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 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 ، اكآليت: -ابن كثري  -منهيج يف هذا املصحف 

من  باللون األمحرقد جعلت انلص املثبت يف املصحف برواية حفص، وأدرجت اخلالف يف اهلامش  -6
 .باللون األزرق الشاطبية، ومزيت زيادات الطيبة 

من الشاطبية وزيادات الطيبة، فجعلت األصل الشاطبية يف ذكري للخالف يف جعلت اخلالف  -2
 اهلامش، وإذا أىت خالف من الطيبة ذكرت أنه من الطيبة؛ وإن لم أذكر فاعلم أنه من الشاطبية.

 ، ونوهت عليها يف اهلامش.باللون األخرضقمت بتلوين صلة هاء الضمري  -3

، واكتفيت باتللوين ولم أنوه عليها يف باللون ابلنفسيجوقمت بتلوين مواضع صلة ميم اجلمع  -1
 اهلامش.

، ولم أنوه باللون الربتقايل –إداغم بغنة  –وقمت بتلوين اإلداغم انلاقص من الطيبة يف الالم والراء  -5
 عليها يف اهلامش. 

  مشاهخه:وقد اتبع يف هذا املصحف إسناد اإلمام أيب عمرو ادلاين يف كتاب اتليسري من قراءته ىلع
 فمن رواية الزبي من قراءته ىلع شيخه أيب جعفر الفاريس من طريق أيب ربيعة.

 ومن رواية قنبل من قراءته ىلع شيخه أيب الفتح فارس بن أمحد من طريق ابن جماهد.
 واألسانيد املذكورة نص عليها صاحب اتليسري اإلمام أبو عمرو ادلاين يف كتابه.

من الطيبة فيه من إسناد اإلمام ابن اجلزري من كتاب النرش يف القراءات أما إسناد قراءة ابن كثري 
 العرش.

 بالقراءات املجاز انلحاس، توفيق حممد بن يلع: الفاضل شييخ ىلع وقرأته بكتابته، يلع اهلل من   وقد
 .وإقراء قراءة بسنده وأجازين املعروف، واملنظومات اتلصانيف وصاحب والكربى الصغرى العرش

 بسنده وأجازين والكربى، الصغرى بالقراءات املجاز الربي، جليل أمحد: الفاضل شييخ ىلع رأتهق كما
 .وإقراء قراءة

أسأل اهلل أن يتقبله  – املقل جهد فهذا ،ملسو هيلع هللا ىلصوختاماً: أمحد اهلل تعاىل ىلع اتلمام، وأصيل وأسلم ىلع نبيه 
 وما قصدت به إال إاعنة الطابلني، وتوجيه الراغبني. واهلل من وراء القصد. -
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 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ُسوَرةُ الفَاتَِحةِ  سورة الفاتحة

  چَمـلِِك چ٤

 حبذف الألف. ابن كثري

اَط چ ٦ َ  چالِّسِ

اَط چ ٧ چِِسَ

قنبل ابلسني. 

 ولقنبل من الطيبة وهجان:  

ابلسني، وابلصاد.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم ِمۡسِب   ١ٱَّلله
ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  ُد َّلِله َمح

يَوحِم لِِك َمَٰ  ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ٢ٱۡلح
َتعِنُي  ٤ٱِلِيِن  ُبُد ِإَويهاَك نَسح ِدنَا  ٥إِيهاَك َنعح َرََٰط ٱهح ٱلِصِ
َتقِيَم  حُمسح ِينَ ِصَرََٰط  ٦ٱل َت َعلَيحهِ  ٱَّله نحَعمح

َ
ِ  مح أ حَمغحُضوِب َغۡيح ٱل

ٓالِنَِي  مح َعلَيحهِ   ٧َوََل ٱلضه

 ُسوَرةُ ابلََقَرة     سورة ابلقرة
 
 

