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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  المقدمة
الحمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور، وصلى اهللا وسلم 
وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وجمیع أصحابه الطیبین الطاھرين، وعلى من تبعھم 

  : بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 
ر بعض الكتب المتعلقة فإنه من فضل اهللا علّي ورحمته أن مكنني ويسر لي نش

المذكرة في التجويد (ببعض روايات وقراءات القرآن الكريم، فمن َمنِّه عز وجل أن خرج لنا كتاب 
القمر المنیر في (وكتاب ) الُثُمر الیانع في رواية اإلمام قالون عن نافع(وكتاب ) في رواية حفص

 رواية اإلمام الدوري عن أبي فوح العطر في(وكتاب ) قراءة اإلمام المكي عبد اهللا بن كثیر
اإلستبرق في رواية اإلمام ورش (وكتاب ) الرِّياش في رواية شعبة بن عیاش(وكتاب ) عمرو

عبیر (وكل ذلك من طريق الشاطبیة، كما منَّ علّي بإخراج كتاب ) عن نافع من طريق األزرق
ن ال يحرمني من ذلك من طريق الدرة المضّیة، أسأل اهللا أ) من التحبیر في القراءات الثالث

األجر والمثوبة وأن يجعل تلك الكتب ھي المصاحف الموروثة من بعدي، وعسى أن يكون في 
  .تلك الكتب المنشورة علمًا نافعًا ينتفع به المسلمون

وھا أنذا ُأخرج الكتاب المتعلق بقراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر الدمشقي، وأسمیته 
والبن .  من طريق الشاطبیة) الشامي عبد اهللا بن عامرالسنا الزاھر في قراءة اإلمام(

ھو أبو عمرو أحمد بن : واآلخر. ھو أبو الولید ھشام بن عمار الدمشقي: عامر راويان، أحدھما
  .ذكوان الدمشقي

وجعلت ھذا الكتاب على نمط ما سبقه من كتبي األخرى حیث ذكرت األصول أوًال ثم 
قرآنیة على رواية حفص ثم بیان قراءِتھا على قراءة ابن وذكرت الكلمة ال. فرش الحروف آخرًا

وإذا ) ابن عامر(وحیث ما اتفق الراويان على خالف حفص قلت . عامر، ثم كتابة كیفیة نطقھا
خالف أحدھما حفصًا ذكرت الرواية المخالفة دون الموافقة، وإذا لم يخالف الراويان حفصًا في 

  . كلمة لم أذكرھا
انه وتعالى القريب المجیب غافر الذنب وقابل التوب أن يغفر لي ھذا وأسأل اهللا سبح

وأن يجزي عنا خیرًا من بذل معي جھدًا . زالتي ويقبل توبتي وأن يھديني سواء السبیل 
وأعانني على إخراج ھذا الكتاب، وأخص منھم األخ محمد بن محمود حوا، عسى ربنا أن 

  . يجزيه خیرًا ويرفع درجاته في علیین
قبل منا إنك أنت السمیع العلیم، وصل ربي على نبینا محمد إمام المتقین ربنا ت

  .وعلى من اھتدى ِبھديه واقتفى أثره إلى يوم الدين
  )١(المؤلف

                                                        
ھو أبو الحسین محمد نبھان بن حسین بن نبھان مصري، ولـد فـي              ) 1(

م ١٩٤٤/آذار/٢٠ الموافـق  ـھ١٣٦٣/صفر/٢٥ في    حماةسوريا في مدينة    
 االبتدائیة والمتوسطة ثم ضعف بصره حتـى ُكـفَّ وھـو    ، درس المرحلتین 

في السابعة عشرة من عمره ، ثم التحق بمعھد دار الحفاظ والدراسـات    
القرآنیة، وتخرج منه، وتلقى القراءات العشر عن الشیخ سـعید بـن عبـد     
اهللا المحمد شیخ قراء مدينة حماة في عصره، وعین نائبًا لمدير المعھد،           

م، ودرس ١٩٨١ھــ  ١٤٠١نتقل إلى مكة المكرمـة سـنة       ودرَّس فیه، ثم ا   
القرآن والقراءات في جامعة أم القرى وھو مايزال فیھا حتى اآلن، أسـأل       

  .  اهللا أن يختار له الخیر حیث كان، إنه سمیع مجیب 
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  التراجم
   :عبد اهللا ابن عامر -

ولد سنة ثمان للھجرة ، في شمال األردن ، ثم انتقل إلى دمـشق وھـو ابـن تـسع سـنین ،          
 وواثلـة بـن   ، والنعمـان بـن بـشیر      بن أبـي سـفیان،    معاويـة : م  ولقي عددًا مـن الـصحابة مـنھ       

  .  وفضالة بن عبید، وأبو الدرداء ،األسقع
أخذ القراءة عرضًا على أبي الدرداء ، والمغیرة بن أبي شھاب المخزومي ، وفضالة بن عبید ،        

  . موفقًا وولي القضاء بعد أبي إدريس الخوالني فكان قاضیًا. اإلقراء ووصار إمامًا في القراءة 
 ، ال يـرى فیـه   - أي األمـوي  –كان ابن عـامر رئـیس الجـامع    : قال عنه تلمیذه يحیى الذماري      

  .بدعة إال غیرھا 
  . وله من العمر مائة وعشر سنوات ١١٨توفي رحمه اهللا تعالى بدمشق يوم عاشوراء سنة 

  : ترجمة اإلمام ھشام 
لسلمي ، الدمشقي ، إمام أھل دمشق ھو ھشام بن عمار بن نصیر بن میسرة ، أبو الولید ا

  .وخطیبھم ، ومقرئھم ومفتیھم ، ومحدثھم 
  ھـ١٥٣ولد سنة 

كان فصیحًا عالمة واسع الرواية خطیبًا مفوھا، رزق كبر السن وصحة العقـل والـرأي ، ارتحـل              
  .الناس إلیه في القراءات والحديث 

   .حق يوم ال يقضي إال بالحقلكم الحق منازل أھل الينـز قولوا الحق :كان يقول في خطبته 
  .ھـ بدمشق ٢٤٥توفي رحمه اهللا تعالى سنة 
  :ترجمة اإلمام ابن ذكوان

ھو عبد اهللا بن بشر بن ذكوان ، أبو عمر القرشي الفھري ، شیخ القراء بالشام وإمـام جـامع        
  .كتاب أقسام القرآن وجوابھا ،ومايجب على القارئ عند حركة لسانه : دمشق ، مؤلفاته 

لم يكن بالعراق وال بالحجاز وال بالشام وال بمصر وال بخراسـان    :  عنه أبو زرعة الدمشقي      قال
  .في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه 

قلت كان ابن ذكوان أقرأ من ھشام بكثیـر وكـان ھـشام أوسـع علمـا مـن ابـن        : قال الذھبي  
  .ذكوان بكثیر  

  . أت علیه القرآن غیر مرةأشھر، وقرأقمت على الكسائي سبعة : قال ابن ذكوان 
 ، أو لعلـه كـان نائـب ھـشام    ؛ وكان ابن ذكوان يؤم في الـصلوات    ،یل إن ھشاما كان الخطیب    ق

  .ھـ بدمشق )٢٤٢(توفي رحمه اهللا تعالى سنة 
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  أصول قراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر

  : االستعاذة
  .لسورة أو يف جزئهاأول ايف سنةٌ مستحبةٌ يف أوِل كُلّ تالوٍة سواٌء كانت 

  : البسملة
  .أثبت البسملة يف أوِل كُلّ سورٍة ابتداءاً عدا سورة التوبة

  :البسملة بين السورتني
  .إثباتها وحذفُها: البن عامر يف البسملة بين السورتني وجهان

  : إثباتها:  أوالً 
  .وفيه ثالثةُ أوجٍه جائزة ووجه غري جائز

  :األوجه اجلائزة
  .وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية  -١
  . قطع آخر السورة عن البسملة ، وقطع البسملة عن أول السورة التالية -٢
  .قطع آخر السورة ووصل البسملة بآخر السورة التالية -٣

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

  :هاحذفُ: ثانياً 
  :ويف ذَِلك ثالثةُ أوجه

  .الوصلُ بين السورتني دونَ سكٍت وال تنفُّس  -١
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  . السكت بينهما بدون تنفُّس -٢
  . وهذا الوجه قال به ابن الباذشالوقف بينهما مع التنفس ؛  -٣

وهِذِه األوجه الثالثة ِهي ذاتها ما بين األنفال والتوبة حيثُ ال بسملةَ يف             
  . وبة وصالً وال ابتداءاًأوِل الت

  هاُء الِكناية
  . ِهي هاُء الضمِري الغائب املذكَّر

البن عامر يف هاِء الكناية ما ِلحفٍْص فيها حيثُ يصلُ اهلـاَء املـضمومة        
  .، واملكسورة بياء وذَِلك ِإذَا وقَعت بين متحركني ويف ذَِلك استثناءات بواو
 نؤِتـِه  [ )١(]يؤدِه [: ون صلٍة يف الكلماِت التالية  يكسر اهلاء هشام من د    : أوال
  . )٥(]  ألِْقِه إليهم[ )٤(] ويتقِه [ )٣(] نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه [ )٢( ] ِمنها
  )٦(] يرضه لَكُم [هاُء : ً ثانيا

  . بإسكان اهلاء ، وبضمها من دون صلة، وجهانقرأها هشام 
ِة اهلاء وقرأها ابن ذكْوان بإشباِع ضم.  

   :)٧(]  شراً يره–خرياً يره  [:  ثالثاً
  .ً أسكنها هشام وصالً ووقْفا

  )٨( ]أرِجه [: راِبعاً
                                                        

  ٧٥آل عمران - 1
  ١٤٥آل عمران - 2
   ١١٥النساء - 3
  ٥٢النور- 4
  ٢٨النمل- 5

  ٧الزمر 6-
  ٨-٧الزلزلة- 7
  ٣٦والشعراء١١١األعراف  8
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  .قَرأَ ابن عامر ِبهمزٍة ساكنة بين اجليِم واهلاء
وأرجئه (وقَرأَ هشام بضم اهلاء مع ِصلَِتها بواٍو 

  .) وأخاه  
  . ) أرجئِه وأخاه (من دون صلٍة وقَرأَ ابن ذكوان بكسِر الضمِة 

 يف سورِة الفـتح  ] علَيِه اهللا [  يف الكهف و  ] إال   وما أنسانيه  [وقَرأَ ابن عامر    
  . بكسِر اهلاء فيِهما

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

    د والقصرـمـال
 .صل ، والصلة الكربىوسطَ ابن عامر املد املتِصل ، واملنف

  .ومد البدل ، والِعوض ، والصلة الصغرى حركَتني
 لَهط(العارض للسكون واللِّني املراتب الثالث يف ووالطُّول القصر ، والتوس ،.(  

    اهلمزتان من كلمة
وتكونُ األوىل منهما مهزة استفهام مفتوحة ، والثانية مهزة قطٍع إما مفتوحـة أو           

  . مكسورةمضمومة أو
أدخل هشام ألفاً بني     : ] أ أنذرتهم ، أ أِلد     [  اهلمزة الثانية مفتوحة ، مثل ،      -١

، ) أَاْأَلـد  ( أو حتقيقهـا  ) أاْاَنذرتهم ، أََاْاَِلد  ( اهلمزتني مع تسهيل اهلمزة الثانية      
  .وجهان 

 ئكمأ ؤنب  [:  اهلمزة الثانية مضمومة ، وهي ثالثة مواضع يف القرآن الكرمي            -٢
  .] ص  [ ]  أ ؤنِزلَ[] القمر  [ ]  أ ؤلِْقي [] آل عمران  [ ]



  ٩
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 ، حتقيق اهلمزتني مع اإلدخال ، وعدمـه :  ِلِهشام فيها ] أؤنبئُكم [:  ففي األول 
  .وجهان 
  : ؛ ِهلشاٍم فيهما ثالثةُ أوجه ] ءأُلِْقي [:   ، والثالث] ءأُنِزلَ [: ويف الثاين
أو تـسهيلها ،   بينهما مع حتقيِق اهلمـزة الثانيـة ؛      إدخالُ أِلفٍ  -٢و١
  .وجهان 
  . كحفصمع حتقيق الثانية عدِم اإلدخال  -٣

  
   :] أئذا ، أِئنا [:  اهلمزة الثانية املكسورة ، مثل -٣

ِهلشام فيها قاعدة مطِّردة حيثُ يدخل أِلفاً بين اهلمزتني يف بعـض            ليس  
يف كلماٍت أخرىالكلمات قوالً واِحداً ، وي هنِخلُ أِلفاً خبالٍف عد .  

   : الكلمات الَِّتي أدخل أِلفاً بين اهلمزتني فيها قوالً واِحدا–أ 
  .سورة األعراف والعنكبوت) أئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ(
  .باألعراف أيضاً والشعراء) أِئن لَنا َألجراً(
  . سورِة الرعديف) أ إذَا كُنا تراباً أ ءنا(
  .ن باإلسراءاموِضع) أ ِإذَا كُنا ِعظاماً ورفاتاً أ ءنا(
)يف سورِة مرمي) أ ءذا ما ِمت.  
    الصافات ] أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثون [
  ] . الصافات  [  ] أئذا كنا تراباً وعظاماً أئنا ملدينون [
) كافَّات)  أئفْكاً–أِئنبسورِة الص.  
  . يف سورِة الواقعة موضعان)أ ِئذا كُنا تراباً وِعظاماً أَءنا لَمبعوثونَ(



  ١٠
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 التحقيق وتسهيل اهلمزة الثانيـة    املوضع  ا  ذه بفصلَت ؛ لَه يف   ) أئنكُم لَتكْفُرونَ (
  .مع اإلدخال 

  .املؤِمنون) وكُنا تراباً وِعظَاماً أءنا لَمبعوثون(
  .النمل) باً وءاباؤناأءذَا كُنا ترا(
  ] السجدة  [ ] أئنا لفي خلق جديد [
  .يف سورِة الناِزعات) أءنا لَمردودونَ يف احلاِفرة(
  : )اإلدخال وعدمه( الكلمات الَِّتي فيها الوجهان -ب
  .يف األنعام) أِئنكُم لَتشهدونَ(
  .بيوسف) أئنك ألنت يوسف(
)كُمبالنمل) أِئن.  
  .يف مواِضِعها اخلمس يف النمل)  مع اهللاإلهأ (
  .يف سورِة يس) أِئن ذُكِّرتم (
  ] الصافات  [ ] ويقولون أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون [
  .سورةُ ق) أءذَا ِمتنا(
  : زاد ابن عامر مهزةَ استفهاٍم يف املواضِع التالية خالفاً حلفص_ ج

١- ] مل اهلمزةَ الثانيـة         باألعراف ، وطه ، والشع      ] ءامنتسه راء ، ثُم
  . من دون إدخاِل أِلٍف بينهما

٢- ] ِميجأسقط هشام مهزةَ االستفهام من كلمة       ] ءاع  ) :ِميجءاع (
 .وقرأها ابن ذكوان بتسهيل اهلمزة الثانية كحفص ، 



  ١١
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مهزةَ استفهام ،  فيها ابن عامر     زاد   ] :األحقاف   [ ] أذهبتم [ مهزة   -٣
إدخالُ أِلٍف بين اهلمزتني ؛ مع      :  فيها حسب قاعدِتِه وجهان    وِلِهشاٍم

  . حتقيق الثانية ، وتسهيِلها
زاد ابن عامٍر مهزة االستفهام قبل أن       .. بسورِة القلم ) كَانَ أن(مهزة   -٤

اإلدخال مع التسهيل فقط ، والبِن ذكوان التسهيل        : ، وِلِهشاٍم فيها  
 .من غري إدخال

هلَ اهلمزة الثانية ابن عامٍر من دوِن إدخـاِل أِلـٍف          س : ] ءاهلَتنا [  -٥
  .بينهما

  : االستفهام املكرر الوارد يف أحد عشر موِضعاً يف تسِع سور-د
  :يف املواضع التالية أسقطَ مهزةَ االستفهام يف األوىل ، وأثبتها يف الثانية 

  .] ٥: الرعد [] نا لفي خلق جديدأئذا كنا تراباً ؛ أئ [ -١
    .]٩٨؛٤٩:اإلسراء[ ] نا ملبعوثونأئذا كنا عظاماً ورفاتاً ؛ أئ [ -٣و٢
 .] ٨٢:املؤمنون[ ] نا ملبعوثونأئذا متنا وكناتراباً وعظاماً ؛ أئ [ -٤
   .]١٠:السجدة[ ] نا لفي خلق جديدأئذا ضللنا يف األرض ؛ أئ [ -٥
  ]١٦:ت الصافا[] ملبعوثونناأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ؛ أئ [ -٦
    .]٥٣؛١٦:الصافات []  ملدينونناأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ؛ أئ  [ -٧
  ]٢٩ـ٢٨:العنكبوت[ ] أِئنكم... إنكم لتأتون الفاحشة  [ - ٨

سورِة النمل ويف الناِزعات ؛ حيثُ أثبت مهزةَ االستفهام يف           يفوخالف قاعدته   
   :األوىل ، وأسقطها يف الثانية 

 
 .] ٦٧:النمل[ ] نا ملخرجونأئ ترابا وءاباؤنا ؛ ذا كناأئ [ -١



  ١٢
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  .]١١و١٠:النازعات[ ] ذا كناأئنا ملردودون يف احلافرة ؛ أئ  [ -٢
ذا متنا وكنا أئ [: كما خالف قاعدته يف سورة الواقعة حيث استفهم يف املوضعني           

  . .]٤٧:الواقعة[ ] نا ملبعوثونئتراباً وعظاماً ؛ إ
  : ]  ءالذَّكَريِن– ءالئن –ءاهللا  [ اهلمزة يف -هـ 

ِلكُلِّ القـراِء تـسهيلُ   أن البِن عامٍر يف هِذِه الكلماِت الثالث ما ِلحفٍْص حيثُ       
  . مشبعة اهلمزِة وإبدالُها أِلفاً

  : ] أِئمة [ كلمة -و
  .تفھامالھمزة األولى لیست ھمزَة اسأن أثبَت ھشام أِلفًا َبْیَن الھمَزتین بُخْلٍف َعْنُه ؛ َحْیُث 

  اهلمز املفرد
  ). كُفُؤاً–هزؤاً ( همز الواو فيِهما ابن عامر ]  كفُواً–هزواً  [
  ).يضاِهئونَ( كَسر اهلاَء ، وزاد مهزةً مضمومةً بعدها ابن عاِمر ] يضاهونَ [ 
 –ئـونَ   مرج( زاد ابن عامر مهزةً مضمومةً بعد اجلـيم          ]  ترِجي –مرجونَ   [
  ).ِجئُتر
 (  يف سورِة الكهف واألنبياء ؛ أبدل ابن عامر اهلمزةَ فيهما       ] يأجوج ومأجوج [

  ).ياجوج وماجوج
أبـدل اهلمـزةَ واواً يف املوِضـعني        :   يف سورِة البلد والــهمزة     ] مؤصدة [
  ).موصدة(
  

  وقف هشام علَى اهلمزة املتطرفة
  . وجه قياسي ، ووجه رسِمي:  ة وجهانِلِهشاٍم وقفاً علَى اهلمزة املتطرف



  ١٣
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  . هو القاعدة املطّردة:  الوجه القياسي
، أو  حسب ما تكْتب علَيِه اهلمزة سواٌء كَانَ أِلفـاً ، أو واواً           :  والوجه الرسِمي 

  . ياًء ، أو لَم يكن لَها كرسي توضع علَيِه
  :وبيانها علَى النحِو التايل.. رفة وهناك أنواع متعددةٌ للهمزة املتط

اقْرأْ ، أم لَم ينبـأْ ، وإن     [: أن تكون اهلمزة ساكنة بعد فتح ، مثل          -١
اقـرا،  ( ويوقف عليها بإبدال اهلمزة ألفاً مداً طبيعياً         ]يشأْ ، إن نشأْ   

  ) .ينبا ، يشا ، نشا 
 ، ذَرأَ ، مـا كَـانَ        بدأَ(: أن تكون اهلمزة مفتوحة بعد فتح ، مثل          -٢

ويوقف  ،   )أبوِك امرأَ ، إذْ تبرأَ ، فَنتبرأ ، مبوأ ، أسوأَ ، أن ال ملجأَ              
بدا ، ذرا ، امرا ، نتربا ، فنتربا         ( عليها بإبدال اهلمزة ألفاً مداً طبيعياً       

 ) .، أسوا ، ال ملجا 
وهيئْ ،   [:  مثل   أن تكون اهلمزة ساكنة سكوناً أصلياً بعد كسر ،         -٣

هيـي ،   (  ساكنة مدا طبيعياً     ياًءويوقف عليها بإبدال اهلمزة       ] نبئْ
 ينب (. 

 استهِزئ  [: أن تكون اهلمزة مفتوحة بعد كسر مرسومة ياًء ، مثل            -٤
   هِزي ،   (  ويوقف عليها بإبدال اهلمزة ياًء مداً طبيعياً         ]، قُِرئاسـت

 ) .قُِري 
توحة مكتوية على السطر وقبلها ساكن صحيح       أن تكون اهلمزة مف    -٥

] ا   فيوقف   ]َء  اخلبهلَيإسقاطُ اهلمزِة ، ونقْلُ حركَِتها إىل البـاِء        بع
 .) اخلب  ( مع اإلسكان



  ١٤

١٤  

ستهزأُ ، املُأل ، ظَمأٌ     ي [علَى أِلٍف بعد فَتٍح      اهلمزةُ مضمومة أن تكون    -٦
اسي ؛ وهو تسهيلُها بـين    وجه قي :   بوجهني فيوقف عليها ؛   ] ، نبأٌ 

  . اهلمزِة والواو ، ووجه رِمسي ؛ وهو إبدالُها أِلفاً
إىل املـِأل ،   [:  مثل   مزة مكسورة علَى أِلٍف بعد فتح ؛      أن تكون اهل   -٧

:  بـوجهينِ  فيوقف عليها  ]عن النبِأ ، من حمٍأ ، من ملجٍأ ، من نبأِ          
لُها بين اهلمزِة والياْء ، ووجه رِمسي ؛ وهو         وجه ِقياِسي ؛ وهو تسهي    

 .ً إبدالُها أِلفا
 ،   ساكن صحيح  وقبلهامزة مكسورة من دوِن كرِسي      أن تكون اهل   -٨

 علَيها بـوجهيِن    فيوقفيف البقرِة واألنفال ؛ ؛        ] بني املرءِ  [: مثل  
 . سكاِن والرومإسقاطُ اهلمزِة ونقلُ كسرِتها إىل الراء مع اإل: ومها

 ،   واو ساكنة زائدة   قبلهامزة مكسورة من دوِن كرِسي      أن تكون اهل   -٩
إبدالُها واواً ،   :   بوجهني فيوقف عليها  يف سورِة البقرة ؛ ؛       ] قروٍء [

 . وإدغام الواِو األول يف الثاين مع اإلسكان والروم
١٠-         واو قبلهاأن تكونَ اهلمزةُ مفتوحة من دوِن كرِسي     ـِليساِكن أص 

إبـدالُ  :  ، مها     بوجهني فيوقف عليها ؛   ] سوَء ، السوءَ   [ مدي ، 
، وإدغام الواِو األوِل يف الثاين مع اإلسكان ؛ ثُـم          اهلمزِة فيِهما واواً  

  .إسقاطُ اهلمزِة ونقْلُ حركِتها إىل الواِو مع اإلسكان
 [ ؛   ساِكن أصِلي مدي   واو   قبلهامزة مفتوحة علَى أِلٍف     أن تكون اهل   -١١

إبدالُ اهلمـزِة فيِهمـا     :   بوجهني مها  فيوقف عليها  ] تبوأ ، ليسوأَ  



  ١٥
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، وإدغام الواِو األوِل يف الثاين مع اإلسكان ؛ ثُم إسقاطُ اهلمزِة             واواً
  .ونقْلُ حركِتها إىل الواِو مع اإلسكان

ـ قبلهامزة مفتوحة من دوِن كرِسي أن تكون اهل  -١٢ اكن أصـِلي   ياء س
يِفيءَ     (: مثل    ؛ مدِني   فيوقف عليها ) ِسيَء ، ِجيَء ، تهـ  بوج : امه

إبدالُها ياًء ، وإدغام الياِء األوِل يف الثاين مع اإلسكان ، ثُم إسـقاطُ         
 . اهلمزِة ونقْلُ حركَِتها إىل الياِء مع اإلسكان

 بآِل عمران )ِملُْء(  ؛ ح ساكن صحي  وقبلهامزة مضمومة   أن تكون اهل   -١٣
 يف عـبس ،  )يِفر املـرءُ (يف النبأ ، ) ينظُر املرُء( بالنحل ،   )دفُء(،  
) ؤجز مهر  )ِمنبإسقاِط اهلمزِة  : جه   بثالثِة أو  فيوقف عليها ..  يف احلج

 . ونقِْل حركِتها إىل الساِكِن قبلَها مع اإلسكان والروِم واإلشمام
  ياء ساِكنة زاِئدة ؛    وقبلها من دوِن كرِسي     مضمومة مزةأن تكون اهل   -١٤

بإبداِل اهلمزِة  :   بثالثِة أوجه  فيوقف عليها .. )بِريٌء ، النِسيءُ  (: مثل  
 . ياًء ، وإدغام الياء األوِل يف الثاين مع اإلسكان ، والروم واإلشمام

أضـاَء ،   ( ؛  ألف وقبلهامن دوِن كرِسي     مزة مفتوحة أن تكون اهل   -١٥
إبدالُ اهلمزِة : بثالثِة أوجٍه وهيفيوقف عليها  .. )جاَء ، شاَء ، الدماءَ    

 عِط القصِرأِلفاً ميف املدوالطوِل والتوس  . 
مـن  (:  مثل    علَى ياٍء بعد فتٍح ؛      مرسومة مزة مكسورة أن تكون اهل   -١٦

هاِن قياسـاً   وج:   بأربعِة أوجهٍ  فيوقف عليها .. باإلنعام) نبِأ املرسلني 
، إبدالُها أِلفاً ، ووجهـاِن رسـماً         تسهيلُها بين اهلمزِة والياء   : ومها
 . إبدالُها ياًء مع اإلسكان والروم: ومها



  ١٦
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  ؛ حرف مكسور  وقبلها علَى ياٍء     مرسومة مزة مكسورة أن تكون اهل   -١٧
يهـا  فالوقف علَ ) .. ِلكُلِّ امِرٍئ ، من شاِطِئ ، مكر السيءِ       (: مثل  

تسهيلُها بين اهلمزِة والياء    : وجهاِن ِقياساً وهما  :  يكونُ بأربعِة أوجهٍ  
إبدالُها ياًء ساِكنةً ثُـم     : ، إبدالُها ياًء ساِكنةً ، ووجهاِن رسماً ومها       

 .ً فصارت ثالثة أوجٍه لفْظاً وأربعة تقديرارومها ؛ 
 وقبلها حرف  علَى واٍو مرسومة مزة مكسورة أن تكون اهل -١٨

 يف احلج وفاطر لدى )ولُؤلٍُؤ( يف الواِقعة ، )كأمثاِل اللؤلُِؤ( ؛مضموم
وجهاِن ِقياساً : جرها بِروايِة هشاٍم فالوقف علَيها يكونُ بأربعِة أوجٍه

تسهيلها ما بين اهلمزة والياء ، إبدالُها واواً ساِكنةً ؛ ووجهاِن : ومها
دالُها واواً ساِكنةً ثُم رومها ؛ فصارت ثالثة أوجٍه لفظاً إب: رمساً ومها

  . وأربعة تقديراً
١٩-  وقبلهاأن تكونَ اهلمزةُ مكسورة من دوِن كرِسي ِليواٍو ساِكٍن أص 

 يوٍء(مثل مدوٍء ، من سأو أن تكون اهلمزةُ مكسورةً من ) ِبس ،
 وقبلها دوِن كرِسيِليِء ، (:  مثل  ؛واِو لٍني ساِكٍن أصوةُ السداِئر

 بأربعِة أوجٍه  فيوقف عليهما)امرأَ سوٍء ، ظَن السوِء ، مثَل السوِء
ِهياإلسكان : و عالواِو األول يف الثاين م إبدالُ اهلمزِة واواً ، وإدغام

ِن والروم ، ثُم إسقاطُ اهلمزِة ونقْلُ حركَِتها إىل الواِو مع اإلسكا
  .والروم

 ياِء لٍني ساكٍن وقبلهامزة مكسورة من دوِن كرِسي أن تكون اهل -٢٠
: فالوقف علَيها يكونُ بأربعِة أوجٍه وِهي..  ارور)شيٍء( أصِلي ؛



  ١٧
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إبدالُها ياًء ، وإدغام الياِء األول يف الثاين ، مع اإلسكاِن  - ٢ و ١
  .والروم 

  . اهلمزِة ونقْلُ حركِتها إىل الياء مع اإلسكاِن والرومثُم إسقاطُ  - ٤و٣ 
إِن (:  مثل علَى واٍو بعد ضم ؛مرسومة مزة مضمومة أن تكون اهل -٢١

لُؤلُؤ مهكأن ، ؤٍهفيوقف عليها.. )امروجهاِن قياساً :  خبمسِة أوج
 والواو ، ، وتسهيلُها بين اهلمزِة  إبدالُ اهلمزِة واواً ساكنةً: ومها

ِهيماً وٍه رسمام : وثالثةُ أوجاإلسكاِن والروِم واإلش عإبدالُها واواً م
  .؛ فصارت أربعة أوجٍه لفْظاً ومخسة تقديراً

 )يبدؤ(:  مثل  واٍو بعد فتٍح ؛مرسومة علىهلمزة مضمومة أن تكون ا -٢٢
 ، تقَعحيثُ و)ؤتفت( ، فيف يوس )ْاؤفَيتاْ( النحل ،  يف)يكَّؤوال  أت ،

 يف الفرقان ، )يعبؤاْ( يف النور ، )يدرؤاْ( كالهما يف طه ، )تظْمؤأْ
 يف التوبة خبلٍْف ، )نبؤاْ( يف القيامة ، )ينبؤاْ( يف الزخرف ، )ينشؤاْ(

نون ،  يف األول من املؤِم)امللَؤاْ(ويف إبراهيم والتغابن ، وحرفَي ص ، 
خبمسِة فيوقف على اهلمزة يف كل هذه األمثلة .. وثالثةٌ يف النمل

تسهيلُها بين اهلمزِة والواو ، وإبدالُها : وجهاِن قياساً وهما: أوجه
ِهيماً وِم : أِلفاً ، وثالثةٌ رسواإلسكاِن والر عإبدالُها واواً م

  .واإلشمام
وقبلها حرف صحيح ياٍء  علَى  مرسومةمزة مضمومةأن تكون اهل -٢٣

يستهِزئ ، يبِدئ ، تبِرئ ، أبِرئ ، أُبرئ ، تبوئ ، (: مكسور، مثل 
:  خبمسِة أوجٍهفيوقف عليها؛ .. )الباِرئ ، ينِشئُ ، املكر السيئُ



  ١٨
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تسهيلُها بين اهلمزِة والواو ، وإبدالُها ياًء ساكنةً : وجهاِن ِقياساً ومها
وثالثةُ أوج ،ِهيماً واإلسكان والروِم واإلمشام : ٍه رس عإبدالُها ياًء م

  .؛ فصارت أربعة أوجٍه لفْظاً ومخسة تقديراً
  أِلٍف ؛وقبلها كرِسي دونأو مكسورة  مزة مضمومةأن تكون اهل -٢٤

فيوقف عليها .. )السفَهاُء ، يشاُء ، من السماِء ، الِبغاِء(: مثل 
دالُها أِلفاً مع الطوِل والتوسِط والقصر يف إب: ٣،٢،١:خبمسِة أوجٍه

