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 ٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 
  

F 
  مقدمةـلا

الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجًا، أنزل ھ      
في مكة المكرمة فكانت منار ھدایة ی ضيء س ناه لعب اد اهللا ف ي م شارق          

  .األرض ومغاربھا حتى دخل الناس في دین اهللا أفواجًا
دنا محمد خیر من تلقى القرآن وتاله وعلى والصالة والسالم على سی

آل  ھ وص  حبھ وم  ن وااله، وإن الق  رآن الك  ریم لھ  و اآلی  ة العظم  ى الباقی  ة        
  .المتجددة على تتابع األیام

وقد جعل اهللا ھذا الكتاب ذكرًا لحاملھ وقارئھ، فحملھ قوم حافظوا  
  . فوق األعالمًاعلیھ وكانوا بھ أعالم

  . وسع اللھجات العربیة جمیعًاوقد نزل القرآن على سبعة أحرف
 عنھ بقراءاتھ المتعددة وانت شروا ب ھ   ρوقد تلقاه أصحاب الرسول  

في األمصار المختلفة التي فتحوھا فتصّدى لھذه القراءات رجال ُنسبت 
  .إلیھم فُذكروا بھا في أسطر من نور

ومن ھؤالء اإلم ام عب داهللا ب ن كثی ر المك ي ال ذي اتخ ذ لنف سھ م ن             
وطن ًا؛ فأض اء بقراءت ھ السل سة العذب ة أم الق رى ف ضاع        مھ بط ال وحي م  

  . شذاھا في أرجاء بالد المسلمین طیبًا عطرًا
 اهللا عل   ي باإلقام   ة ف   ي مك   ة المكرم   ة من   ذ ع   ام واح   د   وق   د م   نَّ

 .وأربعمائة وألف للھجرة النبویة على صاحبھا أفضل الصالة والسالم
تأخ  ذ  لھ  اد قراءت  ھ لعرأی  ت م  ن الوف  اء لق  ارئ مك  ة أن أف  ر  ولق  د 

مكانھ  ا م  ن جدی  د ب  ین عام  ة الم  سلمین فتعیھ  ا قل  وبھم وترت  اض علیھ  ا     
ألسنتھم وتتشّنف بھا آذانھم وتنشرح بھا صدورھم وبذلك یستدّر األج ر       

  .إن شاء اهللا في صحیفة قارئنا عبداهللا بن كثیر رحمھ اهللا
ف  أوردت ف  ي ھ  ذا ال  سفر روایت  ي الب  زي وقنب  ل وجعل  ت األص  ل     
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ف ق اب ن كثی  ر بروایی ھ حف صًا تركت  ھ، وم ا خالف  ھ      روای ة حف ص؛ فم  ا وا  

برواییھ كتبت ابن كثیر، وإذا خالف أحد الراویین حفصًا ووافقھ اآلخ ر     
  .عزوت للمخالِف دون الموافق

الوق  ف والوص  ل ولكلم  ة  ) مطلق  ًا(أو ) الح  الین(وق  د اص  طلحت بكلم  ة  
  .الكلمتین) معًا(

) ض مة (واو واصطلحت رسمًا لتسھیل الھمزة م ا ب ین الھم زة وال      
  ).أُانزل(مثل 

  ).أِانا(مثل ) كسرة(ولتسھیلھا ما بین الھمزة والیاء 
  ).أَانتم(مثل ) فتحة(ولتسھیلھا ما بین الھمزة واأللف 

وأسأل اهللا عز وجل أن یتقبل منا وأن یعینن ا عل ى إتم ام م ا ب دأناه        
  .من إفراد القراءات العشر في مؤلفات مستقلة إنھ ھو السمیع العلیم

  :)١(لفالمؤ

                                                
ھوأب   و الح   سین محم   د ب   ن نبھ   ان ب   ن ح   سین م   صري موالی   د مدین   ة حم   اة ال   سوریة            ) ١(

   .م١٩٤٤/آذار/٢٠ھـ الموافق ١٣٦٣/صفر/٢٥
 ُك  ّف وھ و ف  ي ال سابعة ع  شرة   درس الم رحلتین االبتدائی  ة والمتوس طة، ث  م ض عف ب  صره حت ى     

م  ن عم  ره، ث  م التح  ق بمعھ  د دار الحف  اظ والدراس  ات القرآنی  ة؛ وتخ  رج من  ھ، وتلق  ى الق  راءات    
 ش  یخ ق  راء مدین  ة حم  اة ف  ي   )رحم  ھ اهللا تع  الى  (الع  شرة ع  ن ال  شیخ س  عید ب  ن عب  داهللا المحم  د   

  .عصره، وعین نائبًا لمدیر المعھد وَدرَّس فیھ
م، وَدرَّس الق رآن والق راءات ف ي جامع ة     ١٩٨١ -ھ ـ  ١٤٠١س نة  ثم انتقل إلى مكة المكرمة     

  .أم القرى وھو ما یزال فیھا إلى اآلن
  . أسأل اهللا أن یختار لھ الخیر حیث كان إنھ سمیع مجیب
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  التراجم

 :عبداهللا بن كثیر* 
ھو أبو معبد عبد اهللا بن كثیر بن عمرو بن عبداهللا بن زاذان، ولد 
ف ي مك  ة س نة خم  س  وأربع ین للھج  رة النبوی ة ال  شریفة عل ى ص  احبھا      

  .أفضل الصالة والسالم
  .توفي سنة عشرین ومئة. وكان إمام أھل مكة في القراءة

 بلیغًا مفوھًا، ط ویًال ج سیمًا أس مر    فصیحًا: وكان رحمھ اهللا تعالى 
  .أشھل العینین، أبیض اللحیة، یخصب بالحناء، علیھ السكینة والوقار

عب      داهللا ب      ن الزبی      ر، وأب      ا أی      وب     : أدرك م      ن ال      صحابة 
  .األنصاري،وأنس ابن مالك وروى عنھم

مجاھ د ب  ن جب  ر، ودرب اس م  ولى عب  داهللا ب  ن   : وأخ ذ الق  راءة ع  ن 
  . عباس

أب و عم رو ب ن الع الء ق ارئ        : ب داهللا ب ن كثی ر     وأخذ القراءة ع ن ع    
  .البصرة، وإسماعیل بن عبداهللا القسط، وشبل بن عباد وغیرھم

  :البزي* 
ھو أبو الحسن أحمد بن محمد ب ن عب داهللا ب ن القاس م ب ن ن افع ب ن             

  .أبي بزة
وت وفي  . ولد سنة سبعین ومئة   . قارئ مكة ومؤذن المسجد الحرام    

  .ریفةسنة خمسین ومائتین للھجرة الش
أخذ القراءة عن إسماعیل القسط، وشبل ب ن عب اد وغیرھم ا؛ ع ن      

  .عبداهللا بن كثیر قارئ مكة
وأذن ف  ي الم  سجد الح  رام  . وق  د روى عن  ھ البخ  اري ف  ي تاریخ  ھ 

وروي عنھ التكبیر ب ین ال سورتین م ن ال ضحى إل ى آخ ر         . أربعین سنة 
 ج عن  ھ ال  ذھبي ف  ي طبق  ات الق  راء أحادی  ث ف  ي ذل  ك   وق  د خ  ّر. الق  رآن

  .كثیرة
  : قنبل* 

  .هو أبو عمرو حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة
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  .وتويف سنة إحدى وتسعني ومائتني. لد  سنة مخس وتسعني ومائةو
 الحسن يأب: أخذ القراءة عن. ولي الشرطة في مكة وكان محبوبًا

  .وانتھى إلیھ اإلقراء في مكة. القواس، وعن البزي
  
***  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم األول
  

  المكي كثیر ابن قراءة أصول
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  أحكام االستعاذة والبسملة
  االستعاذة

االستعاذة سنة مستحبة عند جمھور الق راء، ی أتي بھ ا الق ارئ ف ي          
أول الق  راءة، س  واء ك  ان بادئ  ًا ب  أول ال  سورة أو ف  ي جزئھ  ا، وتكفی  ھ         

  .استعاذة واحدة لقراءتھ المتواصلة مھما بلغ عدد السور
  البسملة

ة الت ي ال  ھي سنة مؤكدة في أول ك ل س ورة م ا ع دا س ورة التوب                
  . بھا أو اندراجًا مع ما قبلھابسملة في أولھا ابتداًء

  .والبسملة جائزة في أجزاء  السور بما فیھا أجزاء سورة التوبة
  

  :البسملة بین السورتین
 للب  سملة ب  ین ال  سورتین أربع  ة أوج  ھ، ثالث  ة ج  ائزة ووج  ھ غی  ر    

  :زجائ
  : األوجھ الثالثة الجائزة

 ÏΒuρ Ìh�x© >‰Å™%tn #sŒ  وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة:األول Î) 

y‰|¡ ym ∩∈∪ ijk ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t�Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈.  
  أول قط  ع آخ  ر ال  سورة ع  ن الب  سملة وقط  ع الب  سملة ع  ن       :الث  اني

 #sŒالسورة  Î) ó‰|¡xm 〈  ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ΟŠ Ïm §�9 $# 〈  ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> u� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈.  

 #sŒ قط  ع آخ  ر ال  سورة ووص  ل الب  سملة ب  أول ال  سورة    :الثال  ث Î) 

ó‰|¡xm 〈  

 ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#  ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> u� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈.  
وصل آخر السورة بالبسملة وقطع : وھو وجھ غیر جائز :الرابع

 ÏΒ: البسملة عن أول السورة uρ Íh� x© >‰Å™%tn #sŒ Î) y‰ |¡xm  ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# 

ÉΟŠÏm §�9 $# 〈 : ö≅ è% èŒθãã r& Éb> u� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈.  
إما أن یصل : وإذا وصل آخر األنفال بأول التوبة فللقارئ الخیار
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 ١٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 ¨βبالتوبة من دون سكت وال تنفس آخر األنفال  Î) ©! $# Èe≅ä3Î/ >óx« 7ΛÏ=tæ ×οu!#u� t/ 

zÏiΒ «!  ¨β ، أو یسكت بین األنفال والتوبة من دون تنفس〉 #$ Î) ©!$# Èe≅ä3Î/ >óx« 

7ΛÏ=tæ س ×οu!#u�t/ zÏiΒ «!$# 〈، أو یقف على آخر األنفال ثم یبدأ بالتوبة  ¨β Î) ©! $# 

Èe≅ ä3Î/ >óx« 7ΛÏ=tæ 〈  ×οu!#u� t/ zÏiΒ «! $# 〈.  
  

  
  أحـكــام الـمـــــــــد

  .الصوت بالحرفھو إطالة 
  .وھو أصلي وفرعي

  :المد األصلي: أوًال
ھو المد الطبیعي، وھو الذي ال تقوم ذات الحرف إال بھ ولیس 

’ y: بعده ھمزه وال سكون، مثل ÎA$u‹ ptÎ: 〈   $tΒ (#θè?$tΒ $ tΒuρ (#θè= ÏFè% 〈  y“ ÏŠ$t6Ïã 〈  
 ÉL̈Ζ y_ 〈.  

لع   وض، م   د الب   دل، م   د ا: ویلح  ق بالم   د الطبیع   ي أربع   ة أن  واع  
  .، والصلة)حي طھر(واأللف في ھجاء 

  : مد البدل-١
ھو إبدال الھمزة الثانیة الساكنة حرف مد یناسب الحركة التي 

  : قبلھا، مثل
 4’ tA#u 〈 ، (#θè?ρé& 〈 ،  (›!$ tGƒÎ) uρ 〈.  

  :  مد العوض-٢
  $̧ϑŠÏ=tã 〈 ، $̧ϑŠÅ3xm 〈 ، $Jèxÿó¡sΨs9 〈، :ھو إبدال تنوین النصب ألفًا مثل

$ ZΡθä3u‹ s9 uρ 〈 .  
وإذا كان المنون تاء تانیث مربوطة فال عوض فیھ بل یوقف 

 Zπyϑعلیھا بالھاء الساكن، مثل  Ï=x. Zπt6ÍhŠsÛ 〈 _ )٢٤: إبراھیم) [كلمْھ، طیبْھ[  

  :التي وقعت في فواتح بعض السور) حي طھر( األلف في ھجاء -٣
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 ١١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

، )ی ا (، )اح  (تمد األلف فیھا حركتین حیث ال ھمز بعد األلف ف ي         
  ).حم(في ) حا(، وال یشدد المیم بعد )را(، )ھا(، )طا(

  : الصلة-٤
ھ  ي عب  ارة ع  ن زی  ادة واو بع  د ال  ضم أو ی  اء بع  د الك  سر، وھ  ي    

  :قسمان
  . صلة ھاء الضمیر المذكر- صلة میم الجمع، ب-أ

  : صلة میم الجمع-أ
  : إذا وقعت میم الجمع قبل متحرك یجب صلتھا بواو مثل

 öΝ Îγ ø‹ n= tã] Î� ö� xî [غیروعلیھُم: ( تقرأ ] (٧: الفاتحة.[  

 4’ n? tã öΝÎγÎ/θè=è% 4’ n?tã uρ öΝÎγÏè ôϑy™ ( #’ n? tã uρ öΝ Ïδ Í�≈ |Áö/r& ×οuθ≈ t±Ïî 〈 على : (تقرأ
  ].٦: البقرة) [ غشاوةو وعلى أبصارھُمو وعلى سمعھُموقلوِبھُم 

 : ، مث  لھوال یوص  ل الم  یم ب  واو قب  ل ال  ساكن ب  ل ُیكتف  ى ب  ضم     
ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9  ãΝ ،]٢١٦: البقرة [ 〉 #$ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9   ].١٨٣: البقرة[ 〉 #$

  : صلة ھاء الضمیر المذكر-ب
إذا وق   ع ھ   اء ال   ضمیر الم   ذكر ب   ین متح   ركین أو ب   ین س   اكن        

  .ومتحرك وجب صلة ضمتھ بواو وكسرتھ بیاء
   :أمثلة ھاء الضمیر الواقع بین متحركین* 
 Ÿω z≈yδ ö�ç/ … çµs9 ÏµÎ/ $ yϑ̄Ρ Î*sù 〈  فإنماي بِھوال برھان لُھ: (تقرأ  .(

  ].١٧٧: المؤمنون[
 …çµ ç7Ïm$ |¹ uθ èδ uρ 〈  ٣٧: الكھف) [ وھووصاحُبُھ: (تقرأ.[  

 çµ|Ê ö� tƒ öΝä3s9 〈 ٧:الزمر) [ لكمویرضُھ: ( تقرأ.[  

 ôÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß, ù=yz 〈 ٢٢: الروم) [ خلقيومن آیاتِھ: ( تقرأ.[  
   :الواقع بین ساكن ومتحركأمثلة ھاء الضمیر * 
 ÏµŠÏù $ ¸Ρ$ yγãΒ 〈 ٦٩:الفرقان[ ) مھانًايفْیِھ: ( تقرأ.[  
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 ١٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 Ïµø‹ s9 Î) Ô7 n=tΒ 〈 ٧:الفرقان) [ َمَلٌكيإلْیِھ: ( تقرأ.[  

 çµ÷ΨÏΒ }§øŠn=sù 〈  ٢٤٩:البقرة) [ فلیسومْنُھ: (تقرأ.[  

 öΝ©9 çµôϑyè ôÜtƒ …çµ ¯ΡÎ*sù 〈 ٢٤٩:ةالبقر) [ فإنھولم یطعْمُھ: ( تقرأ.[  

 ÷µÉ)ø9:كسر ھاء الضمیر ووصلھا بیاء في قولھ تعالى • r' sù öΝÎκ ö� s9 Î) 〈 
  ].٢٨: النمل) [ إلیھميفألِقِھ: (تقرأ

 Ïµ :وكسر القاف ووصل الھاء بیاء في قولھ تعالى • ø)−Gtƒuρ y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

  ].٥٢: النور) [ فأولئكيویتِقِھ: (تقرأ 〉

م الھاء ووصلھا بواو ف ي  وزاد ھمزة ساكنة بین الجیم والھاء وض    •
  :قول                                                                             ھ تع                                                                             الى 

  ÷µ Å_ ö‘ r& çν% s{ r& uρ 〈  و ١١١: األع         راف[ ) وأخ         اهوُھْئ         أرِج: (تق         رأ ،
  ].٣٦:الشعراء
 !$tΒ وكسر الھاء مع الصلة في • uρ çµ‹ Ï⊥9 |¡øΣ r& �ωÎ) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 :  تقرأ 〉 #$

  ].٦٣: الكھف) [ إال الشیطانيوما أنسانیِھ(
› çµø ق لفظ الجاللة فيوكسر الھاء من دون صلة مع ترقی • n=tæ ©! $# 

  ].١٠: الفتح) [علیِھ اهللا: ( تقرأ 〉
  :المد الفرعي: ثانیًا

  : وھو الذي سببھ الھمز أو السكون
  :وھو قسمان: المد الذي سببھ الھمز-١

، ومده ابن كثیر ثالث حركات أو أرب ع حرك ات،   المد المتصل  -أ
   : مث                                                                                                                                                                          ل

 u !$ y_، â !$ uΚ ¡¡9 $#، â !% Ÿ2 u� à°، & þθ ç6 s?، … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz 〈.  
  : بمقدار حركتین فقط مثل القصرھولھ فی:المدُّ المنفصَل -ب

 (#ûθè% ö/ ä3|¡àÿΡ r& 〈   ü“Ï‰ ÷κu‰ ’ n<Î) 〈  !$ ¯Ρ Î) y7≈ sΨø‹ sÜ ôã r& 〈.   
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 ١٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 ÏΒuρ ÿÏµÏG≈ tƒ#u ÷β r& Νä3 s)n=s{ 〈   üÿ… ã&s! uρ zΝn= ó™ r&  〈   öΝçλ °; öΝèδ ã� ô_ r&  〈.   

  : السكون المد الذي سببھ-٢
الم  د ال  ذي س  ببھ س  كون ع  ارض، والم  د ال  ذي س  ببھ    : وھ  و ق  سمان

  .سكون أصلي
  : المد الذي سببھ سكون عارض-أ

  .المد العارض للسكون، ومد اللین: وھو قسمان
  .وكالھما یمد حركتین أو أربع حركات أو ست حركات

ھ  و الم  د الطبیع  ي قب  ل آخ  ر الكلم  ة      : الم  د الع  ارض لل  سكون  * 
  . بالسكون العارضالموقوف علیھا

< Éb :أمثلتھ u‘ tÏϑn=≈ yè ø9 $# 〈  ، ô‰s% yx n= øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 〈  ، zΝ̄= tæ tβ#uö� à)ø9 $# 〈 .  
ھو الواو والیاء الساكنان المفتوح ما قبلھما قب ل آخ ر       : مد اللین * 

  .الكلمة الموقوف علیھا بالسكون العارض
≈# É :أمثلتھ n=ƒ\} 〈  C·÷ƒu� è% Ν ßγsΨtΒ#u uρ ô ÏiΒ ¤∃öθyz 〈   

             ª! $# ß, Ï=≈ yz Èe≅ ä. &óx« 〈   ∅sß Ï öθ¡¡9 $# 〈.  
إذا وق   ف عل   ى المت   صل المتط   رف  : الم   د المت   صل الع   ارض * 

ث  الث حرك  ات، أو أرب  ع حرك  ات، أو س  ت  : بال  سكون فی  ھ ثالث  ة أوج  ھ
  . حركات

$ ( �ωÎ :األمثلة yϑÎ/ u!$ x©،  $ yϑ¯Ρ Î) âûÅ¤ ¨Ψ9 $#،  äοu�Í← !# yŠ þθ�¡9 $# 〈.  

  : المد الذي سببھ سكون أصلي-ب
ھ  و الم  د ال  ذي ی  سبق الح  رف الم  شدد أو الح  رف ال  ساكن س  كونًا  

  .أصلّیًا في الكلمة أو الحرف، ویسمى المد الالزم
المد الالزم المثقل الكلمي، المد الالزم المخفف : وھو أربعة أنواع

  .المخفف الحرفيالكلمي، المد الالزم المثقل الحرفي، المد الالزم 
ھو المد الذي یسبق الحرف المشدد في : المد الالزم المثقل الكلمي •

 tÏj9 :الكلمة، مثل !$�Ò9 $#، èπ©% !$utù: $#، ’ ÏoΤûθ ’f̄≈ utéB r& 〈 .  

 7: النون في الكلمات التالیةوشدد المكي  ÏΡ ẍ‹sù 〈 ]٣٢القصص[ 
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 ١٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  ).فذآنِّك: (تقرأ
 〈Èβ ẍ‹≈yδ] ھذآنِّ: (تقرأ ]٦٣طھ.(  

 β#s% ©! $#uρ 〈 ]واللذآنِّ: ( تقرأ]١٦النساء(   
  .ویمد فیھا األلف مدًا الزمًا ست حركات

 كما شدد النون في  ÷ tG≈yδ 〈 ]ھاتینِّ: ( تقرأ]٢٧القصص(  

  øs%©! وفیھما القصر والتوسط ) اللََّذینِّ: (تقرأ ]٢٩فصلت[ 〉 #$
  ً. وصًال ووقفًا.والطول

ل الم  ضارع التالی  ة م  ع م  د   الت  اَء وص  ًال ف  ي أفع  ا  : وش  ّدد الب  زي 
  :األلف السابق لھا ست حركات لزومًا

 Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹s? 〈 ]تقرأ ]٢٦٧: البقرة )وآل تََّیمموا(.  

 Ÿωuρ (#θè%§� xÿs? 〈 ]وآل تََّفّرقوا( تقرأ ]١٠٣: آل عمران(.  

 Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yè s? 〈 ]وآل تَّعاونوا( تقرأ ]٢: المائدة(.  

 Ÿω tβρã�|À$ uΖs? 〈 ]آل تَّناَصرون( تقرأ ]٢٥: افاتالص(.   

 Ÿω ãΝ̄= x6s? ë§øÿtΡ 〈 ]آل تََّكلَّم( تقرأ ]١٠٥: ھود(.  

 Ÿωuρ (#öθ ©9uθ s? çµ ÷Ψtã 〈 ] وآل تََّولَّوا( تقرأ ]٢٠: األنفال(.  

 Ÿωuρ (#θãã u“≈ uΖs? 〈 ] وآل تَّنازعوا( تقرأ ]٤٦: األنفال(.  

 Ÿωuρ š∅ô_ §�y9 s? 〈 ]رَّْجنوآل تََّب (]٣٣: األحزاب(.  

 Ÿωuρ (#ρâ“t/$ uΖs? 〈 ]وآل تََّناَبُزوا( تقرأ ]١١:الحجرات(.  

 Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB 〈 ]تقرأ ]١٢:الحجرات )وآل تََّجسَُّسوا(.   

 $pR mQ tβρã�£� sƒrB 〈 ]َلَمآ تََّخیَُّرون( تقرأ ]٣٨:القلم.(  
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 ١٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

‘ çµ÷Ζtã 4وأما  ¤Sn= s? 〈 ] ؛ فإنھ یصل الھاء بواو مع المد ]١٠:عبس
  .)تََّلھَّى~وعنُھ( فتقرأ مًالزو

 ÷Λوفي  äΨä. tβ öθ̈Ψ yϑs? |N öθyϑø9  óΟ، و]١٤٣: آل عمران[ 〉 #$ çFù= sàsù tβθßγ ©3xÿs? 

خالف لھ في تشدید التاء؛ فإن شدد التاء َطوَّل الصلة ست ] ٦٥: الواقعة[ 〉
، وإن لم یشدد التاء قصر الصلة )تَّفكھون~وفظلتم) (تَّمنون~وكنتم(حركات
   .حركتین
ھ  و الم  د ال  ذي ی  سبق الح  رف    : الم  د ال  الزم المخف  ف الكلم  ي  * 

  ال                                                                                                                                                                     ساكن 
≈ z :س  كونًا أص  لیًا ف  ي الكلم  ة، مثال  ھ     t↔ ø9 !# u ô‰ s% uρ Λ äΨ ä. 〈 ] ٥١: ی  ونس[ ، 

z≈ t↔ ø9 !# u ô‰ s% uρ |M øŠ |Á tã 〈 ]وھو مثالھ الوحید في القرآن]٩١: یونس ،.  
رف الذي یدغم  ھو المد في ھجاء الح:المد الالزم المثقل الحرفي* 

، وفي السین 〉  $Ο!9# ثالثھ فیما بعده، وذلك حصرًا في الالم عند المیم من

  .〉  $Οû¡Ûعند المیم في 
ھو المد في حرف الھجاء الذي : المد الالزم المخفف الحرفي* 

= úχ 4 ÉΟn: لم یدغم ثالثھ بما بعده، مثل s)ø9 $#uρ 〈 نوْن والقلم: ( تقرأ.(  

 û§ƒ Èβ#uö� à)ø9 $# uρ 〈 والقرآنیاسیْن: ( تقرأ .(  
  ).نقص عسلكم ( :وأحرف المد الالزم الحرفي ثمانیة ھي

التوسط والطول لفتح م ا قب ل الی اء وس كون          ) عین( وفي حرف    -
  .ما بعده

 $Ο  وفي- !9# ∩⊇∪ ª!$# 〈 في آل عمران وصًال وجھان:  

  ).َم اهللاـــــــــــــــــــــــیم مِّآلألف ( المد مع فتح المیم -١
  ).یَم اهللا مِّآلمألف ( القصر مع فتح المیم -٢
  

∗ ∗ ∗ ∗  
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 ١٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
 أحكام النون الساكنة والتنوین

اإلظھ  ار، واإلدغ  ام، : للن  ون ال  ساكنة والتن  وین أرب  ع ح  االت ھ  ي 
  .واإلخفاء، واإلقالب

  :اإلظھار: أوًال
أحد ح روف  معھا یجب إظھار النون الساكنة أو التنوین إذا التقى     

  :، مثل)والحاء والخاءوالغین زة والھاء والعین الھم: (الحلق وھي
 ôÏΒ 7Š$yδ ، ôtΒ x8r't7 /Ρ r& ، |Môϑyè ÷Ρ r& ، tβθçGÅs ÷Ψ s? ، ôÏiΒ 9�ö�yz ، $̂àsù xá‹ Ï= xî 〈.  

  :اإلدغام: ثانیًا
، )یرمل ون ( یجب إدغام النون الساكنة والتنوین في أح رف كلم ة        

  : وھو على قسمین
  :مثل) ینمو(وف كلمة إدغام بغنة في حر: القسم األول

 7‹Í× tΒöθ tƒ ×πuΗ¿å$ ¯Ρ ، yϑsù ö≅ yϑ÷è tƒ  ، ¨βÎ) uρ óΟä3ΖÏΒ  ،  ÏiΒ öΝÎγÍ← !#u‘uρ 〈.  
  :إدغام بغیر غنة في الالم والراء، مثل: القسم الثاني

 8í$ ¨Ζ̈Β Î� ö�y‚ ù=Ïj9 ، ÏiΒ Νà6În/ §‘ 〈.  

  :اإلقالب: ثالثًا
اة بغنة عند  وھو تحویل النون الساكنة والتنوین إلى میم مخف

  :الباء، مثل
  .ÏΒ Ï‰÷è t/ ،Ï!$ t7 /Ρ r& 〈.  

  :اإلخفاء: رابعًا
ویجب إخفاء النون الساكنة والتنوین في األحرف الخمسة عشر 

 Ν: المتبقیة مثل çGΨä.  ، Zω%s3Ρ r&  ،Νä39 pgΥ r&  ،šχρã� sàΖãƒ ، öΝä3|¡àÿΡ r& ، šχρã�ÝÇΨtƒ 

〈.  

  
  أحكام المیم الساكنة
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 ١٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

اإلدغ ام، واإلخف اء،   : یم الجم ع ثالث ة أحك ام ھ ي     للمیم الساكنة غیر م   
  .واإلظھار

 Π: فیجب إدغام المیم الساكنة بمثلھا نحو r& ̈Β ãβθä3tƒ 〈.  

 Èβ :ویجب إخفاؤھا عن د الب اء، نح و         r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ ÷� t/ 〈 ،  óΟ s9 r& Λ s> ÷è tƒ 

¨β r' Î/ ©! $# 3“ u� tƒ 〈.  

 ÷Π :ویجب إظھارھا لدى س ائر الح روف المتبقی ة، نح و         r& óΟ çF ö6 Å¡ xm 

،÷Π r& tβθ ä9θ à) s?  ،÷Π r& ã& s! àM≈ sΨ t7 ø9 $# 〈.  

  
   الـعـــاماإلدغام

  .كبیر وصغیر: ینقسم اإلدغام إلى قسمین
  :الكبیراإلدغام : أوًال

ھ  و التق  اء ح  رف متح  رك ب  آخر متح  رك، بحی  ث ی  صیران حرف  ًا  
$  اإلدغام في: واحدًا مشددًا كالثاني ومثالھ ¨Ζ 0Β ù' s? 〈 ]حیث ،]١١: یوسف 

دغم النون المرفوع بما بعده مع مالحظة اإلشمام أو اإلختالس، حی ث           ُأ
 .فنطق بھا مدغمة مشددة) تأمُنَنا(أصلھا 
  

  :الصغیراإلدغام : ثانیًا
ھو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحیث یصیران حرفًا واح دًا    

  .مشددًا كالثاني، ویكون متماثًال ومتجانسًا ومتقاربًا
  :  اتحاد الحرفین مخرجًا وصفة، نحو  ھو: المتماثل-١

 $yϑsù Mut¿2 u‘ öΝ ßγè? u�≈ pgÏkB 〈  ‰ s%uρ (#θè=yz ¨Š Í� øÿä3ø9 $$ Î/ 〈   

 ŒÎ) |=yδ ©Œ $Y6 ÅÒ≈ tó ãΒ 〈   (#θxÿtã (#θä9$ s%̈ρ 〈.  
   :ولكن ال یدغم الواو والیاء إذا كانا مدیین بما بعدھما، مثل

 (#θãΨ tΒ#u (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# 〈  “Ï%©!$# â¨ Èθó™ uθãƒ 〈.  
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 ١٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 ط

  : المتجانس -٢
ویك ون ح صرًا ف ي    . ھو اتحاد الحرفین مخرجًا واختالفھما ص فة      

  .الحروف النطعیة واللثویة والشفویة
 M :حیث یدغم من الحروف النطعیة التاء في الدال، نحو t6‹ Å_ é& 

$ yϑä3è? uθôã ¨Š 〈  M n= s)øOr& #uθ tã ¨Š 〈.  

 ãΝوالدال في التاء، نحو  ›?‰¤)tã 〈  ‰ s% ẗt6̈? 〈 .  

 M :والتاء في الطاء نحو s9$s% ×πxÿÍ← !$ ©Û 〈  M£ϑoλ m; ×πxÿÍ← !$ ©Û 〈.  

 . :والط  اء ف  ي الت  اء، نح  و   È⌡ s9 |MÜ |¡ o0 〈  àMÛ §� sù 〈  م  ع مالحظ  ة ،
تب  دأ بط  اء : بق  اء ص  فة اإلس  تعالء واإلطب  اق عن  د النط  ق باإلدغ  ام، أي  

  ).تطفر) (تبسن لئ( وتنتھي بتاء من دون فصل بینھما وال قلقلة
  :وُیدغم من الحروف اللثویة الذال في الظاء، نحو

  (#ûθ ßϑn=¤ß ŒÎ)  öΝßγ |¡àÿΡ r& 〈   ŒÎ) óΟ çFôϑn= ¤ß 〈.  
ویدغم من الحروف الشفویة الباء عند المیم البن كثیر بخلف عن       
  الب                                                                                                                                                                       زي 

 =Ÿ2 ö‘ $# $ sΨyè ¨Β 〈 ]حیث یجوز ل ھ اإلظھ ار    ) اركمَّعنا: (، فتقرأ ]٤٢: ھود
  .أیضًا

  :  المتقارب-٣
  :ھو تقارب الحرفین مخرجًا وصفة، أو مخرجًا، أو صفة

  : ومثالھ
≅  :الالم عند الراء è% Éb>§‘ 〈  ≅ t/ ö/ ä3š/§‘ 〈.  

 óΟs9 :القاف عند الكاف r& /œ3)è=øƒwΥ 〈  حیث یجوز في اإلدغام
  : الوجھان

اإلدغ  ام الكام  ل، وھ  و جع  ل الق  اف كاف  ًا خال  صة      : الوج  ھ األول
  .مشددة
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 ١٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
تب دأ  بق اف   :  بقاء صفة االستعالء ف ي الق اف، أي   :وجھ الثاني وال

  .وتنتھي بكاف من دون قلقلة وال فصل بینھما
  

  الوقف على مرسوم الخط
إذا كتب  ت ھ  اء المؤن  ث بالت  اء المب  سوطة یج  ب الوق  ف علیھ   ا         •

  : بالھاء
 ßNr&u� øΒ $# Í“ƒÍ•yè ø9   . امرأْه←]٣٠: یوسف[ 〉 #$

 àMuΗ ÷qu‘ «!$# …çµ çF≈x. u�t/ uρ 〈 ] رحمْھ←] ٧٣: ھود .  

 àM̈Ψß™ šÏ9 ¨ρF{   .ُسنَّْھ← ]٣٨: األنفال[ 〉 #$

/ ÏMtویجب الوقف على  • r'̄≈ tƒ 〈  ْھَبیا َأ(بالھاء حیثما وقعت.(  

 & tµ•ƒrفي  〉 & tµ•ƒr وُیوَقُف بالھاء الساكن حسب رسمھ على •

šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈 ] ٣١: النور[ ، tµ•ƒr'̄≈tƒ ã�Ïm$¡¡9$# 〈 ]٤٩: الزخرف[، tµ•ƒr& 

ÈβŸξs)̈W9$# 〈] ٣١: الرحمن .[  

$ |Nویقف البزي بالھ اء ب دل الت اء ف ي كلم ة          • pκ ö� yδ 〈 ] المؤمن ون :
  ).ھیھاْه]: (٣٦
االس  تفھامیة ) م  ا(ویق  ف الب  زي بھ  اء ال  سكت بخل  ف عن  ھ عل  ى  •

  :المسبوقة بحرف الجر
  .  عمَّْھ←    عمَّ    .  ِممَّْھ←   ِممَّ    .  فیَمْھ←فیَم

  .بِمه  ←     َمبـِ   . ِلَمْھ←    َمِل
  
  

  ھمزة الوصل
  .ھي ھمزة تثبت ابتداًء وتسقط درجًا: ھمزة الوصل

  :محل ھمزة الوصل: أوًال
  . في أل التعریف-١
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 ٢٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

اس م، اب ن، ابن ة، ام رؤ، ام رأة، اثن ان،       : ( في سبعة أسماء ھ ي     -٢
  ).اثنین، اثنتان، اثنتین

  : وھي في األفعال-٣
  ).اَفتح، اضِرب، انُصر(: في أمر الثالثي، نحو

وماض     ي الخماس     ي وال     سداسي المب     دوئین ِبھم     زة وأمرھم     ا  
  .ومصدرھما

  ).اختالف(، ) اقتِرب(، )انطَلق: (الخماسي، نحو
 ). استغفار(، )استْغِفر(، )استْغَفر: (السداسي، نحو

 :حركة ھمزة الوصل: ثانیًا
  .)َالرحمن(ھمزة الوصل مفتوحٌة عند االبتداء في أل التعریف 
  ).ُأخُرج: (ومضمومة في الفعل المضموم الحرف الثالث، نحو

  ).اقرأ: (ومكسورة فیما سوى ذلك، نحو
إما أن : وإذا اندرجت ھمزة الوصل مع الساكن قبلھا؛ فإن الساكن

 z :یتحرك بالفتح،نحو ÏΒ Ïπ ¨ΨÅf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ 〈.  و إما أن یتحرك بالضم؛
  كمیم الجمع، نحو 

 ãΝÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{ $# 〈  ، ãΠäτ !$ yδ (#ρâu� ø% $# 〈.  
وكذلك لو كانت ھمزة الوصل مضمومة ابتداًء یضم الساكن قبلھا 

  : َدْرجًا
 #·‘θßs ó¡̈Β ö� ÝàΡ   ]٩-٨: الفرقان) [ نظرُنمسحوَر: ( تقرأ 〉 #$

 È≅ è% (#θ ãã ôŠ $# ©! $# Íρ r& (#θ ãã ôŠ $# z≈ uΗ ÷q §�9  ا اهللا أُو ادع   واق   ُل ادع   و: (تق   رأ 〉 #$
  ].١١٠: سراءاإل)[الرحمن

 Âχ :ویكسر الساكن فیما سوى ذلك، نحو     r& > Î� ôÑ : الشعراء [ 〉 #$
  : مالحظة]. ٦٣

  (#θàÒøΒ$#uρ ، و]٦:ص[ 〉 #$ (#θà±øΒ :تكسر ھمزة الوصل ابتداًء في

ß]ø‹xm 〈 ]و]٦٥: الحجر ،  (#ûθàÒø%$# ¥’ n<Î) 〈 ] و]٧١:یونس ، (#θãΖö/$# 〈 
  ، ]٩٧:الصافات[
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 ٢١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

، ألن ضمة الحرف الثالث عارضة التصالھ بواو ]٦٤:ھط[ 〉 #$� (#θçGøو
  .الجماعة

  :حذف المد اللتقاء الساكنین: ثالثًا
إذا وقع حرف المد قبل ھمزة الوصل وجب حذفھ وص ًال وإثبات ھ         

  :وقفًا مثل
 $tΡ Ï‰ ÷δ$# xÞ ü�Å_Ç9    .)اھدَن الصراط: (تقرأ وصًال 〉 #$

 øŒÎ) uρ (#θä9$s% ¢Οßγ̄=9   .)إذ قاُل اللھمو: (تقرأ وصًال 〉 #$

 u�ö�xî ’ Ìj? ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9   .)غیر محلَِّ الصید: ( تقرأ وصًال 〉 #$
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 ٢٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  

   القطعھمزةباب 
  :ھمزة القطعأحوال : أوًال

  .تحقیق وتسھیل وإبدال وإسقاط: أحوال أربعةالقطع لھمزة 
  .ھو النطق بالھمزة من دون تغییر: فالتحقیق

  .وحرف العلةة ھو النطق بالھمزة ما بین الھمز: والتسھیل
ھ  و إب  دال الھم  زة ألف  ًا أو واوًا أو ی  اًء ح  سبما تقت  ضیھ     : واإلب  دال

  .القراءة
  .وحذفھاأ ھو إلغاء الھمزة واإلسقاط

  :الھمزتان في كلمة: ثانیًا
  : أنواع الھمزتین في كلمة ثالثة یجب تسھیل الھمزة الثانیة فیھا

 الثانیة ما بین یجب تسھیل الھمزة: األولى مفتوحة والثانیة مفتوحة  -١
  :الھمزة واأللف، نحو

  ).َانذرَتھمَأ: ( تقرأ]َأَأْنذرَتھم[). أَالد: ( تقرأ]َأَألد[
 β r& r& #’ sA ÷σ ãƒ Ó‰ tn r& 〈)َان یؤتى أحدَأ: (  تقرأ)٢.(  

  r& ÷Λäö7 yδ øŒ r& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ 〈)َاذھبتمَأ( تقرأ )٣.(  
ة الثانی ة م ا    یج ب ت سھیل الھم ز     : األولى مفتوحة والثانیة م ضمومة     -٢

  :بین الھمزة والواو، نحو
 /ä3ã∞ Îm; tΡ äτr& 〈 أُالقي( تقرأ ]أألقي[ ).نبئكمَأُا: (تقرأ.(  

 〈Α Ì“Ρ â r&  ُانزلَأ: (تقرأ.(   
یجب ت سھیل الثانی ة م ا ب ین الھم زة           : األولى مفتوحة والثانیة مكسورة    -٣

  :والیاء نحو
 Ér& Οè? ö� Åe2 èŒ 〈أِان(،تقرأ.(  %¸3øÿÍ← r& Zπyγ Ï9#u 〈أِافكاً آلھة: ( تقرأ.(  

 #x‹Í← r& 〈 َأ ِاذا: (تقرأ.(  sπ £ϑÍ← r& 〈  أِامة(تقرأ.(  
                                                

  .٧٣: آل عمران )2(
  .٢٠:  األحقاف)3(
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 ٢٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  :مالحظات
 ÷Λ مالحظة في كلمة - أ äΖtΒ#u 〈:  

] ٧١ط ھ [و]١٢٣األع راف [كلمة ءآمنتم في مواض عھا الثالث ة ف ي          
  ).أَاامنتم(سھل البزي الھمزة الثانیة فیھا وحقق األولى ] ٤٩الشعراء[و

ل  ى واوًا وإب  دال الھم  زة األ: نب  ل فل  ھ ف  ي موض  ع األع  رافوأم  ا ق
  ).منتم بھاَاقال فرعون و(مفتوحة مع تسھیل الثانیة وصًال بما قبلھا 

وإذا ابت  دأ بھ  ا فإن  ھ یحق  ق الھم  زة األول  ى وی  سھل الھم  زة الثانی  ة     
  .كالبزي

أس  قط الھم  زة األول  ى وحق  ق الثانی  ة كحف  ص    : وف  ي موض  ع ط  ھ 
  .ما قبلھابدءًا ووصًال ب) آمنتم(

قرأھ   ا ك   البزي بتحقی   ق الھم   زة األول   ى  ال   شعراء وف   ي موض   ع 
  .وتسھیل الھمزة الثانیة بدءًا ووصًال بما قبلھا

 ΛäΨÏΒ   مالحظة في كلمة-ب r&u 〈 ]١٦: سورة الملك:[   
وإلی ھ  (م ن  ) َأَأمن تم ( حقق البزي الھمزة األولى وسھل الثانیة ف ي      

  .بلھابدءًا ووصًال بما ق) النشور أَامنتم
و أَامن  تم(وحق ق قنب  ل الھم  زة األول  ى وس ھل الھم  زة الثانی  ة ابت  داًء   

  ، )من
 الثانی ة وص  ًال  الھم  زةوأب دل الھم  زة األول ى واوًا مفتوح  ة وس ھل    

  ).وإلیھ النشور وَامنتم(بما قبلھا 
  : مالحظات أخرى-ج

 ßlθأبدل ابن كثیر الھمزة ألفًا في  • ã_ ù' tƒ ßlθ ã_ ù' tΒ uρ 〈 ٩٤: الكھف[ في [

 ).یاجوج وما جوج(خالفًا لحفص فتقرأ ] ٩٦: األنبیاء[و

 Νللب    زي ف    ي ھم    زة    • ä3 tF uΖ ôã V{ 〈 التحقی    ق والت    سھیل  :  وجھ    ان :