 چۦفِيهِ  چ٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
َٰلَِك ٱلحِكَتَُٰب ََل َريحَب   ١الٓٓم  ِ ى د  هُ  هِ  فِي َذ  ٢لحُمتهقنَِي لِ
ِيَن  ِمُنوَن بِٱلح ٱَّله ةَ يُؤح لَوَٰ ا َرَزقحَنَٰهُ  َغيحِب َوُيقِيُموَن ٱلصه  مح َوِممه
نزَِل  ٣يُنفُِقوَن 

ُ
ِمُنوَن بَِمآ أ ِيَن يُؤح ٓ  َوٱَّله نزَِل ِمن  إََِلحَك َوَما

ُ
أ

َٰ  ٤يُوقُِنوَن  مح هُ َقبحلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ  ْوَلَٰٓئَِك لََعَ
ُ
ن مِِ ى ُهد  أ

ْوَلَٰٓئَِك ۖ   مح ِبِهِ ره 
ُ
لُِحوَن ُهُم  َوأ حُمفح  ٥ٱل
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 

َتُهمُ ۬اءَ چ٦   چۥنَذرح
 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 
 

 چُعونَ دِ َخَٰ يُ چ٩

ابن كثري بضم الياء وفتح 

اخلاء وأألف بعدها وكرس 

 ادلال.

 چبُونَ ذِِ كَ يُ چ١٠

ابن كثري بضم الياء وفتح 

 الاكف وكرس اذلال وشددها.

َفَهآُء چ١٣  چ ََل وَ ٱلسُّ

بدال  واوًا ابن كثري ابلإ

 .وحةمفت

 

ِيَن َكَفُرو ْ إِنه ٱَّله َتهُ  مح َسَوآٌء َعلَيحهِ  ا نَذرح
َ
مح لَمح تُنِذرحهُ  مح َءأ

َ
ََل  مح أ

ِمُنونَ  ُ  َخَتمَ  ٦ يُؤح َٰ  ٱَّلله عِهِ  مح قُلُوبِهِ  لََعَ َٰ َسمح َٰٓ ۖ   مح َولََعَ بحَصَٰرِهِ  َولََعَ
َ
 مح أ

َيُقوُل َءاَمنها  َوِمَن ٱنلهاِس َمن ٧ َعَذاٌب َعِظيم   مح َولَهُ ۖ   ِغَشََٰوة  
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما هُ 

ِ َوبِٱَلح ِ  مبِٱَّلله ِمننَِي ب َ  ٨ُمؤح يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
ِيَن َءاَمُنواْ َوَما  نُفَسهُ ََيحَدُعوَن َوٱَّله

َ
ٓ أ ُعُروَن  مح إَِله ِِف  ٩َوَما يَشح

ُ َمَرض   َرض  مه  مقُلُوبِهِ  ُۢ بَِما  مح َولَهُ ۖ   افََزاَدُهُم ٱَّلله َِلُم
َ
َعَذاٌب أ

 ْ ِذبُوَن  ََكنُوا ۡرِض  مح ِإَوَذا قِيَل لَهُ  ١٠يَكح
َ ْ ِِف ٱۡلح ِسُدوا ََل ُتفح

لُِحوَن  َما ََنحُن ُمصح ْ إِنه ََلٓ إِنههُ  ١١قَالُٓوا
َ
ِسُدوَن  مح أ حُمفح ُهُم ٱل

ُعُروَن ـن له َوَلَٰكِ  ٓ َءاَمَن  مح لَهُ  ِإَوَذا قِيَل  ١٢ا يَشح ْ َكَما َءاِمُنوا
ٓ ٱنلهاُس قَالُوٓ  ِمُن َكَما نُؤح

َ
ْ أ َفَهآءُ  َءاَمنَ ا  ۖ   ٱلسُّ

َ
ُهُم  مح إِنههُ ََلٓ أ

َفَهآُء َوَلَٰكِ  لَُموَن ـن له ٱلسُّ ِيَن َءاَمُنواْ  ١٣ا َيعح ْ ٱَّله ِإَوَذا لَُقوا
ْ إَِلَٰ  ا ْ َءاَمنها ِإَوَذا َخلَوح ْ  مح َشَيَِٰطينِهِ  قَالُٓوا َما  مح إِنها َمَعكُ  قَالُٓوا إِنه

