أن

وعسى أن يكون يف تلك الكتب املنشورة علماً نافعاً ينتفع ، املوروثة من بعدي
  .به املسلمون

، وها أنذا أُخرج الكتاب املتعلق بقراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر الدمشقي
من طريق  )الشامي عبد اهللا بن عامرالسنا الزاهر يف قراءة اإلمام (وأمسيته 
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. هو أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي: أحدمها، والبن عامر راويان. الشاطبية
  .هو أبو عمرو أمحد بن ذكوان الدمشقي: واآلخر

وجعلت هذا الكتاب على منط ما سبقه من كتيب األخرى حيث ذكرت 
رآنية على رواية حفص وذكرت الكلمة الق. األصول أوالً مث فرش احلروف آخراً
وحيث ما اتفق . مث كتابة كيفية نطقها، مث بيان قراءتها على قراءة ابن عامر

وإذا خالف أحدمها حفصاً ذكرت ) ابن عامر(الراويان على خالف حفص قلت 
  . وإذا مل خيالف الراويان حفصاً يف كلمة مل أذكرها، الرواية املخالفة دون املوافقة
نه وتعاىل القريب ايب غافر الذنب وقابل التوب هذا وأسأل اهللا سبحا

وأن جيزي عنا خرياً من  .أن يغفر يل زاليت ويقبل توبيت وأن يهديين سواء السبيل
وأخص منهم األخ حممد بن ، بذل معي جهداً وأعانين على إخراج هذا الكتاب

  . عسى ربنا أن جيزيه خرياً ويرفع درجاته يف عليني، حممود حوا
وصل ريب على نبينا حممد إمام ، ل منا إنك أنت السميع العليمربنا تقب

  .املتقني وعلى من اهتدى بِهديه واقتفى أثره إىل يوم الدين
  )1(املؤلف

                                                           
يف   محـاة سـوريا يف مدينـة   ولد يف ، هو أبو احلسني حممد نبهان بن حسني بن نبهان مصري) 1(

البتدائية واملتوسطة مث ضـعف  درس املرحلتني ا، م1944/آذار/20املوافق  ـه1363/صفر/25
، مث التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنيـة ، بصره حىت كُف وهو يف السابعة عشرة من عمره

، وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد شيخ قراء مدينة محاة يف عصره، وخترج منه
ودرس ، م1981هــ  1401ل إىل مكة املكرمة سـنة  مث انتق، ودرس فيه، وعني نائباً ملدير املعهد

أسأل اهللا أن خيتار له اخلـري حيـث   ، القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى وهو مايزال فيها حىت اآلن
    .إنه مسيع جميب، كان
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  التراجم
  :عبد اهللا ابن عامر -

، مث انتقل إىل دمشق وهو ابن تسع سنني، يف مشال األردن، ولد سنة مثان للهجرة
وواثلة ، والنعمان بن بشري، ويةبن أيب سفيانمعا :ولقي عدداً من الصحابة منهم

   .وأبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، بن األسقع
وفضالة ، واملغرية بن أيب شهاب املخزومي، أخذ القراءة عرضاً على أيب الدرداء

وويل القضاء بعد أيب إدريس اخلوالين  .وصار إماماً يف القراءة واإلقراء، بن عبيد
  .فكان قاضياً موفقاً

ال ، -أي األموي  –كان ابن عامر رئيس اجلامع  :ل عنه تلميذه حيىي الذماريقا
  .يرى فيه بدعة إال غريها

وله من العمر مائة وعشر  118تويف رمحه اهللا تعاىل بدمشق يوم عاشوراء سنة 
  .سنوات

   :ترمجة اإلمام هشام
م أهل إما، الدمشقي، أبو الوليد السلمي، هو هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة

  .وحمدثهم، ومقرئهم ومفتيهم، دمشق وخطيبهم
  هـ153ولد سنة 

رزق كرب السن وصحة العقـل  ، كان فصيحاً عالمة واسع الرواية خطيباً مفوها
  .ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديث، والرأي



  

6 

لكم احلق منازل أهل احلق يوم ال يقضي ينـزقولوا احلق  :كان يقول يف خطبته
  .إال باحلق

  .هـ بدمشق245ويف رمحه اهللا تعاىل سنة ت
 :ترمجة اإلمام ابن ذكوان

شيخ القراء بالشـام  ، أبو عمر القرشي الفهري، هو عبد اهللا بن بشر بن ذكوان
وماجيـب علـى   ، كتاب أقسام القرآن وجواا :مؤلفاته، وإمام جامع دمشق

  .القارئ عند حركة لسانه
اق وال باحلجاز وال بالشام وال مبصر مل يكن بالعر :قال عنه أبو زرعة الدمشقي

  .وال خبراسان يف زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه
قلت كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثري وكان هشام أوسع علما  :قال الذهيب

  .من ابن ذكوان بكثري 
  .وقرأت عليه القرآن غري مرة، أقمت على الكسائي سبعة أشهر :قال ابن ذكوان

أو لعله كان  ؛وكان ابن ذكوان يؤم يف الصلوات، اخلطيب يل إن هشاما كانق
  .هـ بدمشق)242(تويف رمحه اهللا تعاىل سنة ، نائب هشام
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  أصول قراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر

  :االستعاذة

  .أول السورة أو يف جزئهايف سنةٌ مستحبةٌ يف أولِ كُلّ تالوة سواٌء كانت 

  :البسملة

  . أولِ كُلّ سورة ابتداءاً عدا سورة التوبةأثبت البسملة يف
  :البسملة بين السورتني

  .إثباتها وحذفُها: البن عامر يف البسملة بْين السورتني وجهان
  : إثباتها  :أوالً

  .وفيه ثالثةُ أوجه جائزة ووجٌه غري جائز
  :األوجه اجلائزة

  .وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية  -1
  .وقطع البسملة عن أول السورة التالية، قطع آخر السورة عن البسملة -2
  .قطع آخر السورة ووصل البسملة بآخر السورة التالية -3

  :الوجه غري اجلائز
  .وْصلُ آخر السورة بالبسملة وقطعهما عن أول السورة التالية

  :حذفُها :ثانياً
  :ويف ذَلك ثالثةُ أوجه

  .لسورتني دونَ سكت وال تنفُّسالوصلُ بْين ا  -1
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  .السكت بينهما بدون تنفُّس -2
  .وهذا الوجه قال به ابن الباذش ؛الوقف بينهما مع التنفس -3

وهذه األوجه الثالثة هي ذاتها ما بْين األنفال والتوبة حْيثُ ال بسملةَ يف 
  .أولِ التوبة وصالً وال ابتداءاً

  هاُء الِكناية

  .ضمريِ الغائب املذكَّرهي هاُء ال
البن عامر يف هاِء الكناية ما لحفْصٍ فيها حْيثُ يصلُ اهلـاَء املضـمومة   

  .واملكسورة بياء وذَلك إِذَا وقَعْت بْين متحركني ويف ذَلك استثناءات، بواو
نؤِتـِه   [ )1(]يؤدِِّه [: يكسر اهلاء هشام من دون صلة يف الكلمات التالية: أوال
  .)5(] ألِْقِه إليهم [ )4(]ويتقِه  [ )3(]نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه  [ )2( ] ِمنها
  )6(] يرضه لَكُم [هاُء : ً ثانيا

  .وجهان، وبضمها من دون صلة، بإسكان اهلاءقرأها هشام 
  .وقرأها ابن ذكْوان بإشباعِ ضمة اهلاء

  :)7(] شراً يره –خرياً يره  [ :ثالثاً
                                                           

  75آل عمران - 1
  145آل عمران - 2
   115النساء - 3
  52النور- 4
  28النمل- 5

  7الزمر 6-
  8-7الزلزلة- 7
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ها هشام وصالً ووقْفاأسكن ً.  
  )1( ]أرجِه [: رابِعاً

  .قَرأَ ابن عامر بِهمزة ساكنة بْين اجليمِ واهلاء
وأرجئه(وقَرأَ هشام بضم اهلاء مع صلَتها بواوٍ 

  ).وأخاه 
 من دون صلة ةذكوان بكسرِ الضم أَ ابنوأخاه(وقَر أرجئه.(  

يف سورة الفـتح   ] علَيِه اهللا [ يف الكهف و ] إال وما أنسانيه [وقَرأَ ابن عامر 
  .بكسرِ اهلاء فيهِما

  .يف سورة الفرقان قرأها بكسر اهلاء من دون صلة ] وفيه مهاناً [

    د والقصرـمـال

 .والصلة الكربى، واملنفصل، وسطَ ابن عامر املد املتصل
  .والصلة الصغرى حركَتني، والعوض، ومد البدل

و ط، القصر(العارض للسكون واللِّني املراتب الثالث يف لَهوالطُّول، والتوس.(  

    اهلمزتان من كلمة

والثانية مهزة قطعٍ إما مفتوحـة أو  ، وتكونُ األوىل منهما مهزة استفهام مفتوحة
  .مضمومة أو مكسورة

ألفاً بـني   أدخل هشام :] أ أِلد، أ أنذرتهم [، مثل، اهلمزة الثانية مفتوحة -1
  .وجهان، )أَاْأَلد(أو حتقيقها  )أََاْاَلد، أاْاَنذرتهم(اهلمزتني مع تسهيل اهلمزة الثانية 

                                                           
  36والشعراء111رافاألع  1
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 ] أؤنبِّئكم [ :وهي ثالثة مواضع يف القرآن الكرمي، اهلمزة الثانية مضمومة -2
  .]8:ص[  ] أ ؤنزِلَ []  25:القمر[  ] أ ؤلِْقي  [ ] 15:آل عمران[ 

، وعدمـه ، حتقيق اهلمزتني مع اإلدخال: لهِشام فيها ] ؤنبِّئُكمأ [ :ففي األول
  .وجهان
  :هلشامٍ فيهما ثالثةُ أوجه ؛] ءأُلِْقي [ :والثالث ] ءأُنزِلَ [ :ويف الثاين
، أو تسـهيلها  ؛إدخالُ ألف بينهما مع حتقيقِ اهلمـزة الثانيـة   -2و1
  .وجهان

  .فصكحمع حتقيق الثانية عدمِ اإلدخال  -3
  
  :] أِئنا، أئذا [ :مثل، اهلمزة الثانية املكسورة -3

هلشام فيها قاعدة مطّرِدة حْيثُ يدخل ألفاً بْين اهلمزتني يف بعـض  ليس 
  .ويْدخلُ ألفاً خبالف عْنه يف كلمات أخرى، الكلمات قوالً واحداً

  :والً واِحداالكلمات الَِّتي أدخل أِلفاً بين اهلمزتني فيها ق –أ 
  .]29:والعنكبوت 81:سورة األعراف[ ]أئنكُم لَتأْتونَ الرِّجالَ[
  .]41والشعراء113:األعراف[ ]أِئن لَنا َألجراً[
  .]5سورة الرعد[ ]ناِئأ إذَا كُنا تراباً أ [
  .]98و 49:اإلسراء[ ]ناِئـأ إِذَا كُنا ِعظاماً ورفاتاً أ[
  .]66سورة مرمي[ ]ذا ما ِمتِئـأ [
   ]16الصافات[ ] أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثون [
   .]53الصافات [  ] أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا ملدينون [
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] ك52:سورة الصافات[ ]أِئن[  
  .]86سورة الصافَّات[ ]أئفْكاً[
  .]47لواقعةسورة ا[ ]نا لَمبعوثونَِئِئذا كُنا تراباً وِعظاماً أَأ [
 التحقيق وتسهيل اهلمزة الثانيةاملوضع ا ذه لَه يف ؛]9:فصلَْت[]أئنكُم لَتكْفُرونَ[

  .مع اإلدخال
  .]82:املؤمنون[ ]نا لَمبعوثونِئوكُنا تراباً وِعظَاماً أ[
  .]67النمل[ ]أِئنا ملخرجون وءاباؤناأءذَا كُنا تراباً [
  ]  10:السجدة [ ] أئنا لفي خلق جديد [
  .]10:النازِعات[ ]نا لَمردودونَ يف احلاِفرةِئأ[
  :)اإلدخال وعدمه(الكلمات الَِّتي فيها الوجهان  -ب
  .]19األنعام[]أِئنكُم لَتشهدونَ[
  .]90بيوسف[ ]أئنك ألنت يوسف[
  .]55النمل[) ِئنكُمأ[
  .]64، 63، 62، 60،61النمل[ ]إله مع اهللاأ [
  .]19:يس[ ]أِئن ذُكِّرتم [
  ] 36:الصافات[  ] ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون [
  .]3:ق[ ]ِمتنا ائِِذأ[
  :زاد ابن عامر مهزةَ استفهامٍ يف املواضعِ التالية خالفاً حلفص_ ج

1- ] مل اهلمزةَ الثانية من ، والشعراء، وطه، باألعراف  ] ءامنتسه ثُم
  .لف بينهمادون إدخالِ أ
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2- ] ِميجيٌّ( :أسقط هشام مهزةَ االستفهام من كلمة  ] ءاعمءاْعج( ،
 .وقرأها ابن ذكوان بتسهيل اهلمزة الثانية كحفص

، مهزةَ استفهامفيها ابن عامر زاد  :]األحقاف [  ] أذهبتم [ مهزة  -3
مع  ؛إدخالُ ألف بْين اهلمزتني: ولهِشامٍ فيها حسب قاعدته وجهان

  .وتسهيلها، حتقيق الثانية
زاد ابن عامرٍ مهزة االستفهام قبـل  .. بسورة القلم ]كَانَ أن[مهزة  -4

والبنِ ذكوان التسهيل ، اإلدخال مع التسهيل فقط: ولهِشامٍ فيها، أن
 .من غري إدخال

سهلَ اهلمزة الثانية ابن عامرٍ من دون إدخـالِ ألـف    :] ءاهلَتنا [  -5
  .بينهما

  :االستفهام املكرر الوارد يف أحد عشر موِضعاً يف تسعِ سور -د
  :يف املواضع التاليةوأثبتها يف الثانية ، أسقطَ مهزةَ االستفهام يف األوىل

  .] 5:الرعد [ ] نا لفي خلق جديدأئ ؛ذا كنا تراباًأئ [ -1
   .]98؛49:اإلسراء[ ] نا ملبعوثونأئ ؛ذا كنا عظاماً ورفاتاًأئ [ -3و2
 .] 82:املؤمنون[ ] نا ملبعوثونأئ ؛ذا متنا وكناتراباً وعظاماًأئ [ -4
  .]10:السجدة[ ] نا لفي خلق جديدأئ ؛ذا ضللنا يف األرضأئ [ -5
  ]16:الصافات [] ملبعوثونناأئ ؛ذا متنا وكنا تراباً وعظاماًأئ [ -6
  . ]53؛16:الصافات[ ] ملدينون ناأئ ؛ذا متنا وكنا تراباً وعظاماًأئ  [ -7
  ]29ـ28:العنكبوت[ ] أِئنكم.. .إنكم لتأتون الفاحشة [ - 8
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حْيثُ أثبت مهزةَ االسـتفهام يف   ؛سورة النمل ويف النازِعات يفوخالف قاعدته 
   :وأسقطها يف الثانية، األوىل

 .] 67:النمل[ ] نا ملخرجونأئ ؛ذا كنا ترابا وءاباؤناأئ [ -1
 .]11و10:النازعات[ ] ذا كناأئ ؛نا ملردودون يف احلافرةأئ  [ -2

ذا متنـا  أئ [ :كما خالف قاعدته يف سورة الواقعة حيث استفهم يف املوضعني
  ..]47:الواقعة[ ] نا ملبعوثونئإ ؛وكنا تراباً وعظاماً

  :] ءالذَّكَرينِ –ءالئن  –ءاهللا  [اهلمزة يف  -هـ 
لكُلِّ القـراِء تسـهيلُ   أن البنِ عامرٍ يف هذه الكلمات الثالث ما لحفْصٍ حْيثُ 

  .مشبعة اهلمزة وإبدالُها ألفاً
  :] أِئمة [كلمة  -و

ْنهع لْفتني خباهلمز ْينفاً بهشام أل ْيثُ  ؛أثبتاهلمزة األوىل ليست مهزةَ أن ح
  .استفهام

  اهلمز املفرد

  ).ؤاًكُفُ –هزؤاً (همز الواو فيهِما ابن عامر  ] كفُواً –هزواً  [
  ).يضاهئونَ(وزاد مهزةً مضمومةً بعدها ابن عامر ، كَسر اهلاَء ] يضاهونَ [ 
 –ئـونَ  مرج(زاد ابن عامر مهزةً مضمومةً بْعـد اجلـيم    ] ترجِي ،مرجونَ  [

  ).ترجِئُ
 أبدل ابن عامر اهلمزةَ فيهمـا   ؛يف سورة الكهف واألنبياء ] يأجوج ومأجوج[
  ).ج وماجوجياجو(
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أبـدل اهلمـزةَ واواً يف املوضـعني     :يف سورة البلد والــهمزة  ] مؤصدة [
  ).موصدة(
  

  وقف هشام علَى اهلمزة املتطرِّفة

  .ووْجٌه رْسمي، وْجٌه قياسيٌّ :لهِشامٍ وقفاً علَى اهلمزة املتطرفة وجهان
  .هو القاعدة املطّردة :الوجه القياسي
، أو ياًء، أو واواً، حسب ما تكْتب علَْيه اهلمزة سواٌء كَانَ ألفاً :ميوالوجه الرْس

لَْيهع عا كرسيٌّ توضأو لَْم يكن لَه.  
  :وبيانها علَى النحوِ التايل. .وهناك أنواٌع متعددةٌ للهمزة املتطرفة

ـ  ، اقْرأْ [ :مثل، أن تكون اهلمزة ساكنة بعد فتح -1 بني لَـم وإن ، أْأم
، اقـرا (ويوقف عليها بإبدال اهلمزة ألفاً مداً طبيعياً  ]إن نشأْ، يشأْ
  ).نشا، يشا، ينبا

ما كَانَ أبـوِك  ، ذَرأَ، بدأَ[ :مثل، أن تكون اهلمزة مفتوحة بعد فتح -2
ويوقـف عليهـا   ، ]أن ال ملجأَ، أسوأَ، مبوأ، فَنتبرأ، إذْ تبرأَ، امرأَ

ال ، أسوا، فنتربا، نتربا، امرا، ذرا، بدا(مزة ألفاً مداً طبيعياً بإبدال اهل
 ).ملجا

 نبِّئْ، وهيِّئْ [ :مثل، أن تكون اهلمزة ساكنة سكوناً أصلياً بعد كسر -3
 ).نبْي، هيْي(ساكنة مدا طبيعياً  ياًءويوقف عليها بإبدال اهلمزة   ]
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، استهزِئ [ :مثل، اًءأن تكون اهلمزة مفتوحة بعد كسر مرسومة ي -4
 هزِي(ويوقف عليها بإبدال اهلمزة ياًء مداً طبيعياً  ]قُرِئقُرِي، است.( 

ة على السطر وقبلها ساكن صحيح توحة مكتوبأن تكون اهلمزة مف -5
] ا فيوقف  ]َء اخلبلَْيهبعإسقاطُ اهلمزة ، عها إىل الباِء مونقْلُ حركَت

 ).اخلْب( اإلسكان
، ظَمأٌ، املُأل، ستهزأُي [علَى ألف بعد فَْتحٍ  زةُ مضمومةاهلمأن تكون  -6

وهو تسهيلُها بْين اهلمزة  ؛وجٌه قياسي :بوْجهني فيوقف عليها ؛] نبأٌ
  .وهو إبدالُها ألفاً ؛ووجٌه رمسي، والواو

عن ، إىل املِأل [ :مثل ؛مزة مكسورة علَى ألف بْعد فْتحأن تكون اهل -7
وجـٌه  : بوجهْينِ فيوقف عليها ]من نبِأ، من ملجأ، من حمأ، نبِأال

وهو إبـدالُها   ؛ووجٌه رمسيٌّ، وهو تسهيلُها بْين اهلمزة والياْء ؛قياسيٌّ
 .ً ألفا

، ساكن صـحيح  وقبلهامزة مكسورة من دون كرسي أن تكون اهل -8
علَْيهـا بـوجهْينِ    فيوقف ؛؛اليف البقرة واألنف  ] بني املْرِء [ :مثل
 .إسقاطُ اهلمزة ونقلُ كسرتها إىل الراء مع اإلسكان والرْوم: ومها

، واو ساكنة زائدة قبلهامزة مكسورة من دون كرسي أن تكون اهل -9
، إبـدالُها واواً  :بوجهني فيوقف عليها ؛؛يف سورة البقرة ] قروٍء [

 .ثاين مع اإلسكان والرْوموإدغام الواوِ األول يف ال
10-  يكرس قبلهاأن تكونَ اهلمزةُ مفتوحة من دون   ين أْصـلواو ساك

إبدالُ اهلمزة  :مها، بوجهني فيوقف عليها ؛] السوَء، سوَء [ ،مدي
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ثُم إسـقاطُ   ؛وإدغام الواوِ األولِ يف الثاين مع اإلسكان، فيهِما واواً
  .ا إىل الواوِ مع اإلسكاناهلمزة ونقْلُ حركته

 ؛واو ساكن أْصلي مـدي  قبلهامزة مفتوحة علَى ألف أن تكون اهل -11
، إبدالُ اهلمزة فيهِما واواً :بوجهني مها فيوقف عليها ] َءليسو، تبوأ[

ثُم إسقاطُ اهلمزة ونقْـلُ   ؛وإدغام الواوِ األولِ يف الثاين مع اإلسكان
  .مع اإلسكان حركتها إىل الواوِ

ياء ساكن أْصـلي   قبلهامزة مفتوحة من دون كرسي أن تكون اهل -12
يِفيَء، جِيَء، ِسيَء[ :مثل ؛مدنيِ   فيوقف عليها ]تـ بـوْجه : امه

ثُم إسـقاطُ  ، وإدغام الياِء األولِ يف الثاين مع اإلسكان، إبدالُها ياًء
عها إىل الياِء مونقْلُ حركَت اإلسكان اهلمزة. 

بـآلِ   ]ِمـلْءُ [ ؛حساكن صـحي  وقبلهامزة مضمومة أن تكون اهل -13
يف  ]يِفـر املـرءُ  [، يف النبأ ]ينظُر املرُء[ ،بالنحل ]دفُء[، عمران
سبع ،]ؤجز مهأو فيوقف عليها.. يف احلْجر ]ِمن جهبثالثة:  بإسقاط

إلسـكان والـرْومِ   اهلمزة ونقْلِ حركتها إىل الساكنِ قبلَها مـع ا 
 .واإلْشمام

 ؛ياء ساكنة زائدة وقبلهامضمومة من دون كرسي  مزةأن تكون اهل -14
بإبدالِ اهلمزة  :بثالثة أْوجه فيوقف عليها.. ]النِسيُء، برِيٌء[ :مثل
 .والروم واإلْشمام، وإدغام الياء األولِ يف الثاين مع اإلسكان، ياًء
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، أضـاءَ [ ؛ألـف  وقبلهامن دون كرسي  فتوحةمزة مأن تكون اهل -15
إبدالُ اهلمزة : بثالثة أْوجه وهيفيوقف عليها .. ]الدِّماَء، شاَء، جاَء

 عفاً مالقصرِأل  طيف املد والطولِوالتوس. 
من نبِأ [ :مثل ؛علَى ياٍء بْعد فْتحٍ مرسومة مزة مكسورةأن تكون اهل -16

: وْجهان قياساً ومها :بأربعة أوجه فيوقف عليها.. مباإلنعا ]املرسلني
إبدالُها : ووجهان رْسماً ومها، إبدالُها ألفاً، تسهيلُها بْين اهلمزة والياء
 .ياًء مع اإلسكان والرْوم

 ؛حرف مكسور وقبلهاعلَى ياٍء  مرسومة مزة مكسورةأن تكون اهل -17
فـالوقف علَْيهـا   . .]ر السيِِّءمك، من شاِطِئ، ِلكُلِّ امرِئٍ[ :مثل

هأوج ةعما :يكونُ بأربياساً وهق والياء: وجهان اهلمزة ْينتسهيلُها ب ،
إبدالُها ياًء سـاكنةً ثُـم   : ووْجهان رْسماً ومها، إبدالُها ياًء ساكنةً

 .ً فصارت ثالثة أوجه لفْظاً وأربعة تقديرا ؛رومها
وقبلها حرف  علَى واوٍ مرسومة  كسورة مزة مأن تكون اهل -18

يف احلج وفاطر لدى  ]ولُؤلُؤٍ[، يف الواقعة ]كأمثالِ اللؤلُؤِ[ ؛مضموم
هأوج ةعا يكونُ بأربلَْيهع هشامٍ فالوقف ةها برِوايياساً : جرق وْجهان

ْجهان وو ؛إبدالُها واواً ساكنةً، تسهيلها ما بْين اهلمزة والياء: ومها
فصارت ثالثة أوجه لفظاً  ؛إبدالُها واواً ساكنةً ثُم رومها: رمساً ومها

  .وأربعة تقديراً
19-  يكرس وقبلهاأن تكونَ اهلمزةُ مكسورة من دون  ينٍ أْصلواوٍ ساك

 يوٍء[مثل مدوٍء، بِسأو أن تكون اهلمزةُ مكسورةً من ، ]من س
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 يكرس واوِ لنيٍوقبلها دونينٍ أْصلِء[ :مثل ؛ ساكوةُ السداِئر ،
بأربعة أوجه  فيوقف عليهما ]مثَل السوِء، ظَن السوِء، امرأَ سوٍء

يهواواً: و اإلسكان ، إبدالُ اهلمزة عالواوِ األول يف الثاين م وإدغام
ع اإلسكان ثُم إسقاطُ اهلمزة ونقْلُ حركَتها إىل الواوِ م، والرْوم
  .والرْوم

ياِء لنيٍ ساكنٍ  وقبلهامزة مكسورة من دون كرسي أن تكون اهل -20
ييٍء[ ؛أْصلرور ]شا ..يهو هأْوج ا يكونُ بأربعةلَْيهع فالوقف: 

مع اإلسكان ، وإدغام الياِء األول يف الثاين، إبدالُها ياًء - 2 و 1 
  .والروم

إسقاطُ اهلمزة ونقْلُ حركتها إىل الياء مـع اإلسـكان   ثُم  - 4و3 
  .والرْوم

إِن [ :مثل ؛علَى واوٍ بْعد ضممرسومة مزة مضمومة أن تكون اهل -21
ؤامر ،لُؤلُؤ مهفيوقف عليها.. ]كأن هأوج قياساً : خبمسة وجهان
وثالثةُ ، زة والواووتسهيلُها بْين اهلم، إبدالُ اهلمزة واواً ساكنةً: ومها

يهرْسماً و هوالرومِ واإلْشمام: أوج اإلسكان ع؛إبدالُها واواً م 
  .فصارت أربعة أوجه لفْظاً ومخسة تقديراً

 ]يبدؤ[ :مثل ؛واوٍ بْعد فْتحٍ مرسومة علىهلمزة مضمومة أن تكون ا -22
ال ، أتوكَّؤاْ[، حليف الن ]يتفَيؤاْ[، يف يوسف ]تفتؤ[، حيثُ وقَعْت

، يف الفرقان ]يعبؤاْ[، يف النور )يْدرؤاْ(، كالهما يف طه ]تظْمؤأْ
، يف التوبة خبلْف ]نبؤاْ[، يف القيامة ]ينبؤاْ[ ،يف الزخرف ]ينشؤاْ[
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، يف األول من املؤمنون ]ؤاْملَالْ[، وحرفَي ص، ويف إبراهيم والتغابن
خبمسة فيوقف على اهلمزة يف كل هذه األمثلة .. يف النمل وثالثةٌ
وإبدالُها ، تسهيلُها بْين اهلمزة والواو: وجهان قياساً وهما: أوجه
  .إبدالُها واواً مع اإلسكان والرْومِ واإلْشمام: وثالثةٌ رْسماً وهي، ألفاً

صحيح  وقبلها حرفعلَى ياٍء  مرسومة مزة مضمومةأن تكون اهل -23
، تبوِّئ، أُبرِّئ، أبرِئ، تبرِئ، يبِدئ، يستهزِئ[ :مثل، مكسور
يئُ، ينِشئُ، البارِئفيوقف عليها ؛..]املكر الس هأْوج خبمسة :

، وإبدالُها ياًء ساكنةً، تسهيلُها بْين اهلمزة والواو: وجهان قياساً ومها
يهرْسماً و هاإلسكان والرومِ واإلمشام إبدالُها: وثالثةُ أوج ع؛ياًء م 

  .فصارت أربعة أوجه لفْظاً ومخسة تقديراً
 ؛ألف وقبلهاكرسي  دونأو مكسورة  مزة مضمومةأن تكون اهل -24

خبمسة فيوقف عليها .. ]البِغاِء، من السماِء، يشاُء، السفَهاُء[ :مثل
هالطولِ والتو: 3، 2، 1:أوج عفاً موالقْصر يف املدإبدالُها أل طس ،

4 ،5 : طالتوس عها مانِسِ حلركَتا املد وحرف اهلمزة ْينتسهيلها ب
  .والقصر

واوٍ ساكنٍ أْصلي  وقبلهاكرسي دون مزة مضمومة أن تكون اهل -25
يوُء[مثل  ؛مدوُء، سوُء، السنفيوقف عليها.. ]لَت يهو هأوج ةبست :

وإدغام الواوِ األولِ يف الثاين مع اإلسكان ، إبدالُها واواً: 3، 2، 1
ثُم إسقاطُ اهلمزة ونقْلُ حركتها إىل : 6، 5، 4، والرْومِ واإلمشام

  .الواوِ مع اإلسكان والرْومِ واإلمشام
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26-  يكرس وقبلهاأن تكونَ اهلمزةُ مضمومة من دون  ينٍ أْصلياٍء ساك
ييِضيئُ، املِسيئُ[ :ثلم، مد[   أو تكونَ اهلمزةُ مْضمومة من دون

 يوقبلهاكرس ينٍ أْصليٌء[ :مثل ؛ياِء لنيٍ ساكفيوقف على . ]ش
يهو هأْوج ةإبدالُها ياًء: 3، 2، 1: هاتنيِ اهلمزتني بِست ، وإدغام

: 6، 5، 4، الياِء األولِ يف الثاين مع اإلسكان والرومِ واإلمشام
ْومِ ، إسقاطُ اهلمزةوالر اإلسكان عها إىل الياء مونقْلُ حركت

  .واِإلْشمام
من ( :مثل؛ألفوقبلها علَى ياٍء  مرسومة مزة مكسورةأن تكون اهل -27

، يف النحل ]ئِوإيتا[، يف طه ]ئِمن آنا[، يف يونس )تلْقائِ نفسي
مخسةٌ قياساً : تسعة أوجهب فيوقف عليها.. يف الروم ]ئِِلقا، ئِبِلقا[

يهوالقصر: 3، 2، 1: و طالطول والتوس عفاً م5، 4، إبدالُها أل :
: واربعةٌ رْسماً وهي، تسهيلُها بْين اهلمزة والياء مع التوسط والقصر

ثُم رومها مع ، إبدالُها ياًء ساكنةً مع الطُّولِ والتوسط والقْصرِ
  . القْصر

 علَى واوٍ قبلَها ألٌف حمذوفةٌ خطّاً؛مرسومة مزة مضمومة أن تكون اهل -28
ويف الزمر والشورى ، يف املوضعني األولَْينِ من املائدة ]ؤا1ْجز[: مثل

يف األنعـام   ]ؤاْـشرك[، يف األنعامِ والشعراِء ]ؤاْـأنب[و، واحلشر
يف  ]ؤاْـدع[، يف فاطر ]ؤاْـعلم[، يف الروم ]ؤاْـشن[، والشورى

يف  ]ؤا1ْبرء[، يف الدخان ]ؤاْـبل[، يف الصافَّات ]ؤاْـالبل[، غافر
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: مخسـة قياسـاً  : فالوقف علَْيها يكونُ باثين عشر وجها.. املمتحنة
يهو: 

  .إبدالُها ألفاً مع الطولِ والتوسط والقصر: 3، 2، 1 
 4 ،5 :التوس عوالقصرتسهيلُها م ط.  