تسهيلها بين اهلمزِة وحرِف املد ااِنِس حلركَِتها مع : ٥،٤املد ، 
  .التوسِط والقصر

 واٍو ساِكٍن أصِلي وقبلهاكرِسي دون مزة مضمومة أن تكون اهل -٢٥
 بستِة أوجٍه يهافيوقف عل.. )سوُء ، السوُء ، لَتنوُء( مثل مدي ؛
ِهي٣،٢،١: و : عِل يف الثاين مالواِو األو إبدالُها واواً ، وإدغام

ثُم إسقاطُ اهلمزِة ونقْلُ : ٦،٥،٤،  اإلسكاِن والروِم واإلمشام
  .حركِتها إىل الواِو مع اإلسكاِن والروِم واإلمشام

٢٦-  وقبلهاأن تكونَ اهلمزةُ مضمومة من دوِن كرِسي ِليياٍء ساِكٍن أص 
، يمومة من دوِن ) املِسيئُ ، يِضيئُ(:  مثل مدأو تكونَ اهلمزةُ مض 

 ؛وقبلهاكرِسي ِلييٌء(:  مثل  ياِء لٍني ساِكٍن أصفيوقف على . )ش
ِهيٍه وجِة أوالياِء : ٣،٢،١: هاتِني اهلمزتني بِست إبدالُها ياًء ، وإدغام

إسقاطُ : ٦،٥،٤ مع اإلسكاِن والروِم واإلمشام ، األوِل يف الثاين
  .اهلمزِة ، ونقْلُ حركِتها إىل الياء مع اإلسكاِن والروِم واِإلشمام



  ١٩
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من (: مثل ؛  أِلٍفوقبلها  علَى ياٍء  مرسومةمزة مكسورةأن تكون اهل -٢٧
 يف )وإيتاِءي( يف طه ، )من آناِءي( يف يونس ، )تلْقاِئ نفسي

:  بتسعِة أوجٍهفيوقف عليها..  يف الروم)بِلقاءي ، ِلقاءي(،  النحل
ِهيِط والقصر : ٣،٢،١: مخسةٌ قياساً والطول والتوس عإبدالُها أِلفاً م

تسهيلُها بين اهلمزِة والياء مع التوسِط والقصر ، واربعةٌ : ٥،٤، 
ِهيماً والطُّوِل وا: رس عةً مإبدالُها ياًء ساِكن ِر ، ثُمِط والقصلتوس

  . رومها مع القصر
 علَى واٍو قبلَها أِلف حمذوفةٌ خطّاً؛   مرسومة  مزة مضمومة   أن تكون اهل   -٢٨

 يف املوِضعني األولَـيِن مـن املائـدة ، ويف الزمـر             )ؤا١ْجز: ( مثل
ـ ( يف األنعاِم والشعراِء ،      )ؤاْـأنب(ووالشورى واحلشر ،      )ؤاْـشرك

 يف فـاطر ،     )ؤاْـعلم( يف الروم ،     )ؤاْـنش(ام والشورى ،    يف األنع 
 يف الدخان ،    )ؤاْـبل( يف الصافَّات ،     )ؤاْـالبل(،    يف غاِفر  )ؤاْـدع(
مخسة : فالوقف علَيها يكونُ باثين عشر وجها     ..  يف املمتحنة  )ؤا١ْبرء(

 :وِهي: قياساً
  .والتوسِط والقصرإبدالُها أِلفاً مع الطوِل : ٣،٢،١ 
  .تسهيلُها مع التوسِط والقصر : ٥،٤ 

  :، وهيوسبعةٌ رسماً
  .إبدالُها واواً مع الطُّوِل والتوسِط والقصر علَى أَنها عارض : ٣،٢،١

  . اإلشمام مع الطُّوِل والتوسِط والقصر :٦ ،٥ ،٤
  .روم الواِو مع قصِر األِلف: ٧
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  امــاإلدغ
هو التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفاً واحـداً مـشدداً            : يفهتعر

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

  : اإلدغام كبري : أوالً 
وهو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك حبيث يصريان حرفـاً واحـداً            

  .مشدداً كالثاين 
  : مثاله 
مع وجوب اختالس ضمة    ] يوسف   [ ]نا   تأم [إدغام النون يف النون يف       -

  .النون أو إمشامها ، وقد وافق فيها ابن عامر سائر القراء العشرة 
 ] .األحقاف  [ ] أتعدانين [وأدغم هشام النون يف  -
  : اإلدغام الصغري : ثانياً 

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

  . إدغام متقاربني -٢     إدغام مثماثلني -١
  : إدغام املتماثلني -١

ٍف ساكن ِبمثِلِه مثل ابن عامرأدغمكُلّ حر  :  
  ، ) قَد دخلوا: ( مثلالدالَ يف الداِل
  ).قل الَّ أقولُ لَكُم: ( مثلالالم يف الالم

  .) فال يسِرف فِّي القَتل(: الفاء يف الفاءمثل    
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   م: (مثلالتاَء يف التاءوأدغمهتارجت ترِبح.(  
 املديتني  أما الواو والياء  ) حتى عفو وقَالوا  (: الواو غري املدي يف الواومثل    

ءامنوا وعِملـوا  ( ] كلوا واشربوا وال تسرفوا    [: فَِإنه أظهرمها ِعند مثيليِهما مثل    
  ).الَِّذي يوسِوس) (الصاِلحات

  
  ).إذ دخلوا علَيِه فقالوا سالماً: (بن عامر الذال يف الدال وذَِلك يف حنوأدغَم ا

)  اتخـذْتم  – اتخذْت   – أخذتم   – أخذتها   –أخذت  : (أدغم الذال يف التاء يف    
  .وأمثالُها

 مع  ثاهلا؛ فم )ت ، د ، ز ، ج ، س ، ص          ( يف حروِفها الستة     ذالَ إذْ أدغم هشام   
وإذ زين  : (، ومع الزاي  )إذ دخلوا علَيهِ  : (، ومع الدال  ) مِشي أختك إذ ت : (التاء

لـوال إذ   : (، ومـع الـسني    )وإذ جعلْنا البيـت   : (، ومع اجليم  ) لَهم الشيطان 
موهتِمعس (الصاد عوم ،) :فْنا إليكروإذ ص.(  

  ).إذ دخلوا: ( حنوووافق ابن ذكوان هشاماً يف إدغاِم الذال يف الدال فقط
دالُ قَد:  

  ).، ش ، ص س ، ذ ، ض ، ظ ، ز ، ج(أدغَم هشام دال قَد يف مثانيِة حروف 
  ).ولَقَد زينا السماَء: (الزايو  )قَد سأَلَها قوم: (السنيمثال 
  ).لَقَد جاءكُم رسولٌ من أنفُِسكُم: (اجليمو  ).ولَقَد ذَّرأنا: (الذالو
  ).ولَقَد صرفْنا: (الصادو  ).فَقَد ضلَّ: الضادو
  ). قَد شغفَها حباً: (الشنيو  ).فَقَد ظَّلَم نفسه: (الظاءو
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، وأدغم ابن  يف سورِة ص) لَقَد ظَلَمك : (واستثىن هشام إدغام الدال يف الظاء يف      
  ).ولَقَد زينا( يف ذكوان الدال يف الضاد والذال والزاي والظاء ، ولَه اخلالف

  :أدغم ابن عامر تاء التأنيث يف ثالثِة أحرف
  ).كذَّبت ثَّمود: (يف الثاء
  ).لَهدمت صواِمع(، ) حِصرت صدورهم: (يف الصاد
  ).حملَت ظُّهورهما(، ) حرمت ظُّهورها: (ويف الظَّاء

  ).دمت صواِمعه: (واستثِني ِلِهشاٍم إظهار تاء
  الم هلْ ، وبلْ

ِهيِة أحرف ؛ ولْ ، و بلْ يف ستهشام الالم من ه أدغَم:  
  ).بل تأِتيِهم: (التاء
  ).هل ثُّوب: (الثاء
  ).بل ظَّننتم: (الظَّاء
  ).بل زين للَِّذين كفَروا: (الزاي
  ).بل سولَت لَكُم أنفُسكُم: (السني
  ).بل طَّبع اُهللا: (الطَّاء

حيـثُ  بسورِة الرعد ؛    ) هلْ تستوي الظُّلُمات والنور   (وأظهر هشام الم هلْ يف      
  .                   يقرؤها بالتاء بدالً من الياء

  إدغام حروٍف متفق علَيها ِعند كُلّ القراء
اذ : (ذالَ يف الذاِل ، والذالَ يف الظَّاِء مثـل        وأدغَم ابن عامر كغيِرِه من القراء ال      

 بإذ ظَّلَموا –ذَّه –مت( التاء والدال يف).  إذ ظَّلَم دتمه–قَطَّعلَقَد ت .(  
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  ).أجيبت دعوتكُما: (والتاَء يف الداِل مثل
  ). همت طَّائفة–قالت طَّاِئفة : (ويف الطاء يف مواِضِعها

  ).قل ربي أعلَم: (الراء وادغم الالم يف
  أحكام حروٍف متقاِربة املخرج

  .يف موضِعها يف األعراِف والزخرف) أورثتم(أدغَم هشام الثاء يف التاء  •
  .ِبمرمي) كهيعص ِذكْر (:وأدغَم ابن عامر الدالَ يف الذاِل يف •
  ). لِبثتم–لبثت  (:أدغم الثاَء يف التاء •
  .يف سورِة هود) يا بني اركَب معنا: (يِم يف قولهوأظهر الباَء عند امل •
  ).يلهث ذَِّلك (:ويف التاء ِعند الذَّال •
  اإلمالة
  .لفظ ما بين األِلِف والياء: اإلمالة

، والياء مـن     )الر ، املر  (أمالَ ابن عامر الراَء يف فواِتِح السوِر يف مجيِع مواِضِعها           
  .مييف فاحتة مر) كهيعص(

يف يس ، األِلف من     ) مشارب (يف األحزاب، ) إناه(:أمالَ هشام الكلماِت التاِلية   
  .سورة الكاِفرون) عابد ، عاِبدون(يف سورِة الغاشية ، ) ءاِنية(

يف مواِضِعها السبعة يف فواِتِح السور ، وأمـالَ         ) حم(أمالَ ابن ذكوان احلاء من      
   هنلٍْف عخب)   راكُممحارك  (وأيضاً  .. حيثُما جاءت ) اك أدر –وال أد–  إكراِهِهن 

، ولَـه يف اـرورة      ") غري ارورة " احملراب   – عمران   – اإلكرام   – احلمار   –
  .ِبمرمي) من احملراِب(بآِل عمران ) يف احملراِب(اإلمالة قوالً واِحداً 
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س بعدها سـاكناً    الَِّتي لَي ) رأى(أمالَ ابن ذكوان الراَء واهلمزة قوالً واِحداً من         
  ).ما كَذَب الفؤاد ما رأى (–) رأى كوكَباً(مفصوالً أو موصوالً 

 رآه –رآها تهتز : (أمالَ الراَء واهلمزة ِإذَا اتصلَت بضمري بعدها ؛ خبلٍف عنه مثل    
ـ         )  رآك – رآه يف اُألفُِق     –استغىن   اكن ، وأمالَ ، ومل يِملْ الراَء واهلمزة قبل س

وصالً ووقْفاً ، وِإذَا وقَع بعدها ساكن   )  رأوهم – رأتهم   –رأوك  : (موصول مثل 
  ). رأى الَِّذين– رأى القمر –رأى الشمس (مفصول فيميلها وقْفاً ال وصالً 

  الراءات
  : فخم ابن عامر الراَء ِإذَا كانت

    مٍح أو ضفت دعمهـزة    مفتوحة ، أو مضمومة ، أو ساكنة ب ـدعأو سـاكنة ب ، 
               ـِليكسٍر أص دعِإذَا كانت ساكنةً بما قبلَها ، و عا وإدراجاً مالوصل ابتداءاً ِبه

  . وبعدها حرف استعالء
  :ورقَّق الراء

ِإذَا كانت مكسورةً ، أو ساكنةً بعد كسٍر أصِلي وليس بعدها حرف استعالء ،              
  .م والترقيق وقفاً ووصالًالتفخي) فرق: (ولَه يف كلمة

  الالم
  .غلَّظَ ابن عامر الم لفِظ اجلاللة ِإذَا لَم يسبقها كسر ، ورقَّقَها بعد الكسر

  باب الوقِف علَى أواِخِر الكَِلِم
وقَف ابن عامٍر بالسكوِن علَى كُلِّ كلمٍة متحركَِة اآلِخر بالضمِة أو بالكسرِة أو             

  قَفبالفتحة ، وو            قَـفوالكـسر ، وو مِك اآلخر بالضلَى كُلِّ متحرِم عوبالر 
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باإلمشاِم علَى كلمٍة متحركِة اآلخر بالضم ِإالَّ ِإذَا كانت احلركةُ عارضةً أو علَى             
  ).قَعِت الواِقعةوإذاَ(و ) عليكم القتال: (تاِء تأنيٍث مربوطٍة مثل

  الوقف علَى مرسوِم اخلَطِّ
حيثما كانت ، وفَتح التاَء وصـالً ،  ) يا أبت: (ف ابن عامٍر باهلاِء علَى كلمةِ     وقَ

) أيـه الـثَّقَالن  (بسورِة النـور ، و     ) أيه املؤِمنون : (يف قوِلهِ ) أيه: (ووقَف علَى 
دوِن أِلٍف ،   بالزخرف ؛ وقَف علَيها مجيعاً باهلاِء من        ) أيه الساِحر (بالرحمن ، و    

  .ووصلَها بضم اهلاء

  ياءات اإلضافة
  :ِهي ياُء املتكَلِّم

قبل اهلمزة املفتوحة يف مجيِع مواِضِعها ، وأيـضاً         ) لعلِّي: (فَتح ابن عامر الياء يف    
يف ) معي أبـداً  (يف سورِة امللك    ) معي أو رِحمنا  (قبل مهزِة القطع    ) مِعي: (لفظ

  .قاً فيها حفصسورِة التوبة ؛ مواِف
: موافقاً فيها حفص ، وفَتح اليـاَء يف ) أمي إلـهيِن) (أجري ِإالَّ: (وفَتح الياء يف  

  .يف سورِة اادلة) ورسِلي ِإنَّ اَهللا(
يف سورِة البقـرة ،     ) ءابائي إبراهيم  (υبسورِة نوح   ) دعائي ِإالَّ : (وفَتح الياَء يف  

مماِتي : (، وفَتح أيضاً   وصالً) وما توفيقي ِإالَّ باهللاِ   ) ( إىل اهللا  حزِني: (وفَتح أيضاً 
  ). وأَنَّ هذَا ِصراطي مستقيماً– أرضي واِسعة –

قُلْ لِعبـاِدي   : (باملائدة ، وأيضاً  ) يدي إليك : (وأسكن ابن عامر الياَء وصالً يف     
) ويلْ نعجة : (باألعراف ، وأيضاً  ) ِذينءايايتْ الَّ : (بإبراهيم ، وأيضاً  ) الَِّذين ءامنوا 
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وما كَـانَ يلْ    (أيضاً ، و    ) ص(بسورِة  ) ما كانَ ِلي من علمٍ    (، و   ) ص(بسورِة  
الَِّتـي لَـيس    !! التسعة  ) معي(بإبراهيم وصالً ، وأيضاً يف      ) عليكم من سلطان  

  .بسورِة طه) ويلْ فيها: (بعدها مهزة قطع ، وأيضاً أسكن الياَء يف
  ).مايلَ أدعوكُم: (تح هشام الياَء وصالً يففَ

بـييت  : (، وأسكن الياَء يف) أرهِطي أَعز عليكم: (فَتح ابن ذكوان الياَء وصالً يف    
مـايلْ ال   : (بالبقرة واحلج ، وأسكن أيضاً    ) بييت للطاِئفني (بسورِة نوح ،    ) مؤِمناً

دهأرى اهلد (أيض اًبسورِة النمل ، وأسكن) :بالكاِفرون) ويلْ ديِن.  

  ياءات الزوائد
ماً ؛ الثابتة لفظاً: الياُء الزائدة ِهيالياُء احملذوفة رس.  

بسورة النمل ، وأثبت هشام     ) أتاينَ اهللا : (حذَف ابن عامر الياَء وصالً ووقْفاً يف      
)  شيءٍ تسألين عن : ( ، ويف  وأثبتها وحذفهاوقفا )كيدوين والتنظرون (وصالًيفالياَء

 وصالً ووقْفاً ، ويف قوِلهِ          الياء بالكهف أثبت هنذكوان خبلٍف ع يا عبادي  : ( ابن
ن) ال خوفعامر الياَء يف احلالَي ابن بالزخرف أثبت.  
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  فرش الكلمات لقراءة اإلمام ابن عامر 

  اِتحةسورةُ الف
  ).مِلِك: (حذف األلف فيها ابن عامر  }ماِلِك{): ٤(

  بقرةسورةُ ال
)٦ :(}مهتحتقيِق الثانيِة وتسهيِلهاهشام}أ أنذَر عتني ، مأدخلَ ألفاً بني اهلمز )وجهان :(

   ).أا أنذَرتهم)(أااَنذرم(

  . أمالَها ابن ذكوان}فَزادهم{): ١٠(

  ).يكَذِّبون: ( ضم الياَء ، وفتح الكاف ، وشدد الذال ابن عامر}يكِْذبون{): ١٠(

  ).قُِيلَ: ( أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ١٣، ١١(

  :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}السفَهآء{): ١٣(
  .إبدال اهلمزِة أِلفاً ، مع القصر والتوسط والطول  
  .تسهيلُ اهلمزِة بينها وبني الواو ، مع التوسط والقصر  

)١٥ :(}ِزئعليها ه}يسته ِة أوجٍه وقَفبأربع شام:  
  .التسهيل بني اهلمزة والواو -١  
  . إبدالُ اهلمزِة ياًء مع اإلسكان ، والروم واإلمشام-٤و٣و٢  

  :وقف عليها هشام خبمسة أوجه  }من السماِء{): ١٩(
  . إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول   
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  . لقصرتسهيل اهلمزة بينها وبني الياء ورومها مع التوسط وا  

  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{: )٢٠(

  : وقف عليهما هشام بثالثِة أوجٍه}أضآَء ، الدمآء{): ٣٠، ٢٠(
  . إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع القصر والتوسط والطول يف املد  

وله . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مث أسكنها للوقف هشام            }سوء{): ٤٩(
  .إدغام الواو فيها وجه ثان إبدال اهلمزة واواً و

 )السفهاُء( وقف عليهما هشام باألوجه اخلمسة مثل }بالٌء{): ٤٩(

)٨٠، ٥١ :(}مذْتخالذَّالَ يف التاء ابن عامر}ات أدغم ) :متخات.(  

)٥٨ :(}لَكُم ِفرغأبدلَ النونَ تاًء مضمومةً ، وفتح الفاَء ابن عامر}ن ) :لَكُم فَرغت.(  

  ).قُِيلَ: ( أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ٩١، ٥٩(

  ).هزؤاً: ( مهز الواو ابن عامر}هزواً{): ٦٧(

  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٧٠(

  : وقف عليها هشام خبمسِة أوجه }منه املاُء{): ٧٤(
  .إبدال اهلمزِة أِلفاً ، مع القصر والتوسط والطول  
  .لُ اهلمزِة بينها وبني الواو ، مع التوسط والقصرتسهي  

  ).تظَّاهرون: ( شدد الظَّاَء ابن عامر}تظَاهرونَ{): ٨٥(

)٨٥ :(}موهفَادعامر}ت ابن األِلف الفاَء ، وحذف التاَء ، وأسكن حفَت ) :موهفْدت.(  



  ٢٩

٢٩  

)٨٩، ٨٧ :(}مآَءهن اب}"معاً "جاءكم ،جذكوان أمالَه ن.  

)٩٢ :(}آَءكُمج اإلدغام ِلهشام ، واإلمالة البن ذكوان}ولقَد ) :آَءكُمولقَج.(  

)٩٢ :(}مذْتخاإلدغام البن عامر}ات ) :مختات.(  

  ).ِميكاِئيلَ: ( زاد مهزةً مكسورةً وياًء بعدها ابن عامر}ِميكالَ{): ٩٨(

)١٠١ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  

)١٠٢ :(} اِطنييالش كلمـة            }ولكن ها للوصـل ، ورفـعالنونَ ، وكـسر خفَّف  :
  ).ولِكِن الشياِطني: (ابن عامر" الشياطني"

  : وقف عليها هشا م بوجهني  }بني املرء{): ١٠٢(
  . إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء مث إسكاا للوقف -١
  .اء وروم كسرا  إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الر-٢

 وقف عليها هشام بإبداِل اهلمزِة أِلفاً ؛ مع الطـول والتوسـِط            }من يشآءُ {): ١٠٥(
  .والقصر ، وبتسهيِل اهلمزِة بينها وبني الواو ، مع التوسِط والقصر

)١٠٦ :(}خسنا نعامر}م السني ابن النونَ األوىل ، وكسر ضم ) :ِسخنن.(  

)١٠٦ : (}ي؛  إسقاطُ اهلمزة ، ونقلُ حركِتها إىل الياء      : ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجه    }ش
      عة ؛ مالياِء األوىل يف الثَّاِني إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغام م ، ثُمواإلسكاِن والر عم

  .اإلسكان والروم

  ).فقضلَّ: (أدغم الدال يف الضاد ابن عامر}فقَد ضلَّ{): ١٠٨(

  ).عِليم قَالُواْ: ( حذف الواو ابن عامر}عِليم وقَالُواْ{): ١١٦(



  ٣٠

٣٠  

  ).كُن فيكُونَ: ( نصب النونَ الثانيةَ ابن عامر}كُن فَيكُونُ{): ١١٧(

)١٢٠ :(}آَءكذكوان}ج أمالَها ابن .  

كوان ؛ وكذلك  أبدلَ الياَء أِلفاً ابن عامر ؛ خبلٍْف عن ابن ذ      }"كُلُّه "إبراِهيم{): ١٢٤(
  )١٣٦،١٤٠، ١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥(: يف

  ).عهِدي الظَّاِلِمني: ( فتح الياَء وصالً ابن عامر}عهدي الظَّاِلِمني{): ١٢٤(

  ).واتخذُواْ: ( فَتح اخلاَء ابن عامر}واتِخذُواْ{): ١٢٥(

  ).بيِتي للطاِئِفني: (كوان أسكن الياَء ابن ذ}بيِتي للطاِئِفني{): ١٢٥(

  ).وإجعلْنا: ( أدغم الذالَ يف اجليم هشام}وإذْ جعلْنا{): ١٢٥(

)١٢٦ :(}هعتعامر}فَأُم التاَء ابن وخفَّف ، امليم أسكن ) :هِتعفَأُم.(  

ـ            }ووصى{): ١٣٢( ف  زاد مهزةً مفتوحةً بني الواوين ، وأسكن الواو الثانيةَ ، وخفَّ
  ).وأوصى: (الصاد ابن عامر

)١٤٠ :(}متلَ اهلمزةَ الثانيـةَ وحقَّقَهـا هـشام              }ءأنتني ، وسهأدخلَ أِلفاً بني اهلمز 
  ).ءا أنتم(، ) ءا اَنتم": (وجهان"

  ).تعملون: ( قرأ بتاِء اخلطاِب بدالً من الياِء ابن عامر}يعملونَ ولئن{): ١٤٤(

)١٤٥ :(}آَءكذكوان أم}ج الَها ابن.  

  ).هو موالَّها: ( فَتح الالم وأبدلَ الياَء أِلفاً ابن عامر}هو مولِّيها{): ١٤٨(

  ).ولَو ترى: ( قرأ بتاِء اخلطاِب بدالً من الياِء ابن عامر}ولَو يرى{): ١٦٥(

  ).إذْ يرونَ: ( ضم الياَء ابن عامر}إذْ يرونَ{): ١٦٥(



  ٣١

٣١  

  .ووقف عليها بإبدال اهلمزة ألفاً) إتبرأ: ( اإلدغام ِلهشام}إذْ تبرأ{): ١٦٦(

إسقاطُ اهلمزة ، ونقلُ حركِتهـا إىل       : ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجه      }بالسوِء{): ١٦٩(
؛ مع اإلسكاِن والروم ، ثُم إبدالُ اهلمزِة واواً ، وإدغام الواو األوىل يف               الواو
  .ية ؛ مع اإلسكان والرومالثَّاِن

إبدالُ اهلمزِة أِلفاً على القصِر     :  وقف عليهما هشام خبمسِة أوجه     ِ}الفحشآء{): ١٦٩(
  ).ِ الفحشا: (، وتسهيلُها على التوسط والقصر) الفحشا: (والتوسط والطول

  ).قُِيل( أشم هشام كسرةَ القاِف ضمةً}ِقيلَ{): ١٧٠(

)١٧٣ :(}ِن اضفَمعامر}طُر النونَ وصالً ابن ضم ) :طُراض نفَم.(  

)١٧٧ :(}الِبر سعامر}لَي الراَء ابن رفع ) :الِبر سلَي.(  

)١٨٩،  ١٧٧ :(} الِبر ها وصالً ، ورفع الـراءابن         }"معاً "ولِكنالنونَ وكسر خفَّف 
  ).ولِكِن الِبر: (عامر

  .وقف عليهما هشام باألوجه اخلمسة }يف البأساِء، والضراِء{ ):١٧٧(

)١٨٤ :(} ةٌ طَعاميذكوان التنوين يف     }ِفد ابن امليم من    :  حذف طعـام : فدية ، وجر :
  ).ِفديةُ طَعاِم(

  ).مساِكني: ( زاد أِلفاً بعد السني ، وفتح النونَ ابن عامر}ِمسِكٍني{): ١٨٤(

)١٨٩ :(}وتيالباَء فيِه}"معاً "الب عامر كسر ما ابن) :وتالِبي.(  

  ).قُِيل( أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٢٠٦(

  . أمالَهن ابن ذكوان}جآَءتكُم ، جآءته ، جآَءتهم{): ٢١٣و٢١٢و٢٠٩(



  ٣٢

٣٢  

)٢١٠ :(}عجرابن عامر}ت التاَء ، وكسر اجليم حفَت ) :ِجعرت.(  

إبدالُ اهلمزِة أِلفاً على    :  عليهما هشام خبمسِة أوجه     وقف }البأساُ، والضرآءُ {): ٢١٤(
: ، وتسهيلُها علـى التوسـط والقـصر       ) الضرآ: (القصِر والتوسط والطول  

  ).الضرآء(

  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٢٢٠(

ين ؛ مع   إبدالُ اهلمزِة واوا ، وإدغام الواِو األوِل يف الثا        :  ِلِهشاٍم فيها  }قُروء{): ٢٢٨(
  ).قُروِ(، ) قُرو": (وجهان وقفاً: "اإلسكان والروم

  ).هزؤاً: ( مهز الواو ابن عامر}هزواً{): ٢٣١(

)٢٣١ :(}ظَلَم البِن عامر}فَقَد اإلدغام ) :فَقَظَّلَم.(  

  ).قدره(أسكن الدال هشام  }"معاً"قدره{): ٢٣٦(

  ).فَيضعفَه: (ف وشدد العني ابن عامرحذَف األِل }فَيضاِعفَه{): ٢٤٥(

  ).ويبسطُ ، ويبصطُ: ( بالصادالبن ذكوان خبلف عنه}ويبسطُ{): ٢٤٥(

)٢٤٧ :(}هادز{هنأمالَها ابن ذكوان خبلٍف ع .  

وهلشام لـدى الوقـف علـى    .  أماهلن ابن ذكوان } ، جآءتهم  "كلُّه "شآء{): ٢٥٣(
  .مزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول إبدال اهل) شاَء/٢٥٥و٢٥٣(

:  أبدلَ الياَء أِلفاً ابن عامر ؛ خبلٍف عن ابن ذكوان}"األربعة "إبراِهيم{): ٢٦٠، ٢٥٨(
  ).إبراهام(

)٢٥٩ :(}أدغم الثاء يف التاء ابن عامر:  كله }لَِبثْت) :لَِبت.(  



  ٣٣

٣٣  

)٢٥٩ :(}اِركِحم{هنلٍف عذكواٍن خب أمالَها ابن .  

)٢٦١ :(}اِعفضعامر}ي ابن العني داأللِف وشد حذف ) :فعضي.(  

  .وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة }ملن يشاُء{): ٢٦١(

  ).فَنِعما: ( فتح النونَ ابن عامر}فَِنِعما{): ٢٧١(

)٢٧٥ :(}آَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  

  ).تصدقُواْ(:  شدد الصاد ابن عامر}تصدقُواْ{): ٢٨٠(

  ).ِتجارةٌ حاِضرةٌ: ( رفعهما ابن عامر}ِتجارةً حاِضرةً{): ٢٨٢(



  ٣٤

٣٤  

  سورةُ آِل عمران
  . أمالَها ابن ذكوان}التوراةَ{): ٣(

؛ مع   إسقاطُ اهلمزة ، ونقلُ حركِتها إىل الياء      : ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجه    }شيء{): ٥(
 اهلمزِة ياًء ، وإدغام الياِء األوىل يف الثَّاِنية ؛ مـع            اإلسكاِن والروم ، ثُم إبدالُ    

  .اإلسكان والروم

  .وقف عليهما هشام باألوجِه اخلمسة }يشاُء{): ٦ (}السمآِء{): ٥(

)١٥ :(}ئُكُمبنأؤ{هنلٍْف عخب ِن أِلفاً هشاميتأدخلَ بني اهلمز ) :ئُكُمبنأاؤ ( ،)ئُكُمبنأؤ.(  

)١٩ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  

)٢٠ :(}متلَملَها هـشام             }ءأسة ، وسهاهلمزةَ الثَّاِني ِن أِلفاً ، وحقَّقيأدخلَ بني اهلمزت 
  ).، ءا اَسلَمتم) ءا أسلَمتم": (وجهان"

  ).الْميت: ( خفَّف الياَء فيهما ابن عامر}"معاً "الْميت{): ٢٧(

  . أمالَهما ابن ذكواٍن خبلٍف عنه}احملراب{ ):٣٧ (}مران ع{): ٣٣(

)٣٦ :(}تععامر}وض التاَء ابن وضم ، العني أسكَن ) :تعوض.(  

  ).وكَفَلَها: ( خفَّف الفاَء ابن عامر}وكَفَّلَها{): ٣٧(

، وِلهشاٍم  ) زكَِريآُء: ( زاد مهزةً مرفوعةً بعد األِلِف ابن عامر       }"كلُّه "زكَِريا{): ٣٧(
  .عند الوقٍف عليها األوجه اخلمسة

  . وقف عليهما هشام باألوجِه اخلمسة}الدعآء ، يشآء{): ٤٠، ٣٨(

  . أمالَها ابن ذكواٍن بال خالف}يف احملراِب{): ٣٩(



  ٣٥

٣٥  

  ).احملراِب إنَّ اَهللا: ( كسر اهلمزةابن عامر}احملراِب أنَّ اَهللا{): ٣٩(

  ).فَيكُونَ: ( نصب النونَ ابن عامر}ونُفَيكُ{): ٤٧(

)٤٨ :(}هلِّمعبالنوِن بدالً من الياِء البِن عامر}وي ) :هلِّمعون.(  

  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "التوراة{): ٥٠، ٤٨(

)٤٩ :(}ِرئِة أوجٍه }أُببأربع عليها هشام وقَف:  
  .التسهيل بني اهلمزة والواو -١  
  .بدالُ اهلمزِة ياًء مع اإلسكان ، والروم واإلمشام إ-٤و٣و٢  

)٤٩ :(}كُمِجئْت اإلدغام ِلهشام}قَد ) :كُمئْتقَج.(  

)٤٩ :(}وِتكُميعامر}ب الباَء ابن كسر ) :وِتكُمِبي.(  

)٥٧ :(}فِّيِهموبالنوِن بدالً من الياء البِن عامر}فَي ) :فِّيِهموفَن.(  

)٦١ :(}آَءكذكوان}ج أمالَها ابن .  