 ].٢٢٠: البقرة) [َالعنتكم(، )ألعنتكم(

 οوأبدل ھمزة  • y‰ |¹ ÷σ •Β  〈  ُموَصَدة(واوًا في البلد والُھَمَزة.( 
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 ٢٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

# وأب  دل ال  واو ھم  زة ف  ي     • Yρ â“ èδ 〈  وف  ي )ھ  ُزؤًا( حیثم  ا وقع  ت ، 
# ·θ àÿ à2 〈 ُفؤًاُك( في سورة اإلخالص.( 

: التوب ة [ف ي  ) ُی ضَاُھون : ( فتق رأ 〉َ   χθä↔Îγ≈ŸÒãƒ حذف الھمزة وضم الھاء في     •
٣٠.[ 

 tβزاد ھم   زة م   ضمومة بع   د الج   یم ف   ي   • öθy_ ö� ãΒ Í〈 ونُؤمرَج   ( فتق   رأ (

 ].١٠٦:التوبة[

 أب   دل الی   اء ھم   زة م   ضومة ف   ي   • Åe ö� è?  tΒ â !$ t± n@ 〈  ترج   يُء(فتق   رأ (

 ].٥١: األحزاب[
 

  الھمزتان في كلمتین: ثالثًا
أنواع الھمزتین في كلمتین التي وردت في القرآن ثمانیة، وھي 

  .نمتفقتان، ومختلفتا: سم إلى قسمینتنق
  .مفتوحتان ومضمومتان ومكسورتان: المتفقتان ثالثة أنواع: أوًال
  :المختلفتان خمسة أنواع: ثانیًا

  . والثانیة مضمومةالھمزة األولى مفتوحة
  .الھمزة األولى مفتوحة والثانیة مكسورة

  .الھمزة األولى مضمومة والثانیة مفتوحة
  .الھمزة األولى مكسورة والثانیة مفتوحة

  .الھمزة األولى مضمومة والثانیة مكسورة
  :الھمزتان المتفقتان: أوًال

  :ینتاختلف الراویان في الھمزتین المتفق
   : مذھب اإلمام البزي-أ

أسقط البزي الھمزة األولى وحقق الثانیة مع : المفتوحتان -١
‰ u!%ỳ Ó: القصر والتوسط tnr& 〈 جا َأحد: ( تقرأ.(  
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 ٢٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 س ھل الب زي الھم زة األول ى       في الم ضمومتین والمك سورتین     -٢

  :وحقق الثانیة مع التوسط؛ والقصر، مثل
 â!$ u‹ Ï9÷ρ r& 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& 〈 ُألئك ُ أولیا: (تقرأ .(  

 zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# β Î) 〈نِإ  ِ من السما: ( تقرأ.(  
   :مذھب اإلمام قنبل –ب 

حق  ق قنب  ل الھم  زة األول  ى ف  ي األن  واع الثالث  ة المتفق  ة ول  ھ ف  ي        
  :التسھیل واإلبدال حرف مد، نحو: الھمزة الثانیة وجھان

 u!$ y_ Ó‰ tnr& 〈 جاَءْاحد(، و)جاَءَاحد: (تقرأ.(  

 â !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 〈  ْولئكأولیاُء(، و)أولیاُءُاولئك: (تقرأ.(  

 z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# β Î) 〈ّنْیمن السماِء(، و)من السماِءِان:( تقرأ.(  
  : ویجب إشباع المد المبدل قبل الحرف الساكن نحو

  ).اْنشره~شاء(، )اْمرنا~ جاَء(
  :الھمزتان المختلفتان: ثانیًا

  :تلفتین في الكلمتیناتفق الراویان في أحكام الھمزتین المخ
فیجب تسھیل الھمزة الثانیة ما بین الھمزة والواو إذا كانت األولى 

 u!%ỳ Zπ̈Β: مفتوحة والثانیة مضمومة، نحو é& 〈 وال ثاني ، )جاَءُاّمة:( تقرأ
  . في القرآنلھ

ویجب تسھیل الھمزة الثانیة مابین الھمزة والیاء إذا كانت الھمزة 
  ).تفيء ِالى: ( تقرأ]تفيَء إلى[ : مكسورة، نحواألولى مفتوحة والثانیة

ویج   ب إب   دال الثانی   ة واوًا إذا كان   ت الھم   زة األول   ى م   ضمومة    
 â: والثانیة مفتوحة، نحو !$ yγ xÿ �¡9 $# Iω r& 〈 الالسفھاُء َو: ( تقرأ.(  

ویجب إبدال الھمزة الثانیة یاًء إذا كانت الھمزة األولى مكسورة 
 zÏiΒ Ï :والثانیة مفتوحة، نحو !$ uΚ¡¡9 $# Zπtƒ#u 〈 ایةمن السماِء َی: (تقرأ.(  

ویجوز التسھیل ما بین الھمزة والیاء واإلبدال واوًا مكسورة إذا 
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 ٢٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 â :كانت األولى مضمومة والثانیة مكسورة،نحو !$ t±o„ 4’ n<Î) 〈 یشاُء : ( تقرأ
  ).یشاُء ِوال(و) ِالى

  .كلھا ي أنواعھاإذا ابتدأت بالھمزة الثانیة فیجب تحقیقھا ف:مالحظة
  

  یاء اإلضافة
ھي یاء ضمیر المتكلم التي َتْلَحق األسماء واألفع ال      : یاء اإلضافة 

  .والحروف
یجب فتح یاء اإلضافة إذا وقعت قب ل ھم زة القط ع المفتوح ة، إال              

  :الیاءات التالیة، فیجب إسكانھا، وھي
 ≅ yèô_ $# þ’ Ík< Zπtƒ#u 〈] ١٠: ، مریم٤١: آل عمران[  

 þ’ ÏΤÍ‘r& ö� ÝàΡ r& 〈 ]١٤٣: األعراف.[  

 Ÿωuρ ûÉi_ ÏGøÿs? 4 Ÿωr& ’ Îû ÏπuΖ÷GÏÿ ø9 $# (#θäÜ s) y™ 〈] ٤٩: التوبة.[  

 ûÉ_ôϑxm ö� s? uρ à2 r& zÏiΒ zƒÎ�Å£≈ y‚ ø9   ].٤٧: ھود [〉 #$

 þ‘Ïÿø‹ |Ê ( }§øŠs9 r& 〈] ٧٨: ھود.[  

 þ’ ÏoΤÎ) ûÉ_1u‘r& 〈  ٣٦: یوسف[معًا.[  

 tβsŒ ù'tƒ þ’ Í< þ’ Ï1 r& 〈 ]٨٠: فیوس.[  

 ÏνÉ‹≈ yδ þ’ Ì?ŠÎ6 y™ (# ûθãã ôŠr& 〈] ١٠٨: یوسف.[  

 ∅ÏΒ þ’ ÏΤρßŠ u!$ u‹ Ï9 ÷ρr& 〈 ]١٠٢: الكھف.[  

 ûÉ_÷è Î7 ¨? $$sù x8Ï‰÷δ r& 〈 ]٤٣: مریم.[  

 ö�Åc£o„ uρ þ’ Í< “Í� øΒr& 〈 ]٢٦: طھ.[  

 þ’ ÏΤuθè= ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô© r&u 〈 ]٤٠: النمل.[  
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 ٢٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

 û وف  تح الب  زي الی  اء ف  ي    Éi_ Å3≈ s9 uρ óΟ ä31 u‘ r& 〈] واألحق  اف٢٩: ھ  ود  :
٢٣[ ،  

’ þوفي  ÏΤ u� sÜ sù 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? 〈] وفي]٥١: ھود ،  þ’ ÏoΤÎ) Νà61u‘r& 9�ö�sƒ¿2 〈] ھود :
٨٤[ ،  

 ûوفي   É_ ôã Î— ÷ρ r& ÷β r& u� ä3 ô© r& 〈] وف ي ]١٥: واألحق اف ١٩: النم ل ،   ÏΒ û ÉL ós s? ( 
Ÿξ sù r& 〈 ]وف   ي ]. ٥١: الزخ   رف ü“ Ï‰Ζ Ïã 4 öΝ s9 uρ r& 〈 ]أس   كن ]٧٨: الق   صص

  الی                                                                             اء الب                                                                             زي  
  . وفتحھا قنبل

وإذا وقعت یاء اإلضافة قبل ھمزة القطع المكسورة یجب إسكانھا    
   مث                                                                                                                                                                             ل

 y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) 〈  ، z’ ÍhΓ é& uρ È ÷ yγ≈ s9 Î) 〈  ، y“ Í� ô_ r& �ω Î) 〈.  

“ ü :إال الكلمت  ین الت  الیتین فإن  ھ یج  ب ف  تح ی  ا ئھ  ا، وھ  ي   Ï !% tæ ßŠ �ω Î) 

# Y‘# u� Ïù 〈 ]٦: نوح[،  ü“ Ï !$ t/# u zΟŠ Ïδ¨u� ö/ Î) 〈 ]٣٨: یوسف.[  
  :ویجب فتح الیاء قبل ھمزة الوصل في الكلمات التالیة

 “Ï‰ôγtã tÏϑÏ=≈ ©à9   ].١٢٤: البقرة[ 〉 #$

 tβρã�≈yδ Ê�r& ôŠ ß‰ô© $# ÿÏµÎ/ 〈 ] ٣٠: طھ.[  

 “Í�ø. ÏŒ !$ t6yδ øŒ   ].٤٢: طھ[ 〉 #$

 .ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ… çµèÿ ôœ   ].٦: الصف[ 〉 #$

 ’ ÏoΤÎ) y7çGøŠxÿ sÜô¹   ].١٤٤: األعراف[ 〉 #$

 y7çG÷è uΖsÜ ô¹ $#uρ Å¤ øÿuΖ Ï9 ó= yδ øŒ$# 〈 ]٤١: طھ.[  

’ وللبزي وحده  ÍΓ öθs% (#ρä‹sƒªB$# 〈 ] ٣٠: الفرقان.[  
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 ٢٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

‘{ ویجب إسكان الیاء في  Îγô_ uρ 〈  ٢٠: آل عمران[معًا في ،
  ].٧٩: واألنعام

 zÉLویاء  ø‹t/ 〈  ونوح٢٦: ، والحج١٢٥: ةالبقر[الثالثة في ، :
٢٨.[  

 ÏΒ “Ï وفتح الیاء في !#u‘uρ ÏM tΡ$ Ÿ2uρ 〈 ]و]٥: مریم ،  “Ï!$ Ÿ2u� à° 

(#ûθä9$ s% 〈 ]٤٧: فصلت.[  

’ zوأسكن الیاء في  Í<uρ ÈÏŠ 〈  بخلف عن البزي، والوجھ الثاني
  .للبزي الفتح

$  وأسكن الیاء في tΒuρ tβ%x. z’ Í< 〈  ص، و٢٢: إبراھیم[معًا في :

’ z ، و]٦٩ Í<uρ $pκ� Ïù 〈 ]و]١٨: طھ ،  z’ Í<uρ ×πyf ÷ètΡ 〈 ]٢٣: ص.[  

 zÉë و tΒ 〈 في مواضعھا التسعة:  

 ö≅ Å™ ö‘ r' sù z Éë tΒ û É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï¨u� ó  Î) 〈 ] ١٠٥: األع    راف[،   s9 uρ (#θ è= ÏF≈ s) è? z Éë tΒ 

# ‡ρ ß‰ tã 〈 ] ٨٣: التوب   ة[،  z Éë tΒ # [� ö9 ، ٧٢، ٦٧: الكھ   ف[الثالث   ة ف   ي   〉 ¹|

٧٥[ ، # x‹≈ yδ ã� ø. ÏŒ  tΒ z Éë ¨Β ã� ø. ÏŒ uρ  tΒ ‘ Ï= ö7 s% 〈] ٢٤: األنبی     اء[،  ¨β Î) z Éë tΒ ’ Ïn1 u‘ 

È Ï‰ ÷κ u� y™ 〈 ]٦٢: ال                                                                                                                    شعراء[ ،  

 ã&ù# Å™ ö‘r'sù zÉë tΒ #[ôŠ Í‘ 〈]٣٤: الق          صص[،  É_ ÅngwΥ uρ ∅tΒuρ zÉë ¨Β zÏΒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# 〈  
  ].١١٨: الشعراء[

  الیاء الزائدة
  .المحذوفة َرسمًا الثابتة لفظًا ووقفًا ووصًالھي الیاء 

  : یجب إثبات الیاء في المواضع التالیة
 Èβθè? ÷σ è? $ Z)ÏO öθtΒ 〈 ] ٦٦: یوسف [     ÉΑ$ yè tFßϑø9 $# Ö!#uθ y™ 〈 ]الرعد :
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 ٢٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

٩ [  
 É−Ÿξ−G9 ∫ ÷È⌡s9 Ès    ]    ١٥: غافر[ 〉 #$ ö� ¨zr& 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ 〈 ]اإلسراء :

٦٢[  
 ÇtƒÏ‰ôγ tƒ ’ Ïn1u‘ 〈 ]٢٤: الكھف  [     β Î) Èβu� s? O$ tΡ r& 〈 ]الكھف :

٣٩ [  
 ÈyÏ? ÷σãƒ #[� ö�yz 〈 ]٤٠: الكھف  [             ÇyϑÏk=yèè? $£ϑÏΒ |MôϑÏk=ãã #Y‰ô©â‘ 〈 
  ]٦٦:الكھف[

 Ç∅yè Î7®Ks? ( |M øŠ|Áyè sùr& 〈 ]٩٣:طھ   [   ÏŠ$t7 ø9 $#uρ 4 tΒ uρ ôŠÍ� ãƒ 〈] ٢٥: الحج  [  

 ÇtΡρ‘‰Ïϑè? r& 5Α$ yϑÎ/ 〈] ٣٦: النمل    [   É>#uθ pgù:$%x. 9‘ρß‰è%uρ 〈 ]١٣: سبأ[  

 $tΒ $ ¨Ζä. Æ÷ ö7 tΡ 〈 ]٦٤: الكھف  [   tΠöθtƒ ÏNù'tƒ 〈 ]١٠٥: ھود.[  

 tΠöθtƒ ÏŠ$uΖ−F9  Èβθãè    ] ٣٢: غافر[ 〉 #$ Î7 ¨? $# öΝà2 Ï‰÷δ r& 〈 ]٣٨: غافر [  

 Í‘#uθpgù: $# ’ Îû Í� óst7 ø9 $ ÏŠ$uΖãƒ ÏŠ ]   ٣٢: الشورى[ 〉 #$ sΨßϑø9 $# ÏΒ 5β%s3̈Β 〈 ]٤١: ق [  

 ’ n<Î) Æí#¤$!$# ( ãΑθà)tƒ 〈] ٨:القمر  [    È≅ ø‹©9 $# uρ #sŒ Î) Î� ô£o„ ö≅ yδ 〈 ]٤: الفجر[  

 ÏŠ#uθ ø9 $$Î/ 〈 ]٩: الفجر[  

$! Ï: وأثبت البزي الیاء في tã ßŠ $ sΨ −/u‘ 〈]وفي]٤٠:إبراھیم ،  tΠöθtƒ 

äíô‰ tƒ Æí#¤$!$# 4’ n<Î) 〈] ٦: القمر[ . ÇtΒu� ø. r& ،ÇsΨ≈ yδ r& 〈 ]١٦، ١٥: الفجر.[  

… وأثبت قنبل یاء  çµ̄Ρ Î) tΒ È,−Gtƒ ö� É9óÁtƒ uρ 〈] ٩٠: یوسف.[  

 ÏŠ#uθø9وأثبت قنبل بخلف عنھ الیاء في  $$ Î/ tβ öθtã ö� Ïùuρ 〈 ]٩: الفجر [
  .وقفًا

 uÇ8في  وحذف الیاء لفظًا وقفًا ووْصًال s?#u ª! : سورة النمل[ 〉 #$
٣٦.[  
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 ٣٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  لفات التي تثبت وقفًا وتسقط وصًالاأل
: األلف  ات الت  ي تثب  ت وقف  ًا وت  سقط وص  ًال قب  ل الح  رف المتح  رك   

  : خمس متفق علیھا، السادسة فیھا خالف
١-  O$tΡr& 〈:حیث وقعت، نحو  : tΑ$s)sù O$tΡr& 〈فقال أَن : ( تقرأ وصًال

  ).ربكم
٢- O$ ¨Ψ Å3≈  §Νفي سورة الكھف  〉 9© èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ O$ ¨Ψ Å3≈ ، تقرأ ]٣٨[ 〉 9©

  ).لكنَّ ھو اهللا: (وصًال
٣- O$tΡθãΖ —à9 ? tβθ‘ΖÝàs ] ١٠: سورة األحزاب[في : 〉 #$ uρ «! $$ Î/ O$ tΡθãΖ—à9 $# 

  ).الظنوَن ھنالك: (تقرأ وصًال 〉

٤- Ÿωθß™ $ ] ٦٦: األحزاب[في سورة : 〉 �9$#§ uΖ ÷èsÛr& uρ Ÿωθß™ §�9 تقرأ  〉 #$
  .)وأطعنا الرسوَل وقالوا: (وصًال

٥- gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $ ] ٦٧: األح   زاب[ف   ي س   ورة : 〉 #$ tΡθ �= |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# 〈 
  ).فأضلونا السبیَل ربنا: (تقرأ وصًال

٦- 6ξÅ¡≈ n= y™ 〈 : حیث قرأھا البزي ]٤: اإلنسان[في سورة ،

� šÍ: كحفص بإثبات األلف وحذفھا وقفًا Ïÿ≈ s3ù= Ï9 6ξÅ¡≈ n=y™ 〈) سالسْل (
  .ولقنبل حذف األلف في الحالین). غالًالسالسَل وأ(وحذفھا وصًال 

# Oنصب : )تنبیھ( u�ƒ Í‘# uθ s% 〈  ونوَنھا ) ١٥:سورة اإلنسان[األولى في
  وص                                                                                                                                                                      ًال 

 اقواریَر(ووقف علیھاباأللف  〉 یًرااِرَوَق.(  

#) نون الدال في كلمة     *  yŠθ ßϑ rO 〈   ٦٨:ھ ود [في مواض عھا األربع ة ،
ووق ف علیھ  ا  ) ثم  ودًا (وص الً  ]٥١:، ال  نجم٣٨:، العنكب وت ٣٨:الفرق ان 
  )).ا ثموَد((باأللف 
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 ٣١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
  
  
  
  
  
  

  : القسم الثاني
  

  الكلمات الفرشیة
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 ٣٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
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 ٣٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  
  

  سورة الفاتحة
رق              م 

 القراءة البیان الكلمة لحفص اآلیة

٣ Å7 Ï=≈ tΒ ملك أسقط األلف ابن كثیر 

٥/٦  xÞ ü�Å_Ç9 $# /Þ≡u�ÅÀ السراط أبدل الصاد سینا قنبل /
 سراط

٦/٧ öΝ Îγø‹n=tã )وصل میم الجمع بواو ابن  )ًامع
 علیھمو كثیر

  
  البقرةسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
٢ Ïµ‹Ïù ¡ “Y‰ èδ فیھي ھدى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر 

٣ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)ÏÿΖãƒ ابن وصل میم الجمع بواو 
 كثیر

رزقناھمو 
 ینفقون

٤ !$oÿ Ï3 tΑÍ“Ρé&  قصر المنفصل دائمًا مقدار
 ركتینح

 

٥  y7 Í×̄≈ s9 'ρé&  لھ في المتصل فویق القصر
  والتوسط

 حركات أو أربعثالث 

 

٦  öΝ ßγs?ö‘x‹Ρr&u أَانذرتھم سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر 

   óΟÎγøŠ n=tæ 

öΝ ßγs?ö‘x‹Ρr&u  

وصل میم الجمع بواو ابن 
 وھذا شأنھ في سائر كثیر

 القرآن

  
علیھمو 
 أَانذرتھم

٩   $tΒ uρ šχθããy‰ øƒ s†   ضم الیاء وزاد ألفًا بعد الخاء
 وكسر الدال ابن كثیر

  
وما 

 ُیَخادعون
١٠  tβθç/ É‹ õ3tƒ  ضم الیاء وفتح الكاف وشدد

  ابن كثیرالذال
  

 ُیَكذِّبون
١٣  â !$yγxÿ�¡9 $# 3 Iωr& الھمزة الثانیة واوًا أبدل 

 مفتوحة وصًال ابن كثیر
  

 السفھاء َوال
١٩/٢٠  ÏµŠÏù ×M≈uΚè=àß /ÏµŠÏù !#sŒÎ)uρ  وصل الھاء فیھما بیاء ابن

 كثیر
 فیھي

  نــھــایة الثمن : خالدون    ٢٥
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 ٣٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  األول
٢٨  ÏµøŠ s9 Î) šχθãè y_ö�è?  إلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  ترجعون
٣٠/٣٣  þ’ ÏoΤÎ) ãΝn=ôãr& )إنَي أعلم  فتح الیاء ابن كثیر  )معًا  

٣١  Ï Iωàσ̄≈ yδ βÎ)       سھل البزي الھم زة األول ى
 وحقق  مع التوسط والقصر  

وحقق قنبل األولى   .  الثانیة
وسھل الثانی ة وأب دل الثانی ة     

حرك    ات س    ت ی    اًء مدی    ة 
  )وجھان(

  
  ھؤِالإن

ھؤالء ِان                                                                
  ھؤالئین

٣٦ ÏµŠ Ïù ( $uΖ ù=è% uρ   فیھي وقلنا  ابن كثیربیاءوصل الھاء 

٣٧ ãΠ yŠ#u ... ;M≈yϑÏ=x.  نصب آدم ورفع كلمات ابن
 كثیر

 كلماٌت... آدَم

٣٧ Ïµø‹n=tã )وصل الھاء بالیاء ابن كثیر )معًا  
نــھــایة الثمن : مع الراكعین

 الثاني

  علیھي إنھ
 

٤٦ Ïµø‹s9 Î) tβθãè Å_ ü‘ إلیھي  وصل الھاء بالیاء ابن كثیر
 راجعون

٤٨  Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ  ابن تأنیث  أبدل یاء الغیبة تاء
  كثیر

  وال ُتْقبل

نــھــایة الثمن : یفسقون   ٥٩
 الثالث

 

٦٠ çµ÷Ζ ÏΒ $tFt⊥ øO ال صلة فیھا لوقوعھا بین  #$
 ساكنین

 

٦٣  $tΒ ÏµŠ Ïù öΝä3 ¯=yè s9  فیھي لعلكم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر 

٦٧  #Yρ â“èδ  ُھُزؤًا  ھمز الواو ابن كثیر  

٧٣   çνθç/Î�ôÑ$# $pκÅÕ÷è t7Î/   ربوُھو اض  وصل الھاء بواو ابن كثیر
  ببعضھا

٧٤  $£ϑtã tβθè=yϑ÷è s?  اء َغْیَبة أبدل تاء الخطاب ی
  ابن كثیر

  یعملون

  نــھــایة الثمن الرابعوھي   ٧٤
٧٥ çνθè=s)tã  عقلوُھو وھم  ابن كثیربواووصل الھاء 
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 ٣٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٨٣  Ÿω tβρß‰ ç7÷è s?  اء َغْیَبة أبدل تاء الخطاب ی
  ابن كثیر

  یعبدون

٨٥  tβρ ã�yγ≈sà s?  تّظاھرون   كثیرشدد الظاء ابن  

  öΝ èδρ ß‰≈xÿè?   فتح التاءوأسكن الفاء وأسقط
  األلف ابن كثیر

  
  دوھمْفَت

  tβθè=yϑ÷è s?  اء َغْیَبة أبدل تاء الخطاب ی
  ابن كثیر

  یعملون

٨٧  çµ≈ tΡô‰ §ƒ r&uρ Çyρ ã�Î/  وأیدناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  بروح

  Ä¨ ß‰à)ø9   القْدس  أسكن الدال ابن كثیر  #$

٩٠  tΑÍi”t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُیْنِزل

٩١ zΝ Ï=sù ءوقف علیھا البزي بھا 
  عنھ السكت بخلف

نــھــایة الثمن : مؤمنین 
 الخامس

  
 فلمْھ

٩٥ çνöθ̈ΨyϑtGtƒ #J‰ t/ r&  َیَتمَّنوھو أبدًا ابن كثیربواو وصل الھاء 

٩٧/٩٨ Ÿ≅ƒ Î�ö9Å_ uρ )َجبریل فتح الجیم ابن كثیر )معًا 

٩٧  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ “Y‰èδuρ  یدیھي وھدى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٩٨  Ÿ≅8 s3‹ÏΒ uρ   زاد ھمزة ویاًء بعد األلف
  ابن كثیرووسط المتصل 

  
  میكائیل

١٠٢  çµ1 u�yIô© $# $tΒ …çµs9  اشتراُھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  ھمال

١٠٥ tΑ̈”t∴ãƒ  النون وخفف الزاي ابن أسكن 
  كثیر

 آخر الثمن السادس: العظیم

  
 َزلُیْن

١٠٦ $yγÅ¡ΨçΡ  فتح النون األولىو السین
وزاد ھمزة ساكنة بعد السین 

  ابن كثیر

  
 أھاَنْنَس

١١٠ çνρß‰ ÅgrB y‰ΨÏã َتِجدوھو عند وصل الھاء بواو ابن كثیر 

١١٣  ÏµŠ Ïù tβθàÿÏ=tFøƒ s†  یختلفوني فیِھ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ٣٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

نــھــایة الثمن : وال ھم ینصرون ١٢٣
 السابع

 

١٢٤ “Ï‰ôγtã tÏϑÏ=≈ ©à9$# عھدَي  فتح الیاء ابن كثیر
 الظالمین

١٢٥ z ÉLø‹t/ tÏÿÍ←!$©Ü=Ï9 بیتْي  أسكن الیاء ابن كثیر
 للطائفین

١٢٨  $tΡÍ‘r&uρ  وأْرنا  أسكن الراء ابن كثیر  
١٣٠   çµ≈uΖø‹xÿsÜô¹$# ’Îû 

$u‹÷Ρ‘‰9$#  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
اصطفیناُھو 

  في

١٣٢/١٣٣  Ïµ‹Ï⊥ t/ ρ  /Ïµ‹Ï⊥ t7Ï9 $tΒ  لبنیھي /بنیھي و  وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  ما

١٣٣  u !#y‰pκà− øŒ Î)   سھل الھمزة الثانیة ما بین
  الھمزة والیاء ابن كثیر

  
  شھداء ِاذ

١٤٠  ôΘ r& tβθä9θà)s?  أبدل تاء الخطاب یاء غیبة 
  ابن كثیر

  أم یقولون

  öΝ çFΡr&u  أَانتم  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

نــھــایة : ونملعما یع   ١٤١
 الجزء األول

 

١٤٢  â !$t±o„ 4’n< Î)   سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا
ابن ) وجھان(واوا مكسورة 

  كثیر

  یشاُء ِالى
  یشاُء ِولى

 7Þ ü�ÅÀ سراَط أبدل الصاد سینًا قنبل 

١٤٣  Ïµø‹t7É)tã 4 βÎ) uρ  عقبیھي وإن  فتح الیاء ابن كثیر  
١٥٢  þ’ÏΤρã�ä.øŒ$$sù öΝä.ö�ä.øŒr&  فاذُكرونَي   فتح الیاء ابن كثیر

  أذكْركم
١٥٥  
١٥٧ 

Ïµø‹s9 Î) tβθãè Å_ ü‘  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : ھم المھتدون

 األول

إلیھي 
  راجعون

 
١٥٨ Ïµø‹n=tã βr& علیھي أن  وصل الھاء بیاء ابن كثیر 

١٥٩ çµ≈ ¨Ψ̈�t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 سبیناھو للنا وصل الھاء بواو ابن كثیر 
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 ٣٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٦٨  ÏN üθäÜäz  ُخْطوات  أسكن الطاء البَزي  

١٧٠  Ïµø‹n=tã !$tΡu !$t/#u  ناعلیھي آباء  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٧٢  çν$§ƒ Î) šχρß‰ ç7÷è s?  إیاھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر

  تعبدون
١٧٣  Ç yϑsù §�äÜôÊ$#  َفَمُن اْضُطر  ضم النون وصًال ابن كثیر  

  Ïµø‹n=tã 4 ¨βÎ)  علیھي إن   بیاء ابن كثیروصل الھاء  

نــھــایة الثمن : شقاق بعید   ١٧٦
 الثاني

 

١٧٧ }§øŠ ©9 §�É9ø9  لیس البرُّ رفع الراء ابن كثیر #$

١٧٨  
  

١٨٢ 

ÏµŠ ½zr& Ö ó x«   

 Ïµø‹s9 Î) 9≈|¡ômÎ* Î/  
Ïµø‹n=tã 4 ¨βÎ) 

یاء ابن وصل الھاء فیھن ب
 كثیر

 أخیھي شيء
  إلیھي

 علیھي إن

١٨٥  ãβ#u ö�à)ø9  حركة الھمزة إلى الراء نقل  #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  نالقَرا

  çµôϑÝÁuŠ ù=sù  فلیصْمُھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  ومن

نــھــایة الثمن : وأنتم تعلمون   ١٨٨
 الثالث

 

١٨٩  šVθãŠ ç6 ø9$# )الِبُیوت  كسر الباء ابن كثیر  )معًا  

١٩١ /
١٩٤  

ÏµŠ Ïù ( βÎ*sù  /   

Ïµø‹n=tã È≅÷V ÏϑÎ/  
اء فیھما بیاء ابن وصل الھ

  كثیر
  فیھي فإن

  علیھي بمثل

١٩٧ Ÿξ sù y]sùu‘   

Ÿωuρ s−θÝ¡èù 
 نونھما بالرفع ابن كثیر

  فال رفٌث 
 وال فسوٌق

١٩٨ çνρã�à2øŒ $#uρ $yϑx. واذكروُھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر
 كما

نــھــایة : سریع الحساب   ٢٠٢
 الثمن الرابع
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 ٣٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢٠٣ Ïµø‹n=tã  tΒuρ /  

Ïµø‹n=tã 4 Ç yϑÏ9  
ÏµøŠ s9 Î) tβρ ã�|³øt éB 

وصل الھاء فیھن بیاء ابن 
  كثیر

علیھي ومن 
   لمنعلیھي

 يإلیھ
 تحشرون

٢٠٨ ÉΟ ù=Åb¡9  السَّلم فتح السین ابن كثیر #$

  ÅV üθäÜäz  ُخْطوات  أسكن الطاء البزي  
٢١١  çµø?u !%ỳ ¨βÎ* sù  فإنتھوجاَء  وصل الھاء بواو ابن كثیر   

٢١٣  ÏµŠ Ïù :)فیھي   بیاء ابن كثیروصل الھاء  )كلھ  
  çνθè?ρ é& . ÏΒ  أوتوھو من  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  â !$t±o„ 4’n< Î)   سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا
ابن ) وجھان(واوا مكسورة 

  كثیر

  یشاُء ِالى
  یشاُء ِولى

  7Þ ü�ÅÀ  سراِط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

٢١٧  ÏµŠÏù ( ö≅è%  / ÏµŠÏù 

Ö��Î6 x.  
ھما ابن وصل الھاء بیاء فی

  كثیر
  فیھي

  çµ÷ΨÏΒ ã�y9ø.r&  منھو أكبر  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢١٨ |M yϑôm u‘  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : غفور رحیم

 الخامس

 ْھَمرْح

٢٢٠ öΝ ä3tFuΖ ôã{  سھل الھمزة بخلف عنھ
 البزي

 َالعنتكم/ ألعنتكم

٢٢٣  çνθà)≈ n=–Β 3 Í�Ïe±o0uρ   مالقوھو   ابن كثیروصل الھاء بواو
  وبشر

٢٣١  #Yρ â“èδ  ُھُزؤا  ھمز الواو ابن كثیر  

٢٣١ |M yϑ÷è ÏΡ  نعمھ وقف علیھا بالھاء ابن كثیر 

نــھــایة الثمن : وأنتم ال تعلمون   
  السادس
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 ٣٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢٣٣  §‘!$ŸÒè?  تضارُّ  رفع الراء ابن كثیر  
 Λä ø‹s?#u أتیتم أسقط المد ابن كثیر 

٢٣٥ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ÷ρr&  الھمزة الثانیة یاًء ابن أبدل
 كثیر

 النساِء َیو

 çνρ â‘x‹÷n$$sù 4 (#ûθßϑn=ôã $#uρ  فاحذروھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر
 واعلموا

٢٣٦  …çν â‘y‰ s% )قْدُره  أسكن الدال فیھما ابن كثیر  )معًا  
٢٤٠  Zπ§‹Ï¹ uρ  وصیٌة   ابن كثیررفع التاء  

نــھــایة الثمن : لعلكم تعقلون    ٢٤٢
  السابع

  

٢٤٥  …çµxÿÏè≈ ŸÒãŠ sù  شدد العین وأسقط األلف
 ورفع الفاء ابن كثیر

  
 فُیَضعُِّفھ

  äÝ +Áö6 tƒ uρ  ویبصط  أبدل السین صادًا البزي  
  ÏµøŠ s9 Î) uρ šχθãè y_ ö�è?  

Ïµ‹Ïù ×πuΖŠ Å6 y™  
ابن فیھما وصل الھاء بالیاء 

  كثیر

وإلیھي 
  ترجعون

  فیھي سكینة
٢٤٧  
٢٤٩  

çµ÷Ζ ÏΒ öΝs9 uρ/  

çµ÷ΨÏΒ }§ øŠ n=sù/çµ÷ΨÏΒ �ωÎ) 

µôϑyè ôÜtƒ …çµ̄ΡÎ* sù  

çµ8xÿsÜô¹$# 

öΝà6ø‹n=tæ  

بواو ابن فیھن وصل الھاء 
  كثیر

  
  
  
  
  

  منھو ولم
  منھو فلیس

   منھو إال
  یْطعمھو فإنھ
اصطفاھو 

  علیكم

٢٤٩  Oπsùö�äî  َغْرفة  فتح الغین ابن كثیر  
نــھــایة : وإنك لمن المرسلین    ٢٥٢

  الجزء الثاني
  

٢٥٣  çµ≈ tΡô‰ §ƒ r&uρ Çyρ ã�Î/  وأیدناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  بروح

  Ä¨ ß‰à)ø9   سالُقْد  أسكن الدال ابن كثیر  #$
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 ٤٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢٥٤  �ω ÓìøŠ t/  / Ÿωuρ 

Ø' ©#äz  Ÿωuρ ×πyè≈ xÿx©  
بنى الثالثة على الفتح ابن 

  كثیر

وال / بیَعال 
خلَة وال 

  شفاعَة
  ÏµŠ Ïù Ÿωuρ  فیھي وال  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٥٩  $yδã”Å³⊥ çΡ  رھاِشْنُن   ابن كثیراي راًءأبدل الز  

٢٦٠  ‘ ÏΡÍ‘r&  أْرني  أسكن الراء ابن كثیر  
261  ß# Ïè≈ŸÒãƒ   أسقط األلف وشدد العین ابن

  كثیر
  ُیضعُِّف

نــھــایة الثمن : غني حلیم   ٢٦٣
 األول

 

٢٦٤  Ïµø‹n=tã Ò>#u�è?  علیھي تراب  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٦٥ >ο uθö/ u�Î/ ةبرُبو ضم الراء ابن كثیر 

  $yγn=à2é&  ُأْكَلھا  أسكن الكاف ابن كثیر  

٢٦٦  Ïµ‹Ïù Ö‘$tΡ  فیھي نار  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٦٧  Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹s?   ومد األلف لزومًاشدد التاء 
  البزي

  وآل تَّیمَّوا

وصل الھاء فیھما بواو ابن   معًا: منھ  ٢٦٧/٢٦٨
  كثیر

/ منھو تنفقون
  منھو

٢٦٧  Ïµƒ É‹ Ï{$t↔ Î/ HωÎ)   
Ïµ‹Ïù 4 (#ûθßϑn=ôã$#uρ  

وصل الھاء فیھما بیاء ابن 
  كثیر

 بآخذیھي إال 
فیھي 

  واعلموا
٢٧١  ã�Ïeÿs3 ãƒ uρ   وُنكفر   كثیرالبنبالنون  

ــایة : بما تعملون خبیر     نــھ
  الثمن الثاني

  

٢٧٣  ÞΟ ßγç7|¡øt s†  ُبھمیحِس  كسر السین ابن كثیر  
٢٨٠  (#θè% £‰ |Ás?  تصَّدقَّوا   الصاد ابن كثیردشد  
٢٨١  ÏµŠ Ïù ’ n< Î)  فیھي إلى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ٤١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  çνθç7çFò2$$sù /çµ÷ΖÏΒ $Z↔ø‹x©   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

منھو /فاكتبوھو
  شیئا

  Ï !#y‰pκ’¶9 $# βr&   أبدل الھمزة الثانیة یاء
   ابن كثیرمفتوحة

  
  الشھداِء َین

  u�Åe2x‹ çFsù  ابن أسكن الذال وخفف الكاف 
  كثیر

  َفتْذِكر

  â !#y‰pκ’¶9 $# #sŒ Î)   سھل الھمزة الثانیة بین
الھمزة والیاء، ولھ إبدالھا 

ابن ) وجھان(واوًا مكسورة 
  كثیر

  
الشھداُء ِاذا 

  الشھداُء ِوذ ا

  çνθç7çFõ3 s? #¶�� Éó تكتبوھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر  ¹|
  صغیرًا

 ¸ο u�≈ yfÏ? Zο u�ÅÑ%tn  تجارٌة    ابن كثیررفعھما
  حاضرٌة

ــایة الثمن : ء علیمبكل شي    ــھ ن
  الثالث

  

٢٨٣  Ö≈yδÍ�sù   ضم الراء والھاء وأسقط األلف
  ابن كثیر

  فُرُھن

٢٨٤  çνθàÿ÷‚è?  تخفوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  ã�Ïÿøó u‹sù  / 

Ü> Éj‹yè ãƒ uρ  
ابن بالسكون جزم الفعلین 

 كثیر
فیغِفْر، 
 ویعذْب

  Ïµø‹s9 Î) ÏΒ  منإلیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر   
    نــھــایة السورة    
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 ٤٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  آل عمرانسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٣/٥  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑu“Ρr&uρ   

Ïµø‹n=tã Ö ó x«  
وصل الھاء بیاء فیھما ابن 

  كثیر

 یدیھي وأنزل
  علیھي شيء

٧  çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ#u  منھو آیات  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٩  Ïµ‹Ïù 4 �χ Î)   فیھي إّن  ابن كثیروصل الھاء بیاء  

١٣  â !$t±o„ 3 �χ Î)  
  

تسھیل الثانیة، وإبدالھا واوَا 
  ابن كثیر) وجھان(

  /یشاُء ِان
  یشاُء ِون

نــھــایة الثمن : حسن المآب    ١٤
  الرابع

  

١٥  /ä3 ã∞Îm; tΡäτ r&   سھل الھمزة الثانیة بین
  الھمزة والواو ابن كثیر

  
  نبئكمُأأ

٢٠  }‘ Îγô_uρ ¬!  وجھْي هللا  رأسكن الیاء ابن كثی  
  óΟ çFôϑn=ó™ r&u  أاسلمتم  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٢٥  Ïµ‹Ïù ôM u‹Ïjùãρ uρ  فیھي ووفیت  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٧  ÏM Íh‹yϑø9  فیھما ابن  مسكنةخفف الیاء  )معًا(: #$
  كثیر

  المْیت

٢٩  çνρß‰ ö6è? çµôϑn=÷è tƒ  تبدوھو یعلمھ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

نــھــایة الثمن : نالكافری    
  الخامس

  

٣٥ ßN r&u�øΒ $# tβ ü�ôϑÏã  امرأْة  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  

٣٧ $yγn=¤ÿx.uρ  كَفلھا  خفف الفاء ابن كثیر  
٣٧/٣٨ $§ƒ Í�x.y— :)زاد ھمزة مرفوعة بعد   )كلھ

األلف في المواضع الثالثة 
 ابن كثیر

  
 زكرُیا ُء

٤٤  ÏµŠ ÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î)  نوحیھي إلیك   كثیروصل الھاء بیاء ابن  

٤٧  â !$t±o„ 4 #sŒ Î)   سھل الھمزة الثانیة، وأبدلھا
ابن ) وجھان(واوًا مكسورة 

  یشاُء ِاذ ا
  یشاُء ِوذا
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 ٤٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  كثیر
٤٨  çµßϑÏk=yè ãƒ uρ ھوُنعلُم   ابن كثیرأبدل الیاء نونًا  
٤٩ þ’ ÏoΤr& ß, è=÷zr&  أنَي أخلق فتح الیاء وصًال ابن كثیر 

  öΝ à6 Ï?θã‹ç/  وتكم   كثیركسر الباء ابنبِي  
٥١  çνρß‰ ç6ôã$$sù 3 #x‹≈yδ  فاعبدوھو ھذا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٥١  Þ≡u�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

نــھــایة الثمن : مستقیم    
  السادس

  

٥٥  Ïµ‹Ïù tβθàÿÏ=tF÷‚ s?  فیھي تختلفون  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٥٧  óΟ Îγ‹Ïjùuθã‹sù  فنوِفیھم  رأبدل الیاء نونًا ابن كثی  
٥٨  çνθè=÷GtΡ y7 ø‹n=tã  نتلوھو علیك  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٦١  |M uΖ÷è   لَعنْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  9©

٦٥/٦٦  zΝ Ï9  ، zΝ Ï=sù   وقف علیھا بھاء السكت بخلف عنھ
  البزي

  ، فلمْھلمْھ

٦٦  ÷ΛäΡr'̄≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ  ھأنتم ھؤالء  أسقط األلف قنبل  
٦٨  çνθãè t7̈?$# #x‹≈ yδuρ  ھذا واتبعوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٧٣  βr& #’sA ÷σãƒ   زاد ھمزة قبل أن وسھل الثانیة
  ابن كثیر

  ىأَان یؤَت

٧٤  ÏµŠ Ï?÷σãƒ tΒ  نیؤتیھي َم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : العظیم    

  السابع
  

٧٥ çµ÷Ζ tΒ ù's? ) عًاتأمنھو م  وصل الھاء بواو ابن كثیر  )معًا  
٧٨ çνθç7|¡ós tGÏ9 z ÏΒ   كسر السین ووصل الھاء بواو