  :وهي، وسبعةٌ رْسماً
  .إبدالُها واواً مع الطُّولِ والتوسط والقصر علَى أَنها عارض: 3، 2، 1
  .اإلْشمام مع الطُّولِ والتوسط والقْصر :6، 5، 4
  .رْوم الواوِ مع قْصرِ األلف: 7
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  امــاإلدغ

ـ  :تعريفه داً مشـدداً  هو التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفاً واح
  .كالثاين

  .إدغام صغري، إدغام كبري :وينقسم اإلدغام إىل قسمني
   :اإلدغام كبري :أوالً

وهو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك حبيث يصريان حرفـاً واحـداً   
  .مشدداً كالثاين

   :مثاله
مع وجوب اخـتالس  ] 11يوسف [  ]تأمنا  [إدغام النون يف النون يف  -

  .قد وافق فيها ابن عامر سائر القراء العشرةو، ضمة النون أو إمشامها
 .] 17األحقاف[  ] أتعدانين [وأدغم هشام النون يف  -
   :اإلدغام الصغري :ثانياً

وهو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك حبيث يصريان حرفـاً واحـداً     
  :وينقسم إىل، مشدداً كالثاين

  .إدغام متقاربني -2    إدغام مثماثلني  -1
  :نيإدغام املتماثل -1

مثل ابن عامر أدغم هساكن بِمثل كُلّ حْرف :  
   .]قَد دخلوا[: مثل الدالَ يف الدالِ
  .]قل الَّ أقولُ لَكُم[: مثل الالم يف الالم
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  .]فال يسرِف فِّي القَتل[ :الفاء يف الفاءمثل   
  .]ربِحت تِّجارتهم[: مثلوأدغم التاَء يف التاء  

املديتني  أما الواو والياء ]حتى عفو وقَالوا[: الواومثل الواو غري املدي يف
ءامنـوا  [ ]كلوا واشـربوا وال تسـرفوا    [ :فَإِنه أظهرمها عْند مثيليهِما مثل

  .]الَِّذي يوسوِس[ ]الصاِلحات وعِملوا
  .]فقالوا سالماًدخلوا علَيِه إذ [: لذال يف الدال وذَلك يف حنوأدغَم ابن عامر ا

 ]اتخذْتم –اتخذْت  –أخذتم  –أخذتها  –أخذت [: أدغم الذال يف التاء يف
  .وأمثالُها

  ؛ )ص، س، ج، ز، د، ت(يف حروفها الستة  ذالَ إذْأدغم هشام 
  .]إذ تمِشي أختك[: مع التاء ثاهلافم

  .]إذ دخلوا علَيِه[: ومع الدال
  .]ذ زين لَهم الشيطانوإ[: يومع الزا
   .]وإذ جعلْنا البيت[: ومع اجليم
  .]لوال إذ سِمعتموه[: نيومع الس

  .]وإذ صرفْنا إليك[ :مع الصادو
  .]إذ دخلوا علَيِه[ :ووافق ابن ذكوان هشاماً يف إدغامِ الذال يف الدال فقط حنو

دالُ قَد:  
  ).ش، ص، ج، ز، ظ، ض، ذ، س(ية حروف أدغَم هشام دال قَْد يف مثان

  .]ولَقَد زينا السماَء[: الزايو  ]قَد سأَلَها قوم[: السنيمثال 
  .]د جاءكُم رسولٌ من أنفُِسكُملَقَ[: اجليمو .]ولَقَد ذَّرأنا[: الذالو
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  .]ولَقَد صرفْنا[: الصادو  .]فَقَد ضلَّ[: الضادو
  . ]قَد شغفَها حباً[: الشنيو  .]ظَّلَم نفسه فَقَد[: الظاءو

وأدغم ابن ، يف سورة ص ]لَقَد ظَلَمك[: الظاء يفواستثىن هشام إدغام الدال يف 
  .]ولَقَد زينا[ولَه اخلالف يف ، ذكوان الدال يف الضاد والذال والزاي والظاء
  :أدغم ابن عامر تاء التأنيث يف ثالثة أحرف

  .]كذَّبت ثَّمود[: يف الثاء
  .]واِمعلَهدِّمت ص[، ]حِصرت صدورهم[ :يف الصاد
  .]حملَت ظُّهورهما[، ]حرِّمت ظُّهورها[ :ويف الظَّاء

  . ]هدِّمت صواِمع[: واستثنِي لهِشامٍ إظهار تاء
  وبلْ، الم هلْ

  :وهي ؛يف ستة أحرفو بلْ ، أدغَم هشام الالم من هلْ
  .]بل تأِتيهِم[: التاء
  .]هل ثُّوِّب[: الثاء
  .]بل ظَّننتم[ :الظَّاء
  .]بل زيِّن للَِّذين كفَروا[: الزاي
  .]ل سولَت لَكُم أنفُسكُمب[: السني
  .]بل طَّبع اُهللا[: الطَّاء

حْيثُ  ؛بسورة الرعد ]الظُّلُمات والنورلْ تستوي ه[وأظهر هشام الم هلْ يف 
  .  يقرؤها بالتاء بدالً من الياء

  إدغام حروف متفق علَيها ِعند كُلّ القراء
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والذالَ يف  ]اذ ذَّهب [: مثل  ،وأدغَم ابن عامر كغْيرِه من القراء الذالَ يف الذالِ
  .]لَقَد تقَطَّع –مهدت [التاء  والدال يف. ]إذ ظَّلَمتم –إذ ظَّلَموا [ :الظَّاِء مثل

  .]وتكُماأجيبت دع[: والتاَء يف الدالِ مثل
  .]همت طَّائفة –قالت طَّاِئفة [: ويف الطاء يف مواضعها

  .]قل ربِّي أعلَم[: الراءوادغم الالم يف 
  أحكام حروف متقارِبة املخرج

  .يف موضعها يف األعراف والزخرف ]أورثتم[اء أدغَم هشام الثاء يف الت •
  .بِمرمي ]كهيعص ِذكْر[ :وأدغَم ابن عامر الدالَ يف الذالِ يف •
  .]لبِثتم –لبثت [ :أدغم الثاَء يف التاء •
  .يف سورة هود ]يا بني اركَب معنا[: وأظهر الباَء عند امليمِ يف قوله •
  .]هث ذَِّلكيل[ :ويف التاء عْند الذَّال •
  اإلمالة
  .لفظ ما بْين األلف والياء: اإلمالة

والياء من ، ]مرـال، الر[أمالَ ابن عامر الراَء يف فواتحِ السورِ يف مجيعِ مواضعها 
  .يف فاحتة مرمي ]كهيعص[

األلف من ، يف يس ]مشارب[، يف األحزاب ]إناه[ :أمالَ هشام الكلمات التالية
  .سورة الكافرون ]عابِدون، عابد[، يف سورة الغاشية ]يةءانِ[

وأمـالَ  ، يف مواضعها السبعة يف فواتحِ السور ]حم[أمالَ ابن ذكوان احلاء من 
 ْنهع لْفخب] راكُممحارك [وأيضاً .. حيثُما جاءت ]أدراك –وال أد–  إكراِههِن
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ولَه يف اـرورة  ، ]"ارورةغري " احملراب –عمران  –اإلكرام  –احلمار  –
  .بِمرمي ]من احملرابِ[بآلِ عمران  ]يف احملرابِ[ حداًاإلمالة قوالً وا

الَّتي لَْيس بعدها سـاكناً   ]رأى[أمالَ ابن ذكوان الراَء واهلمزة قوالً واحداً من 
  .]ما كَذَب الفؤاد ما رأى[ – ]رأى كوكَباً[مفصوالً أو موصوالً 

رآه  –رآها تهتز [: خبلف عْنه مثل ؛راَء واهلمزة إِذَا اتصلَْت بضمري بعدهاأمالَ ال
ومل يملْ الراَء واهلمزة قبل سـاكن  ، وأمالَ، ]رآك –رآه يف اُألفُقِ  –استغىن 

وإِذَا وقَع بعدها ساكٌن ، وصالً ووقْفاً ]رأوهم –رأتهم  –رأوك [: موصول مثل
  .]رأى الَِّذين –رأى القمر  –مس رأى الش[يميلها وقْفاً ال وصالً مفصول ف
  الراءات

  : فخم ابن عامر الراَء إِذَا كانت
أو ساكنة بْعد مهزة الوصـل  ، أو ساكنة بْعد فْتحٍ أو ضم، أو مضمومة، مفتوحة

كسرٍ أْصلي وبعـدها   وإِذَا كانت ساكنةً بْعد، ابتداءاً بِها وإدراجاً مع ما قبلَها
  . حرف استعالء
  :ورقَّق الراء

، أو ساكنةً بْعد كسرٍ أْصلي وليس بعدها حرف اسـتعالء ، إِذَا كانت مكسورةً
  .التفخيم والترقيق وقفاً ووْصالً ]فرق[: ولَه يف كلمة

  الالم
  .بْعد الكسر ورقَّقَها، غلَّظَ ابن عامر الم لفظ اجلاللة إِذَا لَْم يسبقها كسر
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  باب الوقِف علَى أواِخرِ الكَِلمِ

وقَف ابن عامرٍ بالسكون علَى كُلِّ كلمة متحركَة اآلخر بالضمة أو بالكسرة أو 
ووقَف باإلمشامِ ، ووقَف بالرْومِ علَى كُلِّ متحرك اآلخر بالضم والكسر، بالفتحة

خر بالضم إِالَّ إِذَا كانت احلركةُ عارضةً أو علَـى تـاِء   علَى كلمة متحركة اآل
  .]قَعِت الواِقعةوإذاَ[و  ]تالعليكم الق[: تأنيث مربوطة مثل

  الوقف علَى مرسومِ اخلَطِّ

لَى كلمةعامرٍ باهلاِء ع ابن قَفو :]تالتاَء وْصـالً ، حيثما كانت ]يا أب حوفَت ،
 ]أيه الثَّقَالن[و ، بسورة النور ]ه املؤِمنونـُأي[: يف قوله ]هـأي [: ووقَف علَى
، وقَف علَْيها مجيعاً باهلاِء من دون ألف ؛بالزْخرف ]لساِحره اـُأي[و ، بالرْحمن

  .ووصلَها بضم اهلاء

  ياءات اإلضافة

  :هي ياُء املتكَلِّم
وأيضـاً  ، قبل اهلمزة املفتوحة يف مجيعِ مواضعها ]لِّيلع[: فَتح ابن عامر الياء يف

يف  ]معي أبداً[يف سورة امللك  ]معي أو رِحمنا[قبل مهزة القطع  ]مِعي[: لفظ
  .موافقاً فيها حفص ؛سورة التوبة
: وفَتح الياَء يف، موافقاً فيها حفص ]أمِّي إلـهينِ[ ]أجري إِالَّ[: وفَتح الياء يف

  .يف سورة اادلة ]رسِلي إِنَّ اَهللاو[
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، يف سورة البقرة ]ءابائي إبراهيم[ υبسورة نوح  ]دعائي إِالَّ[: وفَتح الياَء يف
مماِتي [: وفَتح أيضاً، وصالً ]وما توفيقي إِالَّ باِهللا[ ]حزنِي إىل اهللا[: وفَتح أيضاً

  .]طي مستقيماًوأَنَّ هذَا ِصرا –أرضي واِسعة  –
لْ لِعبـاِدي  قُ[: وأيضاً، باملائدة ]يدي إليك[: وأسكن ابن عامر الياَء وْصالً يف

 ]ويلْ نعجة[: وأيضاً، باألعراف ]ءايايتْ الَِّذين[: وأيضاً، بإبراهيم ]الَِّذين ءامنوا
 ص(بسورة( ، علمٍ[و من ما كانَ ِلي[  بسورة)وما كَـانَ يلْ [و ، أيضاً) ص 

الَّتـي لَـْيس   !! التسعة  ]معي[وأيضاً يف ، بإبراهيم وصالً ]عليكم من سلطان
  .بسورة طه ]ويلْ فيها[: وأيضاً أسكن الياَء يف، بعدها مهزة قطع
  .]مايلَ أدعوكُم[: ياَء وْصالً يففَتح هشام ال

حذكوان الياَء وْصالً يف فَت عليكم[: ابن زأَع ِطيهأر[ ،الياَء يف وأسكن :] بييت
مـايلْ ال  [: وأسكن أيضاً، بالبقرة واحلج ]بييت للطاِئفني[، بسورة نوح ]مؤِمناً

دهأرى اهلد[ النمل أيضاً، بسورة وأسكن :]ِرون ]ويلْ دينبالكاف.  

  

  ياءات الزوائد

يالثابتة لفظاً ؛الياُء احملذوفة رْسماً: الياُء الزائدة ه.  
وأثبت هشام ، بسورة النمل ]أتاينَ اهللا[: مر الياَء وْصالً ووقْفاً يفحذَف ابن عا

تسـألين عـن   [: ويف، وأثبتها وحذفهاوقفا ]كيدوين والتنظرون[ وصالًيفالياَء
يـا  [: ويف قوله، ابن ذكوان خبلف عْنه وصالً ووقْفاً الياء بالكهف أثبت ]شيٍء

عامر  ]عبادي ال خوف ابن الياَء يف احلالَْينبالزخرف أثبت.  
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∃ ∃ ∃ ∃  
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  فرش الكلمات لقراءة اإلمام ابن عامر 

  سورُة الفاِتحة
  ).ملك: (حذف األلف فيها ابن عامر  }ماِلِك{): 4(

  سورُة البقرة
مـع حتقيـقِ الثانيــة   ، أدخـلَ ألفـاً بـني اهلمـزتني     }أنـذَرتهم أ {): 6(

  ). ا أنذَْرتهْمأ)(أااَنذرهتم): (وجهان(وتسهيلهاهشام

  .أمالَها ابن ذكوان }فَزادهم{): 10(

: وشـدد الـذال ابـن عـامر    ، وفتح الكاف، ضم الياَء }يكِْذبون{): 10(
  ).يكَذِّبون(

  ).قُِيلَ: (أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 13، 11(

  : وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }السفَهآء{): 13(

  .مع القصر والتوسط والطول، إبدال اهلمزة ألفاً  

  .مع التوسط والقصر، تسهيلُ اهلمزة بينها وبني الواو  

)15 :(}زِئيسته{ أوجه ةعليها هشاٌم بأربع وقَف:  

  .التسهيل بني اهلمزة والواو -1  

  .والروم واإلمشام، إبدالُ اهلمزة ياًء مع اإلسكان -4و3و2  

  :وقف عليها هشام خبمسة أوجه }السماِء من{ ):19(
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   .إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول  

  . تسهيل اهلمزة بينها وبني الياء ورومها مع التوسط والقصر  

  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 20(

  :وقف عليهما هشاٌم بثالثة أوجه }الدِّمآء، أضآَء{): 30، 20(

  أل ط والطول يف املدإبدالُ اهلمزةالقصر والتوس عفاً م .  

 .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مث أسكنها للوقف هشام }سوء{): 49(
  .وله إبدال اهلمزة واواً وإدغام الواو فيها وجه ثان

 )السفهاُء(وقف عليهما هشام باألوجه اخلمسة مثل  }بالٌء{): 49(

)51 ،80 :(}مذْتخالذَّ }ات الَ يف التاء ابن عامرأدغم) :ْمتخات.(  

)58 :(}ِفرغن وفتح الفاَء ابن عامر، أبدلَ النونَ تاًء مضمومةً }لَكُم) :  ْغفَـْرت
  ).لَكُْم

  ).قُِيلَ: (أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 91، 59(

  ).هزؤاً: (مهز الواو ابن عامر }هزواً{): 67(

)70 :(}ذكوان }آَءش أمالَها ابن.  

  : وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }املاُء منه{): 74(

  .مع القصر والتوسط والطول، إبدال اهلمزة ألفاً  

  .مع التوسط والقصر، تسهيلُ اهلمزة بينها وبني الواو  
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  ).تظَّاهرون: (شدد الظَّاَء ابن عامر }تظَاهرونَ{): 85(

)85 :(}تموهالتاَء }فَاد حالفاَء، فَت عـامر   ، وأسكن ابـن ـفاألل وحذف :
  ).تفْدوهْم(

  .أمالَهن ابن ذكوان }"معاً" جآَءهم، جاءكم{): 89، 87(

)92 :(}ولقَد آَءكُمهشام }جواإلمالة البن ذكوان، اإلدغام ل) :آَءكُْمولقَج.(  

)92 :(}مذْتخراإلدغام البن عام }ات) :ْمختات.(  

  ).ميكائيلَ: (زاد مهزةً مكسورةً وياًء بعدها ابن عامر }ِميكالَ{): 98(

)101 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  

)102 :(}نياطيالش النونَ }ولكن ها للوصل، خفَّفكلمـة  ، وكسر ورفـع :
  ).ولكنِ الشياطني: (ابن عامر" الشياطني"

   :وقف عليها هشا م بوجهني }املرء بني{): 102(

  .إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء مث إسكاهنا للوقف -1

  .إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء وروم كسرهتا -2

مـع الطـول    ؛وقف عليها هشاٌم بإبدالِ اهلمزة ألفـاً  }يشآُء من{): 105(
مـع التوسـط   ، بني الـواو وبتسهيلِ اهلمزة بينها و، والتوسط والقصر

  .والقصر

)106 :(}خسنا نالنونَ األوىل }م عامر، ضم السني ابن وكسر) :ْنِسْخن.(  
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)106(: }يهشامٍ وقفاً أربعةُ أوجه }شهـا إىل  ، إسقاطُ اهلمزة: لونقلُ حركت
ِء األوىل يف وإدغام اليـا ، ثُم إبدالُ اهلمزة ياًء، مع اإلسكان والرْوم ؛الياء
  .مع اإلسكان والروم ؛الثَّانِية

  ).فقضلَّ: (أدغم الدال يف الضاد ابن عامر}َفقَد ضلّ{): 108(

)116 :(}ِليمقَالُواْ ععامر }و ابن الواو حذف) :ْيٌم قَالُوالع.(  

)117 :(}كُونُ كُنعامر }فَي النونَ الثانيةَ ابن نصب) :َكُونكُْن في.(  

)120 :(}آَءكذكوان }ج أمالَها ابن.  

 ؛خبلْف عن ابن ذكـوان  ؛أبدلَ الياَء ألفاً ابن عامر }"كُلُّه" إبراِهيم{): 124(
ــذلك يف ، 135، 233، 131، 130، 127، 126، 125: (وك

136 ،140(  

  ).عْهدي الظَّالمني: (فتح الياَء وصالً ابن عامر }الظَّاِلِمني عهدي{): 124(

  ).واتخذُواْ: (فَتح اخلاَء ابن عامر }واتِخذُواْ{): 125(

)125 :(}ِتييذكوان }للطاِئِفني ب الياَء ابن أسكن) :نيفْي للطائْيتب.(  

  ).وإجعلْنا: (أدغم الذالَ يف اجليم هشام }جعلْنا وإذْ{): 125(

)126 :(}هتِّعفَأُم{ امليم ال، أسكن عامروخفَّف تاَء ابن) :هعفَأُْمت.(  

، وأسكن الـواو الثانيـةَ  ، زاد مهزةً مفتوحةً بني الواوين }ووصى{): 132(
  ).وأْوصى: (وخفَّف الصاد ابن عامر
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)140 :(}متتني }ءأنفاً بني اهلمزلَ اهلمزةَ الثانيةَ وحقَّقَها هشام ، أدخلَ ألوسه
  ).ْنتمءا أ(، )ءا اَْنتْم": (وجهان"

  ).تعملون: (قرأ بتاِء اخلطابِ بدالً من الياِء ابن عامر }ولئن يعملونَ{): 144(

)145 :(}آَءكذكوان }ج أمالَها ابن.  

)148 :(}وا هلِّيهوعامر }م فاً ابنوأبدلَ الياَء أل الالم حفَت) :االَّهوم وه.(  

)165 :(}لَوى ورعامر قرأ بتاِء اخلطابِ }ي بدالً من الياِء ابن) :ىرلَْو تو.(  

  ).إذْ يرْونَ: (ضم الياَء ابن عامر }يرونَ إذْ{): 165(

  .ووقف عليها بإبدال اهلمزة ألفاً) إتبرأ: (اإلدغام لهشام }تبرأ إذْ{): 166(

حركتها ونقلُ ، إسقاطُ اهلمزة: لهشامٍ وقفاً أربعةُ أوجه   }بالسوِء{): 169(
وإدغـام الـواو   ، ثُم إبدالُ اهلمزة واواً، مع اإلسكان والرْوم ؛إىل الواو

  .مع اإلسكان والروم ؛األوىل يف الثَّانِية

إبدالُ اهلمزة ألفاً على : ِ وقف عليهما هشاٌم خبمسة أوجه}الفحشآء{): 169(
: لتوسط والقصـر وتسهيلُها على ا، )الفحشا: (القصرِ والتوسط والطول

  ).ِ الفحشا(

  ).قُِيل(أشم هشاٌم كسرةَ القاف ضمةً }ِقيلَ{): 170(

  ).فَمن اْضطُر: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }اضطُر فَمنِ{): 173(

)177 :(}سلَي عامر }البِر الراَء ابن رفع) :البِر لَْيس.(  
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)177 ،189 :(}ولِكن ها وصـالً  }"معاً" البِرالنونَ وكسر ورفـع  ، خفَّف
  ).ولكنِ البِر: (الراءابن عامر

  .وقف عليهما هشام باألوجه اخلمسة }والضراِء، البأساِء يف{ ):177(

: وجر امليم مـن ، فدية: حذف ابن ذكوان التنوين يف }طَعام ِفديةٌ{): 184(
  ).فْديةُ طَعامِ: (طعام

  ).مساكني: (وفتح النونَ ابن عامر، ألفاً بعد السنيزاد  }ِمسِكنيٍ{): 184(

)189 :(}وتيعامر }"معاً" الب الباَء فيهِما ابن كسر) :وتالبِي.(  

  ).قُِيل(أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 206(

  .أمالَهن ابن ذكوان }جآَءتهم، جآءته، جآَءتكُم{): 213و212و209(

)210:( }عجرالتاَء }ت حابن عامر، فَت وكسر اجليم) :ْرجِعت.(  

إبدالُ اهلمزة : وقف عليهما هشاٌم خبمسة أوجه }والضرآُء، البأساُ{): 214(
وتسهيلُها على التوسـط  ، )الضرآ: (ألفاً على القصرِ والتوسط والطول

  ).الضرآء: (والقصر

  .ن ذكوانأمالَها اب }شآَء{): 220(

 ؛وإدغام الواوِ األولِ يف الثاين، إبدالُ اهلمزة واوا: لهِشامٍ فيها }قُروء{): 228(
  ).قُروِ(، )قُرو": (وجهان وقفاً: "مع اإلسكان والرْوم

  ).هزؤاً: (مهز الواو ابن عامر }هزواً{): 231(
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)231 :(}فَقَد البنِ عامر }ظَلَم اإلدغام) :َفقَظَّلَم.(  

  ).قْدره(أسكن الدال هشام  }"معاً"قدره{): 236(

  ).فَيضعفَه: (حذَف األلف وشدد العني ابن عامر }فَيضاِعفَه{): 245(

  ).ويبصطُ، ويبسطُ: (بالصادالبن ذكوان خبلف عنه }ويبسطُ{): 245(

)247 :(}هادز{ ْنهع أمالَها ابن ذكوان خبلف.  

وهلشام لدى الوقف على . أماهلن ابن ذكوان }جآءتهم، "كلُّه" شآء{): 253(
  .إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول) شاَء/255و253(

خبلف عن ابن  ؛أبدلَ الياَء ألفاً ابن عامر }"األربعة" إبراِهيم{): 260، 258(
  ).إبراهام: (ذكوان

)259 :(}التاء ابن عامر أدغم الثاء يف :كله }لَبِثْت) :لَبِت.(  

)259 :(}ارِكِحم{ ْنهع لفخب ذكوان أمالَها ابن.  

)261 :(}اِعفضعامر }ي ابن العني دوشد األلف حذف) :فعضي.(  

  .وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة }ملن يشاُء{): 261(

  ).فَنعما: (فتح النونَ ابن عامر }فَنِِعما{): 271(

)275 :(}آَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  

  ).تصدقُواْ: (شدد الصاد ابن عامر }تصدقُواْ{): 280(

  ).تجارةٌ حاضرةٌ: (رفعهما ابن عامر }حاِضرةً ِتجارةً{): 282(
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  سورُة آِل عمران
  .أمالَها ابن ذكوان }التوراةَ{): 3(

 ؛ونقلُ حركتها إىل الياء، إسقاطُ اهلمزة: أوجه لهشامٍ وقفاً أربعةُ }شيٌء{): 5(
وإدغام الياِء األوىل يف ، ثُم إبدالُ اهلمزة ياًء، واإلمشام مع اإلسكان والرْوم

  .واإلمشام مع اإلسكان والروم ؛الثَّانِية

  .وقف عليهما هشاٌم باألوجه اخلمسة }يشاُء{): 6( }السمآِء{): 5(

، )أاؤنبـئُكُمْ : (أدخلَ بني اهلمزتْينِ ألفاً هشاٌم خبلْف عْنـه  }ئُكُمأؤنبِّ{): 15(
  ).أؤنبئُكُْم(

)19 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  

)20 :(}متلَمفاً }ءأسْينِ ألـة ، أدخلَ بني اهلمزتاهلمزةَ الثَّانِي لَها  ، وحقَّقوسـه
  ).ءا اَْسلَْمتْم، )ءا أسلَْمتْم": (وجهان"هشام 

  ).الْمْيت: (خفَّف الياَء فيهما ابن عامر }"معاً" الْميِّت{): 27(

  .أمالَهما ابن ذكوان خبلف عْنه }احملراب{ ):37( } عمران{): 33(

)36 :(}تعوض{ العني عامر، أسكَن التاَء ابن وضم) :ْعتوض.(  

  ).وكَفَلَها: (ابن عامر خفَّف الفاَء }وكَفَّلَها{): 37(

، )زكَرِيـآءُ : (زاد مهزةً مرفوعةً بعد األلف ابن عامر }"كلُّه" زكَرِيا{): 37(
  .ولهشامٍ عند الوقف عليها األوجه اخلمسة
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  .وقف عليهما هشاٌم باألْوجه اخلمسة }يشآء، الدعآء{): 40، 38(

  .ال خالفأمالَها ابن ذكوان ب }احملرابِ يف{): 39(

  ).احملرابِ إنَّ اَهللا: (كسر اهلمزةابن عامر }اَهللا أنَّ احملرابِ{): 39(

  ).فَيكُونَ: (نصب النونَ ابن عامر }فَيكُونُ{): 47(

)48 :(}هلِّمعبدالً من الياِء البنِ عامر }وي بالنون) :هلِّمعون.(  

  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" التوراة{): 50، 48(

)49 :(}رِئأُب{ أوجه ةعليها هشاٌم بأربع وقَف:  

  .التسهيل بني اهلمزة والواو -1  

  .والروم واإلمشام، إبدالُ اهلمزة ياًء مع اإلسكان -4و3و2  

)49 :(}قَد كُمهشام }جِئْتاإلدغام ل) :كُْمئْتقَج.(  

)49 :(}وِتكُميعامر }ب الباَء ابن كسر) :كُْموتبِي(.  

)57 :(}فِّيهِموبدالً من الياء البنِ عامر }فَي بالنون) :فِّيهِْموفَن.(  

)61 :(}آَءكذكوان }ج أمالَها ابن.  