  . وقف عليهما هشام باألوجِه اخلمسة}سوآٌء ، هؤآلء{): ٦٦، ٦٤(

  . أمالَها ابن ذكوان}التوراة{): ٦٥(

  .وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة }من يشاُء{): ٧٤-٧٣(

ِه يؤد) ( إليكييؤده: ( قرأها بكسر اهلاء مع اِلِصلَِة وعدمهاهشام    }"معاً "يؤده{): ٧٥(
  .وجهان) إليك

)٨٦، ٨١ :(}مآَءهج ، آَءكُمذكوان}ج أمالَهما ابن .  



  ٣٦

٣٦  

)٨١ :(}متر؛              }َءأَقْر لَها هـشاماهلمزةَ الثانيةَ وسـه ني ، وحقَّقتأدخل أِلفاً بني اهلمز 
  ).ءا أقررتم ، ءا اَقْررتم: (وجهان

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

تبغـون ،   : ( بالتاِء بدالً من الياِء فيهما البن عـامر        }يبغونَ ، يرجعون  {): ٨٦،  ٨٣(
  ).ترجعون

 ِلهشاٍم وقفاً إسقاطُ اهلمزِة ، ونقلُ حركِتها إىل الالم ، مع اإلسـكان              }ِملء{): ٩١(
  ).ِملُ: (والروم واإلمشام

  .بن ذكوان أمالَهما ا}التوراة ، جآَءهم{): ١٠٥، ٩٣(

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

  . فيها األوجه اخلمسةُ ِلهشام}شهدآء{): ٩٩(

)١٠٩ :(}عجرعامر}ت ابن التاَء ، وكسر اجليم حفَت ) :ِجعرت.(  

  ).تكفَروهتفعلواْ ، : ( بالتاِء بدالً من الياِء البِن عامر}يفْعلواْ ، يكفَروه{): ١١٥(

  ).إتقُولُ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تقُولُ{): ١٢٤(

  ).منزِلني: ( فَتح النونَ وشدد الزاي ابن عامر}منزِلني{): ١٢٤(

  ).مسوِمني: ( فَتح الواو ابن عامر}مسوِمني{): ١٢٥(

؛  هلمزة ، ونقلُ حركِتها إىل الياء     إسقاطُ ا :  ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجه    }شيء{): ١٢٨(
      عة ؛ مالياِء األوىل يف الثَّاِني إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغام م ، ثُمواإلسكاِن والر عم

  .اإلسكان والروم



  ٣٧

٣٧  

اإلبدالُ ؛ وعليـه املراتـب   :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه  }"معاً "يشآُء{): ١٢٩(
ط والقصرالثالثة ، والتسهيل والروم مالتوس يشا: (ع.(  

  ).مضعفَة: ( أسقطَ األِلف وشدد العني ابن عامر}مضاعفَة{): ١٣٠(

  ).ساِرعواْ: ( أسقطَ الواو ابن عامر}وساِرعواْ{): ١٣٣(

  . وقف عليها هشام باألوجِه اخلمسة}السرآء ، الضرآء{): ١٣٤(

)١٤٥ :(} ثَواب ِردعاً"يدغم الدال يف الثاء ابن عامر أ}"م) :ابِرثَّوي.(  

؛ )  ِمنهاينؤِتِه: (، وِصلَِتها) نؤِتِه ِمنها: ( قرأها هشام بقصِر اهلاِء}"معاً"نؤِتِه {): ١٤٥(
  .وجهان

  ).الرعب: ( ضم العني ابن عامر}الرعب{): ١٥١(

)١٥٢ :(}قَكُمدص لَقَدالَ يف ا}والد لصاِد هشام أدغم) :قَكُمدلَقَصو.(  

)١٥٢ :(}مهونسحالذَّالَ يف التاِء هشام}ِإذْ ت أدغم ) :مهونسحإت.(  

  ).ِإتصِعدونَ: ( أدغم الذَّالَ يف التاِء هشام}إذْ تصِعدونَ{): ١٥٣(

ن والـروم ،    النقل ؛ وعليه اإلسكا   :  فيها ِلهشاٍم األوجه األربعة    }ِمن شيءٍ {): ١٥٤(
  .واإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ والروم

النقل ، وعليـه اإلسـكانُ والـروم        : ستةُ أوجه :  ِفيِه ِلهشاٍم وقفاً   }شيٌء{): ١٥٤(
  .واإلشمام، واإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكان والروم واإلمشام

)١٥٤ :(}وِتكُميعامر}ب الباَء ابن كسر :) وِتكُمِبي.(  

  ).تجمعون: ( بالتاِء بدالً من الياء البِن عامر}يجمعونَ{): ١٥٧(



  ٣٨

٣٨  

  ).أن يغلّ: ( ضم الياَء ، وفتح الغني ابن عامر}أن يغلّ{): ١٦١(

  ).قُِيل( أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}وِقيلَ{): ١٦٧(

  ).لُواْقُت: ( شدد التاَء هشام}ما قُِتلوا{): ١٦٨(

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

  ) .قُتلوا( شدد التاء ابن عامر }يف سبيل اهللا قُِتلُواْ{): ١٦٩(

  .وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة }بل أحياٌء{): ١٦٩(

  ).جمعواْقَ: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}قَد جمعواْ{): ١٧٣(

)١٧٣ :(}مهادفَز{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَها ابن .  

النقل ؛ وعليه اإلسـكانُ والـروم       :  وقف عليها هشام بستِة أوجه     }سوء{): ١٧٤(
  .واإلمشام، واإلبدال ؛ وعليه اإلسكان والروم واإلمشام

اإلبدالُ مـع   : مسِة أوجه  وقف عليهما هشام خب    }من يشآُء ، أغِنيآء   {): ١٨١،  ١٧٩(
  .املراتب الثالث ، والتسهيل والروم ؛ وعليه التوسط والقصر

)١٨١ :(}ِمعس الدالَ يف السِني هشام}لَقَد أدغم ) :ِمعلقَس.(  

)١٨٣ :(} آَءكُمج قَد{ الدالَ يف اجليِم هشام أدغم ) :آَءكُملقَج (  ابـن وأمالَ األِلف ،
  .ذكوان

  . أمالَها ابن ذكوان}جآُءواْ{): ١٨٤(

  ).وبالزبِر: ( زاد باَء اجلر ابن عامر}بالزبِر{): ١٨٤(

  ).وبالِكتاِب: ( زاد باَء اجلر هشام}والِكتاِب{): ١٨٤(



  ٣٩

٣٩  

)١٨٨ :(}نحسبعامر}ال ت أبدلَ تاء اخلطاب ياء غيبة ابن ) :نحسبال ي.(  

  ).وقُتلُواْ: (اَء ابن عامر شدد الت}وقُِتلُواْ{): ١٩٥(



  ٤٠

٤٠  

  سورةُ النساء
  ).تسآَءلُونَ: ( شدد السني ابن عامر}تسآَءلُونَ{): ١(

  ).ِقيماً: ( حذف األِلف الَِّتي بعد الياءابن عامر}ِقياماً{): ٥(

  ).وسيصلَونَ: ( ضم الياء ابن عامر}وسيصلَونَ{): ١٠(

  ).يوصى: ( أِلفاً ، وفتح الصاد ابن عامر أبدلَ الياَء}يوِصي{): ١١(

  ).ندِخله: ( بالنوِن بدل الياء البِن عامر}"معاً "يدِخله{): ١٤، ١٣(

  ).الِبيوت: ( كسر الباَء ابن عامر}البيوت{): ١٥(

  ).قَسلَف: ( أدغم الدالَ يف السِني هشام}"معاً "قَد سلَف{): ٢٣، ٢٢(

  ).وأَحلَّ: (ح اهلمزةَ واحلاَء ابن عامر فَت}وأُِحلَّ{): ٢٤(

  ).ِتجارةٌ: ( قرأها بالرفع ابن عامٍر}ِتجارةً{): ٢٩(

)٣٣ :(}تقَدعامر}ع أِلفاً بعد العِني ابن زاد ) :تعاقَد.(  

  ).يضعفْها: ( حذف األلف وشدد العني ابن عامر}يضاِعفْها{): ٤٠(

  ).تسوى: (ح التاَء ، وشدد السني ابن عامر فَت}تسوى{): ٤٢(

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٤٣(

  ). انظُرنُفَِتيالً: ( ضم نونَ التنويِن وصالًهشام} انظُرِنفَِتيالً{): ٥٠-٤٩(

  ).نِعما: ( فَتح النون ابن عامر}ِنِعما{): ٥٨(

  ).قُِيل(لقاِف ضمةً هشام أشم كسرةَ ا}"معاً "وِقيلَ{): ٧٧، ٦١(



  ٤١

٤١  

)٦٤، ٦٢ :(}آؤوكذكوان}"معاً "ج ما ابنأمالَه .  

أنُ اقْتلُـواْ ، أو  : ( ضم النونَ والواو وصالً ابن عامر   }أِن اقْتلُواْ ، أِو اخرجواْ    {): ٦٦(
  ).اخرجواْ

  ).ِإالَّ قَِليالً: ( نصبها ابن عامر}ِإالَّ قَِليلٌ{): ٦٦(

)٧٣ :(}تبالياِء بدالً من التاء البن عامر}كُن ) :كُني.(  

)٨٣ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  

  . أمالَهما ابن ذكوان}جآءوكُم ، شآَء{): ٩٠ (

)٩٠ :(}همورصد تعامر}حِصر التاَء يف الصاِد ابن أدغم ) :هموردصِصرح.(  

)٩٤ :(}تلَس الماب}الس األلف عامر حذف ن) :تلَس لَمالس.(  

  ).غَير أويل: ( نصب الراَء ابن عامر}غَير أويل{): ٩٥(

النقل مع اإلسكان والروم ، واإلبدالُ      :  ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجهٍ    }من شيءٍ {): ١١٣(
  .مع اإلدغام ، وعليه اإلسكان والروم

مـا،  ينولِّـه : بالصلة: ( وعدمها هشام   كسر اهلاء بالصلة   }نولِّه ، ونصِلهِ  {): ١١٥(
  ).نولِِّه ما، ونصِلِه جهنم: عدم الصلة(، )جهنميونصِلِه

اإلبدالُ مع القـصر ، والتوسـطُ ،        :  ِلهشاٍم مخسةٌ أوجهٍ   }يشآُء ، النسآء  {): ١١٦(
  .، والتسهيلُ مع الروم ؛ وعليه التوسط والقصر والطول

  ).فَقَضلَّ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}فَقَد ضلَّ{): ١١٦(

  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ١٢٢(



  ٤٢

٤٢  

  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء فيهما أِلفاً هشام}"معاً "إبراهيم{): ١٢٥(

  فَتح الياَء وشدد الصاد املفتوحةَ ، وزاد أِلفاً ، وفتح الـالم ابـن         }يصِلحا{): ١٢٨(
  ).يصالَحا: (عامر

  .أبدل اهلمزة ألفاً وقفاًهشام  }يشأْ{): ١٣٣(

  ).وإن تلُواْ: ( ضم الالم ، وحذف الواو بعدها ابن عامر}وإنْ تلْوواْ{): ١٣٥(

  ).نزلَ: ( ضم احلرف اَألول ، وكسر الزاي ابن عامر}"معاً"نزلَ {): ١٤٠و١٣٦(

  ).أُنِزلَ: ( احلرف األول ، وكسر الزاي ابن عامر ضم}أَنزلَ{): ١٣٦(

  ).فَقَضلَّ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}فَقَد ضلَّ{): ١٣٦(

   ) .وجهان(هلشام إبدال اهلمزة ألفاً وتسهيلها مع الروم }يسِتهزأُ{): ١٤٠(

ـ  :  ِلهشاٍم وقفاً فيها مخسةُ أوجه     }هؤآلء{): ١٤٣( املراتـِب الـثالث ،      اإلبدالُ م ع
  .والتسهيل مع التوسِط والقصر

  ).الدرِك: ( فَتح الراَء ابن عامر}الدرِك{): ١٤٥(

  ).سوف نؤِتيهم: ( بالنوِن بدلَ الياِء البِن عامر}سوف يؤِتيهم{): ١٥٢(

ملراتب الـثالث ،    اإلبدالُ مع ا  :  وقْفاً ِلهشاٍم األوجه اخلمسة    }من السمآءِ {): ١٥٣(
  .والتسهيل مع الوجهني

  ).فَقَسألُواْ: ( أدغم الدالَ يف السِني هشام}فَقَد سأَلُواْ{): ١٥٣(

)١٥٣ :(}مهآءتذكوان}ج أمالَها ابن .  

)١٥٥ :(}علْ طَبيف الطاِء هشام}ب الالم أدغم ) :عطَّبب.(  



  ٤٣

٤٣  

  ).إبراهام: (هشام إبدالَ الياِء أِلفاً ِل}إبراِهيم{): ١٦٣(

  ).قَضلَّوا: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}قَد ضلَّوا{): ١٦٧(

)١٧٠ :(} آَءكُمج معاً "قَد"{     الدالَ يف اجليِم هشام أدغم ) :آَءكُمقَج (    وأمالَها ابـن ،
  .ذكوان



  ٤٤

٤٤  

  سورةُ املائدة
  ).ئانشن: ( أسكن النونَ ابن عامر}"معاً "شنئانُ{): ٨، ٢(

)٣ :(}ِن اضطُّرعامر}فَم النونَ وصالً ابن ضم ) :اضطُّر نفَم.(  

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٦(

  ).فَقضلَّ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}فَقَد ضلَّ{): ١٢(

  .ن ذكوان، واإلمالة الب) قَجآَءكُم: ( اإلدغام ِلهشام}"كلُّه "قَد جآَءكُم{): ١٩، ١٥(

  . األوجه اخلمسة ِلهشاٍم وقفاً}"كلُّه "يشآُء{): ١٨، ١٧(

إبدالُ اهلمزِة أِلفـاً مـع القـصر        :  فيها ِلهشاٍم وقفاً اثنا عشر وجها      }أبناُء{): ١٩(
والتوسط والطول ؛ ثُم تسهيلُها مع التوسِط والقصر ، ثُم إبدالُها واواً ساكنةً             

لثالث ، ثُم إمشامها مع املراتِب الـثالث ، ثُـم روم            ، وفيها مراتب العارض ا    
  .ضمتها مع القصر

  . أمالَها ابن ذكوان}ما جآَءنا{): ١٩(

  ).يِدي إليك: ( أسكن الياَء ابن عامر}يِدي إلَيك{): ٢٨(

  ).إجعلَ: ( اإلدغام ِلهشام}إذْ جعلَ{): ٢٠(

 إسقاطُ اهلمزِة ونقل حركِتها إىل الواو       -١: قفاً ِلهشاٍم فيها وجهان و    }تبوَء{): ٢٩(
 إبـدالُ  -٢.. قبلها ؛ فيصري النطق بواٍو مفتوحٍة بعد الباِء ؛ ثُم تسكن للوقف  

اهلمزِة واواً مع إدغاِم الواِو األوىل يف الثَّاِنية ؛ فيصري النطق بـواٍو مـشددٍة               
  .مفتوحٍة ؛ ثُم تسكن للوقف



  ٤٥

٤٥  

إبدالُ اهلمزِة أِلفـاً مـع القـصر        : يها ِلهشاٍم وقفاً اثنا عشر وجها      ف }جزآء{): ٢٩(
والتوسط والطول ؛ ثُم تسهيلُها مع التوسِط والقصر ، ثُم إبدالُها واواً ساكنةً             
                روم ها مع املراتِب الـثالث ، ثُـمإمشام العارض الثالث ، ثُم وفيها مراتب ،

  .ضمتها مع القصر

  .، واإلمالة البن ذكوان) ولَقَجآَءتهم: ( اإلدغام ِلهشاٍم}قَد جآَءتهمولَ{): ٣٢(

  . فيها ِلهشاٍم وقفاً األوجه اخلمسة}يشآُء{): ٤٠(

)٤٢ :(}آءوكذكوان}ج أمالَها ابن .  

  . أمالَها ابن ذكوان}"كُلُّه "التوراة{): ٤٦، ٤٤، ٤٣(

)٤٥ :(}وحعامر}واجلُر ها ابنرفع  :)واجلروح.(  

  . أمالَهما ابن ذكوان}جآَءك ، شآَء{): ٤٨(

)٤٩ :(}كُمعامر}وأَِن اح النونَ وصالً ابن ضم ) :كُموأَنُ اح.(  

  ).تبغونَ: ( بتاِء اخلطاِب بدالً من ياِء الغيبة البن عامر}يبغونَ{): ٥٠(

  ).يقولُ الَِّذين ءامنواْ: (امر أسقطَ الواو ابن ع}ويقولُ الَِّذين ءامنواْ{): ٥٣(

)٥٤ :(} كُمِمن ِن خمففتني، األوىل مكسورة ، والثانية جمزومة     }يرتدقرأ ابن عامر ِبدالَي  :
  ).يرتِدد منكُم(

  ).هزؤاً: ( مهز الواو فيهما ابن عامر}"معاً "هزواً{): ٥٨، ٥٧(

  ).هتنِقمونَ: ( هشام أدغم الالم يف التاِء}هلْ تنِقمونَ{): ٥٩(

)٦١ :(}آءوكُمذكوان}ج أمالَها ابن .  



  ٤٦

٤٦  

  . فيها األوجه اخلمسة وقفاً ِلهشام}يشآُء{): ٥٦، ٥٤(

  . أماهلا ابن ذكوان}"معاً "التوراة{): ٦٦(

  ).رساالِته: ( زاد أِلفاً بعد الالم ، وكسر التاء ابن عامر}رسالَته{): ٦٧(

)٧٠ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  

  ).قَضلُّواْ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}قَد ضلُّواْ{): ٧٧(

اإلبدالُ مع القصر ، والتوسطُ ،      :  فيها ِلهشاٍم ثالثةُ أوجه    }أوِلياَء{): ٨١،  ٥٧،  ٥١(
  .والطول

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَءنا{): ٨٤(

  ).عاقَدتم: (د العني ، وخفَّف القاف ابن ذكوان زاد أِلفاً بع}عقَّدتم{): ٨٩(

  ).فجزآُء مثِل: ( حذف التنوين ، وجر الالم ابن عامر}فجزآٌء مثلُ{): ٩٥(

)٩٥ :(}ةٌ طَعامعامر}كفَّار ابن امليم وجر التنوين حذف ) :ةُ طَعاِمكفَّار.(  

  ).اًِقيم: ( حذف األِلف ابن عامر}ِقياماً{): ٩٧(

إسقاطُ اهلمزة ، ونقـلُ حركِتهـا إىل        :  ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجه    }بكل شيءٍ {): ٩٧(
؛ مع اإلسكاِن والروم ، ثُم إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغـام اليـاِء األوىل يف              الياء

  .الثَّاِنية ؛ مع اإلسكان والروم

  ).قَسألَها (: أدغم الدالَ يف السني هشام}قَد سألَها{): ١٠٢(

  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ١٠٤(



  ٤٧

٤٧  

)١٠٧ :(}قحاست{             مهزةَ والوصل ابتداًء ابن احلاَء وصالً ، وضم التاَء ، وكسر ضم 
  ).استِحق: (عامر

  . أمالَها ابن ذكوان}التوراة{): ١١٠(

)١١٠ :(}ِرئبفيها أربعة أوجه }ت :  
  .   مع الروم  تسهيل اهلمزة-١  
  . إبدال اهلمزة ياًء مع اإلسكان والروم واإلمشام -٤و٣و٢  

)١١٠ :(}لُقخإذْ ت مهإذْ ِجئت ، جرخاإلدغام ِلهشام}، إذْ ت ) :   ، جـرخإت ، لُـقخإت
مهئتإج.(  

ـ      :  ِلهشاٍم ِفيِه وقفاً مخسةُ أوجه     }السمآِء{): ١١٢( ثالث ،  اإلبدالُ مـع املراتـِب ال
  .والتسهيل على الروِم ، مع التوسِط والقصر

  ).قَصدقْتنا: ( أدغم الدالَ يف الصاد ابن عامر}قَد صدقْتنا{): ١١٣(

)١١٦ :(}تلَ الثانيةَ       }َءأنتني ، وسهأدخلَ أِلفاً بني اهلمز ) :  وحقَّقَهـا  ) ءا اَنـت ، :
  .هشام ؛ وجهان) أنت ءا(

  ).أنُ اعبدواْ: ( ضم النونَ وصالً ابن عامر} اعبدواْأِن{): ١١٧(



  ٤٨

٤٨  

  سورةُ األنعام
)٥ :(} مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  

إبدالُ اهلمِز أِلفاً مع املراتـِب الـثالث ،         :  ِلِهشاٍم وقفاً اثنا عشر وجها     }أنبآُء{): ٥(
 واواً ساكنةً مـع مراتـِب       تسهيلُ اهلمزِة مع التوسِط والقصر ، إبدالُ اهلمزِ       

  .العارض ، واإلشمام مع مراتِب العارض ، والروم مع القصر

)١٠ :(}ِزئهعامر}ولَقَِد است الً ابنالدالَ وص ضم ) :ِزئهاست ولَقَد.(  

إنكُـم  أا: (أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام ِبخلْـٍف عنـه          }أِئنكُم لَتشهدونَ {): ١٩(
  )..أإنكم لتشهدون) (لَتشهدون

 إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغام الياِء األوىل يف الثَّاِنية ؛ مـع اإلسـكان ،          }بريٌء{): ١٩(
  .والروم واإلمشام هلشاٍم وقفاً

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

)٣١ :(}مهآَءتج{ذكوان أمالَها ابن .  

: التعريف وخفف الدال ، وجر التاَء ابن عـامر   ) أل( حذف   }وللدار اآلِخرةُ {): ٣٢(
  ).ولَدار اآلِخرِة(

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

  :وقف عليها هشام بأربعة أوجه }من نباِئ{): ٣٤(
  . اهلمزة بني اهلمزة والياء  تسهيل-١  
  . إبدال اهلمزة ألفاً -٢  



  ٤٩

٤٩  

  .  إبدال اهلمزة ياًء مع اإلسكان والروم -٤و٣  

  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "شآَء{): ٤١، ٣٥(

)٤٣ :(}مآَءهاإلدغام ِلِهشام}إذْ ج ) :مآَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) إج.  

  ).فَتحنا: ( عامر شدد التاَء ابن}فَتحنا{): ٤٤(

النقلُ مع اإلسكان والروم ، واإلبدالُ مع :  األوجه األربعة ِلهشاٍم وقفاً}شيٍء{): ٤٤(
  .اإلدغام ؛ مع اإلسكان والروم

:  ضم الغني ، وأسكن الدالَ ، وأبدلَ األِلف واواً مفتوحةً ابن عامر            }ِبالغداِة{): ٥٢(
  ).ِبالغدوِة(

  . أمالَهما ابن ذكوان}جآَءك ، جآَء{): ٦١، ٥٤(

)٥٢ :(}لَلْتض عامر}قَد الدالَ يف الضاِد ابن أدغم ) :لَلْتقض.(  

)٥٧ :(}احلق قُصضاداً خمفَّفَةً}ي وأبدلَ الصاد ، القاف أسكن ) :قِْض احلقي.(  

لـِئن  : (ا تاًء مفتوحة ابـن عـامر     أبدلَ األِلف ياًء ، وزاد بعده      }لِئن أنجانا {): ٦٣(
  ).أنجيتنا

)٦٤ :(}يكُمجنذكوان}ي ابن اجليم النونَ ، وخفَّف أسكن ) :ِجيكُمني.(  

)٦٥ :(}نونَ التنويِن وصالً هشام}بعٍض انظُر ضم ) :نُبعٍضظُران .(  

  .هيلُ والروم قياساًاإلبدالُ أِلفاً ، والتس:  فيها ِلهشاٍم وقفاً}من نبِإ{): ٦٧(

)٦٨ :(}كنِسينعامر}ي ابن السني دالنونَ ، وشد حفَت ) :كنيسني.(  

  . أمالَ الراَء واهلمزةَ وصالً ووقفاً ابن ذكوان}رأى كَوكَباً{): ٧٦(



  ٥٠

٥٠  

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

  .مال الراء واهلمزة ابن ذكوان وقفاً أ }رأى الشمس{): ٧٨(

 إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغام الياِء األوىل يف الثَّاِنية ؛ مـع اإلسـكان ،          }بريٌء{): ٧٨(
  .والروم واإلمشام هلشاٍم وقفاً

  ).أتحآجوِني: ( خفَّف النونَ ابن عامٍر خبلٍف عن هشام}أتحآجوني{): ٨٠(

)٨٣ :(}نجاٍت مآُءدرشعامر} ن ابن التنوين حذف ) :آُءشن نجاِت مدر.(  

وفيها هلشام وقفاً   ) زكريآِء: ( زاد مهزةً مفتوحة بعد األِلف ابن عامر       }زكريا{): ٨٥(
  .ثالثة أوجه

 ياقتِدِه: (، ووصلها ابن ذكوان   )اقتدِه( كسر اهلاَءوصالً ابن عامرٍ    }اقتِده قُلْ {): ٩٠(
  ).قُلْ

النقلُ مع اإلسكان والـروم ،      :  فيها األوجه األربعة ِلهشاٍم وقْفاً     }من شيءٍ {: )٩١(
  .واإلبدال ، واإلدغام مع اإلسكان والروم

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٩١(

اإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ والروم       :  ستةُ أوجٍه ِلهشاٍم وقفاً    }شيء{): ٩١(
  .والنقلُ ؛ وعليه اإلسكان والروم واإلمشام، واإلمشام ، 

  ).ولقَجئْتمونا: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}ولَقَد ِجئْتمونا{): ٩٤(

إبدالُ اهلمِز أِلفاً مع املراِتِب الثالث ،       :  ِلهشاٍم وقفاً اثنا عشر وجهاً     }شركَؤاْ{): ٩٤(
بدالُ اهلمزِة واواً سـاكنةً مـع ثالثـِة         تسهيلُ اهلمزِة مع التوسِط والقصر ، إ      

  .العارض ؛ ثُم إمشامها مع ثالثِة العارض ، ثُم رومها مع القصر



  ٥١

٥١  

)٩٤ :(}كُمعامر}بين النونَ ابن ضم ) :كُمبين.(  

  ).الْميت: ( خفَّف الياَء مسكّنةً فيهما ابن عامر}"معاً "الْميت{): ٩٥(

  ).وجاِعلُ: (أِلفاً بعد اجليِم ، وكسر العني ، ورفع الالم ابن عامر زاد }وجعلَ{): ٩٦(

  ). انظُرواْنُمتشاِبه: ( ضم نونَ التنويِن وصالً هشام}متشابٍه انظُرواْ{): ٩٩(

)١٠٤ :(}آَءكُمج اإلدغام ِلهشاٍم}قَد ) :آَءكُمواإلمالةُ البن ذكوان) قَج.  

)١٠٥ :(}تدرس{السني حعامر فَت التاَء ابن وأسكن ) :تسرد.(  

)١٠٩، ١٠٧ :(}آَءتج ، مهآَء ، جآَءتاإلمالة البن ذكوان}ش .  

  ).ال توِمنون: ( بتاِء اخلطاِب البِن عامر}ال يؤِمنون{): ١٠٩(

  ).ِقبالً: ( كسر القاف ، وفتح الباَء ابن عامر}قُبالً{): ١١١(

  .بن ذكوان اإلمالة ال}شآَء{): ١١٢(

)١١٥ :(}عامر}كلمت أِلفاً بعد امليِم ابن زاد ) :كلمات.(  

)١١٩ :(}  ملَ ، حرعامر         }فص ل ، وكسر الثاين فيهما ابناألو احلرف ضم ) :  ، لفُص
  ).حرم

  ).لَيِضلُّونَ: ( فَتح الياَء ابن عامر}لَيِضلُّونَ{): ١١٩(

)١٢٤ :(}مهآَءتالبن ذكوان اإلمالةُ}ج .  

  ).رساالِته: ( زاد أِلفاً بعد الالم ، وكسر التاَء ابن عامر}رسالَته{): ١٢٤(



  ٥٢

٥٢  

إبدالُ اهلمزِة مع املراتب الثالثة ، والتسهيل مع        :  فيها ِلهشاٍم وقفاً   }السمآء{): ١٢٥(
  .التوسط والطول

  ).تعملون: ( بتاِء اخلطاب البِن عامر}يعملون{): ١٢٧(

)١٢٨:( }مهرحشبالنوِن البن عامر}ي ) :مهرحشن.(  

  . أماهلا ابن ذكوان  }شاَء{): ١٢٨(

)١٣٧ :(}نيعامر}ز الياَء ابن وكسر ، الزاي ضم ) :نيز.(  

  ).قَتلُ: ( رفع الالم ابن عامر}قَتلَ{): ١٣٧(

  ).أوالدهم: ( نصب الدالَ ابن عامر}أوالِدهم{): ١٣٧(

  ).شركاِئهم: ( جر اهلمزةَ ابن عامر}شركاؤهم{ ):١٣٧(

  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ١٣٧(

  ).تكُن ميتةٌ: (ابن عامر) ميتةً(، ورفَع ) يكُن( أنث }وإن يكُن ميتةً{): ١٣٩(

  .وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة   }شركاء{): ١٣٩(

  ).قتلُواْ: (عامر شدد التاَء ابن }قتلواْ{): ١٤٠(

  ).قَضلُّواْ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}قَد ضلُّواْ{): ١٤٠(

  ).املعِز: ( فتح العني ابن عامر}املعِز{): ١٤٣(

  ).تكون ميتةٌ:(ابن عامر)ميتةً(، ورفع ) يكون( أنثَ }يكونَ ميتةً{): ١٤٥(

)١٤٥ :(}طُرِن اضالنونَ وصالً}فم عامر ضم ابن ) :طُراض فمن.(  



  ٥٣

٥٣  

  ).حملَظُّهورهما: ( أدغم التاَء يف الظاِء ابن عامر}حملَت ظُهورهما{): ١٤٦(

النقل ؛ وعليه اإلسكان والروم :  فيها األوجه األربعة ِلهشاٍم وقفاً}من شيء{): ١٤٨(
  .، واإلبدال مع اإلدغام ، وعليه اإلسكان والروم

  ).١٤٩: ( أمالَهما ابن ذكوان ، وكذا يف}"معاً "شآَء{): ١٤٨(

  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عامر}تذَكَّرون{): ١٥٢(

:  أسكن النونَ خمفَّفةً ، وفتح الياَء ابـن عـامر         }وأنَّ هذا ِصراِطي مستقيماً   {): ١٥٣(
  ).وأنْ هذا ِصراِطي مستقيماً(

)١٥٧ :(}آَءكُمج غام ِلهشام اإلد}فقَد) :آَءكُمواإلمالةُ البن ذكوان) فقَج ،.  