  ابن كثیر
  لتحِسبوھو من

٧٩  tβθßϑÏk=yè è?    فتح التاء وأسكن العین وفتح
 الالم مخففة ابن كثیر

  
 َتْعَلمون

٨٠  Ÿωuρ öΝ ä.u�ãΒ ù'tƒ  وال یأمُركم  رفع الراء ابن كثیر  
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 ٤٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٨١  óΟ è?ö‘u�ø% r&u  قررتمأَا  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٨٣   šχθäóö7tƒ /šχθãèy_ö�ãƒ    ُترجعون/َتبغون  ابن كثیرأبدل الیاء فیھما تاء  
  Ïµø‹s9 Î) uρ šχθãè y_ö�ãƒ  وإلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  ُترجعون
٨٥  çµ÷ΨÏΒ uθèδuρ  منھو وھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
    نــھــایة الجزء الثالث: علیم    ٩٢
٩٣ βr& tΑ̈”t∴è?  ن وخفف الزاي ابن أسكن النو

 كثیر
 أن ُتْنَزل

٩٧  ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ#u  فیھي آیات  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  �kÏm  جَُّح  فتح الحاء ابن كثیر  

  Ïµø‹s9 Î) Wξ‹Î6 y™  إلیھي سبیًال  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٠١  7Þ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

١٠٣  Ÿωuρ (#θè% §�xÿs?   قبلھا البزي شدد التاء ومد األلف 
  وصًال

  وآل تَّفرَّقوا

١٠٣  |M yϑ÷è ÏΡ «!$#   نعمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : یعتدون    ١١٢

  األول
  

١١٥  (#θè=yè øÿtƒ/çνρã�xÿò6 ãƒ  

νρã�xÿò6 ãƒ  

أبدل الیاء فیھما تاء خطاب ابن 
  كثیر

  ووصل الھاء بواو ابن كثیر

َتفعلوا 
  ُتْكَفروھو

١١٧  çµ÷Gx6 n=÷δr'sù 4 $tΒ uρ   فأھلكتھو وما  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١١٩  öΝ çFΡr'̄≈ yδ  نتمھَأ  أسقط األلف قنبل  

١٢٠  Ÿω öΝ à2•�ÛØtƒ   كسر الضاد وجزم الراء ابن
  كثیر

  كمال َیِضْر

١٣٠  Zπxÿyè≈ ŸÒ–Β   أسقط األلف وشدد العین ابن
  كثیر

  مَضعَّفة

نــھــایة الثمن : ترحمون    ١٣٢
  الثاني
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 ٤٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٤٣ ÷ΛäΨä.  βöθ̈Ψyϑs?  وصل المیم بواو ابن كثیر، 
بخلف  شدد البزي التاءو

مد الصلة عنھ، ولدى التشدید 
  ست حركات

  َتمنونكنتمو 
  

  تَّمنون~كنتمو

 çνöθs)ù=s?  / çνθßϑçG÷ƒ r&u‘    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  رأیتموھو/تلقوھو

١٤٤ Ïµø‹t6 É)tã  n=sù   ھي فلنعقبی وصل الھاء بیاء ابن كثیر 

١٤٦   Éir'x.uρ  
  

زاد ألفًا بعد الكاف وكسر 
  الھمزة وحذف الیاء

  
  ئنوكأ

  Ÿ≅tG≈ s%    ضم القاف وأسقط األلف
  وكسر التاء ابن كثیر

  
  ُقِتل

١٥١  öΑÍi”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُیْنِزل

نــھــایة الثمن : المؤمنین    
  الثالث

  

١٥٤  öΝ ä3Ï?θã‹ç/   ُیوتكمبِِ   كثیركسر الباء ابن  

١٥٦  tβθè=yϑ÷è s? Ö�� ÅÁt/   یعملون بصیر  أبدل التاء یاء ابن كثیر  
١٥٧ šχθãèyϑøgs†   تجمعون أبدل التاء یاء ابن كثیر 

١٦٢  çµ1 uρ ù'tΒuρ ãΛ© yγy_   ومأواھو جنھم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٦٩  ¨ t |¡øt rB  تحِسبن  كسر السین ابن كثیر  
ھــایة نــ: والھم یحزنون    ١٧٠

  الثمن الرابع
  

١٧٨/١٨٠  ¨ t |¡øt s† :)یحِسبن  كسر السین ابن كثیر  )معًا  
١٧٩  Ïµø‹n=tã 4 ®Lxm   علیھي حتى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٨٠  $oÿ Ï3 tβθè=yϑ÷è s? Ö�� Î6 yz   بما یعملون   أبدل التاء یاء ابن كثیر
  خبیر

١٨٣  zΟ Ï=sù    وقف علیھا البزي بھاء السكت
  بخلفھ عنھ

  ْھفلم

نــھــایة الثمن : متاع الغرور    ١٨٥
  الخامس
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 ٤٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٨٧ …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9/ Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s?   وال یكتمونھ/لُیبیننھ   ابن كثیر فیھماأبدل التاء یاء  

 çνρä‹ t7uΖ sù u !#u‘uρ   فنبذوھو وراء  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٨٨ Ÿω ¨ t|¡øt rB    أبدل التاء یاء وكسر السین ابن

 كثیر
 وال یحِسبن

  Ÿξ sù Νåκ̈] u; |¡øt rB    وكسر السین أبدل التاء یاء
  وضم الباء ابن كثیر

  
  یحسُبنَّھم

١٩٥  (#θè=ÏFè% uρ   ُقتِّلوا  شدد التاء ابن كثیر  

نھایة السورة : تفلحون    
  ونھایة الثمن السادس

  

  
  النساءسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
١  tβθä9 u!$|¡s?   تسَّاءلون  لسین ابن كثیرشدد ا  

٤  
çµ÷ΖÏiΒ $T¡øÿtΡ  

 çνθè=ä3sù  $Z↔ÿ‹ÏΖyδ   
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر

  مْنھو نفسًا
  فكلوھو ھنیئًا

٥  
u !$yγxÿ�¡9 $# ãΝ ä3s9 üθøΒ r&   

  
  

أسقط البزي الھمزة األولى مع 
:  ولقنبل وجھانوالتوسطالقصر 

تحقیق األولى مع تسھیل الثانیة 
الثانیة ألفًا  وإبدالوتحقیق األولى 

  )وجھان(مدیة 

السفھا 
  أمولكم

السفھاء 
  َاموالكم
السفاَء 
  آموالكم

٨  
çµ÷ΨÏiΒ (#θä9θè% uρ  /

çν#uθt/ r& ÏµÏiΒ T|sù  
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر

 وقولوامنھو 
   فألمھأبواھو

١١  Å»θãƒ !$pκÍ5  یوَصى  ابن كثیرأبدل الیاء ألفًا 

ــای: علیمًا حكیمًا     ة الثمن نــھ
  السابع

  

١٤ / ١٣  ã& ù#½zô‰ ãƒ :)وصل الھاء فیھما بواو ابن   )معًا
  كثیر

  یدخلھو

١٥  ÏNθã‹ç6 ø9   الِبُیوت  كسر الباء ابن كثیر   #$
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 ٤٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٦  Èβ#s%©! $#uρ    ابن لزومًاشدد النون ومد األلف 
  كثیر

  واللذآنِّ

١٩  7πsΨÉi�t6 –Β   ُمبیَّنة   ابن كثیرءفتح الیا  

  ÏµŠ Ïù #[�ö� yz   فیھي خیرًا  لھاء بیاء ابن كثیروصل ا  

٢٠  çµ÷Ζ ÏΒ $̧↔ ø‹x©   منھو شیئًا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢٤-٢٢  
  
  

Ï !$|¡ÏiΨ9 $# �ωÎ)   

  
  

األولى الھمزة سھل البزي 
مع التوسط والقصر وحقق 

  الثانیة
وحقق قنبل األولى مع 

الثانیة، وإبدالھا یاًء تسھیل 
  )وجھان(مدیة 

  
  النسِا إال

  النساء ِاال
  لنساِء ْیالا

نــھــایة : غفورًا رحیمًا    ٢٣
  الجزء الرابع

  

٢٤ ¨≅Ïmé&uρ   وأَحّل  فتح الھمزة والحاء ابن كثیر  

٢٩ ¸ο u�≈ pgÏB   تجارٌة  رفع التاء ابن كثیر  

٣٠ ÏµŠ Ï=óÁçΡ #Y‘$tΡ   نصلیھي نارًا وصل الھاء بیاء ابن كثیر 

٣١  çµ÷Ψtã ö�Ïeÿs3 çΡ   كفرعنھو ُن  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣٢  (#θè=t↔ ó™ uρ    أسقط الھمزتین وفتح السین
  ابن كثیر

  وَسُلوا

٣٣  ôN y‰s)tã   عاقدت  زاد ألفًا بعد العین ابن كثیر  

نــھــایة الثمن : علیمًا خبیرًا    ٣٥
  األول

  

٤٠  ZπuΖ |¡xm   حسنٌة  رفع التاء ابن كثیر  

  $yγøÿÏè≈ ŸÒãƒ    أسقط األلف وشدد العین ابن
  كثیر

  ھاعِّفُیضَِ

  ÏΒ çµ÷Ρà$©!   لُدْنھومن   وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٤٣ u !$y_ Ó‰ tnr&   
  

اسقط البزي الھمزة األولى 
وحقق الثانیة مع القصر 

 توسطوال

  
  أحدجا
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 ٤٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

وحقق قنبل األولى وسھل    
  الثانیة

  جاء َاحد

ولھ إبدال الثانیة ألفًا    
  )وجھان(

  جاء آحد

٥٠ – ٤٩ ¸ξ‹ÏGsù ö�ÝàΡ$#   ابن  ن وصًالضم نون التنوی
  كثیر

  ُ انظرنفتیل

٥١ Ï Iωàσ̄≈ yδ 3“y‰ ÷δr&    أبدل الھمزة الثانیة یاًء مفتوحة
  ابن كثیر

  ھؤالِء َیْھدي

٥٥  çµ÷Ψtã 4 4’ s∀x.uρ   عنھو وكفى  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

نــھــایة الثمن : ظًال ظلیًال    
  الثاني

  

٥٩  çνρ–Š ã�sù ’n< Î) «!$#   فردوھو إلى   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  اهللا

٦٦  
Èβr& (#ûθè=çFø% $# /  

Íρ r& (#θã_ ã�÷z$#   
ضم النون والواو وصًال ابن 

  كثیر

  أُن اقتلوا
  خرجواْاأو 

٦٦  $̈Β çνθè=yè sù �ωÎ)   ما فعلوھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  إال

٦٨  $WÛ ü�ÅÀ   سراطًا  أبدل الصاد سینًا قنبل  

نھایة الثمن : فوزًا عظیمًا    ٧٣
  الخامس

  

٧٤ Ïµ‹Ï?÷σçΡ #·�ô_ r&   نؤتیھي أجرًا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٧٧ zΟ Ï9    وقف علیھا البزي بھاء السكت
  بخلف عنھ

  ْھِلَم

 tβθßϑn=øà è?   أبدل تاء الخطاب یاء غیبة 
 ابن كثیر

 ُیظلمون

٨٢  
  

tβ#u ö�à)ø9 $#   
  

أسقط الھمزة ونقل حركتھا 
  إلى الراء ابن كثیر

  
  َرانالُق

٨٣  öθs9 uρ çνρ–Š u‘ ’ n<Î)   ولو ردوھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  إلى

٨٧  ÏµŠ Ïù 3 ôtΒ uρ   فیھي ومن  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

    نــھــایة الثمن الرابع: حدیثًا    
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 ٤٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٩٧  t Ï%©! $# ãΝ ßγ9©ùuθs?   الذین ّتوفاھم  شدد البزي التاء وصًال  

  zΝŠ Ïù    وقف علیھا البزي بھاء
  السكت بخلف عنھ

  
  فیمْھ

نھایة الثمن : عفوًا غفورًا  ٩٩
 الخامس

  

١٠٩ óΟ çFΡr'̄≈ yδ   َھأنتم ھؤالء  أسقط األلف قنبل  

١١٣   
وكان فضل اهللا علیك 

نــھــایة الثمن : عظیمًا
  السادس

  

١١٤ ÏµŠ Ï?÷σçΡ #·�ô_ r&   ًانؤتیھي أجر  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٢٤ tβθè=äzô‰ tƒ    ضم الیاء وفتح الخاء ابن
  كثیر

  ونُیْدَخل

١٢٨  $ys Ï=óÁãƒ   
فتح الیاء وشدد الصاد وزاد 

ألفًا بعدھا وفتح الالم ابن 
  كثیر

  
  َیصَّاَلحا

الثمن نھایة : سمیعًا بصیرًا    ١٣٤
  السابع

  

١٣٦/١٤٠  
  

tΑ̈“tΡ / tΑu“Ρr& / tΑ̈“tΡ  

   
وكسر  ضم الحرف األول 

   فیھن ابن كثیرالزاي
  

ُأ / ُنزِّ ل 
  ْنِزل

١٤٥  Ï8ö‘¤$!   الدََّرك  بن كثیرفتح الراء ا   #$

 الجزء نھایة: شاكرًا علیمًا    ١٤٧
  الخامس

  

١٤٩ çνθàÿøƒ éB ÷ρr&   تخفوھو أو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٥٢ t∃öθy™ öΝ Îγ‹Ï?÷σãƒ    سوف نؤتیھم  ابن كثیرأبدل الیاء نونًا  

١٥٣ tΑÍi”t∴è?    أسكن النون وخفف الزاي ابن
 كثیر

 ُتْنِزل

  $tΡÍ‘r&    أْرنا  كثیرأسكن الراء ابن  

١٥٧  çνθè=tF s%،çνθ ç7 n=|¹،çµ ÷ΖÏiΒ   بواو ابن نوصل الھاء فیھ 
  كثیر

قتلوھو، 
  صلبوه منھو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٥٨  Ïµø‹s9 Î) 4 tβ%x.uρ   إلیھي وكان  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٦١  çµ÷Ζ tã öΝ ÎγÏ=ø.r&uρ   عنھو وأكلھم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

نــھــایة الثمن : أجرًا عظیمًا    
  األول

  

١٧١/١٧٥  çµ÷Ζ ÏiΒ )بواو ابن افیھموصل الھاء   )معا 
  كثیر

  منھو

١٧٥  $WÛ ü�ÅÀ   سراطًا  أبدل الصاد سینًا قنبل  

نــھــایة الثمن : بكل شيء علیم    
   ونھایة السورةالثاني

  

  
  المائدةسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
٢ βr& öΝ à2ρ‘‰   موكإْن صدُّ  كسر الھمزة ابن كثیر   ¹|

 Ÿωuρ (#θçΡuρ$yè s?   
  

مد األلف ست حركات وشدد 
  التاء البزي

  
  وآل ّتعاونوا

٣ Ç yϑsù §�äÜôÊ$#   فمُن اضطر  ضم النون وصًال ابن كثیر  

٤ Ïµø‹n=tã ( (#θà)̈?$#uρ   علیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  واتقوا

٦  öΝ à6 n=ã_ö‘r&uρ   أرجِلكم  جر الالم ابن كثیر  

٦  u !%ỳ Ó‰ tnr&   

قط البزي الھمزة األولى مع أس
ولقنب     ل ، التوس     طوالق     صر 

وجھ   ان تحقی   ق األول   ى م   ع  
تسھیل الثانیة،وتحقیق األولى   
وإبدال الثانیة ألفا وم دھا م دا       

  طبیعیا

جاأحد          
  جاء َاحد
  جاَء احد

١١  |Myϑ ÷èÏΡ «!$# öΝà6ø‹n=tæ   نعمھَّ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  

ثمن نــھــایة ال: المؤمنون    
    الثالث

١٤  u !$ŸÒøó t7ø9 $#uρ 4’ n< Î)   البغضاَء ِالى  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
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 ٥١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٦  7Þ ü�ÅÀ   سراَط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

٢٣  çνθßϑçGù=yzyŠ öΝ ä3̄ΡÎ* sù   دخلتموھو فإنكم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

 نــھــایة الثمن :الفاسقین     ٢٦
    الرابع

٢٨ þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&  إني أخاف   الیاء ابن كثیرفتح  
   إلیكیدْي  أسكن الیاء ابن كثیر  یدي إلیك ٢٨

٣٠/٣١  
٣٩ 

ÏµŠ ½zr& :)معًا(،  

Ïµø‹n=tã 3 ¨βÎ)   
وصل الھاء فیھن بیاء ابن 

 كثیر
  أخیھي

  علیھي إن

نــھــایة الثمن : واهللا على كل شيء قدیر    ٤٠
  الخامس

٤١  çνρä‹ ã‚sù βÎ) uρ   ھو وإنفخذو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤٢  ÏM ós�¡=Ï9   للسُُّحت  ضم الحاء ابن كثیر  

٤٤ Ïµø‹n=tã u !#y‰ pκà−   علیھي    بیاء ابن كثیروصل الھاء
  شھداء

45  yyρã�àf ø9$#uρ   والجروُح  رفع الحاء ابن كثیر  

٤٦/٤٧/٤٨  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ:…ã& ©#ä./ÏµŠ Ïù     بیاء ابن فیھنوصل الھاء 
  كثیر

/ یدیھي 
  فیھي

٤٩  Èβr&uρ Ν ä3 ôm$#   وأُن احكم  النون وصًال ابن كثیرضم  

نــھــایة الثمن : یوقنون    ٥٠
    السادس

٥٣  ãΑθà)tƒ uρ t Ï%©!   یقول الذین  أسقط الواو ابن كثیر   #$

٥٤ ÏµŠ Ï?÷σãƒ tΒ   نیؤتیھي َم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٥٧/٥٨ #Yρ â“èδ :)ھُزؤًا  ھمز الواو فیھما ابن كثیر  )معًا  

٦٠ Ïµø‹n=tã Ÿ≅yè y_ uρ   علیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  وجعل

٦٣ / ٦٢  |M ós�¡9   السُُّحت  ضم الحاء ابن كثیر  )معًا:(#$
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 ٥٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٦٤  u !$ŸÒøó t7ø9 $#uρ 4’ n< Î)   ِالىالبغضاَء  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر   

نــھــایة الثمن : ما یعملون    
    السابع

٧٩  çνθè=yè sù 4 }§ø⁄ Î6 s9  سفعلوھو لبئ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٨١  Ïµø‹s9 Î) $tΒ   إلیھي ما  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

نــھــایة الجزء : فاسقون    
    السادس

٩٠  
٩٥ 

çνθç7Ï⊥ tGô_ $$sù öΝ ä3̄=yè s9   
çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $#uρ   

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

 وفاجتنبوھ
  منھو

٩٥ Ö !#u“yf sù ã≅÷WÏiΒ    حذف التنوین وجر الالم ابن
  فجزاُء مثِل  كثیر

٩٦ ÏµøŠ s9 Î) šχρã�|³øt éB   إلیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر
 تحشرون

نــھــایة الثمن : تحشرون    
    األول

١٠١  u !$u‹ô© r& βÎ)   أشیاَء ِان  سھل الھمزة ابن كثیر  

  t Ïm ãΑ̈”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  ُیْنَزل  كثیر

١٠١ ãβ#u ö�à)ø9 $#   
  

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  لھمزة ابن كثیروأسقط ا

  
  الُقَران

١٠٤  Ïµø‹n=tã !$tΡu !$t/#u   علیھي آباءنا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٠٧  ¨, ystGó™ $#   
  

ضم التاء وكسر الحاء ابن 
 وإذا ابتدأ ضم ھمزة كثیر 

  الوصل
  

  ُاسُتِحق

نــھــایة الثمن : الفاسقین    
    الثاني

١١٠  Ä¨ ß‰à)ø9   سالُقْد  أسكن الدال ابن كثیر   #$

١١٢ βr& tΑÍi”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  أن ُیْنِزل  كثیر
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 ٥٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١١٥ $yγä9 Íi”t∴ãΒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  ُمْنِزلھا  كثیر

١١٦ |MΡr&u   أَانت  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
١١٦  z’ ÍhΓé&uρ È ÷ yγ≈ s9Î)   وأمْي إلھین  أسكن الیاء ابن كثیر  
١١٦  þ’ Í< ÷βr&    لَي أن  ابن كثیرفتح الیاء  

١١٧  Èβr& (#ρß‰ ç6 ôã$#   أُن اعبدوا  ضم النون وصًال ابن كثیر  

١١٩  çµ÷Ζ tã 4 y7 Ï9 s̈Œ   عنھو ذلك  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

نــھــایة : شيء قدیر    
    السورة
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 ٥٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  األنعامسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٧  çνθÝ¡yϑn=sù öΝÎκ‰ Ï‰ ÷ƒ r'Î/  فلمسوھو بأیدیھم  و ابن كثیروصل الھاء بوا  

٨  Ïµø‹n=tã Ô7 n=tΒ  علیھي ملك  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٩  çµ≈ uΖ ù=yè y_ /çµ≈ sΨù=yè yf  ابن بواو  فیھماوصل الھاء  9©
  كثیر

/ جعلناھو
  لجعلناھو

١٠  Ï‰ s)s9uρ x—Í“÷κçJó™   ولقُد استھزئ  ضم الدال وصًال ابن كثیر  #$

نــھــایة الثمن : ال یؤمنون    ١٢
  الثالث

  

١٥  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&  إنَي أخاف  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

١٦  çµ÷Ψtã 7‹Í≥ tΒöθtƒ  یومئذعنھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٩  ãβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
  

  الُقرَان
  öΝ ä3̈ΨÍ←r&  أِانكم  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٢٥ çνθßγs)øÿtƒ/çµ÷Ψtã):وصل الھاء فیھما بواو ابن   )معًا
  كثیر

  عنھو/یفقھوھو

٢٧  Ÿωuρ z>Éj‹ s3çΡ...  

tβθä3tΡuρ  
  رفع الفعلین ابن كثیر

  ونكوُن..نكذُب

٢٨  çµ÷Ψtã öΝåκ®Ξ Î) uρ  عنھو وإنھم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٣٢  Ÿξ sùr& tβθè=É)÷è s?   أبدل تاء الخطاب یاء غیبة

  ابن كثیر
  أفال یعقلون

نــھــایة الثمن : من الجاھلین    ٣٥
  الرابع

  

٣٦/٣٧/٣٨  Ïµø‹s9 Î)/ Ïµø‹n=tã  / 

Ïµø‹xm$sΨpg¿2  
وصل الھاء فیھن بیاء ابن 

  كثیر

علیھي / إلیھي 
  جناحیھي/ 

٣٧ βr& tΑÍi”t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُیْنِزل

٣٩/٤١ ã& ù#Ï=ôÒãƒ ... çµù=yè øgs† و ابن  بوانوصل الھاء فیھ
  كثیر

... یضللھو
  یجعلھو، إیاھو
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 ٥٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

 ، çν$§ƒ Î)  
٣٩ 7Þ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
٥٤  …çµ̄Ρr& ... …çµ̄Ρr' sù   كسر الھمزتین فیھما ابن

  كثیر
  فإنھ... إنھ

نــھــایة الثمن : الظالمین    ٥٨
  الخامس

  

٦٠  ÏµŠ Ïù ... Ïµø‹s9 Î)   وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  إلیھي... فیھي

٦١  çµ÷F©ùuθs? $uΖ è=ß™ â‘  توفتھو رسلنا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  u !%ỳ ãΝ ä.y‰ tnr&   أسقط البزي الھمزة األولى مع
 وحقق قنبل والتوسطالقصر 

األولى وسھل الثانیة ولھ 
  إبدال الثانیة مدًا طبیعیًا

   جا أحد
  جاَء َاحد 

  جاَء احد

٦٣  $uΖ8 pgΥr&  
  

زاد یاء بعد الجیم وتاء بعدھا 
ذف األلف ابن مفتوحة وح

  كثیر

  
  أنجیتنا

٦٤  Ν ä3‹ÅdfuΖ ãƒ $pκ÷] ÏiΒ   أسكن النون وخفف الجیم ابن
  كثیر

  ُینِجیكم

٦٥  CÙ÷è t/ 3 ö�ÝàΡ$#  ابن ضم نون التنوین وصًال 
  كثیر

   اْنُظرُنبعِض

٧٢  Ïµø‹s9 Î) šχρã�|³øt éB  إلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  تحشرون

نــھــایة الثمن : الحكیم الخبیر    ٧٣
  لسادسا

  

٧٤  ÏµŠ Î/{ u‘y—#u  ألبیھي آزر  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٧٤  þ’ ÏoΤÎ) y71u‘r&  إنَي أراك  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٧٩ }‘ Îγô_uρ “Ï%©#Ï9  وجھْي للذي  أسكن الیاء ابن كثیر  

٨١  öΑÍi”t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُیْنِزل

٨٣  ;M≈ y_u‘yŠ ̈Β  درجاِت َمن  ثیرحذف التنوین ابن ك  
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 ٥٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٨٣  â !$t±°Σ 3 ¨βÎ)   سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا
ابن ) وجھان(واوًا مكسورة 

  كثیر

نشاُء ِان 
  نشاءون

٨٥  $§ƒ Í�x.y— uρ   زاد ھمزة مفتوحة بعد األلف
  ابن كثیر

  زكریاَء

٨٧  7Þ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

٩١  …çµtΡθè=yè øgrB ، 

$pκtΞρ ß‰ ö6è? ،tβθàÿøƒ éB  
   ابن كثیر التاء فیھن یاءأبدل

یجعلونھ، 
  یبدونھا، یخفون

٩٢  çµ≈ sΨø9 u“Ρr&  أنزلناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ  ، Ïµø‹s9 Î)   وصل الھاء فیھما بیاء ابن

  كثیر
  یدیھي، إلیھي

٩٤  öΝ ä3sΨ÷�t/  بیُنكم  رفع النون ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : تزعمون    

  السابع
  

٩٥  ÏM Íh‹yϑø9   المْیِت  خفف الیاء ابن كثیر  )معًا(: #$
٩٦ Ÿ≅yè y_   زاد ألفًا بعد الجیم وكسر

  العین ورفع الالم ابن كثیر
  

  جاِعُل
 Ÿ≅øŠ   اللیِل  جر الالم ابن كثیر  9$#©

٩٨ @�s)tGó¡ßϑ sù  فُمستِقر  كسر القاف ابن كثیر  

٩٩/١٠٢  çµ÷ΨÏΒ):معًا(/çνρß‰ç6ôã$$sù  ود وھفاعب/منھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٠٥  |M ó™ u‘yŠ  داَرْست  زاد ألفًا بعد الدال ابن كثیر  

١٠٩  !$yγ̄Ρr&  إنھا  كسر الھمزة ابن كثیر  
نــھــایة الجزء : یعمھون    ١١٠

  السابع
  

١١٢ /
١١٣  

çνθè=yè sù ،çνöθ|Êö�z� Ï9 uρ   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

/ فعلوھو
  لیرضوھو

١١٤  ×Α̈”t∴ãΒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُمْنَزل
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 ٥٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١١٥  àM yϑÏ=x.  كلماُت  زاد ألفًا بعد المیم ابن كثیر  

١١٨/١١٩ Ïµø‹n=tã):معَا/(Ïµø‹s9 Î)  بیاء ابن وصل الھاء فیھن 
  كثیر

  إلیھي/ علیھي 

١١٩  Ÿ≅¢Ásù   ضم الفاء وكسر الصاد ابن
  كثیر

  َلُفصِّ

  tΠ §�xm   ضم الحاء وكسر الراء ابن
  كثیر

  ُحرِّم

  tβθ�=ÅÒã‹©9  لَیـضلو ن  ء ابن كثیرفتح الیا  
١٢٢  çµ≈ sΨ÷�uŠ ôm r'sù  و ھهفأحیینا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٢٥  $̧)Íh‹|Ê  َضْیقًا  أسكن الیاء مخففة ابن كثیر  

١٢٥  ß‰ ¨è¢Átƒ   أسكن الصاد وخفف العین
   ابن كثیروحذف األلف

  
  یْصَعُد

١٢٦  äÞ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

١٣٩  ä3 tƒ ZπtGø‹̈Β    یكن میتٌة  التاء ابن كثیررفع  
١٤٠  (#ûθè=tGs%  َقتَّلوا  شدد التاء ابن كثیر  

نــھــایة الثمن : مھتدین    
  الثاني

  

١٤١  …ã& é#à2é&  ُأْكُلھ  سكن الكاف ابن كثیرأ  

١٤١  ÏνÏŠ$|Áxm  ِحصاده  كسر الحاء ابن كثیر  

١٤٢  ÏN üθäÜäz  ُخْطوات  أسكن البزي الطاء  
١٤٣  Í“÷è yϑø9   المَعز  بن كثیرفتح العین ا  #$

١٤٣/١٤٤  Ïµø‹n=tã :)وصل الھاء فیھما بیاء ابن   )معًا
  كثیر

  علیھي

١٤٤  u !#y‰pκà− øŒ Î)  شھداء ِاذ  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

١٤٥  šχθä3tƒ ºπtGøŠ tΒ  تكون میتًة  أبدل الیاء تاء ابن كثیر  
  Ç yϑsù §�äÜôÊ$#  فمُن اضطر  ضم النون وصًال ابن كثیر  
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 ٥٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

نــھــایة الثمن : نیعدلو    ١٥٠
  الثالث

  

١٥٢ šχρã�ª.x‹ s?  تّذكرون  شدد الذال ابن كثیر  

١٥٣  ‘ ÏÛ ü�ÅÀ  سراطي  أبدل الصاد سینًا قنبل  

١٥٣/١٥٥  çνθãè Î7̈?$$sù  ، 

çµ≈ sΨø9 u“Ρr&  
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر

  أنزلناھو/فاتبعوھو

١٥٣  s− §�xÿtGsù  فتَّفرق  شدد البزي التاء  

١٦١  $VϑuŠ Ï%  القاف وشدد الیاء مكسورة ابن فتح 
  كثیر

  َقیِّمًا

  7Þ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

١٦٤  ÏµŠ Ïù  فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

ایة السورة نھ: غفور رحیم    ١٦٥
  ایة الثمن الرابعنھو

  

  
  األعرافسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
٢/١٢  çµ÷Ζ ÏiΒ   منھو  كثیروصل الھاء بواو ابن  

٣  tβρ ã�ª.x‹ s?  تّذكرون  شدد الذال ابن كثیر  
١٦  y7 sÛ ü�ÅÀ  سراطك  أبدل الصاد سینًا قنبل  

٢٨  Ï!$t±ósxÿø9$$Î/ ( tβθä9θà)s?r&   أبدل الھمزة الثانیة یاًء ابن
  كثیر

  بالفحشاِء َیتقولون

٢٩  çνθããôŠ $#uρ  وادعوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٣٠  šχθç7|¡øt s†uρ  یحِسبون  ین ابن كثیركسر الس  
نــھــایة الثمن : مھتدون    

  الخامس
  

٣٣  $tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ما لم ُیْنِزل
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 ٥٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٣٤  u !%ỳ öΝ ßγè=y_ r&   أسقط البزي إحدى الھمزتین
  مع القصر والتوسط

  
  جلھمجاأ

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

  جاَء َاجلھم

  جاَء ْاجلھم  لھا ألفًا وجھانولھ إبدا    
٣٨  Ï Iωàσ̄≈ yδ $tΡθ�=|Êr&   أبدل الھمزة الثانیة یاء ابن

  كثیر
  ھؤالِء یضلونا

٤٤  χr& èπuΖ ÷è شدد النون مفتوحة ونصب التاء   9©
  البزي

  أنَّ َلْعَنَة

نــھــایة الثمن : یطمعون    ٤٦
  السادس

  

٤٧ u !$s)ù=Ï? É=≈ut õ¾ r&   أسقط البزي إحدى الھمزتین
  القصر والتوسطمع 

  
  ِتْلقا أصحاب

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

  تلقاَء َاصحاب

  تلقاَء ْاصحاب  وجھان. ولھ إبدالھا ألفًا    
٤٩  >πyϑôm u�Î/ 4 (#θè=äzôŠ  ابن ضم نون التنوین وصًال  #$

  كثیر
   ادخلوُنبرحمِة 

٥٠  Ï !$yϑø9 $# ÷ρr&   إبدال الھمزة الثانیة یاًء مفتوحة البن
  یركث

  الماِء َیو

٥٢/٥٣ ،
٥٦  

çµ≈ sΨù=¢Ásù/ çνθÝ¡nΣ  / 

çνθããôŠ $#uρ  
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر

  فصلناھو 
  وادعوھو/نسوھو/

٥٦  |M uΗ÷q u‘  رحمھ  ریثوقف علیھا بالھاء ابن ك  
٥٧  yx≈ tƒ Íh�9 حذف األلف وأسكن الیاء ابن   #$

  كثیر
  الریح

  #M�ô³ç0   أبدل الباء نونًا مضمومة
  بن كثیروضم الشین ا

  
  ُنُشرًا

  çµ≈ sΨø)ß™  سقناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  ;M Íh‹̈Β  َمْیت  خفف الیاء مسكنة ابن كثیر  
  šχρã��2x‹ s?  تذَّكرون  شدد الذال ابن كثیر  

٥٩  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&  إنَي أخاف  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
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 ٦٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٦٤  çνθç/ ¤‹s3sù /çµ≈uΖøŠ yfΡr' sù   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  ثیرك

  فأنجیناھو/فكذبوھو

نــھــایة الثمن : قومًا عمین    
  السابع

  

٦٩  ZπsÜ)Át/  بصطھ  أبدل السین صادًا البزي  
٧٢/٨٢  çµ≈ uΖ ø‹pgΥ r'sù  فانجیناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٧٤  $Y?θã‹ç/  یوتاِب  كسر الباء ابن كثیر  

٨١  öΝ à6 ¯ΡÎ) tβθè?ù'tGs9   زاد ھمزة استفھام مفتوحة
سھل الثانیة ابن وفي أولھا 

  كثیر

  
  أِانكم لتأتون

٨٦  7Þ ü�ÅÀ  سراٍط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
نــھــایة : خیر الحاكمین    

  الجزء الثامن
  

٩٨  z ÏΒr&uρ r&  أْو أِمن  أسكن الواو ابن كثیر  
١٠٠  â !$t±nΣ Ν ßγ≈ uΖ ö7|¹ r&   أبدل الھمزة واوًا مفتوحة ابن

  كثیر
  نشاء َوصبناھم

١٠٥ z ÉëtΒ û É_t/  معْي بني  سكن الیاء ابن كثیرأ  
١٠٧/١١١  çν$|Átã  / çν%s{ r&uρ   وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
/ عصاھو 

  أخاھو
١١١  ÷µÅ_ ö‘r&   زاد ھمزة ساكنة بعد الجیم

 وضم الھاء ووصلھا بواو
  ابن كثیر

  
  أرِجُئُھو

    نــھــایة الثمن األول: عظیم    
١١٧  ß# s)ù=s?   ابن وشد القاف فتح الالم

  ركثی
  لقَّفَت

  ھي تََّلقَّف  البزي التاء وصًال شددو     
١٢٣  ΛäΨtΒ#u ÏµÎ/   ھمزة استفھام وسھل ابن كثیر زاد

  الثانیة
  أَاامنتم

ولقنبل وصًال بما قبلھا إبدال     
الھمزة واوًا، ویبتدئ بھا محققة 

  كالبزي

  
فرعون 

  َاْامنتمو
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 ٦١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  çνθßϑè?ö�s3 ¨Β  مكرتموھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٢٧  ã≅ÏnGs)ãΖ y™   فتح النون وأسكن القاف

 ابن وخفف التاء مضمومة
  كثیر

  
  سَنْقُتُل

١٣٥  çνθäó Ï=≈ t/  بالغوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٣٧  àM yϑÏ=x.  كِلمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
١٣٩  ÏµŠ Ïù ×≅ÏÜ≈ t/ uρ  فیھي وباطل  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

    نينــھــایة الثمن الثا: عظیم    
١٤٢  ÏµŠ ½z{ šχρã�≈ yδ  ألخیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  ھارون
١٤٣  þ’ ÏΤÍ‘r&  أْرني  أسكن الراء ابن كثیر  

  ÇÅ3≈ s9uρ ö�ÝàΡ$#  ولكُن انظر  ضم النون وصًال ابن كثیر  
١٤٤  ’ ÏoΤÎ) y7çGøŠ xÿsÜô¹   إنَي اصطفیتك  فتح الیاء ابن كثیر  #$

   ÉL≈ n=≈ y™ Í� Î/  تيبرسال  حذف األلف ابن كثیر  
١٤٦/١٤٨  çνρä‹ Ï‚−Gtƒ :

çνρä‹sƒ / )معًا( ªB$#  
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر
/ یتخذوھو 

  اتخذوھو

١٥٠  ü“Ï‰ ÷è t/ ( óΟ çFù=Åf tãr&  بعدَي أعجلتم  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
  Ïµø‹s9 Î) 4 tΑ$s%  إلیھي قال  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٥٥  â !$t±n@ ( |MΡr&  اوًا مفتوحة أبدل الھمزة الثانیة و
  ابن كثیر

  تشاُء َوْنت

نھایة الثمن : خیر الغافرین    
  الثالث

  

١٥٧ /
١٥٨/  
١٦٠  

çνρ â‘̈“tã uρ / çνρ ã�|ÁtΡuρ / 

çνθãèÎ7 ¨?$#uρ çµ8s)ó¡oKó™$#  / 

çµ ÷ΨÏΒ  

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

/ عزروھو
  نصروھو

 /واتبعوھو
  منھواستسقاھو؛

١٦٣  öΝ ßγù=t↔ ó™ uρ  ھمزتین ابن فتح السین وأسقط ال
  كثیر

  وَسْلھم
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 ٦٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٦٤  ¸ο u‘É‹÷è tΒ 4’ n< Î)  معذرٌة إلى  رفع التاء وصًال ابن كثیر  

١٦٦/١٦٩  çµ÷Ζ tã  / çνρä‹è{ ù'tƒ   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  یأخذوھو/ عنھو 

١٦٩  ÏµŠ Ïù 3 â‘#¤$! $#uρ  فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  tβθè=É)÷è s?  الغیبة أبدل تاء الخطاب یاء 
   كثیرابن

  یعقلون

نــھــایة الثمن : المصلحین    ١٧٠
  الرابع

  

١٧١  ÏµŠ Ïù ö/ä3 ¯=yè s9  فیھي لعلكم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٧٥/١٧٦  çµ≈ sΨø‹s?#u /çµ≈ uΖ ÷è sùu�s9 

/çµ1 uθyδ /çµò2ã�øIs?  
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر

 /لرفعناھو/آتیناھو
/ ھواھو 
  تتركھو

١٧٦  Ïµø‹n=tã ô]yγù=tƒ  علیھي یلھث   الھاء بیاء ابن كثیروصل  
  ]yγù=tƒ 4 y7 Ï9 ©̈Œ   أظھر الثاء عند الذال ابن

  كثیر
  یلھْث َذلك

١٨٠  çνθããôŠ $$sù $pκÍ5  فادعوھو ِبھا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٨٦  öΝ èδâ‘x‹ tƒ uρ  وَنذرھم  أبدل الیاء نونًا ابن كثیر  

١٨٨  â ûθ�¡9$# 4 ÷βÎ)  
  

سھل الھمزة الثانیة ولھ 
ھا واوًا مكسورة ابن إبدال

  كثیر

  /السوُء ِان 
  السوُء ِون

نــھــایة الثمن : یؤمنون    
  الخامس

  

١٩٥  È≅è% (#θããôŠ   قُل ادعوا  ضم الالم وصًال ابن كثیر  #$

٢٠١  ×# Í×̄≈ sÛ   حذف األلف وأبدل الھمزة
  یاًء ساكنة ابن كثیر

  
  طْیٌف

٢٠٤ ãβ#u ö�à)ø9 أسقط الھمزة ونقل حركتھا   #$
  بن كثیر اإلى الراء

  
  الُقَران

نھایة الثمن السادس ونھایة : یسجدون    ٢٠٦
  السورة
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 ٦٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  األنفالسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١١  ãΝ ä3ŠÏe±tó ãƒ }̈ $yè ‘Ζ9$#   فتح الیاء وأسكن الغین وأبدل
الیاء ألفًا بعد الشین ورفع النعاس 

  ابن كثیر

  
یغشاكم 

  النعاُس
١١/١٤  çµ÷ΨÏiΒ  / çνθè%ρä‹ sù   وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
/ منھو 

  فذوقوھو
١١  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ   أسكن النون وخفف الزاي ابن

  كثیر
  ویْنِزل

١٦/١٧/٢٠  çµ1 uρ ù'tΒuρ  / çµ÷Ζ ÏΒ / 

çµ÷Ψtã  
 بواو ابن نوصل الھاء فیھ

  كثیر
/ ومأواھو 

  عنھو/ منھو 

١٨  ßÏδθãΒ Ï‰ ø‹x.  
  