زُِءوَن ََنح  َتهح زُِئ بِهِ  ١٤ُن ُمسح َتهح ُ يَسح هُ  مح ٱَّلله َيَٰنِهِ  مح َوَيُمدُّ  مح ِِف ُطغح
َمُهوَن  ْوَلَٰٓ  ١٥َيعح

ُ
حُهَدىَٰ َفَما أ َلَٰلََة بِٱل ْ ٱلضه ُوا ََتَ ِيَن ٱشح ئَِك ٱَّله
َتِدينَ  مح َربَِحت تَِِجََٰرُتهُ   ١٦َوَما ََكنُواْ ُمهح
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 

  

 
 

 معا. چۦفِيهِ چ١٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َتوحقََد نَار   مح َمَثلُهُ  ِي ٱسح ََلُۥَكَمَثِل ٱَّله َضآَءتح َما َحوح
َ
ٓ أ ا  ا فَلَمه

ُ بُِنورِهِ  ونَ ـله  ت  ِِف ُظلَُمَٰ  مح َوتََرَكهُ  مح َذَهَب ٱَّلله ُۢ  ١٧ ا ُيبحِِصُ ُصمُّ
ٌم ُعمح   وح َكَصِيِب ١٨ِجُعوَن ََل يَرح  مح َفهُ  بُكح

َ
َمآءِ  ِمِنَ  ۖ أ  هِ فِي ٱلسه

ق   د  ـَورَعح  ُظلَُمَٰت   َصَٰبَِعهُ  َوَبرح
َ
َن مِِ  مَءاَذانِهِ  ِِفٓ  مح ََيحَعلُوَن أ

َِٰعِق َحَذَر  َو حَموحتِ ٱلصه ُ  ۖ  ٱل َٰفِرِينَ  َوٱَّلله  يََكادُ  ١٩ ُُمِيُۢط بِٱلحَك
ُق ََيحَطُف  بحَصََٰرهُ  ٱلحََبح
َ
َضآَء لَهُ ُُكهَمآ ۖ   مح أ

َ
ْ مه  مأ ا ٓ  هِ فِي َشوح لََم  ِإَوَذا ظح

َ
أ

ْ  مح َعلَيحهِ  عِهِ  ۖ  قَاُموا َهَب بَِسمح ُ ََّلَ بحَصَٰرِهِ  مح َولَوح َشآَء ٱَّلله
َ
إِنه  ۖ  مح َوأ

ء   ِ ََشح
َٰ ُكِ َ لََعَ َها ٢٠ قَِدير   ٱَّلله يُّ

َ
أ ْ  ٱنلهاُس  َيَٰٓ ُبُدوا ِي َربهُكمُ  ٱعح  ٱَّله

ِينَ  مح َخلََقكُ  ِي ٢١َتتهُقوَن  مح لََعلهكُ  مح َقبحلِكُ  ِمن َوٱَّله  َجَعَل  ٱَّله

َٰش   ۡرَض فَِر
َ َمآَء بَِنآء   الَُكُم ٱۡلح َمآءِ َمآء   َوٱلسه نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
 َوأ

َرَج بِهِۦ ِمنَ  خح
َ
نَداد  ۖ   مح كُ ا له ق  ٱثلهَمَرَِٰت رِزح  فَأ

َ
ِ أ ْ َّلِله ا فَََل ََتحَعلُوا

نتُ 
َ
لَُمونَ  مح َوأ َٰ َعبحِدنَ  ِِف َريحب   مح ُكنتُ ِإَون  ٢٢ َتعح َا لََعَ نلح ا نَزه ا ِمِمه

 ْ تُوا
ح
ُعواْ ُشَهَدآَءكُ  بُِسوَرة   فَأ ِ إِنمِِ  مِمِن ِمِثحلِهِۦ َوٱدح  ن ُدوِن ٱَّلله
ْ ن له فَإِ  ٢٣ َصَِٰدقنِيَ  مح ُكنتُ  ْ فَٱتهُقوا َعلُوا ْ َولَن َتفح َعلُوا  ٱنلهارَ  مح َتفح