  . اإلمالة البِن ذكوان}"معاً "جآَء{): ١٦٠(

  ).إبراهام: ( إبدالُ الياِء أِلفاً هشام}إبراهيم{): ١٦٠(



  ٥٤

٥٤  

  سورُة األعراف
  ).يتذَكَّرون: (زاد ياَء الغيبِة قبل التاء ابن عامر  }تذَكَّرون{): ٣(
  . اإلمالةُ البِن ذكوان}فَجآَءها{): ٤(
  .، واإلمالةُ البِن ذكوان) إجآَءهم: ( اإلدغام ِلهشام}إذْ جآَءهم{): ٥(
  ).تخرجونَ: ( فَتح التاَء ، وضم الراَء ابن ذكوان}تخرجون{): ٢٥(
  ).وِلباس التقْوى: ( نصب السني ابن عامر}وِلباس التقْوى{): ٢٦(
)٢٨ :(}آءِبالفَحوالتسهيل مع . اإلبدالُ على املراتب الثالث:  وقفاً ِلهشاٍم}ش

  .الروم على التوسط والقصر
)٣٧، ٣٤ :(}مهآءتآَء ، جاإلمالة البن ذكوان}ج .  
ِلهذا ما كُنا : ( أسقطَ الواو ابن عامر}ِلهذا وما كُنا ِلنهتِدي لوال{): ٤٣(

  ).ِلنهتِدي لوال
)٤٣ :(}لقَدآَءتاإلدغام ِلهشام} ج ) :آَءتواإلمالة البِن ذكوان) لقج ،.  
  ).أوِرتموها: ( أدغم الثاء يف التاء هشام}أورثْتموها{ ):٤٣(
أنَّ لعنةَ : ( شدد النونَ مفتوحةً ، ونصب التاَء ابن عامر}أنْ لَعنةُ اِهللا{): ٤٤(

  ).اِهللا
 التنويِن وصالً ابن عامر ؛ خبلٍف عن ابن  ضم نونَ}ِبرحمٍة ادخلُوا{): ٤٩(

  ). ادخلُوانُِبرحمٍة: (ذكوان
)٥٢ :(}ماهِجئْن ولَقَد{الدال يف اجليم هشام أدغم ) :ماهئْنولَقَج.(  
)٥٣ :(}آَءتج قَد {الدالَ يف اجليم هشام أدغم ) :آَءتقج ( واإلمالةُ البن ،

  .ذكوان



  ٥٥

٥٥  

)٥٤ :(}سمراٍتوالشمسخ ومجوالن روالقَم { الكلماِت األربع ابن رفع 
  ).والشمس والقَمر والنجوم مسخرات: (عامر

  ).نشراً: ( أبدلَ الباَء نوناً مضمومةًابن عامر}بشراً{): ٥٧(
  ).ميت: ( أسكن الياَء خمففةابن عامر}ميت{): ٥٧(
  ).تذَّكَّرون: (لَ ابن عامر شدد الذا}تذَكَّرون{): ٥٧(
  .وجهان .هلشام اإلبدال ألفاً ، والتسهيل مع الروم: وقفاً }الْمأل{): ٥٩(
)٦٩، ٦٣ :(}آَءكُمذكوان}"معاً"ج أمالَهما ابن .  
  ).إجعلكم: (أدغم الذال يف اجليم هشام }إذْ جعلكم{): ٦٩(
  ).بصطة(:  بالسني ِلهشاٍم ، وبالصاِد البِن ذكوان}بسطة{): ٦٩(
  . واإلمالة البن ذكوان ) قجاءتكم:(اإلدغام هلشام  }قَد جآَءتكم{): ٧٣(
 ِلهشاٍم وقفاً النقل واإلدغام ، وعلى كلٍّ منهما اإلسكان }ِبسوء{): ٧٣(

  .والروم
)٧٤ :(}لَكُمعالذالَ يف اجليِم هشام}إذْ ج أدغم ) :لَكُمعإج.(  
  ).ِبيوتاً: (ابن عامر كسر الباَء }بيوتاً{): ٧٤(
مفسدين : (ابن عامر" قَالَ: " زاد واواً قبلَ}مفسدين قَالَ{): ٧٥، ٧٤(

  ).وقَالَ
، وأدخلَ ) أِئنكُم لتأْتونَ: ( زاد مهزةً مفتوحةً ابن عامر}إنكُم لَتأْتونَ{): ٨٠(

  ).ءاِئنكُم لتأْتونَ: (أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً
)٨٥ :(}كُمآَءتج اإلدغام ِلهشام}قَد ) :كُمآَءتواإلمالةُ البِن ذكوان) قج ،.  
  ) .ولفَتحنا:( شدد التاء ابن عامر}ولَفَتحنا{): ٩٨(



  ٥٦

٥٦  

)٩٨ :(}أَِمن عامر}أو ابن الواو كَنأس ) :أَِمن أو.(  
)١٠١ :(}مهآَءتج لَقَداإلدغام ِلِهشام}و ) :آَءولَقَجمهواإلمالةُ البِن ) ت ،

  .ذكوان
)١٠٥ :(}كُمِجئْت الدالَ يف اجليِم هشام}قَد أدغم ) :كُمئْتقَج.(  
  ).مِعي بِني: ( أسكن الياَء ابن عامر}مِعي بِني{): ١٠٥(
)١١١ :(}وأخاه أرِجه{ عاهلاَء م مهزةً ساكنةً بعد اجليِم ابن عامر ، وضم زاد 

: ، وكسرها من دونَ صلٍة ابن ذكوان)  وأخاهوأرِجئه: ( هشامالصلِة
)أرِجئِه وأخاه.(  

  . اإلمالةُ البن ذكوان}وجآَء ، وجآُءواْ{): ١١٦، ١١٣(
، وأدخلَ أِلفاً بني ) أِئن: ( زاد مهزةَ االستفهاِم ابن عامر}إنَّ لَنا{): ١١٣(

  ).أاِئن: (اهلمزتِني هشام قوالً واحداً
)١١٧ :(}لْقَفعامر}ت ابن القاف دوشد الالم حفَت ) :لَقَّفت.(  
)١٢٣ :(}متنعامر}ءام مهزةَ االستفهاِم وسهل الثانية ابن زاد ) :متنءآم.(  
)١٣١، ١٢٦ :(}مهآءتا ، جنآَءتاإلمالةُ البِن ذكوان}ج .  
  ).شونيعر: ( ضم الراَء ابن عامر}يعِرشون{): ١٣٧(
)١٤١ :(}اكُمنيجعامر}وإذْ أن أسقط الياء والنون ابن ) :اكُمجوإذْ أن.(  
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ١٤٣(
)١٤٣ :(}عامر}ولكِن انظُر الً ابنالنونَ وص ضم ) :انظُر ولكن.(  
)١٤٦ :(}الَِّذين عامر}آياِتي أسقط الياَء وصالً ابن ) :آياِت الَِّذين.(  
  ).قَضلُواْ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}قَد ضلُّواْ{): ١٤٩(



  ٥٧

٥٧  

)١٥٠ :(}أُم عامر}ابن ابن كسر امليم ) :أُم ابن.(  
اإلبدالُ مع املراتب :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}"معاً "تشآُء{): ١٥٥(

  .الثالث ، التسهيل مع التوسط والقصر
النقل مع اإلسكان والروم ، اإلبدال :  فيها ِلهشاٍم أربعةُ أوجه}شيء{): ١٥٦(

  .؛ وعليه اإلسكانُ والروم مع اإلدغام
  . أمالَها ابن ذكوان}التوراة{): ١٥٧(
)١٥٧ :(}مهرعامر}إص الصاِد ابن ها وبعدأِلفاً بعد اهلمزةَ ، وزاد حفَت  :

)مهآصار.(  



  ٥٨

٥٨  

  
)١٦٢، ١٦١ :(}ةً هشام}"معاً "ِقيلَوكسرةَ القاِف فيهما ضم مأش .  
)١٦١ :(}ِفربالتاِء املضمومِة بدل النون وفتح الفاِء البِن عامر}نغ ) :فَرغت.(  
)١٦١ :(}ِطيئاِتكُمعامر}خ التاَء ابن على اإلفْراِد ، ورفع األِلف حذف  :

)كُمِطيئَتخ.(  
)١٦٦، ١٦٣ :(} أِْتيِهمأَذَّنَإذْ توإذْ ت ،{الذالَ يف التاِء فيهما هشام أدغم  :

  ).إتأِتيِهم ، وإتأَذَّنَ(
  ).معِذرةٌ: (رفع التاء ابن عامر }معذرةً{): ١٦٤(
النقل ، واإلبدال ؛ :  وقف عليها هشام بأربعِة أوجه}عِن السوِء{): ١٦٥(

  .وعلى كلٍّ منهما اإلسكانُ والروم
  ).ِبئٍْس: ( حذف الياَء ، وأسكن اهلمزةَ ابن عامر}بِئيٍس{): ١٦٥(
)١٧٢ :(}مهتيعامر}ذُر التاَء على اجلمِع ابن الياِء ، وكسر أِلفاً بعد زاد  :

)اِتِهميذُر.(  



  ٥٩

٥٩  

  
)١٧٦ :(}ث ذَِّلكلْهالثاَء هشام}ي أظهر ) :ثْ ذَِلكلْهي.(  
  ).ولَقَذَّرأْنا: (بِن عامر اإلدغام ال}ولقَد ذَرأْنا{): ١٧٩(
  . األوجه األربعة ِلهشاٍم وقفاً}شيء{): ١٨٥(
)١٨٦ :(}مهذَريبالنوِن بدل الياِء البِن عامر}و ) :مهذَرنو.(  
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ١٨٨(
 النقلُ ؛ وعليه اإلسكانُ:  فيها ِلهشاٍم ستةٌ أوجه وقفاً}مسِني السوء{): ١٨٨(

 وماإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ والر عاإلبدالُ م وم واإلمشام ، ثُموالر
  .واإلمشام

  ).قُلُ ادعوا: ( ضم الالم وصالً ابن عامر}قُِل ادعواْ{): ١٩٥(
 أسقطَ ياَء اإلضافِة وأثبتها وصالً ووقفاً؛ أربعةُ أوجٍه }ِكيدوِن{): ١٩٥(

  ).كيدوِن، كيدوِني: (ِلهشام
)٢٠٤ :(}بإبداِل اهلمزِة ياًء ساكنةً}قُِرئ عليها هشام وقف ) :قُِري.(  

  
  

&  &  &  &  



  ٦٠

٦٠  

  سورُة األْنفال
)٢ :(}مهتزاد{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَها ابن .  
  ).إتستِغيثُونَ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تستِغيثُونَ{): ٩(
)١٢ :(}بعالر{العني عامر ضم ابن ) :بعالر.(  
 خفَّف النونَ وكسرها وصالً ، ورفع اهلاَء فيهما }"معاً "ولِكن اَهللا{): ١٧(

  ).ولِكِن اُهللا: (ابن عامر
  ).موِهن كَيد: (ابن عامر" كيِد: " نونَ النونَ ونصب}موِهن كَيِد{): ١٨(
)١٩ :(}آَءكُمج ِلهشاٍم}فقَد اإلدغام ) :َفقآَءكُمواإلمالةُ البِن ذكوان) ج ،.  
 وقف عليها هشام بنقِل كسرِة اهلمزِة إىل الراِء مع إسكاِن }بين الْمرِء{): ٢٤(

  ).بين الْمر ، الْمر: (الراِء وروِمها
)٣٨، ٣١ :(}لَفس ا، قَدنِمعس الَ يف السني فيِهما هشام}قَدالد أدغم  :

  ).، قَسلَفقَسِمعنا (
)٤٤ :(}عجرعامر}ت ابن التاَء وكسر اجليم حفَت ) :ِجعرت.(  
)٤٨ :(}نيوإذْ ز{الذَّالَ يف الزاِي هشام أدغم ) :نيوإز.(  
إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغام :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجه}بريٌء{): ٤٨(

  .سكاِن والروم واإلمشامالياِء األوىل يف الثانيِة مع اإل
؛ ثُم أدغم الذالَ فيها ) إذْ تتوفَّى: ( أبدلَ الياَء تاًء ابن عامر}إذْ يتوفَّى{): ٥٠(

فَّى: (هشاموتإت.(  
إبدالُ اهلمزِة ألفاً مع املراتِب :  ِلهشاٍم وقفاً مخسةُ أوجٍه}على سوآٍء{): ٥٨(

  . والقصرالثالث ، وتسهيلُها مع التوسِط



  ٦١

٦١  

  ).أنهم ال يعِجزونَ: ( فَتح اهلمزةَ ابن عامر}إنهم ال يعِجزونَ{): ٥٩(
)٦٦، ٦٥ :(}كُممن كُنفإن ي ،كُممن كُنثَ  }وإن يأن" :كُني " فيهما ابن

  ).وإن تكُن منكُم ، فإن تكُن منكُم: (عامر
  ).ضعفاً: ( عامر ضم الضاد ابن}ضعفاً{): ٦٦(
)٦٨ :(}مذْتعامر}أَخ الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :متأخ.(  
  

&  &  &  &  



  ٦٢

٦٢  

  سورُة التوبة
  ).أئمة)(أاِئمةً: ( أدخلَ بني اهلمزتني أِلفاً هشام ِبخلٍْف عنه}أِئمة{): ١٢(
)١٢ :(}مانَ لَهمعامر}ال أَي اهلمزةَ ابن كسر ) :َانال ِإميملَه .(  
)٢٥ :(}ثُم تبحعامر}ر التاَء يف الثاِء ابن أدغم ) :ثُّمبحر.(  
 أمالَها ابن ذكواٍن ، ووقف عليها هشام باإلبداِل مع املراتِب }شآَء{): ٢٨(

  .الثالثة
)٣٠ :(}ناب ريزعامر}ع ابن أسقطَ التنوين ) :ابن ريزع.(  
  ).يضاهونَ: ( أسقطَ اهلمزةَ ، وضم اهلاَء ابن عامر}يضاِهئُونَ{): ٣٠(
إبدالُ اهلمزِة ياًء ، وإدغام :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجه}النِسيء{): ٣٧(

  .الياِء األوىل يف الثانيِة مع اإلسكان والروم واإلمشام
  ).يِضلُّ: ( فَتح الياَء وكسر الضاد ابن عامر}يضلُّ{): ٣٧(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٤٦، ٣٨(
)٤٧ :(}وكُمادا زم{  هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَها ابن.  
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٤٨(
  ).هتربصونَ: ( أدغم الالم يف التاِء هشام}هلْ تربصونَ{): ٤٨(
)٥٢ :(}فععامر أبدلَ النونَ الثان}إن ن يةَ ياًء مضمومةً ، وفتح الفاَء ابن) : إن

فعي.(  
)٦٦ :(}ذِّبععامر}ن أبدلَ النونَ تاًء مضمومةً ، وفتح الذالَ ابن ) :ذَّبعت.(  
  ).طَآِئفةٌ: ( رفع التاء ابن عامر}طَآِئفةً{): ٦٦(



  ٦٣

٦٣  

 اهلمزِة  وقف عليها هشام بتسهيِل اهلمزِة مع ضمها ، ثُم بإبداِل}نبأُ{): ٧٠(
  .أِلفاً ؛ وجهان

  ).مِعي عدواً: ( أسكَّن الياَء ابن عامر}مِعي عدواً{): ٨٣(
  . أمالَها ابن ذكوان}وجآَء{): ٩٠(
إبدالُ اهلمزِة مع املراتِب : ( فيها ِلهشاٍم مخسةُ أوجٍه وقفاً}أغِْنيآَء{): ٩٣(

  .الثالث ، والتسهيلُ مع التوسِط والقصر
النقلُ ، واإلبدالُ مع اإلدغام :  وقف عليها هشام بأربعِة أوجٍه}السوء{): ٩٨(

  .، وعلى كلٍّ منهما اإلسكان والروم
)١٠٣ :(}كالتعامر}ص التاَء ابن واواً بعد الالِم ، وكسر زاد ) :صلَواِتك.(  
  ).مرجئونَ: ( زاد مهزةً مضمومةً بعد اجليِم ابن عامر}مرجونَ{): ١٠٦(
  ).الَِّذين اتخذُواْ: ( أسقطَ الواو ابن عامر}والَِّذين اتخذُواْ{): ١٠٧(
)١٠٩ :(}هانينب سمعاً "أس"{األوىل ، ورفع السني اهلمزةَ ، وكسر ضم  :

"هنيانعامر" ب ابن) :هانينب سأُس.(  
  ).جرٍف: (امر أسكَن الراَء ابن ع}جرٍف{): ١٠٩(
  . أمالَها ابن ذكواٍن ِبخلٍْف عنه}هاٍر{): ١٠٩(
  . أماهلا ابن ذكوان  }التوراة{): ١١١(
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً هشام}"معاً "إبراهيم{): ١١٤(
  ).تِزيغُ: ( بالتاِء بدالً من الياء البِن عامر} يِزيغُ{): ١١٧(
ام بإبداِل اهلمزِة أِلفاً ، وبتسهيِلها مع الروِم ؛  وقف عليها هش}ظمأٌ{): ١٢٠(

  .وجهان



  ٦٤

٦٤  

)١٢٤ :(}مهتادفز ، هتزاد{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَها ابن .  
)١٢٨ :(}آَءكُمج ِلهشاٍم}لقَد اإلدغام ):واإلمالةُ البِن ذكوان) لقجاءكم ،.  

  
&  &  &  &  

  
  



  ٦٥

٦٥  

 

  υُنس  سورُة یو
  .أمالَ الراَء ابن عامر  }الر{): ١(
)٢ :(}اِحرعامر}لَس احلاَء ابن وأسكن ، األِلف وحذف ، السني كسر  :

)رلَِسح(  
  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عامر}تذَكَّرون{): ٣(
 ، اإلبدالُ والتسهيل بالروِم: وقف عليها هشام خبمسِة أوجه }يبدؤاْ{): ٤(

  .واإلبدالُ واواً مع اإلسكاِن والروِم واإلمشام
  ).نفَصلُ: ( بالنوِن بدل الياء البن عامر}يفَصلُ{): ٥(
)١١ :(}عامر }لَقُِضي وأبدلَ الياَء أِلفاً ابن ، والضاد القاف حفَت ) :ىلَقَض.(  
)١١ :(}ملُهعامر}أج ابن نصب الالم ) :ملَهأج.(  
)١٣:( }مهآَءتجذكوان}و أمالَها ابن .  
إبدالُها أِلفاً مع املراِتِب :  وقف عليها هشام بتسعِة أوجٍه}ِتلْقَآِئ{): ١٥(

الثالث، وبالتسهيِل مع التوسِط والقصر ، وإبدالُها ياًء ساكنةً مع مراتِب 
  .العارض الثالث ، وإبدالُها ياًء مع الروِم ؛ وعليه القصر

  . أمالَها ابن ذَكْوان}شآَء{): ١٦(
)١٦ :(}راكُمأد{هنلٍْف عان ِبخذَكْو نا ابالَهأم .  
)١٦ :(}الثاَء يف التاِء هشام}لَِبثْت أدغم ) :لَِبت.(  
)٢٢ :(}كُمريسفتح الياء وزاد نوناً ساكنة بعدها وضم الشني ابن عامر}ي  :

)كُمرشني.(  
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٦٦  

)٢٣، ٢٢:( }مآَءهوج ، مهآَءتذكوان}ج ما ابنأمالَه .  
  ).متاع: ( رفع العني ابن عامر}متاع{): ٣١(
  ).الْميت: ( خفَّف الياَء وسكَّنها ابن عامر}"معاً "امليت{): ٣٣(
)٣٣ :(}كبر تعامر}كلم امليِم ابن أِلفاً بعد زاد ) :كبر اتكَِلم.(  
إبدال : وجهان قياسيان مها : هلشام فيها وقفاً مخسة أوجه }يبدؤ{): ٣٤(

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

  ).أمن الَّ يهدي: ( فَتح الياَء واهلاَء ، وشدد الدال}أمن الَّ يِهدي{): ٣٥(
)٤٥ :(}حيمهربالنوِن البِن عامر}ش ) :مهرشحن.(  
  . أمالَهن ابن ذكوان} ، شآَء"معاً "جآَء{): ٤٩-٤٧(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٥٢(
  ).هتجزونَ: ( أدغم الالم يف التاِء هشام}هلْ تجزونَ{): ٥٢(
)٥٧ :(}كُمآَءتج اإلدغام ِلهشام}قَد ) :كُمآَءتواإلمالةُ البِن ذكوان) قَج ،.  
  ).تجمعون: ( بالتاِء بدل الياء البِن عامر}يجمعون{): ٥٨(
  ).إتِفيضونَ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تِفيضونَ{): ٦١(
اإلبدالُ مع املراتِب الثالث :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}السمآء{): ٦١(

  .يلُ مع الروم ؛ وعليه القصر والتوسط، التسه
اإلبدالُ على املراتب :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجٍه}شركَآء{): ٦٦(

  .الثالث



  ٦٧
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 أمالَهن ابن }فَجآؤوهم ، جآَءهم ، جآَءكُم ، جآَء{): ٨٠، ٧٧، ٧٦، ٧٤(
  .ذكوان

)٨٧ :(}يوِتكُموتاً ، بيعام}ب الباَء ابن ر كسر) :وِتكُموتاً ، ِبيِبي.(  
  ) .ِليِضلُّوا(فتح الياء ابن عامر  }ِليِضلُّوا{): ٨٨(
  )والتتبعاِن( خفف النون ابن ذكوان  }وال تتِبعانِّ{): ٨٩(
)٩٤ :(}آَءكج ِلهشام}لقَد اإلدغام ) :آَءكواإلمالةُ البِن ذكوان) لقج ،.  
  . اإلمالةُ البِن ذكوان}تهم ، شآَء  جآَءهم ، ولو جآَء{): ٩٩، ٩٣،٩٧(
  ) .كلمات ربك: (زاد ألفاً بعد امليم ابن عامر }كلمت ربك{): ٩٦(
  ).قُلُ انظُرواْ: ( ضم الالم ابن عامر}قُِل انظُرواْ{): ١٠١(
  ).ننج املؤِمِنني: ( فَتح النونَ ، وشدد اجليم ابن عامر}ننِج املؤِمِنني{): ١٠٣(
)١٠٨ :(}آَءكُمج ِلهشاٍم}قَد اإلدغام ) :آَءكُمواإلمالةُ البِن ذكوان) قَج ،.  
  

&  &  &  &  



  ٦٨

٦٨  

  υسورُة هوٍد 
  . أمالَ الراَء ابن عامر}الر{): ١(
إبدالُ اهلمزِة مع املراتِب الثالث ، :  ِلهشاٍم فيها مخسةُ أوجٍه وقفاً}الْمآء{): ٧(

القصر والتوس عطالتسهيلُ م.  
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ١٢(
)٢٠ :(}فاعضعامر}ي ابن العني دوشد ، األِلف حذف ) :فعضي.(  
  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عامر}"معاً "تذَكَّرون{): ٣٠، ٢٤(
)٢٨ :(}تيمعامر}فَع ابن امليم وخفَّف ، العني حفَت ) :تِميفَع.(  
  ).قَجادلْتنا: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}قَد جادلْتنا{): ٣٢(
  . أمالَهما ابن ذكوان}شآَء ، جآَء{): ٤٠، ٣٣(
 وقف عليها هشام باإلدغاِم مع السكوِن احملض ، واإلمشام }بِريٌء{): ٣٥(

  .والروم
  ).كلِّ زوجيِن(:  حذف التنوين ابن عامر}من كلٍّ زوجيِن{): ٤٠(
  ).مجراها: ( ضم امليم وفتح األِلف بدوِن إمالٍة ابن عامر}مجِريها{): ٤١(
)٤٢ :(}ينعامر}يا ب كسر الياَء ابن ) :ينيا ب.(  
  ).اركَب معنا: ( أظهر الباَء عند امليِم ابن عامر}اركَب معنا{): ٤٢(
  . أشم كسرةَ احلرِف األول منهن ضمة هشام}يض ، ِغ"معاً "ِقيلَ{): ٤٤(
  ).فال تسألَن: ( فَتح الالم وشدد النون ابن عامر}فال تسألِْن{): ٤٦(



  ٦٩

٦٩  

اإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ :  ِلهشاٍم وقفاً ثالثة أوجٍه}بريٌء{): ٥٤(
  .والروم واإلمشام

نقلُ حركِة : عليهما هشام بأربعِة أوجه وقف }"معاً"بسوٍء {): ٥٨،٦٤(
 عوم ، اإلبدالُ موالر اإلسكان ؛ وعليه اإلمشام عاهلمزِة إىل الواِو م

  .اإلسكان والروم
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "جآَء{): ٥٨،٦٦(
ها ، ووقف علي) أال إنَّ ثَموداً: ( نونها ابن عامر وصالً}أال إنَّ ثَموداْ{): ٦٨(

  ).ثَمودا: (باألِلف
) ولقَجآَءت ، قَجآَء: ( اإلدغام ِلهشام}ولقَد جآَءت ، قَد جآَء{): ٧٦، ٦٩(

  .، واإلمالةُ البِن ذكوان
  . أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان}رأى{): ٧٠(
)٧٢ :(}التحقيِق والتسهيل}ءأَِلد عتني أِلفاً ؛ مبني اهلمز أدخلَ هشام ) :ءاأ ِلد

ءااَِلد ،.(  
)٧٨، ٧٤،٧٧ :(}آَءهج ، آَءتذكوان}جاءته ، ج ن ابنأمالَه .  
  ).سُِيء:( أشم كسرةَ السِني ضمةً ابن عامر}ِسيَء{): ٧٧(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٨٢(
)٨٧ :(}كعامر}أصالت الالِم واواً مفتوحةً ابن بعد زاد ) :كأصلَوات.(  
  . وقف عليها هشام باألوجِه اخلمسة}ا نشآُءم{): ٨٢ (
  ).توِفيِقي ِإالَّ: ( فَتح الياَء ابن عامر}توِفيِقي ِإالَّ{): ٨٨(
)٩٢ :(}زِطي أعهذكوان}أر الياَء ابن حفَت ) :زأع ِطيهأر.(  



  ٧٠

٧٠  

)٩٢ :(}وهمذْتخعامر}وات الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :تخوهواتم.(  
  . أماهلا ابن ذكوان }جآَء {): ٩٤(
  ).بعدثَّمود: ( أدغم التاَء يف الثاِء ابن عامر}بعدت ثَمود{): ٩٥(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ١٠١(
)١٠١ :(}موهادز{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَها ابن .  
  . أمالَها ابن ذكوان}"معاً"شآَء {): ١٠٨-١٠٧(
  ).سِعدواْ: ( فَتح السني ابن عامر}سِعدواْ{): ١٠٨(
  . وقف عليها هشام بإبداِل اهلمزِة أِلفاً مع املراتب الثالث}أوِليآء{): ١١٣(
  . أمالَهما ابن ذكوان}شآَء ، جآَءك{): ١٢٠، ١١٨(
)١٢٣ :(}عجرعامر}ي اجليم ابن الياَء وكسر حفَت ) :ِجعري.(  
  

&  &  &  &  



  ٧١

٧١  

  υسورُة یوسف 
  . أمالَ الراَء ابن عامر}الر{): ١(
يا : (، ووقف عليها باهلاء) يا أبت: ( فَتح التاَء وصالً ابن عامر}يا أبِت{): ٤(

  ).أبه
)٥ :(}ينا بعامر}ي الياَء ابن كسر ) :ينا بي.(  
  ). اقْتلُواْنُمِبِني: ( ضم التنوين وصالً هشام}مِبٍني اقْتلُواْ{): ٩، ٨(
)١٢ :(}بلْعيو عتبالنوِن بدل الياِء فيهما البِن عامر}ير ) :بلْعون عترن.(  
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "جآءواْ{): ١٨، ١٦(
)١٨ :(}لَتولْ سيف السِني هشام}ب الالم أدغم ) :لَتوسب.(  
  .اهلا ابن ذكوان وأم}وجآَءت سيارةٌ{): ١٩(
 زاد أِلفاً بعد الراء ، وأبدلَ األِلف ياًء مفتوحةً وصالً ابن }يا بشرى{): ١٩(

  ).يا بشراي: (عامر
)٢٣ :(}لَك تها }هيالتاَء وضم الياء ، وفتح عامٍر ، ومهز اهلاَء ابن كسر 

  ).ِهئت ، ِهئْت: (هشام ؛ وجهان
  . الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان أمالَ}"معاً "رءا{): ٢٤(
اإلبدالُ مع املراتِب :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجه}الفحشآء{): ٢٤(

  .الثالث
  ).املخِلِصني: ( كسر الالم ابن عامر} املخلَِصني{): ٢٤(
  ).قَشغفَها: ( أدغم الدالَ يف الشِني هشام}قَد شغفَها{): ٣٠(



  ٧٢

٧٢  

)٣١ :(}جرعامر }وقالَِت اخ التاَء وصالً ابن ضم) :جراخ وقالَت.(  
  ).ءابآِءي إبراهيم: ( فَتح الياَء ابن عامٍر وصالً}ءابآِءي إبراهيم{): ٣٨(
بالنقل :  وقف عليهما هشام بأربعِة أوجه}شيء ، سوء{): ٥١، ٣٨(

  .واإلدغام ؛ وعلى كلٍّ منهما اإلسكانُ والروم
)٣٩ :(}بابِن هشام مع التخقيق والتسهيل يف  أ}َءأَريتدخلَ أِلفاً بني اهلمز

  ).ءااَرباب)(ءاأرباب: (اهلمزة الثانية
إبدالُها أِلفاً وتسهيلُها مع :  وقف عليها هشام بوجهيِن}املُأل أفْتوِني{): ٤٣(

  .الروِم
)٤٦ :(}ِجعأر لِّيعامر}لَع الياَء وصالً ابن حفَت ) :لَعِجعأر لِّي.(  
  ).دأْباً: ( أسكن اهلمزةَ ابن عامر}دأَباً{): ٤٧(
)٥٠ :(}آَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
  . فيهما هلشاٍم وقفاً األوجه اخلمسة}"معاً "نشآُء ، يشآُء{): ٥٦(
  . أمالَها ابن ذكواٍن}جآَء{): ٥٨(
:  تاًء مكسورةً ابن عامر حذف األِلف ، وأبدلَ النونَ}ِلِفتياِنِه{): ٦٢(

  ).ِلِفتيِتِه(
:  كسر احلاَء ، وحذف األِلف ، وأسكن الفاَء ابن عامر}حاِفظاً{): ٦٤(

  ).ِحفْظاً(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٧٢(
)٧٦ :(}نعامر}درجاٍت م ابن التنوين حذف ) :ندرجاِت م.(  
  ).فقَسرق: (ِني هشام أدغم الدالَ يف الس}فقَد سرق{): ٧٧(



  ٧٣

٧٣  

)٨٣ :(}لَتولْ سيف السِني هشام}ب الالم أدغم ) :لَتوسب.(  
إبدالُها أِلفاً مث تسهيلها مع :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}تفْتؤأْ{): ٨٥(

  .الروم ؛ ثُم إبدالُها واواً مع اإلسكاِن والروِم واإلمشام
  ).وحزِني إىل: (تح الياَء ابن عامر فَ}وحزِني إىل{): ٨٦(
)٩٠ :(}كتني هشام خبلف عنه}أِءنأدخلَ أِلفاً بني اهلمز ) :كأاِءن.(  
  . أمالَهن ابن ذكوان} جآَء ، شآَء، جاءتكم{): ١٠٠، ٩٩، ٩٦(
: ، ووقف عليها باهلاِء ابن عامر) يآ أبت: ( فَتح التاَ وصالً}يآ أبِت{): ١٠٠(

)هآ أبي.(  
  ).قَجعلَها: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}قَد جعلَها{): ١٠٠(
 إبدالُ النوِن ياًء ، وإبدالُ الياِء بعد احلاِء أِلفاً البِن }نوِحي إليهم{): ١٠٩(

  ).يوحى إليهم: (عامر
  ).كُذِّبواْ: ( شدد الذَّالَ ابن عامر}كُِذبواْ{): ١١٠(
)١١٠ :(}جمذكوان}آَءه أمالَها ابن .  