فتح الواو وكسر الھاء مشددة 
ونصب كید ابن ونّون النون 

  كثیر

  
   كیَدُمَوھٌِّن

١٩  ¨βr&uρ ©!   وِإن اهللا  كسر الھمزة ابن كثیر  #$
٢٠  Ÿωuρ (#öθ©9 uθs?  شدد البزي التاء وصًال مع

  المد الالزم قبلھا
  

  وآلتَّولوا
نــھــایة الثمن : ال یسمعون    

  السابع
  

  قُل ادعوا  ضم الالم وصًال ابن كثیر  قِل ادعوا  ٢٤
٢٤  ÏµøŠ s9 Î) šχρã�|³øt éB  إلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  تحشرون
٣٣  zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# Íρ r& $sΨ ÏKø�$#   أبدل الھمزة الثانیة واوا مفتوحة

  ابن كثیر
من السماِء 

  َیوائتنا
٣٨  àM ¨Ψß™  سنْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
نــھــایة الجزء : ونعم النصیر    ٤٠

  التاسع
  

٤٢  Ïο uρô‰ ãèø9 $$Î/ :)بالِعدوة  كسر العین فیھما ابن كثیر  )معًا  
  ¢ yr   فك اإلدغام وكسر الیاء األولى

  البزي
  يحيِ

٤٦  Ÿωuρ (#θããu“≈ uΖ s?   شدد البزي التاء وصًال ومد
  األلف لزومًا

  
  وآل تَّنازعوا

٤٨  þ’ ÏoΤÎ) 3“u‘r& /  إنَي أرى  فتح الیاء فیھما ابن كثیر/  
  إنَي أخاف
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 ٦٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&  
٥٩  Ÿωuρ ¨ t |¡øt s†   أبدل الیاء تاء خطاب وكسر

  السین ابن كثیر
  

  وال تحِسبن
نــھــایة الثمن : ال تظلمون    ٦٠

  األول
  

٦٥/٦٦ ä3tƒ  الثانیة
  والثالثة

  ابن كثیرأبدل الیاء تاء فیھما 
  تكن

٦٦  $Zÿ÷è |Ê  ُضعفَا  ضم الضاد ابن كثیر  
٧٣  çνθè=yè øÿs?  ä3s?  تفعلوھو تكن  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  نھایة السورة ونھایة الثمن الثاني: علیم    ٧٥
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  

  التوبةسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٦  çνö�Å_ r'sù / çµøó Ï=ö/ r&   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  أبلغھو/ فأجْرھو 

١٢  sπ£ϑÍ←r&  أِامة  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
١٣  çνöθt±øƒ rB  تخَشْوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٧  y‰ Åf≈|¡tΒ «! أسقط األلف وأسكن السین ابن   #$
  كثیر

  مْسجد اهللا

نــھــایة الثمن : المھتدین    
  الثالث

  

٢١  çµ÷ΨÏiΒ 5β üθôÊÍ‘uρ  منھو ورضوان  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢٣  u !$uŠ Ï9÷ρ r& ÈβÎ)  ِانأولیاَء  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر   
٢٨  u !$x© 4 �χ Î)  شاَء ِان  زة الثانیة ابن كثیرسھل الھم  

٣٠ í�÷ƒ u“ ãã ß ø⌠$#  عزیُر ابن  حذف التنوین ابن كثیر  
 šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ   حذف الھمزة وضم الھاء ابن

  كثیر
  یضاھون

نــھــایة الثمن : المشركون    ٣٣
  الرابع

  

٣٧  ‘≅ŸÒãƒ ÏµÎ/   فتح الیاء وكسر الضاد ابن
  كثیر

  َیِضل

  â ûθß™ óΟ ÎγÏ=≈ yϑôãr&  ة الثانیة واوًا مفتوحة أبدل الھمز
  ابن كثیر

  سوُء َوْعمالھم

٣٩/٤٠  çνρ”�àÒs? /çνρã�ÝÁΖ s?   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  تنصروھو/ھوتضرو

٤٠  Ïµø‹n=tã …çν y‰ §ƒ r&uρ  علیھي وأیده  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

نــھــایة الثمن : یترددون    
  الخامس

  

٥٢  ö≅yδ šχθÝÁ−/ u�s?  ھل تَّربصون  صًالشدد البزي التاء و  

٥٧ Ïµø‹s9 Î) öΝ èδuρ  إلیھي وھم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ٦٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

نــھــایة الثمن : راغبون    ٥٩
  السادس

  

٦٢  çνθàÊö�ãƒ βÎ)  یرضوھو إن  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٦٤  βr& tΑ̈”t∴è?   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  أن ُتْنَزل

٦٦  βÎ) ß#÷è ¯Ρ   tã  مومةأبدل النون یاء مض 
  وفتح الفاء ابن كثیر

  
  إن ُیْعَف عن

  ó> Éj‹yè çΡ OπxÿÍ←!$sÛ   أبدل النون تاء مضمومة، وفتح
  ابن كثیر) طائفة(العین ورفع 

  
  ُتَعذَّْب طاِئَفٌة

نھایة الثمن : من ولي وال نصیر    ٧٤
  السابع

  

٧٧  $tΒ çνρß‰tãuρ $yϑÎ/ uρ  ما وعدوه وبما  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٨٣  z ÉëtΒ #‡ρ ß‰tã  معْي عدوًا  أسكن الیاء وصًال ابن كثیر  
٩٢  Ïµø‹n=tã (#θ©9 uθs?  علیھي تولوا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

 ءنــھــایة الجز: ینفقون    
  العاشر

  

٩٨  äο u�Í←!#yŠ Ïöθ¡¡9   السُّوء  ضم السین ابن كثیر  #$

١٠٠  çµ÷Ζ tã £‰ tãr&uρ  عنھو وأعد  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  “Í�ôf s? $yγtFøt rB   وجر " تجري"بعد " من"زاد

  التاء ابن كثیر
تجري ِمن 

  َتحِتھا
١٠٣  y7 s?4θn=|¹   زاد واوًا بعد الالم وكسر التاء

  ابن كثیر
  صلواِتك

١٠٦  tβöθy_ ö�ãΒ   زاد ھمزة مضمومة بعد الجیم
  ابن كثیر

  مرَجُئْون

١٠٨  Ïµ‹Ïù )بیاء ابن نوصل الھاء فیھ  )الثالثة 
  كثیر

  فیھي

١١٠  yì©Üs)s?  ُتقطَّع  ضم التاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : علیم حكیم    

  األول
  

١١١  Ïµø‹n=tã $y)xm  علیھي حقًا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ٦٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  Èβ#u ö�à)ø9 $#uρ   إلى نقل حركتھا وأسقط الھمزة
  الراء ابن كثیر

  
  الُقَران

١١٤ ÏµŠ Î/{ �ωÎ)  ألبیھي إال  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١١٤/١١٧  çν$§ƒ Î)  / çµ÷Ζ ÏΒ  / 

çνθãè t7̈?$#  
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر
 /منھو/إیاھو

  اتبعوھو

  yŠ$Ÿ2 à÷ƒÍ“ tƒ  كاَد تزیع  أبدل الیاء تاء ابن كثیر  
١١٨  Ïµø‹s9 Î) ¢ΟèO  إلیھي ثم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : یعملون    ١٢١

  الثاني
  

١٢٤  çµø?yŠ#y— ÿÏνÉ‹≈ yδ  تھو ھذهزاد  و ابن كثیروصل الھاء بوا  

  
  یونس علیھ السالمسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٣  çνρß‰ ç6ôã$$sù 4 Ÿξ sùr&  فاعبدوھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  أفال

  šχρã�ª.x‹ s?  تذَّكرون  شدد الذال ابن كثیر  

٤  Ïµø‹s9 Î) öΝ ä3ãè Å_ö�tΒ  إلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  مرجعكم

٥  [ !$u‹ÅÊ  ِضئاًء  ھمز الیاء قنبل  

 الثمن نھایة: رب العالمین    ١٠
  الثالث

  

١٥  Aβ#u ö�à)Î/   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  بُقَران

  ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰t/ 4 ö≅è%  َبّدْلھو قل  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  þ’ Í< ÷βr& …ã& s! Ïd‰ t/ é& /  

þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&  
ما وصًال ابن فتح الیاء فیھ

  كثیر

  / لَي أن 
  إنَي أخاف
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 ٦٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١٦  Iωuρ Ν ä31 u‘ôŠ r&  وللبزي  ابن كثیرحذف األلف 
  وجھ آ خر كحفص

  
  دراكمَأو َل

١٩/٢٠ ÏµŠ Ïù  / Ïµø‹n=tã   وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

/ فیھي 
  علیھي

٢٣ yì≈ tG̈Β Ïο4θu‹ys ø9   متاُع الحیاة  رفع العین وصًال ابن كثیر  #$
٢٤  çµ≈ uΖ ø9 u“Ρr& z ÏΒ  أنزلناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٢٥  â !$t±o„ 4’n< Î)   سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا

واوًا مكسورة وجھان ابن 
  كثیر

  یشاء ِالى
  یشاُء ِولى

  7Þ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
٢٧  $Yè sÜÏ%  ِقْطعًا  أسكن الطاء ابن كثیر  
٣١  ÏM Íh‹yϑø9   الَمْیت   ابن كثیرخفف الیاء فیھما  )معًا(: #$
٣٣  àM yϑÏ=x. y7În/ u‘  كلمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
٣٥  ü̈Β r& �ω ü“Ïd‰ Íκu‰  یـََھدِّي  فتح الیاء والھاء ابن كثیر  
٣٧  ãβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
  

  القَران
٣٧  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ  ، ÏµŠ Ïù  ابن یاء بوصل الھاء فیھما 

  ركثی
  یدیھي، فیھي

٣٨  çµ1 u�yIøù$# ( ö≅è% افتراھو قل  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤٥  tΠ öθtƒ uρ öΝ èδã�à³øt s†  َنْحشرھم  أبدل الیاء نونًا ابن كثیر  
٤٩  u !%ỳ óΟ ßγè=y_ r&  بزي الھمزة األولى أسقط ال

  مع القصر والتوسط
  

  جا أجلھم
وحقق قنبل األولى مع تسیھل     

  الثانیة
  جاء َاجلھم

  جاَء ْاجلھم  وأبدلھا ألفًا وجھان    
نــھــایة الثمن : تكسبون    ٥٢

  الخامس
  

٥٦  ÏµøŠ s9 Î) uρ   وصل الھاء فیھا بیاء ابن
  كثیر

  إلیھي
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 ٦٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٥٩/٦١  çµ÷ΖÏiΒ$YΒ#u�xm،çµ÷ΖÏΒ ÏΒ   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  منھو

٦١  5β#u ö�è%   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  انُقَر

٦٦  u !% Ÿ2u�à° 4 βÎ)   سھل الھمزة الثانیة بین
  الھمزة والیاء ابن كثیر

  
   ِانشركاَء

٦١/٦٧  ÏµŠ Ïù )وصل الھاء فیھما بیاء ابن   )معا
  كثیر

  فیھي

نــھــایة الثمن : یكفرون    ٧٠
  السادس

  

٧٢  y“Í�ô_ r& �ωÎ)  أجرْي إال  أسكن الیاء ابن كثیر  
٧٣  çνθç/ ¤‹s3 sù  /

çµ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù  
ل الھاء فیھما بواو ابن وص
  كثیر

فكذبوھو، 
  فنجیناھو

٧٨/٨٧  Ïµø‹n=tã $tΡu !$t/#u  ، 

Ïµ‹½zr&uρ  
  وصل الھاء بیاء ابن كثیر

علیھي 
 آباءنا،

  وأخیھي
٨٧  $Y?θã‹ç/،öΝ à6 s?θã‹ç/  ِبیوتًا، ِبیوتكم  كسر الباء فیھما ابن كثیر  
٨٨  (#θ�=ÅÒã‹Ï9  لَیضلُّوا  فتح الیاء ابن كثیر  
نــھــایة الثمن : یعلمون    ٨٩

  السابع
  

٩٤  È≅t↔ ó¡sù   نقل حركة الھمزة إلى السین
  ابن كثیر

  َفَسل

٩٦  àM yϑÏ=Ÿ2 y7 În/ u‘  كلمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
١٠١  È≅è% (#ρã�ÝàΡ$#  قُل انظروا  ضم الالم وصًال ابن كثیر  
١٠٣  ÆkΨçΡ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 فتح النون الثانیة وشدد الجیم   #$

  ابن كثیر
  َنجِّ المؤمنینُن

  
  ودـھسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص
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 ٧٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٢/٥  çµ÷Ζ ÏiΒ )وصل الھاء فیھما بواو ابن   )معًا
  كثیر

  منھو

٣  Ïµø‹s9 Î) Ν ä3÷è ÏnGyϑãƒ  إلیھي یمتعكم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  βÎ) uρ (#öθ©9 uθs?  وإن تَّولوا  شدد البزي التاء وصًال  
  þ’ ÏoΤÎ* sù ß∃%s{ r&  فإنَي أخاف  ح الیاء ابن كثیرفت  

٥  7ΟŠÏ=tæ ÏN#x‹Î/ 

Í‘ρß‰�Á9$# 

نــھــایة الجزء الحادي 
  عشر

  

٩/١٠  çµ÷ΨÏΒ …çµ̄ΡÎ)  

çµ÷G¡¡tΒ £s9θà)u‹s9  
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر
  إنھمنھو 

 مّستھو
  لیقولن

١٢  Ïµø‹n=tã î”∴x.  علیھي كنُز  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٣/١٧  çµ1 u�yIøù$# ، çνθè=÷Gtƒ uρ ، 

çµ÷ΨÏiΒ :)معًا(  
 بواو ابن نوصل الھاء فیھ

  كثیر
/ افتراھو 
/ یتلوھو 

  منھو
٢٠  ß# yè≈ŸÒãƒ   أسقط األلف وشدد العین ابن

  كثیر
  ُیَضعَّف

نــھــایة الثمن : خالدون    ٢٣
  األول

  

٢٤  tβρ ã�ª.x‹ s?  تذَّكرون  شدد الذال ابن كثیر  
٢٥  ’ ÏoΤÎ) öΝ ä3s9  ني لكمَأ  فتح الھمزة ابن كثیر  
٢٦  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&  إنَي أخاف  فتح الیاء ابن كثیر  
٢٨  ôM uŠÏdϑãè sù   فتح العین وخفف المیم ابن

  كثیر
  َفعِمیت

٢٩/٣٤  Ïµø‹n=tã  ، Ïµø‹s9 Î) uρ   وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

علیھي، 
  إلیھي

٣٠  šχρã��2x‹ s?  تّذكرون  شدد الذال ابن كثیر  
٢٩  ÷βÎ) y“Í�ô_ r&  �ωÎ)   إن أجرْي إال  الیاء ابن كثیرأسكن  
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 ٧١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

  û Éi_Å3≈ s9uρ óΟ ä31 u‘r&  ولكنَي أراكم  فتح الیاء وصًال البزي  
٣٥  çµ1 u�yIøù$# ( ö≅è%  افتراھو قل  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٣٨/٣٩  Ïµø‹n=tã )معًا( ، 

Ïµ‹Ï?ù'tƒ،Ïµƒ Í“ øƒ ä†  
وصل الھاء فیھن  بیاء ابن 

  كثیر

یھي، لع
یأتیھي، 
  یخزیھي

٣٨  çµ÷Ζ ÏΒ  ل الھاء فیھا بالواو ابن وص
  كثیر

  منھو

٤٠  u !%ỳ $tΡÞ� ö∆ r&   أسقط البزي الھمزة األولى مع
 وحقق قنبل القصر والتوسط

 وأبدلھا األولى مع تسھیل الثانیة
  وجھان. ألفًا

  جا أمرنا
  جاء َامرنا
  جاء ْامرنا

  ÏΒ 5e≅à2 È ÷ ỳ ÷ρy—  من كِل   حذف التنوین ابن كثیر
  زوجین

    یة الثمن الثانينــھــا: قلیل    
٤١  $yγ1 1�øgxΧ   ضم المیم ولم یمل الراء ابن

  كثیر
  ُمْجراھا

٤٢  ¢ o_ç6≈ tƒ  یا ُبَنِي  كسر الیاء ابن كثیر  
  = Ÿ2ö‘$# $sΨyè ¨Β  اإلدغام : للبزي فیھا وجھان

  كحفص، واإلظھار
  اركّمعنا،

  اركْب معنا
٤٤  â !$yϑ|¡≈ tƒ uρ ÉëÏ=ø% r&  أبدل الھمزة الثانیة واوًا مفتوحة 

  ابن كثیر
یا سماُء 

  َوْقلعي
٤٦  Çù=t↔ ó¡n@   فتح الالم وشدد النون مفتوحة ابن

  كثیر
  تسأَلنَّ

  þ’ ÏoΤÎ) y7Ýà Ïãr&  إنَي أعظك  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
٥١  Ïµø‹n=tã #·�ô_ r&  علیھي أجرًا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  š”Í�ô_ r& �ωÎ)   أسكن الیاء وصًال ووقفًا ابن

  كثیر
  أجرْي إال

  þ’ ÏΤu�sÜsù 4 Ÿξ sùr&  أفالفطرنَي  فتح الیاء وصًال البزي   
٥٢  Ïµø‹s9 Î) È≅Å™ ö�ãƒ  إلیھي یرسل  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٥٦  7Þ ü�ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
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 ٧٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٥٧  βÎ* sù (#öθ©9 uθs?  فإن َتولوا  شدد البزي التاء وصًال  
٥٨  u !%ỳ $tΡÞ� ö∆ r&   أسقط البزي الھمزة األولى

   القصر والتوسطمع
  

  جا أمرنا
وحقق قنبل األولى مع     

تسھیل الثانیة وإبدالھا 
  وجھان.ألفًا

  جاء َامرنا
  جاء ْامرنا

نــھــایة الثمن : قوم ھود    ٦٠
  الثالث

  

٦١/٦٢  Ïµø‹s9 Î) :)وصل الھاء فیھما بیاء ابن   )معًا
  كثیر

  إلیھي

٦٣  çµ÷Ζ ÏΒ πtΗôq y‘  رحمةمنھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر  
       

٦٦  u !$y_ $tΡÞ� ö∆ r&    أسقط البزي الھمزة األولى
  مع القصر والتوسط

  
  جا أمرنا

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

  جاَء َامرنا

  جاْء أمرنا  وجھان. وإبدالھا ألفًا    
٦٨  Iωr& ¨βÎ) (#yŠθßϑrO   أال إن ثمو دًا  نون الدال ابن كثیر  

٧٠  Ïµø‹s9 Î) öΝ èδu�Å6 tΡ   إلیھي نكرھم  ء بیاء ابن كثیروصل الھا  

٧١  Ï !#u‘uρ t,≈ ysó™ Î)    سھل البزي الھمزة األولى
وحقق الثانیة مع التوسط 

  والقصر

  
  ورا إسحاق

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

  وراِء ِاسحاق

وراِء ْي   وجھان.وإبدالھا یاَء مدیة    
  سحاق

٧١  z>θà)÷è tƒ   یعقوُب  رفع الباء ابن كثیر  

٧٢  à$Ï! r&u   أَالد  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٧٣  àM uΗ÷q u‘  «!   رحمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر   #$
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 ٧٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٧٦  u !%ỳ Þ� ö∆ r& y7 În/ u‘    أسقط البزي الھمزة األولى
  مع القصر والتوسط

  
  جا أمر ربك

وحقق قبنل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

جاء َاْمُر 
  ربك

 ْامُر جاَء  وجھان. وإبدالھا ألفًا    
  ربك

٧٨  Ïµø‹s9 Î) ÏΒ uρ   إلیھي ومن  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٨١  Î�ó  r'sù    أسقط الھمزة وأسكن السین ابن
  كثیر

  فاْسر

  �ωÎ) y7s?r&z� ö∆   إال امرأُتك  رفع التاء ابن كثیر   #$

    نــھــایة الثمن الرابع: ببعید    ٨٣
٨٤  þ’ ÏoΤÎ) Ν à61u‘r&   اكمإنَي أر  فتح الیاء وصال البزي  
  þ’ ÏoΤÎ) uρ ß∃%s{r&   إنَي أخاف  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٨٦  àM §‹É)t/   بقیْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
٨٧  y7 è?4θn=|¹ r&   أَصَلواتك  زاد واوًا بعد الالم ابن كثیر  

  (#àσ̄≈ t±nΣ ( y7̄ΡÎ)   نشاُء ِانك  سھل الثانیة ابن كثیر  
وجھان . وأبدلھا واوًا مكسورة    

  رابن كثی
  نشاُء ِونك

٨٨  çµ÷Ζ ÏΒ  ، çµ÷Ζ tã    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  منھو، عنھو

  Ïµø‹n=tã  ، Ïµø‹s9 Î) uρ    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

علیھي، 
  إلیھي

٨٩  
٩٢  

þ’ Ï∋$s)Ï© βr&  ، 

þ‘ ÏÜ÷δu‘r& –“ tãr&   
فتح الیاء فیھما وصًال ابن 

  كثیر
شقاقِي أن، 

  أرھطَي أعز

٩٠  Ïµø‹s9 Î) 4 ¨βÎ)   إلیھي إن  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٩٢  çνθßϑè?õ‹ sƒ ªB$#uρ    واتخذتموھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٩٣  Ïµ‹Ï?ù'tƒ  ،Ïµƒ Í“ øƒ ä†    وصل الھاء فیھما بیاء ابن

  كثیر
یأتیھي، 
  یخزیھي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٩٤ /
١٠١  

  
  

u !$y_ $tΡã�øΒ r&   
u !%ỳ Þ� ö∆ r&   

أسقط البزي الھمزة األولى مع 
وحقق  فیھما القصر والتوسط

 األولى مع تسھیل قنبل الھمزة
ن وجھا.  ألفًاالثانیة وإبدالھا

  فیھما

  جا أمرنا،
  جاَء َامرنا،

  َجا َأْمُر
  جاَء َاْمُر

١٠٥  tΠ öθtƒ ÏNù'tƒ Ÿω   أثبت الیاء وصال ووقفا ابن
  كثیر

   الیوم یأتي

١٠٥  Ÿω ãΝ ¯=x6 s?    مد األلف ست حركات وشدد
  التاء البزي

  
  آلتَّكلم

نــھــایة الثمن :  یریدلما    
  الخامس

  

١٠٨  (#ρ ß‰Ïè ß™   َسِعدوا  فتح السین ابن كثیر  
١١٠  ÏµŠ Ïù 4 Ÿωöθs9 uρ   فیھي ولوال  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  çµ÷Ζ ÏiΒ 5=ƒ Í�ãΒ   منھو مریب  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١١١  ¨βÎ) uρ yξ ä. $£ϑ©9    أسكن النون وخفف المیم ابن

  كثیر
  اوإْن كّال َلَم

١١٦  Ïµ‹Ïù (#θçΡ%x.uρ   فیھي وكانوا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٢٣  ßìy_ ö�ãƒ    فتح الیاء وكسر الجیم ابن

  كثیر
  عَیرِج

  çνô‰ ç6 ôã$$sù ö≅�2uθs?uρ   وتوكلفاعبدھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر   

  Ïµø‹n=tã 4 $tΒ uρ   علیھي وما  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  tβθè=yϑ÷è s?   خطاب یاء غیبة أبدل تاء ال

  ابن كثیر
  یعملون

  
   علیھ السالمیوسفسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
٢  çµ≈ sΨø9 u“Ρr&   أنزلناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢/٣  $̧Ρ ü ö�è% ،tβ#uö�à)ø9 نقل الحركة الھمزة إلى الراء    #$
  ابن كثیر

  ُقَرانًا، الُقَران

٤  Ïµ‹Î/{ ÏMt/ r'̄≈ tƒ   ألبیھي  لھاء بیاء ابن كثیروصل ا  
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 ٧٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  ÏM t/ r'̄≈ tƒ   یا أبْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  

٥  ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω   یا ُبَنيِّ ال  كسر الیاء ابن كثیر  
نھایة الثمن : علیم حكیم    

  السادس
  

٧  ×M≈ tƒ#u t,Í#Í←!$¡¡=Ïj9    حذف األلف بعد الیاء ابن
   ووقف علیھا بالھاءكثیر

   للسائلینٌةآی
  آَیْھ

٨  çνθäzr&uρ �= xm r&   وأخوھو أحب  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٩  A Î7–Β (#θè=çGø% ضم نون التنوین وصًال ابن    #$
  كثیر

   اقتلواُنمبیِن 

١٢،١٠،٩  çνθãmu�ôÛ$#،çνθà)ø9r&uρ،  

ç µôÜÉ)tGù=tƒ،ã&ù#Å™ö‘r& $sΨyètΒ  
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر
اطرحوھو،ألقوھوه، 

  أرسلھویلتقطھو،

  ÏM t6≈ uŠxî   غیابْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  

١٣  û Í_çΡâ“ ós u‹s9 βr&  أن  فتح الیاء وصًال ابن كثیر ليحزنين  
١٣/١٥  çµ÷Ψtã  / çνθè=yè øgs†    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
  یجعلوھو/ عنھو 

١٥  ÏµøŠ s9 Î)    ابنوصل الھاء فیھا بالیاء 
  كثیر

  إلیھي

١٩  3“u�ô³ç6≈ tƒ   فتوحة بعد األلف زاد یاًء م
  ابن كثیر

  یا ُبْشراَي

١٩/٢٠  çνρ•�|  r&uρ  ، çν ÷ρu�Ÿ° uρ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  أسروھو،شروھو

٢٠  ÏµŠ Ïù zÏΒ    وصل الھاء فیھا بیاء ابن
  كثیر

  فیھي من

١٢/٢٠/٢٢  çµ1 u�yIô© $#  ،çµ1 uθ÷WtΒ ،
çµ≈ sΨ÷�s?#u   

بواو ابن ن وصل الھاء فیھ
  ركثی

واه، اشتراھو، مث
  آتیناھو

٢٣  |M ø‹yδ y7 s9   َھْیُت لك  ضم التاء ابن كثیر  
٢٣  þ’ Ïn1u‘ z |¡ômr&   ربَي أحسن  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
٢٤  u !$t±ós xÿø9$#uρ 4 …çµ̄ΡÎ)   ِانھوالفحشاَء  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر   
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 ٧٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢٤  šÅÁn=ø⇐ßϑø9   المْخِلصین  كسر الالم ابن كثیر   #$
نھایة الثمن : الخاطئین    ٢٩

  السابع
  

٣٠/٥١  ßN r&u�øΒ $# Í“ƒÍ•yè ø9 $# 
  )معًا(

وقف علیھما بالھاء ابن 
  كثیر

  امرأْه

٣١  ÏM s9$s% uρ ól ã�÷z$#   وقالُت اخرج  ضم التاء وصال ابن كثیر  
٣٢/٣٣  ÏµŠ Ïù  ،Ïµø‹s9 Î)    وصل الھاء فیھما بیاء ابن

  كثیر
  فیھي، إلیھي

٣٤  çµ÷Ζ tã £ èδy‰ ø‹x.   واو ابن وصل الھاء فیھا ب
  كثیر

  عنھو كیدھن

٣٦   û É_1 u‘r& ã�ÅÇôãr& ،  
û É_1 u‘r& ã≅Ïϑôm r&   

 فیھما وصًال ابن الیاءفتح 
  كثیر

أرانَي أعصر،       
  أرانَي أحمل

  çµ÷Ζ ÏΒ ( $uΖ ø⁄ Îm; tΡ   منھو نبئنا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٣٨  ü“Ï !$t/#u zΟŠÏδ ü�ö/ Î)   ھیمآبائَي إبرا  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
٣٩  Ò>$t/ ö‘r&u   أَارباب  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٤٠  çν$§ƒ Î) 4 y7 Ï9 s̈Œ   إیاھو ذلك  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤١  ÏµŠ Ïù Èβ$u‹ÏGøÿtGó¡n@   فیھي تستفتیان  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٤٣  þ’ ÏoΤÎ) 3“u‘r&   إنَي أرى  فتح الیا وصًال ابن كثیر  
  _| yϑø9 $# ’ÏΤθçFøùr&   بدل الھمزة الثانیة واوًا مفتوحة أ

  ابن كثیر
  المُأل َوفتوني

٤٦  þ’ Ìj?yè ©9 ßìÅ_ ö‘r&   لعلَي أرجع  فتح الیاء ابن كثیر  
٤٧  $\/ r&yŠ   دْأبًا  أسكن الھمزة ابن كثیر  

٤٧  çνρâ‘x‹ sù ’Îû   فذروھو في  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤٩/٥١  ÏµŠ Ïù):معًا(، Ïµø‹n=tã   فیھي، علیھي  یروصل الھاء بیاء ابن كث  

٥٠  
  

ã& ù#t↔ ó¡sù أسقط الھمزة ونقل حركتھا   ما
 ووصل الھاء إلى السین

  
   مافَسْلھو
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 ٧٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

  بواو ابن كثیر
٥٢  çµ÷Ζ äzr& É= ø‹tó ø9$$Î/   أخنھو بالغیب  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
نھایة الجزء : الخائنین    

  الثاني عشر
  

٥٣  Ï ûθ�¡9$$Î/ �ωÎ)     س ھل الب  زي الھم  زة األول  ى
التوس  ط،  الثانی  ة م  ع  وحق  ق

، ول   ھ وج   ھ آخ   ر   والق   صر
الھمزةاألول     ى واوًا بإب    دال  

  قبلھا بھا  التي الواووإدغام
وحق  ق قنب  ل األول  ى وس  ھل   
الثانی    ة وأب    دلھا ی    اًء مدی    ة  

  وجھان

  
  بالسِو إال
  بالسّو إال

  
  بالسوِء ِاال

  بالسوء ْي ال

٥٤  çµ óÁÏ=÷‚tG ó™r& Å¤øÿuΖÏ9   لصھو لنفسيأستخ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  حیث نشاء  أبدل الیاء نونًا ابن كثیر  حیث یشاء  ٥٦
٥٨  u !$y_ uρ äοuθ÷zÎ)   ِاخوةجاَء  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر   

٦١   çµ÷Ψtã çν$t/ r&    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  عنھو أباھو

٦٢  ÏµÏΨ≈ uŠ ÷GÏÿÏ9    حذف األلف وأبدل النون تاء
  ابن كثیر

  لفتیتھ

٦٤  Ïµø‹n=tã ... Ïµ‹½zr&    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  أخیھي... علیھي

  $Zà Ïÿ≈ xm    كسر الحاء وحذف األلف
  وأسكن الفاء ابن كثیر

  
  ِحْفظًا

٦٦  Èβθè?÷σè?   وصًالزاد یاًء بعد النون وقفًا و 
  ابن كثیر

  تؤتوني

  çνöθs?#u óΟßγs)ÏO öθtΒ   آَتْوھو موثقھم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٦٧/٦٩  Ïµø‹n=tã):معًا(،Ïµø‹s9 Î)    وصل الھاء فیھا بیاء ابن

  كثیر
  علیھي، إلیھي

٦٨/٦٩  çµ≈ sΨôϑ̄=tæ  ، çν$yzr&    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  علمناھو، أخاھو

٦٩  þ’ ÏoΤÎ) O$tΡr&   أناإنَي  فتح الیاء ابن كثیر   
٧٦  Ï !%tæÍρ  أبدل الھمزة الثانیة یاًء

ل الھاء بیاء مفتوحة ووص
  

  وعاِء َیخیھي
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 ٧٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

Ïµ‹½zr&):ابن كثیر  )معًا  
  çν$yzr& ’ Îû   أخاھو في  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  ;M≈ y_u‘yŠ ̈Β   درجاِت من  حذف التنوین ابن كثیر  
    نــھــایة الثمن األول: علیم    

٨٠  (#θÝ¡t↔ øŠ tFó™ قدم الھمزة على الیاء    #$
وأبدلھا ألفًا البزي في أحد 

وجھیھ، والوجھ الثاني 
  فصكح

  
  استاَیُسوا

  çµ÷ΨÏΒ (#θÝÁn=yz   منھو خلصوا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  þ’ Ï1r& ÷ρ r&   أبَي أو  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٨٢  È≅t↔ ó™ uρ    نقل حركة الھمزة إلى السین
  ابن كثیر

  وَسْل

٨٤  çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ   عیناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٨٧  ÏµŠ ½zr&uρ Ÿωuρ   وأخیھي وال   بیاء ابن كثیروصل الھاء  
  (#θ Ý¡t↔÷ƒ ($s?...  

ß§t↔÷ƒ ($tƒ   
قدم الھمزة على الیاء 

وأبدلھا ألفًا فیھما البزي في 
أحد وجھیھ، والوجھ الثا ني 

  كحفص

  
  یاَیس...تاَیسوا

٨٨/٨٩  Ïµø‹n=tã  ،Ïµ‹½zr&uρ    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  علیھي، وأخیھي

٩٠  y7 ¯ΡÏ r&   تفھام ابن حذف ھمزة االس
  كثیر

  إنك

٩٠  È, −Gtƒ ö�É9óÁtƒ uρ   ریتقي ویصب  أثبت قنبل الیاء وصًال ووقفًا  
٩٣  çνθà)ø9r' sù 4’n?tã،çµ9s)ø9r&   فألقوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٩٦  þ’ ÏoΤÎ) ãΝn=÷æ r&   إنَي أعلم  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
٩٩/١٠٠  Ïµø‹s9 Î) Ïµ÷ƒ uθt/ r& :

  )معًا(
 بیاء ابن وصل الھاء فیھما

  كثیر
  إلیھي، أبویھي

١٠٠  â !$t±o„ 4 …çµ̄ΡÎ)    سھل الثانیة وأبدلھا واوًا
  وجھان ابن كثیر. مكسورة

  یشاُء ِاّنھ، 
  یشآُء ِوّنھ
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 ٧٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٠٠  ÏM t/ r'̄≈ tƒ   یا أبْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
نھایة الثمن : العلیم الحكیم    

  الثاني
  

١٠٢/١٠٤  Ïµ‹ÏmθçΡ  ،Ïµø‹n=tã   ء فیھما بیاء ابن وصل الھا
  كثیر

  نوحیھي، علیھي

١٠٥   Éir( Ÿ2uρ    زاد ألفًا بعد الكاف وكسر
الھمزة وحذف الیاء ابن 

  كثیر

  
  وكاِئن

١٠٩  û ÇrθœΡ Ν Îκö� s9 Î)    وفتح الحاءأبدل النون یاًء 
  وأبدل الیاء ألفًا ابن كثیر

  
  ى إلیھمُیوَح

  tβθè=É)÷è s?   یعقلون  أبدل التاء یاء ابن كثیر  
١١٠  }§t↔ ø‹tFó™ $#   

  
زاد ألفًا بعد التاء وفتح الیاء 

وحذف الھمزة البزي في 
أحد وجھیھ والوجھ الثاني 

  كحفص

  
  استاَیس

  (#θç/ É‹ à2   بواكذِّ  شدد الذال ابن كثیر  
  z ÅdfãΖ sù   

  

زاد نونًا مضمومة وأسكن 
النون الثانیة وخفف الجیم 

  وأسكن الیاء ابن كثیر

  
  جيْنفُن

١١١  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅‹ÅÁøÿs?uρ   یدیھي وتفصیل  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  
  
  

  
  الرعدسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
٤  4’ s+ó¡ç„  ُتسقى  أبدل الیاء تاء ابن كثیر  
  ’ Îû È≅à2W{   األْكل  أسكن الكاف ابن كثیر  #$

٥  #sŒ Ïr&...  $̄ΡÏ r&   سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن
  كثیر

  أِاّنا.. أِاذا

٧/١١  >Š$yδ  ، @Α#uρ  ا بإثبات الیاء ابن موقف علیھ
  كثیر

  ھادي، والي

٩  ÉΑ$yè tFßϑø9   المتعالي  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  #$
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 ٨٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١١/١٤  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ  ،Ïµø‹¤ÿx.   وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

یدیھي، 
  كفیھي

١٤  çν$sù $tΒ uρ  فاھو وما  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٧  tβρ ß‰Ï%θãƒ  توقدون  لیاء تاء ابن كثیرأبدل ا  

١٧/٢٧/٣٠  Ïµø‹n=tã) معًا(  

Ïµø‹s9Î)) معًا(  
وصل الھاء فیھن بیاء ابن 

  كثیر
  علیھي

  إلیھي

٣١  $ZΡ#u ö�è%   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  قَرانًا

  Ä§t↔ ÷ƒ ($tƒ  
  

قدم الھمزة على الیاء وأبدلھا 
ألفًا وفتح الیاء الثانیة البزي 

لف عنھ والوجھ الثاني بخ
  كحفص

  
  یاَیس

٣٢  Ï‰ s)s9uρ x—Í“÷κçJó™ ولقد   ضم الدال وصًال ابن كثیر  #$
  ُاستھزئ

٣٣  (#ρ ‘‰ß¹ uρ  وَصدوا  فتح الصاد ابن كثیر  

٣٣  
٣٤  

ôÏΒ 7Š$yδ   

ÏΒ 5−#uρ  
  وقف علیھما بالیاء ابن كثیر

  من ھادي، 
  من واقي

٣٥  $yγè=à2é&  ُأْكلھا  أسكن الكاف ابن كثیر  

٣٦  Ïµø‹s9 Î) )إلیھي   ابن كثیریاءوصل الھاء ب  )معًا  

٣٧  çµ≈ sΨø9 u“Ρr& $̧ϑõ3 ãm  أنزلناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  حكمًا

  Ÿωuρ 5−#uρ  وال واقي  أثبت الیاء وقفًا ابن كثیر  

٣٩  àM Î6 ÷Vãƒ uρ   فتح الیاء وشدد الثاء ابن
  كثیر

  وُیَثبُِّت

٤٢  ÞΟ n=÷è u‹y™ uρ ã�≈ ¤ÿä3 ø9 وسیعلم    كثیرَوحََّدھا ابن  #$
  الكافر
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 ٨١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  إبراھیم علیھ السالمسورة 
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١  çµ≈ sΨø9 u“Ρr& y7ø‹s9 Î)   أنزلناھو   روصل الھاء بواو ابن كثی
  إلیك

  ÅÞ ü�ÅÀ   ِسراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
٩  Ïµø‹s9 Î) 5=ƒÍ�ãΒ   إلیھي ُمریب  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٢  z’ Í< Ν ä3 ø‹n=tæ   لْي علیكم  أسكن الیاء ابن كثیر  
٢٥  $yγn=à2é&   ُأْكلھا  أسكن الكاف ابن كثیر  
٢٦  >πsV�Î6 yz ôM ¨V çGô_$#    ضم نون التنوین وصًال ابن

  كثیر
 ُنخبیثة

  اجتثت
٢٧  â !$t±tƒ öΝs9r&    أبدل الھمزة الثانیة واوًا

   ابن كثیرمفتوحة
  

  میشاُء ول
٢٨/٣٤  |M yϑ÷è ÏΡ 

   علیھما بالھاء ابن كثیروقف  )معًا:(#$!»
  نعمْھ

٣٠  (#θ�=ÅÒã‹Ïj9   لَیِضلوا  فتح الیاء ابن كثیر  
٣١  �ω ÓìøŠ t/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ 

î≅≈ n=½z   
بنى العین والالم على الفتح 

  ابن كثیر
ال بیَع فیھ 

  وال خالَل

٣٤  çνθßϑçGø9 r'y™ 4 βÎ)uρ   سألتموھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  وإن

٣٧  þ’ ÏoΤÎ) àMΖs3 ó™r&   إنَي أسكنت  تح الیاء وصًال ابن كثیرف  
٤٠  Ï !$tãßŠ   دعائي  أثبت البزي الیاء مطلقًا  
٤٢/٤٧   �t |¡óss?):تحِسبن  كسر السین فیھا ابن كثیر  )معًا  
نھایة السورة ونھایة الجزء الثالث : األلباب    

  عشر
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 ٨٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  الحجرسورة 
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان  الكلمة لحفص

١  5β#u ö�è% uρ  ركة الھمزة إلى الراء نقل ح
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  وُقَران

٢  $yϑt/   ُربَّما  شدد الباء ابن كثیر   ‘•

٨  ãΑÍi”t∴çΡ sπs3 Í×̄≈ n=yϑø9 $#   
  

أب     دل الن     ون األول     ى ت     اء  
مفتوح ة وف  تح ال  زاي، ورف  ع  

اب  ن كثی  ر، وش  دد ) المالئك  ة(
الب  زي الت  اء م  ع الم  د ال  الزم  

  قبلھا وصًال

  ما َتَنزَُّل
   المالئكُة

  
مآ تََّنزَُّل 
  المالئكة

١٤  ÏµŠ Ïù tβθã_ ã�÷è tƒ   فیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  یعرجون

١٥  ôN u�Åj3 ß™   ُسِكرت  خفف الكاف ابن كثیر  
٢٢/٢٧  çνθßϑä3≈ sΨøŠ s)ó™ r'sù ، 

çµ≈ uΖ ø)n=yz   
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر
  فاسقیناكموھو،

  خلقناھو

٢٩  ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ فیھي من   ء ابن كثیروصل الھاء بیا   ‘•
  روحي

٤٠  šÅÁn=ø⇐ßϑø9   المخِلصین  كسر الالم ابن كثیر   #$
٤١  îÞ ü�ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
٤٦  AβθãŠ ããuρ $yδθè=äzôŠ كسر العین وضم نون    #$

  التنوین وصًال ابن كثیر
 ُنوعیوِن

  ادخلوھا
٤٩  ü“ÏŠ$t6 Ïã þ’ ÏoΤr& ،   

þ’ ÏoΤr& $tΡr&   
وصًال ابن فتح الیاء فیھما 

  كثیر
عبادَي أني، 

  أنَي أنا

٥٢  Ïµø‹n=tã (#θä9$s)sù   علیھي فقالوا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٥٤  tβρ ã�Ïe±t6 è?    شدد النون مكسورة ومد

  .الواو لزومًا ابن كثیر
  

  تبشرونِّ
٦١  u !%ỳ tΑ#u >Þθä9    أسقط البزي الھمزة األولى

  مع القصر والتوسط
  

  جا آل لوط
نبل األولى وسھل وحقق ق    

  الثانیة
  جاء َال لوط
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 ٨٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان  الكلمة لحفص

ولھ إبدالھا ألفًا مع القصر     
  والطول

  جاء ال لوط

٦٣/٦٦  ÏµŠ Ïù  ، Ïµø‹s9 Î)    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  فیھي، إلیھي

٦٥  Î�ó  r'sù   فاسر  أسقط الھمزة ابن كثیر  
٦٧  u !%ỳ uρ ã≅÷δr&    أسقط الھمزة األولى البزي

حقق مع القصر والتوسط و
قنبل األولى مع تسھیل الثانیة 

  وإبدالھا ألفًا مدیة وجھان

  ھلأجا 
  جاء َاھل
  جاء ْاھل

٨٢  $·?θã‹ç/   ِبیوتًا  كسر الباء ابن كثیر  
٨٧/٩١  tβ#u ö�à)ø9 $#uρ ) نقل حركة الھمزة إلى الراء   )معًا

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
  

  َانالقر
٨٩  þ’ ÏoΤÎ) $tΡr&   إنَي أنا  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
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 ٨٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  النحلسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١  çνθè=Åf ÷ètGó¡n@   وتستعجلوُھ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٢  ãΑÍi”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن

  كثیر
  ُیْنِزل

٧/١٠  ÏµŠ Éó Ï=≈ t/ �ωÎ)  ،ÏµŠ Ïù    بیاء ابن فیھما وصل الھاء
  كثیر

بالغیھي إال، 
  فیھي

١٠  çµ÷Ζ ÏiΒ :)وصل الھاء فیھما بواو ابن   )معًا
  كثیر

  منھو

١٢  ãΠθàf‘Ζ9$#uρ 7N¨u� ¤‚|¡ãΒ   والنجوَم   نصب الكلمتین ابن كثیر
  مسخراٍت

١٤  çµ÷Ζ ÏΒ   منھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  ÏµŠ Ïù (#θäó tFö7tFÏ9 uρ   فیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  ولتبتغوا
١٧  Ÿξ sùr& šχρã� �2x‹s?   أفال تذََّكرون  ن كثیرشدد الذال اب  
٢٠  šÏ%©! $#uρ tβθãã ô‰tƒ    والذین   بن كثیرالبالتاء بدل الیاء

  تدعون
٣٦   Âχr& (#ρß‰ ç6 ôã$#   أُن اعبدوا  ضم النون وصًال ابن كثیر  
٣٧  Ÿω “Ï‰ ÷κu‰    ضم الیاء األولى وفتح الدال