  .وقف عليهما هشاٌم باألوجه اخلمسة }هؤآلء، سوآٌء{): 66، 64(

  .أمالَها ابن ذكوان }التوراة{): 65(

  .خلمسةوقف عليها هشام باألوجه ا }يشاُء من{): 73-74(
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) إليك ييؤده: (قرأها بكسر اهلاء مع الصلَة وعدمهاهشام }"معاً" يؤدِّه{): 75(
  .وجهان) يؤده إليك(

)81 ،86 :(}آَءكُمج ،مآَءهذكوان }ج أمالَهما ابن.  

)81 :(}مترني }َءأَقْرتفاً بني اهلمزلَها   ، أدخل ألاهلمزةَ الثانيـةَ وسـه وحقَّق
  ).ءا اَقْرْرتْم، ءا أقرْرتْم: (جهانو ؛هشاٌم

)81 :(}مالذالَ يف التاءابن عامر }أخذْت أدغم) :ْمتأخ.(  

: بالتاِء بدالً من الياِء فيهمـا البـن عـامر    }يرجعون، يبغونَ{): 86، 83(
  ).ترجعون، تْبغون(

مـع  ، مونقلُ حركتهـا إىل الـال  ، لهشامٍ وقفاً إسقاطُ اهلمزة }ِملء{): 91(
  ).ملُ: (اإلسكان والروم واإلمشام

  .أمالَهما ابن ذكوان }جآَءهم، التوراة{): 105، 93(

)97 :(}عامر }ِحج احلاَء ابن حفَت) :جح.(  

  .فيها األوجه اخلمسةُ لهشام }شهدآء{): 99(

)109 :(}عجرالتاَء }ت حعامر، فَت ابن وكسر اجليم) :ْرجِعت.(  

، تفعلـواْ : (بالتاِء بدالً من اليـاِء البـنِ عـامر    }يكفَروه، يفْعلواْ{): 115(
  ).تكفَروه

  ).إتقُولُ: (أدغم الذالَ يف التاِء هشاٌم }إذْ تقُولُ{): 124(
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  ).منزلني: (فَتح النونَ وشدد الزاي ابن عامر }منزِلني{): 124(

  ).مسومني: (الواو ابن عامرفَتح  }مسوِِّمني{): 125(

ونقلُ حركتها إىل ، إسقاطُ اهلمزة: لهشامٍ وقفاً أربعةُ أوجه }شيء{): 128(
وإدغام اليـاِء األوىل يف  ، ثُم إبدالُ اهلمزة ياًء، مع اإلسكان والرْوم ؛الياء
  .مع اإلسكان والروم ؛الثَّانِية

وعليـه   ؛اإلبـدالُ : ا هشاٌم خبمسة أوجهوقف عليه }"معاً" يشآُء{): 129(
  ).يشا: (والتسهيل والروم مع التوسط والقصر، املراتب الثالثة

  ).مضعفَة: (أسقطَ األلف وشدد العني ابن عامر }مضاعفَة{): 130(

  ).سارِعواْ: (أسقطَ الواو ابن عامر }وسارِعواْ{): 133(

  .وقف عليها هشاٌم باألوجه اخلمسة }آءالضر، السرآء{): 134(

)145 :(}رِدي  عاً"ثَوابأدغم الدال يف الثاء ابن عامر }"م) :ابرِثَّوي.(  

 ينؤته: (وصلَتها، )نؤته مْنها: (قرأها هشاٌم بقصرِ اهلاِء }"معاً" نؤِتِه{): 145(
  .وجهان ؛)مْنها

  ).الرعب: (ن عامرضم العني اب }الرعب{): 151(

)152 :(}لَقَدو قَكُمدهشام }ص الَ يف الصادالد أدغم) :قَكُْمدلَقَصو.(  

  ).إتحسونهْم: (أدغم الذَّالَ يف التاِء هشام }تحسونهمإِذْ {): 152(

  ).إِتْصعدونَ: (أدغم الذَّالَ يف التاِء هشام }تصِعدونَ إذْ{): 153(
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وعليـه اإلسـكان    ؛النقل: فيها لهشامٍ األوجه األربعة }شيٍءمن {): 154(
  .وعليه اإلسكانُ والروم ؛واإلبدالُ مع اإلدغام، والروم

وعليه اإلسكانُ والـروم  ، النقل: ستةُ أوجه: فيه لهشامٍ وقفاً }شيٌء{): 154(
  .ن والروم واإلمشاموعليه اإلسكا ؛واإلبدالُ مع اإلدغام، واإلْشمام

)154 :(}وِتكُميعامر }ب الباَء ابن كسر) :كُْموتبِي.(  

  ).تْجمعون: (بالتاِء بدالً من الياء البنِ عامر }يجمعونَ{): 157(

  ).أن يغلّ: (وفتح الغني ابن عامر، ضم الياَء }أن يغلّ{): 161(

  ).قُيل(مةً هشامأشم كسرةَ القاف ض }وِقيلَ{): 167(

  ).قُتلُواْ: (شدد التاَء هشام }ما قُِتلوا{): 168(

)169 :(}نحسبال توجهان"قرأها بالتاِء والياءهشام  }و) :"نحسبال يو.(  

  .)قُتلوا(شدد التاء ابن عامر  }يف سبيل اهللا قُِتلُواْ{): 169(

  .مسةوقف عليها هشام باألوجه اخل }بل أحياٌء{): 169(

  ).قَجمعواْ: (أدغم الدالَ يف اجليمِ هشام }قَد جمعواْ{): 173(

)173 :(}مهادفَز{ ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَها ابن.  

وعليه اإلسكانُ والروم  ؛النقل: وقف عليها هشاٌم بستة أوجه }سوء{): 174(
  .اموعليه اإلسكان والروم واإلمش ؛واإلبدال، واإلمشام
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: وقف عليهما هشاٌم خبمسـة أوجـه   }أغنِيآء، من يشآُء{): 181، 179(
  .وعليه التوسط والقصر ؛والتسهيل والروم، اإلبدالُ مع املراتب الثالث

)181 :(}ِمعس الدالَ يف السنيِ هشام }لَقَد أدغم) :عملقَس.(  

)183 :(}آَءكُمج الدالَ يف اجليمِ هشا }قَد ٌمأدغم) :آَءكُْملقَج( ، فوأمالَ األل
  .ابن ذكوان

  .أمالَها ابن ذكوان }جآُءواْ{): 184(

  ).وبالزبرِ: (زاد باَء اجلر ابن عامر }بالزبرِ{): 184(

  ).وبالكتابِ: (زاد باَء اجلر هشام }والِكتابِ{): 184(

  ).ال يحسبن: (بن عامرأبدلَ تاء اخلطاب ياء غيبة ا }تحسبن ال{): 188(

  ).وقُتلُواْ: (شدد التاَء ابن عامر }وقُِتلُواْ{): 195(
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  سورُة النساء
  ).تسآَءلُونَ: (شدد السني ابن عامر }تسآَءلُونَ{): 1(

  ).قيماً: (حذف األلف الَّتي بعد الياءابن عامر }ِقياماً{): 5(

  ).وسيْصلَْونَ: (ء ابن عامرضم اليا }وسيصلَونَ{): 10(

  ).يوصى: (وفتح الصاد ابن عامر، أبدلَ الياَء ألفاً }يوِصي{): 11(

  ).نْدخله: (بالنون بدل الياء البنِ عامر }"معاً" يدِخله{): 14، 13(

  ).البِيوت: (كسر الباَء ابن عامر }البيوت{): 15(

)22 ،23 :(}لَف قَدمعاً" س"{  الدالَ يف السنيِ هشامأدغم) :لَفقَس.(  

  ).وأَحلَّ: (فَتح اهلمزةَ واحلاَء ابن عامر }وأُِحلَّ{): 24(

  ).تجارةٌ: (قرأها بالرفع ابن عامرٍ }ِتجارةً{): 29(

)33 :(}تقَدعامر }ع فاً بعد العنيِ ابنأل زاد) :ْتعاقَد.(  

  ).يضعفْها: (العني ابن عامر حذف األلف وشدد }يضاِعفْها{): 40(

  ).تسوى: (وشدد السني ابن عامر، فَتح التاَء }تسوى{): 42(

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 43(

  ).انظُْر نُفَتيالً: (ضم نونَ التنوينِ وصالًهشام }انظُر ِنفَِتيالً{): 49-50(

  ).نعما: (رفَتح النون ابن عام }نِِعما{): 58(
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  ).قُِيل(أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" وِقيلَ{): 77، 61(

)62 ،64 :(}آؤوكذكوان }"معاً" ج ما ابنأمالَه.  

أنُ : (ضم النونَ والواو وْصالً ابـن عـامر   }أوِ اخرجواْ، أِن اقْتلُواْ{): 66(
  ).أو اْخرجواْ، اقْتلُواْ

  ).إِالَّ قَليالً: (نصبها ابن عامر }ِليلٌقَ إِالَّ{): 66(

)73 :(}كُنبالياِء بدالً من التاء البن عامر }ت) :كُْني.(  

)83 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  

 )90 :(}آءوكُمآَء، جذكوان }ش أمالَهما ابن.  

)90 :(}تحِصــر همورعــامر }صــد ابــن التــاَء يف الصــاد أدغــم :
)صرصهمحورد.(  

)94 :(}المالس تعامر }لَس ابن األلف حذف) :لَْست لَمالس.(  

)95 :(}رعامر }أويل غَي نصب الراَء ابن) :أويل غَْير.(  

، النقل مع اإلسكان والـروم : لهشامٍ وقفاً أربعةُ أوجه }شيٍء من{): 113(
  .موعليه اإلسكان والرو، واإلبدالُ مع اإلدغام

، ماينولِّه: بالصلة: (كسر اهلاء بالصلة وعدمها هشام }ونصِلِه، نولِّه{): 115(
هْصلما: عدم الصلة(، )جهنميون لِّهوجهنم، ن هْصلون.(  
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، والتوسطُ، اإلبدالُ مع القصر: لهشامٍ مخسةٌ أوجه }النِّسآء، يشآُء{): 116(
  .وعليه التوسط والقصر ؛والتسهيلُ مع الروم، والطول

)116 :(}لَّ فَقَدعامر }ض ابن الدالَ يف الضاد أدغم) :َّلفَقَض.(  

  .ال إْشمام فيها لهشامٍ ألنها مصدر }ِقيالً{): 122(
  ).إبراهام: (أبدلَ الياَء فيهما ألفاً هشام }"معاً" إبراهيم{): 125( 

وفتح الالم ابن ، وزاد ألفاً، الصاد املفتوحةَ فَتح الياَء وشدد }يصِلحا{): 128(
  ).يصالَحا: (عامر

  .أبدل اهلمزة ألفاً وقفاًهشام }يشأْ{): 133(

  ).وإن تلُواْ: (وحذف الواو بعدها ابن عامر، ضم الالم }تلْوواْ وإنْ{): 135(

: ي ابن عـامر وكسر الزا، ضم احلرف اَألول }"معاً" نزلَ{): 140و136(
  ).نزلَ(

  ).أُْنزِلَ: (وكسر الزاي ابن عامر، ضم احلرف األول }أَنزلَ{): 136(

)136 :(}لَّ فَقَدعامر }ض ابن الدالَ يف الضاد أدغم) :َّلفَقَض.(  

   .)وجهان(هلشام إبدال اهلمزة ألفاً وتسهيلها مع الروم }يسِتهزأُ{): 140(

، اإلبدالُ مع املراتبِ الثالث: لهشامٍ وقفاً فيها مخسةُ أوجه }هؤآلء{): 143(
  .والتسهيل مع التوسط والقصر

  ).الدرك: (فَتح الراَء ابن عامر }الدرِك{): 145(
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)152 :(}فوؤِتيهم سبدلَ الياِء البنِ عامر }ي بالنون) :يهمؤتن ْوفس.(  

)153 :(}آِء منمهشامٍ األوجه اخلمسةوقْ }الساملراتـب   : فاً ل ـعاإلبدالُ م
  .والتسهيل مع الوجهني، الثالث

)153 :(}أَلُواْ فَقَدالدالَ يف السنيِ هشام }س أدغم) :ْألُوافَقَس.(  

)153 :(}مهآءتذكوان }ج أمالَها ابن.  

  ).بطَّبع: (أدغم الالم يف الطاِء هشام }طَبع بلْ{): 155(

  ).إبراهام: (إبدالَ الياِء ألفاً لهشام }إبراِهيم{): 163(

)167 :(}لَّوا قَدعامر }ض ابن الدالَ يف الضاد أدغم) :لَّواقَض.(  

)170 :(}آَءكُمج الدالَ يف اجليمِ هشاٌم }"معاً" قَد أدغم) :آَءكُْموأمالَها ، )قَج
  .ابن ذكوان
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  المائدة سورُة
  ).شْنئان: (أسكن النونَ ابن عامر }"معاً" نُشنئا{): 8، 2(

  ).فَمن اضطُّر: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }اضطُّر فَمنِ{): 3(

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 6(

)12 :(}لَّ فَقَدعامر }ض ابن الدالَ يف الضاد أدغم) :َّلفَقض.(  

)15 ،19 :(}آَءكُم قَدهشاماإلد }"كلُّه" جغام ل) :آَءكُمواإلمالة البن ، )قَج
  .ذكوان

  .األوجه اخلمسة لهشامٍ وقفاً }"كلُّه" يشآُء{): 18، 17(

إبدالُ اهلمزة ألفاً مع القصـر  : فيها لهشامٍ وقفاً اثنا عشر وجها }أبناُء{): 19(
واواً  ثُـم إبـدالُها  ، ثُم تسهيلُها مع التوسط والقصر ؛والتوسط والطول

، ثُم إمشامها مع املراتبِ الـثالث ، وفيها مراتب العارض الثالث، ساكنةً
  .ثُم روم ضمتها مع القصر

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَءنا ما{): 19(

)28 :(}ك يِديعامر }إلَي الياَء ابن أسكن) :ْي إليكيد.(  

  ).إجعلَ: (اإلدغام لهشام }جعلَ إذْ{): 20(

إسقاطُ اهلمزة ونقل حركتها إىل  -1: لهشامٍ فيها وجهان وقفاً }تبوَء{): 29(
.. ثُم تسكن للوقـف  ؛فيصري النطق بواوٍ مفتوحة بعد الباِء ؛الواو قبلها
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فيصري النطق بواوٍ  ؛إبدالُ اهلمزة واواً مع إدغامِ الواوِ األوىل يف الثَّانِية -2
مفتوحة ةد؛مشد تسكن للوقف ثُم.  

إبدالُ اهلمزة ألفاً مع القصر : فيها لهشامٍ وقفاً اثنا عشر وجها }جزآء{): 29(
ثُـم إبـدالُها واواً   ، ثُم تسهيلُها مع التوسط والقصر ؛والتوسط والطول

، ثُم إمشامها مع املراتبِ الـثالث ، وفيها مراتب العارض الثالث، ساكنةً
  .ها مع القصرثُم روم ضمت

)32 :(}مهآَءتج هشامٍ }ولَقَداإلدغام ل) :ْمآَءْتهواإلمالة البن ذكوان، )ولَقَج.  

  .فيها لهشامٍ وقفاً األوجه اخلمسة }يشآُء{): 40(

)42 :(}آءوكذكوان }ج أمالَها ابن.  

  .أمالَها ابن ذكوان }"كُلُّه" التوراة{): 46، 44، 43(

)45 :(}واجلُرعامر }وح ها ابنرفع) :واجلروح.(  

)48 :(}آَءكآَء، جذكوان }ش ما ابنأمالَه.  

)49 :(}كُمعامر }وأَِن اح النونَ وصالً ابن ضم) :وأَنُ اْحكُْم.(  

  ).تْبغونَ: (بتاِء اخلطابِ بدالً من ياِء الغيبة البن عامر }يبغونَ{): 50(

  ).يقولُ الَّذين ءامنواْ: (أسقطَ الواو ابن عامر }اْءامنو الَِّذين ويقولُ{): 53(

)54 :(}يرتد كُموالثانيـة  ، األوىل مكسورة، قرأ ابن عامر بِدالَْينِ خمففتني }ِمن
  ).يْرتدْد منكُم: (جمزومة
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  ).هزؤاً: (مهز الواو فيهما ابن عامر }"معاً" هزواً{): 58، 57(

  ).هتْنقمونَ: (أدغم الالم يف التاِء هشام }هلْ تنِقمونَ{): 59(

)61 :(}آءوكُمذكوان }ج أمالَها ابن.  

  .فيها األوجه اخلمسة وقفاً لهشام }يشآُء{): 56، 54(

  .أماهلا ابن ذكوان }"معاً" التوراة{): 66(

  ).هرساالت: (وكسر التاء ابن عامر، زاد ألفاً بعد الالم }رسالَته{): 67(

)70 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  

  ).قَضلُّواْ: (أدغم الدالَ يف الضاد ابن عامر }قَد ضلُّواْ{): 77(

، اإلبدالُ مـع القصـر  : فيها لهشامٍ ثالثةُ أوجه }أوِلياَء{): 81، 57، 51(
  .والطول، والتوسطُ

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَءنا{): 84(

)89 :(}قَّدتفاً بعد العني }معأل ذكوان، زاد وخفَّف القاف ابن) :ماقَدتع.(  

  ).فجزآُء مثلِ: (وجر الالم ابن عامر، حذف التنوين }فجزآٌء مثلُ{): 95(

)95 :(}ةٌ طَعامعامر }كفَّار ابن امليم وجر التنوين حذف) :ِةُ طَعامكفَّار.(  

  ).قيماً: (ابن عامر حذف األلف }ِقياماً{): 97(
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ونقلُ حركتهـا  ، إسقاطُ اهلمزة: لهشامٍ وقفاً أربعةُ أوجه }بكل شيٍء{): 97(
وإدغام الياِء األوىل ، ثُم إبدالُ اهلمزة ياًء، مع اإلسكان والرْوم ؛إىل الياء
  .مع اإلسكان والروم ؛يف الثَّانِية

)102 :(}ألَها قَدالدالَ يف }س السني هشام أدغم) :ألَهاقَس.(  

  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 104(

)107 :(}قحالتاَء }است احلاَء وصالً، ضم مهزةَ والوصل ابتداًء ، وكسر وضم
  ).استحق: (ابن عامر

  .أمالَها ابن ذكوان }التوراة{): 110(

)110 :(}رِئبفيها أربعة أوجه }ت:  

   .يل اهلمزة  مع الرومتسه -1  

  .إبدال اهلمزة ياًء مع اإلسكان والروم واإلمشام -4و3و2  

)110 :(}لُقخإذْ ت ،جرخإذْ ت ،مههشام }إذْ جِئتاإلدغام ل) :ْخلُقإت ،جْخرإت ،
  ).إجئتهْم

، الثالث اإلبدالُ مع املراتبِ: لهشامٍ فيه وقفاً مخسةُ أوجه }السمآِء{): 112(
  .مع التوسط والقصر، والتسهيل على الرْومِ

  ).قَصدقْتنا: (أدغم الدالَ يف الصاد ابن عامر }قَد صدقْتنا{): 113(

)116 :(}تتني }َءأنفاً بني اهلمزلَ الثانيةَ، أدخلَ ألوسه) :وحقَّقَها، )ءا اَنت :
  .وجهان ؛هشاٌم) أْنت ءا(
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  ).أنُ اْعبدواْ: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }اعبدواْأِن {): 117(

  سورُة األنعام
)5 :(}مآَءهذكوان } ج أمالَها ابن.  

، إبدالُ اهلمزِ ألفاً مع املراتبِ الثالث: لهِشامٍ وقفاً اثنا عشر وجها }ؤأنبآ{): 5(
ساكنةً مع مراتـبِ   إبدالُ اهلمزِ واواً، تسهيلُ اهلمزة مع التوسط والقصر

  .والرْوم مع القصر، واإلْشمام مع مراتبِ العارض، العارض

)10 :(}زِئهعامر }ولَقَِد است الدالَ وْصالً ابن ضم) :ْهزِئاست ولَقَد.(  

: أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشـاٌم بِخلْـف عْنـه     }أِئنكُم لَتشهدونَ{): 19(
  )..أإنكم لتشهدون) (لَتْشهدون أاإنكُْم(

، مع اإلسكان ؛وإدغام الياِء األوىل يف الثَّانِية، إبدالُ اهلمزة ياًء }بريٌء{): 19(
  .والروم واإلمشام هلشامٍ وقفاً

)27 :(}كَذِّبعامر } وال ن رفع الباَء ابن) :كَذِّبوال ن.(  

)31 :(}مهآَءتذكوان }ج أمالَها ابن.  

وجر التاَء ابن ، التعريف وخفف الدال) أل(حذف  }وللدار اآلِخرةُ{): 32(
  ).ولَدار اآلخرة: (عامر

)34 :(}آَءكج الدالَ يف اجليم هشام }ولَقَد أدغم) :آَءكواإلمالةُ البن ) ولقج
  .ذكوان

  :وقف عليها هشام بأربعة أوجه }من نبائِ{): 34(
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  .اهلمزة والياء تسهيل اهلمزة بني -1  

   .إبدال اهلمزة ألفاً-2  

   .إبدال اهلمزة ياًء مع اإلسكان والروم -4و3  

  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً"شآَء {): 51، 34(

)43 :(}مآَءههِشام }إذْ جاإلدغام ل) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان) إج.  

  ).نافَتْح: (شدد التاَء ابن عامر }فَتحنا{): 44(

، النقلُ مع اإلسـكان والـروم  : األوجه األربعة لهشامٍ وقفاً }شيٍء{): 44(
  .مع اإلسكان والروم ؛واإلبدالُ مع اإلدغام

وأبدلَ األلف واواً مفتوحةً ابـن  ، وأسكن الدالَ، ضم الغني }بِالغداِة{): 52(
  ).بِالغْدوة: (عامر

)54 ،61 :(}آَءكآَء، جذكوان }ج ما ابنأمالَه.  

)52 :(}لَلْتض عامر }قَد ابن الدالَ يف الضاد أدغم) :لَلْتقض.(  

)57 :(}احلق قُصي{ القاف ضاداً خمفَّفَةً، أسكن وأبدلَ الصاد) :قْضِ احلقي.(  

لئْن : (مروزاد بعدها تاًء مفتوحة ابن عا، أبدلَ األلف ياًء }لِئن أنجانا{): 63(
  ).أْنجْيتنا

)64 :(}جِّيكُمنالنونَ }ي ذكوان، أسكن ابن اجليم وخفَّف) :ْنجِيكُْمي.(  

)65 :(}نونَ التنوينِ وصالً هشام }بعضٍ انظُر ضم) :ٍظُْر نُبعضان.(  
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  .والتسهيلُ والرْوم قياساً، اإلبدالُ ألفاً: فيها لهشامٍ وقفاً }من نبإِ{): 67(

)68 :(}كنِسينالنونَ }ي حعامر، فَت ابن السني دوشد) :كنيسني.(  

  .أمالَ الراَء واهلمزةَ وصالً ووقفاً ابن ذكوان }رأى كَوكَباً{): 76(

)77 :(}رذكوان وقفاً }رأى القَم أمالَ الراَء واهلمزة ابن.  

  .وان وقفاًأمال الراء واهلمزة ابن ذك }رأى الشمس{): 78(

، مع اإلسكان ؛وإدغام الياِء األوىل يف الثَّانِية، إبدالُ اهلمزة ياًء }بريٌء{): 78(
  .والروم واإلمشام هلشامٍ وقفاً

  ).أتحآجونِي: (خفَّف النونَ ابن عامرٍ خبلف عن هشام }أتحآجونِّي{): 80(

  ).درجات من نشآُء: (ن عامرحذف التنوين اب }درجات من نشآُء{): 83(

وفيهـا  ) زكريـآءَ : (بعد األلف ابن عامر زاد مهزةً مفتوحة }زكريا{): 85(
  .هلشام وقفاً ثالثة أوجه

: ووصلها ابن ذكـوان ، )اقتده(كسر اهلاَءوصالً ابن عامرٍ }اقتِده قُلْ{): 90(
)هقُلْ ياقتد.(  

النقلُ مـع اإلسـكان   : ربعة لهشامٍ وقْفاًفيها األوجه األ }من شيٍء{): 91(
  .واإلدغام مع اإلسكان والروم، واإلبدال، والروم

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 91(
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وعليه اإلسـكانُ   ؛اإلبدالُ مع اإلدغام: ستةُ أوجه لهشامٍ وقفاً }شيء{): 91(
  .اإلمشاموعليه اإلسكان والروم و ؛والنقلُ، واإلمشام، والروم

  ).ولقَجئْتمونا: (أدغم الدالَ يف اجليمِ هشام }ولَقَد جِئْتمونا{): 94(

إبدالُ اهلمزِ ألفاً مع املراتـبِ  : لهشامٍ وقفاً اثنا عشر وجهاً }شركَؤاْ{): 94(
إبدالُ اهلمزة واواً ساكنةً مع ، تسهيلُ اهلمزة مع التوسط والقصر، الثالث
  .ثُم رومها مع القصر، ثُم إمشامها مع ثالثة العارض ؛ة العارضثالث

)94 :(}كُمعامر }بين النونَ ابن ضم) :كُْمبين.(  

  ).الْمْيت: (خفَّف الياَء مسكّنةً فيهما ابن عامر }"معاً"الْميِّت {): 95(

: ورفع الالم ابن عامر، وكسر العني، زاد ألفاً بعد اجليمِ }الليلَ وجعلَ{): 96(
  ).الليلِ وجاعلُ(

  ).انظُرواْ نُمتشابِه: (ضم نونَ التنوينِ وصالً هشام }متشابه انظُرواْ{): 99(

)104 :(}آَءكُمج هشامٍ }قَداإلدغام ل) :آَءكُْمواإلمالةُ البن ذكوان) قَج.  

)105 :(}تعامر }درس التاَء ابن وأسكن السني حفَت) :ْتسرد.(  

  .اإلمالة البن ذكوان }جآَءت، جآَءتهم، شآَء{): 109، 107(

  ).ال تومنون: (بتاِء اخلطابِ البنِ عامر }ال يؤِمنون{): 109(

  ).قبالً: (وفتح الباَء ابن عامر، كسر القاف }قُبالً{): 111(

  .اإلمالة البن ذكوان }شآَء{): 112(
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)115 :(}كلمت{ عامر زاد فاً بعد امليمِ ابنأل) :كلمات.(  

: وكسر الثاين فيهما ابن عـامر ، ضم احلرف األول }حرم، فصلَ{): 119(
  ).حرم، فُصل(

  ).لَيضلُّونَ: (فَتح الياَء ابن عامر }لَيِضلُّونَ{): 119(

)124 :(}مهآَءتاإلمالةُ البن ذكوان }ج.  

  ).رساالته: (وكسر التاَء ابن عامر، د ألفاً بعد الالمزا }رسالَته{): 124(

، إبدالُ اهلمزة مـع املراتـب الثالثـة   : فيها لهشامٍ وقفاً }السمآء{): 125(
  .والتسهيل مع التوسط والطول

 )128 :(}مهرحشالبن عامر }ي بالنون) :ْمهرحشن.(  

   .أماهلا ابن ذكوان }شاَء{): 128(

  ).تعملون: (بتاِء اخلطاب البنِ عامر }يعملون{): 132(

)137 :(}نيز{ الزاي عامر، ضم الياَء ابن وكسر) :نيز.(  

  ).قَْتلُ: (رفع الالم ابن عامر }قَتلَ{): 137(

  ).أوالدهم: (نصب الدالَ ابن عامر }أوالِدهم{): 137(

  ).شركائهم: (جر اهلمزةَ ابن عامر }شركاؤهم{): 137(

  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 137(

  ).حرمظُّهورها: (أدغم التاَء يف الظاِء ابن عامر } حرِّمت ظهورها{): 146(
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  ).تكُْن ميتةٌ: (ابن عامر) ميتةً(ورفَع ، )يكُْن(أنث  }وإن يكُن ميتةً{): 139(

  .مسةوقف عليها هشام باألوجه اخل  }شركاء{): 139(

  ).قتلُواْ: (شدد التاَء ابن عامر }قتلواْ{): 140(

  ).قَضلُّواْ: (أدغم الدالَ يف الضاد ابن عامر }قَد ضلُّواْ{): 140(

  ).املعزِ: (فتح العني ابن عامر }املعزِ{): 143(

  ).تكون ميتةٌ:(ابن عامر)ميتةً(ورفع ، )يكون(أنثَ  }يكونَ ميتةً{): 145(

)145 :(}طُرنِ اضعامر }فم النونَ وصالً ابن ضم) :اْضطُر فمن.(  

  ).حملَظُّهورهما: (أدغم التاَء يف الظاِء ابن عامر }حملَت ظُهورهما{): 146(

وعليه اإلسكان  ؛النقل: فيها األوجه األربعة لهشامٍ وقفاً }من شيء{): 148(
  .وعليه اإلسكان والروم، دغامواإلبدال مع اإل، والروم

  ).149: (وكذا يف، أمالَهما ابن ذكوان }"معاً"شآَء {): 148(

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }تذَكَّرون{): 152(

وفتح الياَء ابـن  ، أسكن النونَ خمفَّفةً }وأنَّ هذا ِصراِطي مستقيماً{): 153(
  ).ماًوأنْ هذا صراطي مستقي: (عامر

)157 :(}آَءكُمج هشام }فقَداإلدغام ل) :آَءكُْمواإلمالةُ البن ذكوان، )فقَج.  