&  &  &  &  



  ٧٤

٧٤  

  سورُة الرعد
  . أمالَ الراَء ابن عامر}املر{): ١(
)٤ :(}روانٌ وغَيِخيلٌ ِصنون ععامر}زر الكلماِت األربعةَ ابن جر ) : ٍعرز

  ).ونِخيٍل ِصنواٍن وغِري
  ).ذَاِإ: ( أسقطَ مهزةَ االستفهاِم على اإلخباِر ابن عامر}أِءذا{): ٥(
  ).أا إنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام}أَِءنا{): ٥(
إبدالُ اهلمزِة :  وقف عليهن هشام خبمسِة أوجٍه}"كلُّها "يشآُء{): ٣٩-١٣(

  .أِلفاً مع القصِر والتوسط ، ثُم تسهيل اهلمزِة مع التوسِط والقصر
النقلُ مع : هشام بأربعِة أوجه وقف عليهن  }شيٍء ، بشيٍء{): ١٦، ١٤، ٨(

  .اإلسكاِن والروِم ، ثُم اإلبدالُ واإلدغام مع اإلسكاِن والروم
)٢٣، ١٦ :(}مذْتأخ ، مذْتخعامر}أفَات الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) : ، متخأفَت

متأخ.(  
لُ اهلمزِة أِلفاً مع القصر إبدا:  وقف عليها هشام بثالثِة أوجه}شركَآَء{): ١٦(

  .والتوسط والطول
  ).توِقدون: ( أبدلَ ياَء الغيبِة تاَء خطاٍب ابن عامر}يوِقدونَ{): ١٧(
بالنقل واإلدغام، وعلى كل : وقف عليها هشام بستة أوجه }سوء{): ١٨(

  .منهما اإلسكان والروم واإلمشام
  ).ولقد استهِزئ: (ن عامرضم الدال وصالً اب }ولقَد استهِزئ{): ٣٢(
)٣٣ :(}نيلْ زعامر}ب يف الزاِي ابن الالم أدغم ) :نيزب.(  
  ).وصدواْ: ( فَتح الصاد ابن عامر}وصدواْ{): ٣٣(



  ٧٥

٧٥  

)٣٧ :(}آَءكذكوان}ج ابن أمالَ األِلف .  
)٣٩ :(}ثِْبتيعامر}و الباَء ابن دالثاَء ، وشد حفَت ) :وتثَبي.(  

&  &  &  &  



  ٧٦

٧٦  

  υسورُة إبراهیم 
  . أمالَ الراَء ابن عامر}الر{): ١(
  ).اُهللا.. احلميِد: ( رفع لفظَ اجلاللِة ابن عامر}احلِميِد اِهللا{): ٢، ١(
إبدالُ اهلمزِة :  وقف عليهن هشام خبمسِة أوجه}"كلُّها "من يشآُء{): ١١، ٤(

  . ثُم تسهيلُها مع التوسِط والقصرأِلفاً مع القصر والتوسِط والطول،
  ).وإتأَذَّنَ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}وإذْ تأذَّنَ{): ٧(
)٩ :(}مهآَءتذكوان}ج ابن أمالَ األِلف .  
النقلُ مع اإلسكاِن : ( وقف عليها هشام بأربعِة أوجٍه}شيٍء{): ٢٨، ١٨(

  . مع اإلسكاِن والروموالروم ، ثُم اإلبدالُ واإلدغام
)٢٢ :(}كُمعلي عامر}ِلي الياَء ابن أسكن ) :كُمعلي ِلي.(  
)٢٦ :(}ثَّتِبيثٍَة اجتلٍْف عن ابِن }خعامر ِبخ نونَ التنويِن وصالً ابن ضم 

، والوجه الثاين البِن ذكواٍن كسرها ).  اجتثَّتنُخِبيثٍَة:(ذكوان 
  . كحفٍص

  ).ِلِعباِد الذين: ( أسقط الياَء وصالً ابن عامر}باِديِلِع{): ٣١(
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً هشام}إبراهيم{): ٣٥(
  ).أفْئيدةً: ( زاد ياًء بعد اهلمزِة ِبخلٍْف عنه هشام}أفِئدةً{): ٣٧(
 وقف }يف السمآء ، الدعآء ، دعآء ، هوآء{): ٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٨(

هشام ِط :  خبمسِة أوجهعليِهنالقصِر والتوس عإبدالُ اهلمزِة أِلفاً م
  .والطول، ثُم تسهيلُها مع التوسط والقصر

&  &  &  &  



  ٧٧

٧٧  

  سوَرُة الِحْجر
  . أمالَ الراَء ابن عامر}الر{): ١(
  ).ربما: ( شدد الباَء ابن عامر}ربما{): ٢(
ونَ األوىل تاًء مفتوحةً ، ورفع املالئكة ابن  أبدلَ الن}ما ننزلُ املآلِئكَةَ{): ٨(

  ).ما تنزلُ املآلِئكَةُ: (عامر
  ).ولَقَجعلْنا: ( أدغم الدالَ يف اجليم هشام}ولَقَد جعلْنا{): ١٦(
  ).املخِلِصني: ( كسر الالم ابن عامر}املخلَِصني{): ٤٠(
  ).نوِعيو: ( كسر العني ابن ذكوان}وعيون{): ٤٥(
 نُوعيوِن: (ضم نون التنوين وصالً هشام }وعيوٍن ادخلوها{): ٤٦-٤٥(

  ) .ادخلوها
  ).إدخلُواْ: ( أدغم هشام الذالَ يف الدال}إذْ دخلُواْ{): ٥٢(
  . أمالَهما ابن ذكوان}جآَء ، وجآَء{): ٦٨، ٦١(
  ).ِبيوتاً: ( كسر الباَء ابن عامر}بيوتاً{): ٨٢(

&  &  &  &  
  

   النَّْحِلسورُة
 وقف عليها هشام بإسقاِط اهلمزِة ، ونقِل حركِتها إىل الفاِء ؛ }ِدفٌء{): ٥(

  .مع السكون واإلمشاِم والروم
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٩(



  ٧٨

٧٨  

)١٢ :(}راتخسم ومجوالن والقمر سمرفع الكلماِت األربعة}والش  :
) ومجوالن والقمر سموالشراتخسم.(  

  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عامر}تذَكَّرون{): ١٧(
  ).تدعونَ: ( بتاِء اخلطاب البِن عامر}يدعونَ{): ٢٠(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}وإذا ِقيلَ ، وِقيلَ{): ٣٠، ٢٤(
  .أماهلا ابن ذكوان  }شاَء{): ٣٥(
إسقاطٌ اهلمزِة : ١،٢: بأربعِة أوجه وقف عليها هشام }من شيٍء{): ٣٥(

إبدالُ اهلمزِة ياًء : ٤، ٣ونقل حركِتها إىل الشني ؛ مع اإلمشام والروم ؛  
  .، وإدغام الياِء األوىل يف الثَّاِنية ؛ مع اإلمشام والروم

  ).أَنُ اعبدواْ: ( ضم النونَ وصالً ابن عامر}أَِن اعبدواْ{): ٣٦(
ال : ( ضم الياَء األوىل ، وأبدلَ الثانيةَ أِلفاً ابن عامر} يهِديال{): ٣٧(

  ).يهدى
  ).كن فيكونَ( نصب النون ابن عامر  }كن فيكونُ{): ٤٠(
  ).يوحى: ( أبدلَ النونَ ياًء ، وأبدلَ الياَء ألفاً ابن عامر}نوِحي{): ٤٣(
: جهان قياساً ، وثالثة رمساًو:  وقف هشام عليها خبمسِة أوجٍه}يتفَيؤاْ{): ٤٨(

رمساً أبدلَها واواً : ٥، ٤، ٣قياساً سهلَ اهلمزةَ ، وأبدلَها أِلفاً ، : ٢، ١
  .مع اإلسكان والروم واإلمشام

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٦١(
)٦٦ :(}ِقيكُمسالنون ابن عامر}ن حفَت ) :ِقيكُمسن.(  
  ).ِبيوتاً: (ابن عامر كسر الباء }بيوتاً{): ٦٨(



  ٧٩

٧٩  

  ).يعرشون: ( ضم الراء ابن عامر}يعِرشون{): ٦٨(
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع : ٣، ٢، ١:  وقف هشام خبمسِة أوجه}سوآٌء{): ٧١(

  .تسهيلٌ على التوسط والقصر: ٥، ٤القصر والتوسِط والطول، 
  ).م ترواْألَ: ( بتاِء اخلطاب البن عامر}ألَم يرواْ{): ٧٩(
  ).ِبيوِتكُم ، ِبيوتاً: ( كسر الباَء ابن عامر}بيوِتكُم ، بيوتاً{): ٨٠(
)٨٥ :(}ذكوان}"معاً "رءا الَِّذين أمالَ الراَء واهلمزةَ معاً وقفاً ابن .  
  . فيها ِلهشاٍم األوجٍه اخلمسة}هؤآلِء{): ٨٦(
  ).رونتذَّكَّ: ( شدد الذال ابن عامر}تذَكَّرون{): ٩٠(
  : هلشام وقفاً تسعة أوجه  }وإيتاِء{): ٩٠(

  . اإلبدال ألفاًمع القصر والتوسط والطول-٣و٢و١  
  . التسهيل مع التوسط والقصر-٥و٤  
  . إبدال اهلمزة ياًء ساكنة مع القصر والتوسط والطول-٨و٧و٦  
  . إبدال اهلمزة ياًء مع الروم والقصر-٩  

)٩١ :(}ملْتعج ِلهشام اإلدغام}وقَد ) :ملْتعوقج.(  
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء {): ٩٣(
)٩٦ :(}نِزيجبالياء بدل النون البن عامر}ولن ) :نِزيجولَي.(  
  ).فَتنواْ: ( فَتح التاَء والفاء ابن عامر}فُِتنواْ{): ١١٠(
)١١٣ :(}مآَءهج هلشام}ولَقَد اإلدغام ) :مآَءهمالةُ البِن ذكوانواإل) ولقَج.  
)١١٥ :(}طُرِن اضالنونَ وصالً ابن عامر}فَم ضم ) :طُراض نفَم.(  
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً بعد اهلاِء هشام}"معاً "إبراهيم{): ١٣٢-١٢٠(



  ٨٠

٨٠  

  
&  &  &  &  



  ٨١

٨١  

  سورُة اِإلْسَرآء
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "جآَء{): ٥(
  ).ِليسوَء: (فَتح اهلمزةَ وحذف الواو ابن عامر }ِليسؤواْ{): ٧(
)١٣ :(}لْقَاهعامر}ي ابن القاف دالياَء ، وفتح الالم ، وشد ضم ) :لَقَّاهي.(  
)٢١-٢٠ :(}ظُرظُوراً انحنونَ التنويِن وصالً هشام}م ضم ) :ًظُوراحنُم 

ظُران.(  
)٢٣ :(}ِح من }أفعامر بناها على الفت دوِن تنويٍن ابن) :أف.(  
  ).خطَأً: ( فتخ اخلاَء والطاَء ابن ذكوان}ِخطْئاً{): ٣١(
  ).فقجعلنا: (اإلدغام هلشام }فقد جعلنا{): ٣٣(
  ).ِبالقُسطَاِس: ( ضم القاف ابن عامر}ِبالِقسطَاِس{): ٣٥(
  ).ناولَقَصرفْ: ( اإلدغام ِلهشام}ولَقَد صرفْنا{): ٤١(
  ).كَما يقُولُون: ( بتاِء اخلطاِب البِن عامر}كَما تقُولُون{): ٤٢(
)٤٤ :(}حبسبالياِء بدالً من التاِء البِن عامر}ت ) :حبسي.(  
)٤٨-٤٧ :(}ظُرحوراً اننونَ التنويِن وصالً هشام}مس ضم ) :ًحورانُمس 

ظُران.(  
  ).ِإذَا: ( عامر أسقطَ اهلمزةَ ابن}أِءذا{): ٤٩(
  ).ءا إنا: (أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً} أِئنا {): ٤٩(
  )لبتم: (أدغم الثاء يف التاء بن عامر }لبثْتم{): ٥٢(
  ).قُلُ ادعواْ: ( ضم الالم ابن عامر}قُِل ادعواْ{): ٥٦(



  ٨٢

٨٢  

)٦١ :(}دجءأس{ِن ميتالتسهيل والتحقيق هشام أدخلَ أِلفاً بني اهلمز ع :
  ).ءاأَسجد) (ءااَسجد(

)٦٤ :(}ِجِلككاِن اجليم البِن عامر}وربإس ) :ِلكجور.(  
  .أماهلا ابن ذكوان  }جاَء{): ٨١(
:  زاد أِلفاً بعد النوِن ، وحذف األِلف بعد اهلمزِة ابن ذكوان}ونئا{): ٨٣(

  ).ونآَء(
  ).ولقصرفنا: (لدال يف الصاد هشامأدغم ا }ولقد صرفنا{): ٨٩(
)٩٠ :(}رفْجضم التاء وفتح الفاء وكسر اجليم مشددة ابن عامر }حىت ت :

)رفَجحىت ت.(  
  ).قَالَ سبحانَ: ( بناها على املاضي ابن عامر}قُلْ سبحانَ{): ٩٣(
  . باإلمالِة البِن ذكوان}جآَءهم، جاء{): ٩٤،١٠٤(
  ).ِإذَا: (أسقطَ اهلمزةَ ابن عامر }أِءذا{): ٩٨(
  ).ءا إنا: (أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً} أِئنا {): ٩٨(
  ).قُلُ ادعواْ: ( ضم الالم وصالً ابن عامر}قُِل ادعواْ{): ١١٠ (
  ).أو ادعوا:(ضم الواو وصالً ابن عامر }أِو ادعوا الرمحن{): ١١٠(
  

&  &  &  &  



  ٨٣

٨٣  

  رُة الكهفسو
  ).عوجاً قيما: ( لَم يسكت بينهما ابن عامر}قيماً. س.ِعوجاً{): ٢، ١(
  ).مرِفقاً: ( فَتح امليم وكسر الفاَء ابن عامر ؛ وفخم الراء}ِمرفَقاً{): ١٦(
)١٧ :(}راوزعامر}ت الراَء ابن دوشد ، األِلف وحذف ، الزاي أسكن  :

)روتز.(  
  ).رعباً: ( ضم العني ابن عامر}رعباً{): ١٨(
)١٩ :(}معامر}"معاً "لَِبثْت الثاَء يف التاِء ابن أدغم ) :ملَِبت.(  
)٢٦ :(}ِركشبتاِء اخلطاِب بدل الياء ، وإسكان الكاف على اجلزِم }وال ي 

  ).وال تشِرك: (البِن عامر
كن الدالَ ، وأبدلَ األِلف واواً مفتوحةً ابن  ضم العني ، وأس}بالغداِة{): ٢٨(

  ).ِبالغدوِة: (عامر
  . أمالَها ابن ذكوان}"كلُّه "شآَء{): ٦٩، ٣٩، ٢٩(
  ).ثُمر ، ِبثُمِرِه: ( ضم الثاء وامليم فيهما ابن عامر}ثَمر ، ِبثَمِرِه{): ٤٢، ٣٤(
  ).منهما: (لتثِنية ابن عامر أدخلَ ميماً بني اهلاِء واألِلف على ا}منها{): ٣٦(
)٣٨ :(}واْ هعامر}لَِكن بعد النون وصالً ابن األلف أثبت ) :وا هلَِكن.(  
)٣٩ :(}لْتخعامر}إذْ د الذالَ يف الداِل ابن إدغم ) :لْتخإد.(  
  ).عقُباً: ( ضم القاف ابن عامر}عقْباً{): ٤٤(
: ابِن عامر) اجلبال(دل النون تاًء، وفتح الياء ورفع  أب}نسير اِجلبالَ{): ٤٧(

  ).تسير اِجلبالُ(



  ٨٤

٨٤  

)٧٤، ٧١، ٤٨ :(}ِجئْت ا ، لقَدونمِجئْت الدالَ يف اجليِم }"معاً"لقَد أدغم 
  ).لقَجئْتمونا ، لقَجئْت: (هشام

)٤٨ :(}متمعيف الزاِي هشام}بلْ ز الالم أدغم ) :متمعزب.(  
  . أمالَ الراَء واهلمزةَ وقفاً ابن ذكوان}ورءا اِرمونَ{): ٥٣(
  ).ولَقَصرفْنا: ( أدغم الدالَ يف الصاِد هشام}ولَقَد صرفْنا{): ٥٤(
)٥٥ :(}مآَءهاإلدغام ِلِهشام}إذْ ج ) :مآَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) إج ،.  
  ).ِقبالً: ( الباَء ابن عامر كسر القاف وفتح}قُبالً{): ٥٥(
  ).هزؤاً: ( مهز الواو فيهما ابن عامر}"معاً "هزواً{): ١٠٦، ٥٦(
)٥٩ :(}ِلِكِهمهالالم ابنُ عامر}ِلم وفتح ، امليم ضم ) :لَِكِهمهِلم.(  
)٦٣ :(}اِنيهسعامر}أن كسر اهلاَء ابن ) :اِنيِهسأن.(  
)٧٥، ٧٢، ٦٧ :(}عامر}"لُّهك "مِعي وصالً ابن الياَء فيِهن أسكن ) :ِعيم.(  
 فَتح الالم ، وشدد النونَ ابن عامر ، وحذف الياَء }فال تسألِْني{): ٧٠(

  ).فال تسألَني ، فال تسألَن: (وأثبتها ؛ وجهان ابن ذكوان وصالً وقفاً
  ).نكُراً: ( ضم الكاف ابن ذكوان}نكْراً{): ٨٧، ٧٤(
)٧٧ :(}ذْتخعامر}لَت الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :تخلَت.(  
  ).رحماً: ( ضم احلاَء ابن عامر}رحماً{): ٨١(
:  أثبت أِلفاً بعد احلاء ، وأبدلَ اهلمزةَ ياًء مفتوحةً ابن عامر}حِمئة{): ٨٦(

  ).حاِميةً(
جزاُء : ( التنوين ابن عامر ضم اهلمزةَ ، وحذف}جزاًء الْحسنى{): ٨٨(

  ).الْحسنى



  ٨٥

٨٥  

  ).السديِن ، سداً: ( ضم السني فيهما ابن عامر}السديِن ، سداً{): ٩٤، ٩٣(
ياجوج : ( أبدلَ اهلمزةَ فيهما أِلفاً ابن عامر}يأجوج ومأجوج{): ٩٤(

  ).وماجوج
  ).الصدفَيِن: (مر ضم الصاد والدالَ ابن عا}الصدفَيِن{): ٩٦(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٩٨(
  ).دكّاً: ( حذف اهلمزةَ ونونَ الكاف ابن عامر}دكَّآَء{): ٩٨(
 وقف عليها هشام بإبداِل اهلمزِة أِلفاً ؛ مع القصر والتوسط }أوِلياَء{): ١٠٢(

  .والطول
  

&  &  &  &  



  ٨٦

٨٦  

  سورُة مرَیم
  .ابن عامر أمالَ الياَء }كهيعص{): ١(
)٢-١ :(}عامر}صاد ِذكْر دالَ صاد يف الذاِل ابن أدغم .  
وعند الوقف ) زكَِرياَء: ( زاد مهزةً مفتوحةً بعد األِلِف ابن عامر}زكريا{): ٢(

  .أبدل هشام اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول
ووقف ) يا زكَِرياُء (: زاد مهزةً مضمومةً بعد األِلف ابن عامر}يا زكَِريا{): ٧(

  .عليها هشام باألوجه اخلمسة 
  ).عِتياً: ( ضم العني ابن عامر}ِعِتياً{): ٨(
  . أمالَها ابن ذكوان}من احملراب{): ١١(
)٦٦، ٢٣ :(}عامر}"معاً "ِمت ابن امليم ضم ) :تم.(  
  ).ِنِسياً: ( كسر النونَ ابن عامر}نِسياً{): ٢٣(
  ).من تحتها": (حتِتها: " فَتح امليم ابن عامر ، ونصب}ن تحِتهاِم{): ٢٤(
:  أدغم الدالَ يف اجليِم فيهما هشام}قَد جعلَ ، لَقَد ِجئِْت{): ٢٧، ٢٤(

  ).قجعلَ ، لقَجئِْت(
  ).تساقَطْ: ( فَتح التاَء والقاف ، وشدد السني ابن عامر}تساِقطْ{): ٢٥(
  ).فَيكُونَ: ( نصب النونَ ابن عامر}فَيكُونُ{): ٣٥(
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء فيِهن أِلفاً هشام}"كلُّه "إبراِهيم{): ٥٨، ٤٦، ٤١(
يآ : (فَتح التاَء فيِهن ابن عامر  }"كلُّه "يآ أبِت{): ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢(

تأب.(  
  .، واإلمالةُ البِن ذكوان) قجآَءِني: ( اإلدغام ِلهشاٍم}قَد جآَءِني{): ٤٣(



  ٨٧

٨٧  

  ).مخِلصاً: ( كسر الالم ابن عامر}مخلَصاً{): ٥١(
)٩٨، ٦٥ :(}ِحسلْ تيف التاِء هشام}هلْ تعلم ، ه الالم أدغم ) : ، لَمعته

ِحسته.(  
وأسقطَ ، ) أاِءذا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً}أِءذا{): ٦٦(

هنلٍْف عِإذَا: (مهزةَ االستفهاِم ابن ذكوان ِبخ.(  
 ضم كسرةَ احلرِف األوِل } ، ِعِتياً ، ِصِلياً"معاً"ِجِثياً{): ٧٠، ٧٢،٦٩، ٦٨(

  ).، عِتياً ، صِلياً جِثياً: (فيهن ابن عامر
  ).وِرياً: ( ذكوان أبدلَ اهلمزةَ ياًء ، وأدغمها يف الثانيِة ابن}وِرِئياً{): ٧٤(
  ).لَقَجئْتم: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}لَقَد ِجئْتم{): ٨٩(
:  أبدلَ التاَء نوناً ساكنةً ، وكسر الطاَء خمفَّفَةً ابن عامر}يتفَطَّرنَ{): ٩٠(

  ).ينفَِطرنَ(
&  &  &  &  



  ٨٨

٨٨  

  سورُة طه 
  . أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان}رءا{): ١٠(
)١٠ :(}َءاِتيكُم عامر}لعلِّي الياَء وصالً ابن حفَت ) :َءاِتيكُم لعلِّي.(  
إبداهلا ألفاً، وتسهيلها مع الروم ، : هلشام وقفاً مخسة أوجه }أتوكأ{): ١٨(

  . وإبداهلا واواً خالصة مع اإلسكان والروم واإلمشام
  ).يهاوِلي ِف: ( أسكن الياَء وصالً ابن عامر}وِلي ِفيها{): ١٨(
)٣١ :(}ددعامر}اش قطع اهلمزة مفتوحةً ابن ) :ددأش.(  
)٣٢ :(}ِركْهعامر}وأش اهلمزةَ ابن ضم ) :ِركْهوأُش.(  
  ).إتمِشي: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تمِشي{): ٤٠(
)١٠٤، ١٠٣، ٤٠ :(}ملَِبثْت ، الثاَء يف التاِءفيه}"معاً"فلَِبثْت أدغم  ن ابن

  ).فلَِبت ، لَِبتم: (عامر
)٤٧ :(}اكِجئْن الدالَ يف اجليم هشام}قَد أدغم ) :اكئْنقَج.(  
:  كسر امليم ، وفتح اهلاء ، وزاد أِلفاً بعد اهلاِء ابن عامر}مهداً{): ٥٣(

  ).ِمهاداً(
)٦١ :(}كُمِحتسعامر}فَي الياَء واحلاَء ابن حفَت ) :سفيكُمتح.(  
  ).قالواْ إنَّ: ( شدد النونَ ابن عامر}قالواْ إنْ{): ٦٣(
  ).تخيلُ: ( أبدلَ الياَء األوىل تاًء ابن ذكوان}يخيلُ{): ٦٦(
، ورفع الفاَء ) تلَقَّف: ( فَتح الالم ، وشدد القاف ابن عامر}تلْقَف{): ٦٩(

  ).تلَقَّف: (ابن ذكوان



  ٨٩

٨٩  

)٧١ :(}ءاممتعامر}ن لَ اهلمزةَ بعدها ابنمهزةَ استفهاٍم ، وسه زاد ) : َءا
متنام.(  

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَءنا{): ٧٢(
  . كسر اهلاَء ووصلها بياٍء وجه واحد ِلهشام}يأِْتِه{): ٧٥(
  ).ِبِملِْكنا: ( كسر اِمليم ابن عامر}ِبملِْكنا{): ٨٧(
)٩٤ :(}مؤنبعامر }ي ابن كسر امليم) :مؤنبي.(  
  ).قَسبق: ( أدغم الدالَ يف السِني هشام}قَد سبق{): ٩٩(
اإلبدال ألفاً ، والتسهيل مع : هلشام وقفاً مخسة أوجه  }تظمؤا{ ):١١٥(

  .الروم، واإلبدال واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام
)١٣٣ :(}عامر أبدلَ تاَء التأنيِث ياًء اب}تأِتِهم ن) :يأِتِهم.(  

&  &  &  &  



  ٩٠

٩٠  

  سورُة األنبیاء
)٤ :(}لَمعي يببناها على األمر ابن عامر}قَالَ ر ):قل.(  
 أبدلَ النونَ ياًء ، وفتح احلاَء ، وأبدلَ الياَء بعد }"معاً "نوِحي{): ٢٥، ٧(

  ).يوحى: (احلاِء أِلفاً ابن عامر
  ).كَانظَّاِلمةً: (يف الظاِء ابن عامر أدغم التاَء }كَانت ظَاِلمةً{): ١١(
)٢٤ :(}ِعيم نعامر}م الياَء ابن أسكن ) :ِعيم نم.(  
)٣٤ :(}عامر}ِمت ابن امليم ضم ) :تم.(  
)٣٦ :(}ابن ذكوان}رءاك هنلٍْف عأمالَ الراَء واهلمزةَ ِبخ .  
  .)هزؤاً: ( مهز الواو ابن عامر}هزواً{): ٣٦(
)٤٠ :(}أِتيِهملْ تيف التاِء هشام}ب الالم أدغم ) :أِتيِهمتب.(  
)٤١ :(}ِزئهتعامر}ولَقَِد اس الدالَ وصالً ابن ضم ) :ِزئهاست ولَقَد.(  
)٤٥ :(}مالص عمسال يونصب }و ، أبدلَ الياَء تاًء مضمومةً ، وكسر امليم 

  ).سِمع الصموال ت: (الصم ابن عامر
)٦٢ :(}تة وحقَّقَها ؛ وجهان}َءأنلَ الثَّاِنيتني ، وسهأدخلَ أِلفاً بني اهلمز  :

  : هشام
)تءااَنت)(ءا أن.(  

)٦٧ :(}عامر}أُف بناها على الفتِح من دوِن تنويٍن ابن ) :أُف.(  
  ).ءاِئمة: (شام أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني ِبخلٍْف عنه ه}أِئمة{): ٧٣(
  ).نجي: ( حذف النونَ الثانيةَ ، وشدد اجليم ابن عامر}ننِجي{): ٨٨(



  ٩١

٩١  

، ووقف )وزكريآء: ( زاد مهزةً مفتوحةً بعد األِلِف ابن عامر}وزكريا{): ٨٩(
  .عليها هشام بإبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول

)٩٦ :(}تالتاَء األ}فُِتح دعامر شد وىل ابن) :تحفُت.(  
)٩٦ :(}وجأجوم وجأجعامر}ي أبدلَ اهلمزةَ فيهما أِلفاً ابن ) : وجاجي

وجاجوم.(  
 كسر الكاف ، وفتح التاَء ، وزاد أِلفاً بعدها على اإلفْراد }للكُتِب{): ١٠٤(

  ).للِكتاِب: (ابن عامر
)١١٢ :(}بِر }قَالَ رعامر بناها على األم ابن):قل ريب.(  

&  &  &  &  
  سورة الحّج

)١٥ :(}قْطَعلْي كسر الالم ابن عامر}ثُم ) :قْطَعِلي ثُم.(  
أبدلَ اهلمزةَ مع : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}يشآُء{): ١٨(

  .تسهيلُها مع التوسط والقصر: ٥، ٤القصر والتوسط والطُّول ، 
تسهيلُ :  جرها ابن عامر ، ووقف عليها هشام بثالثِة أوجٍه}اًولُؤلُؤ{): ٢٣(

  .اهلمزة الثاِنية مع الروم ، وإبدالُها واواً مع اإلسكان والروم
  ).سوآٌء: ( رفعها ابن عامر}سوآًء{): ٢٥(
  ).بيِتي للطَّآِئِفني: ( أسكن الياَء ابن ذكوان}بيِتي للطَّآِئِفني{): ٢٦(
  ).ثُم ِليقْضواْ: ( كسر الالم ابن عامر}ثُم لْيقْضواْ{): ٢٩(
وِليوفُواْ ، : ( كسر الالم فيهما ابن ذكوان}ولْيوفُواْ ، ولْيطَّوفُواْ{): ٢٩(

  ).وِليطَّوفُواْ



  ٩٢

٩٢  

  ).أَِذنَ: ( فَتح اهلمزةَ ابن عامر}أُِذنَ{): ٣٩(
)٤٠ :(}اِمعوص تمدذكوان أد}لَه التاَء يف الصاد ابن غم) :واِمعصمدلَه.(  
أختم : ( أدغم الذَّالَ يف التاء فيهما ابن عامر}أخذْتم ، أخذْتها{): ٤٨، ٤٤(

  ).، أختها
  ).قُتلُواْ: ( شدد التاَء ابن عامر}قُِتلُواْ{): ٥٨(
وأنَّ ما : (اًء خطاب ابن عامر أبدلَ ياَء الغيبِة ت}وأنَّ ما يدعونَ{): ٦٢(

  ).تدعونَ
  ).ترِجع اُألمور: ( فَتح التاَء ، وكسر اجليم ابن عامر}ترجع اُألمور{): ٧٦(

&  &  &  &  
  سورُة المؤِمُنون

 فَتح العني ، وسكَّن الظَّاَء ، وحذف األِلف على }ِعظَاماً ، الِعظام{): ١٤(
  ).ظْماً ، العظْمع: (اإلفْراد ابن عامر

)٢١ :(}ِقيكُمسعامر}ن النونَ ابن حفَت ) :ِقيكُمسن.(  
  . أمالَ األِلف ابن ذكوان}شآَء{): ٢٤(
  . أمالَ األِلف فيهن ابن ذكوان}"كله"جآَء{): ٩٩، ٤٤، ٢٧(
  ).كلِّ زوجين: ( حذف التنوين ابن عامر}كلٍّ زوجين{): ٢٧(
)٣٢ :(}واْأِن اعدعامر}ب النونَ عند الوصِل ابن ضم ) :ْوادبأنُ اع.(  
)٣٥ :(}معامر}ِمت ابن امليم ضم ) :متم.(  
وأَنْ : ( فَتح اهلمزةَ ، وخفَّف النونَ وأسكنها ابن عامر}وإنَّ هِذِه{): ٥٢(

  ).هِذِه



  ٩٣

٩٣  

)٧٠، ٦٨ :(}مآَءهذكو}"معاً"ج فيهماابن ان أمالَ األِلف.  
)٧٢ :(}اجرعامر}فَخ ابن األِلف الراَء ، وحذف أسكن ) :جرفَخ.(  
  ).ِإذَا: ( أسقط اهلمزة األوىل ابن عامر}أِءذا{): ٨٢(
  ).متنا: ( ضم امليم ابن عامر}ِمتنا{): ٨٢(
  ).ءاإنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتين هشام}أِءنا{): ٨٢(
  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عامر}تذَكَّرون{): ٨٥(
  ).لَعلِّي أعملُ: ( فَتح الياَء ابن عامر}لَعلِّي أعملُ{): ١٠٠(
)١١٠ :(}موهمذْتخعامر}فات الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :موهمتخفات.(  
)١١٤، ١١٢ :(}معامر}لَِبثْت الثاَء يف التاِء ابن أدغم  :)ملَِبت.(  

&  &  &  &  
  سورُة النور

  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابنُ عامر}"معاً "تذَكَّرون{): ٢٧، ١(
)٦ :(}عامر}"األوىل "أربع نصبها ابن ) :أربع.(  
  ).واخلامسةُ: ( رفعها ابن عامر}"األخرية "واخلامسةَ{): ٩(
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "جآُءواْ{): ١٣، ١١(
)١٦، ١٢ :(}وهمتِمعالذالَ يف السني هشام}"معاً "إذْ س أدغم ) :وهمتِمعإس.(  
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً ؛ مع املراتِب :  فيها ِلهشاٍم وقفاً ثالثةُ أوجه}شهدآء{): ١٣(

  .الثالث
)١٥ :(}هنلَقَّوالذالَ يف التاِء هشام}وإذْ ت أدغم ) :هنلَقَّووإت.(  



  ٩٤

٩٤  

 كسر الباَء فيهن }"كُلُّه "بيوتاً ، بيوِتكُم ، بيوت{): ٦١، ٣٦، ٢٩، ٢٧(
  ).ِبيوتاً ، ِبيوِتكُم ، ِبيوت: (ابن عامر

  . أشم كسرةَ القاِف ضمة هشام}ِقيل{): ٢٨(
)٣١ :(}وِبِهنيذكوان}ج ابن كسر اجليم ) :وِبِهنِجي.(  
  ).ِغير أُوِلي: (بن عامر نصب الراَء ا}غَير أُوِلي{): ٣١(
  ).أيه املؤِمنون: ( ضم اهلاَء وصالً ابن عامر}أيه املؤِمنون{): ٣١(
)٣٣ :(}اِهِهنإكْر{هنلٍْف عذكوان ِبخ ابن أمالَ األِلف .  
)٣٦ :(}حبسعامر}ي الباَء ابن حفَت ) :حبسي.(  
)٣٩ :(}آَءهذكو}ج ان أمالَها ابن.  
إبدالُها أِلفاً مع : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}يشآُء{): ٤٥(

تسهيلُها مع الروِم ؛ مع التوسِط : ٥، ٤القصر والتوسط والطول ؛ 
  .والقصر

)٥٢ :(}ِقهتعامر خبلٍف عن هشام}وي ووصل اهلاَء بياٍء ابن ، كسر القاف  :
  ).ويتِقِه: ( الثاين كسر اهلاِء بدوِن صلة، والوجه) يويتِقِه(

)٥٧ :(}نبسحعامر}ال ت أبدلَ تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة ابن ) :نبسحال ي.(  
إبدالُها أِلفاً مع : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}الِعشآِء{): ٥٨(

وِم ؛ مع التوسِط تسهيلُها مع الر: ٥، ٤القصِر والتوسِط والطول ؛ 
  .والقصر

&  &  &  &  



  ٩٥

٩٥  

  سوَرُة الفرقان
  .واإلمالةُ البِن ذكوان) فقجآُءواْ: ( اإلدغام ِلهشاٍم}فقَد جآُءواْ{): ٤(
  ). انظُرنُمسحوراً: ( ضم نونَ التنويِن وصالً هشام} انظُرِنمسحوراً{): ٩-٨(
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ١٠(
)١٠:( }ل لَّكعجالم}وي عامر" وجيعلْ: " رفع ابن) :لُ لَكعجوي.(  
)١٧ :(}مهرشحعامر}ي أبدلَ الياَء نوناً ابن ) :مهرشحن.(  
  ).فنقولُ: ( أبدلَ الياَء نوناً ابن عامر}فيقولُ{): ١٧(
)١٧ :(}متالثان}َءأن وحقَّق،ِن هشاميتلَها ؛ أدخلَ أَِلفاًبني اهلمزيةَوسه

  ).ءااَنتم)(ءاأنتم(وجهان
  ).يستِطيعونَ: ( أبدلَ تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة ابن عامر}تستِطيعونَ{): ١٩(
)٢٦ :(}قَّقعامر}تش ابن الشني دشد ) :قَّقتش.(  
)٢٧ :(}خذْتعامر}ات الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :تخات.(  
  .، واإلمالةُ البِن ذكوان) إجآَءِني: (اإلدغام ِلهشاٍم }إذْ جآَءِني{): ٢٩(
  ).وثَموداً: ( نونها ابن عامر}وثَموداْ{): ٣٨(
  ).هزؤاً: ( مهز الواو ابن عامر}هزواً{): ٤١(
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "شآَء{): ٥٧، ٤٥(
  .)نشراً: ( أبدلَ الباَء نوناً ابن عامر}بشراً{): ٤٨(
)٥٠ :(}اهفْنرص ولَقَد{الدالَ يف الصاِد هشام أدغم ) :اهفْنرولَقَص.(  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمة هشام}ِقيل{): ٦٠(
)٦٠ :(}مهوزاد{هنلٍْف عأمالَها ابن ذكوان ِبخ .  