  وأثبت ألفًا بدل الیاء ابن كثیر
  

  ال ُیْھَدى
٣٨/٣٩  Ïµø‹n=tã  ، ÏµŠ Ïù    وصل الھاء فیھما بیاء ابن

  كثیر
علیھي، 

  فیھي
٤٠  çµ≈ tΡôŠ u‘r& βr&   أن ناھوأرِد  وصل الھاء بواو ابن كثیر   
٤٣  (#ûθè=t↔ ó¡sù    نقل حركة الھمزة إلى السین

  ابن كثیر
  فَسلوا

٥٣  Ïµø‹s9 Î* sù tβρã�t↔ øgrB   فإلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  تجأرون

٦١  u !%ỳ óΟ ßγè=y_ r&   البزي الھمزة األولى أسقط 
  مع القصر والتوسط

  
  جا أجلھم

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

  جاء َاجلھم

  جاَء ْاجلھم  وإبدالھا ألفًا وجھان    
٦٤  ÏµŠ Ïù   “Y‰èδuρ   فیھي وھدى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ٨٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٦٧  çµ÷Ζ ÏΒ #X�x6 y™   راَكَسمنھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٦٨  $Y?θã‹ç/   بِيوتاً  كسر الباء ابن كثیر  
٦٩/٧١  ÏµŠ Ïù   فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٧٢  ÏM yϑ÷è ÏΖ Î/ uρ «!$#   وبنعمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
٧٥/٧٦  çµ≈ sΨø% y— §‘  ، çµ÷ΨÏΒ  ، 

çµ9s9 öθtΒ  ، –µγÅh_ uθãƒ   
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر

رزقناھو، 
موالھو، منھو، 

  یوجھھو
  7Þ ü�ÅÀ   سراط  بدل الصاد سینًا قنبلأ  

٨٠  öΝ à6 Ï?θã‹ç/ ،$Y?θã‹ç/   یوتًابِِیوتكم، بِِ  كسر الباء فیھما ابن كثیر  
  öΝ ä3ÏΨ÷è sß   ظَعنكم  فتح العین ابن كثیر  

٨٣  |M yϑ÷è ÏΡ «!$#   نعمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
٩٠  šχρã�ª.x‹ s?   تذَّكَّرون  شدد الذال ابن كثیر  
٩٦  $tΒ uρ y‰Ζ Ïã «!$# 5−$t/    زاد یاًء بعد القاف وقفًا ابن

  كثیر
  باقي

٩٨  tβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء    #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  القرَان

١٠١  ãΑÍi”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُیْنِزل

١٠٢  Ä¨ ß‰à)ø9   القْدس  أسكن الدال ابن كثیر  #$
١٠٣  ÏµøŠ s9 Î) @‘ Ïϑyf ôãr&    إلیھي   بیاء ابن كثیروصل الھاء

  أعجمي
١١٣/١١٤  çνθç/ ¤‹s3 sù  ، çν$§ƒÎ)    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
فكذبوھو، 

  إیاھو
١١٤  |M yϑ÷è ÏΡ «!$#   نعمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
١١٥  Ç yϑsù §�äÜôÊ$#   فمُن اضطر  ضم النون وصًال ابن كثیر  
١٢١/١٢٢  çµ9u; tGô_ $#  çµ1 y‰ yδuρ ،  وصل الھاء فیھن بواو ابن

  كثیر
  اجتباھو،
وھداھو، 

  وآتیناھو
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 ٨٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

çµ≈ sΨ÷�s?#u uρ   
١٢١  4’ n< Î) 7Þ ü�ÅÀ   إلى سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
١٢٤  Ïµ‹Ïù tβθàÿÏ=tFøƒ s†   فیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  یختلفون
١٢٧  9, øŠ |Ê   ِضْیق  كسر الضاد ابن كثیر  
نھایة السورة ونھایة الجزء : محسنون    ١٢٨

  خامس عشرال
  

  راءــاإلسسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢/٧  çµ≈ sΨù=yè y_ uρ،çνθè=yzyŠ   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  وجعلناھو، دخلوه

٩  tβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  الُقَران

١٢/١٣  çµ≈ sΨù=¢Ásù،  
çµ≈ sΨøΒ u“ø9 r& ،çµ9s)ù=tƒ  

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

  فصلناھو،
ألزمناھو، 

  یلقاھو
٢١  #·‘θÝà øt xΧ ö�ÝàΡ$#   ضم نون التنوین وصًال ابن

  كثیر
 ُنمحظور

  انظر
٢٣  çν$§ƒ Î) È øt$Ï! üθø9 $$Î/ uρ  إیاھو وبالوالدین  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  7e∃é&  أفَّ  بناھا على الفتح ابن كثیر  
٣١  $Z↔ ôÜ½z   وزاد ألفًا بعدھا ابن فتح الطاء

  كثیر
  اًءِخَط

٣٥  Ä¨$sÜó¡É)ø9 $$Î/  بالُقسطاس  ضم القاف ابن كثیر  
٣٦  çµ÷Ψtã Zωθä↔ ó¡tΒ  عنھو مسؤوًال  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٣٨  …çµã∞ÍhŠ y™  

  
فتح الھمزة وأبدل ھاء 
الضمیر تاء مربوطة 

  منصوبة ابن كثیر

  
  سیئًة

٤١  Èβ#u ö�à)ø9 الراء نقل حركة الھمزة إلى   #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  القران
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 ٨٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٤٤  ßxÎm6 |¡è@   ُیِسّبح   ابن كثیر یاًءالتاءأبدل  
       

٤٥/٤٦  tβ#u ö�à)ø9 $#،Èβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
   ابن كثیر فیھماوأسقط الھمزة

  
  القَران

٤٦  çνθßγs)øÿtƒ þ’ Îûuρ  یفقھوھو وفي  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤٨  #·‘θßs ó¡̈Β ö�ÝàΡ$#   ضم  نون التنوین وصًال ابن

  كثیر
 ُنمسحور

  انظر
٤٩  #sŒ Ïr& ... $̄ΡÏ r&   سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن

  كثیر
  َأِانا.. َأِاذا

٥٦  È≅è% (#θããôŠ   قُل ادعوا  ضم الالم وصًال ابن كثیر  #$
٦٠  ’ Îû Èβ#uö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
  

   الُقَرانفي
٦١  ß‰ ß∨ó™r&u  َأَاسجد  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٦٢  È s∫ö�̈zr&   أثبت الیاء وصًال ووقفًا ابن

  كثیر
  أخرتني

٦٤  š�Ï=Å_ u‘uρ  وَرْجلك  أسكن الجیم ابن كثیر  
٦٧  çν$§ƒ Î) ( $−Ηs> sù   وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
  إیاھو فلما

٦٨  
٦٩  
  

y# Å¡øƒ s†  ، Ÿ≅Å™ ö�ãƒ  
öΝ ä.y‰‹Ïè ãƒ  ،

Ÿ≅Å™ ö�ã� sù  
Ν ä3s% Í�øó ã‹sù  

 ابن أبدل الیاء فیھن نونًا
  كثیر

  َنخِسف، نرسل
ُنعیدكم، 

  فنرسل،فنغرقكم

  ÏµŠ Ïù ¸οu‘$s?  فیھي تارة  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٧٦  y7 xÿ≈ n=½z  

  
فتح الخاء وأسكن الالم 
  وأسقط األلف ابن كثیر

  
  َخْلَقك

٧٨/٨٢/ 
٨٨/٨٩  

tβ#u ö�è% ،Èβ#uö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  ُقَران، الُقَران

٩٠  
  

4 ®Lxm u�àf øÿs?   ضم التاء وفتح الفاء وكسر
  الجیم مشددة ابن كثیر

  
  حتى ُتَفجِّر 
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 ٨٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٩٢  $̧ÿ|¡Ï.  ِكْسفًا  أسكن السین ابن كثیر  
٩٣  ö≅è% tβ$ys ö7ß™   فتح القاف وزاد ألفًا بعدھا

  وفتح الالم ابن كثیر
  

  قال سبحان
٩٨  #sŒ Ïr& ... $̄ΡÏ r&   سھل الھمزة الثاینة فیھما ابن

  كثیر
  أِانا.. أِاذا

٩٩  ÏµŠ Ïù ’ n1r'sù  فیھي فأبى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٠١  ö≅t↔ ó¡sù  َفَسل  فتح السین وأسقط الھمزة  
١٠٢  Ï Iωàσ̄≈ yδ �ωÎ)   حقق البزي الھمزة الثانیة

وسھل األولى مع التوسط 
  والقصر

  
   ِإالِ ھؤال

ولقنبل تحقیق األول وتسھیل     
الثانیة وإبدالھا یاًء مدیة 

  وجھان

  ھؤالِء  ِاّال،
  ھؤالئْیَال

١٠٣  
١٠٥/١٠٦  

çµ≈sΨø%u�øîr'sù tΒuρ  

çµ≈sΨø9u“Ρr& ،çµ≈sΨø%u�sù ، 

çµ≈sΨø9̈“tΡuρ  

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

  فأغرقناھو
 أنزلناھو

فرقناھو، 
  نزلناھو

١٠٦  $ZΡ#u ö�è% uρ   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  وقَرانًا

١١٠  È≅è% (#θããôŠ $# ©!$#  
Íρ r& (#θããôŠ $#  

ضم الالم والواو وصًال ابن 
  كثیر

  قُل ادعوا اهللا
  أُو ادعوا

١١١  çνö�Éi9x.uρ #M�� Î7õ3 s?  َوكبِّْر ُھو    وصل الھاء بواو ابن كثیر
  تكبیرًا
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 ٨٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  الكھفسورة 
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان لمة لحفصالك

١  %ỳ uθÏã 2 $VϑÍhŠ s%   عوجًا قیمًا  البن كثیر ال سكت فیھا  

٢  ÏiΒ çµ÷Ρà$©! u�Ïe±u; ãƒ uρ   من لدنھو ویبشر  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣  ÏµŠ Ïù #Y‰ t/ r&   فیھي أبدًا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٧  â‘uρ ü“   تّزاور  الزاي البزيشدد    ?¨

   çµ÷Ζ ÏiΒ 4 y7 Ï9 s̈Œ   منھو ذلك  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٨  öΝ åκâ: |¡øt rBuρ   وتحسِبھم  كسر السین ابن كثیر  

  ÏµøŠ tã#u‘ÏŒ Ï‰Š Ï¹uθø9 $$Î/   ذراعیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  بالوصید

  |M ø⁄ Ï=ßϑs9 uρ   وَلُمّلئت  شدد الالم ابن كثیر  

١٩  çµ÷ΨÏiΒ ô#©Ün=tGuŠ ø9 uρ   ھو ولیتلطفمن  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢٢  þ’ Ïn1§‘ ãΝn=÷æ r&   ربَي أعلم  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
٢٤  Ç tƒÏ‰ ôγtƒ ’Ïn1 u‘   یھدیني ربي  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  

٢٨  çµ1 uθyδ šχ%x.uρ   ھواھووكان  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣٣  $yγn=ä.é&   أْكلھا  أسكن الكاف ابن كثیر  
  çµ÷Ζ ÏiΒ $Z↔ ø‹x©   منھو شیئًا  واو ابن كثیروصل الھاء ب  

٣٤  Ö�yϑrO   ُثُمر  ضم الثاء والمیم ابن كثیر  

36  $yγ÷ΨÏiΒ $Y6 n=s)Ζ ãΒ    ضم الھاء وأثبت میمًا بینھا
  وبین األلف ابن كثیر

  
  منُھما منقلبًا

٣٨/٤٢  þ’ Ïn1u�Î/ #Y‰ tnr&   بربَي أحدًا  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٣٩/٤٠  βÎ) Èβu�s? ،È y Ï?÷σãƒ   یاء فیھما مطلقًا ابن أثبت ال
  إن ترني،یؤتیني  كثیر

٤٠  þ’ Ïn1u‘ βr&   ربَي ان  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
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 ٩٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان لمة لحفصالك

٤٢  ÏνÍ�yϑsWÎ/   بُثُمره  ضم الثاء والمیم ابن كثیر  
  ÏµøŠ ¤ÿx. 4’n?tã   كفیھي على  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٤٤  $Y6 ø)ãã   عُقبًا  ضم القاف ابن كثیر  

٤٥  çµ≈ sΨø9 u“Ρr&،çνρâ‘õ‹ s?   ا بواو ابن موصل الھاء فیھ
  ذروھوت،أنزلناھو  كثیر

٤٧  
ã�Éi� |¡èΣ tΑ$t6 Ågù: أبدل النون تاء وفتح السین    #$

ابن ) الجبال(والیاء ورفع 
  كثیر

  
  ُتَسیَّر الجباُل

٤٩  ÏµŠ Ïù tβθä9θà)tƒ uρ   فیھي ویقولون  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٥٤   Èβ#uö�à)ø9 ء نقل حركة الھمزة إلى الرا   #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  الُقَران

٥٥  Wξ ç6 è%    كسر القاف وفتح الباء ابن
  ِقَبال  كثیر

٥٦  #Yρ â“èδ   ھُزوًا   ابن كثیرھمز الواو  

٥٧  çν#y‰tƒ... çνθßγs)øÿtƒ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  یفقھوھو...یداھو  كثیر

٥٩  
Ν ÎγÅ3 Ï=ôγyϑÏ9 

#Y‰ Ïãöθ̈Β   
ضم المیم وفتح الالم ابن 

  موعدًاُمْھَلِكھم ِل  كثیر

٦٠  çµ9tFxÿÏ9    وصل الھاء فیھا بواو ابن
  لفتاھو  كثیر

٦٣  çµ‹Ï⊥9|¡øΣ r& �ωÎ)    كسر الھاء ووصلھا بیاء ابن
  أنسانیھي إال  كثیر

٦٤  Æ÷ö7tΡ   نبغي  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  

٦٥  
çµ≈ sΨ÷�s?#u... 

çµ≈ sΨ÷Κ ¯=tæ uρ   
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  مناھوعل..آتیناھو  كثیر

٦٦  Ç yϑÏk=yè è?   ُتعلِّمني  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  
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 ٩١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان لمة لحفصالك

٦٧/٧٢  z ÉëtΒ #[�ö9|¹   معْي صبرًا  أسكن الیاء مطلقًا ابن كثیر  
٧٠  çµ÷Ζ ÏΒ #X�ø.ÏŒ   منھو ذكرًا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٧٤  $T¡øÿtΡ Oπ§‹Ï.y—    زاد ألفا بعد الزاي وخفف الیاء ابن
  نفسًازاكیة  كثیر

٧٥  z ÉëtΒ #[�ö9|¹   معْي صبرًا  أسكن الیاء مطلقًا ابن كثیر  

٧٧  |N õ‹y‚ −Gs9    خفف التاء وكسر الخاء ابن
  َتِخذتَل  كثیر

٧٧/٧٨  Ïµø‹n=tã :)علیھي  وصل الھاء فیھمابیاء  )معًا  

٨٠/٨١  çν#uθt/ r&  ،çµ÷Ζ ÏiΒ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  أبواھو، منھو  كثیر

٨٢  ÏµøŠ n=̈æ #[�ö9|¹   علیھي صبرًا  ء بیاء ابن كثیروصل الھا  

٨٣/٨٤  
çµ÷Ζ ÏiΒ #·�ò2ÏŒ   

çµ≈ sΨ÷�s?#u uρ  ÏΒ   
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر
منھو ذكرًا، 

  وآتیناھومن

٨٤/٨٩  
yìt7ø?r'sù  ، §Ν èO yìt7ø?r&    ھم    زة ھم    زة القط    ع أب    دل

وشدد وصل وأسقطھا وصًال    
  التاء بعدھا ابن كثیر

  
  فاتَّبع، ثم اتَّبع

٨٨  ¹ !#u“y_ 4 o_ó¡çt ù: رفع الھمزة دون تنوین ابن    #$
  جزاُء الحسنى  كثیر

٩١  Ïµ÷ƒ y‰ s9 #[�ö9äz   لدیھي خبرًا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٩٢  §Ν èO yìt6 ø?r& $·7t6 y™   ثم اتَّبع سببًا  أسقط ھمزة القطع ابن كثیر  

٩٤  ylθã_ù'tƒ ylθã_ ù'tΒuρ    قرأھما بإبدال الھمزة ألفًا ابن
  ماجوجیاجوج و  كثیر

٩٥   Éi_©3 tΒ   مكَنني  فك اإلدغام ابن كثیر  

٩٥/٩٦  ÏµŠ Ïù  ،Ïµø‹n=tã    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  فیھي، علیھي  كثیر

٩٦  È ÷ sùy‰¢Á9   الصُُّدَفین  ضم الصاد والدال ابن كثیر   #$

٩٧  çνρã�yγøà tƒ $tΒ uρ   یظھروھو وما  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
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 ٩٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان لمة لحفصالك

٩٨  u !% ª.yŠ   نصب وحذف نون الكاف بال
  األلف والھمزة ابن كثیر

  
  دكًا

١٠٢  u !$u‹Ï9 ÷ρr& 4 !$̄ΡÎ)    ِاناأولیاَء  الھمزة الثانیة ابن كثیرسھل   

١٠٤  tβθç7|¡øt s†   یحِسبون  كسر السین ابن كثیر  
١٠٦  #·ρ â“èδ   ًاھُزَو  ھمز الواو ابن كثیر  

  
  مریمسورة 

 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة
٢  ÏM uΗ÷q u‘ y7În/ u‘   رحمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  

٣  
  

!$§ƒ Í�Ÿ2y— øŒÎ)    أثبت ھمزة مفتوحة بعد
 )إذ( وسھل ھمزة األلف

  وصًال ابن كثیر

  
  زكریاَء ِاذ

٥  “Ï !#u‘uρ ÏM tΡ$Ÿ2uρ   ورائَي   فتح الیاء وصًال ابن كثیر
  وكانت

٦  ã& ù#yè ô_$#uρ Éb> u‘   واجعلھو رب  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٧  
  

!$§ƒ Í�Ÿ2u“≈ tƒ $̄ΡÎ)    أثبت ھمزة زكریا مضمومة
وسھل ھمزة إنا وأبدلھا واوًا 

  ابن كثیر) وجھان(مكسورة 

 ِانا ُءیازكریا
  زكریاُء ِونا

٨  $w‹ÏFÏã   ُعتیًا  ضم العین ابن كثیر  
١٤/١٥  Ïµ÷ƒ y‰ Ï9 üθÎ/ ،Ïµø‹n=tã    وصل الھاء فیھما بیاء ابن

  كثیر
  بوالدیھي،علیھي

١٨  þ’ ÏoΤÎ) èŒθããr&   إنَي أعوذ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  
٢٢  çµ ÷Gn=yϑyssù 

ñVx‹t7 oKΡ$$sù   وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  ھو فانتبذتتفحمل

٢٣  ‘M ÏΒ   ُمتُّ  ضم المیم ابن كثیر  
  $\‹ó¡nΣ   ِنسیًا  كسر النون ابن كثیر  
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 ٩٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢٤  ÏΒ !$pκÉJøt rB    فتح المیم ونصب التاء ابن
  كثیر

  َمْن َتحَتھا

٢٥  ñÝ É)≈ |¡è@    فتح التاء وشدد السین وفتح
  القاف ابن كثیر

  
  طَتسَّاَق

٢٩  Ïµø‹s9 Î) ( (#θä9$s%   إلیھي قالوا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٣٤  tΑöθs% Èd, ysø9   قوُل الحق  رفع الالم وصًال ابن كثیر   #$
٣٦  ¨βÎ) uρ ©!    اهللاّنوَأ  فتح الھمزة ابن كثیر   #$
  ÔÞ ü�ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
  çνρß‰ ç7ôã$$sù 4 #x‹≈ yδ   فاعبدوھو   وصل الھاء بواو  ابن كثیر

  ھذا
٤٢  Ïµ‹Î/{ ألبیھي یا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یا  
٤٢/٤٣/  
٤٤/٤٥  

ÏM t/ r'̄≈ tƒ )وقف علیھن بالھاء ابن كثیر  )كلھ    
  یا أبْھ

٤٣  $WÛ ü�ÅÀ   سراطًا  أبدل الصاد سینًا قنبل  

٤٥  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   إنَي أخاف   ابن كثیرفتح الیاء وصًال  
٥١  $TÁn=øƒ èΧ   مخِلصًا  كسر الالم ابن كثیر  

٥٢/٥٣  
٥٧  

çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰≈ tΡuρ، 

çµ≈ uΖ ö/ §�s% uρ، çν%s{ r&  

çµ≈ sΨ÷è sùu‘uρ   

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

نادیناھو، 
قربناھو، 

  أخاھو
  ورفعناھو

٦٠  tβθè=äzô‰ tƒ    ضم الیاء وفتح الخاء ابن
  كثیر

  ُیْدَخلون

٦٥  çνô‰ ç7ôã$$sù   فاعبدھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٦٦  #sŒ Ïr& $tΒ ‘MÏΒ    سھل الھمزة الثانیة وضم المیم
  ابن كثیر

  ما ُمّتأِاذا 

٦٧  ã�à2õ‹ tƒ   وفتحھاشدد الذال والكاف  
  ابن كثیر

  
  َیذَّكَّر

  çµ≈ sΨø)n=yz  ÏΒ   خلقناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
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 ٩٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٦٨/٦٩/٧٠  $wŠ ÏWÅ_)معًا( ، 

$w‹ÏGÏã ،$w‹Ï=Ï¹  
ضم الكسرة في ا لحرف 

  األول في الثالثة ابن كثیر

ُجثیًا، ُعتیًا، 
  .ُصلیًا

٧٣  $YΒ$s)̈Β   ُمَقامًا  ضم المیم ابن كثیر  

٩٠  çµ÷Ζ ÏΒ ‘, t±Ψs?uρ   منھو وتنشق  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٩٥  Ïµ‹Ï?#u tΠöθtƒ   آتیھي یوم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٩٧  çµ≈ tΡö�¡¡o„ y7 ÏΡ$|¡Ï=Î/   یسرناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر

  بلسانك
  

  طــــھسورة 
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٢  tβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء    #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  الُقَران

١٠  þ’ ÏoΤÎ) àMó¡nΣ#u   

þ’ Ìj?yè ©9 /ä3‹Ï?#u   
فتح الیاء فیھما وصًال ابن 

  كثیر

   آنستإنَي
  لعلَي آتیكم

١٢  þ’ ÎoΤÎ) O$tΡr& y7•/ u‘  َأنَي أنا ربك  فتح الھمزة والیاء ابن كثیر  
١٢  “YθèÛ  ُطَوى  حذف التنوین ابن كثیر  

١٤  
  

û É_̄ΡÎ) $tΡr& ª!$#   
  

  فتح الیاء فیھما ابن كثیر
  

  إننَي أنا اهللا
  

١٦  çµ1 uθyδ 3“yŠ ö�yIsù  ھواھو فتردى  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٨  z’ Í< uρ $pκ� Ïù   ولي فیھا  أسكن الیاء ابن كثیر  
٣١   Ê�r& ôŠ ß‰ ô©$#   أخَي اشدد  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٣٢  çµø.Î�õ° r&uρ þ’Îû   شركھو فيوأ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣٩  ÏµŠ ÏùÉ‹ ø% $# ،Ïµ‹ÏùÉ‹ ø% $$sù   اقذفیھي،فاقذفیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  çνõ‹ è{ ù'tƒ Aρ ß‰tã   یأخذھو عدو  اء بواو ابن كثیروصل الھ  
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 ٩٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

٤١/٤٢   Å¤øÿuΖ Ï9 ó= yδøŒ $#،  

“Í�ø.ÏŒ !$t6 yδøŒ $#   
فتح الیاء فیھما وصًال ابن 

  كثیر

  لنفسَي اذھب
  لذكرَي اذھبا

٤٧  çν$uŠ Ï?ù'sù Iωθà)sù   فأتیاه فقوال  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٥٣  #Y‰ ôγtΒ    كسر المیم وفتح الھاء وزاد
  ألفًا بعدھا ابن كثیر

  
  ًاَھادِم

٥٦  çµ≈ sΨ÷ƒ u‘r& $uΖ ÏF≈ tƒ#u   أریناھو آیاتنا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٥٨  “Yθß™   ِسوى  كسر السین ابن كثیر  

٦١  /ä3 tGÅs ó¡ãŠ sù   ْسَحتكمَفَی  فتح الیاء والحاء ابن كثیر  
٦٣  Èβ ẍ‹≈ yδ  مع لزوم المد في شدد النون 

   ابن كثیراأللف
  

  ّنھذآ
٦٦  Ïµø‹s9 Î) ÏΒ ÷Λ¿εÍ�ós Å™   إلیھي من   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  سحرھم
٦٩  ô# s)ù=s?    فتح ابن كثیر الالم وشدد

القاف، وشدد البزي التاء 
  وصًال

  ھي َتَلقَّف، 
  ھي تََّلقَّف

٧١  ÷ΛäΖ tΒ#u    زاد البزي ھمزة االستفھام وسھل
  الثانیة

  أَاامنتم

٧٣   Ïµø‹n=tã z ÏΒ Í�ós Åb¡9$#   ھي من علی  وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  السحر

٧٧  ÷βr& Î�ó r&    أبدل ھمزة القطع ھمزة وصل
النون اللتقاء الساكنین  كسرو

  ابن كثیر

  
  أِن اسر

٨١  ÏµŠ Ïù ، Ïµø‹n=tã    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  علیھي عاكفین

٨٧  $uΖ Å3 ù=yϑÎ/   نابِ  كسر المیم ابن كثیرلكم  
٩١  Ïµø‹n=tã t ÏÿÅ3≈ tã   علیھي عاكفین  ثیروصل الھاء بیاء ابن ك  
٩٣  �ωr& Ç∅yè Î7®K s?   أال تتبعني  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  

٩٧  …çµxÿn=øƒ éB   ُتخِلَفھ  كسر الالم ابن كثیر  

  Ïµø‹n=tã $ZÿÏ.%tæ  علیھي عاكفًا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ٩٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة البیان الكلمة لحفص رقم اآلیة

١٠٠  çµ÷Ζ tã …çµ̄ΡÎ* sù   عنھو فإنھ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٠١  ÏµŠ Ïù ( u!$y™ uρ   فیھي وساء  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١١٢  Ÿξ sù ß∃$sƒ s†    حذف األلف وجزم الفاء ابن

  كثیر
  فال َیَخْف

١١٣  çµ≈ sΨø9 u“Ρr&   أنزلناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١١٣/١١٤  $̧Ρ#u ö�è%،Èβ#uö�à)ø9 $$Î/    نقل حركة الھمزة إلى الراء

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
  

  ، بالقَرانُقَرانًا
  Ïµ‹Ïù z ÏΒ Ï‰‹Ïãuθø9 فیھي من   وصل الھاء بیاء ابن كثیر  #$

  الوعید
١٢٢  çµ≈ t6 tGô_ $# …çµš/ u‘   اجتباھو ربھ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

  Ïµø‹n=tã 3“y‰ yδuρ   علیھي وَھدى  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٢٥  û É_s?ö�|³xm 4‘ yϑôãr&   حشرتني   فتح الیاء وصًال ابن كثیر
  أعمى

١٣١  ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘uρ   فیھي ورزق  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

١٣٣  Ν ÎκÌE ù's?    یأتھم   ابن كثیرالتاء یاءأبدل  
١٣٥  ÅÞ ü�Å_Ç9   السراط  أبدل الصاد سینا قنبل   #$

س  الجزء السادونھایة نھایة السورة: اھتدى    
  عشر

  
  األنبیاءسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٢  çνθãè yϑtGó™ $# öΝ èδuρ   استمعوھو وھم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٤  tΑ$s% ’ Ïn1 u‘    ضم القاف وحذف األلف
  وأسكن الالم ابن كثیر

  
  قْل ربي

٥  çµ1 u�yIøù$# ö≅t/   افتراھو بل  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٧  û ÇrθœΡ öΝ Îκö� s9 Î)    أبدل النون یاء والیاء ألفًا

   ابن كثیروفتح الحاء
  

  ى إلیھمیو َح
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 ٩٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

  (#ûθè=t↔ ó¡sù    أسقط الھمزة وفتح السین ابن
  كثیر

  فَسلو

١٠/١٣  ÏµŠ Ïù :)فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  )معًا  
١٧  çµ≈ tΡõ‹ sƒ ªB̂ω  ÏΒ   ال تخذناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢٤   tΒ z Éë̈Β ã�ø.ÏŒ uρ   وذكرمن معْي  أسكن الیاء وصًال ابن كثیر   
٢٥  û ÇrθçΡ Ïµø‹s9 Î)   

  
ون یاء والیاء ألفًا أبدل الن

   ابن كثیروفتح الحاء
  

   إلیھىیوَح

٢٥/٢٩  Ïµø‹s9 Î) …çµ̄Ρr&،Ïµƒ Í“ øgwΥ    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

إلیھي أنھ، 
  نجزیھي

٣٠  óΟ s9uρ r& u�tƒ tÏ%©!   ألم یر الذین  أسقط الواو ابن كثیر   #$

٣٤  ¨M ÏiΒ   ُمّت  ضم المیم ابن كثیر  
٣٦  #·ρ â“èδ   ُھُزوًا  ن كثیرھمز الواو اب  

٤١  Ï‰ s)s9uρ x—Í“÷κçJó™   ولقُد استھزئ  ضم الدال وصًال ابن كثیر   #$

٤٥  u !%tæ‘$! $# #sŒ Î)    سھل الھمزة الثاینة وصًال ابن
  كثیر

   ِاذ االدعاَء

٤٨  [ !$u‹ÅÊuρ   وضئاء  ھمز الیاء قنبل  

٥٠  çµ≈ sΨø9 u“Ρr& 4 ÷ΛäΡr'sùr&   تمأنزلناھو أفأن  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٥٢/٥٨  ÏµŠ Î/{ ،Ïµø‹s9 Î)   ألبیھي، إلیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٦٢  |MΡr&u   أَانت  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٦٣  öΝ èδθè=t↔ ó¡sù    أسقط الھمزة وفتح السین ابن

  كثیر
  فَسلوھم

٦٧  7e∃é&    بنى الفاء على الفتح ابن
  كثیر

  ُأفَّ

٦٨/٧١  çνθè% Íh�xm ، çµ≈ sΨø‹̄gwΥ uρ   الھاء فیھما بواو ابن وصل 
  كثیر

  حرقوھو، ونجیناھو

٧٣  Zπ£ϑÍ←r&   مةِاأ  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
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 ٩٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٧٤  
٧٥/٧٦  
٧٧  

çµ≈sΨ÷� s?#u،çµ≈sΨ ø‹ ¯g wΥuρ   

çµ≈sΨù=yzôŠ r& uρ،çµ≈uΖø‹ ¤fuΖsù   

çµ≈ tΡö�|ÇtΡuρ   

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  ثیرك

آتیناھو، 
  ونجیناھو

  أدخلناھو، فنجیناه
  ونصرناھو

٧٨  ÏµŠ Ïù ãΝsΨxî   فیھي غنم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٨٠  çµ≈ sΨ÷Κ ¯=tæ uρ sπyè ÷Ψ|¹   ووعلمناھ  وصل الھاء بواو ابن كثیر 

  صنعة
  Ν ä3sΨÅÁós çGÏ9   لُیحصنكم   ابن كثیرأبدل التاء یاء  

٨٤/٨٨  çµ≈ sΨ÷�s?#u uρ،çµ≈ sΨø‹̄gwΥ uρ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  وآتیناھو،ونجیناھو

٨٧  Ïµø‹n=tã 3“yŠ$sΨsù    وصل الھاء فیھا بیاء ابن
  كثیر

  علیھي فنادى

٨٩  !$§ƒ Í�Ÿ2y— uρ øŒ Î)    زاد ھمزة مفتوحة بعد األلف
وسھل الھمزة الثانیة ابن 

  كثیر

  
  وزكریاَء ِاذ

٩٦  ßlθã_ù'tƒ ßlθã_ù'tΒ uρ    أبدل الھمزتین ألفًا فیھما ابن
  كثیر

  یاجوج وماجوج

٩٩  Ï Iωàσ̄≈ yδ ZπyγÏ9#u    الھمزة الثانیة یاًء مفتوحة أبدل
  ابن كثیر

  ھؤالِء یالھة

١٠٤  É= çGà6 ù=Ï9    كسر الكاف وفتح التاء وزاد
  ألفًا بعدھا ابن كثیر

  
  للِكتاب

١٢٢  Ÿ≅≈ s% Éb>u‘    ضم القاف وحذف األلف
  وأسكن الالم ابن كثیر

  
  ُقْل رب

    نــھــایة السورة: تصفون    
  
  الحجسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة انالبی الكلمة لحفص

٤  Ïµø‹n=tã ... Ïµƒ Ï‰ ÷κu‰ uρ    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

... علیھي
  یھدیھي

٤  çν�ωuθs? …çµ̄Ρr'sù   توالھو فأنھ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
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 ٩٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة انالبی الكلمة لحفص

٥  â !$t±nΣ #’ n< Î)    سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا
  وجھان ابن كثیر. واوًا

  نشاُء ِالى، 
  نشاُء ِولى

٩  ¨≅ÅÒã‹Ï9   ِلَیِضلَّ  لیاء ابن كثیرفتح ا  
١١/١٦  çµ÷Ft/$|¹ r& ،çµ≈ sΨø9 u“Ρr&    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
أصابتھو 

  أنزلناھو
١٩  Èβ#x‹≈ yδ    شدد النون ومد األلف لزومًا ابن

  كثیر
  ھذآنِّ

٢٣  #Zσä9 ÷σä9 uρ   ولؤلٍؤ  جر الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٢٤  ÅÞ ü�ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  
٢٥  çµ≈ uΖ ù=yè y_،çµø% É‹ œΡ    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
جعلناه، 

  نذقھو
  > !#uθy™   سواٌء   ابن كثیررفعھا  
  ÏŠ$t7ø9 $#uρ   والبادي  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  
  ÏµŠ Ïù :)فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  )معًا  

٢٦  z ÉL÷�t/ šÏÿÍ←!$©Ü=Ï9   بیتي   أسكن الیاء ابن كثیر
  نللطائفی

٢٩  ¢Ο èO (#θàÒø)u‹ø9   ثم لیقضوا  كسر الالم قنبل  
٣٨  ßìÏù ÿ‰ ãƒ    فتح الیاء وأسكن الدال

وحذف األلف وفتح الفاء ابن 
  كثیر

  
  َیْدَفع

٣٩  tβÏŒ é&   أِذن  فتح الھمزة ابن كثیر  
  šχθè=tG≈ s)ãƒ   یقاِتلون  كسر التاء ابن كثیر  

٤٠  ôM tΒÏd‰ çλ°;   لُھِدَمت  خفف الدال ابن كثیر  
٤٥/٤٨   Éir(s3sù ،  Éir( Ÿ2uρ    زاد ألفًا بعد الكاف وھمزة

مكسورة بعدھا وحذف الیاء 
  ابن كثیرووسط المنفصل 

  
  فكائن

  وكاِئن
٤٧  $£ϑÏiΒ šχρ‘‰ãè s?    مما یعدون  تاء یاء ابن كثیرالأبدل  
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 ١٠٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة انالبی الكلمة لحفص

٥١  t Í“Åf≈ yèãΒ    حذف األلف وشدد الجیم ابن
  كثیر

  ّجزینَعُم

٥٤  7Þ ü�ÅÀ   سراٍط   قنبلأبدل الصاد سینًا  
٥٥  çµ÷ΨÏiΒ 4 ®Lxm   منھو حتى  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٦٠  Ïµø‹n=tã çµ̄Ρu�ÝÇΨuŠ s9   علیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  لینصرنھ
٦٢  �χr& uρ $tΒ šχθããô‰tƒ   تدعون   ابن كثیرأبدل التاء یاء  
٦٥  u !$yϑ¡¡9 $# βr&   

  
أسقط البزي الھمزة األولى 

  مع القصر والتوسط
  

  ما أنالس
ولقنبل تحقیق األولى مع تسھیل     

  الثانیة
  السماَء َان

  السماَء ْا ن  وإبدالھا ألفًا وجھان    
٦٧  çνθà6Å™$tΡ ( Ÿξ sù   وھو فالكسنا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٦٩  ÏµŠ Ïù   فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٧١  öΑÍi”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن

  كثیر
  ُیْنِزل

٧٣  çνρä‹ É)Ζ tFó¡o„  çµ÷ΨÏΒ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

یستنقذوھو 
  منھو

  نھایة السورة والجزء السابع عشر: النصیر    ٧٨
  

  المؤمنونسورة 
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٨  öΝ ÎγÏF≈ sΨ≈ tΒ{   حذف األلف بعد النون على
  اإلفراد ابن كثیر

  
  ألمانتھم

١٣/١٤  
١٨  

çµ≈ sΨù=yè y_،çµ≈ tΡù't±Σ r&  
çµ≈ ¨Ψs3 ó™ r'sù  

وصل الھاء  فیھن بواو ابن 
  كثیر

  أنشأناھو،جعلناھو،
  فأسكناھو

٢٠  u !$uΖ øŠ y™  ِسیناء  كسر السین ابن كثیر  
  àM ç6 /Ψs?   ُتْنِبُتضم التاء وكسر الباء ابن  
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 ١٠١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

  كثیر
٢٧  Ïµø‹s9 Î)   وصل الھاء فیھا بیاء ابن

  كثیر
  إلیھي

  u !$y_ $tΡÞ� ö∆ r&  ألولى أسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  جا أمرنا

وحقق قنبل األولى مع     
تسھیل الثانیة وإبدالھا ألفًا 

  وجھان

  جاَءَ امرنا
  جاَء ْامرنا

  ÏΒ 5e≅à2 È ÷ ỳ ÷ρy—  من كِل   حذف التنوین ابن كثیر
  زوجین

٣٢  Èβr& (#ρß‰ ç7ôã$#  أُن اعبدوا  ضم النون وصًال ابن كثیر  
٣٣  çµ÷Ζ ÏΒ ÛUu�ô±o„ uρ  منھو ویشرب  ھاء بواو ابن كثیروصل ال  

٣٥  öΝ šFÏΒ  ُمتُّم  ضم المیم ابن كثیر  

٣٦  |N$pκö� yδ )ھیھاه  وقف علیھما البزي بالھاء  )معًا  
٤٤  #u�øIs? ( ¨≅ä.  $tΒ تترًا كل ما  نوَّن الراء بالنصب ابن كثیر  

  u !%ỳ Zπ̈Β é&   سھل الثانیة بین الھمزة والواو
  ابن كثیر

  جاَء ُامًة

٤٤/٤٥  çνθç/ ¤‹x.  ،çν$yzr&uρ   وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  كذبوھو، وأخاھو

٥٠  ;ο uθö/ u‘  ُربوة  ضم الراء ابن كثیر  
٥٢  ¨βÎ) uρ ÿÏν É‹≈yδ  وأنَّ ھذه  فتح الھمزة ابن كثیر  

٥٥  tβθç7|¡øt s†r&  أیحِسبون  كسر السین ابن كثیر  

٧٣/٧٤  7Þ ü�ÅÀ،ÅÞ ü�Å_Ç9   راطسراط، الس  أبدل الصاد سینًا قنبل  #$

٧٧/٧٩  ÏµŠ Ïù  ،Ïµø‹s9 Î) uρ   وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  فیھي، إلیھي

٨٢  #sŒ Ïr& ... $̄ΡÏ r&   سھل الھمزة الثانیة في الكلمتین
  ابن كثیر

  أِانا... أِاذا

٨٢  $uΖ ÷FÏΒ  ُمتنا  ضم المیم ابن كثیر  
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 ١٠٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٨٥  šχρã�ª.x‹ s?  تذَّكرون  شدد الذال ابن كثیر  
٨٨  Ïµø‹n=tã χ Î) óΟ çFΖ ä.  علیھي إن   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  كنتم
٩٩  u !%ỳ ãΝ èδy‰ tnr&    أس  قط الب  زي الھم  زة األول  ى

 وحق  ق م  ع الق  صر والتوس  ط
قنب    ل الھم    زة األول    ى م    ع    

. ت  سھیل الثانی  ة وإب  دالھا ألف  اً   
  وجھان

  
   جا أحدھم

  جاَء َاحدھم 
  جاَء ْاحدھم

١٠٠  þ’ Ìj?yè s9 ã≅yϑôãr&  أعمللعلَي   فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

١١٢  Ÿ≅≈ s% öΝx.  ُقْل كم  بناھا على األمر ابن كثیر  
١١٣  È≅t↔ ó¡sù   نقل حركة الھمزة إلى السین

  ابن كثیر
  َفَسل
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 ١٠٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  

  النــــورسورة 
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١  $yγ≈ sΨôÊu�sùuρ   فرَّضناھا  شدد الراء ابن كثیر  
  tβρ ã�ª.x‹ s?   تّذكرون  شدد الذال ابن كثیر  
٢  ×πsùù&u‘   فةرَأ  فتح الھمزة ابن كثیر  
٦  â !#y‰pκà− HωÎ)    سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا

  وجھان ابن كثیر. واوًا
  شھداُء ِاال،
  شھداُء ِوال

  ßìt/ ö‘r& ¤N ÿ‰≈ uηx©   أربَع شھاد ات  نصب العین ابن كثیر  
٧  |M uΖ÷è s9 «!$#   ْھلعَن  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
  Ïµø‹n=tã βÎ)   علیھي إن  صل الھاء بیاء ابن كثیرو  
٩  sπ|¡Ïϑ≈ sƒ ù: $#uρ ¨βr&    أن والخامسُة  رفع التاء ابن كثیر   

١١  çνθç7|¡øt rB    كسر السین ووصل الھاء بواو
  ابن كثیر

  تحِسبوھو

١٢/١٦  çνθãΚ çF÷è Ïÿxœ :)سمعتموھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  )معًا  
١٣/١٤  Ïµø‹n=tã  ،ÏµŠ Ïù   یاء ابن وصل الھاء فیھما ب

  كثیر
  علیھي، فیھي

١٥  øŒ Î) …çµtΡöθ¤)n=s?   ّتلقونھإْذ  شدد البزي التاء وصًال   
  …çµtΡθç7|¡øt rBuρ   وتحِسبونھ  كسر السین ابن كثیر  