َِجاَرةُ َوقُوُدَها ٱنلهاُس  ٱلهِت  َٰفِرِينَ ۖ   َوٱۡلح تح لِلحَك ِعده
ُ
 ٢٤ أ
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 مد اتلعظيم من الطيبة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  چۦإََِلحهِ چ٢٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

نه 
َ
َٰلَِحَِٰت أ ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱَّله َٰت   مح لَهُ  َوبَِّشِ  َجنه

نحَهَٰرُ 
َ ْ ِمنحَها مِن ۖ   ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ا زحق  ِرِ  ة  َثَمرَ ُُكهَما ُرزِقُوا

َنا ِمن َقبحُل  ِي ُرزِقح ْ َهََٰذا ٱَّله ْ بِهِۦ ُمَتَشَٰبِه  ۖ   قَالُوا تُوا
ُ
 مح َولَهُ ۖ   اَوأ

َوَٰج   زح
َ
ٓ أ َرة   فِيَها َطهه وَن  فِيَها مح َوهُ ۖ   مُّ َ ََل ۞ ٢٥َخَِِٰلُ إِنه ٱَّلله

َِب َمَثَل   ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ِ َتۡحح ا يَسح ِيَن ا   َفَما فَوحَقهَ  َبُعوَضة   مه ا ٱَّله مه

َ
فَأ

َقُّ مِ  نهُه ٱۡلح
َ
لَُموَن أ ْ َفَيعح ِيَن َكَفُرواْ ۖ   مح ِبِهِ ن ره َءاَمُنوا ا ٱَّله مه

َ
َوأ
ُ بَِهََٰذا َمَثَل   َراَد ٱَّلله

َ
ٓ أ ا يُِضلُّ بِهِۦ َكثِۡي  ۖ   َفَيُقولُوَن َماَذا

ِدي ِينَ  ٢٦َوَما يُِضلُّ بِهِۦٓ إَِله ٱلحَفَِٰسقنَِي ا   بِهِۦ َكثِۡي   َوَيهح  ٱَّله
 ٓ َطُعوَن َما ِد ِميَثَٰقِهِۦ َوَيقح ِ ِمنُۢ َبعح َد ٱَّلله َمرَ  يَنُقُضوَن َعهح
َ
ُ  أ ٱَّلله

ن بِهِۦٓ 
َ
ِسُدوَن ِِف  يُوَصَل  أ ۡرِض  َوُيفح

َ ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  ٱۡلح
ُ
وَن  ُهمُ  أ ٱلحَخَِّٰسُ

ُفُرونَ  ٢٧ ِ  َكيحَف تَكح َٰت   مح َوُكنتُ  بِٱَّلله َو مح
َ
َيَٰكُ ا أ حح

َ
ُثمه ۖ   مح فَأ

ِي َخلََق  ُهوَ  ٢٨تُرحَجُعوَن  هِ إََِلح  ُثمه  مح ُثمه ُُيحيِيكُ  مح يُِميُتكُ  ٱَّله
ۡرِض ََجِيع   ا ِِف مه  ملَكُ 

َ َُٰهنه ٱۡلح ى َمآءِ فََسوه َتَوىَٰٓ إَِل ٱلسه ا ُثمه ٱسح
ء  َوُهَو  ۖ  َسبحَع َسَمََٰوَٰت     ٢٩ َعلِيم   بُِكِلِ ََشح
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 مد اتلعظيم من الطيبة
 

 

 
َ چ٣٠   معًا. چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء. 

ُؤََلٓ چ٣١   چ إِن •َهَٰٓ

 .الزبي بتسهيل الأوىل

ُؤََلٓءِ چ  چنِۖا   َهَٰٓ

وقنبل هل فهيا وهجان 

بدال ايًء  التسهيل للثانية، والإ

 مع املد املش بع، والأول أأرحج.

ُؤََلٓءِ چ  چنيٓ َهَٰٓ

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه وهجا الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل.

 چۦفِيهِ چ٣٦
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چَءاَدمَ چ٣٧

 ابن كثري بفتح املمي.