  ٩٦

٩٦  

  ).يقِْترواْ: ( ضم الياَء وكسر التاَء ابن عامر}يقْترواْ{): ٦٧(
)٦٩ :(}فاعضورفع الفاَء ابن عامر}ي ، العني دوشد األِلف حذف  :

)فعضي.(  
)٦٩ :(}لُدخعامر}وي الدالَ ابن رفع ) :لُدخوي.(  
  ).ِفيِه مهاناً: ( حذف الصلةَ ابن عامر} مهاناًيِفيِه{): ٦٩(

&  &  &  &  
  سورُة الشَُّعراء

)١٨ :(}لَِبثْتالثاَء يف}و عامر أدغم التاِء ابن ) :لَِبت.(  
)٢٩ :(}ذْتخعامر}ات الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :تخات.(  
)٣٦ :(}ِجهعامر}أر اجليِم ابن مهزةً ساكنةً بعد زاد ) :اهلاَء ) أرِجئْه وضم ،

: ، وكسر اهلاَء من غري صلٍة ابن ذكوان) وأرِجئْه: (ووصلَها بواٍو هشام
  ).ِهأرِجئْ(

  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ٩٢، ٣٩(
  . أمالَها ابن ذكواٍن}جآَء{): ٤١(
  ).ءاِئن لَنا: (أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً  }أِئن لَنا{): ٤١(
)٤٥ :(}لْقَفعامر}ت ابن القاف دوشد ، الالم حفَت ) :لَقَّفت.(  
)٤٩ :(}متنعامر}ءام لَ اهلمزةَ الثانيةَ ابنمهزةَ استفهاٍم ، وسه زاد ) :متنءاَام.(  
  ).حِذرون: ( أسقطَ األِلف هشام}حاِذرون{): ٥٦(
:  كسر العني فيهن ابن ذكوان}"كلُّه "وعيون{): ١٤٧ ،١٣٤، ٥٧(

  ).وِعيون(



  ٩٧

٩٧  

)١١٨، ٦٢ :(}ِعيالياَء فيهما}"معاً "م عامر أسكن ابن ) :ِعيم.(  
  ).إتدعونَ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تدعونَ{): ٧٢(
)١٤١ :(}ودثَم تعامر}كذَّب التاَء يف الثاِء ابن أدغم ) :ودثَّمكذَّب.(  
  ).ِبيوتاً: ( كسر الباَء ابن عامر}بيوتاً{): ١٤٩(
: القطِع ، وفتح الالم والتاَء ابن عامر أسقطَ مهزةَ الوصِل و}لْئَيكَِة{): ١٧٦(

  ).لَيكَة(
  ).ِبالقُسطَاِس: ( ضم القاف ابن عامر}ِبالِقسطَاِس{): ١٨٢(
  ).ِكسفاً: ( أسكن السني ابن عامر}ِكسفاً{): ١٨٧(
  ).نزلَ: ( شدد الزاي ابن عامر}نزلَ{): ١٩٣(
)١٩٣ :(}األِمني وحالر{ ما ابنعامرنصبه ) :األِمني وحالر.(  
": ءاية" أبدلَ الياَء تاَء تأنيٍث ابن عامر ، ورفع }يكُن لَّهم ءايةً{): ١٩٧(

  ).تكُن لَّهم ءايةٌ(
)٢٠٦ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
  ).فَتوكَّلْ: ( أبدلَ الواو فاًء ابن عامر}وتوكَّلْ{): ٢١٧(

&  &  &  &  
  سورُة النَّمل

  ).ِبِشهاِب: ( حذف التنوين ابن عامر}ِبِشهاٍب{: )٧(
)١٣، ٨ :(}مهآَءتآَءها ، جأمالَهما ابن ذكوان  }ج.  
)٤٠، ١٠ :(}ذكوان}رءاها ، رءاه ابن هنلٍْف عأمالَ الراَء واهلمزةَ ِبخ .  
  . فيها ِلهشاٍم األوجه األربعةَ وقفاً}شيٍء{): ١٦(



  ٩٨

٩٨  

  ).ماِلي ال: (لياَء وصالً ابن ذكوان أسكن ا}ماِلي ال{): ٢٠(
  ).فمكُثَ: ( ضم الكاف ابن عامر}فمكَثَ{): ٢٢(
 وقف عليها هشام بإسقاِط اهلمزِة ، ونقِل حركتها إىل الياِء }اخلَبَء{): ٢٥(

  .مث أسكنها للوقف
فُونَ ، يخ: ( أبدلَ التاَء فيهما ياَء غيبٍة ابن عامر}تخفُونَ ، تعِلنونَ{): ٢٥(

  ).يعِلنونَ
)٢٨ :(}ِهمإلي عامٍر خبلٍف عن هشام}فَألِْقه اهلاَء ، ووصلها بياٍء ابن كسر  :

  ).فَألِْقِه إليِهم: (، والوجه الثاين كسرها بدوِن صلٍة)  إليِهميفَألِْقِه(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٣٦(
  ).ءاتاِن اُهللا: ( ووقفاً ابن عامر أسقطَ الياَء وصالً}ءاتاِني اُهللا{): ٣٦(
، ١: وجهاِن قياساً ؛ وهما:  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}امللَؤاْ{): ٣٨(

: ٥، ٤، ٣: إبدالُها أِلفاً ؛ ثُم تسهيلُها مع الروِم ، وثالثةُ أوجٍه رمساً: ٢
  .إبدالُها واواً مع اإلسكان والروِم واإلشمام

 أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً ، وسهلَ الثانيةَ }رَءأشكُ{): ٤٠(
  ).ءاأشكُر(، ) ءااَشكُر: (وحقَّقَها ؛ وجهان

)٤٢ :(}آَءتذكواٍن}ج أمالَها ابن .  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ٤٤، ٤٢(
  ).أنُ اعبدواْ: (عامر ضم النونَ وصالً ابن }أِن اعبدواْ{): ٤٥(
)٤٩ :(}ِلكهعامر}م ابن وفتح الالم امليم ضم ) :لَكهم.(  
)٥١ :(}ماهنرما دعامر}أن اهلمزةَ ابن كسر ) :ماهنرما دإن.(  



  ٩٩

٩٩  

)٥٢ :(}مهيوتعامر}ب كسر الباَء ابن ) :مهِبيوت.(  
)٥٥ :(}كُمأدخلَ أِلفاً بني }أِئن  هنلٍْف عِبخ تني هشاماهلمز)أائنكم.(  
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}النسآَء{): ٥٥(

  .املراتِب الثالث ، ثُم رومها مسهلَةً مع التوسِط والقصر
ا أم: ( إبدالَ ياِء الغيبِة تاَء خطاٍب البِن عامر}أما يشِركُونَ{): ٥٩(

  ز)تشِركُون
)٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠ :(}تني }"اخلمسة "أِءلهأدخلَ أِلفاً بني اهلمز 

  ).ءاإله: (ِبخلٍْف عنه هشام
:  أبدلَ تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة هشام ، وشدد الذالَ ابن عامر}تذَكَّرونَ{): ٦٢(

  ).يذَّكَّرونَ(
  ).نشراً: (مر أبدلَ الباَء نوناً ابن عا}بشراً{): ٦٣(
  ).ءاِئذا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً}أِئذا{): ٦٧(
 أسقطَ مهزةَ االستفهاِم ، وزاد نوناً خمففة مفتوحة قبل األلف ابن }أِئنا{): ٦٧(

  ).إنا: (عامر
)٨٢ :(}اسعامر}أنَّ الن كسر اهلمزةَ ابن ) :اسإنَّ الن.(  
  . أمالَ األِلف فيِهن ابن ذكوان}"معاً "جآُءواْ ، جآَء{: )٩٠، ٨٩، ٨٤(
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٨٧(
)٨٧ :(}هوعامر}أت التاَء ابن اهلمزِة ، وضم أِلفاً بعد زاد ) :وهءات.(  
  ).يفعلون: ( أبدلَ تاَء اخلطاِب ياَء غيبٍة هشام}تفعلون{): ٨٨(



  ١٠٠

١٠٠  

)٨٩ :(}وٍع يِئٍذفَزم{ تنوين فزٍع" حذف " ئٍذ"، وكسر ميمعامر" يوم ابن :
  ).فَزِع يوِمِئٍذ(

  ).هتجزونَ: ( أدغم الالم يف التاِء هشام}هلْ تجزونَ{): ٩٠(
&  &  &  &  

  
  سورُة القصص

  ).ءاِئمةً: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني ِبخلٍْف عنه هشام}أِئمةً{): ٤٥-٥(
  . أماهلن ابن ذكوان}وجآء ، فَجآَءته، وجاَءه{): ٢٥ ،٢٠(
)٢٣ :(}ِدرصعامر}ي الدالَ ابن الياَء وضم حفَت ) :ردصي.(  
 وقف عليهما هشام بإبداِل اهلمزِة أِلفاً مع }الرعاُء ، استحيآٍء{): ٢٥، ٢٣(

  .، وبالتسهيِل مع التوسِط والقصر  املراتِب الثالث
  ).يآ أبت: ( فتح التاَء ابن عامر}يآ أبِت{): ٢٦(
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٢٧(
)٣٨، ٢٩ :(}أطَِّلع لعلِّي ، ءاِتيكُم عامر}لعلِّي الياَء فيهما ابن حفَت ) : لعلِّي

أطَِّلع لعلِّي ، ءاِتيكُم.(  
  ).ِجذْوٍة: ( كسر اجليم ابن عامر}جذْوٍة{): ٢٩(
  . أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكواٍن ِبخلٍْف عنه}رءاها{): ٣١(
  ).الرهِب: ( ضم الراَء ابن عامر}الرهِب{): ٣٢(
)٣٤ :(}ِعيم{اِمرع نالياَء اب أسكن ) :ِعيم.(  
  ).يصدقِْني: ( جزم القاف ابن عاِمر}يصدقُِني{): ٣٤(



  ١٠١

١٠١  

  . أمالَ األِلف فيِهن ابن ذكوان} ، جآَء"معاً "همجآَء{): ٤٨، ٣٧، ٣٦(
:  فَتح السني ، وكسر احلاَء ، وزاد أِلفاً بينهما ابن عاِمر}ِسحراِن{): ٤٨(

  ).ساِحراِن(
إبدالُها أِلفاً مع : ٣، ٢، ١:  فيها ِلهشاٍم وقفاً مخسةُ أوجه}يشآُء{): ٥٦(

  .تسهيلُها مرومةً مع التوسِط والقصر: ٥، ٤املراتِب الثالثة يف املد ؛ 
  ).وقُِيل: ( أشم كسرةَ القاِف ضمة هشام}وِقيلَ{): ٦٤(
إبدالُها أِلفاً مع املراتِب الثالثة ، :  األوجه اخلمسة ِلهشاٍم وقفاً}ِبِضيآٍء{): ٧١(

  .وتسهيلُها مرومةً مع التوسِط والقصر
النقل واإلدعام وعلى كل منهما : فاً ستة أوجههلشام وق }لتنوُء{): ٧٦(

  .السكون والروم واإلمشام
)٨٢ :(}فسعامر}لَخ ابن السني اخلاَء ، وكسر ضم ) :ِسفلَخ.(  
  . أمالَهن ابن ذكوان}"كله "جآَء{): ٨٥، ٨٤(

&  &  &  &  
  سورُة العنكبوت

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٩(
إسقاطُ اهلمزِة ونقْلُ : ٢، ١:  هشام بأربعِة أوجه وقف عليها}شيٍء{): ١٢(

إبدالُها ثُم إدغامها مع : ٤، ٣حركِتها إىل الياِء مع اإلسكاِن والروم ؛ 
  .اإلسكاِن والروم

)٢٥ :(}مذْتخعامر}ات الذالَ يف التاِء ابن أدغم ) :متخات.(  



  ١٠٢

١٠٢  

)٢٥ :(}ِنكُميةَ بمود{ ةَ" نصبها ، ونصب " مودنونو"عامر" بيِنكُم ابن :
)كُمةً بينمود.(  

ءاِئنكُم : ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً}أِئنكُم لتأتونَ{): ٢٩(
  ).لتأتونَ

)٣٣، ٣١ :(}آَءتذكوان}"معاً "ج أمالَها ابن .  
)٣١ :(}اهلاَء ، وأبدلَ } رسلنا إبراهيم حالياَء أِلفاً هشام فَت) :إبراهام.(  
  ).سُِي( أشم كسرةَ السِني ضمةً ابن عامر}ِسيَء{): ٣٣(
  ).منزلونَ: ( فتح النونَ وشدد الزاي ابن عامر}منِزلُونَ{): ٣٤(
:  نونَ الدالَ وصالً ابن عامر، ووقف عليها باألِلف}وثَموداْ{): ٣٨(

  ).وثَموداً(
)٣٩ :(}ج ولَقَدماإلدغام ِلهشام}آَءه ) :مآَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) ولقج ،.  
  ).الِبيوِت: ( كسر الباَء ابن عامر}البيوِت{): ٤١(
  ).تدعونَ: ( أبدلَ الياَء تاًء ابن عامر}يدعونَ{): ٤٢(
)٦٨، ٥٣ :(}آَءهج ، مآَءهذكوان}لَج أمالَها ابن .  
  ).ونقولُ ذُوقواْ: (أبدلَ الياَء نوناً ابن عامر }ويقولُ ذُوقواْ{): ٥٥(
)٥٦ :(}عامر}أرِضي الياَء ابن حفَت ) :أرِضي.(  

&  &  &  &  



  ١٠٣

١٠٣  

  سورُة الرُّوم
)٩ :(}مهآَءتذكوان}وج أمالَها ابن .  
 وقف عليها هشام باثين عشر وجهاً ؛ مخسة منها قياسية ، }شفَعآؤاْ{): ١٣(

إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع املراتِب الثالثة ؛ : ٣، ٢، ١ :وسبعة بالرسم ؛ قياساً
إبدالُها واواً : ٣، ٢، ١: تسهيلُها مع التوسط والقصر ، والرمسي: ٥، ٤

اإلمشام مع مراتب : ٦، ٥، ٤ساكنة مع مراتب العارض الثالثة ؛ 
  .قصرها مع الروم: ٧العارض الثالثة ؛ 

  ).الْميت: (أسكن الياَء خمفَّفَةً ابن عامر }"معاً "الْميت{): ١٩(
:  فَتح التاَء ، وضم الراء ابن ذكوان ِبخلٍْف عنه}تخرجون{): ١٩(

  ).تخرجون(
  ).للعالَِمني: ( فَتح الالم ابن عامر}للعاِلِمني{): ٢٢(
)٤٧ :(}مآءوهذكوان}فَج أمالَها ابن .  
  ).ِكسفاً: ( ابن عامر خبلٍف عن هشام أسكن السني}ِكسفاً{): ٤٨(
  ).ضعف: ( ضم الضاد ابن عامر}"الثالثة "ضعف{): ٥٤(
إبدالُها أِلفاً مع : ٣، ٢، ١ وقف عليها هشام باألوجِه اخلمسة }يشآُء{): ٥٤(

  .تسهيلُها مع التوسط والقصر: ٥، ٤املراتب الثالثة ؛ 
)٥٦ :(}مالثاَء}لَِبثْت عامر أدغم يف التاِء ابن ) :ملَِبت.(  
)٥٧ :(}عامر}ال ينفع أبدلَ الياَء تاًء ابن ) :ال تنفع.(  
  ).ولَقَضربنا: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}ولَقَد ضربنا{): ٥٨(



  ١٠٤

١٠٤  

  سورُة لقمان
  ).ويتِخذُها: ( رفع الذالَ ابن عامر}ويتِخذَها{): ٦(
  ).هزؤاً: ( مهز الواو ابن عامر}اًهزو{): ٦(
)١٢ :(}كُرعامر}أِن اش النونَ وصالً ابن ضم ) :كُرأنُ اش.(  
)١٧، ١٦، ١٣ :(}ينابعامر}"كله"ي ابن كسر الياَء فيهن ) :ينابي.(  
)٢٠ :(}هموأبدلَ اهلاَء تاًء منصوبةً على التأنيث والتوحيد}ِنع ، العني أسكن  :

  ).ِنعمةً(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٢١(
  ).تدعونَ: ( أبدلَ الياَء تاًء ابن عامر}يدعونَ{): ٣٠(

&  &  &  &  
  

  سورُة السجدة
)٧ :(}لَقَهعامر}خ ابن الالم أسكن ) :لْقَهخ.(  
  ).ِإذَا: ( حذف مهزةَ االستفهاِم ابن عامر}أِءذَا{): ١٠(
  ).ءاِئنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً}ناأِء{): ١٠(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٢٠(
  ).ءاِئمة: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام ِبخلٍْف عنه}أِئمة{): ٢٤(

&  &  &  &  
  



  ١٠٥

١٠٥  

  سورُة األحزاب
  ).تظَّاهرونَ: (ظاَء ، وفتح اهلاَء ابن عاِمر فتح التاَء ، وشدد ال}تظَاِهرونَ{): ٤(
)١٠، ٩ :(}آءوكُمإذْ ج ، كُمآَءتفيهما ِلهشاٍم}إذْ ج اإلدغام ) : ، كُمآَءتإج

آءوكُمواإلمالة البن ذكوان) إج.  
  ).إزاغَت: ( أدغم الذالَ يف الزاِي هشام}إذْ زاغَت{): ١٠(
  ).الظُّنونا: (أِلفاً بعد النوِن وصالً ووقفاً ابن عاِمر أثبت }الظُّنوناْ{): ١٠(
)١٣ :(}قامم{اِمرع ناب امليم حفَت ) :قَامم.(  
  ).ِبيوتنا: ( كسر الباَء ابن عاِمر}بيوتنا{): ١٣(
  . أمالَهما ابن ذكوان}جآَء ، شآَء{): ٢٤، ١٩(
  ).إسوة: (ر كسر اهلمزة ابن عاِم}أسوة{): ٢١(
  . أمالَها ابن ذكوان ِبخلٍْف عنه}زادهم{): ٢٢(
  . أمال األلف واهلمزة ابن ذكوان وقفاً }وملا رأى{): ٢٢(
  ).الرعب: ( ضم العني ابن عاِمر}الرعب{): ٢٦(
)٣٠ :(}ذابا العلَه فاعضي{ دوشد ، األِلف أبدلَ الياَء نوناً ، وحذف 

: ، ونصب العذاب ابن عاِمر" يضاعف: " وكسرها يف كلمةالعني
)لَها العذاب فعضن.(  

  ).وِقرنَ: ( كسر القاف ابن عامر}وقَرنَ{): ٣٣(
)٣٤، ٣٣ :(}يوِتكُنعامر}"معاً "ب كسر الباَء ابن ) :ِبيوِتكُن.(  
  ).نَأنْ تكُو: ( أبدلَ الياَء تاًء ابن ذكوان}أن يكُونَ{): ٣٦(
  ).فقَضلَّ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عاِمر}فقَد ضلَّ{): ٣٦(



  ١٠٦

١٠٦  

  ).وإتقُولُ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}وإذْ تقُولُ{): ٣٧(
)٤٠ :(}مخات{اِمرع نكسر التاء اب ) :خاِتم.(  
، وأبدلَ هشام ) ترِجئُ: ( أبدلَ الياَء مهزةً مرفوعةً ابن عاِمر}ترِجي{): ٥١(

  .اهلمزةَ ياًء وقفاً مع اإلسكان والروِم واإلمشام وتسهيلها مع الروم
  ).ِبيوت: ( كسر الباء ابن عاِمر}بيوت{): ٥٣(
)٥٣ :(}اههشام}إن أمالَ األِلف .  
:  أثبت األِلف فيهما وصالً ووقفاً ابن عامر}الرسوالْ ، السبيالْ{): ٦٧، ٦٦(

  ).لرسوال ، السبيالا(
  ).ساداِتنا: (زاد أِلفاً بعد الداِل ، وكسر التاَء ابن عاِمر  }سادتنا{): ٦٧(
  ).كثرياً: ( أبدلَ الباَء ثاًء ابن عامر}كبرياً{): ٦٨(

&  &  &  &  
  سورُة سبأ

  ).عاِلم: ( رفع امليم ابن عاِمر}عاِلِم{): ٣(
)٥ :(}ٍز أِليمِرج{ جر اِمرع ناب امليم) :ٍز أِليٍمِرج.(  
  ).كسفاً: ( أسكن السني ابن عامر}كسفاً{): ٩(
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}السمآء{): ٩(

  .تسهيلُها مع التوسِط والقصر: ٥، ٤مع مراتِب املد الثالثة ؛ 
)١٤ :(}هأتسمن{ ذكوان أسكن اهلمزةَ ابن) :هسأْتمن.(  
)١٥ :(}كَِنِهمسعلى اجلمِع }م ها ، وكسر الكافأِلفاً بعد السني ، وزاد حفَت 

اِمرع ناب) :ساِكِنِهمم.(  



  ١٠٧

١٠٧  

)١٧ :(}اِزي ِإالَّ الكَفُورجوأبدلَ الياَء }ن ، أبدلَ النونَ ياًء ، وفتح الزاي 
  ).يجازى ِإالَّ الكَفور: (كفور ابن عاِمربعدها أِلفاً ، ورفع راَء ال

)١٩ :(}اِعدهشام}ب العني دوشد ، أسقطَ األلف ) :دعب.(  
)٢٠ :(}قدص الدالَ يف الصاِد هشام}ولَقَد أدغم ) :قدالدالَ ) ولقص وخفَّف

اِمرع ناب) :قصد.(  
  ).قُلُ ادعواْ: (ر ضم الالم ابن عام}قُِل ادعواْ{): ٢٢(
)٢٣ :(}ععامر}فُز ابن الفاَء والزاي حفَت ) :عفَز.(  
إبدالُ اهلمزِة : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام بثالثِة أوجه}شركاَء{): ٢٧(

  .أِلفاً مع القصر والتوسط والطول
)٣٢ :(}آَءكُمِلهشاٍم}إذْ ج اإلدغام ) :آَءكُمذكوان، واإلمالةُ البِن) إج .  
  ).إتأمروننا: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تأْمروننا{): ٣٣(
نحشرهم ، : ( أبدلَ الياَء نوناً فيهما ابن عاِمر}يحشرهم ، يقول{): ٤٠(

  ).نقول
  . أمالَهما ابن ذكوان}جآَءهم ، جآَء{): ٤٩، ٤٣(
  ).حُِيل(اِء ضماً ابن عاِمر أشم كسرةَ احل}وِحيلَ{): ٥٤(

&  &  &  &  
  سورُة فاطر

إبدالُ اهلمزِة أِلفاً : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}يشآُء{): ١(
  .تسهيلُها مع التوسِط والقصر: ٥، ٤مع مراتِب املد الثالثة ؛ 

)٤ :(}عجرت{اِمرع نالتاَء ، وكسر اجليم اب حفَت ) :رتِجع.(  



  ١٠٨

١٠٨  

)٨ :(}فَرءاه{هنلٍْف عأمالَ الراَء واهلمزةَ ابن ذكوان ِبخ .  
  ).ميٍت: ( خفَّف الياَء ابن عامر}ميٍت{): ٩(
)٢٥ :(}مهآَءتذكوان}ج أمالَها ابن .  
)٢٦ :(}ذْتأخ{اِمرع نالذالَ يف التاِء اب أدغم ) :تأخ.(  
مخسةٌ منها قياسية : ام باثين عشر وجهاً وقف عليها هش}العلَمؤاْ{): ٢٨(

  ، ٢، ١: وهي
تسهيلُها مع : ٥، ٤إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع املراتِب الثالثة يف املد ؛ : ٣

إبدالُ اهلمزِة واواً : ٣، ٢، ١: ، وسبعةٌ منها رمسية التوسِط والقصر
الواِو مع إمشام حركِة : ٦، ٥، ٤.. ساكنةً مع الثالثِة مراتب يف املد

  .روم حركِة الواِو مع القصر: ٧.. مراتِب املد الثالثة
، وإذا وقف عليها ) ولُؤلٍُؤ: ( جر اهلمزةَ األخريةَ ابن عامر}ولُؤلُؤاً{): ٣٣(

 روم حركِتها -٢ إبدالُ اهلمزِة واواً ساكنة ، -١: هشام فلَه ثالثةُ أوجه
  .والياِء مع الروم تسهيلُها بني اهلمزِة -٣، 

)٤٢، ٣٧ :(}مآَءهج ، آَءكُمذكوان}"معاً "ج ابن أمالَهن .  
  ).بيناٍت: ( زاد أِلفاً بعد النون على اجلمِع ابن عاِمر}بينٍت{): ٤٠(
  .أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه  }زادهم{): ٤٢(
 إبدالُ -١: بثالثِة أوجه" السيء: " وقف هشام على}ومكْر السيء{): ٤٣(

 -٣ إبدالُها ياًء مكسورةً مع روِم كسرِتها ، -٢اهلمزِة ياًء خالصةً ، 
  .تسهيلُها بني بني مع الروم

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٤٥(



  ١٠٩

١٠٩  

&  &  &  &  
  

  سورُة یس
  . أدغم النونَ يف الواِو ابن عامر}يس والقرءاِن احلكيم{): ٢-١(
  ).تنِزيلُ: ( رفع الالم ابن عامر}لَتنِزي{): ٥(
  ).سداً: ( ضم السني فيهما ابن عامر}"معاً "سداً{): ٩(
 أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام ، وحقَّق }َءأَنذَرتهم ، َءأَتِخذُ{): ٢٣، ١٠(

 ، ءااَتِخذُ ، ءااَنذَرتهم ، ءاأنذَرتهم: (اهلمزةَ الثانيةَ وسهلَها ؛ وجهان
  ).ءاأتِخذُ

  .؛ واإلمالةُ البِن ذكوان) إجآَءها: ( اإلدغام ِلهشاٍم}إذْ جآَءها{): ١٣(
)١٩ :(}هشام}أَِئن هنلٍْف عِن ِبختيأدخلَ أِلفاً بني اهلمز ) :ءاِئن.(  
  . أمالَها ابن ذكوان}وجآَء{): ٢٠(
  .ةً هشام أشم كسرةَ القاِف ضم}ِقيلَ{): ٢٦(
  ).الِعيون: ( كسر العني ابن ذكوان}العيون{): ٣٤(
)٤١ :(}مهتيذُر{اِمرع نأِلفاً بعد الياِء ، وكسر التاَء اب زاد ) :اِتِهميذُر.(  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ٤٧(
  ).مونيخص: ( فَتح اخلاَء هشام}يِخصمون{): ٤٩(
  . ال سكت بينهما البِن عامر}مرقَِدنا هذا{): ٥٢(
  ).وأنُ اعبدوِني: ( ضم النونَ وصالً ابن عامر}وأِن اعبدوِني{): ٦١(



  ١١٠

١١٠  

)٦٢ :(}ِجِبال{اِمرع ناب الالم الباَء ، وخفَّف وأسكن ، اجليم ضم ) :ًالبج(  
)٦٨ :(}هكِّسنالنونَ األو}ن حفَت  الكاف النونَ الثانيةَ ، وضم ىل ، وأسكن

  ).ننكُسه: (خمفَّفةً ابن عامر
  ).أفال تعِقلون: ( أبدلَ ياَء الغيبِة تاَء خطاٍب ابن ذكوان}أفَال يعِقلون{): ٦٨(
)٧٠ :(}ِذرنِلي{اِمرع نأبدلَ ياَء الغيبِة تاَء خطاٍب اب ) :ِذرنِلت.(  
)٧٣ (}ا هشام أماهل }مشاِرب.  
  ).كُن فيكُونَ: (ابن عاِمر" فيكونُ" نصب نون }كُن فيكُونُ{): ٨٢(