  .اإلمالة البنِ ذكوان }"معاً"جآَء {): 160(

  ).إبراهام: (إبدالُ الياِء ألفاً هشام }إبراهيم{): 160(
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  سورُة األعراف
  ).يتذَكَّرون: (زاد ياَء الغيبة قبل التاء ابن عامر  }تذَكَّرون{): 3(
  .اإلمالةُ البنِ ذكوان }فَجآَءها{): 4(
  .واإلمالةُ البنِ ذكوان، )إجآَءهم: (اإلدغام لهشام }إذْ جآَءهم{): 5(
  ).تْخرجونَ: (وضم الراَء ابن ذكوان، فَتح التاَء }تخرجون{): 25(
  ).باس التقْوىول: (نصب السني ابن عامر }وِلباس التقْوى{): 26(
والتسهيل مع . اإلبدالُ على املراتب الثالث: وقفاً لهشامٍ }بِالفَحشآء{): 28(

  .الروم على التوسط والقصر
  .اإلمالة البن ذكوان }جآءتهم، جآَء{): 47، 33(
لهذا ما كُنا : (أسقطَ الواو ابن عامر }ِلهذا وما كُنا ِلنهتِدي لوال{): 43(

لوالل يدْهتن.(  
)43 :(}آَءتج هشام }لقَداإلدغام ل) :آَءْتواإلمالة البنِ ذكوان، )لقج.  
  ).أورِتموها: (أدغم الثاء يف التاء هشام }أورثْتموها{ ):43(
أنَّ لْعنةَ : (ونصب التاَء ابن عامر، شدد النونَ مفتوحةً }أنْ لَعنةُ اِهللا{): 44(

  ).اِهللا
خبلف عن ابن  ؛ضم نونَ التنوينِ وصالً ابن عامر }رحمة ادخلُوابِ{): 49(

  ).ادخلُوا نُبِرْحمة: (ذكوان
)52 :(}ماهجِئْن الدال يف اجليم هشاٌم }ولَقَد أدغم) :ْماهئْنولَقَج.(  
)53 :(}آَءتج الدالَ يف اجليم هشاٌم } قَد أدغم) :آَءْتواإلمالةُ الب، )قج ن

  .ذكوان
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)54 :(}راتمسخ ومجوالن روالقَم سموالش{  األربع ابن الكلمات رفع
  ).والشْمس والقَمر والنجوم مسخراٌت: (عامر

  ).نْشراً: (أبدلَ الباَء نوناً مضمومةًابن عامر }بشراً{): 57(
  ).مْيت: (أسكن الياَء خمففةابن عامر }ميِّت{): 57(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }تذَكَّرون{): 57(
  .وجهان.والتسهيل مع الروم، هلشام اإلبدال ألفاً: وقفاً }الْمأل{): 59(
)63 ،69 :(}آَءكُمذكوان }"معاً"ج أمالَهما ابن.  
  ).إجعلكم: (أدغم الذال يف اجليم هشام }إذْ جعلكم{): 69(
  .كوان خبلف عنهأماهلا ابن ذ }وزادكم{): 69(
  ).بصطة: (وبالصاد البنِ ذكوان، بالسني لهشامٍ }بسطة{): 69(
   .واإلمالة البن ذكوان) قجاءتكم(:اإلدغام هلشام }قَد جآَءتكم{): 73(
وعلى كلٍّ منهما اإلسكان ، لهشامٍ وقفاً النقل واإلدغام }بِسوء{): 73(

  .والروم
)74 :(}لَكُمعالذا }إذْ ج لَ يف اجليمِ هشامأدغم) :لَكُْمعإج.(  
  ).بِيوتاً: (كسر الباَء ابن عامر }بيوتاً{): 74(
مفسدين : (ابن عامر" قَالَ: "زاد واواً قبلَ }مفسدين قَالَ{): 75، 74(

  ).وقَالَ
وأدخلَ ، )أئنكُْم لتأْتونَ: (زاد مهزةً مفتوحةً ابن عامر }إنكُم لَتأْتونَ{): 80(

  ).ءائنكُْم لتأْتونَ: (لفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداًأ
)85 :(}كُمآَءتج هشام }قَداإلدغام ل) :آَءْتكُْمواإلمالةُ البنِ ذكوان، )قج.  
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  .)ولفَتحنا:(شدد التاء ابن عامر }ولَفَتحنا{): 98(
)98 :(}أَِمن عامر }أو ابن الواو أْسكَن) :نأْو أَم(.  
)101 :(}مهآَءتج لَقَدهِشام }واإلدغام ل) :ْمآَءْتهواإلمالةُ البنِ ، )ولَقَج

  .ذكوان
)105 :(}كُمجِئْت الدالَ يف اجليمِ هشام }قَد أدغم) :كُْمئْتقَج.(  
  ).معْي بنِي: (أسكن الياَء ابن عامر }مِعي بنِي{): 105(
)111 :(}وأخاه مه }أرجِه زةً ساكنةً بعد اجليمِ ابن عامرزاد ، عاهلاَء م وضم

: وكسرها من دونَ صلة ابن ذكوان، )وأخاه وأرجِئه: (الصلة هشام
)وأخاه أرجِئه.(  

  .اإلمالةُ البن ذكوان }وجآُءواْ، وجآَء{): 116، 113(
ألفاً بني  وأدخلَ، )أئن: (زاد مهزةَ االستفهامِ ابن عامر }إنَّ لَنا{): 113(

  ).أائن: (اهلمزتنيِ هشام قوالً واحداً
)117 :(}لْقَفعامر }ت ابن القاف دوشد الالم حفَت) :لَقَّفت.(  
)123 :(}متنعامر }ءام مهزةَ االستفهامِ وسهل الثانية ابن زاد) :ْمْنتءآم.(  
  .ذكوان اإلمالةُ البنِ }جآءتهم، جآَءتنا{): 131، 126(
  ).يعرشون: (ضم الراَء ابن عامر }يعرِشون{): 137(
)141 :(}اكُمنيجعامر }وإذْ أن أسقط الياء والنون ابن) :اكُْموإذْ أْنج.(  
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 143(
)143 :(}عامر }ولكنِ انظُر النونَ وْصالً ابن ضم) :انظُْر ولكن.(  
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)146 :(}آياِتي وأسقطها اللتقاء الساكنني  الياَء وصالً أسكن  }الَِّذين ابن
  ).آيات الَّذين: (عامر

  ).قَضلُواْ: (أدغم الدالَ يف الضاد ابن عامر }قَد ضلُّواْ{): 149(
)150 :(}أُم عامر }ابن ابن كسر امليم) :أُم ابن.(  
اإلبدالُ مع املراتب : مسة أوجهوقف عليها هشاٌم خب }"معاً" تشآُء{): 155(

  .التسهيل مع التوسط والقصر، الثالث
اإلبدال ، النقل مع اإلسكان والروم: فيها لهشامٍ أربعةُ أوجه }شيء{): 156(

  .وعليه اإلسكانُ والروم ؛مع اإلدغام
  .أمالَها ابن ذكوان }التوراة{): 157(
)157 :(}مهراهلمزةَ }إص حعامر، فَت ابن الصاد ها وبعدفاً بعدأل وزاد :

  ).آصارهْم(
  .أشم كسرةَ القاف فيهما ضمةً هشام }"معاً" وِقيلَ{): 162، 161(
)161 :(}ِفربدل النون وفتح الفاِء البنِ عامر }نغ بالتاِء املضمومة) :ْغفَْرت.(  
)161 :(}ِطيئاِتكُمخ{ على اإلفْراد فاألل عامر، حذف التاَء ابن ورفع :

  ).خطيئَتكُْم(
)163 ،166 :(}أِْتيهِمأَذَّنَ، إذْ تالذالَ يف التاِء فيهما هشاٌم }وإذْ ت أدغم :

  ).وإتأَذَّنَ، إتأتيهِْم(
  ).معذرةٌ: (رفع التاء ابن عامر }معذرةً{): 164(
 ؛واإلبدال، النقل: وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه }عنِ السوِء{): 165(

  .وعلى كلٍّ منهما اإلسكانُ والرْوم
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  ).بِئْسٍ: (وأسكن اهلمزةَ ابن عامر، حذف الياَء }بِئيسٍ{): 165(
)172 :(}مهتالياِء }ذُرِّي فاً بعدأل عامر، زاد التاَء على اجلمعِ ابن وكسر :

  ).ذُرياتهِْم(
)176 :(}ث ذَِّلكلْهالث }ي اَء هشامأظهر) :كثْ ذَللْهي.(  
  ).ولَقَذَّرأْنا: (اإلدغام البنِ عامر }ولقَد ذَرأْنا{): 179(
  .األوجه األربعة لهشامٍ وقفاً }شيء{): 185(
)186 :(}مهذَريبدل الياِء البنِ عامر }و بالنون) :ْمهذَرنو.(  
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 188(
وعليه اإلسكانُ  ؛النقلُ: فيها لهشامٍ ستةٌ أوجه وقفاً }ي السوءمسنِ{): 188(

وعليه اإلسكانُ والروم  ؛ثُم اإلبدالُ مع اإلدغام، والروم واإلمشام
  .واإلمشام

  ).قُلُ ادعوا: (ضم الالم وْصالً ابن عامر }قُلِ ادعواْ{): 195(
ثبتها وصالً ووقفاً؛ أربعةُ أوجه أسقطَ ياَء اإلضافة وأ }ِكيدوِن{): 195(

  ).كيدونِي، كيدون: (لهشام
)204 :(}ياًء ساكنةً }قُرِئ عليها هشاٌم بإبدالِ اهلمزة وقف) :قُرِْي.(  

  
  

&  &  &  &  
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  سورُة األْنفال
)2 :(}مهتزاد{ ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَها ابن.  
  ).إتْستغيثُونَ: (التاِء هشاٌمأدغم الذالَ يف  }إذْ تستِغيثُونَ{): 9(
)12 :(}بععامر }الر ابن العني ضم) :بعالر.(  
ورفع اهلاَء فيهما ابن ، خفَّف النونَ وكسرها وصالً }"معاً" ولِكن اَهللا{): 17(

  ).ولكنِ اُهللا: (عامر
  ).وهٌن كَْيدم: (ابن عامر" كيد: "نونَ النونَ ونصب }موِهن كَيِد{): 18(
)19 :(}آَءكُمج هشامٍ }فقَدل اإلدغام) :آَءكُْمواإلمالةُ البنِ ذكوان، )فقَج.  
وقف عليها هشاٌم بنقلِ كسرة اهلمزة إىل الراِء مع إسكان  }بين الْمرِء{): 24(

  ).الْمْر، بْين الْمر: (الراِء ورومها
: أدغم الدالَ يف السني فيهِما هشام }سلَفقَد ، قَد سِمعنا{): 38، 31(

  ).قَسلَف، قَسمْعنا(
)44 :(}عجرعامر }ت ابن التاَء وكسر اجليم حفَت) :ْرجِعت.(  
)48 :(}نيالذَّالَ يف الزايِ هشاٌم }وإذْ ز أدغم) :نيوإز.(  
وإدغام الياِء ، اهلمزة ياًء إبدالُ: وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }بريٌء{): 48(

  .األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم واإلمشام
ثُم أدغم الذالَ فيها  ؛)إذْ تتوفَّى: (أبدلَ الياَء تاًء ابن عامر }إذْ يتوفَّى{): 50(

  ).إتتوفَّى: (هشاٌم
ة ألفاً مع املراتبِ إبدالُ اهلمز: لهشامٍ وقفاً مخسةُ أوجه }على سوآٍء{): 58(

  .وتسهيلُها مع التوسط والقصر، الثالث
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  ).أنهْم ال يْعجِزونَ: (فَتح اهلمزةَ ابن عامر }إنهم ال يعجِزونَ{): 59(
)65 ،66 :(}كُممن كُنوإن ي ،كُممن كُنثَ  }فإن يكُْن: "أني " فيهما ابن

  ).فإن تكُْن مْنكُْم، وإن تكُْن مْنكُْم: (عامر
  ).ضْعفاً: (ضم الضاد ابن عامر }ضعفاً{): 66(
)68 :(}مذْتعامر }أَخ الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :ْمتأخ.(  
  

&  &  &  &  
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  سورُة التوبة
  ).أئمة)(أائمةً: (أدخلَ بني اهلمزتني ألفاً هشاٌم بِخلْف عْنه }أِئمة{): 12(
  ).ال إِميانَ لَهْم: (كسر اهلمزةَ ابن عامر }أَيمانَ لَهمال {): 12(
)25 :(}ثُم تبحعامر }ر التاَء يف الثاِء ابن أدغم) :ثُّمبحر.(  
ووقف عليها هشاٌم باإلبدالِ مع املراتبِ ، أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 28(

  .الثالثة
)30 :(}ناب ريزعامرأسقطَ التن }ع ابن وين) :ابن ْيرزع.(  
  ).يضاهونَ: (وضم اهلاَء ابن عامر، أسقطَ اهلمزةَ }يضاِهئُونَ{): 30(
وإدغام ، إبدالُ اهلمزة ياًء: وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }النِسيء{): 37(

  .الياِء األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم واإلمشام
  ).يضلُّ: (فَتح الياَء وكسر الضاد ابن عامر }يضلُّ{): 37(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 46، 38(
)47 :(}وكُمادا زم{  ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَها ابن.  
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 48(
  ).ربصونَهت: (أدغم الالم يف التاِء هشاٌم }هلْ تربصونَ{): 48(
)52 :(}فععامر، أبدلَ النونَ الثانيةَ ياًء مضمومةً }إن ن وفتح الفاَء ابن) : إن

ْعفي.(  
)66 :(}ذِّبععامر، أبدلَ النونَ تاًء مضمومةً }ن وفتح الذالَ ابن) :ذَّْبعت.(  
  ).طَآئفةٌ: (رفع التاء ابن عامر }طَآِئفةً{): 66(
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ثُم بإبدالِ اهلمزة ، ها هشاٌم بتسهيلِ اهلمزة مع ضمهاوقف علي }نبأُ{): 70(
  .وجهان ؛ألفاً

  ).معْي عدواً: (أسكَّن الياَء ابن عامر }مِعي عدواً{): 83(
  .أمالَها ابن ذكوان }وجآَء{): 90(
بِ إبدالُ اهلمزة مع املرات: (فيها لهشامٍ مخسةُ أوجه وقفاً }أغْنِيآَء{): 93(

  .والتسهيلُ مع التوسط والقصر، الثالث
، واإلبدالُ مع اإلدغام، النقلُ: وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه }السوء{): 98(

  .وعلى كلٍّ منهما اإلسكان والرْوم
)103 :(}كالتواواً بعد الالمِ }ص عامر، زاد التاَء ابن وكسر) :كصلَوات.(  
  ).مْرجئونَ: (زاد مهزةً مضمومةً بعد اجليمِ ابن عامر }مرجونَ{): 106(
  ).الَّذين اتخذُواْ: (أسقطَ الواو ابن عامر }والَِّذين اتخذُواْ{): 107(
)109 :(}هانينب ساهلمزةَ }"معاً" أس األوىل، ضم السني وكسر ،ورفع :

"هنيانعامر" ب ابن) :هانْنيب سأُس.(  
)109 :(}فرعامر }ج الراَء ابن أْسكَن) :ْرفج.(  
  .أمالَها ابن ذكوان بِخلْف عْنه }هارٍ{): 109(
   .أماهلا ابن ذكوان }التوراة{): 111(
  ).إبراهام: (أبدلَ الياَء ألفاً هشام }"معاً" إبراهيم{): 114(
  ).تزِيغُ: (بالتاِء بدالً من الياء البنِ عامر }يزِيغُ {): 117(
 ؛وبتسهيلها مع الرْومِ، وقف عليها هشاٌم بإبدالِ اهلمزة ألفاً }ظمأٌ{): 120(

  .وجهان
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)124،125 :(}هتزاد ،مهتادمأمالَه }فزْنهع لْفبِخ ذكوان ا ابن.  
)128 :(}آَءكُمج هشامٍ }لقَدل اإلدغام):واإلمالةُ البنِ ذكوان، )لقجاءكم.  

  
&  &  &  &  

  υسورُة يوُنس 
  .أمالَ الراَء ابن عامر  }الر{): 1(
)2 :(}اِحرلَس{ السني كسر ،فاألل عامر، وحذف احلاَء ابن وأسكن :

  )لَِسْحٌر(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }تذَكَّرون{): 3(
، بالرْومِ اإلبدالُ والتسهيل: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }يبدؤاْ{): 4(

  .واإلبدالُ واواً مع اإلسكان والرْومِ واإلمشام
  ).نفَصلُ: (بالنون بدل الياء البن عامر }يفَصِّلُ{): 5(
)11 :(}لَقُِضي{  والضاد القاف حعامر، فَت فاً ابنوأبدلَ الياَء أل) :ىلَقَض.(  
)11 :(}ملُهعامر }أج ابن نصب الالم) :ْملَهأج.(  
)13 :(}مهآَءتجذكوان }و أمالَها ابن.  
إبدالُها ألفاً مع املراتبِ : وقف عليها هشاٌم بتسعة أوجه }ِتلْقَآئِ{): 15(

وإبدالُها ياًء ساكنةً مع مراتبِ ، وبالتسهيلِ مع التوسط والقصر، الثالث
  .قصروعليه ال ؛وإبدالُها ياًء مع الرْومِ، العارض الثالث

  .أمالَها اْبن ذَكْوان }شآَء{): 16(
)16 :(}راكُمأد{ ْنهع لْفان بِخذَكْو ا اْبنالَهأم.  
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)16 :(}الثاَء يف التاِء  }لَبِثْت ابن عامرأدغم) :لَبِت.(  
)22 :(}كُميِّرسفتح الياء وزاد نوناً ساكنة بعدها وضم الشني ابن عامر }ي :

  ).يْنشركُْم(
)22 :(}مهآَءتج ،مآَءهذكوان }وج ما ابنأمالَه.  
  ).متاع: (رفع العني ابن عامر }متاع{): 31(
  ).الْمْيت: (خفَّف الياَء وسكَّنها ابن عامر }"معاً" امليِّت{): 33(
)33 :(}بِّكر تعامر }كلم امليمِ ابن فاً بعدأل زاد) :كبر اتمكَل.(  
إبدال  :وجهان قياسيان مها: هلشام فيها وقفاً مخسة أوجه }يبدؤ{): 34(

إبداهلا واواً مع  :وثالثة أوجه رمسية هي، وتسهيلها مع الروم، اهلمزة ألفاً
  .اإلسكان والروم واإلمشام

  ).أمن الَّ يهدي: (وشدد الدال، فَتح الياَء واهلاَء }أمن الَّ يهِدِّي{): 35(
)45 :(}حيمهرالبنِ عامر }ش بالنون) :ْمهرْحشن.(  
  .أمالَهن ابن ذكوان }شآَء، "معاً" جآَء{): 47-49(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 52(
  ).هتْجزْونَ: (أدغم الالم يف التاِء هشام }هلْ تجزونَ{): 52(
)57 :(}كُمآَءتج هشام }قَداإلدغام ل) :آَءْتكُْمواإلمالةُ البنِ ذكوان، )قَج.  
  ).تْجمعون: (بالتاِء بدل الياء البنِ عامر }يجمعون{): 58(
  ).إتفيضونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء هشام }إذْ تِفيضونَ{): 61(
اإلبدالُ مع املراتبِ : وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }السمآء{): 61(

  .والقصر وعليه التوسط ؛مع الرْوم التسهيلُ، الثالث
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اإلبدالُ على املراتب : وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }شركَآء{): 66(
  .الثالث

)74 ،76 ،77 ،80 :(}مآؤوهفَج ،مآَءهج ،آَءكُمآَء، جج{  أمالَهن ابن
  .ذكوان

  ).بِيوتكُْم، وتاًبِي: (كسر الباَء ابن عامر }بيوِتكُم، بيوتاً{): 87(
  .)ليضلُّوا(فتح الياء ابن عامر  }ِليِضلُّوا{): 88(
  )والتتبعان(خفف النون ابن ذكوان   }وال تتبِعانِّ{): 89(
)94 :(}آَءكج هشام }لقَدل اإلدغام) :آَءكواإلمالةُ البنِ ذكوان، )لقج.  
)93 ،97 ،99 :(} مآَءهج ،مهآَءتولو ج ،اإلمالةُ البنِ ذكوان }آَء ش.  
  .)كلمات ربك: (زاد ألفاً بعد امليم ابن عامر }كلمت ربك{): 96(
  ).قُلُ اْنظُرواْ: (ضم الالم ابن عامر }قُلِ انظُرواْ{): 101(
  ).ننج املؤمنِني: (وشدد اجليم ابن عامر، فَتح النونَ }ننجِ املؤِمنِني{): 103(
  .واإلمالةُ البنِ ذكوان، )قَجآَءكُْم: (اإلدغام لهشامٍ }د جآَءكُمقَ{): 108(
  

&  &  &  &  



  

69 

  υسورُة هوٍد 
  .أمالَ الراَء ابن عامر }الر{): 1(
، إبدالُ اهلمزة مع املراتبِ الثالث: لهشامٍ فيها مخسةُ أوجه وقفاً }الْمآء{): 7(

  .التسهيلُ مع القصر والتوسط
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 12(
)20 :(}فاعضي{ فاألل عامر، حذف ابن العني دوشد) :فعضي.(  
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }"معاً" تذَكَّرون{): 40، 23(
)28 :(}تمِّيفَع{ العني حعامر، فَت ابن امليم وخفَّف) :ْتيمفَع.(  
  ).قَجادلْتنا: (أدغم الدالَ يف اجليمِ هشام }تناقَد جادلْ{): 32(
  .أمالَهما ابن ذكوان }جآَء، شآَء{): 40، 33(
واإلمشام ، وقف عليها هشاٌم باإلْدغامِ مع السكون احملض }برِيٌء{): 35(

  .والروم
  ).كلِّ زْوجْينِ: (حذف التنوين ابن عامر }من كلٍّ زوجينِ{): 40(
  ).مْجراها: (ضم امليم وفتح األلف بدون إمالة ابن عامر }مجرِيها{): 41(
)42 :(}ينعامر }يا ب كسر الياَء ابن) :ينيا ب.(  
  ).اْركَْب معنا: (أظهر الباَء عند امليمِ ابن عامر }اركَب معنا{): 42(
  .رف األول منهن ضمة هشاٌمأشم كسرةَ احل }ِغيض، "معاً" ِقيلَ{): 44(
  ).فال تسألَن: (فَتح الالم وشدد النون ابن عامر }فال تسألْنِ{): 46(
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وعليه اإلسكانُ  ؛اإلبدالُ مع اإلدغام: لهشامٍ وقفاً ثالثة أوجه }بريٌء{): 54(
  .والرْوم واإلمشام

نقلُ حركة : أوجهوقف عليهما هشاٌم بأربعة  }"معاً"بسوٍء {): 64، 54(
  .اإلبدالُ مع اإلسكان والروم، والروم اهلمزة إىل الواوِ مع اإلسكان

  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" جآَء{): 66، 58(
ووقف عليها ، )أال إنَّ ثَموداً: (نونها ابن عامر وصالً }أال إنَّ ثَموداْ{): 68(

  ).ثَمودا: (باأللف
)69 ،76 :(}ولقَد آَءتآَء، جج هشام }قَدل اإلدغام) :آَءْتآَء، ولقَجقَج( ،

  .واإلمالةُ البنِ ذكوان
  .أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان }رأى{): 70(
)72 :(}فاً }ءأَِلدتني ألالتحقيقِ والتسهيل ؛أدخلَ هشاٌم بني اهلمز عم) :دءاأل ،

دءااَل.(  
  .أمالَهن ابن ذكوان }جآَءه، تجآَء، جاءته{): 78، 77، 74(
  ).سُيء:(أشم كسرةَ السنيِ ضمةً ابن عامر }ِسيَء{): 77(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 82(
)87 :(}كعامر }أصالت الالمِ واواً مفتوحةً ابن بعد زاد) :كأصلَوات.(  
  .وقف عليها هشاٌم باألْوجه اخلمسة }ؤما نشآ{): 8( 
  ).تْوفيقي إِالَّ: (فَتح الياَء ابن عامر }توِفيِقي إِالَّ{): 88(
)92 :(}زِطي أعهذكوان }أر الياَء ابن حفَت) :زأع يْهطأر.(  
)92 :(}وهمذْتخعامر }وات الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :وهمتخوات.(  
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  .أماهلا ابن ذكوان }جآَء {): 94(
  ).بعدثَّمود: (أدغم التاَء يف الثاِء ابن عامر }بعدت ثَمود{: )95(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 101(
)101 :(}موهادز{ ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَها ابن.  
  .أمالَها ابن ذكوان }"معاً"شآَء {): 107-108(
  ).عدواْس: (فَتح السني ابن عامر }سِعدواْ{): 108(
  .وقف عليها هشاٌم بإبدالِ اهلمزة ألفاً مع املراتب الثالث }أوِليآء{): 113(
  .أمالَهما ابن ذكوان }جآَءك، شآَء{): 120، 118(
)123 :(}عجرعامر }ي اجليم ابن الياَء وكسر حفَت) :ْرجِعي.(  
  

&  &  &  &  
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  υسورُة يوسف 
  .امرأمالَ الراَء ابن ع }الر{): 1(
يا : (ووقف عليها باهلاء، )يا أبت: (فَتح التاَء وصالً ابن عامر }يا أبِت{): 4(

  ).أبه
)5 :(}ينا بعامر }ي الياَء ابن كسر) :ينا بي.(  
  ).اقْتلُواْ نُمبِنيِ: (ضم التنوين وصالً هشام }مبِنيٍ اقْتلُواْ{): 9، 8(
)12 :(}بلْعيو عتبدل الياِء فيهما البنِ عامر }ير بالنون) :ْبلْعْع ونْرتن.(  
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" جآءواْ{): 18، 16(
)18 :(}لَتولْ سيف السنيِ هشام }ب الالم أدغم) :لَْتوسب.(  
  .وأماهلا ابن ذكوان }وجآَءت سيارةٌ{): 19(
وأبدلَ األلف ياًء مفتوحةً وصالً ابن ، عد الراءزاد ألفاً ب }يا بشرى{): 19(

  ).يا بْشراي: (عامر
)23 :(}لَك تعامرٍ }هي اهلاَء ابن الياء، كسر ها ، ومهزالتاَء وضم وفتح

  ).هئْت، هئت: (وجهان ؛هشاٌم
  .أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان }"معاً" رءا{): 24(
اإلبدالُ مع املراتبِ : ها هشاٌم بثالثة أوجهوقف علي }الفحشآء{): 24(

  .الثالث
  ).املخلصني: (كسر الالم ابن عامر } املخلَِصني{): 24(
  ).قَشغفَها: (أدغم الدالَ يف الشنيِ هشام }قَد شغفَها{): 30(
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)31 :(}جرعامر }وقالَِت اخ التاَء وصالً ابن ضم) :ْجاْخر وقالَت.(  
  ).ءابآِءي إْبراهيم: (فَتح الياَء ابن عامرٍ وصالً }ءابآِءي إبراهيم{): 38(
بالنقل : وقف عليهما هشاٌم بأربعة أوجه }سوء، شيء{): 51، 38(

  .وعلى كلٍّ منهما اإلسكانُ والروم ؛واإلدغام
)39 :(}بابْينِ هشام مع التخقيق والتسهيل يف }َءأَرتفاً بني اهلمزأدخلَ أل 

  ).ءااَْرباب)(ءاأْرباٌب: (اهلمزة الثانية
إبدالُها ألفاً وتسهيلُها مع : وقف عليها هشاٌم بوْجهْينِ }املُأل أفْتونِي{): 43(

  .الرْومِ
)46 :(}جِعأر لِّيعامر }لَع الياَء وصالً ابن حفَت) :أْرجِع لِّيلَع.(  
  ).دأْباً( :أسكن اهلمزةَ ابن عامر }دأَباً{): 47(
)50 :(}آَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
  .فيهما هلشامٍ وقفاً األوجه اخلمسة }"معاً" يشآُء، نشآُء{): 56(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 58(
  ).لفْتيته: (وأبدلَ النونَ تاًء مكسورةً ابن عامر، حذف األلف }ِلِفتيانِِه{): 62(
: وأسكن الفاَء ابن عامر، وحذف األلف، كسر احلاَء }حاِفظاً{): 64(

  ).حفْظاً(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 72(
)76 :(}نم عامر }درجات ابن التنوين حذف) :ْنم درجات.(  
  ).فقَسرق: (أدغم الدالَ يف السنيِ هشام }فقَد سرق{): 77(
)83 :(}لَتولْ سب{  الالم يف السنيِ هشامأدغم) :لَْتوسب.(  
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إبدالُها ألفاً مث تسهيلها مع : وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }تفْتؤأْ{): 85(
  .ثُم إبدالُها واواً مع اإلسكان والرْومِ واإلمشام ؛الروم

  ).وحْزنِي إىل: (فَتح الياَء ابن عامر }وحزنِي إىل{): 86(
)90 :(}كتني هشام خبلف عنهأدخ }أِءنفاً بني اهلمزلَ أل) :كأاِءن.(  
  .أمالَهن ابن ذكوان } جاءتكم، شآَء، جآَء{): 100، 99، 96(
: ووقف عليها باهلاِء ابن عامر، )يآ أبت: (فَتح التاَ وصالً }يآ أبِت{): 100(

  ).يآ أبْه(
  ).قَجعلَها: (ٌمأدغم الدالَ يف اجليمِ هشا }قَد جعلَها{): 100(
وإبدالُ الياِء بعد احلاِء ألفاً البنِ ، إبدالُ النون ياًء }نوِحي إليهم{): 109(

  ).يوحى إليهم: (عامر
  ).كُذِّبواْ: (شدد الذَّالَ ابن عامر }كُِذبواْ{): 110(
)110 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  

&  &  &  &  
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  سورُة الرعد
  .مالَ الراَء ابن عامرأ }املر{): 1(
)4 :(}روانٌ وغَيِخيلٌ ِصنون ععامر }زر األربعةَ ابن الكلمات جر) : ٍْرعز

  ).ونخيلٍ صنوان وغريِ
  ).إِذَا: (أسقطَ مهزةَ االستفهامِ على اإلْخبارِ ابن عامر }أِءذا{): 5(
  ).اأا إن: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم }أَِءنا{): 5(
إبدالُ اهلمزة : وقف عليهن هشاٌم خبمسة أوجه }"كلُّها" يشآُء{): 13-39(

  .ثُم تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر، ألفاً مع القصرِ والتوسط
النقلُ مع : وقف عليهن هشاٌم بأربعة أوجه  }بشيٍء، شيٍء{): 16، 14، 8(