  چَُكَِمَٰت  چ

 ابن كثري بتنوين مض.

 چۦَعلَيحهِ چ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

ۡرِض َخلِيَفة   ِإَوذح قَاَل َربَُّك لِلحَمَلَٰٓئَِكِة إِِنِ َجاِعل  
َ ْ ۖ   ِِف ٱۡلح  قَالُٓوا

ََتحَعُل فِيَها َمن 
َ
فُِك ٱِلَِمآَء َوََنحنُ أ ِسُد فِيَها َويَسح  نَُسِبِحُ  ُيفح

ُس لََك  ِدَك َوُنَقِدِ ٓ  قَاَل ۖ   ِِبَمح لَُم  إِِنِ عح
َ
لَُمونَ أ  ٣٠ َما ََل َتعح

َمآَء ُُكهَها ُثمه َعَرَضهُ  سح
َ حَمَلَٰٓئَِكةِ  مح وََعلهَم َءاَدَم ٱۡلح  َفَقاَل  لََعَ ٱل

ۢنبِ 
َ
َمآءِ وِِن ـ ُ أ سح

َ
ُؤََلٓءِ إِن بِأ ْ  ٣١َصَِٰدقنَِي  مح ُكنتُ َهَٰٓ  قَالُوا

 ٓ َتَنا ٓ إَِله َما َعلهمح نَت ۖ   ُسبحَحََٰنَك ََل ِعلحَم نَلَا
َ
 ٱلحَعلِيمُ  إِنهَك أ

َِكيُم  ۢنبِ ـ َ قَاَل َيَٰٓ  ٣٢ٱۡلح
َ
ِ  مهُ ئح اَدُم أ َمآئِهِ ب سح

َ
هُ ۖ   مح أ

َ
ۢنَبأ
َ
ٓ أ ا  مفَلَمه

 ِ َمآئِهِ ب سح
َ
قُل لهكُ  مح أ

َ
لَمح أ
َ
ٓ مح قَاَل أ َِٰت  إِِنِ َمََٰو لَُم َغيحَب ٱلسه عح

َ
أ
لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما ُكنتُ  عح

َ
ۡرِض َوأ

َ ُتُمونَ  مح َوٱۡلح َنا قُلح  ِإَوذح  ٣٣ تَكح
ُجُدواْ ٓأِللِلحَمَلَٰٓئَِكةِ  ََبَ  َدمَ ٱسح َتكح ََبَٰ َوٱسح

َ
ٓ إِبحلِيَس أ فََسَجُدٓواْ إَِله

َٰفِرِيَن َوََكَن ِمَن  ُكنح ـ َ َوقُلحَنا َيَٰٓ  ٣٤ٱلحَك نَت  اَدُم ٱسح
َ
 َوَزوحُجَك  أ

َنهةَ  َرَبا َوََل  ُث ِشئحُتَماِمنحَها رََغًدا َحيح  َوُُكَ  ٱۡلح ِ  َتقح َجَرةَ  َهَِٰذه  ٱلشه
َٰلِِمنيَ  هُهَما ٣٥ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظه َزل

َ
يحَطَُٰن َعنحَها فَأ رََجُهَما ٱلشه خح

َ
 فَأ

ا ََكنَا  بُِطواْ َبعحُضكُ َوقُلح  هِ  فِيِممه  مح َولَكۖ   ِِلَعحض  َعُدِو   مح َنا ٱهح
َتَقِر   ۡرِض ُمسح

َ َٰٓ  ٣٦ َوَمَتٌَٰع إَِلَٰ ِحني   ِِف ٱۡلح ِبِهِۦ ن ره مِ  َءاَدمُ َفَتلََّقه
اُب  هِ  َفَتاَب َعلَيح  َُكَِمَٰت     ٣٧ ٱلرهِحيمُ  إِنهُهۥ ُهَو ٱتلهوه
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  چۦإََِلحهِ چ٤٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

َبُل تُ چ٤٨ چقح

 ابن كثري ابلتاء.