٢١  ÏN üθäÜäz :)خطْْوات  أسكن البزي الطاء  )معًا  
٢٧/٢٩  $·?θ ã‹ç/)معًا(،öΝ à6Ï?θã‹ ç/   ميوتكيوتاً، بِِبِِ  كسر الباء فیھما ابن كثیر  
٣١  £ÎκÍ5θãŠ ã_   جِيوبِهن  كسر الجیم ابن كثیر  
٣٣  Ï !$tó Î7ø9 $# ÷βÎ)    سھل البزي الھمزة األولى

مع التوسط والقصر وحقق 
  الثانیة

وحقق قنبل األولى مع 
تسھیل الثانیة وإبدالھا یاًء 

  وجھان. مدیة

  
  البغا إن

  البغاِء ِان
  البغاِء ین
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 ١٠٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٣٤  ;M≈ uΖÉi�t7–Β   یَّناتمب  فتح الیاء ابن كثیر  
٣٥  ß‰ s%θãƒ  ÏΒ    قرأھا بالتاء المفتوحة بدل

الیاء وفتح الواو وشدد القاف 
  وفتح الدال ابن كثیر

  
  

  َتَوقََّد من
  çµó¡|¡ôϑs? Ö‘$tΡ   تمسسھو نار  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣٦  BNθã‹ç/   بِيوت  كسر الباء ابن كثیر  
٣٩  çµç7|¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ©à9   ٍسبھ الظمآنیح  كسر السین ابن كثیر   #$
٣٩/٤٠  çνô‰ Ågs†، çµ9©ùuθsù ،

çµ9t±øó tƒ   
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر

یجدھو، 
  فوفھاه

  یغشاھو
٤٠  Ò>$ut x�    سحاُب  )سحاب(أسقط البزي تنوین  
٤٠  7M≈ yϑè=àß    ظلماِت  )ظلمات(جر المكي  

٤٣  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  وُیْنِزل

٤٦  ;M≈ uΖÉi�t7–Β   مبینات  فتح الیاء ابن كثیر  
  â !$t±o„ 4’n< Î)    سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا

  واوًا وجھان ابن كثیر
  یشاُء ِالى

  یشاُء ِولى
  7Þ ü�ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سینا قنبل  

٥٢  Ïµø)−Gtƒ uρ y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù    كسر القاف وصل الھاء بیاء
  ابن كثیر

  ویتِقھي فأولئك

٥٤  χÎ* sù (#öθ©9 uθs?   فإن ّتولوا  شدد البزي التاء وصًال  
  Ïµø‹n=tã $tΒ Ÿ≅ÏiΗäq   علیھي ما حمل  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  çνθãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tGôγs?   تطیعوھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  تھتدوا

٥٥  Ν åκ̈] s9Ïd‰ t7ãŠ s9 uρ    أسكن الباء وخفف الدال ابن
  كثیر

  وُلُیـْبِدلنھم

٥٧  Ÿω ¨ t|¡øt rB   ال تحِسبن  ن ابن كثیركسر السی  
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 ١٠٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٦١  öΝ à6 Ï?θã‹ç/ ، ÏNθã‹ç/ 

 ،$Y?θã‹ç/   
  كسر الباء فیھن ابن كثیر

بِيوتكم، بِيوت، 
  بِيوتا

٦٢  çνθçΡÉ‹ ø↔ tGó¡o„ 4 ¨βÎ)   یستأذنوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٦٤  Ïµø‹n=tã... Ïµø‹s9 Î)    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  إلیھي...علیھي

  
  الفرقـــانسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٤  çµ1 u�yIøù$#   افتراھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤/٥/٧/٨  Ïµ ø‹ n=tã)معًا(،Ïµ ø‹ s9Î))بیاء ابن نوصل الھاء فیھ  )معًا 

  كثیر
علیھي، 

  إلیھي
٨  #·‘θßs ó¡̈Β ö�ÝàΡ$#    ضم نون التنوین وصًال ابن

  كثیر
مسحوَرُن 

  انظر
١٠  ≅yè øgs†uρ y7   ویجعُل لك   الالم ابن كثیررفع   9©
١٣  $Z)Íh‹|Ê   َضْیقًا  أسكن الیاء مخففة ابن كثیر  
١٧  óΟ çFΡr&u   أَانتم  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
  Ï Iωàσ̄≈ yδ ÷Π r&    أبدل الھمزة الثانیة یاء مفتوحة

  ابن كثیر
  ھؤالء َیم

١٩  šχθãèŠÏÜtFó¡n@   یستطیعون  بالیاء بدل التاء البن كثیر  
١٩/٢٣  çµø% É‹ çΡ  ،çµ≈ sΨù=yè yf sù    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
نذقھو، 

  فجعلناھو
٢٥  ß, ¤)t±n@   تشَّقُق  شدد الشین ابن كثیر  
  tΑÍh“ çΡuρ èπs3 Í×̄≈ n=yϑø9 زاد نونًا مضمومة قبل النون       #$

ة وخفف ال زاي ورف ع       اكنالس
ال  الم ون  صب المالئك  ة اب  ن    

  كثیر

  
  

وُنْنزُل 
  المالئكَة

٢٧  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ãΑθà)tƒ   یدیھي یقول  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ١٠٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٣٠  ’ ÍΓöθs% (#ρ ä‹sƒ ªB$#    قومَي اتخذوا   ابن كثیر وصًالالیاءفتح  
       

٣٠/٣٢  tβ#u ö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء   )معًا(: #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  الُقَران

٣٢/٣٥  çµ≈ sΨù=̈?u‘uρ  ،çν%s{r&   وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

رتلناھو، 
  أخاھو

٣٨  (#yŠθßϑrO uρ    نون الدال بالنصب ووقف
  علیھا باأللف ابن كثیر

  
  وثمودًا

٤٠  Ï öθ¡¡9$# 4 öΝn=sùr&    أبدل الھمزة الثانیة یاء مفتوحة
  ابن كثیر

  السوِء َیَفلم

٤١  #·ρ â“èδ   ُھُزُوًا  أبدل الواو ھمزة ابن كثیر  
٤٣  çµ1 uθyδ |MΡr'sùr&    أفانتوھواھ  ابن كثیروصل الھاء بواو   
٤٣/٤٥  Ïµø‹n=tã :)وصل الھاء فیھما بیاء ابن   )معا

  كثیر
  علیھي

٤٤  ÷Π r& Ü= |¡øt rB   أم تحِسب  كسر السین ابن كثیر  

٤٦  çµ≈ uΖ ôÒt6 s% $uΖ øŠ s9Î)   قبضناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  إلینا

٤٨  yx≈ tƒ Íh�9 أسكن الیاء وحذف األلف ابن    #$
  كثیر

  الریح

  #M�ô³ç0    قرأھا بالنون المضمومة بدل
  الباء وضم الشین ابن كثیر

  
  ُنُشرًا

٥٠  çµ≈ uΖ øù§�|À   صرفناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٥٧  Ïµø‹n=tã ô ÏΒ   علیھي من  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٥٧  u !$x© βr&    أسقط البزي الھمزة األولى

  مع القصر والتوسط
  

  شا أن
وحقق قنبل األولى مع تسھیل     

  الثانیة
  شاَء َان

  شاَء َان  وجھان. وإبدالھا ألفًا مدیة    
٥٩  ö≅t↔ ó¡sù    نقل حركة الھمزة إلى السین

  ابن كثیر
  فَسل
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 ١٠٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٦٧  (#ρ ã�äIø)tƒ   یِقتروا  كسر التاء ابن كثیر  
٦٩  ô# yè≈ŸÒãƒ ã& s!    حذف األلف وشدد العین ابن

  كثیر
  ُیَضعَّْف

  
  الشعراءسورة 

 القراءة نالبیا الكلمة لحفص رقم اآلیة
٤  öΑÍi”t∴çΡ    أسكن النون وخفف الزاي ابن

  كثیر
  ُنْنِزل

  Ï !$uΚ ¡¡9$# Zπtƒ#u    أبدل الھمزة الثانیة یاًء مفتوحة
  ابن كثیر

  السماِء یایة

٥  çµ÷Ζ tã t ÅÊÍ�÷è ãΒ   عنھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  معرضین

١٢  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   إنَي أخاف  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٣٢/٣٦  çν$|Átã ،çν%s{r&uρ    بن اوصل الھاء فیھما بواو
  كثیر

عصاھو، 
  وأخاھو

٣٦  ÷µÅ_ ö‘r&    زاد ھمزة ساكنة بعد الجیم
وضم الھاء ووصلھا بواو 

  ابن كثیر

  
  أرجْئھو

٤١  ¨ Ér& $uΖ s9   أِان لنا  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٤٥  çν$|Átã   عصاھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  }‘ Ïδ ß#s)ù=s?    فتح الالم وشدد القاف ابن

  كثیر
  وشدد التاء وصًال البزي

  ھي تََّلقَّف
  ھي َتَلقَّف

٤٩  óΟ çGΨtΒ#u    زاد ھمزة االستفھام وسھل
  ابن كثیرالثانیة الھمزة 

  
  أَاْامنتم

٥٢  ÷βr& Î�ó r&    كسر النون ووصل ھمزة القطع
  ابن كثیر

  أِن اسر

٥٦  tβρ â‘É‹≈xm   َحِذرون  حذف األلف ابن كثیر  
٥٧  5βθãŠ ããuρ   وِعُیون  كسر العین ابن كثیر  
٦٢  z ÉëtΒ ’ Ïn1 u‘   معْي ربي  أسكن الیاء ابن كثیر  
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 ١٠٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة نالبیا الكلمة لحفص رقم اآلیة

٦٩  r't7tΡ zΟŠÏδ ü�ö/ Î)    سھل الھمزة الثانیة بین
  الھمزة والیاء ابن كثیر

  
  نبأ ِابراھیم

٧٠/١٠٩  Ïµ‹Î/{  ،Ïµø‹n=tã    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

ألبیھي، 
  علیھي

١٠٩  y“Í�ô_ r& �ωÎ)   أجرْي إال  أسكن الیاء ابن كثیر  
١١٨  ∅tΒ uρ z Éë̈Β z ÏΒ   معْي من  أسكن الیاء ابن كثیر  
١١٩  çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù  tΒ uρ   فأنجیناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر

  ومن
١٢٧  Ïµø‹n=tã ô ÏΒ   علیھي من  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  y“Í�ô_ r& �ωÎ)   جرْي إالأ  أسكن الیاء ابن كثیر  
١٣٤  AβθãŠ ããuρ   وِعیون  كسر العین ابن كثیر  
١٣٥  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   إنَي أخاف  فتح الیاء وصال ابن كثیر  
١٣٧  ß, è=äz    فتح الخاء وأسكن الالم ابن

  كثیر
  َخْلُق

١٣٩  çνθç/ ¤‹s3 sù   فكذبوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٤٥  Ïµø‹n=tã ô ÏΒ   ي منعلیھ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  y“Í�ô_ r& �ωÎ)   أجرْي إال  أسكن الیاء ابن كثیر  

١٤٧/١٤٩  5βθã‹ããuρ  ،$Y?θã‹ç/    كسر العین والباء فیھما ابن
  كثیر

  ِبیوتًاِعیون، 

١٤٩  t ÏδÍ�≈ sù   َفرھین  حذف األلف ابن كثیر  

١٦٤  Ïµø‹n=tã ô ÏΒ  علیھي من  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  y“Í�ô_ r& �ωÎ)   أجرْي إال   كثیرأسكن الیاء ابن  

١٧٠  çµ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù    وصل الھمزة الھاء بواو ابن
  كثیر

  فنجیناھو

١٧٦  Ïπs3 ø‹t↔ ø9    أسقط الھمزة ونقل حركتھا
   وفتح التاء ابن كثیرإلى الالم

  
  َلْیَكَة

١٨٠  Ïµø‹n=tã ô ÏΒ   علیھي من  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
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 ١٠٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 القراءة نالبیا الكلمة لحفص رقم اآلیة

  y“Í�ô_ r& �ωÎ)   ْي را إلى أج  أسكن الیاء ابن كثیر
  إال

١٨٢  Ä¨$sÜó¡É)ø9 $$Î/   بالُقسطاس  ضم القاف ابن كثیر  

١٨٧  $Zÿ|¡Ï.  ِكْسفًا  أسكن السین ابن كثیر  

       
١٨٧  z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# βÎ)    سھل البزي الھمزة األولى

  مع التوسط والقصر
من السماِ  

  إن
وسھل قنبل الثانیة وأبدلھا     

  بیاء مدیة وجھان
  السماء اِ ن

  السماِءْینمن 
١٨٨  tΑ$s% þ’ Ïn1 u‘ ãΝn=÷æ r&   قال ربَي   فتح الیاء وصًال ابن كثیر

  أعلم
١٨٩/١٩٨  

/٢٠٠  
 çνθç/¤‹ s3 sù،çµ≈ uΖ ø9̈“ tΡ   

çµ≈ sΨõ3 n=y™   
وصل الھاء فیھن بواو ابن 

  كثیر

فكذبوھو، 
نزلناھو، 

  سلكناھو

٢٢١/٢٢٢  ãΑ̈”t∴s? :)َتَنزَّل   وصًال البزي فیھماشدد التاء  )معًا  
  
  النملسورة 

 رقم
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١/٦  šχ#uö�à)ø9 نقل حركة الھمزة إلى الراء    #$
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

  
  القَران

٧  þ’ ÏoΤÎ) àMó¡nΣ#u   إنَي آنست  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

  5>$pκÅ¶ Î/    حذف التنوین وصًال  ابن
  كثیر

  شھاِب

١٩  û É_ôãÎ— ÷ρ r& ÷βr&   أوزعنَي أن  ًالفتح البزي الیاء وص  

  çµ8 |Êö�s?   ترضاھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٢١   Éi_u‹Ï?ù'uŠ s9    فتح النون المشددة وزاد
  بعدھا نونًا مكسورة ابن كثیر

  
  لیأ تینَِّني

٢٢  y]s3 yϑsù   فَمُكث  ضم الكاف ابن كثیر  
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 ١١٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 رقم

 اآلیة
 القراءة البیان الكلمة لحفص

  ÏΒ ¥*t7y™   
  

فتح البزي الھمزة من دون 
تنوین وأسكنھا قنبل في 

  الحالتین

  
  َأ، سبْأسب

٢٥  $tΒ tβθàÿøƒ éB $tΒ uρ 

tβθãΖÎ=÷èè? 
  قرأھما بیاء الغیبة ابن كثیر

یخفون وما 
  یعلنون

٢٨  ÷µÉ)ø9 r'sù   فألقھي إلیھم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٢٩  (#àσn=yϑø9 $# þ’ ÏoΤÎ)    سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا

  واوًا مكسورة ابن كثیر
المأل ِاني، 

  المُألِوني
٣٢  (#àσn=yϑø9 $# ’ ÏΤθçGøùr&    أبدل الھمزة الثانیة واوًا مفتوحة

  ابن كثیر
  المُأل َوفتوني

٣٥/٤٦  zΝ Î/ ، zΟ Ï9    وقف علیھا البزي بالھاء
  بخلف عنھ

  ِبَمْھ، وِلَمْھ

٣٦  Ç tΡρ‘‰ Ïϑè?r&    أثبت الیاء بعد النون مطلقًا ابن
  كثیر

  أتمدونني

  uÇ8s?#u ª!$#    حذف الیاء في الحالین ابن
  كثیر

ِن اهللا، آتا
  آتاْن

٣٨  (#àσn=yϑø9 $# öΝ ä3•ƒ r&    أبدل الھمزة الثانیة واوًا مفتوحة
  ابن كثیر

  المأل َویكم

٣٩  Ïµø‹n=tã ;“Èθs)s9    وصل الھاء بیاء الغیبة ابن
  كثیر

  علیھي لقوي

٤٠  çν#uu‘ #…�É)tGó¡ãΒ   رآھو مستقرًا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤٠  ã�ä3 ô© r&u   أَاشكر  ة ابن كثیرسھل الھمزة الثانی  
٤٤  çµø?r&u‘ çµ÷Gt6 Å¡xm Zπ¤f ä9    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
رأْتھو حسبتھو 

  لجة
  $yγøŠ s%$y™    قرأھا ِبھمزة ساكنة بدل األلف

  قنبل
  سْأقیھا

٤٥  Èβr& (#ρß‰ ç7ôã$#   أُن اعبدوا  ضم النون وصًال ابن كثیر  
٤٩  y7 Ï=ôγtΒ    ضم المیم وفتح الالم ابن

  كثیر
  ْھَلكُم

٥١  $̄Ρr& öΝßγ≈ tΡö�̈Β yŠ   ِإنا دمرناھم  كسر الھمزة ابن كثیر  
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 ١١١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 رقم

 اآلیة
 القراءة البیان الكلمة لحفص

٥٢  öΝ ßγè?θã‹ç/   ِبیوتھم  كسر الباء ابن كثیر  
٥٥  öΝ ä3̈ΨÍ←r&   أِانكم  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
نھایة الجزء : تجھلون    

  التاسع عشر
  

٥٧  çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù   فأنجیناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٥٩  šχθä.Î�ô³ç„    قرأھا بالتاء بدل الیاء ابن

  كثیر
  تشركون

٦٠/٦٢  ×µ≈ s9 Ïr& 

yì̈Β)الخمسة(  
  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر

  َأِالھ

٦٢  çν%tæyŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ   دعاھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  ویكشف

  šχρã��2x‹ s?   تّذكرون  شدد الذال ابن كثیر  
٦٣  yx≈ tƒ Íh�9 ن وحذف األلف ابأسكن الیاء    #$

  كثیر
  الریح

  #M�ô³ç0    أبدل الباء نونًا وضم الشین ابن
  كثیر

  ُنُشرًا

٦٦  È≅t/ x8u‘¨̈Š أسكن الالم وقطع الھمزة    #$
وخفف الدال ساكنة وحذف 

  األلف ابن كثیر

  
  بْل َأْدَرك

٦٧  #sŒ Ïr& ...  $̈Ζ Í←r&   سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن
  كثیر

  َأِانا... َأِاذا

٧٠  9, øŠ |Ê   ِضْیق  اد ابن كثیركسر الض  

٧٦  tβ#u ö�à)ø9  نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
   ابن كثیروأسقط الھمزة

  
  الُقَران

  ÏµŠ Ïù šχθàÿÏ=tGøƒ s†   فیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  یختلفون

٨٠  Ÿωuρ ßìÏϑó¡è@ §Μ�Á9  وفتح أبدل التاء یاًء مفتوحة   #$
  ابن كثیر) الصّم(المیم ورفع 

والَیسَمُع 
  الصُم

٨٠  u !%tæ‘$! $# #sŒ Î)    سھل الھمزة الثا نیة ابن
  كثیر

  الد عاَء ِاذا
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 ١١٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 رقم

 اآلیة
 القراءة البیان الكلمة لحفص

٨٢  ¨βr& }̈ $̈Ζ9$#   إّن الناس  كسر الھمزة ابن كثیر  
٨٦  ÏµŠ Ïù   فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٨٧  çνöθs?r&    زاد ألفًا بعد الھمزة وضم
التاء ووصل الھاء بواو ابن 

  كثیر

  
  آُتوھو

٨٨  $pκâ: |¡øt rB   تحِسبھا  ین ابن كثیركسر الس  

٨٨  šχθè=yè øÿs?   یفعلون  أبدل التاء یاء ابن كثیر  
٨٩  8í u“sù >‹Í×tΒ öθtƒ    حذف التنوین وكسر المیم ابن

  كثیر
  یؤِمئذ فزِع

٩٢  tβ#u ö�à)ø9  نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
   ابن كثیروأسقط الھمزة

  القَران

٩٣  tβθè=yϑ÷è s?    أبدل تاء الخطاب یاء غیبة
  كثیرابن 

  یعملون

  
  القصصسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٥  Zπ£ϑÍ←r&   َأِامة  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٧  Ïµ‹Ïè ÅÊö‘r& ( #sŒ Î* sù  ، 

Ïµø‹n=tã ÏµŠ É)ø9 r'sù ’ Îû   
وصل الھاء فیھن بیاء ابن 

  كثیر

أرضعیھي، علیھي، 
  فألقیھي

  çνρ–Š !#u‘ Å7 ø‹s9 Î) 

çνθè=Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ 
 ابن بواووصل الھاء فیھن 

  كثیر

  رآّدوُھو إلیك
  جاعلوُھو من

٩  ßN r&u�øΒ $# šχöθtãö�Ïù  ا بالھاء بدل التاء ابن وقف علیھ
  كثیر

  امرأْه 

٩  N §�è% & ÷tã  وقف علیھا بالھاء بدل التاء ابن
  كثیر

  َقرَّْه

  çνθè=çFø)s?   تقتلوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
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 ١١٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١١/١٢  Ïµ‹Å_Áè%   لھاء فیھما بیاء ابن وصل ا
  كثیر

  ُقّصیھي

١٣/١٤  çµ≈ tΡôŠ yŠ u�sù،çµ≈ sΨ÷�s?#u    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  فرددناھو، آتیناھو

١٥  Ïµø‹n=tã   علیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٢٢  ú†Ïn1 u‘ βr&   ربَي أن  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٢٣  Ïµø‹n=tã   علیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٢٥/٢٦  çµø?u !$pgmú،çν ö�Åfø↔ tGó™ وصل الھاء فیھما بواو ابن    #$

  كثیر
  فجاءتھو،استأجْرُھو

٢٦  ÏM t/ r'̄≈ tƒ   یا أبْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
٢٧  È ÷ tG≈ yδ    شدد النون ابن كثیر ولھ في

: الیاء مراتب المد الثالث
القصر والتوسط والطول، 

  وصًال ووقفا

  
  

  ھاتینَّ

٢٩  þ’ ÏoΤÎ) àMó¡nΣ#u  ،

þ’ Ìj?yè ©9 Ν ä3‹Ï?#u   
فتح الیاء فیھما وصًال ابن 

  كثیر

  إنَي آنست،
  لعلَي آتیكم

  ;ο uρõ‹ y_   ِجذوة  كسر الجیم ابن كثیر  

٣٠  þ’ ÏoΤÎ) $tΡr&   إنَي أنا  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٣٢  É= ÷δ§�9   الرَّ ھَّب  فتح الھاء ابن كثیر   #$
٣٢  y7 ÏΡ ẍ‹ sù   الزم شدد النون مع المد ال

  ابن كثیر
  فذآنِّك

٣٤  ã& ù#Å™ ö‘r'sù   فأرسْلھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
  z ÉëtΒ #[ ôŠÍ‘   معْي ردء ًا  أسكن الیاء ابن كثیر  

  û É_è% Ïd‰ |Áãƒ   یصدْقني  جزم القاف ابن كثیر  
٣٤/٣٧  þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&،   فتح الیاء فیھما وصًال ابن

  كثیر
  إنَي أخاف،

  أعلمربَي 
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 ١١٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

þ’ Ïn1u‘ ãΝn=÷æ r&   
٣٧  tΑ$s% uρ 4 y›θãΒ   قال موسى  حذف الواو ابن كثیر  

٣٨  þ’ Ìj?yè ©9 ßìÏ=©Ûr&   لعلَي أطلع  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

٤٠  çµ≈ tΡõ‹ yzr'sù   فأخذناھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤١  Zπ£ϑÍ←r&   َأِامة  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٤٨  Èβ#u�ós Å™   حاء زاد ألفا بعد السین وكسر ال

  ابن كثیر
  ساِحران

٤٩/٥٠  çµ÷è Î7̈?r& ،çµ1 uθyδ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  َأتبْعھو، ھواھو

٥٥  çµ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ   عنھو وقالوا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٥٧  Ïµø‹s9 Î) ßN ü�yϑrO    وصل الھاء فیھا بیاء ابن

  كثیر
  إلیھي ثمرات

٦١  çµ≈ tΡô‰ tãuρ،çµ≈ uΖ ÷è −G̈Β   ء فیھما بواو ابن وصل الھا
  كثیر

  وعدناھو، متعناھو

٦١/٧٠  Ïµ‹É)≈ s9  ،Ïµø‹s9 Î) uρ    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

  القیھي، إلیھي

٧١  > !$u‹ÅÒÎ/   بِضئاء  أبدل الیاء ھمزة قنبل  
٧٢/٧٣  ÏµŠ Ïù :)فیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  )معًا  
٧٦  çµ≈ sΨ÷�s?#u uρ   ھوآتینا  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٧٨  ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝs9 uρr&    أسكن الیاء البزي وفتحھا

  قـنبل
  عندَي أولم

  çµ÷Ζ ÏΒ Zο §θè%   منھو قوة  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٨٢  y# |¡y‚s9    ضم الخاء وكسر السین ابن

  كثیر
  لُخِسف

٨٥  šχ#uö�à)ø9  نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
   ابن كثیروأسقط الھمزة

  
  الُقَران

٨٥  þ’ Ïn1§‘ ãΝn=÷æ r&   ربَي أعلم  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٨٨  Ïµø‹s9 Î) uρ tβθãè y_ ö�è?   وإلیھي ترجعون  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  
  العنكبوتسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٨  Ïµ÷ƒ y‰ Ï9 üθÎ/ $YΖ ó¡ãm   بوالدیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  حسنًا

١٥/١٦  
١٧  

çµ≈ sΨø‹yfΡr'sù،çνθà)̈?$#uρ   

(νρß‰ ç6ôã$#uρ  

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

فأنجیناھو، 
  واتقوه

  واعبدوھو
١٧  Ïµø‹s9 Î) šχθãè y_ ö�è?   إلیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٠  nο r'ô±̈Ψ9$#    فتح الشین وزاد ألفًا بعدھا ابن
  كثیر

  النشاَءة

٢١  Ïµø‹s9 Î) uρ šχθç7n=ø)è?   ھي وإلی  وصل الھاء بیاء ابن كثیر
  تقلبون

٢٤  çνθè=çGø% $# ،çνθè% Íh�xm    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

اقتلوھو، 
  حرقوھو

٢٥  nο ¨Šuθ̈Β öΝ ä3ÏΨø‹t/    مودُة بینكم  ابن كثیر) مودة(رفع  

٢٧  çµ≈ sΨ÷�s?#u uρ …çν u�ô_ r&   وأتیناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  أجره

٢٩  öΝ ä3̈ΨÍ←r& tβθè?ù'tGs9   لتأتونأِانكم    ابن كثیرسھل الھمزة الثانیة  

٣٣  x8θ’f uΖ ãΒ   ُمْنُجوك  خفف الجیم ابن كثیر  
٣٧  çνθç/ ¤‹x6 sù   فكذبوھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣٨  (#yŠθßϑrO uρ   وثمودًا  نوَنھا بالنصب ابن كثیر  

٤٠  Ïµø‹n=tã   علیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٤١  ÏNθã‹ç6 ø9   الِبیوت  كسر الباء ابن كثیر   #$

٤٢  $tΒ šχθããô‰ tƒ   ما تدعون   ابن كثیرأبدل الیاء تاء  
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 ١١٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
نــھــایة الجزء : تصنعون    ٤٥

  العشرون
  

٥٠  Ïµø‹n=tã   علیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  ×M≈ tƒ#u    أسقط األلف بعد الیاء ووقف

  علیھا بالھاء ابن كثیر
  آیٌة
  آیْھ

٥٥  ãΑθà)tƒ uρ   ونقول  أبدل الیاء نونًا ابن كثیر  
٦٠   Éir( Ÿ2uρ    زاد ألفًا بعد الكاف وكسر

  الھمزة وحذف الیاء ابن كثیر
  

  وكاِئن
٦٦  (#θãè −FyϑtFu‹Ï9 uρ   وْلیتمتعوا  أسكن الالم ابن كثیر  
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 ١١٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
  الرومسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١٠  ¢Ο èO tβ%x. sπt7É)≈ tã    ثم كان عاقبُة  ابن كثیر) عاقبة(رفع  
١١  Ïµø‹s9 Î) šχθãè y_ ö�è?   إلیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  َترجعون
١٩  ÏM Íh‹yϑø9   المْیت  خفف الیاء ساكنة ابن كثیر  )معًا(: #$
٢٢  t ÏϑÏ=≈ yè ù=Ïj9   للعاَلمین  فتح الالم ابن كثیر  

٢٤  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  وُیْنِزل

٢٧/٢٨  Ïµø‹n=tã  ،ÏµŠ Ïù    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  ثیرك

  علیھي، فیھي

٣٠  |N u�ôÜÏù «!$#   فطرْه  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
٣١/٣٣  Ïµø‹s9 Î)   إلیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٣١/٣٣  çνθà)̈?$#uρ  /çµ÷Ζ ÏiΒ    وصل الھاء فیھما بواو ابن
  كثیر

  منھو/واتقوھو

٣٩  Ο çF÷�s?#u ÏiΒ $\/ Íh‘   َأتیتم من ربا  حذف األلف ابن كثیر  

٤١  Ν ßγs)ƒ É‹ ã‹Ï9   لنذیقھم  أبدل الیاء نونًا قنبل  
٤٤  Ïµø‹n=yè sù   فعلیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٤٨  yx≈ tƒ Íh�9 $# ã�� ÏWçGsù    أسكن الیاء وحذف األلف ابن
  كثیر

  الریح فتثیر

٤٩  tΑ̈”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  ُیْنَزل

٥٠  ÏM uΗ÷q u‘   رحمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  
  Í�≈ rO#u    حذف األلفین على األفراد ابن

  كثیر
  أَثر

٥١  çν÷ρ r&u�sù   فرَأْوُھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٥٢  ßìÏϑó¡è@ ¢Ο�Á9    وفتح أبدل التاء یاء مفتوحة   #$
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 ١١٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

  َیسَمُع الصمُّ   ابن كثیر)الصّم(المیم ورفع 
  u !%tæ‘$! $# #sŒ Î)   الدعاَء ِاذا  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٥٤  7#÷è|Ê)معًا(،$Zÿ÷è|Ê    ضم الضاد في الثالثة ابن
  كثیر

ُضعف، 
  ُضعفًا

٥٧  �ω ßìxÿΖ tƒ   ال تنفع   ابن كثیرأبدل الیاء تاء  

٥٨  Èβ#u ö�à)ø9  نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
   ابن كثیروأسقط الھمزة 

  
  القَران

  
  لقمـــانسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٦  ¨≅ÅÒã‹Ï9   َیِضلِل  فتح الیاء ابن كثیر  

  $yδx‹ Ï‚ −Gtƒ uρ   ویتخُذھا  رفع الذال ابن كثیر  
  #·ρ â“èδ   ھُزؤًا  أبدل الواو ھمزة ابن كثیر  

٧  Ïµø‹n=tã ،Ïµø‹tΡèŒ é&    وصل الھاء فیھما بیاء ابن
  كثیر

علیھي، 
  أذنیھي

  çνö�Åe³t6 sù   ابن وصل الھاء فیھا بواو 
  كثیر

  فبشرھو

١٢  Èβr& ö�ä3 ô©$#   أُن اشكر  ضم النون وصًال ابن كثیر  
١٣  ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î�ô³è@   یا بنْي  أسكن الیاء مطلقًا ابن كثیر  

١٤  Ïµ÷ƒ y‰ Ï9 üθÎ/   بوالدیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
  çµ÷Fn=uΗxq   حملْتُھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

١٦  ¢ o_ç6≈ tƒ !$pκ®Ξ Î)   یا بنيِّ إّنھا  كسر الیاء ابن كثیر  

١٧  ¢ o_ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r&   یا بنْي أقم  أسكن الیاء مطلقا قنبل  
٢٠  …çµyϑyè ÏΡ    أسكن العین وأبدل الھاء تاًء

  مربوطة منصوبة ابن كثیر
  

  نْعَمًة
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 ١١٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٢١  Ïµø‹n=tã !$tΡu !$t/#u   علیھي آباءنا  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٣٠  $tΒ tβθããô‰ tƒ   ما تدعون   ابن كثیرأبدل الیاء تاء  

٣١  ÏM yϑ÷è ÏΖ Î/ «!   بنعمْھ  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر   #$

٣٤  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثیر

  وُیْنِزل

  
  السجدةسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٢  ÏµŠ Ïù ÏΒ   فیھي من  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٣  çµ1 u�yIøù$# 4 ö≅t/   افتراھو بل  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٥  Ï !$yϑ¡¡9 $# ’ n< Î)    سھل البزي الھمزة األولى مع

  التوسط والقصر وحقق الثانیة،
وحقق قنبل األولى مع تسھیل 

. مدًا طبیعیًاالثانیة وإبدالھا یاًء 
  وجھان

  
  السمِا ِالى

  السماِء ِالى
  السماِءْیَلى

٥  Ïµø‹s9 Î) ’ Îû   إلیھي في  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٧  …çµs)n=yz   خْلقھ   ابن كثیرأسكن الالم  
٩  çµ1 §θy™ y‡ xÿtΡuρ   سواھو ونفخ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٩  ÏµŠ Ïù ÏΒ   فیھي من  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
١٠  #sŒ Ïr& ... $̄ΡÏ r&    سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن

  كثیر
  أِانا... أِاذا

٢٣  çµ≈ sΨù=yè y_ uρ “Y‰ èδ   وجعلناھو   وصل الھاء بواو ابن كثیر
  ھدى

٢٤  Zπ£ϑÍ←r&   أِامة  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  
٢٥  ÏµŠ Ïù šχθàÿÏ=tGøƒ s†   فیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  یختلفون
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 ١٢٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
٢٦  u !$yϑø9 $# ’ n<Î)   الماَء ِالى  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  

٢٧  çµ÷Ζ ÏΒ öΝ ßγßϑ≈ yè ÷Ρr&   منھو أنعامھم  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
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 ١٢١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  

  األحزابسورة 
رقم 

 یةاآل
 القراءة البیان الكلمة لحفص

٤  ‘ Ï↔̄≈ ©9   الالِء  حذف الیاء قنبل   #$

وح    ذف الب    زي الی    اء وس    ھل       
الھم   زة م   ع التوس   ط والق   صر   

 ول  ھ ح  ذف الی  اء    ووقف  ًاوص  ًال
وإبدال الھمزة یاًء ساكنة مع مد    

  األلف لزومًا، وصًال ووقفًا

  
  الال ِ 
  الآلْي

  tβρ ã�Îγ≈sà è?       لھ اء  فتح التاء وشدد الظاء وا
وفتحھ   ا وح   ذف األل   ف اب   ن 

  كثیر

  
  َتـظَّـھَّرون

١٣  Ÿω tΠ$s)ãΒ   قامال َم  فتح المیم ابن كثیر  
  $uΖ s?θã‹ç/   ِبیوتنا  كسر الباء ابن كثیر  

١٤  $yδöθs?Uψ   وھاألَت  حذف األلف ابن كثیر  

١٩  Ïµø‹n=tã z ÏΒ   علیھي  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  
٢٠  tβθç7|¡øt s†   یحِسبون  یرفتح السین ابن كث  

٢١  îο uθó™ é&   إسوة  كسر الھمزة ابن كثیر  
٢٣  Ïµø‹n=tã ( Ν ßγ÷ΨÏϑsù   علیھي فمنھم  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٢٤  u !$x© ÷ρ r&    أسقط البزي الھمزة األولى
  مع القصر والتوسط

وحقق قنبل األولى مع 
. تسھیل الثانیة وإبدالھا ألفًا

  وجھان

  شا أو
  

  شاَء َاو
  شاَءْاو

٣٠  7πsΨÉi�t6 –Β   ةـنـــیَُّمَب  فتح الیاء ابن كثیر  

  ô# yè≈ŸÒãƒ $yγs9  

Ü>#x‹yè ø9 $#   
أبدل الیاء نونًا وشدد العین 

  مكسورة وحذف األلف

ُنَضعِّف لھا 
  العذاَب

 الجزء الحادي نھایة: یسیرًا    
  والعشرون
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 ١٢٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 

 یةاآل
 القراءة البیان الكلمة لحفص

٣٢  Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ)    سھل البزي األولى مع التوسط
  والقصر

  النساِ  إن

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
إبدالھا یاًء مدیة  أیضًا الثانیة و

مدًا الزمًا أو قصرھا حركتین 
  وجھانمدًا طبیعیًا 

  
  النساِء ِان
  النساِء ْین

٣٣/٣٤  βö�s%uρ،£ä3Ï?θã‹ç/):وِقرن،   كسر القاف والباء ابن كثیر  )معًا
  ِبیوتكن

٣٣  Ÿωuρ š∅ ô_§�y9s?   مد شدد التاء البزي وصًال مع ال
  الالزم

  وآل تَّبرجن

٣٦  βr& tβθä3 tƒ   أن تكون  أبدل الیاء تاء ابن كثیر  
٣٧  Ïµø‹n=tã)معًا(،Ïµƒ Ï‰ ö7ãΒ    وصل الھاء فیھن بیاء ابن

  كثیر
علیھي، 

  مبدیھي
٤٠  zΟ s?$yzuρ   وخاِتم  كسر التاء ابن كثیر  
٣٧  çµ9t±øƒ rB   تخشاھو  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٤٢  çνθßsÎm7y™ uρ   وسبحوھو  اء بواو ابن كثیروصل الھ  

٥١   Åeö�è?    أبدل الیاء ھمزة مضمومة
  ابن كثیر

  ترجُئ

٥٢  βr& tΑ£‰t7s?    شدد البزي التاء وصًال ابن
  كثیر

  أن تَّبّدل

٥٣  |Nθã‹ç/   يوتبِِ  كسر الباء ابن كثیر  
٥٣/٥٤  çµ9tΡÎ)  ،çνθàÿøƒ éB    وصل الھاء فیھما بواو ابن

  كثیر
إناھو، 

  تخفوھو
٥٣   ∅èδθè= t↔ ó¡sù    نقل حركة الھمزة إلى السین

  ابن كثیر
  فَسلوھن

٥٥  Ï !$uΖ ö/ r& £ ÎκÏΞ üθ÷zÎ)          سھل البزي الھم زة األول ى م ع
 وحق ق قنب ل     القصرو  والتوسط  

األول   ى وس   ھل الثانی   ة وأب   دلھا  
  وجھان. یاًء مدیة

  
  إخواِنھنأبنِا

  أبناِء ِاخواِنھن
أبناِء ُي 
  إخواِنھن

٥٥  Ï !$sΨö/ r& £ÎγÏ? üθ yzr&    أبدل الھمزة الثانیة یاًء مفتوحة
  ابن كثیر

أبناِء 
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 ١٢٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 

 یةاآل
 القراءة البیان الكلمة لحفص

  خواِتھنَی
٥٦  Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™ uρ   علیھي   وصل الھاء بیاء ابن كثیر

  وسلموا
٦٨  #[�� Î7x.   كثیرًا  أبدل الباء ثاًء ابن كثیر  

  
  بـــأـسسورة 

رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

٣  çµ÷Ζ tã ãΑ$s)÷WÏΒ   عنھو مثقال   بواو ابن كثیروصل الھاء  

٥  t Í“Åf≈ yèãΒ    حذف األلف وشّدد الجیم ابن
  كثیر

  مُعجِّزین

٦  ÅÞ ü�ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سینًا قنبل  

٩  $Zÿ|¡Ï.   ِكْسفا  أسكن السین ابن كثیر  

  Ï !$yϑ¡¡9 $# 4 ¨βÎ)    سھل البزي الھمزة األولى
  مع التوسط والقصر

  
  السما ِ  إن

ى مع تسھیل وحقق قنبل األول    
  الثانیة

  السماِء ِان

  السماِء ْین  وجھان. وأبدلھا یاًء مدیة    
١٢  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ÈβøŒÎ* Î/   یدیھي بإذن  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

  çµø% É‹ çΡ ôÏΒ   نذقھو من  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
١٣  É>#uθpgù: $%x.    أثبت یاء بعد الباء مطلقًا ابن

  كثیر
  كالجوابي

١٥  :* t7|¡Ï9   
  

فتح البزي الھمزة من دون 
  تنوین

  وأسكن الھمزة قنبل

  لسَبـَأ
  لسَبـْأ

  öΝ ÎγÏΨs3 ó¡tΒ   
  

فتح السین وزاد ألفًا بعدھا 
  وكسر الكاف ابن كثیر

  
  مَساِكِنھم

١٦  @≅à2é&   ُأْكل  أسكن الكاف ابن كثیر  
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 ١٢٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم 
 اآلیة

 القراءة البیان الكلمة لحفص

١٧  ü“Í“≈ pgéΥ �ωÎ) 

u‘θàÿs3 ø9 $#   
  

قرأھا بالیاء بدل النون 
وبألف بعد الزاي ورفع 

  الراء ابن كثیر

ُیجاَزى إال 
  الكفوُر

١٩  ô‰ Ïè≈t/ t ÷ t/    أسقط األلف وشدد العین
  مكسورة ابن كثیر

  
  بعِّْد بین

٢٠  s−   صَدَق  خفف الدال ابن كثیر  ¹|‰£

٢٠  çνθãè t7̈?$$sù �ωÎ)  فاتبعوھو إال  وصل الھاء بواو ابن كثیر  
٢٢  È≅è% (#θããôŠ   قُل ادعوا  ضم الالم وصًال ابن كثیر   #$

٣٠  çµ÷Ζ tã Zπtã$y™  عنھو ساعة  وصل الھاء بواو ابن كثیر  

٣١  Èβ#u ö�à)ø9  نقل حركة الھمزة إلى الراء   #$
   ابن كثیروأسقط الھمزة

  
  الُقَران

٣١  Ïµ÷ƒ y‰ tƒ 3 öθs9 uρ   یدیھي ولو  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  

٣٨  t Í“Åf≈ yèãΒ    أسقط األلف وشدد الجیم ابن
  كثیر

  معجِّزین

٤٠  öΝ èδã�à³øt s† ... 