  .واإلدغام مع اإلسكان والروم ثُم اإلبدالُ، اإلسكان والرومِ
)16 ،32 :(}مذْتخأفَات ،مذْتعامر }أخ الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :ْمتخأفَت ،

  ).أختْم
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع القصر : وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }شركَآَء{): 16(

  .والتوسط والطول
  ).توقدون: (ياَء الغيبة تاَء خطابٍ ابن عامر أبدلَ }يوِقدونَ{): 17(
وعلى كل ، بالنقل واإلدغام: وقف عليها هشام بستة أوجه }سوء{): 18(

  .منهما اإلسكان والروم واإلمشام
  ).ولقد استهزِئ: (ضم الدال وصالً ابن عامر }ولقَد استهزِئ{): 32(
)33 :(}يِّنلْ زيف الزايِ }ب الالم هشام أدغم) :نيزب.(  
  ).وصدواْ: (فَتح الصاد ابن عامر }وصدواْ{): 33(
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)37 :(}آَءكذكوان }ج ابن فأمالَ األل.  
)39 :(}ثْبِتيالثاَء }و حعامر، فَت الباَء ابن دوشد) :تثَبوي.(  

&  &  &  &  

  

  υسورُة إبراهيم 
  .أمالَ الراَء ابن عامر }الر{): 1(
  ).اُهللا.. احلميد: (رفع لفظَ اجلاللة ابن عامر }احلِميِد اِهللا{): 2 ،1(
إبدالُ اهلمزة : وقف عليهن هشاٌم خبمسة أوجه }"كلُّها" من يشآُء{): 11، 4(

  .ثُم تسهيلُها مع التوسط والقصر، ألفاً مع القصر والتوسط والطول
  ).وإتأَذَّنَ: (التاِء هشاٌم أدغم الذالَ يف }وإذْ تأذَّنَ{): 7(
)9 :(}مهآَءتذكوان }ج ابن فأمالَ األل.  
النقلُ مع اإلسكان : (وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه }شيٍء{): 28، 18(

  .ثُم اإلبدالُ واإلدغام مع اإلسكان والروم، والرْوم
لُ اهلمزِ ألفاً مع املراتبِ إبدا: لهِشامٍ وقفاً اثنا عشر وجها }الضعفآؤا{): 21(

 عوالقصر، إبدالُ اهلمزِ واواً ساكنةً م طالتوس عم الثالث، تسهيلُ اهلمزة
  .مراتبِ العارض، واإلْشمام مع مراتبِ العارض، والرْوم مع القصر

)22 :(}كُمعلي عامر }ِلي الياَء ابن أسكن) :ْي علْيكُْمل.(  
)26 :(}بِيثَةخ ثَّتعن ابنِ  }اجت لْفعامر بِخ نونَ التنوينِ وصالً ابن ضم

  . والوجه الثاين البنِ ذكوان كسرها كحفصٍ، ).اجتثَّْت نُخبِيثَة(:ذكوان
)31 :(}عامر }ِلِعباِدي أسقط الياَء وصالً ابن) :الذين بادعل.(  
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  ).إبراهام: (أبدلَ الياَء ألفاً هشام }إبراهيم{): 35(
  ).أفْئيدةً: (زاد ياًء بعد اهلمزة بِخلْف عْنه هشام }أفِئدةً{): 37(
وقف عليهِن  }هوآء، دعآء، الدعآء، يف السمآء{): 43، 40، 39، 38(

ثُم ، إبدالُ اهلمزة ألفاً مع القصرِ والتوسط والطول: هشاٌم خبمسة أوجه
  .تسهيلُها مع التوسط والقصر

&  &  &  &  

  سوَرُة الِحْجر
  .أمالَ الراَء ابن عامر }الر{): 1(
  ).ربما: (شدد الباَء ابن عامر }ربما{): 2(
ورفع املالئكة ابن ، أبدلَ النونَ األوىل تاًء مفتوحةً }ما ننزِّلُ املآلِئكَةَ{): 8(

  ).ما تنزلُ املآلئكَةُ: (عامر
  ).ولَقَجعلْنا: (الدالَ يف اجليم هشاٌم أدغم }ولَقَد جعلْنا{): 16(
  ).املخلصني: (كسر الالم ابن عامر }املخلَِصني{): 40(
  ).وعيون: (كسر العني ابن ذكوان }وعيون{): 45(
 نُوعيون: (ضم نون التنوين وصالً هشام }وعيون ادخلوها{): 45-46(

  .)ادخلوها
  ).إدخلُواْ: (ابن عامر لَ يف الدالأدغم الذا }إذْ دخلُواْ{): 52(
  .أمالَهما ابن ذكوان }وجآَء، جآَء{): 68، 61(
  ).بِيوتاً: (كسر الباَء ابن عامر }بيوتاً{): 82(

&  &  &  &  
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  سورُة النَّْحِل
مع  ؛ونقلِ حركتها إىل الفاِء، وقف عليها هشاٌم بإسقاط اهلمزة }ِدفٌء{): 5(

  .رْومالسكون واإلمشامِ وال
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 9(
)12 :(}راتخسم ومجوالن والقمر سماألربعة }والش رفع الكلمات :

  ).والشْمس والقمر والنجوم مسخراٌت(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }تذَكَّرون{): 17(
  ).تْدعونَ: (عامربتاِء اخلطاب البنِ  }يدعونَ{): 20(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }وِقيلَ، وإذا ِقيلَ{): 40، 23(
  .أماهلا ابن ذكوان }شاَء{): 35(
إسقاطٌ اهلمزة : 2، 1: وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجٌه }من شيٍء{): 35(

، إبدالُ اهلمزة ياًء: 4، 3  ؛مع اإلمشام والرْوم ؛ونقل حركتها إىل الشني
  .مع اإلمشام والرْوم ؛وإدغام الياِء األوىل يف الثَّانِية

  ).أَنُ اْعبدواْ: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }أَِن اعبدواْ{): 36(
  ).ال يْهدى: (وأبدلَ الثانيةَ ألفاً ابن عامر، ضم الياَء األوىل }ال يهِدي{): 37(
  ).كن فيكونَ(نصب النون ابن عامر  }كن فيكونُ{): 40(
  ).يوحى: (وأبدلَ الياَء ألفاً ابن عامر، أبدلَ النونَ ياًء }نوِحي{): 43(
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: وثالثة رمساً، وجهان قياساً: وقف هشاٌم عليها خبمسة أوجه }يتفَيؤاْ{): 48(
رمساً أبدلَها واواً : 5، 4، 3، وأبدلَها ألفاً، قياساً سهلَ اهلمزةَ: 2، 1

  .روم واإلمشاممع اإلسكان وال
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 61(
)66 :(}ِقيكُمسالنون ابن عامر }ن حفَت) :يكُْمْسقن.(  
  ).بِيوتاً: (كسر الباء ابن عامر }بيوتاً{): 68(
  ).يعرشون: (ضم الراء ابن عامر }يعرِشون{): 68(
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع : 3، 2، 1: وقف هشاٌم خبمسة أوجه }سوآٌء{): 71(

  .تسهيلٌ على التوسط والقصر: 5، 4، القصر والتوسط والطول
  ).ألَْم ترواْ: (بتاِء اخلطاب البن عامر }ألَم يرواْ{): 79(
)80 :(}وِتكُمييوتاً، بكسر الباَء ابن عامر }ب) :كُْموتبِيوتاً، بِي.(  
)85 :(}ذكوان أمالَ }"معاً" رءا الَِّذين الراَء واهلمزةَ معاً وقفاً ابن.  
  .فيها لهشامٍ األوجه اخلمسة }هؤآلِء{): 86(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذال ابن عامر }تذَكَّرون{): 90(
   :هلشام وقفاً تسعة أوجه } ئِوإيتا{): 90(

  .اإلبدال ألفاًمع القصر والتوسط والطول - 3و2و1  
  .قصرالتسهيل مع التوسط وال -5و4  
  .إبدال اهلمزة ياًء ساكنة مع القصر والتوسط والطول - 8و7و6  
  .إبدال اهلمزة ياًء مع الروم والقصر -9  

)91 :(}ملْتعج هشام }وقَداإلدغام ل) :ْملْتعوقج.(  



  

80 

  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء {): 93(
)96 :(}نزِيجبالياء بدل النون البن عامر }ولن) :ْجزِيولَين.(  
  ).فَتنواْ: (فَتح التاَء والفاء ابن عامر }فُِتنواْ{): 110(
)113 :(}مآَءهج هلشام }ولَقَد اإلدغام) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان) ولقَج.  
)115 :(}طُرنِ اضالنونَ وصالً ابن عامر }فَم ضم) :اْضطُر نفَم.(  
  ).إْبراهام: (الياَء ألفاً بعد اهلاِء هشام أبدلَ }"معاً" إبراهيم{): 120-123(
  

&  &  &  &  
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  سورُة اِإلْسَرآء
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" جآَء{): 5(
  ).ليسوَء: (فَتح اهلمزةَ وحذف الواو ابن عامر }ِليسؤواْ{): 7(
)13 :(}لْقَاهالياَء }ي عامر، وفتح الالم، ضم ابن القاف دوشد) :يلَقَّاه.(  
)20-21 :(}ظُرظُوراً انحنونَ التنوينِ وصالً هشام }م ضم) :ًْحظُورانُم 

  ).اْنظُْر
  ).أف: (بناها على الفْتحِ من دون تنوينٍ ابن عامر }أفٍّ{): 23(
  ).خطَأً: (فتخ اخلاَء والطاَء ابن ذكوان }ِخطْئاً{): 31(
  ).فقجعلنا: (اإلدغام هلشام }فقد جعلنا{): 33(
  ).بِالقُْسطَاسِ: (ضم القاف ابن عامر }بِالِقسطَاسِ{): 35(
  ).ولَقَصرفْنا: (اإلدغام لهشام }ولَقَد صرفْنا{): 41(
  ).قُولُونتَكَما : (بتاِء اخلطابِ البنِ عامر }قُولُونيكَما {): 42(
)44 :(}بِّحسعامربالياِء بدالً من التاِء البنِ  }ت) :حبسي.(  
)47-48 :(}ظُرحوراً اننونَ التنوينِ وصالً هشام }مس ضم) :ًنُمْسحورا 

  ).اْنظُْر
  ).إِذَا: (أسقطَ اهلمزةَ ابن عامر }أِءذا{): 49(
  ).ءا إنا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداً} أِئنا {): 49(
  )لبتم: (تاء بن عامرأدغم الثاء يف ال }لبثْتم{): 52(
  ).قُلُ اْدعواْ: (ضم الالم ابن عامر }قُلِ ادعواْ{): 56(
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)61 :(}دجالتسهيل والتحقيق هشام }ءأس عْينِ متفاً بني اهلمزأدخلَ أل :
  ).ءاأَْسجد) (ءااَْسجد(

)64 :(}جِِلكاجليم البنِ عامر }ور بإْسكان) :كْجلور.(  
  .اهلا ابن ذكوانأم }جاَء{): 81(
)83 :(}أىون{ فاً بعد النونأل ذكوان، زاد ابن اهلمزة بعد فاألل وحذف 

  ).ونآَء: (فصري مد واجب متصل
  ).ولقصرفنا: (أدغم الدال يف الصاد هشام }ولقد صرفنا{): 89(
)90 :(}رفْجضم التاء وفتح الفاء وكسر اجليم مشددة ابن عامر }حىت ت :

  ).تفَجر حىت(
  ).قَالَ سْبحانَ: (بناها على املاضي ابن عامر }قُلْ سبحانَ{): 93(
)94 ،104 :(}مآَءهالبنِ ذكوان }جاء، ج باإلمالة.  
  ).إِجاءهم(ادغم الذال يف اجليم هشام  }إذْ جاءهم{): 94(
  ).إِذَا: (أسقطَ اهلمزةَ ابن عامر }أِءذا{): 98(
  ).ءا إنا: (دخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداًأ} أِئنا {): 98(
  ).قُلُ اْدعواْ: (ضم الالم وصالً ابن عامر }قُلِ ادعواْ{): 110( 
  ).أو ادعوا:(ضم الواو وصالً ابن عامر }أوِ ادعوا الرمحن{): 110(
  

&  &  &  &  
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  سورُة الكهف
  ).عوجاً قيما: (هما ابن عامرلَْم يسكت بين }قيِّماً. س.ِعوجاً{): 2، 1(
  ).مْرفقاً: (وفخم الراء ؛فَتح امليم وكسر الفاَء ابن عامر }ِمرفَقاً{): 16(
)17 :(}راوزت{ الزاي أسكن ،فاألل عامر، وحذف الراَء ابن دوشد) :رتْزو.(  
  ).رْعباً: (ضم العني ابن عامر }رعباً{): 18(
)19 :(}معامر }"معاً" لَبِثْت الثاَء يف التاِء ابن أدغم) :ْملَبِت.(  
اجلزمِ البنِ وإسكان الكاف على ، بتاِء اخلطابِ بدل الياء }وال يشرِك{): 26(

  .)وال تْشرِك: (عامر
وأبدلَ األلف واواً مفتوحةً ابن ، وأسكن الدالَ، ضم العني }بالغداِة{): 28(

  ).ْدوةبِالغ: (عامر
  .أمالَها ابن ذكوان }"كلُّه" شآَء{): 69، 39، 29(
  ).بِثُمرِه، ثُمر: (ضم الثاء وامليم فيهما ابن عامر }بِثَمرِِه، ثَمر{): 42، 34(
  ).منهما: (أدخلَ ميماً بني اهلاِء واأللف على التثنِية ابن عامر }منها{): 36(
)38 :(}واْ هلَِكن{ األلف عامر أثبت بعد النون وصالً ابن) :وا هنلَك.(  
)39 :(}لْتخعامر }إذْ د الذالَ يف الدالِ ابن إدغم) :لْتخإد.(  
  ).عقُباً: (ضم القاف ابن عامر }عقْباً{): 44(
: ابنِ عامر) اجلبال(وفتح الياء ورفع ، أبدل النون تاًء }نسيِّر اِجلبالَ{): 47(

) ريسبالُتاجل.(  
أدغم الدالَ يف اجليمِ  }"معاً"لقَد جِئْت، لقَد جِئْتمونا{): 74، 81، 47(

  ).لقَجئْت، لقَجئْتمونا: (هشام
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)48 :(}متمعيف الزايِ هشام }بلْ ز الالم أدغم) :ْمْمتعزب.(  
  .وانأمالَ الراَء واهلمزةَ وقفاً ابن ذك }ورءا اجملرِمونَ{): 53(
  ).ولَقَصرفْنا: (أدغم الدالَ يف الصاد هشاٌم }ولَقَد صرفْنا{): 54(
)55 :(}مآَءههِشام }إذْ جاإلدغام ل) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان، )إج.  
  ).قبالً: (كسر القاف وفتح الباَء ابن عامر }قُبالً{): 55(
  ).هزؤاً: (واو فيهما ابن عامرمهز ال }"معاً" هزواً{): 106، 56(
)59 :(}ِلِكهِمهِلم{ امليم الالم ابنُ عامر، ضم وفتح) :هِْمْهلَكمل.(  
)63 :(}انِيهسعامر }أن كسر اهلاَء ابن) :انِيهأْنس.(  
)67 ،72 ،75 :(}عامر }"كلُّه" مِعي وصالً ابن الياَء فيهِن أسكن) :ْيعم.(  
 ؛وحذف الياَء وأثبتها، وشدد النونَ ابن عامر، فَتح الالم }تسألْنِيفال {): 70(

  ).فال تسألَن، فال تسألَني: (وجهان ابن ذكوان وصالً وقفاً
  ).نكُراً: (ضم الكاف ابن ذكوان }نكْراً{): 87، 74(
)77 :(}ذْتخعامر }لَت الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :تخلَت.(  
  ).رحماً: (ضم احلاَء ابن عامر }رحماً{): 81(
: وأبدلَ اهلمزةَ ياًء مفتوحةً ابن عامر، أثبت ألفاً بعد احلاء }حِمئة{): 86(

  ).حاميةً(
جزاُء : (وحذف التنوين ابن عامر، ضم اهلمزةَ }جزاًء الْحسنى{): 88(

  ).الْحْسنى
  ).سداً، السدْينِ: (ضم السني فيهما ابن عامر }اًسد، السدينِ{): 94، 93(
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ياجوج : (أبدلَ اهلمزةَ فيهما ألفاً ابن عامر }يأجوج ومأجوج{): 94(
  ).وماجوج

  ).الصدفَْينِ: (ضم الصاد والدالَ ابن عامر }الصدفَينِ{): 96(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 98(
  ).دكّاً: (اهلمزةَ ونونَ الكاف ابن عامر حذف }دكَّآَء{): 98(
مع القصر والتوسط  ؛وقف عليها هشاٌم بإبدالِ اهلمزة ألفاً }أوِلياَء{): 102(

  .والطول
  

&  &  &  &  
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  سورُة مرَيم
  .أمالَ الياَء ابن عامر }كهيعص{): 1(
)1-2 :(}عامر }صاد ِذكْر دالَ صاد يف الذالِ ابن أدغم.  
وعند الوقف ) زكَرِياَء: (زاد مهزةً مفتوحةً بعد األلف ابن عامر }ريازك{): 2(

  .أبدل هشام اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول
ووقف ) يا زكَرِياُء: (زاد مهزةً مضمومةً بعد األلف ابن عامر }يا زكَرِيا{): 7(

  .عليها هشام باألوجه اخلمسة
  ).عتياً: ( ابن عامرضم العني }ِعِتياً{): 8(
  .أمالَها ابن ذكوان }من احملراب{): 11(
)23 ،66 :(}عامر }"معاً" ِمت ابن امليم ضم) :تم.(  
  ).نِِسياً: (كسر النونَ ابن عامر }نِسياً{): 23(
  ).مْن تْحتها": (حتتها: "ونصب، فَتح امليم ابن عامر }ِمن تحِتها{): 24(
: أدغم الدالَ يف اجليمِ فيهما هشام }لَقَد جِئِْت، قَد جعلَ{): 27، 24(

  ).لقَجئْت، قجعلَ(
  ).تساقَطْ: (وشدد السني ابن عامر، فَتح التاَء والقاف }تساِقطْ{): 25(
  ).فَيكُونَ: (نصب النونَ ابن عامر }فَيكُونُ{): 35(
  ).إبراهام: (أبدلَ الياَء فيهِن ألفاً هشام }"هكلُّ" إبراِهيم{): 68، 45، 41(
يآ : (فَتح التاَء فيهِن ابن عامر  }"كلُّه" يآ أبِت{): 45، 44، 43، 42(

تأب.(  
  .واإلمالةُ البنِ ذكوان، )قجآَءنِي: (اإلدغام لهشامٍ }قَد جآَءنِي{): 43(
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  ).ْخلصاًم: (كسر الالم ابن عامر }مخلَصاً{): 51(
، هتْعلَْم: (أدغم الالم يف التاِء هشام }هلْ تِحس، هلْ تعلم{): 98، 65(

سحته.(  
وأسقطَ ، )أاِءذا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداً }أِءذا{): 66(

ْنهع لْفإِذَا: (مهزةَ االستفهامِ ابن ذكوان بِخ.(  
)67 ،82 ،69 ،70 :(}اً، "معاً"اًجِِثياً، ِعِتيلِ  }ِصِلياألو كسرةَ احلرف ضم

  ).صلياً، عتياً، جثياً: (فيهن ابن عامر
  ).ورِياً: (وأدغمها يف الثانية ابن ذكوان، أبدلَ اهلمزةَ ياًء }ورِِئياً{): 74(
  ).لَقَجئْتْم: (أدغم الدالَ يف اجليمِ هشام }لَقَد جِئْتم{): 89(
: وكسر الطاَء خمفَّفَةً ابن عامر، أبدلَ التاَء نوناً ساكنةً }يتفَطَّرنَ{): 90(

  ).يْنفَطْرنَ(
&  &  &  &  



  

88 

  سورُة طه 
  .أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان }رءا{): 10(
)10 :(}َءاِتيكُم عامر }لعلِّي الياَء وصالً ابن حفَت) :يكُْمَءات لعلِّي.(  
، وتسهيلها مع الروم، إبداهلا ألفاً: شام وقفاً مخسة أوجههل }ؤأتوك{): 18(

  . وإبداهلا واواً خالصة مع اإلسكان والروم واإلمشام
  ).ولْي فيها: (أسكن الياَء وصالً ابن عامر }وِلي ِفيها{): 18(
)31 :(}ددعامر }اش قطع اهلمزة مفتوحةً ابن) :ْدأْشد.(  
)32 :(}رِكْهاهل }وأش عامرضم مزةَ ابن) :وأُْشرِكْه.(  
  ).إتْمشي: (أدغم الذالَ يف التاِء هشام }إذْ تمِشي{): 40(
)40 ،103 ،104 :(}فلَبِثْت ،معامر }"معاً"لَبِثْت الثاَء يف التاِءفيهن ابن أدغم :

)ْم، فلَبِتلَبِت.(  
)47 :(}اكجِئْن الدالَ يف اجليم هشام }قَد أدغم) :قَجاكئْن.(  
  ).مهاداً: (وزاد ألفاً بعد اهلاِء ابن عامر، وفتح اهلاء، كسر امليم }مهداً{): 53(
)61 :(}كُمِحتسعامر }فَي الياَء واحلاَء ابن حفَت) :كُْمتْسحفي.(  
  ).قالواْ إنَّ: (شدد النونَ ابن عامر }قالواْ إنْ{): 63(
  ).تخيلُ: (الياَء األوىل تاًء ابن ذكوانأبدلَ  }يخيلُ{): 66(
ورفع الفاَء ابن ، )تلَقَّْف: (وشدد القاف ابن عامر، فَتح الالم }تلْقَف{): 69(

  ).تلَقَّف: (ذكوان
)71 :(}متنمهزةَ استفهامٍ }ءام عامر، زاد لَ اهلمزةَ بعدها ابنوسه) :ْمْنتءاَ ام.(  
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَءنا{): 72(
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  .كسر اهلاَء ووصلها بياٍء وجٌه واحٌد لهشام }يأِْتِه{): 75(
  ).بِملْكنا: (كسر امليم ابن عامر }بِملِْكنا{): 87(
)94 :(}مؤنبعامر }ي ابن كسر امليم) :مؤْبني.(  
  ).قَسبق: (أدغم الدالَ يف السنيِ هشام }قَد سبق{): 99(
، والتسهيل مع الروم، اإلبدال ألفاً :هلشام وقفاً مخسة أوجه }تظمؤا{ ):119(

  .واإلبدال واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام
)133 :(}عامر }تأِتهِم ياًء ابن أبدلَ تاَء التأنيث) :هِْميأت.(  

&  &  &  &  
  

  سورُة األنبياء
)4 :(}لَمعبِّي يبناها على األمر ابن عامر }قَالَ ر:)قل.(  
وأبدلَ الياَء بعد احلاِء ، وفتح احلاَء، أبدلَ النونَ ياًء }"معاً" نوِحي{): 25، 7(

  ).يوحى: (ألفاً ابن عامر
  ).كَانظَّالمةً: (أدغم التاَء يف الظاِء ابن عامر }كَانت ظَاِلمةً{): 11(
)24 :(}ِعيم نعامر }م الياَء ابن أسكن) :ْيعْن مم.(  
)34 :(}عامر }ِمت ابن امليم ضم) :تم.(  
)36 :(}ابن ذكوان }رءاك ْنهع لْفأمالَ الراَء واهلمزةَ بِخ.  
  ).هزؤاً: (مهز الواو ابن عامر }هزواً{): 36(
)40 :(}أِتيهِملْ تيف التاِء هشام }ب الالم أدغم) :يهِْمأتتب.(  
)41 :(}زِئهتعامرض }ولَقَِد اس الدالَ وصالً ابن م) :ْهزِئاست ولَقَد.(  
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)45 :(}مالص عمسال يأبدلَ الياَء تاًء مضمومةً }و ،ونصب ، وكسر امليم
  ).وال تْسمع الصم: (الصم ابن عامر

)62 :(}تتني }َءأنفاً بني اهلمزة وحقَّقَها، أدخلَ أللَ الثَّانِيوجهان ؛وسه :
  : امهش

)ءااَنت)(ءا أْنت.(  
  ).أُف: (بناها على الفتحِ من دون تنوينٍ ابن عامر }أُفٍّ{): 67(
  ).ءائمة: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني بِخلْف عْنه هشام }أِئمة{): 73(
  ).نجي: (وشدد اجليم ابن عامر، حذف النونَ الثانيةَ }ننجِي{): 88(
ووقف ، )وزكريآء: (زاد مهزةً مفتوحةً بعد األلف ابن عامر }وزكريا{): 89(

  .عليها هشام بإبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول
)96 :(}تعامر }فُِتح التاَء األوىل ابن دشد) :ْتحفُت.(  
)96 :(}وجأجوم وجأجعامر }ي فاً ابنأبدلَ اهلمزةَ فيهما أل) : وجاجي

وموجاج.(  
وزاد ألفاً بعدها على اإلفْراد ، وفتح التاَء، كسر الكاف }للكُتبِ{): 104(

  ).للكتابِ: (ابن عامر
  ).قل ريب:(بناها على األْمرِ ابن عامر }قَالَ ربِّ{): 112(

&  &  &  &  
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  سورة الحّج
)15 :(}قْطَعلْي كسر الالم ابن عامر }ثُم) :قْطَعيل ثُم.(  
أبدلَ اهلمزةَ مع : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }يشآُء{): 18(

  .تسهيلُها مع التوسط والقصر: 5، 4، القصر والتوسط والطُّول
تسهيلُ : ووقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه، جرها ابن عامر }ولُؤلُؤاً{): 23(

  .مع اإلْسكان والرْوم وإبدالُها واواً، اهلمزة الثانِية مع الرْوم
  ).سوآٌء: (رفعها ابن عامر }سوآًء{): 25(
  ).بيتْي للطَّآئفني: (أسكن الياَء ابن ذكوان }بيِتي للطَّآِئِفني{): 26(
  ).ثُم ليقْضواْ: (كسر الالم ابن عامر }ثُم لْيقْضواْ{): 29(
، وليوفُواْ: (سر الالم فيهما ابن ذكوانك }ولْيطَّوفُواْ، ولْيوفُواْ{): 29(

  ).وليطَّوفُواْ
  ).أَذنَ: (فَتح اهلمزةَ ابن عامر }أُِذنَ{): 39(
)40 :(}اِمعوص تدِّمذكوان }لَه التاَء يف الصاد ابن أدغم) :عوامصمدلَه.(  
)44 ،48 :(}ما، أخذْتهالذَّالَ يف التاء ف }أخذْت عامرأدغم يهما ابن) :ْمتأخ ،

  ).أختها
  ).قُتلُواْ: (شدد التاَء ابن عامر }قُِتلُواْ{): 58(
وأنَّ ما : (أبدلَ ياَء الغيبة تاًء خطاب ابن عامر }وأنَّ ما يدعونَ{): 62(

  ).تْدعونَ
  ).جِع اُألمورتْر: (وكسر اجليم ابن عامر، فَتح التاَء }ترجع اُألمور{): 76(

&  &  &  &  
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  سورُة المؤِمُنون
وحذف األلف على ، وسكَّن الظَّاَء، فَتح العني }الِعظام، ِعظَاماً{): 14(

  ).العظْم، عظْماً: (اإلفْراد ابن عامر
)21 :(}ِقيكُمسعامر }ن النونَ ابن حفَت) :يكُْمْسقن.(  
  .أمالَ األلف ابن ذكوان }شآَء{): 24(
  .أمالَ األلف فيهن ابن ذكوان }"كله"جآَء{): 99، 44، 27(
  ).كلِّ زْوجْين: (حذف التنوين ابن عامر }كلٍّ زوجين{): 27(
  ).أنُ اْعبدواْ: (ضم النونَ عند الوصلِ ابن عامر }أِن اعبدواْ{): 32(
)35 :(}معامر }ِمت ابن امليم ضم) :ْمتم.(  
وأَنْ : (وخفَّف النونَ وأسكنها ابن عامر، فَتح اهلمزةَ }وإنَّ هِذِه{): 52(

هذه.(  
)67 ،80 :(}مآَءهذكوان }"معاً"ج فيهماابن فأمالَ األل.  
)72 :(}اجرالراَء }فَخ عامر، أسكن ابن فاألل وحذف) :ْرجفَخ.(  
  ).ذَاإِ: (أسقط اهلمزة األوىل ابن عامر }أِءذا{): 82(
  ).مْتنا: (ضم امليم ابن عامر }ِمتنا{): 82(
  ).ءاإنا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتْين هشام }أِءنا{): 82(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }تذَكَّرون{): 85(
  ).لَعلِّي أْعملُ: (فَتح الياَء ابن عامر }لَعلِّي أعملُ{): 100(
)110:( }موهمذْتخعامر }فات الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :ْموهمتخفات.(  
)111 ،214 :(}معامر }لَبِثْت الثاَء يف التاِء ابن أدغم) :ْملَبِت.(  



  

93 

  
  سورُة النور

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابنُ عامر }"معاً" تذَكَّرون{): 27، 1(
)6 :(}عامرنصب }"األوىل" أربع ها ابن) :أربع.(  
  ).واخلامسةُ: (رفعها ابن عامر }"األخرية" واخلامسةَ{): 9(
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" جآُءواْ{): 13، 11(
)11 ،26 :(}وهمتِمعالذالَ يف السني هشام }"معاً" إذْ س أدغم) :وهمْعتمإس.(  
مع املراتبِ  ؛إبدالُ اهلمزة ألفاً: وجهفيها لهشامٍ وقفاً ثالثةُ أ }شهدآء{): 13(

  .الثالث
)15 :(}هنلَقَّوالذالَ يف التاِء هشام }وإذْ ت أدغم) :هلَقَّْونوإت.(  
كسر الباَء فيهن ابن  }"كُلُّه" بيوت، بيوِتكُم، بيوتاً{): 61، 36، 29، 27(