&  &  &  &  
  

  سورُة الصَّافَّات
  ).ِبِزينِة الكواكِب: ( حذف التنوين ابن عامر}ِبِزينٍة الكواكِب{): ٦(
  ).يسمعونَ: ( خفَّف السني وامليم ابن عامر}يسمعونَ{): ٨(
  ).ِإذَا: ( أسقطَ مهزةَ االستفهام ابن عاِمر}ِءذَاأ{): ١٦(
  ).متنا: ( ضم امليم ابن عاِمر}ِمتنا{): ١٦(
  ).ءاِئنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتِني هشام قوالً واحداً}أِءنا{): ١٦(
  ).أَو ءابآؤنا: ( أسكن الواو ابن عاِمر}أَو ءابآؤنا{): ١٧(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{ ):٣٥(
  ).ءاِئنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني ِبخلٍْف عنه هشام}أِئنا{): ٣٦(
  . أمالَه ابن ذكوان}جآَء{): ٣٧(



  ١١١

١١١  

:  كسر الالم فيِهن ابن عامر}"كلُّه "املخلَِصني{): ١٢٨، ٧٤، ٤٠(
  ).املخِلِصني(

)٥٢ :(}كتني قوالً واحداً هشام أدخلَ }أِئنأِلفاً بني اهلمز) :كءاِئن.(  
  ).ِإذَا: ( أسقطَ مهزةَ االستفهاِم ابن عامر}أِءذَا{): ٥٣(
  ).متنا: ( ضم امليم ابن عاِمر}ِمتنا{): ٥٣(
  ).ءاِئنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً}أَِءنا{): ٥٣(
)٥٥ :(}ءاهفَر{هنلٍْف عذكوان ِبخ أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن .  
  ).ولَقَضلَّ: ( أدغم الدالَ يف الضاِد ابن عامر}ولَقَد ضلَّ{): ٧١(
  .، واإلمالة البن ذكوان) إجآَء: ( اإلدغام ِلهشام}إذْ جآَء{): ٨٤(
  ).اِئفْكاًء: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام قوالً واحداً}أِئفْكاً{): ٨٦(
)١٠٢ :(}ينيا ب{اِمرع نكسر الياَء اب ) :ينيا ب.(  
يا ) (يا أبت افعل(فتح التاء ابن عامر ووقف عليها باهلاء  }يا أبِت{): ١٠٢(

هأب(  
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ١٠٢(
)١٠٥ :(}قْتدص قَد{الدالَ يف الصاِد هشام أدغم ) :قْتدقَص(.  
)١٢٣ :(}اسوإنَّ إلْي{هنلٍْف عذكوان ِبخ أبدلَ مهزةَ القطع مهزةَ وصٍل ابن  :

)اسوإنَّ الْي.(  
)١٢٦ :(}بور كُمباَهللا ر{اِمرع نرفع الكلمات الثالث اب ) : كُمباُهللا ر

بور.(  



  ١١٢

١١٢  

: لالم ابن عامر فَتح اهلمزةَ ، وزاد أِلفاً بعدها ، وكسر ا}إلْ ياسني{): ١٣٠(
  ).ءاِل ياسني(

  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عامر}تذَكَّرون{): ١٥٥(
)١٧١ :(}قَتبس ولَقَد{الدال يف السني هشام أدغم ) :قَتبولَقَس.(  

&  &  &  &  
  

  سورُة ص
)٤ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
 إدخاٍل هشام كحفص ؛ ولَه اإلدخال  حقَّق اهلمزتني من دوِن}أَُءنِزلَ{):٨(

  ).أاُءنِزلَ: (مع تسيهل اهلمزِة وحتقيِقها أيضاً ؛ ثالثةُ أوجه
:  أسقطَ مهزةَ الوصل واالستفهام ، وفتح الالم والتاَء ابن عاِمر}لْئيكَِة{): ١٣(

  ).لَيكَةَ(
  ).ورواْإتس: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تسورواْ{): ٢١(
)٢١ :(}أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه  }احملراب.  
  ).إدخلُواْ: ( أدغم الذالَ يف الداِل ابن عاِمر}إذْ دخلُواْ{): ٢٢(
وِلي : ( أسكن الياَء فيهما ابن عامر}وِلي نعجةٌ، ِلي من ِعلْم{): ٦٩، ٢٣(

  ).نعجةٌ ، ِلي من ِعلْم
)٢٤ :(}كظَلَم ذكوان}لَقَد الدالَ يف الظاِء ابن أدغم ) :كها ) لَقَظَّلَموأظهر ،

  .هشام



  ١١٣

١١٣  

 نُوعذاٍب: ( ضم نونَ التنويِن وصالً هشام} اركُضِنوعذاٍب{): ٤٢-٤١
كُضار.(  

  ).ِبخاِلصِة: ( حذف التنوين هشام}ِبخاِلصٍة{): ٤٦(
  ).وغَساق: ( خفَّف السني ابن عامر}وغَساق{): ٥٧(
  ).املخِلصني: ( كسر الالم ابن عامر}املخلَِصني{): ٨٣(
)٨٤ :(}قفَالْح{اِمرع ناب نصب القاف ) :قفَالْح.(  

&  &  &  &  
  

  سورة الزمر
)٧ :(}لَكُم هضرذكوان اهلاء بواٍو}ي نوصل اب ) :هضرويوِلهشاٍم )  لَكُم ،

: م من دوِن ِصلة كحفص، والض) يرضه لَكُم: (اإلسكان: وجهان
)لَكُم هضري.(  

إبدالُ : ٣، ٢، ١:  وقف عليها هشام باألوجِه اخلمسة}من يشآَء{): ٢٣(
تسهيلُ اهلمزِة مع : ٥، ٤اهلمزِة أِلفاً مع القصر والتوسط والطول ؛ 

  .التوسِط والقصر
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}وِقيلَ{): ٢٤(
  ) .ولقضربنا:( أدغم الدال يف الضاد ابن عامر  }د ضربناولق{): ٢٧(
)٣٢ :(}آَءهِلهشاٍم}إذْ ج اإلدغام ) :آَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) إج ،.  
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٣٣(



  ١١٤

١١٤  

اإلبدالُ مع القصر والتوسط :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجٍه}شفَعآء{): ٤٣(
  .والطول

)٥٩:( }كآَءتج ِلهشاٍم}قَد اإلدغام ) :كآَءتواإلمالةُ البِن ذكوان) قَج ،.  
بالنقل مع اإلسكاِن والروم ، :  وقف عليها هشام بأربعِة أوجه}شيٍء{): ٦٢(

  .وباإلبدال واإلدغام مع اإلسكان والروم
ة مكسورة البن األوىل مفتوحة ، والثاني:  ِبنونني خمففتني}تأمروني{): ٦٤(

  ).تأمرونِني: (عامر
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٦٨(
)٦٩ :(}ِجاْئةً هشام}وكسرةَ اجليِم ضم أشم .  
)٧٢، ٧١ :(}ِسيقعامر}"معاً "و ةً ابنكسرةَ السِني ضم أشم .  
)٧٢، ٧١ :(}توفُِتح ، تعامر }فُِتح التاَء فيهما ابن دشد) :تحفُت ، 

تحفُتو.(  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ٧٥، ٧٢(
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "جآُءوها{): ٧٣، ٧١(
  . فيها األوجه اخلمسة ِلِهشاٍم وقفاً}نشآُء{): ٧٤(

&  &  &  &    
  

  سورُة َغاِفر
  . أمالَ احلاَء ابن ذكوان}حم{): ١(
)٥ :(}مهذْتالذالَ يف التاِء هشام }فَأخ أدغم) :مهتفَأخ.(  



  ١١٥

١١٥  

)٦ :(}تكَِلم{اِمرع نأِلفاً بعد امليم اب زاد ) :كِلمات.(  
  ).إتدعونَ: ( أدغم الذالَ يف التاِء هشام}إذْ تدعونَ{): ١٠(
النقل مع اإلسكان والروم :  وقف عليها هشام بستِة أوجه}شيء{): ١٦(

  . ؛ والنقل واإلدغام مع اإلسكان والروم واإلمشامواإلمشام
  ).والَِّذين تدعونَ: ( أبدلَ ياَء الغيبة تاَء خطاٍب هشام}والَِّذين يدعونَ{): ٢٠(
)٢١ :(}مهِمن دأش{اِمرع نأبدلَ اهلاَء كافاً اب ) :كُمِمن أشد.(  
)٢٥ :(}مآَءها}جذَكْو نا ابالَهن أم .  
  ).وأَنْ: (، وفتح الواو ابن عاِمر" أو"  حذف مهزة }أو أَنْ{): ٢٦(
)٢٦ :(}ادِض الفَسيف األر ظِْهرالياَء واهلاَء يف }ي حفَت "ظِْهري " الفساد ورفع ،

اِمرع ناب) :ادِض الفَسيف األر رظْهي.(  
)٣٤، ٢٨ :(}آَءكُمج قَداإلدغام ِلهشام}و :) آَءكُمواإلمالةُ البِن ) وقَج

  .ذكوان
  . أمالَها ابن ذكوان}إنْ جآءنا{): ٢٩(
  .أماهلا ابن ذكوان  }جاءكم{): ٣٤(
  ).قَلٍْب متكَبٍر: (ابن ذكوان" قَلِب" نونَ }قَلِْب متكَبٍر{): ٣٥(
  ).لعلي أبلغ: (فتح الياء ابن عامر }لعلي أبلغُ{): ٣٧(
  ).فأَطَِّلع: ( رفع العني ابن عاِمر}ِلعفأَطَّ{): ٣٧(
)٣٧ :(}دوص{اِمرع ناب الصاد حفَت ) :دوص.(  
)٤١ :(}وكُمعاِلي أدالياَء وصالً هشام}م حفَت ) :وكُمعأد اِليم.(  



  ١١٦

١١٦  

 أبدلَ مهزةَ القطِع مهزةَ وصٍل مضمومة ، وضم اخلاء ابن }أدِخلُواْ{): ٤٦(
اِمرلُواْ: (عخاد.(  

)٥٢ :(}فَعنال ي{اِمرع نأبدل الياَء تاًء اب ) :فَعنال ت.(  
  ).يتذَكَّرون: ( أبدلَ تاَء اخلطاِب ياَء غيٍب ابن عاِمر}تتذَكَّرون{): ٥٨(
)٨٣، ٧٨، ٦٦ :(}مهآَءتآء ، جآَءِني ، جابن ذكوان}ج نأمالَه .  
  ).ِشيوخاً: (الشني ابن عاِمر كسر }شيوخاً{): ٦٧(
  ).فيكُونَ: ( نصب النونَ ابن عاِمر}فيكونُ{): ٦٨(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٧٣(

&  &  &  &  
  

  سورُة فصِّلت
  . أمالَ احلاَء ابن ذكوان}حم{): ١(
)٩ :(}كُمأِئن{تني قوالً واحداً ، وسهلَ اهلمزةَ الثانيةَ  أدخلَ أِلفاً بني اهلمز

  ).ءاِانكُم ، ءاِإنكُم: (وحقَّقَها ؛ وجهان هشام
)١٤ :(}مهآَءتها هشام}إذْ جأدغم ) :مهآَءتذكوان) إج وأمالَها ابن.  
  .  أمالَها ابن ذَكْوان}شآَء{): ١٤(
  .  أمالَها ابن ذَكْوان}جآُءوها{): ٢٠(
  ).أرنا: (لراَء ابن عامر أسكن ا}أِرنا{): ٢٩(
  . وقف عليها هشام باألوجِه األربعة}كلِّ شيٍء{): ٣٩(



  ١١٧

١١٧  

)٤١ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٤٣(
)٤٤ :(}ِميجة ، وأسقط }َءاْعذكوان حفصاً يف تسهيل اهلمزة الثَّاِني وافق ابن 

  ).أعجِمي: (فهاِم هشاممهزةَ االست
  . فيها األوجه اخلمسة ِلِهشام}ِشفَآء{): ٤٤(
  ).ونآَء: ( قدم األِلف وأخر اهلمزةَ ابن ذكوان}ونئا{): ٥١(

&  &  &  &  
  

  سورُة الشُّوَرى
  . أمالَ احلاَء ابن ذكوان}حم{): ١(
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٨(
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع املراتب : ام خبمسِة أوجه وقف عليها هش}يشآء{): ٨(

  .الثالثة ، ثُم تسهيلُها مع التوسط والقصر
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً هشام}إبراِهيم{): ١٣(
) نوِتِه ِمنها: (وعدمها)  ِمنهاينؤِتِه: ( كسر اهلاَء مع الصلَِة} ِمنهاينؤِتِه{): ٢٠(

  .جهان ِلهشام؛ و
، ١:  وقف عليها هشام باثين عشر وجها}شركَاؤاْ، وجزآؤاْ{): ٤٠، ٢١(

تسهيلُها مع : ٥، ٤إبدالُ اهلمزِة ألفاً مع املراتِب الثالث ؛ : ٣، ٢
إبدالُها واواً ساكنةً مع املراتب الثالث ؛ : ٨، ٧، ٦التوسِط والقصر ؛ 

  .رومها مع القصر: ١٢ الثالث ؛ إمشامها مع املراتِب: ١١، ١٠، ٩



  ١١٨

١١٨  

  ).يفعلون: ( بياِء الغيبة بدل التاء البِن عامر}تفعلون{): ٢٥(
)٣٠ :(}تبا كسفَِبم{اِمرع نالفاَء اب حذف ) :تبا كسِبم.(  
)٣٥ :(}لَمعوي{اِمرع ناب رفع امليم ) :لَمعوي.(  
  : عة أوجه وقف عليها هشام بتس }من وراِئ{): ٥١(

  .  اإلبدال ألفاً مع القصر والتوسط والطول -٣و٢و١   
  . التسهيل بالروم مع الطول والقصر -٥و٤  
  .  اإلبدال ياء ساكنة مع القصر والتوسط والطول -٨و٧و٦  
  . الروم مع القصر -٩  

&  &  &  &  
  

  سورُة الزخرف
  . أمالَ احلاَء ابن ذكوان}حم{): ١(
  ).ِمهاداً: ( ، وزاد أِلفاً بعد اهلاء ابن عاِمر كسر امليم}مهداً{): ١٠(
  ).تخرجون: ( فَتح التاَء وضم الراَء ابن ذكوان}تخرجون{): ١١(
  ).ينشأُ: ( فَتح الياَء ، وأسكن النونَ ، وخفَّف السني ابن عاِمر}ينشأُ{): ١٨(
نوناً ساكنةً ، وحذف األِلف ، وفتح الدالَ  أبدلَ الباَء }ِعباد الرحمن{): ١٩(

  ).ِعند الرحمن: (ابن عامر
)٤٧، ٣٠، ٢٩، ٢٠ :(}مآَءهذكوان}، "كله " شاء، ج أمالَهن ابن .  



  ١١٩

١١٩  

)٣٤، ٣٣ :(}وِتِهميوِلب ، وِتِهميِلب{اِمرع نكسر الباَء اب ) : ، وِتِهمِلِبي
وِتِهموِلِبي.(  

  ).لَما متاع: ( خفَّف امليم ابن عاِمر خبلٍف عن هشام}تاعلَما م{): ٣٥(
، واإلمالةُ البِن ) جآَءانا: ( زاد أِلفاً بعد اهلمزة ابن عامر}جآَءنا{): ٣٨(

  .ذكوان
)٤٩ :(}اِحرالس ها أيعامر}ي اهلاَء وصالً ابن ضم ) :اِحرالس ها أيي.(  
  ).أساِورةٌ: ( السني ، وزاد أِلفاً بعدها ابن عاِمر فتح}أسِورةٌ{): ٥٣(
  .أماهلا ابن ذكوان  }جاء{): ٥٣(
  ).يصدون: ( ضم الصاد ابن عاِمر}يِصدون{): ٥٧(
  ).َءاَاِلهتنا: ( سهلَ اهلمزةَ الثانيةَ ابن عاِمر}َءآِلهتنا{): ٥٨(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٦٣(
)٦٣ :(}كُمِجئْت الدالَ يف اجليِم هشام}قَد أدغم ) :كُمئْتقَج.(  
  ).يا ِعباِدي: ( أثبت الياَء وصالً ووقفاً ابن عاِمر}يا ِعباِد{): ٦٨(
  ).أُوِرتموها: ( أدغم الثاَء يف التاِء هشام}أُوِرثْتموها{): ٧٢(
)٧٨ :(}اكُمِجئْن الدالَ}لقَد يف اجليِم هشام أدغم ) :اكُمئْنلقَج.(  
  ).ووِقيلَه: ( نصب الالَّم ورفع اهلاَء ابن عاِمر}يوِقِيِلِه{): ٨٨(
  ).تعلَمونَ: ( بتاِء اخلطاِب البِن عامر}يعلَمونَ{): ٨٩(

&  &  &  &  
  



  ١٢٠

١٢٠  

  سورُة الدَُّخان
  . اإلمالةُ البِن ذكوان}حم{): ١(
  ).رب السماواِت: (الباَء ابن عاِمر رفع }رب السماواِت{): ٧(
)١٣ :(}مآَءهج ِلهشاٍم}وقَد اإلدغام ) :مآَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) وقَج ،.  
)١٧ :(}مآَءهجذكوان}و أمالَها ابن .  
  ).وِعيون: ( كسر العني فيهماابن ذكوان}"معاً "وعيون{): ٥٢، ٢٥(
  ).تغِلي: (ل الياِء البِن عامر بالتاِء بد}يغِلي{): ٤٥(
  ).فاعتلوه:(ضم التاء ابن عامر  }فاعِتلوه{): ٤٧(
  ).يف مقَاٍم أمني: ( ضم امليم ابن عاِمر}يف مقَاٍم أِمني{): ٥١(

&  &  &  &  
  

  سورُة الجاِثیة
  . أمالَ احلاَء ابن ذكوان}حم{): ١(
  ).ؤِمنونت: ( بتاِء اخلطاِب البِن عامر}يؤِمنون{): ٦(
  ).هزؤاً: ( مهز الواو ابن عاِمر}هزواً{): ٩(
)١١ :(}من رجٍز أليم{اِمرع ناب امليم جر ) :من رجٍز أليٍم.(  
)١٤ :(}ِزيجبالنوِن بدل الياء البن عامر}ِلي ) :ِزيجِلن.(  
)١٧ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
  ).سواٌء: (عاِمر رفعها ابن }سواًء{): ٢١(



  ١٢١

١٢١  

  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عاِمر}تذَكَّرون{): ٢٣(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٣٢(
)٣٥ :(}مذْتخات{اِمرع نالذالَ يف التاِء اب أدغم ) :متخات.(  
  ).هزؤاً: ( مهز الواو ابن عاِمر}هزواً{): ٣٥(

&  &  &  &  
  

  سورُة األحقاف
  . أمالَ احلاَء ابن ذكوان}حم{): ١(
)٧ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
)١٢ :(}ِذرنبتاِء اخلطاِب بدل الياء البِن عامر}ِلي ) :ِذرنِلت.(  
 حذف اهلمزةَ ، وضم احلاَء ، وأسكن السني ، وحذف }إحساناً{): ١٥(

  ).حسناً: (ِمراألِلف بعدها ابن عا
  ).كَرهاً: ( فَتح الكاف فيهما هشام}"معاً "كُرهاً{): ١٥(
)١٦ :(}زاوجتون ، نلُ ، أحسقَبتنتقبل ، " أبدلَ النونَ ياًء مضمومةً يف }ن

يتقَبلُ عنهم أحسن ما عِملواْ : (ابن عاِمر" أحسن"، ورفع " نتجاوز
  ).ِهمويتجاوز عن سيئاِت

)١٧ :(}أُف{اِمرع نبناها على الفتح من دوِن تنويٍن اب ) :أُف.(  
 أدغم النونَ األوىل يف النوِن الثانيِة هشام ؛ مع املد املشبِع }أتِعداِنِني{): ١٧(

  ).أتِعداني: (يف األِلف



  ١٢٢

١٢٢  

)١٩ :(}مهفِّيوذكوان}وِلي أبدلَ الياَء األوىل نوناً ابن  :)مهفِّيوولن.(  
)٢٠ :(}متبأذْه{اِمرع نمهزةَ استفهاٍم اب زاد ) :متبوأدخلَ أِلفاً بني ) ءأَذْه ،

، ) ءااَذْهبتم: (اهلمزتني هشام مع تسهيِل اهلمزِة الثانيِة وحتقيِقها؛وجهان
)متبءاأذْه.(  

)٢٥ :(}مهى ، مساِكنرهم" مفتوحةً ، ونصب  أبدلَ الياَء تاًء}ال يمساكن "
اِمرع ناب :  

)مهساِكنى ِإالَّ مرال ت.(  
النقل مع اإلسكان : ٢، ١:  فيها ِلهشاٍم أربعةُ أوجٍه وقفاً}من شيٍء{): ٢٦(

  .اإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ والروم: ٤، ٣والروم ؛ 
  ).وإصرفْنا: (لصاِد هشام أدغم الذالَ يف ا}وإذْ صرفْنا{): ٢٩(
  . وقف عليها هشام باألوجه اخلمسة}أوِليآء{): ٣٢(

&  &  &  &  
  

  ρسورُة ُمَحمٍَّد 
  ).قاتلُواْ: ( فَتح القاف والتاَء ، وزاد أِلفاً بينهما ابن عاِمر}قُِتلُواْ{): ٤(
)١٧ :(}مهزاد{هنلٍْف عذكوان ِبخ أمالَها ابن .  
، وأمالَ األِلف ابن ) فَقَجآَء: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}قَد جآَءفَ{): ١٨(

  .ذكوان
)١٨ :(}مهآَءتذكوان}ج أمالَها ابن .  
)٢٦ :(}مهاررإس{اِمرع ناهلمزةَ اب حفَت ) :مهاررأَس.(  



  ١٢٣

١٢٣  

&  &  &  &  
  

  سورُة الفتح
النقل ؛ وعليه : ٢، ١: ٍه وقف عليها هشام بأربعِة أوج}السوِء{): ٦(

  اإلسكانُ والروم ؛ 
  .اإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ والروم: ٤، ٣

  ).عليِه اَهللا: ( كسر اهلاَء ، ورقَّق لفظَ اجلاللِة ابن عاِمر}عليه اَهللا{): ١٠(
  ).نؤِتيهفَس: ( أبدلَ الياَء األوىل نوناً ابن عاِمر}فَسيؤِتيه{): ١٠(
)١٢ :(}متنلْ ظَنب{يف الظاِء هشام الالم أدغم ) :متنظَّنب.(  
  . عند الوقف ِلهشاٍم األوجه اخلمسة}يشآُء{): ١٤(
  ).بتحسدوننا: ( أدغم الالم يف التاِء هشام}بلْ تحسدوننا{): ١٥(
)١٧ :(}هذِّبعي ، ِخلْهدأبدلَ الياَء}ي اِمرع نفيهما نوناً اب ) :هذِّبعن ، ِخلْهدن.(  
  ).إجعلَ: ( أدغم الذالَ يف اجليِم هشام}إذْ جعلَ{): ٢٦(
)٢٧ :(}قدص لَقَد{الدالَ يف الصاِد هشام أدغم ) :قدلَقَص.(  
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٢٧(
  . أمالَها ابن ذكوان}التوراة{): ٢٩(
  ).شطَئََه: ( فَتح الطاَء ابن ذكوان}شطْئَه{): ٢٩(
)٢٩ :(}هرذكوان}فئاز ابن حذف األِلف ) :هرفَأز.(  

&  &  &  &  
  



  ١٢٤

١٢٤  

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

&  &  &  &  
  

  سورُة ق
)٥، ٢ :(}مآَءهذكوان}"معاً "ج أمالَهما ابن .  
  ).متنا: ( ابن عامر ضم امليم}ِمتنا{): ٣(
  ).ءاِئذا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام ِبخلٍْف عنه}أِءذَا{): ٣(
)٢١، ١٩ :(}آَءتجذكوان}"معاً "و أمالَهما ابن .  
  . أمالَها ابن ذكوان}وجآَء{): ٣٣(
 نٍُبمِني: ( ضم نونَ التنويِن وصالً هشام} ادخلُوهاِنمِنيٍب{): ٣٤، ٣٣(

  ).ادخلُوها
)٤٤ :(}قَّقشت{اِمرع ناب الشني دشد ) :قَّقشت.(  

&  &  &  &  
  

  سورُة الذَّاِریات
  ).وِعيون: ( كسر العني ابن عامر}وعيون{): ١٥(
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً هشام}إبراِهيم{): ٢٤(
  ).إدخلُواْ: (بن عاِمر أدغم الذالَ يف الداِل ا}إذْ دخلُواْ{): ٢٥(



  ١٢٥

١٢٥  

  . أمالَها ابن ذكوان}فَجآَء{): ٢٦(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٤٣(
  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عاِمر}تذَكَّرون{): ٤٩(

&  &  &  &  
  

  سورُة الطور
)٢١ :(}مهتيأِلفاً بعد الياء على اجل}واتبعتهم ذُر زاد اِمرع نمع اب :

)مهاتيذُر.(  
:  زاد أِلفاً بعد الياء على اجلمع وكسر التاء ابن عاِمر}ذُريتهم وما{): ٢١(

)اِتهميذُر.(  
النقل مع اإلسكان والروم ، :  األوجه األربعة ِلهشاٍم وقفاً}شيٍء{): ٣٥(

  .لرومواإلبدالُ مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ وا
  ).املسيِطرون: ( بالسني بدل الصاد ِهلشاٍم}املصيِطرون{): ٣٧(

&  &  &  &  
  



  ١٢٦

١٢٦  

  سورُة النَّجم
  . أمالَ الراَء واهلمزةَ فيهما ابن ذكوان}"معاً "رأَى{): ١٨، ١١(
)١١ :(}ا كذَبالذَّالَ هشام}م دشد ) :ا كذَّبم.(  
)١٣ :(}َءاهر{أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن هنلٍْف عذكواٍن ِبخ .  
)٢٣ :(}مآَءهج ِلهشاٍم}ولقَد اإلدغام ) :مآَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) ولقَج ،.  
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً هشام}إبراِهيم{): ٣٧(
  ).وثَموداً: ( نونها ابن عامر}وثَموداْ{): ٥١(

&  &  &  &  
  
  

  سورُة الَقمر
)٤ :(}ج ولَقَدماإلدغام ِلهشام}آَءه ) :مآَءهواإلمالةُ البِن ذكوان) ولَقَج ،.  
  ).فَفَتحنا: ( شدد التاَء ابن عاِمر}فَفَتحنا{): ١١(
  ).ِعيوناً: ( كسر العني ابن ذكوان}عيوناً{): ١٢(
)٢٣ :(}ودثَم تكذَّب{اِمرع ناَء يف الثاِء ابالت أدغم ) :كذَّبودثَّم.(  
)٢٥ :(}ٍه}أَُءلِْقيالتحقيق من دوِن إدخاٍل -١:  فيها ِلهشاٍم ثالثةُ أوج 

 اإلدخالُ مع -٣، ) ءاأُلِْقي: ( التحقيق مع اإلدخال-٢كحفص ، 
  ).ءااُلِْقي: (التسهيل

  ).ستعلَمون: ( بتاِء اخلطاِب البِن عامر}سيعلَمون{): ٢٦(



  ١٢٧

١٢٧  

  ) .ولقَصبحهم( الدال يف الصاد هشام أدغم }ولقد صبحهم{): ٣٨(
  .، واإلمالةُ البِن ذكوان) ولَقَجآَء: ( اإلدغام ِلهشاٍم}ولَقَد جآَء{): ٤١(

&  &  &  &  
  

  سورُة الرحمن
والْحب ، : ( نصبهما بالفتحِة ابن عامر}والْحب ، الريحانُ{): ١٢(

  ).والرحيانَ
  ).ذا العصِف: (ِف بدل الواو ابن عاِمر نصبها باألِل}ذو العصِف{): ١٢(
  . أمالَهما ابن ذكواٍن ِبخلٍْف عنه}"معاً "واإلكْرام{): ٧٨، ٢٧(
  ).أيه الثَّقَالن: ( ضم اهلاَء وصالً ابن عامر}أيه الثَّقَالن{): ٣١(
  ) .ذو اجلالل: (ضم الذال وأبدل الياء واواً ابن عامر }ذي اجلالل{): ٧٨(

&  &  &  &  
  

  سورُة الواِقعة
  ).وال ينزفُون: ( فَتح الزاي ابن عامر}وال ينِزفَون{): ١٩(
  . ال إشمام فيها ِلهشاٍم ألنها مصدر}ِقيالً{): ٢٦(
  ).ءاِئذا ، ءاإنا: ( أدخلَ أِلفاً بني اهلمزتِني فيهما هشام}أِئذا ، أَِءنا{): ٤٧(
  ).متنا: (ن عاِمر ضم امليم اب}ِمتنا{): ٤٧(
  ).أَو ءاباؤنا: ( أسكن الواو ابن عاِمر}أَو ءاباؤنا{): ٤٨(



  ١٢٨

١٢٨  

)٥٥ :(}برش{اِمرع ناب الشني حفَت ) :برش.(  
)٧٢، ٦٩، ٦٤، ٥٨ :(}متتِني هشام؛ وله }"كله"َءأنأدخلَ أِلفاً بني اهلمز 

  ).ءااَنتم)(تمءاأن:(حتقيق اهلمزة الثَّاِنية وتسهيلُها
  ).تذَّكَّرون: ( شدد الذالَ ابن عاِمر}تذَكَّرون{): ٦٢(

&  &  &  &  
  



  ١٢٩

١٢٩  

  سورُة الحدید
)٥ :(}عجرت{اِمرع نالتاَء ، وكسر اجليم اب حفَت ) :ِجعرت.(  
)١٠ :(}دوع وكُال{ عامر" كُالً" رفع ابن) :دوكُلٌّ وع.(  
)١٨، ١١ :(}، ضاِعفَهفيفاعضي { العني فيهما ابن دوشد ، األلف حذف 

  ).فيضعفَه ، يضعف: (عامر
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيل{): ١٣(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ١٤(
  ).ال تؤخذُ: ( بالتاِء بدل الياء البن عامر}ال يؤخذُ{): ١٥(
  ).وما نزلَ: (زاي ابن عامر شدد ال}وما نزلَ{): ١٦(
)٢٤ :(}الغِني وأسقطَ }فَإنَّ اَهللا ه "وعامر" ه ابن) :فَإنَّ اَهللا الغِني.(  
  ).وإبراهام: ( أبدلَ الياَء أِلفاً هشام}وإبراِهيم{): ٢٦(
بإبداِل اهلمزِة أِلفاً :  وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}من يشآء{): ٢٩(

  . الثالث ، وبتسهيِل اهلمزِة مع التوسط والقصرباملراتِب
&  &  &  &  

  



  ١٣٠

١٣٠  

  سورُة المجادلة
)١ :(}ِمعس الدالَ يف السني هشام}قَد أدغم ) :ِمعقَس.(  
  ).يظَّاهرون: ( فَتح الياَء ، وشدد الظاَء ، وفتح اهلاَء ابن عامر}يظَاِهرون{): ٢(
)٨ :(}آءوكذك}ج وان أمالَها ابن.  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}"معاً "ِقيلَ{): ١١(
:  أسكن اجليم ، وحذف األِلف ابن عاِمر على التوحيد}يف ااِلِس{): ١١(

  ).يف اِْلِس(
)١٣ :(}مفَقْتيف اهلمزِة الثانيِة }َءأش لَهو ، تني هشامأدخلَ أِلفاً بني اهلمز 

  ).أشفقْتم ، ءااَشفَقْتمءا: (التحقيق والتسهيل
النقل مع اإلسكان : ٢، ١:  فيها ِلهشاٍم وقفاً أربعةُ أوجٍه}على شيٍء{): ١٨(

  .اإلبدال مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكان والروم: ٤، ٣والروم؛    
  ).ورسِلي إنَّ: ( فَتح الياَء وصالً ابن عاِمر}ورسِلي إنَّ{): ٢١(

&  &  &  &  
  

  سورُة الحشر
)٢ :(}بعالر{اِمرع ناب العني ضم ) :بعالر.(  
)٢ :(}مهوتيعامر}ب كسر الباَء ابن ) :مهوتِبي.(  
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع املراتب :  فيها ِلهشاٍم مخسةُ أوجٍه وقفاً}يشآُء{): ٦(

  .الثالث ، والتسهيل مع التوسط والقصر



  ١٣١

١٣١  

  ).كي ال تكونَ: ( بتاء التأنيث خبلٍف عن هشام} يكونَكي ال{): ٧(
  ).دولَةٌ: ( بالرفِع ِلِهشام}دولَةً{): ٧(
  .أماهلا ابن ذكوان  }جاؤوا{): ١٠(
)٢٤ :(}بأربعة أوجه}البارئ وقف عليها هشام  : عإبدالُ اهلمزِة ياًء م

  .اإلسكاِن والروم واإلمشام، مث تسهيلها مع الروم

  الممتحنةسورُة 
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً ؛ مع القصر :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجه}أوِليآء{): ١(

  .والتوسط والطول
  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "جآَءكُم{): ١٠، ١(
  ).فقَضلَّ: ( أدغم الدال يف الضاِد ابن عاِمر}فقَد ضلَّ{): ١(
بالنقل ؛ وعليه اإلسكانُ :  بأربعِة أوجه وقف عليها هشام}ِبالسوِء{): ٢(

  .والروم ، وباإلبداِل مع اإلدغام ؛ وعليه اإلسكانُ والروم
:  ضم الياَء ، وفتح الفاَء ، وشدد الصاد مفتوحةً ابن عاِمر}يفِْصلُ{): ٣(

  ).يفَصلُ(
  ).سوةِإ: ( كسر اهلمزةَ فيهما ابن عاِمر}"معاً"أُسوة{): ٤(
  ).إبراهام: ( أبدلَ الياَء فيها أِلفاً هشام}"األوىل دونَ الثَّاِنية "إبراهيم{): ٦، ٤(
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً : ٣، ٢، ١:  فيها ِلهشاٍم وقفاً اثنا عشر وجها}برءاؤاْ{): ٤(

، ٧، ٦تسهيلُ اهلمزِة مع التوسِط والقصر ؛ : ٥، ٤مع املراتب الثالثة ؛ 
اإلمشام : ١١، ١٠، ٩دالُ اهلمزِة واواً مع مراتب العارض الثالث ؛ إب: ٨

 القصر: ١٢؛ كَذَِلك عم موالر.  