ãΑθà)tƒ   
 ابن أبدل الیاء نونًا فیھما

  كثیر

  نقول...نحشرھم

  Ï Iωàσ̄≈ yδr& ö/ä.$§ƒ Î)   
  

سھل البزي الھمزة األولى 
  مع التوسط والقصر

  
  أھؤال ِ  إیاكم

وحقق قنبل األولى مع تسھیل     
  الثانیة

  وإبدالھا یاء مدیة  وجھان

  أھؤالِء ِایاكم
  أھؤ الِء ْي یا كم

  y“Í�ô_ r& �ωÎ)   أجرْي إال  أسكن الیاء ابن كثیر  
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 ١٢٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  

  فاطرسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  یشاُء ِان،
  یشاُء ِوْن

سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا 
â  وجھان ابن كثیر. واوًا !$t±o„ 4 ¨βÎ)   ١  

M|  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  نعمْھ yϑ÷è ÏΡ «!$#   ٣  

ا بواو ابن وصل الھاء فیھم  فاتخذوھو،فرآھو
›çνρä  كثیر Ïƒ ªB$$sù ،çν#u u�sù   ٦/٨  

أسكن الیاء وحذف األلف ابن   الریح
≈yx  كثیر tƒ Íh�9 $#   ٩  

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فسقناھو إلى sΨø)Ý¡sù 4’ n< Î)     
M;  أسكن الیاء مخففة ابن كثیر  مْیت Íh‹̈Β     

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي مواخر Ïù u�½z#uθtΒ   ١٢  
الفقراُء ِالى، 

  الفقراء ِولى
سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا 

â  وجھان. واوًا ابن كثیر !#u�s)àÿø9 $# ’ n<Î)   ١٥  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو شيء ÏΒ Ö ó x«   ١٨  
  العلماُء ِان،

  ماُء ِوْنلالع
سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا 

  واوًا وجھان ابن كثیر
(#àσ̄≈ yϑn=ãè ø9 $# 3 �χ Î)   

  
٢٨  

Ïµ÷ƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یدیھي إن y‰ tƒ 3 ¨βÎ)   ٣١  
Zσä9#  جر الھمزة الثانیة ابن كثیر  ولؤلٍؤ ÷σä9 uρ   ٣٣  

وصل الھاء فیھما بیاء ابن   فیھي، فعلیھي
ÏµŠ  كثیر Ïù  ،Ïµø‹n=yè sù   ٣٧/٣٩  

M;  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  بینْھ uΖÉi�t/   ٤٠  
çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو ÏiΒ   ٤٠  

  السيُء ِاال
  السيٍُّء ِوال

سھل الھمزة الثانیة وأبدلھا 
⋅à  واوًا وجھان ابن كثیر Äh�¡¡9$# �ωÎ)   ٤٣  

M|  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  سنْھ ¨Ψß™ :)معًا(    
أسقط البزي الھمزة األولى   جا أجلھم u !$y_ öΝ ßγè=y_ r&   ٤٥  
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 ١٢٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

    مع القصر والتوسط
ولى مع تسھیل وحقق قنبل األ  جاَء َاجلھم

      الثانیة

. مدًا طبیعیًاوإبدالھا ألفًا   جاء ْاجلھم
      وجھان

  
  یسسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  والُقَران

 نقل حركة الھمزة إلى الراء
   ابن كثیروأسقط الھمزة

Èβ#u ö�à)ø9 $#uρ   ٢  

7Þ  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراط ü�ÅÀ   ٤  
Ÿ≅ƒ  ابن كثیررفع الالم   تْنزیُل Í”∴s?   ٥  

‰t#  ضم السین فیھما ابن كثیر  ُسّدًا y™ :)٩  )معًا  
سھل الھمزة الثانیة ابن   أَانذرتھم

  كثیر
öΝ ßγs?ö‘x‹Ρr&u   ١٠  

وصل الھاء فیھما بواو   أحصیناھوفبشرھو،
  ابن كثیر

çνö�Åe³t6 sù ،çµ≈ uΖ øŠ |Áôm r&   ١١/١٢  

سھل الھمزة الثانیة ابن   أِان ذكرتم
  كثیر

 Ér& Οè?ö�Åe2èŒ   ١٩  

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  وإلیھي ترجعون Î) uρ tβθãè y_ ö�è?   ٢٢  
سھل الھمزة الثانیة ابن   أَاتخذ

  كثیر
ä‹ ÏƒªBr&u   ٢٣  

’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  إنَي آمنت ÏoΤÎ) àMΖtΒ#u   ٢٥  
  ٢٧    نھایة الجزء الثاني والعشرون: المكرمین

  ٣٢   ϑ©9£$  خفف المیم ابن كثیر  َلَما

Èβθã‹ãè  كسر العین ابن كثیر  الِعیون ø9 $#   ٣٤  
وصل الھاء فیھما بواو   عملتھو، قدرناھو

  ابن كثیر
çµ÷Gn=Ïϑtã ، çµ≈ tΡö‘£‰ s%   ٣٥/٣٩  
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 ١٢٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
u�yϑs)ø9  رفع الراء ابن كثیر  والقمُر $#uρ   ٣٩  

tβθßϑÅ_ÁÏƒ  فتح الخاء ابن كثیر  َیَخصَّمون s†   ٤٩  

‰tΡÏ$  ن كثیربال سكت بینھما ال  مرقدنا ھذا s% ö�̈Β 2 3 #x‹≈yδ   ٥٢  

äó≅9  أسكن الغین ابن كثیر  ُشْغٍل ä©  ٥٥  
ضم النون وصًال ابن   وأُن اعبدوني

  كثیر
Èβr&uρ ’ ÏΤρ ß‰ç6 ôã$#   ٦١  

 أبدل الصاد سینًا قنبل  سراط، السراط
  فیھما

ÔÞ ü�ÅÀ،xÞ ü�Å_Á9 $#   ٦١/٦٦  

  
  ُجُبًال

ضم الباء والجیم وخفف 
   ابن كثیرالالم

yξ Î7Å_   ٦٢  

وصل الھاء بواو ابن   ُنَعمِّْرھو
  كثیر

çνö�Ïdϑyè œΡ   ٦٨  

  
  

  َنـْنُكْسُھو

فتح النون األولى وأسكن 
الثانیة وخفف الكاف  

وصل الھاء ومضمومة 
  بواو ابن كثیر

çµó¡Åe6 uΖ çΡ     

  
  وُقَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ابن كثیروأسقط الھمزة 

×β#u ö�è% uρ   ٦٩  

لھاء فیھما بواو وصل ا  خلقناھو، منھو
  ابن كثیر

çµ≈ sΨø)n=yz، çµ÷Ζ ÏiΒ   ٧٧/٨٠  

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  وإلیھي ترجعون Î) uρ tβθãè y_ ö�è?   ٨٣  

  
  الصافاتسورة 

 رقم اآلیة الكلمة لحفص البیان القراءة
πuΖƒ<  حذف التنوین ابن كثیر  بزینِة Í“Î/  ٦  

  
  ال یْسَمعون

خفف السین مسكنة وخفف 
   كثیرالمیم ابن

�ω tβθãè £ϑ¡¡o„  ٨  

سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن   أِانا...أِاذا
  كثیر

#sŒ Ïr& ... $̄ΡÏ r&  ١٦  
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 ١٢٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 رقم اآلیة الكلمة لحفص البیان القراءة

uΖ$  ضم المیم ابن كثیر  ُمتنا ÷GÏΒ  ١٦/٥٣  

ÅÞ  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراط ü�ÅÀ  ٢٣  
شدد البزي التاء وصًال مع   آل تَّناصرون

  المد لزومًا
Ÿω tβρã�|À$uΖ s?  ٢٥  

Ζ̈$  ھمزة الثانیة ابن كثیرسھل ال  أِانا Í←r&  ٣٦  

t  كسر الالم ابن كثیر  المخِلصین ÅÁn=ø⇐ßϑø9 $#  ٤٠  
y7  سھل الھمزة فیھن ابن كثیر  أِانا/أِاذا/ أِانك ¯ΡÏ r& /#sŒ Ïr&/ $̄ΡÏ r&  ٥٢/٥٣  

  ٥٥  çν#uu�sù  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فرآھو

šÅÁn=ø⇐ßϑø9  كسر الالم ابن كثیر  المخِلصین $#  ٧٤  
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  جیناھوون uΖ øŠ ¤ftΡuρ  ٧٦  

  ٨٥  }/Ïµ‹Î  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  ألبیھي
%  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  أِاْفكًا ¸3øÿÍ←r&  ٨٦  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو tã  ٩٠  

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  إلیھي یزفون Î) tβθ—ùÍ“ tƒ  ٩٤  
فألقوھو، 

  ھوفبشرنا
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر
çνθà)ø9 r'sù،çµ≈ tΡö�¤±t6 sù  ٩٧/١٠١  

¢  كسر الیاء ابن كثیر  ُبَنيِّیا  o_ç6≈ tƒ  ١٠٢  
  أنَي أرى،

  فتح الیاء فیھما ابن كثیر   أذبحكأنَي
þ’ ÏoΤÎ) 3“u‘r&،  

þ’ ÏoΤr&  y7çt r2øŒ r&  

١٠٢  

ÏM  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  یاأبھ t/ r'̄≈ tƒ    
وصل الھاء فیما بواو ابن   یناھونادیناھو،وفد

  كثیر
çµ≈ sΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ،çµ≈ sΨ÷ƒ y‰ sùuρ  ١٠٤/١٠٧  

علیھي في، 
وصل الھاء فیھما بیاء ابن   علیھي وعلى

  كثیر
Ïµø‹n=tã ’ Îû،  

Ïµø‹n=tã #’ n?tãuρ  

١٠٨/١١٣  
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 ١٢٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
 رقم اآلیة الكلمة لحفص البیان القراءة

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  وبشرناھو tΡö�¤³o0uρ  ١١٢  
xÞ  أبدل الصاد سینًا قنبل  السراط ü�Å_Ç9 $#  ١١٨  

اُهللا ربُّكم 
  ورُب

رفع الكلمات الثالث ابن 
  كثیر

©!$# ö/ä3 −/ u‘ ¡> u‘uρ  ١٢٦  

/çνθç  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فكذبوھو ¤‹s3 sù  ١٢٧  
šÅÁn=ø⇐ßϑø9  كسر الالم ابن كثیر  المخِلصین $#  ١٢٨  
’ Ïµø‹n=tã  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي في Îû  ١٢٩  

نجیناھو، 
  فنبذناھو

 ابن واو فیھما بوصل الھاء
  كثیر

çµ≈ sΨø‹̄gwΥ،çµ≈ tΡõ‹ t6 uΖ sù  ١٣٤/١٤٥  

Ïµø‹n=tã Zο   ابن كثیریاءوصل الھاء ب  علیھي شجرة u�yf x©  ١٤٦  
وأرسلناھو 

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  إلى sΨù=y™ ö‘r&uρ 4’ n< Î)  ١٤٧  

Ÿξ  شدد الذال ابن كثیر  أفال َتذَّكَّرون sùr& tβρã�ª.x‹ s?  ١٥٥  
  المخِلصین

t  الم ابن كثیركسر ال ÅÁn=ø⇐ßϑø9 $# 

  )معًا(
١٦٠/١٦٩  

Ïµø‹n=tã t  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي بفاتنین ÏΖ ÏK≈xÿÎ/  ١٦٢  

  
  صسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  َرانوالُق

 نقل حركة الھمزة إلى الراء
   ابن كثیروأسقط الھمزة

Èβ#u ö�à)ø9 $#uρ  ١  

tΑÍ“Ρâ  نیة ابن كثیرسھل الھمزة الثا  أُانزل r&  ٨  

  
  َلْیَكة

 نقل حركة الھمزة إلى الالم
 ابن وأسقط الھمزة وفتح التاء

  كثیر

Ïπs3 ø‹t↔ ø9  ١٣  

  
  ھؤال ِ  إال

س  ھل الب  زي الھم  زة األول  ى   
وحق  ق  م  ع التوس  ط والق  صر

Ï Iωàσ̄≈ yδ �ωÎ)  
  

١٥  
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 ١٣٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  ھؤالِء ِاال
  ھؤالِء یال

قنبل األولى مع تسھیل الثانیة 
  وإبدالھا یاًء مدیة وجھان

  
  

  
  

ÅÞ  أبدل الصاد سینًا قنبل  السراط ü�Å_Ç9 $#   ٢٢  

’z  أسكن الیاء ابن كثیر  ولْي نعجة Í< uρ ×πyf ÷è tΡ   ٢٣  
/ فتناھو

  أنزلناھو
 ابن وصل الھاء فیھما بواو

  كثیر
çµ≈ ¨ΨtGsù/çµ≈ sΨø9 u“Ρr&   ٢٤/٢٩  

علیھي 
Ïµø‹n=tã Äc  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  بالعشي Å´ yèø9 $$Î/   ٣١  

’þ  فتح الیا ء وصال ابن كثیر  نَي أحببتإ ÏoΤÎ) àMö6 t7ôm r&   ٣٢  

  بالسُُّؤوق
  بالسُّْؤق

زاد ھمزة مضمومة قبل الواو 
ولھ وجھ ثان بإبدال الواو قنبل 

  ھمزة ساكنة

É−θ�¡9$$Î/   ٣٣  

 ُنوعذاِب
  ْركض

ضم نون التنوین وصًال ابن 
  كثیر

 A>#x‹tãuρ ôÙä.ö‘$#   ٤٢  

الباء ابن أسقط األلف وأسكن   عْبدنا
  كثیر

!$tΡy‰≈ t7Ïã   ٤٥  

tβρ   ابن كثیرالتاء یاءأبدل   یوعدون ß‰tãθè?   ٥٣  
فلیذوقوھو 

›çνθè%ρä  وصل الھاء بواو ابن كثیر  حمیم u‹ù=sù ÒΟŠ ÏΗxq   ٥٧  

     xîuρ¡¡$−×  خفف السین ابن كثیر  وَغَساق
قدمتموھو، 

  فزْدھو
وصل الھاء فیھما بواو ابن 

  كثیر
çνθßϑçFøΒ £‰ s%،çν ôŠÍ“ sù   ٦٠/٦١  

’z  أسكن الیاء ابن كثیر  ِلْي من Í< ô ÏΒ   ٦٩  
ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي من Ïù ÏΒ  ٧٢  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو خلقتني ÏiΒ (  É_tFø)n=yz   ٧٦  

šÅÁn=ø⇐ßϑø9  كسر الالم ابن كثیر  المخِلصین $#   ٨٣  
,‘ %tΑ$s  نصب القاف ابن كثیر  قال فالحقَّ ut ù:$$sù   ٨٤  

Ïµø‹n=tã ô  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي من ÏΒ   ٨٦  
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 ١٣١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
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 ١٣٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  الزمرسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
Ïµ‹Ïù šχθàÿÏ=tGøƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي یختلفون s†   ٣  

çµ|Êö�tƒ öΝ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  یرضھو لكم ä3 s9   ٧  
وصل الھاء فیھما بیاء ابن   إلیھي

  كثیر
Ïµø‹s9 Î) :)٨  )معًا  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو نسي ÏiΒ z Å¤ tΡ     
     ÅÒã‹Ïj9≅¨  فتح الیاء ابن كثیر  لَیِضل

ô̈Β  خفف المیم ابن كثیر  أَمن r&   ٩  
’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  إنَي أخاف ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   ١٣  

=Ïµø‹n=tã èπyϑÏ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي كلمة x.   ١٩  

وصل الھاء فیھما  بواو ابن   فتراھو، منھو
  كثیر

çµ1 u�yIsù، çµ÷Ζ ÏΒ   ٢١  

  ٢١/٢٣  Š$yδ<  أثبت الیاء وقفًا ابن كثیر  ھادي

  القرآن
  نًااُقَر

نقل حركة الھمزة فیھما إلى 
ابن وأسقط الھمزة الراء 

  كثیر

Èβ#u ö�à)ø9 $#،$̧Ρ#u ö�è%   ٢٧/٢٨  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي شركاء Ïù â!%x.u�à°   ٢٩  
زاد ألفًا بعد السین وكسر الالم   ساِلمًا

  ابن كثیر
$Vϑn=y™     

نــھــایة الجزء الثالث   
  والعشرون

šχθßϑÅÁtGøƒ rB   ٣١  

  ٣٦   7Š$yδ  وقف علیھ ابن كثیر بالیاء  ھادي
 یأتیھي،علیھي،

علیھي، یخزیھي،
وصل الھاء فیھن بیاء ابن   إلیھي، فیھي

  كثیر

Ïµø‹n=tã،ÏµŠ Ï?ù'tƒ  ، 

Ïµƒ Í“ øƒ ä†،Ïµø‹n=tã، 
Ïµø‹s9 Î)، ÏµŠ Ïù   

٣٨/٤٠  
٤٤/٤٦  
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 ١٣٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  خولناھو نعمة uΖ ø9 §θyz Zπyϑ÷è ÏΡ   ٤٩  
’þ  فتح الیاء وصال ابن كثیر  تأمرونَِّي أعبد ÏoΤÿρ ã�ãΒù's? ß‰ç7ôãr&   ٦٤  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر   أخرىيفیھ Ïù 3“u�÷zé&   ٦٨  

ôM  كثیردد التاء فیھما ابن ش  ُفتِّحت ysÏGèù :)٧١/٧٣  )معًا  

  
  غافرسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

وقف علیھا بالھاء بدل التاء   كلمة
  ابن كثیر

àM yϑÏ=x. y7În/ u‘   ٦  

أسكن النون وخفف الزاي ابن   وُیْنِزل
  كثیر

ãΑÍi”t∴ãƒ uρ   ١٣  

É−Ÿξ  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  التالقي −G9 $#   ١٥  
  ٢١   uρ#−5  أثبت الیاء وقفًا ابن كثیر  واقي

  ذرونَي أقتل،
فتح الیاء فیھما وصًال ابن   إنَي أخاف

  كثیر
þ‘ ÏΡρ â‘sŒ ö≅çFø% r&،  

þ’ ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   

٢٦  

حذف الھمزة وفتح الواو ابن   دینكم َو أن
  كثیر

öΝ à6 sΨƒ ÏŠ ÷ρr&     

u�Îγøà  فتح الیاء والھاء ابن كثیر  َیْظَھر ãƒ     

yŠ$|¡xÿø9  رفع الدال ابن كثیر  فساُدال $#     

Ïµø‹n=yè  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فعلیھي كذبھ sù …çµç/ É‹ x.     
’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  إنَي أخاف ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   ٣٢  

أثبت الیاء في الحالین ابن   التنادي
  كثیر

ÏŠ$uΖ −F9$#   ٣٢  

  ٣٣   7Š$yδ  أثبت الیاء وقفًا  ابن كثیر  ھادي
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 ١٣٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  لَي أبلغلع Ìj?yè ©9 à÷è=ö/ r&   ٣٦  

  ٣٧   yìÏ=©Ûr'sù  رفع العین ابن كثیر  فأطلُع

‰£  فتح الصاد ابن كثیر  وَصدَّ ß¹uρ     

اتبعوني 
  أھدكم

أثبت الیاء في الحالین ابن 
  كثیر

Èβθãè Î7̈?$# öΝ à2Ï‰ ÷δr&   ٣٨  

ضم الیاء وفتح الخاء ابن   ُیدَخلون
  كثیر

šχθè=äzô‰ tƒ   ٤٠  

tΒ þ’Í< öΝ$  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  مالَي أدعوكم à2θããôŠ r&   ٤١  

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  إلیھي لیس Î) }§øŠ s9   ٤٣  

الساعة 
  ادُخلوا
  ُادُخلوا

وصل ھمزة القطع وضم الخاء 
  ابن كثیر

وعند البدء یضم ھمزة 
  الوصل

èπtã$¡¡9 $# (#ûθè=½zôŠ r&   
  

٤٦  

Ÿω ßìxÿΖ  ابن كثیریاء تاء أبدل ال  ال تنفع tƒ   ٥٢  
ببالغیھي 

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فاستعذ Éó Ï=≈ t6 Î/ 4 õ‹Ïè tGó™ $$sù   ٥٦  

›šχρã�ª.x  ابن كثیرأبدل الیاء تاء   یتذكرون tGs?   ٥٨  
ادعونَي 

’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  أستجب ÏΤθããôŠ $# ó= ÅftGó™ r&   ٦٠  

ن ضم الیاء وفتح الخاء اب  سُیدَخلون
  كثیر

tβθè=äzô‰ u‹y™     

فادعوھو 
çνθããôŠ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  مخلصین $$sù tÅÁÏ=øƒ èΧ   ٦٥  

%  كسر الشین ابن كثیر  ِشیوخًا Y{θãŠ ä©   ٦٧  

  جا أمرنا
  

  جاَء َامرنا
  جاَءْاْمرنا

الھم  زة األول  ى   الب  زي  أس  قط 
  مع القصر والتوسط

وحق    ق قنب     ل األول     ى م     ع  
 ً.وإب  دالھا ألف  ا ت  سھیل الثانی  ة

  وجھان

u !$y_ ã�øΒ r&   
  
  

٧٨  
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 ١٣٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
M|  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  سنْھ ¨Ψß™ «! $#   ٨٥  
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 ١٣٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  فصلتسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  

  انًاَرُق
 نقل حركة الھمزة إلى الراء

   ابن كثیروأسقط الھمزة
$̧Ρ#u ö�è%   ٣  

وصل الھاء فیھما بیاء ابن   إلیھي
  كثیر

Ïµø‹s9 Î) )٥/٦  )معًا  

واستغفروھو 
çνρã�Ïÿøó  وصل الھاء بواو ابن كثیر  وویل tGó™ $#uρ 3 ×≅÷ƒ uρuρ   ٦  

öΝ  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  نكمأِا ä3̈ΨÍ←r&   ٩  

N$|¡Ït;  أسكن الحاء ابن كثیر  َنْحَسات ªΥ   ١٦  
  

  ِلَمْھ
وقف علیھا البزي بھاء 

  السكت بخلف عنھ
  ٢١  ِلَم

بن وصل الھاء فیھما بیاء ا  إلیھي، فیھي
  كثیر

Ïµø‹s9 Î) uρ،ÏµŠ Ïù   ٢١/٢٦  

  
  القَران

 نقل حركة الھمزة إلى الراء
   ابن كثیروأسقط الھمزة

Èβ#u ö�à)ø9 $#   ٢٦  

  
  جزاُء َوعداء

أبدل الھمزة الثانیة واوًا 
  مفتوحة وصًال ابن كثیر

â !#u“y_ Ï !#y‰ ôãr&   ٢٨  

  ٢٩   &tΡÍ‘r$  أسكن الراء ابن كثیر  أْرنا
  

  ینَّاللذ
ع المد والتوسط شدد النون م

  والقصر ابن كثیر
È øs%©! $#     

Ïµ÷ƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یدیھي وال y‰ tƒ Ÿωuρ   ٤٢  
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  جعلناھو sΨù=yè y_   ٤٤  

  
  قرانًا

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

$̧Ρ#u ö�è%     

Ïµ‹Ïù 3 Ÿωöθs9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي ولوال uρ   ٤٥  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو ولوال ÏiΒ 5=ƒ Í�ãΒ     
نــھــایة الجزء الرابع   

  والعشرون
Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9   ٤٦  

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  إلیھي یرد Î) –Šu�ãƒ   ٤٧  
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 ١٣٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  ثمرة
  ثمرْه

حذف األلف ووقف علیھا 
  بالھاء ابن كثیر

;N ü�yϑrO     

شركائَي 
Ï“   الیاء وصًال ابن كثیرفتح  قالوا !$Ÿ2u�à° (#ûθä9$s%     

أذقناھو، 
  مستھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çµ≈ sΨø% sŒ r&، çµ÷G¡¡tΒ   ٥٠  

  
  الشورىسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
   إلیكیوَحى

ألفًا بعد الحاء أبدل الیاء 
   ابن كثیرالحاءوفتح 

û Çrθãƒ y7 ø‹s9Î)   ٣  

  
  قرانًا

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

$̧Ρ#u ö�è%   ٧  

فیھي، 
  علیھي

  إلیھي
وصل الھاء فیھن بیاء ابن 

  كثیر
ÏµŠ Ïù) كلھ(،Ïµø‹n=tã   

Ïµø‹s9 Î)   

٧/١٠  
١٣/ ١١  

  ١٤   çµ÷ΨÏiΒ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو

  
  َیْبُشُر

فتح الیاء وأسكن الباء وضم 
  الشین مخففة ابن كثیر

ã�Åe³t6 ãƒ   
  

٢٣  

أبدل تاء الخطاب یاء غیبة   یفعلون
   كثیرابن

šχθè=yè øÿs?   ٢٥  

  
  ُیْنِزل

أسكن النون وخفف الزاي 
  فیھما ابن كثیر

ãΑÍi”t∴ãƒ   ٢٧/٢٨  

â  سھل الھمزة الثانیة  یشاُء ِانھ، !$t±o„ 4 …çµ̄ΡÎ)   ٢٧  

وجھان . وأبدلھا واوًا مكسورة  یشاُء ِوّنھ
  ابن كثیر

    

:Í‘#uθpgù  ت الیاء مطلقًا ابن كثیرأثب  الجواري $#   ٣٢  

  یشاُء ِاناثًا
  یشاُء ِوناثًا

وأبدلھا  سھل الھمزة الثانیة
وجھان ابن . واوًا مكسورة

  كثیر

â !$t±o„ $ZW≈ tΡÎ)   ٤٩  
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 ١٣٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  یشاُء ِانھ

  یشاُء ِونھ
وأب  دلھا  س  ھل الھم  زة الثانی  ة 

واوًا مك   سورة وجھ   ان اب   ن   
  كثیر

â !$t±o„ 4 …çµ̄ΡÎ)   ٥١  

 جعلناھو
≈çµ  واو ابن كثیروصل الھاء ب  نورًا sΨù=yè y_ #Y‘θçΡ   ٥٢  

7Þ  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراط ü�ÅÀ   ٥٢/٥٣  

  
  الزخرفسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  جعلناھو sΨù=yè y_   ٣  
  

  قرانًا
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
$̧Ρ ü ö�è%     

  
  ِمَھادًا

كسر المیم وفتح الھاء وزاد 
  ألفًا بعدھا ابن كثیر

#Y‰ ôγtΒ   ١٠  

  ١٣   Ïµø‹n=tã (#θä9θà)s?uρ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي وتقولوا

  
  َیْنَشأ

فنح الیاء وأسكن النون 
  وخفف الشین ابن كثیر

(#àσ¤±sΨãƒ   ١٨  

  
  ِعْنَد الرحمن

أبدل الباء نونًا ساكنة 
 األلف وفتح الدال وأسقط

  ابن كثیر

ß‰≈ t6Ïã Ç≈ uΗ÷q §�9 $#   
  

١٩  

≈≅Ÿ  بناھا على األمر  ُقْل أولو s% öθs9 uρr&   ٢٤  

وصل الھاء فیھما بیاء ابن   علیھي، أبیھي
  كثیر

Ïµø‹n=tã ،Ïµ‹Î/{   ٢٤/٢٦  

  
  القَراُن

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

ãβ#u ö�à)ø9 $#   ٣١  

ابن بالھاء ا ملیھوقف ع  رحمْھ
  كثیر

|M uΗ÷q u‘ y7În/ u‘ 
  )معًا(

٣٢  

öΝ   ابن كثیركسر الباء فیھما  لبیوتھم ÎκÌEθã‹ç6 Ï9 :)٣٣/٣٤  )معًا  
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 ١٣٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
فتح السین وأسكن القاف ابن   َسْقفًا

  كثیر
$Zÿà)ß™   ٣٣  

  ٣٥   ϑs9£$  خفف المیم ابن كثیر  َلما

tβθç7|¡øt  كسر السین ابن كثیر  ویحِسبون s†uρ   ٣٧  
 ألفًا بعد الھمزة ابن زاد  جاءانا

  كثیر
$tΡu !%ỳ   ٣٨  

7Þ  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراط ü�ÅÀ   ٤٣  
 ابن أسقط الھمزة وفتح السین   وَسْل

  كثیر
ö≅t↔ ó™ uρ   ٤٥  

û  فتح الیاء وصًال البزي  َتحتَي أفال ÉLós s? ( Ÿξsùr&   ٥١  

  ٥٣   Ïµø‹n=tã  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي
ο×  د السین ابن كثیرزاد ألفًا بع  أساورُة u‘Èθó™ r&   ٥٣  

  ٥٤   (çνθãã$sÛr'sù 4 öΝßγ̄ΡÎ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فأطاعوھو إّنھم

سھل الھمزة الثانیة ابن   أَاالھتنا
  كثیر

$uΖ çFyγÏ9 r̈&u   ٥٨  

وصل الھاء فیھما بواو ابن   علناھوج،ضربوھو
  كثیر

çνθç/ u�ŸÑ، çµ≈ sΨù=yè y_ uρ   ٥٨/٥٩  

اء فیھما بیاء ابن وصل الھ  علیھي، فیھي
  كثیر

Ïµø‹n=tã ، ÏµŠ Ïù   ٦٣/ ٥٩  

ÔÞ  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراٌط ü�ÅÀ   ٦١/٦٤  
وصل الھاء فیھا بواو ابن   فاعبدوھو ھذا

  كثیر
çνρß‰ ç7ôã$$sù 4 #x‹≈ yδ   ٦٤  

حذف الھاء من آخرھا ابن   تشتھي
  كثیر

ÏµŠ ÎγtGô±n@   ٧١  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي مبلسون Ïù tβθÝ¡Ï=ö7ãΒ   ٧٥  

  
  السمِا إلھ

  السماِء ِالھ
  السماِء ْي لھ

سھل البزي الھمزة األولى مع     
التوسط والقصر وحقق الثانی ة     
حق  ق قنب  ل األول  ى م  ع ت  سھیل 
الثانی      ة وإب      دالھا ی      اء م      دًا  

  وجھان. طبیعیًا

Ï !$yϑ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î)   ٨٤  
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 ١٤٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
بیاء، وأبدل وصل الھاء   وإلیھي یرجعون

  ابن كثیرالتاء یاء 
Ïµø‹s9 Î) uρ šχθãè y_ö�è?   ٨٥  

نصب الالم ووصل الھاء بواو   وقیَلھو یارب
  ابن كثیر

  Ï& Í#‹Ï% uρ Éb> u�≈ tƒ   ٨٨  

  
  الدخانسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  أنزلناھو في sΨø9 u“Ρr& ’Îû   ٣  

ربُّ 
<Éb  رفع الباء ابن كثیر  السماوات u‘ ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $#   ٧  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو وقالوا tã (#θä9$s% uρ   ١٤  
’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  إنَي آتیكم ÏoΤÎ) /ä3‹Ï?#u   ١٩  

وصل الھمزة وأسكن السین ابن   فاْسِر
  كثیر

Î�ó  r'sù   ٢٣  

5βθãŠ  كسر العین ابن كثیر  وِعیون ããuρ   ٢٥  
ÏµŠ  روصل الھاء بیاء ابن كثی  فیھي بالء Ïù (#Ôσ̄≈ n=t/   ٣٣  

N|  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  شجرْه u�yf x©   ٤٣  
›çνρä  وصل الھاء بواو ابن كثیر  خذوھو è{   ٤٧  

ضم التاء ووصل الھاء بواو   فاعُتلوھو
  ابن كثیر

çνθè=ÏGôã$$sù     

  ٥٢   5βθã‹ããuρ  كسر العین ابن كثیر  وِعیون
یسرناھو 

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  بلسانك tΡö�œ£o„ y7ÏΡ$|¡Ï=Î/   ٥٨  

  
  الجاثیةسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Ïµø‹n=tã §Ν  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي ثم èO   ٨  
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 ١٤١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
فبشرھو 

çνö�Åe³t6  وصل الھاء بواو ابن كثیر  بعذاب sù A>#x‹ yè Î/     

ρ·#  أبدل الواو ھمزة ابن كثیر  ُھُزؤًا â“èδ   ٩  

Ïµ‹Ïù Ïν  ء بیاء ابن كثیروصل الھا  فیھي بأمره Í�øΒ r'Î/   ١٢  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو إن ÏiΒ 4 ¨βÎ)   ١٣  
فیھي 

Ïµ‹Ïù šχθàÿÏ=tGøƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یختلفون s†   ١٧  

]  رفع الھمزة ابن كثیر  سواٌء !#uθy™   ٢١  
ھواھو 
çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثیر  وأضلھ uθyδ ã& ©#|Êr&uρ   ٢٣  

Ïµƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یھي منیھد Ï‰ ÷κu‰ .ÏΒ     
tβρ  شدد الذال ابن كثیر  تذَّكَّرون ã�ª.x‹ s?     

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي ولكن Ïù £Å3≈ s9uρ  ٢٦  

Yρ#  أبدل الواو ھمزة ابن كثیر  ھُزؤًا â“èδ   ٣٥  
 نھایة: العزیز الحكیم  

 الجزء ونھایةالسورة 
  الخامس والعشرون

    

  
  األحقافورة س

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثیر  افتراھو قل u�yIøù$# ( ö≅è%   ٨  
وصل الھاء فیھما بیاء ابن   فیھي، إلیھي

  كثیر
ÏµŠ Ïù،Ïµø‹s9 Î)   ٨/١١  

u‘É‹Ζ  أبدل الیاء تاء البزي  ِلُتنذر ã‹Ïj9   ١٢  
Ïµ÷ƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  بوالدیھي y‰ Ï9 üθÎ/   ١٥  
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 ١٤٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  

  ُحْسنًا
حذف الھمزة واأللف وضم 

الحاء وأسكن السین ابن 
  كثیر

$·Ζ≈ |¡ôm Î)     

وصل الھاء فیھما بواو ابن   ووضعتھوحملتھو،
  كثیر

çµ÷Fn=uΗxq ،çµ÷Gyè |Êuρ uρ     

     .δö�ä\$  فتح الكاف ابن كثیر  َكْرھًا

û  فتح الیاء وصال  البزي  أوزعنَي أن É_ôãÎ— ÷ρ r& ÷βr&     
     ?çµ9|Êö�s  وصل الھاء بواو ابن كثیر  ترضاھو

 أبدل النون یاء مضمومة  ُیَتقبل، ُیتجاوز
  ابن كثیر

ã≅¬6 s)tGtΡ،ã— uρ$yftGtΡuρ   ١٦  

z  رفع النون ابن كثیر  أْحَسُن |¡ômr&     

  
  لوالدیھي ُأفَّ

وصل الھاء بیاء وبنى الفاء 
  على الفتح ابن كثیر

Ïµ÷ƒ t$Ï! üθÏ9 7e∃ é&   ١٧  

û  ح الیاء ابن كثیرفت   أنأتعداننَي É_ÏΡ#y‰ Ïè s?r&  ÷βr&  ١٧  
  

  أَاذھبتم
زاد ھمزة االستفھام وسھل 

  الثانیة ابن كثیر
÷Λä ö7yδøŒ r&   ٢٠  

Ïµ÷ƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یدیھي ومن y‰ tƒ ôÏΒuρ   ٢١  
’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  إنَي أخاف ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&     

û  فتح البزي الیاء وصًال  ولكّنَي أراكم Éi_Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘r&   ٢٣  
çν÷ρ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  رَأوھو عارضًا r&u‘ $ZÊÍ‘%tæ   ٢٤  

  ٢٥   u�ãƒ“#  ابن كثیرأبدل الیاء تاء   َترى
öΝ  نصب النون ابن كثیر  مساِكَنھم åκß] Å3≈|¡tΒ     

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي وجعلنا Ïù $uΖ ù=yè y_ uρ   ٢٦  
  

  القَران
ھمزة إلى الراء نقل حركة ال

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
tβ#u ö�à)ø9 $#   ٢٩  

  ٢٩  %çνρã�|Øxm (#ûθä9$s  وصل الھاء بواو ابن كثیر  حضروھو قالوا
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 ١٤٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
Ïµ÷ƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یدیھي یھدي y‰ tƒ ü“Ï‰÷κu‰   ٣٠  

  
  أولیا ُالئك

  أولیاُء ُالئك
  أولیاُء ْولئك

سھل الب زي الھم زة األول ى       
 وحق ق   مع التوسط والق صر   

ولقنبل تسھیل الثانیة   الثانیة،
 بمق   دار وإب  دالھا واوًا مدی   ة 

وجھان، وال یوجد . حركتین
  غیرھا في القرآن

â !$u‹Ï9 ÷ρr& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&   ٣٢  

  
  ρ سورة محمد

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  قاَتلوا

فتح القاف والتاء وأدخل ألفًا 
  بینھما ابن كثیر

(#θè=ÏFè%   ٤  

  
  وكاِئن

زاد ألفًا بعد الكاف وكسر 
  الھمزة وحذف الیاء ابن كثیر

 Éir'x.uρ   ١٣  

حذف األلف بعد الھمزة ابن   أِسن
  كثیر

9Å™#u   ١٥  

  جا أشراطھا
جاء 

  َاشراطھا
جاَء 

  ْاشراطھا

أسقط البزي الھمزة األولى 
مع القصر والتوسط ولقنبل 

. تسھیل الثانیة وإبدلھا ألفًا
  وجھان

u !%ỳ $yγèÛ#u�õ° r&   ١٨  

Ïµø‹n=tã z  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي من ÏΒ   ٢٠  
  

  القَران
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

šχ#uö�à)ø9  وأسقط الھمزة ابن كثیر $#   ٢٤  

óΟ  فتح الھمزة ابن كثیر  أسرارھم èδu‘#u�ó  Î)   ٢٦  
óΟ  حذف األلف قنبل  ھَأنتم çFΡr'̄≈ yδ   ٣٨  
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 ١٤٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  الفتحسورة 
رقم  لكلمة لحفصا البیان القراءة

 اآلیة
WÛ$  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراطًا ü�ÅÀ   ٢  

äο  ضم السین ابن كثیر  دائرة السُّوء u�Í←!#yŠ Ïöθ¡¡9 $#   ٦  
لیؤمنوا، یعزِّروھو            

یوقروھو، 
  یسبحوھو

أبدل التاء فیھن یاء، ووصل 
   ابن كثیرھاءھن بواو

(#θãΖ ÏΒ ÷σçGÏj9، çνρâ‘Íh“yè è?uρ  

çνρã�Ïj% uθè?uρ،çνθßs Îm7|¡è@uρ   

٩  

كسر الھاء ورقق لفظ الجاللة   علیِھ اهللا
  ابن كثیر

çµø‹n=tæ ©!$#   ١٠  

  
  فسنؤتیھي

أبدل الیاء نونًا، ووصل الھاء 
  بیاء ابن كثیر

Ïµ‹Ï?÷σã‹|¡sù     

وصل الھاء فیھما بواو ابن   ُیدخلھو،ُیعذبُھو
  كثیر

ã& ù#Åzô‰ ãƒ ، çµö/ Éj‹ yè ãƒ    

WÛ$  ًا قنبلأبدل الصاد سین  سراطًا ü�ÅÀ   

↔çµt…  فتح الطاء ابن كثیر  شَطأه ôÜx©   ٢٩  
   سْؤقھ

  سؤوقھ
 أبدل الواو ھمزة ساكنة قنبل

 ولھ زیادة الھمزة قبل الواو
  وجھًا ثانیًا

ÏµÏ%θß™    

  
  الحجراتسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

u  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر   ِالىَتفيء þ’Å∀s? #’n< Î)   ٩  
  وآل تَّنابزوا،
شدد البزي التاء ومد األلف   وآل تََّجسسوا

  لزومًا فیھما
Ÿωuρ (#ρ â“ t/$uΖ s?،  

Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB   

١١/١٢  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  أخیھي میتًا ½zr& $\GøŠ tΒ   ١٢  
çνθßϑçF÷δÍ�s3  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فكرھتموھو sù     

ûθèùu‘$yè#)  ًالشدد البزي التاء وص  لتَّعارفوا tGÏ9   ١٣  
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 ١٤٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
tβθè=yϑ÷è   ابن كثیرالتاء یاءأبدل   یعملون s?   ١٨  

  
  قسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

Èβ#u ö�à)ø9 $#uρ   ١  

sŒ#  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  أِاذا Ïr&   ٣  
uΖ$   ابن كثیرضم المیم  ُمتنا ÷FÏΒ     

وصل الھاء فیھما بیاء ابن   إلیھي، لدیھي
  كثیر

Ïµø‹s9 Î)،Ïµ÷ƒ y‰ s9   ١٦/١٨  

ِمنھو، 
  فألقیاھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çµ÷Ζ ÏΒ،çν$u‹É)ø9 r'sù   ١٩/٢٦  

tβρ   ابن كثیرأبدل التاء یاء  یوعدون ß‰tãθè?   ٣٢  
 ُنمنیِب

  ْدخلوھا
ضم نون التنوین وصًال ابن 

  ركثی
A=ŠÏΖ –Β $yδθè=äzôŠ $#   ٣٣  

çµós  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فسبْحھو Îm7|¡sù   ٤٠  
≈�u  كسر الھمزة ابن كثیر  وإدبار t/ ôŠ r&uρ     

أثبت الیاء وقفًا بخلف عنھ ابن   ینادي، یناد
  كثیر

ÏŠ$uΖ ãƒ   ٤١  

ÏŠ$sΨßϑø9  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  المنادي $#     
,ß  شدد الشین ابن كثیر  تشَّقَّق ¤)t±n@   ٤٤  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

Èβ#u ö�à)ø9 $$Î/   ٤٥  
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 ١٤٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  الذاریاتسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو َمن tã ô tΒ   ٩  

  ١٥   Aβθã‹ããuρ  كسر العین ابن كثیر  وِعیون
  ٢٥   Ïµø‹n=tã (#θä9$s)sù  ھاء بیاء ابن كثیروصل ال  علیھي فقالوا

  وبشروھو،أرسلناھو
وصل الھاء فیھن بواو ابن   فأخذناھو،جعلتھو

  كثیر
çνρã�¤±o0uρ/ çµ≈ sΨù=y™ ö‘r&   

çµ≈ tΡõ‹ s{ r'sù/çµ÷Gn=yè y_   

٢٨/٣٨  
٤٠/٤٢  

  ٤٢   (Ïµø‹n=tã �ωÎ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي إال

tβρ  شدد الذال ابن كثیر  تذَّكَّرون ã�ª.x‹ s?   ٤٩  
çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو نذیر ÏiΒ Ö�ƒ É‹ tΡ   ٥٠/٥١  

  
  الطورسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Ν  كسر الالم ابن كثیر  أِلتناھم ßγ≈ sΨ÷Gs9 r&   ٢١  
�ω Óθ  بناھما على الفتح ابن كثیر  ال لغَو، والتأثیَم øós9 $ pκ�Ïù  Ÿωuρ ÒΟŠÏOù's?   ٢٣  

‰çνθããô  وصل الھاء بواو ابن كثیر  وھو إنھندع tΡ ( …çµ̄ΡÎ)   ٢٨  
ÏM  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  بنعمْھ yϑ÷è ÏΖ Î/   ٢٩  

المصیطرون، 
  المسیطرون

  بالصاد للبزي
  قنبلوبالسین ل

tβρ ã�ÏÜø‹|_Áßϑø9 $#   ٣٧  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي Ïù   ٣٨/٤٥  

tβθà)yè  فتح الیاء ابن كثیر  َیصعقون óÁãƒ   ٤٥  

فسبْحھو 
çµós  وصل الھاء بواو ابن كثیر  وإدبار Îm7|¡sù u�≈ t/ ôŠ Î) uρ   ٤٩  
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 ١٤٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  النجمسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
'« ‘çν#uu  وصل الھاء بواو ابن كثیر  رآھو نزلة s! ÷“tΡ   ١٣  

زاد ھمزة مفتوحة بعد األلف ابن   َمناَءة
  كثیر

nο 4θuΖ tΒuρ   ٢٠  

لیاء ھمزة ساكنة ابن أبدل ا  ِضْئَزى
  كثیر

#“u”� ÅÊ   ٢٢  

 ابن فتح الشین وزاد ألفًا بعدھا  النَشاءة
  كثیر

nο r'ô±̈Ψ9$#   ٤٧  

yŠθßϑrO#)  نون الدال بالنصب ابن كثیر  وثمودًا uρ   ٥١  

  القمرسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
!$¤#Æí  أثبت البزي الیاء مطلقًا   إلىالداعْي $# 4’n< Î)   ٦  

�à6@  أسكن الكاف ابن كثیر  نْكر œΡ     
إلى الداعي 

’  أثبت الیاء مطلقًا ابن كثیر  یقول n< Î) Æí#¤$! $# ( ãΑθà)tƒ   ٨  

  ١٢   ZΡθã‹ãã$  كسر العین ابن كثیر  ِعیونًا
وحملناھو 

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  على sΨù=yϑxm uρ 4’ n?tã   ١٣  

  
  الُقَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  مزة ابن كثیرالھ وأسقط

tβ#u ö�à)ø9 $#   ١٧/٢٢  

’z  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  َأُالقي Å+ø9 âr&   ٢٥  
Ïµø‹n=tã .  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي من ÏΒ     

  
  الُقَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

tβ#u ö�à)ø9 $#   ٣٢/٤٠  

راودوھو 
çνρßŠ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عن uρ ü‘ tã   ٣٧  

جا آل 
  فرعون

  جاء َاال

أسقط البزي الھمزة األولى وحقق      
الثانیة مع القصر والتوسط وحق ق      
قنب   ل األول   ى وس   ھل الثانی   ة ول   ھ 

u !%ỳ tΑ#u tβöθtãö�Ïù   
  

٤١  
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 ١٤٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
. الق  صر والط  ول إب  دالھا ألف  ًا م  ع    جاَء ْآل

  ثالثة أوجھ
  

خلقناھو، 
  فعلوھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çµ≈ sΨø)n=yz،çνθè=yè sù   ٤٩/٥٢  

  

  الرحمنسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  

  القَران
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

tβ#u  وأسقط الھمزة ابن كثیر ö�à)ø9 $#   ٢  

  ٣٥   ©Ôâ#uθä  كسر السین ابن كثیر  ِشواظ
Ó¨$ut  جر السین ابن كثیر  ونحاٍس éΥ uρ     

  
 الواقعةسورة 

رقم  الكلمة لحفص انالبی القراءة
 اآلیة

  ١٩   Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ  فتح الزاي ابن كثیر  وال ُیْنَزفون
سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن   أِانا...أِاذا

  كثیر
#x‹ Í←r&... $̄ΡÏ r&   ٤٧  

uΖ$  ضم المیم ابن كثیر  ُمتنا ÷FÏΒ     
<z  فتح الشین ابن كثیر  َشْرب ö�à°   ٥٥  

  
óΟ  ثیرسھل الھمزة الثانیة ابن ك  أَانتم çFΡr&u )٥٩،٦٤  )جمیعًا ،

٧٢، ٦٩  
‰£‘tΡö$  خفف الدال ابن كثیر  َقَدرنا s%   ٦٠  

فتح الشین وزاد ألفًا بعدھا ابن   النَشاَءة
  كثیر

nο r'ô±̈Ψ9$#   ٦٢  

tβρ  شدد الذال ابن كثیر  تّذّكرون ã�ª.x‹ s?     