  ).بِيوت، بِيوتكُْم، بِيوتاً: (عامر
  .م كسرةَ القاف ضمة هشامأش }ِقيل{): 28(
)31 :(}وبِهِنيذكوان }ج ابن كسر اجليم) :وبِهِنجِي.(  
  ).ْير أُْوليغَ: (نصب الراَء ابن عامر }غَير أُوِلي{): 31(
  ).أيه املؤمنون: (ضم اهلاَء وصالً ابن عامر }أيه املؤِمنون{): 31(
)33 :(}اِههِنأمالَ  }إكْرْنهع لْفذكوان بِخ ابن فاألل.  
)36 :(}بِّحسعامر }ي الباَء ابن حفَت) :حبسي.(  
)39 :(}آَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
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إبدالُها ألفاً مع : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }يشآُء{): 45(
مع التوسط  ؛تسهيلُها مع الرْومِ: 5، 4 ؛القصر والتوسط والطول

  .والقصر
: ووصل اهلاَء بياٍء ابن عامر خبلف عن هشام، كسر القاف }ِهويتقْ{): 52(

)هقتيوي( ،صلة اهلاِء بدون الثاين كْسر والوجه) :هقتوي.(  
)57 :(}نبسحعامر }ال ت ابن أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء غيبة) :نبْحسال ي.(  
إبدالُها ألفاً مع : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }الِعشآِء{): 58(

مع التوسط  ؛تسهيلُها مع الرْومِ: 5، 4 ؛القصرِ والتوسط والطول
  .والقصر

&  &  &  &  
  سوَرُة الفرقان

  .واإلمالةُ البنِ ذكوان) فقجآُءواْ: (اإلدغام لهشامٍ }فقَد جآُءواْ{): 4(
  ).اْنظُْر نُمْسحوراً: (ضم نونَ التنوينِ وصالً هشام }انظُر ِنمسحوراً{ ):8-9(
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 10(
)10 :(}ل لَّكعجالم }وي عامر" وجيعلْ: "رفع ابن) :لُ لَكْجعوي.(  
)17 :(}مهرشحعامر }ي أبدلَ الياَء نوناً ابن) :ْمهرْحشن.(  
  ).فنقولُ: (أبدلَ الياَء نوناً ابن عامر }فيقولُ{ ):17(
)17 :(}متْينِ هشاٌم}َءأنتفاًبني اهلمزلَها، أدخلَ أَلالثانيةَوسه ؛وحقَّق 

  ).ءااَنتم)(ءاأنتم(وجهان
  ).يستطيعونَ: (أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء غيبة ابن عامر }تستِطيعونَ{): 19(
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)26 :(}قَّقتش{ دعامر شد ابن الشني) :قَّقتش.(  
)27 :(}خذْتعامر }ات الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :تخات.(  
  .واإلمالةُ البنِ ذكوان، )إجآَءنِي: (اإلدغام لهشامٍ }إذْ جآَءنِي{): 29(
  ).وثَموداً: (نونها ابن عامر }وثَموداْ{): 38(
  ).هزؤاً: (امرمهز الواو ابن ع }هزواً{): 41(
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" شآَء{): 57، 45(
  ).نْشراً: (أبدلَ الباَء نوناً ابن عامر }بشراً{): 48(
)50 :(}اهفْنرص هشاٌم }ولَقَد الدالَ يف الصاد أدغم) :اهفْنرولَقَص.(  
  .أشم كسرةَ القاف ضمة هشام }ِقيل{): 60(
)60 :(}هوزادم{ ْنهع لْفأمالَها ابن ذكوان بِخ.  
  ).يقْترواْ: (ضم الياَء وكسر التاَء ابن عامر }يقْترواْ{): 67(
)69 :(}فاعضي{ العني دوشد فاألل ورفع الفاَء ابن عامر، حذف :

)فعضي.(  
)69 :(}لُدخعامر }وي الدالَ ابن رفع) :ْخلُدوي.(  
  ).فيه مهاناً: (حذف الصلةَ ابن عامر }مهاناً ييِهِف{): 69(

&  &  &  &  
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  سورُة الشَُّعراء
)18 :(}لَبِثْتعامر }و الثاَء يف التاِء ابن أدغم) :لَبِت.(  
)29 :(}ذْتخعامر }ات الذالَ يف التاِء ابن أدغم) :تخات.(  
)36 :(}جِهاجلي }أر مهزةً ساكنةً بعد عامرزاد مِ ابن) :اهلاَء ، )أرجِئْه وضم

: وكسر اهلاَء من غري صلة ابن ذكوان، )وأرجِئْه: (ووصلَها بواوٍ هشام
)أرجِئْه.(  

  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 92، 39(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 41(
  ).ءائن لَنا: (تني هشاٌم قوالً واحداًأدخلَ ألفاً بني اهلمز  }أِئن لَنا{): 41(
)45 :(}لْقَفت{ الالم حعامر، فَت ابن القاف دوشد) :لَقَّفت.(  
)49 :(}متنمهزةَ استفهامٍ }ءام عامر، زاد لَ اهلمزةَ الثانيةَ ابنوسه) :ْمْنتءاَام.(  
  ).حذرون: (أسقطَ األلف هشام }حاِذرون{): 56(
: كسر العني فيهن ابن ذكوان }"كلُّه" وعيون{): 147، 134، 57(

  ).وعيون(
)61 ،218 :(}ِعيعامر }"معاً" م الياَء فيهما ابن أسكن) :ْيعم.(  
  ).إتْدعونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء هشاٌم }إذْ تدعونَ{): 72(
)141 :(}ودثَم تع }كذَّب التاَء يف الثاِء ابن امرأدغم) :ودثَّمكذَّب.(  
  ).بِيوتاً: (كسر الباَء ابن عامر }بيوتاً{): 149(
: وفتح الالم والتاَء ابن عامر، أسقطَ مهزةَ الوصلِ والقطعِ }لْئَيكَِة{): 176(

  ).لَْيكَة(
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  ).بِالقُْسطَاسِ: (ضم القاف ابن عامر }بِالِقسطَاسِ{): 182(
  ).كْسفاً: (ابن عامرأسكن السني  }ِكسفاً{): 187(
  ).نزلَ: (شدد الزاي ابن عامر }نزلَ{): 193(
)193 :(}األِمني وحعامر }الر ما ابننصبه) :نياألم وحالر.(  
تكُن ": (ءاية"ورفع ، أبدلَ الياَء تاَء تأنيث ابن عامر }يكُن لَّهم ءايةً{): 197(

  ).لَّهْم ءايةٌ
)206 :(}آَءهجذكوان }م أمالَها ابن.  
  ).فَتوكَّلْ: (أبدلَ الواو فاًء ابن عامر }وتوكَّلْ{): 217(

&  &  &  &  
  سورُة النَّمل

  ).بِشهابِ: (حذف التنوين ابن عامر }بِِشهابٍ{): 7(
  .أمالَهما ابن ذكوان  }جآَءتهم، جآَءها{): 13، 8(
  .مزةَ بِخلْف عْنه ابن ذكوانأمالَ الراَء واهل }رءاه، رءاها{): 40، 10(
  .فيها لهشامٍ األوجه األربعةَ وقفاً }شيٍء{): 16(
  ).مالْي ال: (أسكن الياَء وصالً ابن ذكوان }ماِلي ال{): 20(
  ).فمكُثَ: (ضم الكاف ابن عامر }فمكَثَ{): 22(
ها إىل الياِء مث ونقلِ حركت، وقف عليها هشاٌم بإسقاط اهلمزة }اخلَبَء{): 25(

  .أسكنها للوقف
، يْخفُونَ: (أبدلَ التاَء فيهما ياَء غيبة ابن عامر }تعِلنونَ، تخفُونَ{): 25(

  ).يْعلنونَ
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)28 :(}هِمإلي اهلاَء }فَألِْقه عن هشام، كسر عامرٍ خبلف ووصلها بياٍء ابن :
)هإلْيهِْم يفَألْق( ،ها بدوالثاين كسر والوجهصلة ن) :إلْيهِْم هفَألْق.(  

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 36(
  ).ءاتان اُهللا: (أسقطَ الياَء وصالً ووقفاً ابن عامر }ءاتانِي اُهللا{): 36(
، 1: وهما ؛وجهان قياساً: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }اْؤاامللَ{): 38(

: 5، 4، 3: وثالثةُ أوجه رمساً، رومِثُم تسهيلُها مع ال ؛إبدالُها ألفاً: 2
  .إبدالُها واواً مع اإلسكان والرْومِ واإلْشمام

)40 :(}كُرتني هشاٌم قوالً واحداً }َءأشفاً بني اهلمزلَ الثانيةَ ، أدخلَ ألوسه
  ).ءاأْشكُر(، )ءااَْشكُر: (وجهان ؛وحقَّقَها

)42 :(}آَءتج{ ذكوان أمالَها ابن.  
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 44، 42(
  ).أنُ اْعبدواْ: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }أِن اعبدواْ{): 45(
)49 :(}ِلكهعامر }م ابن وفتح الالم امليم ضم) :ْهلَكم.(  
)51 :(}ماهنرما دعامر }أن اهلمزةَ ابن كسر) :ْرنما دْمإناه.(  
)52 :(}مهيوتعامر }ب كسر الباَء ابن) :ْمهبِيوت.(  
)55 :(}كُمأِئن{  ْنهع لْفتني هشاٌم بِخفاً بني اهلمزأدخلَ أل)أائنكم.(  
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتبِ : وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }النِّسآِء{): 55(

  .مع التوسط والقصر ثُم رْومها مسهلَةً، الثالث
أما : (إبدالَ ياِء الغيبة تاَء خطابٍ البنِ عامر }أما يشرِكُونَ{): 59(

  .)تْشرِكُون
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)60 ،61 ،62 ،63 ،64 :(}تني  }"اخلمسة" أِءلهفاً بني اهلمزأدخلَ أل
  ).ءاإلٌه: (بِخلْف عْنه هشام

: وشدد الذالَ ابن عامر، غيبة هشاٌم أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء }تذَكَّرونَ{): 62(
  ).يذَّكَّرونَ(

  ).نشراً: (أبدلَ الباَء نوناً ابن عامر }بشراً{): 63(
  ).ءائذا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداً }أِئذا{): 67(
لف ابن وزاد نوناً خمففة مفتوحة قبل األ، أسقطَ مهزةَ االستفهامِ }أِئنا{): 67(

  ).انإن: (عامر
)82 :(}اسعامر }أنَّ الن كسر اهلمزةَ ابن) :اسإنَّ الن.(  
  .أمالَ األلف فيهِن ابن ذكوان }"معاً" جآَء، جآُءواْ{): 90، 89، 84(
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 87(
)87 :(}هوأت{ اهلمزة فاً بعدأل عا، زاد التاَء ابن مروضم) :وهءات.(  
  ).يفعلون: (أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء غيبة هشاٌم }تفعلون{): 88(
)89 :(}ِئذموعٍ يفَز{  تنوين فزعٍ"حذف" ، وكسر ميم"ئذعامر" يوم ابن :

)ذئومعِ يفَز.(  
  ).هتْجزْونَ: (أدغم الالم يف التاِء هشاٌم }هلْ تجزونَ{): 90(

&  &  &  &  
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  سورُة القصص
  ).ءائمةً: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني بِخلْف عْنه هشام }أِئمةً{): 5-45(
  .أماهلن ابن ذكوان }وجاَءه، فَجآَءته، وجآء{): 25، 20(
)23 :(}ِدرصعامر }ي الدالَ ابن الياَء وضم حفَت) :رْصدي.(  
ليهما هشاٌم بإبدالِ اهلمزة ألفاً مع وقف ع }استحيآٍء، الرِّعاُء{): 25، 23(

  .وبالتسهيلِ مع التوسط والقصر، املراتبِ الثالث
  ).يآ أبت: (فتح التاَء ابن عامر }يآ أبِت{): 26(
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 27(
)29 ،38 :(}ءاِتيكُم لعلِّي ،أطَِّلع عامر }لعلِّي الياَء فيهما ابن حفَت) : لعلِّي

  ).لعلِّي أطَّلع، ءاتيكُْم
)29 :(}ةذْوعامر }ج ابن كسر اجليم) :ةجِذْو.(  
  .أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان بِخلْف عْنه }رءاها{): 31(
  ).الرْهبِ: (ضم الراَء ابن عامر }الرهبِ{): 32(
)34 :(}ِعيْر }مامع الياَء اْبن أسكن) :ْيعم.(  
  ).يصدقْنِي: (جزم القاف اْبن عامْر }يصدِّقُنِي{): 34(
)36 ،37 ،48 :(}مآَءهآَء، "معاً" جذكوان }ج ابن فيهِن فأمالَ األل.  
: وزاد ألفاً بينهما اْبن عامْر، وكسر احلاَء، فَتح السني }ِسحراِن{): 48(

)راناحس.(  
إبدالُها ألفاً مع : 3، 2، 1: فيها لهشامٍ وقفاً مخسةُ أوجه }يشآُء{): 56(

  .تسهيلُها مرومةً مع التوسط والقصر: 5، 4 ؛املراتبِ الثالثة يف املد
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  ).وقُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمة هشام }وِقيلَ{): 64(
، ع املراتبِ الثالثةإبدالُها ألفاً م: األوجه اخلمسة لهشامٍ وقفاً }بِِضيآٍء{): 71(

  .وتسهيلُها مرومةً مع التوسط والقصر
النقل واإلدعام وعلى كل منهما : هلشام وقفاً ستة أوجه }أُلتنو{): 76(

  .السكون والروم واإلمشام
)82 :(}فساخلاَء }لَخ عامر، ضم ابن السني وكسر) :ِسفلَخ.(  
  .ذكوان أمالَهن ابن }"كله" جآَء{): 85، 84(

&  &  &  &  
  سورُة العنكبوت

إسقاطُ اهلمزة ونقْلُ : 2، 1: وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه }شيٍء{): 12(
إبدالُها ثُم إدغامها مع : 4، 3 ؛حركتها إىل الياِء مع اإلسكان والروم

  .اإلسكان والرْوم
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 15(
)25 :(}مذْتخعامرأدغ }ات الذالَ يف التاِء ابن م) :ْمتخات.(  
)25 :(}نِكُميةَ بمود{  ةَ"نصبها" مودنعامر" بينِكُْم"ونصب ، ونو ابن :

  ).مودةً بينكُْم(
ءائنكُْم : (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداً }أِئنكُم لتأتونَ{): 29(

  ).لتأتونَ
)31 ،33:( }آَءتذكوان }"معاً" ج أمالَها ابن.  
)31 :(} اهلاَء }رسلنا إبراهيم حفاً هشام، فَتوأبدلَ الياَء أل) :إبراهام.(  
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  ).سُي(أشم كسرةَ السنيِ ضمةً ابن عامر }ِسيَء{): 33(
  ).منزلونَ: (فتح النونَ وشدد الزاي ابن عامر }منزِلُونَ{): 34(
: ووقف عليها باأللف، نونَ الدالَ وصالً ابن عامر }داْوثَمو{): 38(

  ).وثَموداً(
)39 :(}مآَءهج هشام }ولَقَداإلدغام ل) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان، )ولقج.  
  ).البِيوت: (كسر الباَء ابن عامر }البيوِت{): 41(
  ).نَتْدعو: (أبدلَ الياَء تاًء ابن عامر }يدعونَ{): 42(
)53 ،68 :(}مآَءهلَج ،آَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
  ).ونقولُ ذُوقواْ: (أبدلَ الياَء نوناً ابن عامر }ويقولُ ذُوقواْ{): 55(
)56 :(}عامر }أرِضي الياَء ابن حفَت) :يأرض.(  

&  &  &  &  

  سورُة الرُّوم
)9 :(}مهآَءتذكوان }وج أمالَها ابن.  
)13 :(}فَعمخسة منها قياسية ؛وقف عليها هشاٌم باثين عشر وجهاً }آؤاْش ،

 ؛إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتبِ الثالثة: 3، 2، 1: قياساً ؛وسبعة بالرسم
إبدالُها واواً : 3، 2، 1: والرمسي، تسهيلُها مع التوسط والقصر: 5، 4

مراتب  اإلمشام مع: 6، 5، 4 ؛ساكنة مع مراتب العارض الثالثة
  .قصرها مع الرْوم: 7 ؛العارض الثالثة

  ).الْمْيت: (أسكن الياَء خمفَّفَةً ابن عامر }"معاً" الْميِّت{): 19(
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: وضم الراء ابن ذكوان بِخلْف عْنه، فَتح التاَء }تخرجون{): 19(
  ).تخرجون(

  ).نيللعالَم: (فَتح الالم ابن عامر }للعاِلِمني{): 22(
)47 :(}مآءوهذكوان }فَج أمالَها ابن.  
  ).كْسفاً: (أسكن السني ابن عامر خبلف عن هشام }ِكسفاً{): 48(
  ).ضعف: (ضم الضاد ابن عامر }"الثالثة" ضعف{): 54(
إبدالُها ألفاً مع : 3، 2، 1وقف عليها هشاٌم باألوجه اخلمسة  }يشآُء{): 54(

  .تسهيلُها مع التوسط والقصر: 5، 4 ؛ثةاملراتب الثال
)56 :(}معامر }لَبِثْت الثاَء يف التاِء ابن أدغم) :ْملَبِت.(  
)57 :(}عامر }ال ينفع أبدلَ الياَء تاًء ابن) :ال تنفع.(  
  ).ولَقَضرْبنا: (أدغم الدالَ يف الضاد ابن عامر }ولَقَد ضربنا{): 58(

&  &  &  &  

  ُة لقمانسور
  ).ويتخذُها: (رفع الذالَ ابن عامر }ويتِخذَها{): 6(
  ).هزؤاً: (مهز الواو ابن عامر }هزواً{): 6(
)12 ،14 :(}كُرعامر }أِن اش النونَ وصالً ابن ضم) :أنُ اْشكُْر.(  
)13 ،16 ،17 :(}ينابعامر }"كله"ي ابن كسر الياَء فيهن) :ينابي.(  
)20 :(}همنِع{ العني وأبدلَ اهلاَء تاًء منصوبةً على التأنيث والتوحيد، أسكن :

  ).نِْعمةً(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 21(
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  ).تْدعونَ: (أبدلَ الياَء تاًء ابن عامر }يدعونَ{): 30(
&  &  &  &  

  

  سورُة السجدة
)7 :(}لَقَهع }خ ابن الالم امرأسكن) :لْقَهخ.(  
  ).إِذَا: (حذف مهزةَ االستفهامِ ابن عامر }أِءذَا{): 10(
  ).ءائنا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداً }أِءنا{): 10(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 20(
  ).ءائمة: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم بِخلْف عْنه }أِئمة{): 24(

&  &  &  &  
  

  سورُة األحزاب
  ).تظَّاهرونَ: (وفتح اهلاَء اْبن عامْر، وشدد الظاَء، فتح التاَء }تظَاِهرونَ{): 4(
)9 ،10 :(}كُمآَءتإذْ ج ،آءوكُمهشامٍ }إذْ جفيهما ل اإلدغام) :آَءْتكُْمإج ،

  .واإلمالة البن ذكوان) إجآءوكُْم
  ).إزاغَت: (أدغم الذالَ يف الزايِ هشام }زاغَت إذْ{): 10(
  ).الظُّنونا: (أثبت ألفاً بعد النون وصالً ووقفاً اْبن عامْر }الظُّنوناْ{): 10(
)13 :(}قامْر }مامع اْبن امليم حفَت) :قَامم.(  
  ).بِيوتنا: (كسر الباَء اْبن عامْر }بيوتنا{): 13(
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  .أمالَهما ابن ذكوان }شآَء، جآَء{): 24 ،19(
  ).إسوة: (كسر اهلمزة اْبن عامْر }أسوة{): 21(
  .أمالَها ابن ذكوان بِخلْف عْنه }زادهم{): 22(
  .أمال األلف واهلمزة ابن ذكوان وقفاً }وملا رأى{): 22(
  ).الرعب: (ضم العني اْبن عامْر }الرعب{): 26(
)30 :(}ذابا العلَه فاعضأبدلَ الياَء نوناً }ي ،فاألل العني ، وحذف دوشد

نضعْف لَها : (ونصب العذاب اْبن عامْر، "يضاعف: "وكسرها يف كلمة
العذاب.(  

  ).وقْرنَ: (كسر القاف ابن عامر }وقَرنَ{): 33(
)33 ،34 :(}يوِتكُنعامر }"معاً" ب كسر الباَء ابن) :كُنبِيوت.(  
  ).أنْ تكُونَ: (أبدلَ الياَء تاًء ابن ذكوان }أن يكُونَ{): 36(
  ).فقَضلَّ: (أدغم الدالَ يف الضاد اْبن عامْر }فقَد ضلَّ{): 36(
  ).وإتقُولُ: (أدغم الذالَ يف التاِء هشام }وإذْ تقُولُ{): 37(
)40 :(}مْر }خاتامع كسر التاء اْبن) :خامت.(  
وأبدلَ هشاٌم ، )تْرجِئُ: (أبدلَ الياَء مهزةً مرفوعةً اْبن عامْر }ترجِي{): 51(

  .اهلمزةَ ياًء وقفاً مع اإلسكان والرْومِ واإلمشام وتسهيلها مع الروم
  ).بِيوت: (كسر الباء اْبن عامْر }بيوت{): 53(
)53 :(}اههشام }إن فأمالَ األل.  
: أثبت األلف فيهما وصالً ووقفاً ابن عامر }السبيالْ، الرسوالْ{): 67، 66(

  ).السبيال، الرسوال(
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  ).ساداتنا: (وكسر التاَء اْبن عامْر، زاد ألفاً بعد الدالِ  }سادتنا{): 67(
  ).كثرياً: (أبدلَ الباَء ثاًء ابن عامر }كبرياً{): 68(

  سورُة سبأ
  ).عالم: (فع امليم اْبن عامْرر }عاِلمِ{): 3(
)5 :(}زٍ أِليمْر }رِجامع اْبن امليم جر) :ٍيمرِْجزٍ أل.(  
  ).كْسفاً: (أسكن السني ابن عامر }كسفاً{): 9(
إبدالُ اهلمزة : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }السمآء{): 9(

  .تسهيلُها مع التوسط والقصر: 5، 4 ؛ألفاً مع مراتبِ املد الثالثة
)14 :(}هأتسذكوان }من اهلمزةَ ابن أسكن) :همْنسأْت.(  
)15 :(}كَنِهِمسالسني }م حها، فَتفاً بعدأل على اجلمعِ ، وزاد وكسر الكاف

  ).مساكنِهِْم: (اْبن عامْر
)17 :(}ازِي إِالَّ الكَفُورجأبدلَ النونَ ياًء }ن، ها ، وفتح الزايوأبدلَ الياَء بعد

  ).يجازى إِالَّ الكَفور: (ورفع راَء الكفور اْبن عامْر، ألفاً
)19 :(}اِعدب{ هشام، أسقطَ األلف العني دوشد) :ْدعب.(  
)20 :(}قدص هشام }ولَقَد الدالَ يف الصاد أدغم) :قدالدالَ ) ولقص وخفَّف

  ).صدق: (اْبن عامْر
  ).قُلُ اْدعواْ: (ضم الالم ابن عامر }قُلِ ادعواْ{): 22(
)23 :(}عامر }فُزِّع ابن الفاَء والزاي حفَت) :عفَز.(  
إبدالُ اهلمزة : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }شركاَء{): 27(

  .ألفاً مع القصر والتوسط والطول
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  .واإلمالةُ البنِ ذكوان، )إجآَءكُْم: (اإلدغام لهشامٍ }كُمإذْ جآَء{): 32(
  ).إتأمروننا: (أدغم الذالَ يف التاِء هشام }إذْ تأْمروننا{): 33(
)40 :(}مهرشحْر }يقول، يامع أبدلَ الياَء نوناً فيهما اْبن) :ْمهرْحشن ،

  ).نقول
  .لَهما ابن ذكوانأما }جآَء، جآَءهم{): 49، 43(
  ).حُيل(أشم كسرةَ احلاِء ضماً اْبن عامْر }وِحيلَ{): 54(

&  &  &  &  

  سورُة فاطر
إبدالُ اهلمزة ألفاً : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }يشآُء{): 1(

  .تسهيلُها مع التوسط والقصر: 5، 4 ؛مع مراتبِ املد الثالثة
)4 :(}عجرالتاَء }ت حْر، فَتامع وكسر اجليم اْبن) :ْرجِعت.(  
)8 :(}فَرءاه{ ْنهع لْفأمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان بِخ.  
)9 :(}يِّتعامر }م الياَء ابن خفَّف) :ْيتم.(  
)25 :(}مهآَءتذكوان }ج أمالَها ابن.  
)26 :(}ذْتأخ{ ع الذالَ يف التاِء اْبن ْرأدغمام) :تأخ.(  
مخسةٌ منها قياسية : وقف عليها هشاٌم باثين عشر وجهاً }العلَمؤاْ{): 28(

: 5، 4 ؛إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتبِ الثالثة يف املد: 1،2،3:وهي
إبدالُ : 3، 2، 1: وسبعةٌ منها رمسية، تسهيلُها مع التوسط والقصر
إمشام حركة : 6، 5، 4.. ثة مراتب يف املداهلمزة واواً ساكنةً مع الثال
  .رْوم حركة الواوِ مع القصر: 7.. الواوِ مع مراتبِ املد الثالثة
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وإذا وقف عليها ، )ولُْؤلُؤٍ: (جر اهلمزةَ األخريةَ ابن عامر }ولُؤلُؤاً{): 33(
، ْوم حركتهار - 2، إبدالُ اهلمزة واواً ساكنة -1: هشاٌم فلَه ثالثةُ أوجه

  .تسهيلُها بني اهلمزة والياِء مع الرْوم -3
)37 ،42 :(}آَءكُمج ،مآَءهذكوان }"معاً" ج ابن أمالَهن.  
)40 :(}تيِّنْر }بامع فاً بعد النون على اجلمعِ اْبنأل زاد) :ناتيب.(  
  .أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه }زادهم{): 42(
إبدالُ  -1: بثالثة أوجه" السيء: "وقف هشاٌم على }ر السيءومكْ{): 43(

 - 3، إبدالُها ياًء مكسورةً مع رْومِ كسرتها -2، اهلمزة ياًء خالصةً
  .تسهيلُها بني بني مع الرْوم

  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 45(
&  &  &  &  

  سورُة يس
  .يف الواوِ ابن عامرأدغم النونَ  }يس والقرءاِن احلكيم{): 1-2(
  ).تْنزِيلُ: (رفع الالم ابن عامر }تنزِيلَ{): 5(
  ).سداً: (ضم السني فيهما ابن عامر }"معاً" سداً{): 9(
)10 ،23 :(}مهتذَرِخذُ، َءأَنتني هشاٌم }َءأَتفاً بني اهلمزأدخلَ أل ، وحقَّق

، ءااَتخذُ، ءاأْنذَْرتهْم، اَْنذَْرتهْمءا: (وجهان ؛اهلمزةَ الثانيةَ وسهلَها
  ).ءاأتخذُ

  .واإلمالةُ البنِ ذكوان ؛)إجآَءها: (اإلدغام لهشامٍ }إذْ جآَءها{): 13(
)19 :(}هشام }أَِئن ْنهع لْفتْينِ بِخفاً بني اهلمزأدخلَ أل) :ْنءائ.(  
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  .أمالَها ابن ذكوان }وجآَء{): 20(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }يلَِق{): 26(
  ).العيون: (كسر العني ابن ذكوان }العيون{): 34(
)41 :(}مهتفاً بعد الياِء }ذُرِّيأل ْر، زادامع وكسر التاَء اْبن) :هِْماتيذُر.(  
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 47(
  ).يخصمون: (تح اخلاَء هشامفَ }يِخصِّمون{): 49(
  .ال سكت بينهما البنِ عامر }مرقَِدنا هذا{): 52(
  ).وأنُ اْعبدونِي: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }وأِن اعبدونِي{): 61(
)62 :(}جِبِال{ اجليم الباَء، ضم ْر، وأسكنامع اْبن الالم وخفَّف) :ًْبالج(  
وضم الكاف خمفَّفةً ، وأسكن النونَ الثانيةَ، فَتح النونَ األوىل }سهننكِّ{): 68(

  ).نْنكُْسه: (ابن عامر
  ).أفال تعقلون: (أبدلَ ياَء الغيبة تاَء خطابٍ ابن ذكوان }أفَال يعِقلون{): 68(
)70 :(}ِذرنْر }ِليامع تاَء خطابٍ اْبن أبدلَ ياَء الغيبة) :رْنذتل.(  
)73 (}أماهلا هشام }مشارِب.  
  ).كُْن فيكُونَ: (اْبن عامْر" فيكونُ"نصب نون  }كُن فيكُونُ{): 82(

&  &  &  &  
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  سورُة الصَّافَّات
  ).بِزِينة الكواكبِ: (حذف التنوين ابن عامر }بِزِينة الكواكبِ{): 6(
  ).يْسمعونَ: (خفَّف السني وامليم ابن عامر }يسمعونَ{): 8(
  ).إِذَا: (أسقطَ مهزةَ االستفهام اْبن عامْر }أِءذَا{): 16(
  ).مْتنا: (ضم امليم اْبن عامْر }ِمتنا{): 16(
  ).ءائنا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ هشاٌم قوالً واحداً }أِءنا{): 16(
  ).أَْو ءابآؤنا: (أسكن الواو اْبن عامْر }أَو ءابآؤنا{): 17(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 35(
  ).ءائنا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني بِخلْف عْنه هشام }أِئنا{): 36(
  .أمالَه ابن ذكوان }جآَء{): 37(
وكذا يف  )املْخلصني: (كسر الالم فيهِن ابن عامر }"كلُّه" املخلَِصني{): 40(