بُِطواْ ِمنحَها ََجِيع   تِيَنهكُ ـفَإِمه ۖ   اقُلحَنا ٱهح
ح
 َفَمن تَبِعَ ى ِّنِ ُهد  مِِ  ما يَأ

ِينَ  ٣٨َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح وحٌف َعلَيحهِ ـََل خَ ـُهَداَي فَ   َوٱَّله
 ْ بُوا ْ َوَكذه َحَُٰب ٱنله أَِبَكَفُروا صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ٓ أ َٰتَِنا  فِيَها مح هُ ۖ   ارِ ـتََٰي

وَن  ََٰبِّنٓ  ٣٩َخَِِٰلُ َٰٓءِيَل تََٰي َر ُت إِسح نحَعمح
َ
َمِتَ ٱلهِتٓ أ ْ نِعح  ٱذحُكُروا

ِدكُ  مح َعلَيحكُ  وِف بَِعهح
ُ
ِدٓي أ ْ بَِعهح فُوا وح

َ
ََٰ  فَ ِإَو مح َوأ  ٤٠ ٱرحَهُبونِ ـتَٰيه
ْ بِمَ  نَزلح ـَوَءاِمُنوا

َ
ٓ أ ِ ق  ُمَصدِِ ُت ـا ِ ْ  مح َما َمَعكُ ا ل َل  َوََل تَُكونُٓوا وه

َ
أ

 ِ ِۢ ب واْ أَِبۖ   هِۦـََكفِر ََتُ ََٰ  فَٱتهقُ ا َقلِيَل  تََٰيَِٰت َثَمن  َوََل تَشح  ٤١ ونِ ـ ِإَوتَٰيه
نتُ 
َ
َقه َوأ ُتُمواْ ٱۡلح َقه بِٱلحَبَِٰطِل َوتَكح لَمُ  مح َوََل تَلحبُِسواْ ٱۡلح  ٤٢وَن ـَتعح

ْ ٱلصه  قِيُموا
َ
ةَ َوَءاتُ ـَوأ ْ َمعَ ـلَوَٰ َكُعوا ةَ َوٱرح َكوَٰ ْ ٱلزه َٰكِعنَِي  وا ۞  ٤٣ٱلره

ُمُروَن ٱنلهاَس 
ح
تَأ
َ
نُفَسكُ أ

َ
َن أ ِ َوتَنَسوح َِبِ

نتُ  مح بِٱلح
َ
َتتحلُوَن  مح َوأ

قِلُوَن  ۖ  ٱلحِكَتََٰب  فَََل َتعح
َ
ِ  ٤٤أ َبح َتعِيُنواْ بِٱلصه ةِ  َوٱسح لَوَٰ َها  ۖ  َوٱلصه ِإَونه
ِينَ  ٤٥ لََعَ ٱلحَخَِٰشعِنيَ لََكبَِۡيةٌ إَِله  نههُ  َيُظنُّونَ  ٱَّله

َ
َُٰقواْ َرِبِهِ مُّ  مأ  مح َل

نههُ 
َ
ََٰبِّنٓ  ٤٦ِجُعوَن َرَٰ  هِ إََِلح  مح َوأ َٰٓءِيَل  تََٰي َر َمِتَ ٱلهِتٓ  إِسح ْ نِعح ٱذحُكُروا

ُت َعلَيحكُ  نحَعمح
َ
لحُتكُ  مح أ ِنِ فَضه

َ
َوٱتهُقواْ  ٤٧ٱلحَعَٰلَِمنَي  لََعَ  مح َوأ

س  ـا له م  يَوح  ٌس َعن نهفح َبُل  َوََل  اـ   َشيح  ا ََتحزِي َنفح  ِمنحَها َشَفََٰعة  ُيقح
ل  َوََل يُؤحَخُذ  ونَ  مح َوََل هُ  ِمنحَها َعدح  ٤٨يُنَِصُ
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َن يَُسوُمونَكُ مِِ م ِإَوذح ََنهيحَنَٰكُ  ٱلحَعَذاِب  ُسوٓءَ  مح نح َءاِل فِرحَعوح
بحَنآَءكُ 