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  لجعلناھو sΨù=yè yf s9   ٦٥  
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 ١٤٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
فظلتمو 
  تَّفكھون

د البزي التاء وصًال شد
وأشبع صلة المیم، ولھ وجھ 

  آخر بتخفیف التاء كقنبل

óΟ çFù=sà sù tβθßγ©3 xÿs?   ٦٥  

 أنزلتموھو،
  جعلناھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çνθßϑçFø9 u“Ρr&،çµ≈ uΖ ù=yè y_   ٦٩/٧٠  

  
  لقَراُن

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

×β#u ö�à)s9   ٧٧  

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یھي منكمإل Î) öΝ ä3ΖÏΒ   ٨٥  
àM  وقف علیھا بالھاء ابن كثیر  وجّنْھ ¨Ζy_ uρ   ٨٩  

  
  الحدیدسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي فالذین Ïù t Ï%©! $$sù   ٧  
أسكن النون وخفف الزاي ابن   ُیْنِزل

  كثیر
ãΑÍi”t∴ãƒ   ٩  

  
  فیَضعُِّفھ

حذف األلف وشدد العین 
  ورفع الفاء ابن كثیر

…çµxÿÏè≈ ŸÒã‹sù   ١١  

  
  جا أمر

  جاَء َامر
  جاَءْامر

أسقط الھمزة األولى وحقق 
الثانیة مع القصر والتوسط 

البزي، وحقق قنبل األولى مع 
 مدا تسھیل الثانیة وإبدالھا ألفًا

  وجھان. الزمًا

u !%ỳ Þ� ö∆ r&   ١٤  

 من َنزَّل
“tΑu  شدد الزاي ابن كثیر  الحق tΡ zÏΒ Èd, ut ù: $#   ١٦  

المَصدِّقین 
  خفف الصاد فیھما ابن كثیر  والمَصدِّقات

t Ï% Ïd‰¢Áßϑø9 $# 

ÏM≈ s% Ïd‰¢Áßϑø9 $#uρ   

١٨  

حذف األلف وشدد العین ابن   یضعَّف
  كثیر

ß# yè≈ŸÒãƒ     

فتراھو 
çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثیر  مصفرًا u�yIsù #v�xÿóÁãΒ   ٢٠  

یؤتیھي، 
  فیھي

وصل الھاء فیھما بیاء ابن 
  كثیر

Ïµ‹Ï?÷σãƒ ،ÏµŠ Ïù   ٢١/٢٥  
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 ١٥٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
آتیناھو، 
  اتبعوھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çµ≈ sΨ÷�s?#u uρ،çνθãè t7̈?$#   ٢٧  

  ٢٩   Ïµ‹Ï?÷σãƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یؤتیھي
نــھــایة السورة : العظیم  

ونــھــایة الجزء السابع 
  والعشرون

    

  
  المجادلةسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  َیظَّھَّرون

فتح الیاء وشدد الظاء والھاء 
مفتوحین وأسقط األلف بینھما ابن 

  كثیر

tβρ ã�Îγ≈sà ãƒ   
  

٢/٣  
  

  الالِء
  

  الآلْي
  الال ِ 

وح   ذف . ح   ذف قنب   ل الی   اء  
البزي الیاء مع إب دال الھم زة     
ی  اًء س  اكنة م  ع الم  د الم  شبع    

ووقفًا ول    ھ ت    سھیلھا   وص    ًال
 م     ع الم     د   ووقف     ًاوص     ًال
  والقصر

‘ Ï↔̄≈ ©9 $#   ٢  

ونسوھو، 
  عنھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çνθÝ¡nΣ uρ،çµ÷Ζ tã   ٦  

ÏM  وقف علیھما بالھاء ابن كثیر  معصیْھ u‹ÅÁ÷è tΒ uρ):٨/٩  )معًا  

إلیھي 
Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  تحشرون Î) tβρã�|³øt éB   ٩  

ذف األلف وأسكن الجیم ابن ح  المْجِلس
  كثیر

Ä§Ï=≈ yf yϑø9 $#   ١١  

انِشزوا 
ρ#)  كسر الشین فیھما ابن كثیر  فانِشزوا â“à±Σ $# (#ρâ“ à±Σ$$sù   ١١  

Λä÷  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  أَاْشفقتم ø)xÿô© r&u   ١٣  

tβθç7|¡øt  كسر السین ابن كثیر  ویحِسبون s†uρ   ١٨  
 ابن وصل الھاء فیھما بواو  منھو، عنھو

  كثیر
çµ÷ΨÏiΒ ،çµ÷Ψtã   ٢٢  
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 ١٥١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  

  الحشرسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
كسر الباء ابن كثیر  همبِيوت  Ν åκsEθã‹ç/   ٢  

علیھي من 
Ïµø‹n=tã ô  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  خیل ÏΒ 5≅ø‹yz   ٦  

فخذوھو، 
  عنھو

وصل الھاء فیھما بواو ابن 
  كثیر

çνρä‹ ã‚sù ،çµ÷Ψtã   ٧  

  
  ارجد

كسر الجیم وفتح الدال وأثبت 
  ألفًا بعدھا ابن كثیر

¤‘ß‰ ã`   ١٤  

óΟ  كسر السین ابن كثیر  تحِسبھم ßγç6 |¡øt rB     
’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  أخافإنَي  ÏoΤÎ) ß∃%s{ r&   ١٦  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

tβ#u ö�à)ø9 $#   ٢١  

  
  الممتحنةسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان راءةالق
 اآلیة

&ã  وصل الھاء بواو ابن كثیر  یفعلھو منكم ù#yè øÿtƒ öΝ ä3ΖÏΒ   ١  

ضم الیاء وفتح الصاد ابن   ُیفَصل
  كثیر

ã≅ÅÁøÿtƒ   ٣  

îο  كسر الھمزة فیھما ابن كثیر  ِإسوة uθó™ é& )٤/٦  )معًا  

  
البغضاُء 

  َوبدا
أبدل الھمزة الثانیة واوًا 

  ثیرمفتوحة وصًال ابن ك
â !$ŸÒøó t7ø9 $#uρ #́‰ t/ r&   ٤  

ألبیھي 
Ïµ‹Î/{ ¨βu�Ïÿøó  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  ألستغفرن tGó™{     

βr& öΝ  شدد البزي التاء وصًال  أن تَّولوھم èδöθ©9 uθs?   ٩  
 إلى أسقط الھمزة ونقل حركتھا  وَسلوا

  السین ابن كثیر
(#θè=t↔ ó™ uρ     
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 ١٥٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  الصفسورة 
قم ر الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  

  ِلَمْھ
وقف البزي على المیم فیھما 

  بھاء السكت بخلف عنھ
zΝ Ï9 )٢/٥  )معًا  

‰Ï“  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  بعدَي اسمھ ÷è t/ ÿ…çµèÿ ôœ$#   ٦  
  

  أنصارًا هللا
نون الراء بالنصب وزاد الم 

  الجر للفظ الجاللھ ابن كثیر
u‘$|ÁΡr& «! $#   ١٤  

  

  الجمعةسورة 
رقم  لمة لحفصالك البیان القراءة

 اآلیة
  ٤   Ïµ‹Ï?÷σãƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یؤتیھي من

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو فإنھ ÏΒ …çµ̄ΡÎ* sù   ٨  
  

  المنافقونسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
=Ò  أسكن الشین قنبل  ُخْشٌب à±äz   ٤  

tβθç7|¡øt  كسر السین ابن كثیر  یحِسبون s†     
  أجلھاجا 

  جاَء َاجلھا
  جاَء ْاجلھا

أسقط البزي الھمزة األولى 
وحقق الثانیة مع القصر 

  والتوسط 
وحقق قنبل األولى مع 

. تسھیل الثانیة وإبدالھا ألفًا
  وجھان

u !%ỳ $yγè=y_ r&   ١١  

  

  التغابنسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو سیئاتھ tã ÏµÏ?$t↔ Íh‹y™   ٩  
أسقط األلف وشدد العین   ُیَضعِّْفھو لكم çµøÿÏè≈ ŸÒãƒ öΝ ä3 s9   ١٧  
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 ١٥٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
    ووصل الھاء بواو ابن كثیر

  
  الطالقسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  ١   /ÎγÏ?θã‹ç£  كسر الباء ابن كثیر  بِيوتهن

7πuΖ  فتح الیاء ابن كثیر  ُمَبیِّنة Éi�t7–Β     
%çµø  وصل الھاء بواو ابن كثیر   منویرزْقھو ã— ö�tƒ uρ ôÏΒ   ٣  

نون الغین ونصب الراء ابن   بالٌغ أمَره
  كثیر

à÷Ï=≈ t/ Ïν Í�øΒr&     

  
  والالِء
  والالِ 

  والآلْي

   الیاءقنبلحذف 
وحذف البزي الیاء وسھل 

الھمزة مع المد والقصر 
ولھ حذف  ووقفًا، وصًال 

الیاء وإبدال الھمزة یاًء 
 ووقفًا مع المد ساكنة وصًال

  المشبع

‘ Ï↔̄≈ ©9 $#uρ :)٤  )معًا  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو سیئاتھ tã ÏµÏ?$t↔ Íh‹y™   ٥  

%Ïµø‹n=tã …çµè  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي رزقھ ø— Í‘   ٧  
  

  وكاِئن
زاد ألفًا بعد الكاف وكسر 

  الھمزة وحذف الیاء ابن كثیر
 Éir'x.uρ   ٨  

≈M;  اء ابن كثیرفتح الی  مبیَّنات sΨÉi�t6 ãΒ   ١١  
یدخْلھو 

&ã  وصل الھاء بواو ابن كثیر  جنات ù#½zô‰ ãƒ ;M≈̈Ζ y_   ١١  
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 ١٥٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
  التحریمسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  َلمْھ

وقف علیھا البزي ِبھاء 
  السكت بخلف عنھ

zΟ Ï9   ١  

وصل الھاء فیھا بیاء ابن   علیھي
  كثیر

Ïµø‹n=tã   ٣/٤  

≈u�yγ#  شدد الظاء ابن كثیر  تظَّاھرا sà s?     
çµ9s9  وصل الھاء بواو ابن كثیر  موالھو öθtΒ     

ã≅ƒ  فتح الجیم ابن كثیر  َجبریل Î�ö9Å_ uρ     
&Nr|   بالھاء ابن كثیرنوقف علیھ  امرأه، ابنھ u� øΒ MsΨ|،)كلھ (#$ ö/ $#   ١٠/١١/  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي من Ïù ∅ÏΒ   ١٢  
  

  وِكَتاِبھ
كاف وفتح التاء وزاد كسر ال

ألفًا بعدھا على اإلفراد ابن 
  كثیر

ÏµÎ7çFä.uρ     

نھایة السورة والجزء الثامن : القانتین
  والعشرین

    

  
  الملكسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

�£”ßŠ%s3s? ã  شدد البزي التاء وصًال  تكاُد ّتمیز yϑs?   ٨  
النشوُر 

  َوأمنتم
  أَا منتم

 الھمزة األولى واوًا أبدل قنبل
  وصًال

 الھمزة ابن كثیروسھل 
  الثانیة

â‘θà±–Ψ9 $# ΛäΨÏΒ r&u   ١٥  

أبدل الھمزة الثانیة یاء مفتوحة   السماِء َین
  ابن كثیر

Ï !$yϑ ¡¡9$# βr&):١٦/١٧  )معًا  

7Þ  أبدل الصاد سینًا قنبل  سراط ü�ÅÀ   ٢٢  
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 ١٥٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
وإلیھي، 

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  وعلیھي Î) uρ ،Ïµø‹n=tæ uρ   ٢٤/٢٩  

  
  القلمسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Ïµø‹n=tã $uΖ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي آیاتنا çF≈ tƒ#u   ١٥  

‰Èβr& (#ρß  ضم النون وصًال ابن كثیر  أُن اغدوا øî$#   ٢٢  
  ٣٧/٣٨  )معًا(: Ïµ‹Ïù  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي

بزي التاء وصًال مع المد شدد ال  َلمآ تَّخیرون
  المشبع

$pR mQ tβρã�£� sƒ rB   ٣٨  

فاجتباھو 
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  ربھ t6 tGô_ $$sù …çµš/ u‘   ٥٠  

  
  الحاقةسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

خذوھو، 
  فغّلوھو

صلوھو، 
  فاسلكوھو

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

çνρä‹ è{ ،çνθ�=äó sù   

çνθ�=|¹،çνθä3è=ó™ $$sù   

٣٠  
٣١/٣٢  

tβθãΖ   ابن كثیرأبدل التاء یاًء  یؤمنون ÏΒ ÷σè?   ٤١  
وشدد الذال ابن أبدل التاء یاًء   َیذَّكرون

  كثیر
tβρ ã�ª.x‹ s?   ٤٢  

وصل الھاء فیھما بواو ابن   منھو، عنھو
  كثیر

çµ÷Ζ ÏΒ :çµ÷Ζ tã   ٤٥/٤٧  

  
  المعارجسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یھي فيإل Î) ’ Îû   ٤  
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 ١٥٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
ونراھو 

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثیر  قریبًا u�tΡuρ $Y7ƒ Í�s%   ٧  

بینیھي، 
  وأخیھي

تؤویھي، 
  ینجیھي

وصل الھاء فیھن بیاء ابن 
  كثیر

ÏµŠ Ï⊥ t6 Î/ ،ÏµŠ ½zr&uρ  
Ïµƒ Èθø↔ è?،ÏµŠ ÅfΖãƒ  

١١/١٢  
١٣/١٤  

“̈#Zπtã  رفع التاء ابن كثیر  نزاعٌة tΡ   ١٦  

حذف األلف بعد النون ابن   ألمانتھم
  كثیر

öΝ ÎκÉJ≈ sΨ≈ tΒ{   ٣٢  

حذف األلف بعد الدال ابن   بشھادتھم
  كثیر

öΝ ÎκÌE ÿ‰≈ pκy¶ Î/   ٣٣  

فتح النون وأسكن الصاد ابن   َنْصب
  كثیر

5= ÝÁçΡ   ٤٣  

  
  نوح علیھ السالمسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

‰Èβr& (#ρß   ابن كثیرضم النون وصًال  أُن اعبدوا ç6 ôã$#   ٣  
     çνθà)̈?$#uρ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  واتقوھو

  دعائَي إال
فتح الیاء فیھما وصًال ابن   إنَي أعلنت

  كثیر
ü“Ï !%tæ ßŠ �ωÎ)   

þ’ ÏoΤÎ) àMΖn=ôãr&   

٦  
٩  

çνôŠ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  یزْدھو Í“ tƒ   ٢١  
  

  وُوْلده
ضم الواو وأسكن الالم بعدھا 

  ن كثیراب
…çν à$s! uρ uρ ٢١  

š_ÉLøŠ  أسكن الیاء ابن كثیر  بیتْي مؤمنًا t/ $YΖ ÏΒ÷σãΒ   ٢٨  

  
  الجنسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

  
  قَرانًا

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

$̧Ρ#u ö�è%   ١  
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 ١٥٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  وإنھ تعالى،

  وإنھ كان
كسر الھمزة بعد الواو فیھا ابن 

  كثیر
كسر الھمزة بعد الواو فیھما 

  ابن كثیر

…çµ̄Ρr&uρ 4’ n?≈ yè s?،  
… çµ̄Ρr& uρ šχ%x. 

  )معًا(

٣  
٤/٦  

  وإنا ظننا
  وإنا لمسنا

كسر الھمزة بعد الواو فیھما 
  ابن كثیر

كسر الھمزة بعد الواو ابن 
  كثیر

$̄Ρr& uρ !$̈Ψ uΖsß):معًا(،  

$̄Ρr&uρ $sΨó¡yϑs9   
٥/١٢  
٨  

وإنا كنا، وإنا 
  ال

  وإنا منا

  فیھمار الھمزة بعد الواوكس
  ابن كثیر

كسر الھمزة بعد الواو فیھما 
  ابن كثیر

$̄Ρr&uρ $̈Ζ ä.،$̄Ρr&uρ Ÿω ، 

$̄Ρr&uρ $̈Ζ ÏΒ :)معًا(  

٩/١٠  
١١/١٤  

كسر الھمزة بعد الواو ابن   وإنا لَّما
  كثیر

$̄Ρr&uρ $£ϑs9   ١٣  

كسر الھمزة بعد الواو ابن   وإّنھم ظنوا
  كثیر

öΝ åκ®Ξ r&uρ (#θ‘Ζ sß   ٧  

ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فیھي ومن Ïù 4 tΒ uρ   ١٧  
  

نسلكھو 
  عذابًا

 ووصل الھاء أبدل الیاء نونًا
  بواو ابن كثیر

çµõ3 è=ó¡o„     

یدعوھو 
‰çνθããô  وصل الھاء بواو ابن كثیر  كادوا tƒ (#ρ ßŠ%x.   ١٩  

‰Ïµø‹n=tã #Y  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي لبدًا t7Ï9     
  

  قاَل إنما
لالم والقاف وأدخل ألفًا فتح ا

  بینھما ابن كثیر
ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ)   ٢٠  

’þ  فتح الیاء وصًال ابن كثیر  ربَي أمدًا Ïn1u‘ #́‰ tΒ r&   ٢٥  
Ïµ÷ƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  یدیھي ومن y‰ tƒ ôÏΒuρ   ٢٧  

  
  المزملسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Íρ  ضم الواو وصًال ابن كثیر  أُو انقص r& óÈà)Ρ$#   ٣  

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  منھو قلیًال ÏΒ ¸ξ‹Ï=s%     
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 ١٥٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  ٤   Ïµø‹n=tã È≅Ïo?u‘uρ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي ورتل

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

tβ#u ö�à)ø9 $#     

Ïµø‹s9  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  إلیھي تبتیًال Î) Wξ‹ÏFö; s?   ٨  

فاتخذھو، 
  فأخذناھو

تحصوھو، 
منھو، 

  تجدوھو

  
  

وصل الھاء فیھن بواو ابن 
  كثیر

çνõ‹ Ïƒ ªB$$sù،çµ≈ tΡõ‹ s{ r'sù   

çνθÝÁøt éB،çµ÷Ζ ÏΒ ، 

çνρß‰ ÅgrB   

٩/١٦  
  

٢٠  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثیر

Èβ#u ö�à)ø9 $#   ٢٠  

  
  المدثرسورة 

رقم  لحفصالكلمة  البیان القراءة
 اآلیة

“u  كسر الراء ابن كثیر  الرِّجز ô_”�9 $#uρ   ٥  
سأصلیھي 

Ïµ‹Ï=ô¹  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  سقر é'y™ u�s)y™   ٢٦  
  

  إذا َدبر
أثبت ألفًا بعد الذال وحذف 

  الھمزة وفتح الدال ابن كثیر
øŒ Î) u�t/ ôŠ r&   ٣٣  

  
  

  القیامةسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
أسقط المكي األلف بخلف عن   قسمُأل

  البزي
Iω ãΝ Å¡ø% é& 

  )األولى(
١  

=Ü  كسر السین فیھما ابن كثیر  أیحِسب |¡øt s†r& )٣/٣٦  )معًا  
  

  وقَرانھ
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
…çµtΡ#u ö�è% uρ):١٧/١٨  )معًا  

ُیحبون، 
tβθ™7Ït   ابن كثیرأبدل التاء یاء فیھما  َیذرون éB ،tβρ â‘x‹ s?uρ   ٢٠/٢١  
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 ١٥٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  

  َمرَّاق
أدغم النون في الراء بدون 

  سكت ابن كثیر
ô tΒ 2 5−#u‘   ٢٧  

4   ابن كثیرأبدل التاء یاء  ُتمنى o_ôϑãƒ   ٣٧  
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 ١٦٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
  اإلنسانسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Ïµ‹Ï=tGö6  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  نبتلیھي ¯Ρ   ٢  
فجعلناھو 

≈çµ  اء بواو ابن كثیروصل الھ  سمیعًا sΨù=yè yf sù $Jè‹Ïϑy™   ٢  

  سالسل
  سالسال

حذف المكي األلف وقفًا 
بخلف عن البزي وللبزي 

  إثباتھا وقفًا وجھا ثانیا

6ξ Å¡≈ n=y™   ٤  

  
  قواریَرا

نون الراء بالنصب وصًال 
  ووقف باأللف ابن كثیر

O#u�ƒ Í‘#uθs% 

  )األولى(
١٥  

  ٢١   Ö�ôØäz  جر الراء ابن كثیر  ُخضٍر
  

  القَران
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

  وأسقط الھمزة ابن كثیر
tβ#u ö�à)ø9 $#   ٢٣  

çµós  وصل الھاء بواو ابن كثیر  وسبحھو لیًال Îm7y™ uρ Wξ ø‹s9   ٢٦  
tβρ  ابن كثیریاًء  التاء أبدل  یشاؤون â!$t±n@   ٣٠  

  
  المرسالتسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

›õ‘·#  ن كثیرضم الذال اب  ُنُذرا çΡ   ٦  
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فجعلناھو في sΨù=yè yf sù ’ Îû   ٢١  

M×  زاد ألفًا بعد الالم ابن كثیر  جماالت n=≈ uΗ¿d   ٣٣  
  ٤١   5βθã‹ããuρ  كسر العین ابن كثیر  وِعیون

šχθãΖÏΒ ÷σãƒ :نــھــایة السورة ونــھــایة الجزء التاسع والعشرین  
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 ١٦١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  النبأسورة 
رقم  الكلمة لحفص بیانال القراءة

 اآلیة
  

  عمَّْھ
وقف علیھا البزي بھاء 

  السكت بخلف عنھ
§Νtã   ١  

فیھي 
Ïµ‹Ïù tβθàÿÏ=tGøƒ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  مختلفون èΧ   ٣  

ÏM  شدد التاء ابن كثیر  وفتِّحت ysÏGèùuρ   ١٩  
  ٢٥   xîuρ¡¡$%[$  خفف السین ابن كثیر  وغَساقًا

أحصنیاھو 
  كتابا

ھا بواو ابن وصل الھاء فی
  كثیر

çµ≈ sΨøŠ |Áôm r& $Y7≈ tGÅ2   ٢٩  

ربُّ 
... السماوات

  رفع الكلمتین ابن كثیر  الرحمُن
Éb> §‘ ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# .. 

Ç≈uΗ÷q §�9 $#.  

٣٧  

وصل الھاء فیھما بواو ابن   منھو، یداھو
  كثیر

çµ÷Ζ ÏΒ ، çν#y‰ tƒ   ٣٧/٤٠  

  
  النازعاتسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

سھل الھمزة الثانیة فیھما ابن   أِاذا... ناأِا
  كثیر

$̄ΡÏ r&... #sŒ Ï r&   ١٠/١١  

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثیر  ناداھو ربھ yŠ$tΡ …çµš/ u‘   ١٦  

حذف التنوین مطلقًا ابن   طَوى
  كثیر

“³θèÛ ó=yδøŒ $#     

’4  شدد الزاي ابن كثیر  تّزّكى ª1u“s?   ١٨  

  ٢٧   ΛäΡr&u÷  سھل الھمزة الثانیة ابن كثیر  أَانتم
  

  فیَمْھ
وقف علیھا البزي بھاء 

  السكت بخلف عنھ
tΛ Ïù   ٤٣  
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 ١٦٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  عبسسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
çµyè  رفع العین ابن كثیر  فتنفُعھ xÿΨtGsù   ٤  

‰£“çµs9 3…  شدد الصاد الدال ابن كثیر  تصَّدَّى |Ás?   ٦  
  

  عنھو تَّلھى
وصل الھاء بواو وشدد الت اء      

  البزيًال ومد مشبعًا وص
çµ÷Ζ tã 4‘ ¤S n=s?   ١٠  

  شا أنشره،
شاَء َانشره، 

  شاَءْانشره

أس  قط الب  زي الھم  زة األول  ى  
م  ع الق  صر والتوس  ط وحق  ق  
قنب  ل الھم  زة األول  ى وس  ھل    
الثانی   ة وأب   دلھا ألف   ًا م   شبعًا    

  وجھان

u !$x© …çν u�|³Σ r&   ٢٢  

Ρr& $uΖ̄$  كسر ھمزة أنا ابن كثیر  إنا صببنا ö;t7|¹   ٢٥  
أخیھي، 

أبیھي بنیھي، 
  یغنیھي

وص  ل الھ  اء ف  یھن بی  اء اب  ن   
  كثیر

  

Ïµ‹½zr& ،Ïµ‹Î/ r&uρ   

ÏµŠ Ï⊥ t/ uρ،ÏµŠ ÏΖ øó ãƒ   

٣٤/٣٥  
٣٦/٣٧  

  

  التكویرسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
ôN  خفف الجیم ابن كثیر  ُسِجرت u�Ådf ß™   ٦  

ôN  شدد الشین ابن كثیر  نشَِّرت u�Å³èΣ   ١٠  
ôN  العین ابن كثیرخفف   سِعرت u�Ïiè ß™   ١٢  

,çν#uu‘ È  وصل الھاء بواو ابن كثیر  رآھو باألفق èùW{$$Î/   ٢٣  
&  أبدل الضاد ظاًء ابن كثیر  بظنین ÏΨŸÒÎ/   ٢٤  

  االنفطارسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
y7  شدد الدال ابن كثیر  فَعدَّلك s9y‰ yè sù   ٧  

tΠ  كثیرن رفع المیم اب  یوُم ال تملك öθtƒ Ÿω à7 Ï=ôϑs?   ١٩  
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 ١٦٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
  المطففینسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

Ïµø‹n=tã $uΖ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي آیاتنا çF≈ tƒ#u   ١٣  
  

  برَّان
أدغم الالم في الراء من غیر 

  سكت بینھما ابن كثیر
ö≅t/ 2 tβ#u‘ ١٤  

t  زاد ألفًا بعد الفاء ابن كثیر  فاكھین ÎγÅ3sù   ٣١  
  

  االنشقاقسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
ÏµŠ  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  فمالقیھي É)≈ n=ßϑsù   ٦  

ضم الیاء وشدد الالم ابن   وُیصلَّى
’4  كثیر n?óÁtƒ uρ   ١٢  

¨  فتح الباء ابن كثیر  لترَكَبن ã x.ö�yIs9   ١٩  
  

  القَران
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

ãβ#u  ط الھمزة ابن كثیروأسق ö�à)ø9 $#   ٢١  
  

  البروجسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
  

  ُقَران
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

β#u×  وأسقط الھمزة ابن كثیر ö�è%   ٢١  

  
  الطارقسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

R®$  خفف المیم ابن كثیر  َلَما °Q   ٤  

علیھا البزي ِبھاء وقف   ِمّمْھ
  السكت بخلف عنھ

§Ν ÏΒ   ٥  
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 ١٦٤  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  األعلىسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
 ال خالف فیھا

  
  الغاشیةسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

ال یسمُع فیھا 
  الغیٌة

  أبدل التاء یاء مضمومة
   ورفع الغیة ابن كثیر

�ω ßìyϑó¡n@  $pκ� Ïù 

Zπu‹Éó≈ s9   
١١  

  
  الفجرسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

أثبت الیاء وصًال ووقفًا ابن   یسري
  كثیر

Î�ô£o„   ٤  

  بالوادي
  بالواد

أثبت الیاء البزي في الحالین 
وقنبل وصًال ولھ وقفا 

  .الحذف واإلثبات

ÏŠ#uθø9 $$Î/ tβöθtãö�Ïùuρ   
  

٩  

وصل الھاء فیھما بواو ابن   ابتالھو
  كثیر

çµ8 n=tGö/   ١٥/١٦  )معًا(: #$

  ربَي أكرمن،
  ربَي أھانن

فتح الیاء فیھما وصًال ابن 
  كثیر

ú†Ïn1 u‘ :)معًا(    

%Ïµø‹n=tã …çµs  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي رزقھ ø— Í‘   ١٦  
أكرمني، 

Ç  أثبت البزي الیاء فیھما مطلقًا  أھانني tΒu�ø.r&،ÇsΨ≈ yδr&   ١٥/١٦  

لف ابن ضم الحاء وأسقط األ  وال َتُحضُّون
  كثیر

Ÿωuρ šχθ‘Ò̄≈ ut rB   ١٨  
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 ١٦٥  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  
  البلدسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

=Ü  كسر السین فیھما ابن كثیر  أیحِسب |¡øt s†r&):٥/٧  )معًا  
‰Ïµø‹n=tã Ó  وصل الھاء بیاء ابن كثیر  علیھي أحد tnr&   ٥  

فتح الكاف ونصب التاء ابن   فكَّ رقبًة
  كثیر

’7 sù >πt6 s% u‘   ١٣  

  
  أْطَعم

فتح الھمزة وحذف األلف 
  وفتح المیم ابن كثیر

ÒΟ≈ yèôÛÎ)   ١٤  

8ο  أبدل الھمزة واوًا ابن كثیر  موصدة y‰|¹ ÷σ–Β   ٢٠  
  

  الشمسسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
فكذبوھو 

/çνθç  وصل الھاء بواو ابن كثیر  فعقروھا ¤‹s3 sù $yδρ ã�s)yè sù   ١٤  
  

  اللیلسورة 
رقم  الكلمة لحفص بیانال القراءة

 اآلیة
çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو مالھ tã ÿ…ã& è!$tΒ   ١١  
‘Y‘$tΡ 4#  شدد البزي التاء وصًال  نارًا تَّلظى ©àn=s?   ١٤  

  

  الضحى والشرحسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
 ال خالف فیھما

  
  التینسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 آلیةا
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 ١٦٦  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
رددناھو 

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  أسفل tΡôŠ yŠ u‘ Ÿ≅xÿó™ r&   ٥  

  
  العلقسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

أن _ هأن رَأ
βr& çν#u  حذف األلف قنبل بخلف عنھ  رآه §‘   ٧  

ال تطعھو 
Ÿω çµ÷è  وصل الھاء بواو ابن كثیر  واسجد ÏÜè? ô‰ ß∨ó™ $#uρ   ١٩  

  
  القدرسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان راءةالق
 اآلیة

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  أنزلناھو في sΨø9 u“Ρr& ’Îû   ١  

  ٤   ?κy− ãΑ̈”t∴s÷�9  شدد البزي التاء وصًال  شھٍر  تََّنزَّل
  
  البینةسورة 

رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة
 اآلیة

çµ÷Ζ  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو ذلك tã 4 y7 Ï9 s̈Œ   ٨  

  الزلزلة، والعادیات، والقارعة، والتكاثر، والعصرورة س
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
 ال خالف فیھن

  الھمزةسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
=Ü  كسر السین ابن كثیر  یحِسب |¡øt s†   ٣  

ο×  أبدل الھمزة واوًا ابن كثیر  موصدة y‰|¹ ÷σ–Β   ٨  
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 ١٦٧  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

  �،  والماعون،  والكوثرالفیل، وقریسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
 ال خالف فیھن

  

  الكافرونسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
’z  أسكن الیاء بخلف عن البزي  ولْي دین Í< uρ È ÏŠ   ٣  

  

  النصرسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
واستغفرھو 

çνö�Ïÿøó  و ابن كثیروصل الھاء بوا  إنھ tGó™ $#uρ 4 …çµ̄ΡÎ)   ٣  
  

  المسدسورة 
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
’  أسكن الھاء ابن كثیر  أبي َلْھب Ï1r& 5= yγs9   ١  

&çµ÷Ψtã …ã  وصل الھاء بواو ابن كثیر  عنھو مالھ è!$tΒ   ٢  

's  رفع التاء ابن كثیر  حمالُة s!$£ϑxm   ٤  
  

  اإلخالصسورة 
رقم  الكلمة لحفص لبیانا القراءة

 اآلیة
  ٤   ³θàÿà2#  أبدل الواو ھمزة ابن كثیر  كُفؤًا

  

  سورتا الفلق والناس
رقم  الكلمة لحفص البیان القراءة

 اآلیة
 ال خالف فیھما
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 ١٦٨  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

تم بحمد اهللا تعالى كتاب القمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبداهللا بن 
 كثیر
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 ١٦٩  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا

ν  
  

  ٣...............................................................................الـمقدمة
  ٧.............................................................................القسم األول

  ٧...............................................................أصول قراءة ابن كثري املكي
  ٩................................................................أحكام االستعاذة والبسملة
  ٩...................................................................:البسملة بني السورتني

  ١٠..............................................ــــدأحـكــام الـمـــــ
  ١٠.................................................................املد األصلي 
  ١٣..................................................................املد الفرعي 

  ١٦...........................................................أحكام النون الساكنة والتنوين
  ١٦....................................................................أحكام امليم الساكنة

  ١٧.................................................................. الـعـــاماإلدغام
  ١٧...................................................................:اإلدغام الكبري: أوالً
  ١٧..................................................................:اإلدغام الصغري: ثانياً

  ١٩...............................................................الوقف على مرسوم اخلط
  ١٩...........................................................................مهزة الوصل

  ٢٢...............................................................:أحوال مهزة القطع: أوالً
  ٢٢................................................................:اهلمزتان يف كلمة: ثانياً

  ٢٣...............................)...................ءآمنتم( مالحظة يف كلمة -  
  ٢٣.................................).................أأمنتم(حظة يف كلمة  مال-  

  ٢٤...............................................................اهلمزتان يف كلمتني: ثالثاً
  ٢٦............................................................................ياء اإلضافة
  ٢٨............................................................................الياء الزائدة

  ٣٠...................................................األلفات اليت تثبت وقفاً وتسقط وصالً
  ٣١...........................................................الكلمات الفرشية القسم الثاين
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 ١٧٠  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  ٣٣...........................................................................سورة الفاحتة
  ٣٣...........................................................................سورة البقرة

  ٤٢.......................................................................سورة آل عمران
  ٤٦...........................................................................سورة النساء
  ٥٠...........................................................................سورة املائدة
  ٥٤..........................................................................سورة األنعام
  ٥٨........................................................................سورة األعراف
  ٦٣..........................................................................سورة األنفال
  ٦٥...........................................................................سورة التوبة

  ٦٧...............................................................ه السالمسورة يونس علي
  ٦٩..........................................................................سورة هـود

  ٧٤..............................................................سورة يوسف عليه السالم
  ٧٩...........................................................................سورة الرعد

  ٨١..............................................................سورة إبراهيم عليه السالم
  ٨٢...........................................................................سورة احلجر
  ٨٤...........................................................................سورة النحل

  ٨٦.....................................................................سورة اإلســراء
  ٨٩.........................................................................سورة الكهف
  ٩٢.............................................................................سورة مرمي

  ٩٤.....................................................................سورة طــــه
  ٩٦..........................................................................سورة األنبياء
  ٩٨............................................................................سورة احلج

  ١٠٠.......................................................................سورة املؤمنون
  ١٠٣.................................................................سورة النــــور
  ١٠٥.................................................................سورة الفرقـــان

  ١٠٧.......................................................................سورة الشعراء
  ١٠٩.........................................................................سورة النمل
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 ١٧١  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  ١١٢.......................................................................سورة القصص
  ١١٥.....................................................................سورة العنكبوت
  ١١٧..........................................................................سورة الروم

  ١١٨..................................................................سورة لقمـــان
  ١١٩.......................................................................سورة السجدة
  ١٢١......................................................................سورة األحزاب

  ١٢٣..................................................................سورة سـبـــأ
  ١٢٥..........................................................................سورة فاطر
  ١٢٦...........................................................................سورة يس

  ١٢٧......................................................................سورة الصافات
  ١٢٩...........................................................................سورة ص
  ١٣٢..........................................................................سورة الزمر
  ١٣٣..........................................................................سورة غافر
  ١٣٦........................................................................سورة فصلت
  ١٣٧.......................................................................سورة الشورى
  ١٣٨......................................................................سورة الزخرف

  ١٤٠........................................................................خانسورة الد
  ١٤٠.........................................................................سورة اجلاثية

  ١٤١......................................................................سورة األحقاف
  ١٤٣.......................................................................ρسورة حممد 
  ١٤٤..........................................................................سورة الفتح

  ١٤٤......................................................................سورة احلجرات
  ١٤٥............................................................................سورة ق

  ١٤٦......................................................................سورة الذاريات
  ١٤٦.........................................................................سورة الطور
  ١٤٧.........................................................................سورة النجم
  ١٤٧.........................................................................سورة القمر
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 ١٧٢  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  ١٤٨........................................................................سورة الرمحن
  ١٤٨........................................................................سورة الواقعة
  ١٤٩........................................................................سورة احلديد
  ١٥٠........................................................................سورة اادلة
  ١٥١.........................................................................سورة احلشر
  ١٥١.......................................................................سورة املمتحنة
  ١٥٢........................................................................سورة الصف
  ١٥٢........................................................................سورة اجلمعة
  ١٥٢.......................................................................سورة املنافقون
  ١٥٢........................................................................سورة التغابن
  ١٥٣........................................................................سورة الطالق
  ١٥٤........................................................................سورة التحرمي
  ١٥٤..........................................................................سورة امللك
  ١٥٥..........................................................................سورة القلم
  ١٥٥.........................................................................سورة احلاقة
  ١٥٥........................................................................سورة املعارج

  ١٥٦...............................................................سورة نوح عليه السالم
  ١٥٦..........................................................................سورة اجلن
  ١٥٧.........................................................................سورة املزمل
  ١٥٨..........................................................................سورة املدثر
  ١٥٨.........................................................................سورة القيامة
  ١٦٠.......................................................................سورة اإلنسان
  ١٦٠......................................................................سورة املرسالت

  ١٦١...........................................................................ورة النبأس
  ١٦١......................................................................سورة النازعات
  ١٦٢..........................................................................سورة عبس
  ١٦٢........................................................................سورة التكوير
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 ١٧٣  لـلھ بن كثیرالقمر المنیر في قراءة اإلمام المكي عبد ا
  ١٦٢.......................................................................سورة االنفطار
  ١٦٣.......................................................................سورة املطففني
  ١٦٣......................................................................سورة االنشقاق
  ١٦٣........................................................................سورة الربوج
  ١٦٣........................................................................سورة الطارق
  ١٦٤........................................................................سورة األعلى
  ١٦٤........................................................................سورة الغاشية
  ١٦٤.........................................................................سورة الفجر
  ١٦٥..........................................................................سورة البلد

  ١٦٥.......................................................................سورة الشمس
  ١٦٥..........................................................................سورة الليل

  ١٦٥...............................................................سورة الضحى والشرح
  ١٦٥..........................................................................سورة التني
  ١٦٦..........................................................................سورة العلق
  ١٦٦.........................................................................سورة القدر
  ١٦٦..........................................................................سورة البينة

  ١٦٦..................................سورة الزلزلة، والعاديات، والقارعة، والتكاثر، والعصر
  ١٦٦.........................................................................سورة اهلمزة

  ١٦٧.............................................سورة الفيل، وقريش،  واملاعون،  والكوثر
  ١٦٧......................................................................سورة الكافرون
  ١٦٧.........................................................................سورة النصر
  ١٦٧..........................................................................سورة املسد

  ١٦٧.....................................................................سورة اإلخالص
  ١٦٧..................................................................سورتا الفلق والناس

ν..................................................................................١٦٩  
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