  .)169، 160، 128، 74(يات اآل
)52 :(}كتني قوالً واحداً هشام }أِئنفاً بني اهلمزأدخلَ أل) :كنءائ.(  
  ).إِذَا: (أسقطَ مهزةَ االستفهامِ ابن عامر }ذَاأِئ{): 53(
  ).مْتنا: (ضم امليم اْبن عامْر }ِمتنا{): 53(
  ).ءائنا: (هشاٌم قوالً واحداًأدخلَ ألفاً بني اهلمزتني  }ناِئأَ{): 53(
)55 :(}ءاهفَر{ ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن.  
  ).ولَقَضلَّ: (أدغم الدالَ يف الضاد ابن عامر }ولَقَد ضلَّ{): 71(
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  .واإلمالة البن ذكوان، )إجآَء: (اإلدغام لهشام }إذْ جآَء{): 84(
  ).ءائفْكاً: (خلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم قوالً واحداًأد }أِئفْكاً{): 86(
)102 :(}ينْر }يا بامع كسر الياَء اْبن) :ينيا ب.(  
يا ) (يا أبت افعل(فتح التاء ابن عامر ووقف عليها باهلاء  }يا أبِت{): 102(

  )أبْه
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 102(
)105 :(}قْتدص هشاٌم }قَد الدالَ يف الصاد أدغم) :قْتدقَص.(  
إبدالُ اهلمزِ ألفاً مع املراتبِ : لهِشامٍ وقفاً اثنا عشر وجها }البالؤا{): 106(

 عوالقصر، إبدالُ اهلمزِ واواً ساكنةً م طالتوس عم الثالث، تسهيلُ اهلمزة
  .والرْوم مع القصرمراتبِ العارض، واإلْشمام مع مراتبِ العارض، 

  
)123 :(}اسوإنَّ إلْي{ ْنهع لْفذكوان بِخ أبدلَ مهزةَ القطع مهزةَ وصلٍ ابن :

)اسوإنَّ الْي.(  
)126 :(}بور كُمبْر }اَهللا رامع رفع الكلمات الثالث اْبن) : كُْمباُهللا ر

بور.(  
: وكسر الالم ابن عامر، ألفاً بعدهاوزاد ، فَتح اهلمزةَ }إلْ ياسني{): 130(

  ).ءالِ ياسني(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ ابن عامر }تذَكَّرون{): 155(
)171 :(}قَتبس الدال يف السني هشاٌم }ولَقَد أدغم) :قَْتبولَقَس.(  

&  &  &  &  
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  سورُة ص
)4 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
ولَه اإلدخال مع  ؛ق اهلمزتني من دون إدخالٍ هشاٌم كحفصحقَّ }أَُءنزِلَ{):8(

  ).أاُءْنزِلَ: (ثالثةُ أوجه ؛تسيهل اهلمزة وحتقيقها أيضاً
: وفتح الالم والتاَء اْبن عامْر، أسقطَ مهزةَ الوصل واالستفهام }لْئيكَِة{): 13(

  ).لَْيكَةَ(
  ).إتسورواْ: (تاِء هشامأدغم الذالَ يف ال }إذْ تسورواْ{): 21(
)21 :(}أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه }احملراب.  
  ).إدخلُواْ: (أدغم الذالَ يف الدالِ اْبن عامْر }إذْ دخلُواْ{): 22(
ولْي : (أسكن الياَء فيهما ابن عامر }ِلي من ِعلْم، وِلي نعجةٌ{): 69، 23(

  ).لْي من علْم، نعجةٌ
وأظهرها ، )لَقَظَّلَمك: (أدغم الدالَ يف الظاِء ابن ذكوان }قَد ظَلَمكلَ{): 24(

  .هشام
 نُوعذابٍ: (ضم نونَ التنوينِ وصالً هشام }اركُض ِنوعذابٍ{): 41-42

  ).اْركُْض
)46 :(}ةاِلصهشام }بِخ التنوين حذف) :ةصالبِخ.(  
  ).وغَساق: (خفَّف السني ابن عامر }وغَساق{): 57(
  ).املخلصني: (كسر الالم ابن عامر }املخلَِصني{): 83(
)84 :(}قْر }فَالْحامع اْبن نصب القاف) :قفَالْح.(  

&  &  &  &  
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  سورة الزمر
)7 :(}لَكُم هضرذكوان اهلاء بواوٍ }ي وصل اْبن) :هْرضهشامٍ ، )لَكُْم ويول

: والضم من دون صلة كحفص، )ْميْرضْه لَكُ: (اإلسكان: وجهان
  ).يْرضه لَكُْم(

إبدالُ : 3، 2، 1: وقف عليها هشاٌم باألوجه اخلمسة }من يشآَء{): 23(
تسهيلُ اهلمزة مع : 5، 4 ؛اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول

  .التوسط والقصر
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }وِقيلَ{): 24(
  .)ولقضربنا:(أدغم الدال يف الضاد ابن عامر }ولقد ضربنا{): 27(
)32 :(}آَءههشامٍ }إذْ جل اإلدغام) :آَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان، )إج.  
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 33(
اإلبدالُ مع القصر والتوسط : وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }شفَعآء{): 43(

  .والطول
)59 :(}كآَءتج هشامٍ }قَدل اإلدغام) :آَءْتكواإلمالةُ البنِ ذكوان، )قَج.  
، بالنقل مع اإلسكان والروم: وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه }شيٍء{): 62(

  .وباإلبدال واإلدغام مع اإلسكان والرْوم
ثانية مكسورة البن وال، األوىل مفتوحة: بِنونني خمففتني }تأمرونِّي{): 64(

  ).تأمروننِي: (عامر
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 68(
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)69 :(}جِاْئةً هشام }وكسرةَ اجليمِ ضم أشم.  
)71 ،72 :(}ِسيقعامر }"معاً" و ةً ابنكسرةَ السنيِ ضم أشم.  
)71 ،72 :(}تفُِتح ،تعامر }وفُِتح التاَء فيهما ابن دشد) :ْتفُتح ،

  ).وفُتحْت
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 75، 72(
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" جآُءوها{): 73، 71(
  .فيها األوجه اخلمسة لهِشامٍ وقفاً }نشآُء{): 74(

&  &  &  &    
  

  سورُة َغاِفر
  .أمالَ احلاَء ابن ذكوان }حم{): 1(
)5 :(}مهذْتالذالَ يف التاِء  }فَأخ ابن عامرأدغم) :ْمهتفَأخ.(  
)6 :(}تْر }كَِلمامع فاً بعد امليم اْبنأل زاد) :ماتكل.(  
  ).إتْدعونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء هشام }إذْ تدعونَ{): 10(
النقل مع اإلسكان والرْوم : وقف عليها هشاٌم بستة أوجٌه }شيء{): 16(

  .والنقل واإلدغام مع اإلسكان والرْوم واإلمشام ؛إلمشاموا
  ).والَّذين تْدعونَ: (أبدلَ ياَء الغيبة تاَء خطابٍ هشام }والَِّذين يدعونَ{): 20(
)21 :(}مهِمن دْر }أشامع أبدلَ اهلاَء كافاً اْبن) :ْنكُْمم أشد.(  
)25 :(}مآَءهذَ }ج ا اْبنالَهانأمكْو .  
  ).وأَنْ: (وفتح الواو اْبن عامْر، "أو"حذف مهزة   }أو أَنْ{): 26(



  

115 

)26 :(}ادضِ الفَسيف األر ظْهِرالياَء واهلاَء يف  }ي حفَت"ظْهِري" ، الفساد ورفع
  ).يظْهر يف األْرضِ الفَساد: (اْبن عامْر

)28 ،34 :(}آَءكُمج قَدهش }واماإلدغام ل) :آَءكُْمواإلمالةُ البنِ ) وقَج
  .ذكوان

  .أمالَها ابن ذكوان }إنْ جآءنا{): 29(
  .أماهلا ابن ذكوان }جاءكم{): 34(
  ).قَلْبٍ متكَبرٍ: (ابن ذكوان" قَلبِ"نونَ  }قَلْبِ متكَبِّرٍ{): 35(
  ).لعلي أبلغ: (فتح الياء ابن عامر }لعلي أبلغُ{): 36(
  ).فأَطَّلع: (رفع العني اْبن عامْر }ِلعفأَطَّ{): 37(
)37 :(}دْر }وصامع اْبن الصاد حفَت) :دوص.(  
)41 :(}وكُمعاِلي أدالياَء وصالً هشام }م حفَت) :وكُْمأْدع يالم.(  
وضم اخلاء ، ابتداء أبدلَ مهزةَ القطعِ مهزةَ وصلٍ مضمومة }أدِخلُواْ{): 46(

ْر اْبناملُواْ: (عاْدخ.(  
)52 :(}فَعنْر }ال يامع أبدل الياَء تاًء اْبن) :ْنفَعال ت.(  
  ).يتذَكَّرون: (أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء غيبٍ اْبن عامْر }تتذَكَّرون{): 58(
  .أمالَهن ابن ذكوان }جآَءتهم، جآء، جآَءنِي{): 83، 78، 66(
  ).شيوخاً: (ذكوانْبن الكسر الشني  }شيوخاً{): 67(
  ).فيكُونَ: (نصب النونَ اْبن عامْر }فيكونُ{): 68(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 73(

&  &  &  &  
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  سورُة فصِّلت
  .أمالَ احلاَء ابن ذكوان }حم{): 1(
)9 :(}كُمتني قوالً واحداً }أِئنفاً بني اهلمزلَ اهلمزةَ الثانيةَ و، أدخلَ ألسه

  ).ءاإِنكُْم، ءاانكُْم: (وجهان هشام ؛وحقَّقَها
)14 :(}مهآَءتها هشام }إذْ جأدغم) :ْمآَءْتهذكوان) إج وأمالَها ابن.  
  . أمالَها اْبن ذَكْوان }شآَء{): 14(
  . أمالَها اْبن ذَكْوان }جآُءوها{): 20(
  ).أْرنا: (الراَء ابن عامر أسكن }أرِنا{): 29(
  .وقف عليها هشاٌم باألوجه األربعة }كلِّ شيٍء{): 39(
)41 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 43(
)44 :(}ِميجة }َءاْعذكوان حفصاً يف تسهيل اهلمزة الثَّانِي وأسقط ، وافق ابن

  ).أْعجميٌّ: (تفهامِ هشاٌممهزةَ االس
  .فيها األوجه اخلمسة لهِشام }ِشفَآء{): 44(
  ).ونآَء: (قدم األلف وأخر اهلمزةَ ابن ذكوان }ونئا{): 51(

&  &  &  &  
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  سورُة الشُّوَرى
  .أمالَ احلاَء ابن ذكوان }حم{): 1(
  .أمالَها ابْن ذكوان }شآَء{): 8(
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتب : شاٌم خبمسة أوجهوقف عليها ه }يشآء{): 8(

  .ثُم تسهيلُها مع التوسط والقصر، الثالثة
  ).إبراهام: (أبدلَ الياَء ألفاً هشام }إبراِهيم{): 13(
  .أمالَها ابْن ذكوان }همجآء{): 14(
نْوته : (وعدمها) امْنه ينْؤته: (كسر اهلاَء مع الصلَة }ِمنها ينؤِتِه{): 20(

  .وجهان لهشام ؛)مْنها
، 1: وقف عليها هشاٌم باثين عشر وجها }وجزآؤاْ، شركَاؤاْ{): 40، 21(

تسهيلُها مع : 5، 4 ؛إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتبِ الثالث: 3، 2
 ،9 ؛إبدالُها واواً ساكنةً مع املراتب الثالث: 8، 7، 6 ؛التوسط والقصر

  .رومها مع القصر: 12 ؛إمشامها مع املراتبِ الثالث: 11، 10
  ).يفعلون: (بياِء الغيبة بدل التاء البنِ عامر }تفعلون{): 25(
)30 :(}تبا كسْر }فَبِمامع الفاَء اْبن حذف) :ْتبا كسبِم.(  
)35 :(}لَمعْر }ويامع اْبن رفع امليم) :ْعلَموي.(  
   :وقف عليها هشام بتسعة أوجه }من ورائِ{): 51(

   .اإلبدال ألفاً مع القصر والتوسط والطول - 3و2و1    
  .التسهيل بالروم مع الطول والقصر -5و4  
   .اإلبدال ياء ساكنة مع القصر والتوسط والطول - 8و7و6  
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  .الروم مع القصر -9  
&  &  &  &  

  

  سورُة الزخرف
  .أمالَ احلاَء ابن ذكوان }حم{): 1(
  ).مهاداً: (وزاد ألفاً بعد اهلاء اْبن عامْر، كسر امليم }مهداً{): 10(
  ).تْخرجون: (فَتح التاَء وضم الراَء ابن ذكوان }تخرجون{): 11(
  ).يْنشأُ: (وخفَّف السني اْبن عامْر، وأسكن النونَ، فَتح الياَء }ينشأُ{): 18(
)19 :(}الر ادمنِعبأبدلَ الباَء نوناً ساكنةً }ح ،فاألل وفتح الدالَ ، وحذف

  ).عْند الرْحمن: (ابن عامر
  .أمالَهن ابن ذكوان }، "كله" جآَءهم، شاء {): 47، 30، 29، 20(
)33 ،34 :(}وِتهِميِلب ،وِتهِميْر }وِلبامع كسر الباَء اْبن) :هِْموتبِيهِْم، لوتبِيول(.  
)35 :(}ا متاععن هشام }لَم ْر خبلفامع امليم اْبن خفَّف) :تاعا ملَم.(  
واإلمالةُ البنِ ، )جآَءانا: (زاد ألفاً بعد اهلمزة ابن عامر }جآَءنا{): 38(

  .ذكوان
)49 :(}اِحرالس ها أيعامر }ي اهلاَء وصالً ابن ضم) :راحالس ها أيي.(  
  ).أساوِرةٌ: (وزاد ألفاً بعدها اْبن عامْر، فتح السني }أسوِرةٌ{ ):53(
  .أماهلا ابن ذكوان }جاء{): 53(
  ).يصدون: (ضم الصاد اْبن عامْر }يِصدون{): 57(
  ).َءاَالهتنا: (سهلَ اهلمزةَ الثانيةَ اْبن عامْر }َءآِلهتنا{): 58(
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  .ها ابن ذكوانأمالَ }جآَء{): 63(
)63 :(}كُمجِئْت الدالَ يف اجليمِ هشام }قَد أدغم) :كُْمئْتقَج.(  
  ).يا عبادي: (أثبت الياَء وصالً ووقفاً اْبن عامْر }يا ِعباِد{): 68(
  ).أُورِتموها: (أدغم الثاَء يف التاِء هشام }أُورِثْتموها{): 72(
)78 :(}اكُمجِئْن الدالَ يف اجليمِ هشام }لقَد أدغم) :اكُْمئْنلقَج.(  
  ).ووقيلَه: (نصب الالَّم ورفع اهلاَء اْبن عامْر }يوِقيِِلِه{): 88(
  ).تْعلَمونَ: (بتاِء اخلطابِ البنِ عامر }يعلَمونَ{): 89(

&  &  &  &  
  

  سورُة الدَُّخان
  .اإلمالةُ البنِ ذكوان }حم{): 1(
)7 :(}ْر }ماواِتربِّ السامع رفع الباَء اْبن) :ماواتالس رب.(  
)13 :(}مآَءهج هشامٍ }وقَدل اإلدغام) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان، )وقَج.  
)17 :(}مآَءهجذكوان }و أمالَها ابن.  
  ).وعيون: (كسر العني فيهماابن ذكوان }"معاً" وعيون{): 52، 25(
  ).تْغلي: (بالتاِء بدل الياِء البنِ عامر }ييغِل{): 45(
  ).فاعتلوه(:ضم التاء ابن عامر }فاعِتلوه{): 47(
  ).يف مقَامٍ أمني: (ضم امليم اْبن عامْر }يف مقَامٍ أِمني{): 51(

&  &  &  &  
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  سورُة الجاِثية
  .أمالَ احلاَء ابن ذكوان }حم{): 1(
  ).تؤمنون: (نِ عامربتاِء اخلطابِ الب }يؤِمنون{): 6(
  ).هزؤاً: (مهز الواو اْبن عامْر }هزواً{): 9(
)11 :(}ْر }من رجزٍ أليمامع اْبن امليم جر) :ٍمن رجزٍ أليم.(  
)14 :(}زِيجبدل الياء البن عامر }ِلي بالنون) :ْجزِينل.(  
)17 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
  ).سواٌء: (رفعها اْبن عامْر }سواًء{): 21(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ اْبن عامْر }تذَكَّرون{): 23(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً"ِقيلَ{): 34، 32(
)35 :(}مذْتخْر }اتامع الذالَ يف التاِء اْبن أدغم) :ْمتخات.(  
  ).هزؤاً: (عامْر مهز الواو اْبن }هزواً{): 35(

&  &  &  &  
  

  سورُة األحقاف
  .أمالَ احلاَء ابن ذكوان }حم{): 1(
)7 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
)12 :(}ِذرنبتاِء اخلطابِ بدل الياء البنِ عامر }ِلي) :رْنذتل.(  
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ف وحذف األل، وأسكن السني، وضم احلاَء، حذف اهلمزةَ }إحساناً{): 15(
  ).حْسناً: (بعدها اْبن عامْر

  ).كَْرهاً: (فَتح الكاف فيهما هشام }"معاً" كُرهاً{): 15(
، نتقبل"أبدلَ النونَ ياًء مضمومةً يف  }ونتجاوز، أحسن، نتقَبلُ{): 16(

يتقَبلُ عنهم أْحسن ما عملواْ : (اْبن عامْر" أحسن"ورفع ، "نتجاوز
  ).وز عن سيئاتهِْمويتجا

  ).أُف: (بناها على الفتح من دون تنوينٍ اْبن عامْر }أُفٍّ{): 17(
مع املد املشبعِ يف  ؛أدغم النونَ األوىل يف النون الثانية هشاٌم }أتِعدانِنِي{): 17(

  ).أتعداني: (األلف
)19 :(}مهفِّيوذكوان أبدلَ الياَء األوىل نوناً }وِلي ابن) :ْمهفِّيوولن.(  
)20 :(}متبْر }أذْهامع مهزةَ استفهامٍ اْبن زاد) :ْمْبتفاً بني ، )ءأَذْهوأدخلَ أل

، )ءااَذْهْبتْم: (اهلمزتني هشاٌم مع تسهيلِ اهلمزة الثانية وحتقيقها؛وجهان
  ).ءاأذْهْبتْم(

اْبن " مساكنهم"ونصب ، الياَء تاًء مفتوحةًأبدلَ  }مساِكنهم، ال يرى{): 25(
  ).ال ترى إِالَّ مساكنهْم: (عامْر

النقل مع اإلسكان : 2، 1: فيها لهشامٍ أربعةُ أوجه وقفاً }من شيٍء{): 26(
  .وعليه اإلسكانُ والروم ؛اإلبدالُ مع اإلدغام: 4، 3 ؛والرْوم

  ).وإصرفْنا: (لَ يف الصاد هشامأدغم الذا }وإذْ صرفْنا{): 29(
  .وقف عليها هشاٌم باألوجه اخلمسة }أوِليآء{): 32(

&  &  &  &  
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  ρسورُة ُمَحمٍَّد 
  ).قاتلُواْ: (وزاد ألفاً بينهما اْبن عامْر، فَتح القاف والتاَء }قُِتلُواْ{): 4(
)17 :(}مهزاد{ ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَها ابن.  
وأمالَ األلف ابن ، )فَقَجآَء: (أدغم الدالَ يف اجليمِ هشاٌم }فَقَد جآَء{): 18(

  .ذكوان
)18 :(}مهآَءتذكوان }ج أمالَها ابن.  
)26 :(}مهاررْر }إسامع اهلمزةَ اْبن حفَت) :ْمهارأَْسر.(  

&  &  &  &  
  

  سورُة الفتح
وعليه اإلسكانُ  ؛النقل: 2، 1: أوجه وقف عليها هشاٌم بأربعة }السوِء{): 6(

   ؛والرْوم
  .وعليه اإلسكانُ والرْوم ؛اإلبدالُ مع اإلدغام: 4، 3

  ).علْيه اَهللا: (ورقَّق لفظَ اجلاللة اْبن عامْر، كسر اهلاَء }عليه اَهللا{): 10(
  ).نْؤتيهفَس: (أبدلَ الياَء األوىل نوناً اْبن عامْر }فَسيؤِتيه{): 10(
)12 :(}متنلْ ظَنيف الظاِء هشاٌم }ب الالم أدغم) :ْمْنتظَّنب.(  
  .عند الوقف لهشامٍ األوجه اخلمسة }يشآُء{): 14(
  ).بتْحسدوننا: (أدغم الالم يف التاِء هشام }بلْ تحسدوننا{): 15(
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)17 :(}ِخلْهدي ،هذِّبعْر أبدلَ الياَء }يامع فيهما نوناً اْبن) :لْهْدخن ،ذِّْبهعن.(  
  ).إجعلَ: (أدغم الذالَ يف اجليمِ هشام }إذْ جعلَ{): 26(
)27 :(}قدص هشاٌم }لَقَد الدالَ يف الصاد أدغم) :قدلَقَص.(  
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 27(
  .أمالَها ابن ذكوان }التوراة{): 29(
  ).شطَئََه: (فَتح الطاَء ابن ذكوان }شطْئَه{: )29(
)29 :(}هرذكوان }فئاز ابن فحذف األل) :هرفَأز.(  

&  &  &  &  
  

  سورُة الحجرات
)6 :(}آَءكُمذكوان }ج أمالَها ابن.  

&  &  &  &  
  

  سورُة ق
)2 ،5 :(}مآَءهذكوان }"معاً" ج أمالَهما ابن.  
  ).مْتنا: (ابن عامر ضم امليم }ِمتنا{): 3(
  ).ءائذا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني هشاٌم بِخلْف عْنه }أِءذَا{): 3(
)19 ،21 :(}آَءتجذكوان }"معاً" و أمالَهما ابن.  
  .أمالَها ابن ذكوان }وجآَء{): 33(
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 نُمنِيبٍ: (ضم نونَ التنوينِ وصالً هشاٌم }ادخلُوها ِنمنِيبٍ{): 34، 33(
  ).اْدخلُوها

)44 :(}قَّقشْر }تامع اْبن الشني دشد) :قَّقشت.(  
&  &  &  &  

  

  سورُة الذَّاِريات
  ).وعيون: (ذكوانكسر العني ابن  }وعيون{): 15(
  ).إْبراهام: (أبدلَ الياَء ألفاً هشام }إبراِهيم{): 24(
  ).إدخلُواْ: (ْبن عامْرأدغم الذالَ يف الدالِ ا }إذْ دخلُواْ{): 25(
  .أمالَها ابن ذكوان }فَجآَء{): 26(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 43(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ اْبن عامْر }تذَكَّرون{): 49(

&  &  &  &  
  

  سورُة الطور
)21 :(}مهتفاً بعد الياء على اجل }واتبعتهم ذُرِّيأل ْرزادامع مع اْبن :

  ).ذُرياتهْم(
: زاد ألفاً بعد الياء على اجلمع وكسر التاء اْبن عامْر }ذُرِّيتهم وما{): 21(

  ).ذُرياتهْم(
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، النقل مع اإلسكان والرْوم: األوجه األربعة لهشامٍ وقفاً }شيٍء{): 35(
  .ْوموعليه اإلسكانُ والر ؛واإلبدالُ مع اإلدغام

وبالصاد البن  )املسْيطرون: (بالسني بدل الصاد هلشامٍ }املصيِطرون{): 37(
  .)املصيطرون(ذكوان 

&  &  &  &  
  

  سورُة النَّجم
  .أمالَ الراَء واهلمزةَ فيهما ابن ذكوان }"معاً" رأَى{): 18، 11(
)11 :(}ا كذَبالذَّالَ هشام }م دشد) :ا كذَّبم.(  
)13 :(}َءاهر{ ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن.  
)23 :(}مآَءهج هشامٍ }ولقَدل اإلدغام) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان، )ولقَج.  
  ).إْبراهام: (أبدلَ الياَء ألفاً هشام }إبراِهيم{): 37(
  ).وثَموداً: (نونها ابن عامر }وثَموداْ{): 51(

&  &  &  &  
  

  رُة الَقمرسو
)4 :(}مآَءهج هشام }ولَقَداإلدغام ل) :ْمآَءهواإلمالةُ البنِ ذكوان، )ولَقَج.  
  ).فَفَتْحنا: (شدد التاَء اْبن عامْر }فَفَتحنا{): 11(
  ).عيوناً: (كسر العني ابن ذكوان }عيوناً{): 12(



  

126 

)23 :(}ودثَم تاَء يف الثا }كذَّبالت ْرأدغمامع ِء اْبن) :ودثَّمكذَّب.(  
)25 :(}أَُءلِْقي{ ههشامٍ ثالثةُ أوجإدخالٍ  -1: فيها ل التحقيق من دون

اإلدخالُ مع  -3، )ءاأُلْقي: (التحقيق مع اإلدخال -2، كحفص
  ).ءااُلْقي: (التسهيل

  ).ستعلَمون: (بتاِء اخلطابِ البنِ عامر }سيعلَمون{): 26(
  .)ولقَصبحهم(أدغم الدال يف الصاد هشام  }ولقد صبحهم{ ):38(
  .واإلمالةُ البنِ ذكوان، )ولَقَجآَء: (اإلدغام لهشامٍ }ولَقَد جآَء{): 41(

&  &  &  &  
  

  سورُة الرحمن
)12 :(}بحانُ، والْحيعامر }الر ابن ما بالفتحةهنصب) :بحيانَ، والْحوالر.(  
  ).ذا العصف: (نصبها باأللف بدل الواو اْبن عامْر }لعصِفذو ا{): 12(
  .أمالَهما ابن ذكوان بِخلْف عْنه }"معاً" واإلكْرام{): 78، 27(
  ).أيه الثَّقَالن: (ضم اهلاَء وصالً ابن عامر }أيه الثَّقَالن{): 31(
  .)ذو اجلالل( :ضم الذال وأبدل الياء واواً ابن عامر }ذي اجلالل{): 78(

&  &  &  &  
  

  سورُة الواِقعة
  ).وال يْنزفُون: (فَتح الزاي ابن عامر }وال ينزِفَون{): 19(
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  .ال إْشمام فيها لهشامٍ ألنها مصدر }ِقيالً{): 26(
  ).ءاإنا، ءائذا: (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ فيهما هشاٌم }أَِءنا، أِئذا{): 47(
  ).مْتنا: (ضم امليم اْبن عامْر }ِمتنا{): 47(
  ).أَْو ءاباؤنا: (أسكن الواو اْبن عامْر }أَو ءاباؤنا{): 48(
)55 :(}برْر }شامع اْبن الشني حفَت) :ْربش.(  
)58 ،64 ،69 ،72 :(}متتنيِ هشام؛ وله  }"كله"َءأنفاً بني اهلمزأدخلَ أل

  ).ءااَنتم)(ءاأنتم:(وتسهيلُها حتقيق اهلمزة الثَّانِية
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذالَ اْبن عامْر }تذَكَّرون{): 62(

&  &  &  &  
  

  سورُة الحديد
)5 :(}عجرالتاَء }ت حْر، فَتامع وكسر اجليم اْبن) :ْرجِعت.(  
)10 :(}دوع وكُال{  عامر" كُالً"رفع ابن) :دوكُلٌّ وع.(  
)11 ،18 :(}ضاِعفَهفي ،فاعضي{ األلف حذف ، العني فيهما ابن دوشد

  ).يضعف، فيضعفَه: (عامر
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيل{): 13(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 14(
  ).ال تؤخذُ: (بالتاِء بدل الياء البن عامر }ال يؤخذُ{): 15(
  ).وما نزلَ: (شدد الزاي ابن عامر }وما نزلَ{): 16(
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)24 :(}الغنِي وأسقطَ  }فَإنَّ اَهللا ه"وعامر" ه ابن) :فَإنَّ اَهللا الغنِي.(  
  ).وإْبراهام: (أبدلَ الياَء ألفاً هشام }وإبراِهيم{): 26(
اً بإبدالِ اهلمزة ألف: وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }من يشآء{): 29(

  .وبتسهيلِ اهلمزة مع التوسط والقصر، باملراتبِ الثالث
&  &  &  &  

  

  سورُة المجادلة
)1 :(}ِمعس الدالَ يف السني هشام }قَد أدغم) :عمقَس.(  
: ابن عامرفيهما وفتح اهلاَء ، وشدد الظاَء، فَتح الياَء }يظَاِهرون{): 3، 2(

  ).يظَّاهرون(
)8 :(}آءوكذكوان }ج أمالَها ابن.  
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }"معاً" ِقيلَ{): 11(
: وحذف األلف اْبن عامْر على التوحيد، أسكن اجليم }يف اجملاِلسِ{): 11(

  ).يف اْلسِ(
)13 :(}مفَقْتتني هشاٌم }َءأشفاً بني اهلمزأدخلَ أل ، الثانية يف اهلمزة لَهو

  ).ءااَشفَقْتْم، ءاأشفقْتْم: (والتسهيل التحقيق
النقل مع اإلسكان : 2، 1: فيها لهشامٍ وقفاً أربعةُ أوجه }على شيٍء{): 18(

  .وعليه اإلسكان والرْوم ؛اإلبدال مع اإلدغام: 4، 3والرْوم؛    
  ).ورسلي إنَّ: (فَتح الياَء وصالً اْبن عامْر }ورسِلي إنَّ{): 21(

&  &  &  &  
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  سورُة الحشر
)2 :(}بعْر }الرامع اْبن العني ضم) :بعالر.(  
)2 :(}مهوتيعامر }ب كسر الباَء ابن) :ْمهوتبِي.(  
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتب : فيها لهشامٍ مخسةُ أوجه وقفاً }يشآُء{): 6(