  ١٣٢

١٣٢  

  . فيها األوجه األربعة ِلهشام}شيء{): ٤(
&  &  &  &  

  

  سورُة الصَّف
  . أمالَها ابن ذكوان}التوراة{): ٦(
)٦ :(}مآَءهذكوان}ج أمالَها ابن .  
  ).مِتم نوره": (نوِرِه"، ونصب " مِتم" نونَ }ِهمِتم نوِر{): ٨(
)١٠ :(}ِجيكُمنت{اِمرع ناجليم اب دالنونَ ، وشد حفَت ) :يكُمجنت.(  

&  &  &  &  
  

  سورُة الجمعة
  . أمالَها ابن ذكوان}التوراة{): ٥(
  . أمالَها ابن ذكوان ِبخلٍْف عنه}اِحلمار{): ٥(

&  &  &  &  
  

  سورُة المناِفقون
  . أمالَهما ابن ذكوان}جآَءك ، جآء{): ١١، ١(
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}ِقيلَ{): ٥(

&  &  &  &  



  ١٣٣

١٣٣  

  
  سورُة التغاُبن

)٩ :(}ِخلْهدوي ، كَفِّربالنوِن فيهما بدل الياء البِن عامر}ي ) : ، كَفِّرن
ِخلْهدون.(  

)١٧ :(}اِعفْهضاألِل}ي حذف اِمرع ناب العني دوشد ، ف) :فْهعضي.(  
&  &  &  &  

  سورُة الطالق
)١ :(}يوِتِهنب{اِمرع نكسر الباَء اب ) :وِتِهنِبي.(  
  ) .فقَظَّلم: (أدغم الدال يف الظاء }فقد ظلم{): ١(
باِلغٌ : (ابن عامر" أمِرِه"، ونصب راَء " باِلغُ" نونَ غني }باِلغُ أمِرِه{): ٣(

هرأم.(  
  ).قَجعلَ: ( أدغم الدالَ يف اجليِم هشام}قَد جعلَ{): ٣(
  ).نكُراً: ( ضم الكاف ابن ذكوان}نكْراً{): ٨ (
  ) .ندِخلْه: (بالنون بدل الياء البن عامر }يدخلْه{): ١١(

&  &  &  &  
  

  سورُة التحریم
)٤ :(}تغص الدالَ يف الصاِد}فَقَد هشام أدغم ) :تغفَقَص.(  
  ).تظَّاهرا: ( شدد الظاَء ابن عاِمر}تظَاهرا{): ٤(



  ١٣٤

١٣٤  

  . أمالَها ابن ذكوان ِبخلٍْف عنه}ِعمران{): ١٢(
 كسر الكاف ، وفتح التاَء ، وزاد أِلفاً بعدها على التوحيد }وكُتِبِه{): ١٢(

اِمرع ناِبِه: (ابوِكت.(  
&  &  &  &  

  



  ١٣٥

١٣٥  

   الملكسورُة
  ).هترى: ( أدغم الالم يف التاِء ِهشام}هل ترى{): ٣(
أدغم الدالَ يف الزاي ابن عامٍر خبلٍف عن ابِن ذكوان   }ولقَد زينا{): ٥(

  ).ولَقزينا:(
  .، واإلمالةُ البِن ذكوان) قَجآَءنا: ( اإلدغام ِلهشام}قَد جآَءنا{): ٩(
)١٦ :(}متة  }َءأَِمنيف اهلمزِة الثَّاِني لَهتني هشام ، وأدخلَ أِلفاً بني اهلمز

  ).َءأَِمنتم: (، والتحقيق) َءااَِمنتم: (التسهيل
)٢٧ :(}عامر}ِسيئَت ةً ابنكسرةَ السِني ضم أشم .  
  . أشم كسرةَ القاِف ضمةً هشام}وِقيلَ{): ٢٧(
  .ح الياَء وصالً مواِفقاً حفصاً فَت}ومن مِعي أو رِحمنا{): ٢٨(

&  &  &  &  
  سورُة القلم

  . أدغم النونَ يف الواِو ابن عامر}ن والقلَِم{): ٢-١(
َءاَنْ : ( زاد مهزةَ االستفهام ، وسهلَ اهلمزةَ الثانيةَ ابن عاِمر}أنْ كَانَ{): ١٤(

  ).َءااَنْ كَانَ: (، وأدخلَ أِلفاً بني اهلمزتني هشام) كَانَ
  ).أنُ اغْدواْ: ( ضم النونَ وصالً ابن عاِمر}أِن اغْدواْ{): ٢٢(

&  &  &  &  
  سورُة الحاقَّة    

)٣ :(}راكأد{هنلٍْف عذكوان ِبخ أمالَ الراَء ابن .  



  ١٣٦

١٣٦  

)٤ :(}ودثَم تكَذَّب{اِمرع نالتاَء يف الثاِء اب أدغم ) :ودثَّمكَذَّب.(  
  ).فَهترى: (غم الالم يف التاِء هشام أد}فَهلْ ترى{): ٨(
 بياِء الغيبِة بدل التاء يف }قَِليالً ما تؤِمنون ، قَِليالً ما تذَكَّرون{): ٤٢-٤١(

: الفعلني البِن عامر خبلٍف عن ابِن ذكوان ، وشدد الذالَ ابن عامر
  ).يؤِمنون ، يذَّكَّرون(

&  &  &  &  
  جسورُة المعا ر

  ).سالَ: ( أبدلَ اهلمزةَ أِلفاً ابن عامر}أَلَس{): ١(
  ).نزاعةٌ: ( رفعها ابن عامر}نزاعةً{): ١٦(
)٣٣ :(}اداِتِهمهعامٍر على التوحيد}بش الداِل ابن بعد األِلف حذف  :

)ِتِهمادهبش.(  
&  &  &  &  

  υسورُة نوٍح 
  ).أنُ اعبدواْ: ( ضم النونَ وصالً ابن عامر}أِن اعبدواْ{): ٣(
  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ٤(
  ).دعآِئي ِإالَّ: ( فَتح الياَء وصالً ابن عاِمر}دعآِئي ِإالَّ{): ٦(
)٢٨ :(}ِتييذكوان}ب الياَء ابن أسكن ) :ِتييب.(  

&  &  &  &  
  



  ١٣٧

١٣٧  

  سورُة الجن
)٦ :(}موهادفَز{نلٍْف عذكوان ِبخ أمالَها ابن ه.  
)١٧ :(}لُكْهسبالنوِن بدل الياء البن عامر}ي ) :لُكْهسن.(  
  ).لُبداً: ( ضم الالم هشام ِبخلٍْف عنه}ِلبداً{): ١٩(
  ).قَالَ إنما: ( بناها على املاضي هشام}قُلْ ِإنما{): ٢٠(

&  &  &  &  
  سورُة المزَّمِّل

)٣ :(}قُصوصالً اب}أِو ان الواو عامر ضم ن) :قُصان أو.(  
  ).ِوطَاءاً: ( كسر الواو ، وفتح الطاَء ، وزاد أِلفاً بعدها ابن عامر}وطْئاً{): ٦(
  ).رب املشرق: ( جر الباَء ابن عاِمر}رب املشرق{): ٩(
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ١٩(
  ).ثُلْثَي: (أسكن الالم هشام }ثُلُثَي{): ٢٠(
)٢٠ :(}فَهووِنصو وثُلُثَه{اِمرع نما ابهجر ) :ِفِهي وثُلُِثِهيوِنص.(  

&  &  &  &  
  سورُة المدَّثِّر

)٥ :(}زجوالر{اِمرع ناب كسر الالم ) :زجوالر.(  
)٢٧ :(}أدراك{هنلٍْف عذكوان ِبخ أمالَ الراَء ابن .  
 إبدالُ اهلمزة أِلفاً مع املراتِب : وقف عليها هشام خبمسِة أوجه}يشآُء{): ٣١(

  .الثالث ، وتسهيلُها مع التوسط والقصر



  ١٣٨

١٣٨  

:  زاد أِلفاً بعد الذاِل ، وحذف اهلمزةَ ، وفتح الدال ابن عامر}إذْ أدبر{): ٣٣(
)ربِإذَا د.(  

  . أمالَهما ابن ذكوان}"معاً "شآَء{): ٥٥، ٣٧(
  ).مستنفَرة: ( عاِمر فَتح الفاَء ابن}مستنِفرة{): ٥٠(

&  &  &  &  
  

  سورُة القیامة
يِحبونَ ، : ( أبدلَ التاَء فيهما ياًء ابن عامر}تِحبونَ ، وتذَرونَ{): ٢١، ٢٠(

  ).ويذَرونَ
)٢٧ :(}ناٍقسمر {اِمرع نالنونَ يف الراِء من غري سكٍْت اب أدغم ) :اٍقن رم.(  
  ).تمنى: (الياء البِن عامر بالتاِء بدل }يمنى{): ٣٧(

&  &  &  &  
  سورُة اإلنسان

: ، والبِن ذكوان وقفاً إثبات األِلِف) سالِسالً: ( نونها هشام}سالِسالْ{): ٤(
  ).سالِسلْ: (، وإسقاطه مواِفقاً للوجِه الثاين ِلحفص) سالِسال(

  .موافقاً حفصاً  أثبت األِلف وقفاً ابن عاِمر }"األوىل "قَواِريراْ{): ١٥(
  . أثبت هشام أِلفاً وقفاً}"الثانية "قَواِريراْ{): ١٦(
)٢١ :(}قربتوإس{اِمرع ناب القاف جر ) :ٍقربتوإس.(  
  . أماهلا ابن ذكوان }شاء{): ٢٩(
  ).يشآءونَ: ( بالياِء بدل التاِء البِن عامر}تشآءونَ{): ٣٠(



  ١٣٩

١٣٩  

&  &  &  &  
  سورُة المرسالت

  ).نذُراً: ( ضم الذالَ ابن عاِمر}نذْراً{): ٦(
)١٤ :(}راكأد{هنلٍْف عذكوان ِبخ أمالَ الراَء ابن .  
)٣٣ :(}ِجمالَت{اِمرع نأِلفاً بعد الالِم اب زاد ) :ِجماالت.(  
  ).وِعيون: ( كسر العني ابن ذكوان}وعيون{): ٤١(
  .ةً هشام أشم كسرةَ القاِف ضم}ِقيلَ{): ٤٨(

&  &  &  &  
  



  ١٤٠

١٤٠  

  سورُة النََّبأ
  ).وفُتحت: ( شدد التاَء ابن عامر}وفُِتحِت{): ١٩(
  ).وغَساقا: ( خفَّف السني ابن عاِمر}وغَساقا{): ٢٥(
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٣٩(

&  &  &  &  
  سورُة النَّاِزعات

  ).َءاِإنا: (زتني قوالً واحداً أدخلَ هشام أِلفاً بني اهلم}أَِءنا{): ١٠(
  ).ِإذَا: ( أسقطَ مهزةَ االستفهاِم ابن عاِمر}أَِءذَا{): ١١(
)٢٧ :(}متة}َءأَنحتقيِق اهلمزِة الثَّاِني عتني مأِلفاً بني اهلمز أدخلَ هشام ) :متَءاأَن (

  .؛ وجهان) َءااَنتم: (، وتسهيِلها
ثالثةٌ باإلبداِل ؛ : يها هشام باألوجِه اخلمسة وقف عل}السمآُء{): ٢٧(

  .ووجهاِن بالتسهيل
  .أماهلا ابن ذكوان }جاءت{): ٣٤(

&  &  &  &  
  سورُة عبس

 أمالَهن ابن }، جآَءت"معاً"جآَءه ، جآَءك ، شآَء {): ٣٣، ٢٢، ٨،١٢، ٢(
  .ذكوان

)٤ :(}هفَعنعامر}فَت رفعها ابن ) :هفَعنفَت.(  
  ).إنا صببنا: ( كسر اهلمزِة ابن عاِمر}أنا صببنا{ ):٢٥(

&  &  &  &  



  ١٤١

١٤١  

  سورُة التكویر
)١٢ :(}ترعهشام}س العني خفَّف ) :تِعرس.(  
)٢٣ :(}َءاهر{هنلٍْف عذكوان ِبخ ما ابنالراَء واهلمزةَ وأمالَه حفَت .  
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٢٨(

&  &  &  &  
  

  سورُة االنفطار
)٧ :(}لَكدفَع{اِمرع نالدالَ اب دشد ) :لَكدفَع.(  
  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٨(
  ).بتكَذِّبون: ( أدغم الالم يف التاِء هشام}بلْ تكَذِّبون{): ٩(
)١٧، ١٦ :(}راكمعاً "أد"{هنلٍْف عذكوان ِبخ ما ابنأمالَه .  

&  &  &  &  
  رُة المطفِِّفینسو

)١٩، ٨ :(}راكا أدمعاً "وم"{هنلٍْف عذكوان ِبخ ما ابنأمالَه .  
  ).بل ران: ( أدغم الالم يف الراِء من دوِن سكٍت ابن عامر} رانَسبلْ{): ١٤(
  ).فَاِكِهني: ( زاد أِلفاً بعد الفاِء ابن عامر}فَِكِهني{): ٣١(
)٣٦ :(}بلْ ثُوه{ أدغم يف الثاِء هشام الالم) :بثُّوه.(  

&  &  &  &  



  ١٤٢

١٤٢  

  سورُة االنشقاق
  ).ويصلَّى: ( ضم الياَء ، وفتح الصاد ، وشدد الالم ابن عامر}ويصلَى{): ١٢(

&  &  &  &  
  سورُة البروج

  ال خالف فيها    
&  &  &  &  

  سورُة الطارق
)٢ :(}راكأد{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَها ابن .  

&  &  &  &  
  سورُة األعلى

  . أمالَها ابن ذكوان}شآَء{): ٧(
  ) .بتؤِثرون: (أدغم الالم يف التاء هشام }بلْ تؤثرون{): ١٦(

&  &  &  &  
  سورُة الغاشیة

  . أمالَ األِلف هشام}َءاِنية{): ٥(
  ).ِبمسيِطر: ( بالسني بدل الصاد ِلهشام}ِبمصيِطر{): ٢٢(

&  &  &  &  
  سورُة الفجر

)١٦ :(}رعامر}فَقَد الدالَ ابن دشد ) :رفَقَد.(  



  ١٤٣

١٤٣  

  ).وال تحضونَ: ( ضم احلاَء وحذف األِلف ابن عاِمر}وال تحآضونَ{): ١٨(
  . أمالَها ابن ذكوان}وجآَء{): ٢٢(
  ).وجِيء:(أشم كسرة اجليم ضمة هشام  }وِجيء{): ٢٣(

&  &  &  &  
  سورُة البلد

  ).موصدة: ( أبدلَ اهلمزةَ واواً ابن عاِمر}مؤصدة{): ٢٠(
&  &  &  &  

  سورُة الشَّْمس
)١١ :(}ودثَم تكَذَّب{اِمرع نالتاَء يف الثاِء اب أدغم ) :ودثَّمكَذَّب.(  
)١٥ :(}خافبالفاِء بدل الواو البِن عامر}وال ي ) :خاففَال ي.(  

&  &  &  &  
  رة الشَّرح وسورة التینسورُة اللیل وسورة الضَُّحى وسو

فيهن ال خالف  
&  &  &  &  

   العلقسورُة
)٧ :(}َءاهر{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَ الراَء واهلمزةَ ابن .  

&  &  &  &  
  سورُة القدر

)٢ :(}راكأد{هنلٍْف عذكواٍن ِبخ أمالَ الراَء ابن .  



  ١٤٤

١٤٤  

&  &  &  &  
  سورُة البیَِّنة

)٤ :(}مهآَءتج{ذكوان أمالَها ابن .  
إبدالُ اهلمزِة أِلفاً مع القصِر :  وقف عليها هشام بثالثِة أوجٍه}حنفآء{): ٥(

  .والتوسِط والطول
أسكن الياء وزاد مهزة مفتوحة بعد الياء ابن ذكوان  }"معاً"الِربية {): ٧، ٦(

  ) .الربيئَة(
&  &  &  &  

  سورُة الزَّْلَزَلة
)٨، ٧ :(}هرراً يياًوخرش ، هرالً ووقفاً}و ياهلاَء فيهما وص هشام أسكن  :

)هراً يرش ، هرراً ييخ.(  
&  &  &  &  

  سورُة العاِدیات

  ال خالف فيها
&  &  &  &  

  سورُة القاِرعة
)١٠، ٣ :(}راكمعاً "أد"{هنلٍْف عذكوان ِبخ أمالَ الراَء ابن .  

&  &  &  &  
  



  ١٤٥

١٤٥  

  سورُة التَّكاُثر
)٦ :(}ورعامر}نَّلَت التاَء ابن ضم ) :َّنورلَت.(  

&  &  &  &  
  سورُة العصر

  ال ِخالف فيها
&  &  &  &  

  سورُة اْلُهَمَزة
)٢ :(}عمعامر}ج ابن امليم دشد ) :عمج.(  
  ).موصدة: ( أبدلَ اهلمزةَ واواً ابن عامر}مؤصدة{): ٨(

&  &  &  &  
  سورُة الفیل
  ال ِخالف فيها

&  &  &  &  
  رُة ُقریشسو

  ).ِلِئالِف: ( حذف الياَء بعد اهلمزِة ابن عاِمر}إليالِف{): ١(
&  &  &  &  

  سورُة الماعون وسورة الكوثر

  ال ِخالف فيهما
&  &  &  &  



  ١٤٦

١٤٦  

  سورُة الكاِفُرون
  . أمالَ األِلف فيهن هشام} ، عاِبد"معاً "عاِبدون{): ٥، ٤، ٣(
  ).وِلي ِدين: (كوان أسكن الياَء ابن ذ}وِلي ِدين{): ٦(

&  &  &  &  
  سورُة النَّْصر

  . أمالَها ابن ذكوان}جآَء{): ١(
&  &  &  &  

  سورُة المسد
  ).حمالَةُ احلطب: ( رفع التاَء ابن عاِمر}حمالَةَ احلطب{): ٤(

&  &  &  &  
  سورُة اإلخالص

  ).كُفُؤاً: ( مهز الواو ابن عامر}كُفُواً{): ٤(
&  &  &  &  

  ق وسورة النَّاسسورُة الفَل

  ال خالف فيِهما
&  &  &  &  &  &  &  &  

&  &  &  &  &  &  
&  &  &  &  

  

  



  ١٤٧

١٤٧  

وصلَّى اُهللا وسلَّم وبارك على معلِِّم الناِس اخلري؛ سيِدنا حممٍد، وعلى 
  .آِلِه، وصحابِتِه أمجِعني

&  &  &  & 

سند المؤلف الشیخ محمد نبهان مصري لـقراءة اإلمام عبد اهللا 
 بن عامر

ب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله          احلمد هللا ر  
  :وصحبه  أمجعني ، وبعد 

حممد نبهان بن حسني مصري ، احلمـوي        : فإين أنا املفتقر إىل اهللا عز وجل        
مولداً املكي إقامة قد تلقيت القرآن الكرمي كامالً غيباً بقراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر               

هشام وابن ذكوان من طر يق الشاطبية من شيخي الشيخ سعيد بن            الدمشقي براوييه   
عبد اهللا احملمد احلموي وهو تلقاه عن الشيخ نوري بن أسعد الشحنة وهو عن الشيخ              

) ح(أمحد البابويل وهو عن الشيخ حممود الكيزاوي وهو عن الشيخ أمحد احللـواين              
يخ عبد العزيز عيون السود     وقد أجازين ا الشيخ عبد الغفار الدرويب بسنده عن الش         
وهو عن الـشيخ أمحـد      .  عن الشيخ حممد سليم احللواين عن الشيخ أمحد احللواين        

املرزوقي شيخ القراء مبكة وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي وهو على الـشيخ عبـد               
الرمحن األجهوري وهو على الشيخ عبدو السجاعي وهو على الشيخ أمحـد بـن              

ألجهوري على الشيخ أمحد البقري وهو علـى الـشيخ          وقرأ ا ) ح  (رحيب البقري   
حممد بن قاسم البقري وهو على الشيخ الزين عبد الرمحن بن شحاذة اليمين وهو عن               
والده الشيخ شحاذة اليمين وهو عن الشيخ الناصر حممد بن سامل الطبالوي وهو عن              

خ أمحد  شيخ اإلسالم زكريا األنصاري وهو عن كل من الشيخ رضوان العقيب والشي           
األميوطي والشيخ طاهر النويري والشيخ الشهاب أمحد القلقيلي وهم علـى خامتـة      



  ١٤٨

١٤٨  

وقرأ عبد الرمحن اليمين على     ) ح(احملققني اإلمام الشمس حممد بن حممد بن اجلزري         
الشيخ علي بن غامن املقدسي وهو على الشيخ إبراهيم السمديسي وهو على الـشيخ              

زري ، وقرأ ابن اجلزري على الشيخ أيب حممد عبد          أمحد األميوطي وهو على ابن اجل     
الرمحن البغدادي الواسطي وهو على الشيخ حممد بن أمحد الصائغ وهو على الـشيخ            
علي بن شجاع املعروف بالكمال الضرير صهر الشاطيب وهو على اإلمام القاسم بن             

ح وهو فريه الشاطيب وهو على الشيخ حممد بن هذيل وهو على الشيخ سليمان بن جنا       
  .  على اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين

وقرأ الداين رواية هشام على أيب الفتح فارس وهو على الشيخ عبـد اهللا بـن      
احلسني وهو على الشيخ حممد بن أمحد بن عبدانو هو على الشيخ احللوان وهو على               

  .اإلمام هشام وهو على اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصيب
رواية ابن ذكوان على الشيخ عبد العزيز بن جعفر الفارسي املقرئ           وقرأ الداين   

وهو على الشيخ أيب بكر النقاش وهو على الشيخ أيب عبد اهللا هارون بن موسى بن                 
شريك األخفش وهو على اإلمام عبد اهللا بن ذكوان وهو على اإلمام عبـد اهللا بـن     

  .عامر اليحصيب 
 على الصحايب اجلليل أيب الدرداء عومير وقرأ اإلمام عبد اهللا بن عامر اليحصيب

بن عامر واملغرية بن أيب شهاب وهو على الصحايب اجلليل عثمان بن عفان وقرأ أبو 
 على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عن األمني جربيل عليه ψالدرداء وعثمان 

  .السالم عن رب العزة جل جالله وتقدست أمساؤه 
  



  ١٤٩

١٤٩  

 الفهرس
  

  ٣..................................................................املقدمة
  ٥..................................................................التراجم

  ٧........................................أصول قراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر
  ٧..............................................................:االستعاذة 
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  ٢٥..................................................حروٍف متقاِربة املخرج

اإلمالة.......................................................................-٣
.......................................................................٢٥  



  ١٥٠

١٥٠  

الراءا.......................................................................-٤
  ٢٥.....................................................................ت
الالم.......................................................................-٥

.......................................................................٢٦  
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  ٢٧.................................................الوقف علَى مرسوِم اخلَطِّ
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  ١٥١

١٥١  
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 ٩٥....................................................................سورةُ النور
 ٩٧..................................................................سورةُ الفرقان
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  ١٥٢

١٥٢  

 ١٠٩...................................................................سورةُ يس
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 ١٢٢.............................................................ρسورةُ محمٍد 
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 ١٢٤.............................................................سورةُ احلجرات
 ١٢٤.....................................................................سورةُ ق
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  ١٥٣

١٥٣  
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 ١٣٢................................................................سورةُ اجلمعة
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 ١٣٧..................................................................سورةُ اجلن

 ١٣٧.................................................................ورةُ املزملس
 ١٣٧..................................................................سورةُ املدثِّر
 ١٣٨................................................................سورةُ القيامة
 ١٣٨...............................................................انسورةُ اإلنس

 ١٣٩.............................................................سورةُ املرسالت
 ١٤٠...................................................................سورةُ النبأ

 ١٤٠..............................................................سورةُ الناِزعات
 ١٤٠..................................................................سورةُ عبس
 ١٤١...............................................................سورةُ التكوير



  ١٥٤

١٥٤  

 ١٤١..............................................................سورةُ االنفطار
 ١٤١...............................................................سورةُ املطفِِّفني
 ١٤٢.............................................................سورةُ االنشقاق
 ١٤٢................................................................سورةُ الربوج
 ١٤٢...............................................................سورةُ الطارق
 ١٤٢................................................................سورةُ األعلى
 ١٤٢................................................................سورةُ الغاشية
 ١٤٢.................................................................سورةُ الفجر
 ١٤٣..................................................................سورةُ البلد

 ١٤٣...............................................................سورةُ الشمس
 ١٤٣.....................يل وسورة الضحى وسورة الشرح وسورة التنيسورةُ الل

 ١٤٣..................................................................سورةُ العلق
 ١٤٣.................................................................سورةُ القدر
 ١٤٤..................................................................سورةُ البينة
 ١٤٤................................................................سورةُ الزلْزلَة

 ١٤٤..............................................................سورةُ العاِديات
 ١٤٤................................................................سورةُ القاِرعة
 ١٤٥................................................................سورةُ التكاثُر
 ١٤٥.................................................................سورةُ العصر
ةسورةُ الْهز١٤٥................................................................م 
 ١٤٥..................................................................سورةُ الفيل
 ١٤٥.................................................................سورةُ قُريش

 ١٤٥................................................سورةُ املاعون وسورة الكوثر



  ١٥٥

١٥٥  

 ١٤٦..............................................................سورةُ الكاِفرون
 ١٤٦.................................................................سورةُ النصر
 ١٤٦.................................................................سورةُ املسد

 ١٤٦.............................................................سورةُ اإلخالص
 ١٤٦....................................................سورةُ الفلَق وسورة الناس

 ١٤٧...... لـقراءة اإلمام عبد اهللا بن عامرسند املؤلف الشيخ حممد نبهان مصري
 ١٤٩......................................................................الفهرس
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١٥٦  

  
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
   

 



  ١٥٧

١٥٧  

  الفهرس
 
  ٣........................................................................................................................قدمةامل

  ٥.......................................................................................................................التراجم
  ٦..............................................................................................أصول قراءة اإلمام عبد اهللا بن عامر

  ٦....................................................................................................................:االستعاذة 
  ٦.....................................................................................................................:البسملة 

  ٦......................................................................................................:البسملة بين السورتني
  ٧....................................................................................................................هاُء الِكناية

  ٨..............................................................................................................الـمـد والقصر
  ٨..............................................................................................................اهلمزتان من كلمة

  ١٢..................................................................................................................اهلمز املفرد
  ١٢................................................................................................وقف هشام علَى اهلمزة املتطرفة

  ٢٠.................................................................................................................اإلدغــام
  ٢٠.....................................................................................................:اإلدغام كبري : أوالً 
  ٢٠...................................................................................................:اإلدغام الصغري : ثانياً 
  ٢٠..................................................................................................: إدغام املتماثلني -١

  ٢٣.........................................................................................أحكام حروٍف متقاِربة املخرج
  ٢٣...............................................................................................................اإلمالة
  ٢٤..............................................................................................................الراءات
  ٢٤.................................................................................................................الالم

  ٢٤.................................................................................................باب الوقِف علَى أواِخِر الكَِلِم
  ٢٥.....................................................................................................الوقف علَى مرسوِم اخلَطِّ

  ٢٥...............................................................................................................ياءات اإلضافة
  ٢٦................................................................................................................ياءات الزوائد

 ٢٧................................................................سورةُ الفاِتحة
 ٢٧..................................................................سورةُ البقرة

 ٣٤.............................................................سورةُ آِل عمران
 ٤٠.................................................................سورةُ النساء
 ٤٤..................................................................سورةُ املائدة

  ٤٨  األنعامسورةُ

 



  ١٥٨

١٥٨  

 ٥٤................................................................سورةُ األعراف
 ٦٠..................................................................سورةُ األنفال
  ٦٢ سورةُ التوبة

 
 ٦٥................................................................υسورةُ يونس 
 ٦٨.................................................................υسورةُ هوٍد 

 ٧١...............................................................υسورةُ يوسف 
 ٧٤...................................................................سورةُ الرعد

 ٧٦..............................................................υسورةُ إبراهيم 
 ٧٧...................................................................سورةُ اِحلجر
 ٧٧...................................................................سورةُ النحِل

 
سورةُ ......................................................................-٦

 ٨١........................................................................اِإلسرآء
سورةُ ......................................................................-٧

 ٨٣........................................................................الكهف
سورةُ ......................................................................-٨

 ٨٦..........................................................................مريم
سورةُ ......................................................................-٩
 ٨٨............................................................................طه
سورةُ ....................................................................-١٠

 ٩٠.........................................................................األنبياء



  ١٥٩

١٥٩  

سورة ....................................................................-١١
٩١...........................................................................احلج 
سورةُ ....................................................................-١٢

 ٩٢.......................................................................املؤِمنون
سورةُ ....................................................................-١٣
 ٩٣..........................................................................النور
سورةُ ....................................................................-١٤

 ٩٥........................................................................الفرقان
سورةُ ....................................................................-١٥

 ٩٦........................................................................الشعراء
سورةُ ....................................................................-١٦
 ٩٧..........................................................................النمل
سورةُ ....................................................................-١٧

 ١٠٠.....................................................................القصص
سورةُ ....................................................................-١٨

 ١٠١...................................................................العنكبوت
  
  

  
  
 