َ
ُوَن أ ُيوَن نَِسآَءكُ  مح يَُذِِبِ َتحح َٰلِكُ  مح  َويَسح  بَََلٓء   مَوِِف َذ

َنَيحَنَٰكُ  ٤٩ َعِظيم   مح ِبِكُ ن ره مِِ 
َ
َر فَأ َحح َنا بُِكُم ٱِلح  مح ِإَوذح فََرقح

 ٓ َنا َرقح غح
َ
نَ  َءاَل  َوأ نتُ  فِرحَعوح

َ
نَا ِإَوذح  ٥٠ تَنُظُرونَ  مح َوأ َبعِنَي  ُموَسَٰٓ  َوََٰعدح رح

َ
أ

ُتمُ  ََلحلَة   َذح ِدهِۦ ُثمه ٱَّته َل ِمنُۢ َبعح نتُ  ٱلحعِجح
َ
ُثمه  ٥١ َظَٰلُِمونَ  مح َوأ

نَا َعنكُ  َٰلَِك مِِ  مَعَفوح ِد َذ ُكُروَن  مح لََعلهكُ  نُۢ َبعح ِإَوذح  ٥٢تَشح
َتُدونَ  مح لََعلهكُ  َوٱلحُفرحقَانَ  َءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب  ِإَوذح قَاَل  ٥٣ َتهح

تُ  مح ُموَسَٰ لَِقوحِمهِۦ تََٰيََٰقوحِم إِنهكُ  نُفَسكُ  مح َظلَمح
َ
ِ  مأ َاذُِكُم ب ٱَِّتِ

َل َفُتوُبٓواْ إَِلَٰ بَارِئِكُ  نُفَسكُ  مح ٱلحعِجح
َ
ُتلُٓواْ أ َٰلِكُ  مح فَٱقح  ر  ـَخيح  مح َذ

اُب  ۖ  مح َفَتاَب َعلَيحكُ  مح ِعنَد بَارِئِكُ  مح كُ له  إِنهُهۥ ُهَو ٱتلهوه
ِمَن لََك  لَنتََٰيَُٰموَسَٰ  مح ِإَوذح قُلحتُ  ٥٤ٱلرهِحيُم  َ نُّؤح َٰ نََرى ٱَّلله  َحته
َرة   َخَذتحُكمُ  َجهح

َ
نتُ  فَأ

َ
َٰعَِقُة َوأ  مَبَعثحَنَٰكُ  ُثمه  ٥٥تَنُظُروَن  مح ٱلصه

دِ مِِ  تِكُ  نُۢ َبعح ُكُروَن  مح لََعلهكُ  مح َموح َوَظلهلحَنا َعلَيحُكُم  ٥٦تَشح
لحَوىَٰ  حَمنه َوٱلسه َا َعلَيحُكُم ٱل نَزنلح

َ
ِت َما ُُكُواْ ِمن َطِيَِبَٰ ۖ   ٱلحَغَماَم َوأ
ْ  مح  َرَزقحَنَٰكُ  نُفَسهُ  َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن ََكنُٓوا

َ
لُِمونَ  مح أ  ٥٧َيظح
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ْ ِمنحَها َحيحُث  َيَة فَُُكُوا ِ ٱلحَقرح ْ َهَِٰذه ا رََغد   مح تُ ئح شِ  ِإَوذح قُلحَنا ٱدحُخلُوا
د   َاَب ُسجه ُخلُواْ ٱِلح ة  َوٱدح فِرح  ا َوقُولُواْ ِحطه  ۖ  مح َخَطََٰيَٰكُ  مح لَكُ نهغح
ِسننَِي  حُمحح ْ  ٥٨وََسََنِيُد ٱل ِيَن َظلَُموا َل ٱَّله َ  َفَبده ًَل َغۡيح ِي قَوح ٱَّله

ز   مح قِيَل لَهُ  ِيَن َظلَُمواْ رِجح َا لََعَ ٱَّله نَزنلح
َ
َمآءِ بَِما ََكنُواْ  افَأ ِمَِن ٱلسه
ُسُقوَن  ََّقَٰ ُموَسَٰ لَِقوحِمهِۦ ۞  ٥٩َيفح تَسح ِب ِإَوذِ ٱسح َفُقلحَنا ٱۡضح