  .والتسهيل مع التوسط والقصر، الثالث
  ).كي ال تكونَ: (بتاء التأنيث خبلف عن هشام }كي ال يكونَ{): 7(
  ).دولَةٌ: (بالرفعِ لهِشام }دولَةً{): 7(
  .أماهلا ابن ذكوان }جاؤوا{): 10(
)24 :(}وقف عليها هشاٌم بأربعة أوجه }البارئ : عياًء م إبدالُ اهلمزة

  .وممث تسهيلها مع الر، اإلسكان والرْوم واإلمشام

  سورُة الممتحنة
مع القصر  ؛إبدالُ اهلمزة ألفاً: وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }أوِليآء{): 1(

  .والتوسط والطول
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" جآَءكُم{): 10، 1(
  ).فقَضلَّ: (أدغم الدال يف الضاد اْبن عامْر }فقَد ضلَّ{): 1(
وعليه اإلسكانُ  ؛بالنقل: ليها هشاٌم بأربعة أوجهوقف ع }بِالسوِء{): 2(

ْوماإلدغام، والر عْوم ؛وباإلبدالِ موعليه اإلسكانُ والر.  
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: وشدد الصاد مفتوحةً اْبن عامْر، وفتح الفاَء، ضم الياَء }يفِْصلُ{): 3(
  ).يفَصلُ(

  ).إِْسوة: (كسر اهلمزةَ فيهما اْبن عامْر }"معاً"أُسوة{): 4(
  ).إبراهام: (أبدلَ الياَء فيها ألفاً هشام }"األوىل دونَ الثَّانِية" إبراهيم{): 6، 4(
إبدالُ اهلمزة ألفاً : 3، 2، 1: فيها لهشامٍ وقفاً اثنا عشر وجها }برءاؤاْ{): 4(

، 7، 6 ؛تسهيلُ اهلمزة مع التوسط والقصر: 5، 4 ؛مع املراتب الثالثة
: 11، 10، 9 ؛إبدالُ اهلمزة واواً مع مراتب العارض الثالث: 8

  .الرْوم مع القصر: 12كَذَلك  ؛اإلمشام
  .فيها األوجه األربعة لهشام }شيء{): 4(

&  &  &  &  
  

  سورُة الصَّف
  .أمالَها ابن ذكوان }التوراة{): 6(
)6 :(}مآَءهذكوان }ج أمالَها ابن.  
  ).متمٌّ نوره: (ابن عامر "نورِه"ونصب ، "متم"نونَ  }ِهمِتم نورِ{): 8(
)10 :(}جِيكُمنالنونَ }ت حْر، فَتامع اجليم اْبن دوشد) :يكُْمجنت.(  

&  &  &  &  
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  سورُة الجمعة
  .أمالَها ابن ذكوان }التوراة{): 5(
  .أمالَها ابن ذكوان بِخلْف عْنه }اِحلمار{): 5(

&  &  &  &  
  

  سورُة المناِفقون
)1 ،11 :(}آَءكآء، جذكوان }ج أمالَهما ابن.  
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 5(

&  &  &  &  
  

  سورُة التغاُبن
)9 :(}كَفِّري ،ِخلْهدفيهما بدل الياء البنِ عامر }وي بالنون) :كَفِّْرن ،لْهْدخون.(  
)17 :(}اِعفْهضي{  حذففْر، األلامع اْبن العني دوشد) :فْهعضي.(  

&  &  &  &  

  سورُة الطالق
)1 :(}يوِتهِنْر }بامع كسر الباَء اْبن) :هِنوتبِي.(  
  .)فقَظَّلم: (ابن عامر أدغم الدال يف الظاء }فقد ظلم{): 1(
  ).بالغٌ أْمره: (ابن عامر" أْمرِه"ونصب راَء ، "بالغُ"نونَ غني  }باِلغُ أمرِِه{): 3(
  ).قَجعلَ: (أدغم الدالَ يف اجليمِ هشاٌم }قَد جعلَ{): 3(
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  ).نكُراً: (ضم الكاف ابن ذكوان }نكْراً{): 8( 
  .)نْدخلْه: (بالنون بدل الياء البن عامر }يدخلْه{): 11(

&  &  &  &  
  

  سورُة التحريم
)4 :(}تغص الدالَ  }فَقَد هشامأدغم يف الصاد) :ْتغفَقَص.(  
  ).تظَّاهرا: (شدد الظاَء اْبن عامْر }تظَاهرا{): 4(
  .أشم كسرة القاف ضمة هشام }وقيل{): 11(
  .أمالَها ابن ذكوان بِخلْف عْنه }ِعمران{): 12(
د اْبن وزاد ألفاً بعدها على التوحي، وفتح التاَء، كسر الكاف }وكُتبِِه{): 12(

  ).وكتابِه: (عامْر
&  &  &  &  
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  سورُة الملك
  ).هترى: (أدغم الالم يف التاِء هشاٌم }هل ترى{): 3(
أدغم الدالَ يف الزاي ابن عامرٍ خبلف عن ابنِ   }ولقَد زينا{): 5(

  ).ولَقزينا(:ذكوان
  .اإلمالةُ البنِ ذكوانو، )قَجآَءنا: (اإلدغام لهشام }قَد جآَءنا{): 9(
)16 :(}متتني هشام }َءأَِمنفاً بني اهلمزة التسهيل، أدخلَ ألالثَّانِي يف اهلمزة لَهو :

  ).َءأَمْنتْم: (والتحقيق، )َءااَمْنتْم(
)27 :(}عامر }ِسيئَت ةً ابنكسرةَ السنيِ ضم أشم.  
  .مأشم كسرةَ القاف ضمةً هشا }وِقيلَ{): 27(
  .فَتح الياَء وصالً موافقاً حفصاً }ومن مِعي أو رِحمنا{): 28(

&  &  &  &  

  سورُة القلم
  .أدغم النونَ يف الواوِ ابن عامر }ن والقلَمِ{): 1-2(
َءاَنْ : (وسهلَ اهلمزةَ الثانيةَ اْبن عامْر، زاد مهزةَ االستفهام }أنْ كَانَ{): 14(

  ).َءااَنْ كَانَ: (اً بني اهلمزتني هشاموأدخلَ ألف، )كَانَ
  ).أنُ اغْدواْ: (ضم النونَ وصالً اْبن عامْر }أِن اغْدواْ{): 22(

&  &  &  &  
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  سورُة الحاقَّة    
)3 :(}راكأد{ ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَ الراَء ابن.  
)4 :(}ودثَم تْر }كَذَّبامع التاَء يف الثاِء اْبن أدغم) :ودثَّمكَذَّب.(  
  ).فَهترى: (أدغم الالم يف التاِء هشام }فَهلْ ترى{): 8(
  .أمالَها ابن ذكوان }وجآء{): 9(
بياِء الغيبة بدل التاء يف  }قَِليالً ما تذَكَّرون، قَِليالً ما تؤِمنون{): 41-42(

: ابن عامر وشدد الذالَ، الفعلني البنِ عامر خبلف عن ابنِ ذكوان
  ).يذَّكَّرون، يؤمنون(

&  &  &  &  

  جسورُة المعا ر
  ).سالَ: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً ابن عامر }سأَلَ{): 1(
  ).نزاعةٌ: (رفعها ابن عامر }نزاعةً{): 16(
)33 :(}اداِتهِمهعامرٍ على التوحيد }بش الدالِ ابن بعد فاألل حذف :

  ).بشهادتهِْم(
&  &  &  &  

  υسورُة نوٍح 
  ).أنُ اْعبدواْ: (ضم النونَ وصالً ابن عامر }أِن اعبدواْ{): 3(
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 4(
  ).دعآئي إِالَّ: (فَتح الياَء وصالً اْبن عامْر }دعآِئي إِالَّ{): 6(
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)28 :(}ِتييذكوان }ب الياَء ابن أسكن) :ْيْيتب.(  
&  &  &  &  

  

  سورُة الجن
)6 :(}موهادفَز{ ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَها ابن.  
)17 :(}لُكْهسبدل الياء البن عامر }ي بالنون) :ْسلُكْهن.(  
  ).لُبداً: (ضم الالم هشاٌم بِخلْف عْنه }ِلبداً{): 19(
  ).ماقَالَ إن: (ابن عامربناها على املاضي  }قُلْ إِنما{): 20(

&  &  &  &  

  سورُة المزَّمِّل
)3 :(}قُصعامر }أوِ ان وصالً ابن الواو ضم) :اْنقُْص أو.(  
  ).وِطَاءاً: (وزاد ألفاً بعدها ابن عامر، وفتح الطاَء، كسر الواو }وطْئاً{): 6(
  ).رب املشرق: (جر الباَء اْبن عامْر }رب املشرق{): 9(
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 19(
  ).ثُلْثَي: (أسكن الالم هشام }ثُلُثَي{): 20(
)20 :(}فَهوونِص ْر }ووثُلُثَهامع ما اْبنهجر) :هيونِْصف هيوثُلُث.(  

&  &  &  &  

  سورُة المدَّثِّر
)5 :(}زجْر الراءكسر  }والرامع اْبن) :ْجزوالر.(  
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)27 :(}أدراك{ أمالَ الراَء ابن ْنهع لْفذكوان بِخ.  
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع املراتبِ : وقف عليها هشاٌم خبمسة أوجه }يشآُء{): 31(

  .وتسهيلُها مع التوسط والقصر، الثالث
: وفتح الدال ابن عامر، وحذف اهلمزةَ، زاد ألفاً بعد الذالِ }إذْ أدبر{): 33(

)ربإِذَا د.(  
  .أمالَهما ابن ذكوان }"معاً" شآَء{): 55، 37(
  ).مستنفَرة: (فَتح الفاَء اْبن عامْر }مستنِفرة{): 50(

&  &  &  &  
  

  سورُة القيامة
، يحبونَ: (أبدلَ التاَء فيهما ياًء ابن عامر }وتذَرونَ، تِحبونَ{): 21، 20(

  ).ويذَرونَ
)27 :(}ناقٍ سمالنونَ يف الراِء من غري }ر ْر أدغمامع اْبن سكْت) :ٍاقن رم.(  
  ).تْمنى: (بالتاِء بدل الياء البنِ عامر }يمنى{): 37(

&  &  &  &  

  سورُة اإلنسان
: والبنِ ذكوان وقفاً إثبات األلف، )سالسالً: (نونها هشاٌم }سالِسالْ{): 4(

  ).سالسلْ: (وإسقاطه موافقاً للوجه الثاين لحفص، )سالسال(
  .أثبت األلف وقفاً اْبن عامْر موافقاً حفصاً }"األوىل" قَوارِيراْ{): 15(
  .أثبت هشاٌم ألفاً وقفاً }"الثانية" قَوارِيراْ{): 16(
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)21 :(}قربتْر }وإسامع اْبن القاف جر) :ٍقْبروإْست.(  
  .أماهلا ابن ذكوان }شاء{): 29(
  ).يشآءونَ: (التاِء البنِ عامر بالياِء بدل }تشآءونَ{): 30(

&  &  &  &  

  سورُة المرسالت
  ).نذُراً: (ضم الذالَ اْبن عامْر }نذْراً{): 6(
)14 :(}راكأد{ ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَ الراَء ابن.  
)33 :(}ْر }جِمالَتامع فاً بعد الالمِ اْبنأل زاد) :جِماالٌت.(  
  ).وعيون: ( ابن ذكوانكسر العني }وعيون{): 41(
  .أشم كسرةَ القاف ضمةً هشام }ِقيلَ{): 48(

&  &  &  &  
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  سورُة النََّبأ
  ).وفُتحْت: (شدد التاَء ابن عامر }وفُِتحِت{): 19(
  ).وغَساقا: (خفَّف السني اْبن عامْر }وغَساقا{): 25(
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 39(

&  &  &  &  

  رُة النَّاِزعاتسو
  ).َءاإِنا: (أدخلَ هشاٌم ألفاً بني اهلمزتني قوالً واحداً }أَِءنا{): 10(
  ).إِذَا: (أسقطَ مهزةَ االستفهامِ اْبن عامْر }أَِءذَا{): 11(
)27 :(}متة }َءأَنالثَّانِي حتقيقِ اهلمزة عتني مفاً بني اهلمزأدخلَ هشاٌم أل :

  .وجهان ؛)َءااَْنتْم: (وتسهيلها، )َءاأَْنتْم(
 ؛ثالثةٌ باإلبدالِ: وقف عليها هشاٌم باألوجه اخلمسة }السمآُء{): 27(

  .ووجهان بالتسهيل
  .أماهلا ابن ذكوان }جاءت{): 34(

&  &  &  &  

  سورُة عبس
)2 ،8 ،12 ،22 ،33 :(}آَءهج ،آَءكآَء ، جآَءت، "معاً"شج{  ابن أمالَهن

  .ذكوان
)4 :(}هفَعنعامر }فَت رفعها ابن) :هْنفَعفَت.(  
  ).إنا صبْبنا: (كسر اهلمزة اْبن عامْر }أنا صببنا{): 25(

&  &  &  &  
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  سورُة التكوير
)12 :(}تعِّرهشام }س العني خفَّف) :ْترعس.(  
)23 :(}َءاهر{ ذكوان بِخ ما ابنالراَء واهلمزةَ وأمالَه حفَتْنهع لْف.  
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 28(

&  &  &  &  
  

  سورُة االنفطار
)7 :(}لَكدْر }فَعامع الدالَ اْبن دشد) :لَكدفَع.(  
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 8(
  ).بتكَذِّبون: (أدغم الالم يف التاِء هشام }بلْ تكَذِّبون{): 9(
)17 ،18 :(}راكمعاً" أد"{ ْنهع لْفذكوان بِخ ما ابنأمالَه.  

&  &  &  &  

  سورُة المطفِِّفين
)8 ،19 :(}راكا أدمعاً" وم"{ ْنهع لْفذكوان بِخ ما ابنأمالَه.  
  ).بل ران: (أدغم الالم يف الراِء من دون سكت ابن عامر }رانَ سبلْ{): 14(
  ).فَاكهِني: (فاِء ابن عامرزاد ألفاً بعد ال }فَِكهِني{): 31(
)36 :(}لْ ثُوِّبيف الثاِء هشاٌم }ه الالم أدغم) :بثُّوه.(  

&  &  &  &  
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  سورُة االنشقاق
  ).ويصلَّى: (وشدد الالم ابن عامر، وفتح الصاد، ضم الياَء }ويصلَى{): 12(

&  &  &  &  

  سورُة البروج
  ال خالف فيها    

&  &  &  &  

  رقسورُة الطا
)2 :(}راكأد{ ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَها ابن.  

&  &  &  &  

  سورُة األعلى
  .أمالَها ابن ذكوان }شآَء{): 7(
  .)بتْؤثرون: (أدغم الالم يف التاء هشام }بلْ تؤثرون{): 16(

&  &  &  &  

  سورُة الغاشية
  .أمالَ األلف هشام }َءانِية{): 5(
  ).بِمسيطر: (ل الصاد لهشامبالسني بد }بِمصيِطر{): 22(

&  &  &  &  

  سورُة الفجر
)16 :(}رعامر }فَقَد الدالَ ابن دشد) :رفَقَد.(  
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  ).وال تحضونَ: (ضم احلاَء وحذف األلف اْبن عامْر }وال تحآضونَ{): 18(
  .أمالَها ابن ذكوان }وجآَء{): 22(
  ).وجِيء(:هشامأشم كسرة اجليم ضمة  }وجِيء{): 23(

&  &  &  &  

  سورُة البلد
)12 :(}راكأد { ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَها ابن.  
  ).موصدة: (أبدلَ اهلمزةَ واواً اْبن عامْر }مؤصدة{): 20(

&  &  &  &  

  سورُة الشَّْمس
)11 :(}ودثَم تْر }كَذَّبامع التاَء يف الثاِء اْبن أدغم) :ودثَّمكَذَّب.(  
)15 :(}خافبالفاِء بدل الواو البنِ عامر }وال ي) :خاففَال ي.(  

&  &  &  &  

  سورُة الليل وسورة الضَُّحى وسورة الشَّرح وسورة التين
فيهن ال خالف  

&  &  &  &  

  سورُة العلق
)7 :(}َءاهر{ ْنهع لْفبِخ ذكوان أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن.  

&  &  &  &  
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  سورُة القدر
  .أمالَ الراَء ابن ذكوان بِخلْف عْنه }دراكأ{): 2(

&  &  &  &  

  سورُة البيَِّنة
)4 :(}مهآَءتذكوان }ج أمالَها ابن.  
إبدالُ اهلمزة ألفاً مع القصرِ : وقف عليها هشاٌم بثالثة أوجه }حنفآء{): 5(

  .والتوسط والطول
زة مفتوحة بعد الياء ابن ذكوان أسكن الياء وزاد مه }"معاً"الربِية {): 7، 6(

  .)الربْيئَة(
&  &  &  &  

  سورُة الزَّْلَزَلة
)7 ،8 :(}هرراً ييوخ ،هراً يرهشاٌم اهلاَء فيهما وْصالً ووقفاً }وش أسكن :

  ).شراً يرْه، خْيراً يرْه(
&  &  &  &  

  سورُة العاِديات
  ال خالف فيها

&  &  &  &  

  سورُة القاِرعة
)3 ،10 :(}راكمعاً" أد"{ ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَ الراَء ابن.  

&  &  &  &  
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  سورُة التَّكاُثر
  ).لَترونَّ: (ضم التاَء ابن عامر }لَترونَّ{): 6(

&  &  &  &  

  سورُة العصر
  ال ِخالف فيها

&  &  &  &  

  سورُة اْلُهَمَزة
)2 :(}عمعامر }ج ابن امليم دشد) :عمج.(  
)5 :(}راكأد { ْنهع لْفذكوان بِخ أمالَها ابن.  
  ).موصدة: (أبدلَ اهلمزةَ واواً ابن عامر }مؤصدة{): 8(

&  &  &  &  

  سورُة الفيل
  ال ِخالف فيها

&  &  &  &  

  سورُة ُقريش
  ).لئالف: (حذف الياَء بعد اهلمزة اْبن عامْر }إليالِف{): 1(

&  &  &  &  
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  رة الكوثرسورُة الماعون وسو
  ال ِخالف فيهما

&  &  &  &  

  سورُة الكاِفُرون
  .أمالَ األلف فيهن هشام }عابِد، "معاً" عابِدون{): 5، 4، 3(
  ).ولْي دين: (أسكن الياَء ابن ذكوان }وِلي ِدين{): 6(

&  &  &  &  

  سورُة النَّْصر
  .أمالَها ابن ذكوان }جآَء{): 1(

&  &  &  &  

  سورُة المسد
)4 :(}الَةَ احلطبحْر }مامع رفع التاَء اْبن) :الَةُ احلطبمح.(  

&  &  &  &  

  سورُة اإلخالص
  ).كُفُؤاً: (مهز الواو ابن عامر }كُفُواً{): 4(

&  &  &  &  

  سورُة الفَلق وسورة النَّاس
  ال خالف فيهِما

&  &  &  &  &  &  &  &  
&  &  &  &  &  &  
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&  &  &  &  
  

  
وعلى ، معلِّمِ الناسِ اخلري؛ سيِدنا حممدوصلَّى اُهللا وسلَّم وبارك على 

  .وصحابِتِه أمجِعني، آِلِه

&  &  &  & 
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سند المؤلف الشيخ محمد نبهان مصري لـقراءة اإلمام عبد اهللا 
 بن عامرا

وعلى ، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني
  :وبعد، آله وصحبه  أمجعني

احلموي ، حممد نبهان بن حسني مصري :إىل اهللا عز وجلفإين أنا املفتقر 
مولداً املكي إقامة قد تلقيت القرآن الكرمي كامالً غيباً بقراءة اإلمام عبد اهللا بن 
عامر الدمشقي براوييه هشام وابن ذكوان من طر يق الشاطبية من شيخي الشيخ 

أسعد الشحنة  سعيد بن عبد اهللا احملمد احلموي وهو تلقاه عن الشيخ نوري بن
وهو عن الشيخ أمحد البابويل وهو عن الشيخ حممود الكيزاوي وهو عن الشيخ 

وقد أجازين ا الشيخ عبد الغفار الدرويب بسنده عن الشيخ ) ح(أمحد احللواين 
عبد العزيز عيون السود عن الشيخ حممد سليم احللواين عـن الشـيخ أمحـد    

شيخ القراء مبكة وهو عـن الشـيخ   وهو عن الشيخ أمحد املرزوقي .  احللواين
إبراهيم العبيدي وهو على الشيخ عبد الرمحن األجهوري وهو على الشيخ عبدو 

وقرأ األجهوري علـى   )ح(السجاعي وهو على الشيخ أمحد بن رحيب البقري 
الشيخ أمحد البقري وهو على الشيخ حممد بن قاسم البقري وهو على الشـيخ  

يمين وهو عن والده الشيخ شحاذة اليمين وهـو  الزين عبد الرمحن بن شحاذة ال
عن الشيخ الناصر حممد بن سامل الطبالوي وهو عن شـيخ اإلسـالم زكريـا    
األنصاري وهو عن كل من الشيخ رضوان العقيب والشيخ أمحـد األميـوطي   
والشيخ طاهر النويري والشيخ الشهاب أمحد القلقيلي وهم على خامتة احملققني 

وقرأ عبد الرمحن الـيمين علـى   ) ح(ن حممد بن اجلزري اإلمام الشمس حممد ب
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الشيخ علي بن غامن املقدسي وهو على الشيخ إبراهيم السمديسي وهو علـى  
وقرأ ابن اجلزري على الشيخ أيب ، الشيخ أمحد األميوطي وهو على ابن اجلزري

حممد عبد الرمحن البغدادي الواسطي وهو على الشيخ حممد بن أمحد الصـائغ  
على الشيخ علي بن شجاع املعروف بالكمال الضرير صهر الشاطيب وهو وهو 

على اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب وهو على الشيخ حممد بن هذيل وهو على 
  .  الشيخ سليمان بن جناح وهو على اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين
بد اهللا بن وقرأ الداين رواية هشام على أيب الفتح فارس وهو على الشيخ ع

احلسني وهو على الشيخ حممد بن أمحد بن عبدانو هو على الشيخ احللوان وهو 
  .على اإلمام هشام وهو على اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصيب

وقرأ الداين رواية ابن ذكوان على الشيخ عبد العزيز بن جعفر الفارسـي  
عبد اهللا هارون بن املقرئ وهو على الشيخ أيب بكر النقاش وهو على الشيخ أيب 

موسى بن شريك األخفش وهو على اإلمام عبد اهللا بن ذكوان وهو على اإلمام 
  .عبد اهللا بن عامر اليحصيب

وقرأ اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصيب على الصحايب اجلليل أيب الدرداء 
عومير بن عامر واملغرية بن أيب شهاب وهو على الصحايب اجلليل عثمان بن عفان 

على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عن األمني  ψأبو الدرداء وعثمان  وقرأ
  .جربيل عليه السالم عن رب العزة جل جالله وتقدست أمساؤه

  



  

148 

  الفهرس
  3  ................................................................................  املقدمة
  5  ...............................................................................  التراجم

  7  .....................................................  أصول قراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر
  7  ............................................................................  :االستعاذة
  7  ..............................................................................  :البسملة

  7  ...............................................................  :البسملة بْين السورتني
  8  ............................................................................  هاُء الكناية
  9  ......................................................................  لقصرالـمـد وا

  9  .....................................................................  اهلمزتان من كلمة
  13  ..........................................................................  اهلمز املفرد

  14  .......................................................  ة املتطرفةوقف هشام علَى اهلمز
  22  .........................................................................  اإلدغــام

  22  ................................................................  :اإلدغام كبري: أوالً
  22  ..............................................................  :دغام الصغرياإل: ثانياً
  22  ............................................................  :إدغام املتماثلني -1

  25  ...................................................  أحكام حروف متقارِبة املخرج
  25  .........................................................................  اإلمالة
  26  ........................................................................  الراءات
  26  ...........................................................................  الالم

  27  ........................................................  الكَلمِ باب الوقف علَى أواخرِ
  27  .............................................................  الوقف علَى مرسومِ اخلَطِّ

  27  .......................................................................  ياءات اإلضافة
  28  .......................................................................  اءات الزوائدي



  

149 

  30  ..................................................  فرش الكلمات لقراءة اإلمام ابن عامر
  30  .......................................................................  سورةُ الفاتحة
  30  .........................................................................  سورةُ البقرة

  37  .....................................................................  سورةُ آلِ عمران
  43  ........................................................................  سورةُ النساء

  47  .........................................................................  رةُ املائدةسو
  51  ........................................................................  سورةُ األنعام

  57  ......................................................................  سورةُ األعراف
  62  ........................................................................  سورةُ األْنفال
  64  .........................................................................  سورةُ التوبة

  υ  ......................................................................  66سورةُ يونس 
 سورةُ هودυ  .......................................................................  69  

  υ  .....................................................................  72سورةُ يوسف 
  75  .........................................................................  سورةُ الرعد

  υ  .....................................................................  76سورةُ إبراهيم 
  77  ........................................................................ سورةُ احلْجر
  78  .........................................................................  سورةُ النْحلِ
  81  .......................................................................  سورةُ اِإلْسرآء
  83  .......................................................................  سورةُ الكهف
  86  ..........................................................................  سورةُ مريم
  88  ...........................................................................  سورةُ طه

  89  ........................................................................  سورةُ األنبياء
91  ..........................................................................  سورة احلج  

  92  .......................................................................  سورةُ املؤمنون



  

150 

  93  ..........................................................................  ةُ النورسور
  94  .......................................................................  سورةُ الفرقان
  96  .......................................................................  سورةُ الشعراء
  97  .........................................................................  سورةُ النمل

  100  .....................................................................  سورةُ القصص
  101  ....................................................................  سورةُ العنكبوت

  102  ........................................................................  سورةُ الروم
  103  ........................................................................  سورةُ لقمان
  104  ......................................................................  سورةُ السجدة
  104  .....................................................................  سورةُ األحزاب

  106  ..........................................................................  سورةُ سبأ
  107  .........................................................................  سورةُ فاطر
  108  ..........................................................................  سورةُ يس

  110  .....................................................................  سورةُ الصافَّات
  112  ..........................................................................  سورةُ ص
  113  ........................................................................  سورة الزمر
  114  .........................................................................  سورةُ غَافر

  116  .......................................................................  سورةُ فصلت
  117  .....................................................................  سورةُ الشورى

  118  .....................................................................  الزخرف سورةُ
  119  ......................................................................  سورةُ الدخان
  120  .......................................................................  سورةُ اجلاثية
  120  .................................................................... فسورةُ األحقا
 دمحسورةُ مρ  ....................................................................  122  



  

151 

  122  ........................................................................  سورةُ الفتح
  123  .................................................................... سورةُ احلجرات

  123  ...........................................................................  سورةُ ق
  124  .....................................................................  سورةُ الذَّارِيات
  124  ........................................................................  سورةُ الطور
  125  ........................................................................  سورةُ النجم
  125  ........................................................................  سورةُ القَمر
  126  .......................................................................  سورةُ الرمحن
  126  .......................................................................  سورةُ الواقعة
  127  .......................................................................  سورةُ احلديد
  128  .......................................................................  سورةُ اادلة
  129  .......................................................................  سورةُ احلشر
  129  ......................................................................  سورةُ املمتحنة
  130  .......................................................................  سورةُ الصف
  131  .......................................................................  سورةُ اجلمعة
  131  .....................................................................  سورةُ املنافقون
  131  .......................................................................  سورةُ التغابن
  131  ...................................................................... سورةُ الطالق
  132  ......................................................................  سورةُ التحرمي
  133  ........................................................................  سورةُ امللك

  133  .........................................................................  القلم سورةُ
  134  ........................................................................  سورةُ احلاقَّة

  134  ......................................................................  سورةُ املعا رج
  υ  ......................................................................  134سورةُ نوحٍ 



  

152 

  135  .........................................................................  سورةُ اجلن
  135  ........................................................................  سورةُ املزمل
  135  ........................................................................  سورةُ املدثِّر
  136  .......................................................................  سورةُ القيامة
  136  ......................................................................  سورةُ اإلنسان
  137  ....................................................................  سورةُ املرسالت

  138  ..........................................................................  سورةُ النبأ
  138  .....................................................................  سورةُ النازِعات
  138  ........................................................................  سورةُ عبس
  139  ......................................................................  سورةُ التكوير
  139  ..................................................................... سورةُ االنفطار
  139  .....................................................................  سورةُ املطفِّفني
  140  ....................................................................  سورةُ االنشقاق
  140  .......................................................................  سورةُ الربوج
  140  ......................................................................  سورةُ الطارق
  140  .......................................................................  سورةُ األعلى
  140  .......................................................................  سورةُ الغاشية
  140  ........................................................................  سورةُ الفجر
  141  .........................................................................  سورةُ البلد

  141  ......................................................................  سورةُ الشْمس
  141  ...............................  سورةُ الليل وسورة الضحى وسورة الشرح وسورة التني

  141  ........................................................................  سورةُ العلق
  142  ........................................................................  سورةُ القدر
  142  .........................................................................  سورةُ البينة



  

153 

  142  .......................................................................  سورةُ الزلْزلَة
  142  .....................................................................  سورةُ العاديات
  142  ......................................................................  سورةُ القارِعة
  143  .......................................................................  سورةُ التكاثُر
  143  .......................................................................  سورةُ العصر
  143  .......................................................................  سورةُ الْهمزة
  143  ........................................................................  سورةُ الفيل
  143  ........................................................................  سورةُ قُريش

  144  ........................................................  سورةُ املاعون وسورة الكوثر
  144  .....................................................................سورةُ الكافرون
  144  ........................................................................  سورةُ النْصر
  144  ........................................................................  سورةُ املسد

  144  ....................................................................  سورةُ اإلخالص
  144  ...........................................................  سورةُ الفلَق وسورة الناس

  146  ................  سند املؤلف الشيخ حممد نبهان مصري لـقراءة اإلمام عبد اهللا ابن عامر
  148 ...........................................................................الفهرس

 