ََجرَ  ةَ َعيحن  ۖ   ِبَِعَصاَك ٱۡلح َ قَدح َعلَِم ۖ   افَٱنَفَجَرتح ِمنحُه ٱثحنََتا َعّشح
نَاس  
ُ
َبهُ  ُكُّ أ َ ّشح ُبواْ مِ ۖ   مح مه َ اْ ِِف ن ِرِ ُُكُواْ َوٱۡشح َثوح ِ َوََل َتعح ِق ٱَّلله زح

ِسِديَن  ۡرِض ُمفح
َ َِبَ  مح ِإَوذح قُلحتُ  ٦٠ٱۡلح َٰ َطَعام   تََٰيَُٰموَسَٰ لَن نهصح  لََعَ

لَِها  َوَِٰحد   ۡرُض ِمنُۢ َبقح
َ ا تُۢنبُِت ٱۡلح فَٱدحُع نَلَا َربهَك َُيحرِجح نَلَا ِممه

ِي ُهَو ۖ   َوقِثهآئَِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوَبَصلَِها تَبحِدلُوَن ٱَّله تَسح
َ
 قَاَل أ

َنَٰ  دح
َ
ِي أ ٌ  ُهوَ  بِٱَّله ْ ِمِصح   ۖ  َخۡيح بُِطوا ُ مه  ملَكُ ا فَإِنه ٱهح تلح

َ
ۖ   مح اَسأ

َكَنُة َوَبآُءو بَِغَضب   َمسح
ح ِ  َوُۡضَِبتح َعلَيحِهُم ٱَِّلِلهُة َوٱل ۖ   ِمَِن ٱَّلله

نههُ 
َ
َٰلَِك بِأ ُفُروَن أَِب مح َذ ْ يَكح ُتلُوَن ََكنُوا ِ َوَيقح ِ تََٰيَِٰت ٱَّلله َن ـ  ٱنلهبِِي
 ِ َقِِ بَِغۡيح ََكنُواْ ۖ    ٱۡلح َٰلَِك بَِما َعَصواْ وه َتُدوَن َذ  ٦١َيعح
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  چۦفِيهِ چ٦٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

چ اؤ  ُهزُ چ٦٧

بدال الواو مهزة.  ابن كثري ابإ

 

 

ْ َوٱنلهَصَٰ  ِيَن َهاُدوا ْ َوٱَّله ِيَن َءاَمُنوا َٰبِ إِنه ٱَّله  َمنح  ـ ِنيَ َرىَٰ َوٱلصه
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِح  

ِ َوٱَلح ُرهُ  مح فَلَهُ ا َءاَمَن بِٱَّلله جح
َ
 ِعنَد  مح أ

نَا  ٦٢َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح َوََل َخوحٌف َعلَيحهِ  مح َرِبِهِ  َخذح
َ
 ِإَوذح أ

ٓ  مح ِميَثََٰقكُ  ْ َما وَر ُخُذوا َنا فَوحقَُكُم ٱلطُّ   مح َءاَتيحَنَٰكُ  َوَرَفعح
ة   ْ مَ  بُِقوه حتُ  ٦٣َتتهُقوَن  مح لََعلهكُ  هِ ا فِيَوٱذحُكُروا  نُۢ مِِ  مُثمه تََوَله

َٰلَِك  ِد َذ ِ َعلَيحكُ ۖ   َبعح ُل ٱَّلله ََل فَضح َُتُهۥ لَُكنتُ  مح فَلَوح   نَ مِِ  مَورَۡحح
َخَِّٰسِيَن 

ْ ِمنكُ  ٦٤ٱلح ا َتَدوح ِيَن ٱعح ُتُم ٱَّله  ِِف  مح َولََقدح َعلِمح
بحتِ  َٰ  فََجَعلحَنََٰها ٦٥نَي ـ  قَِرَدةً َخَٰسِ ُكونُواْ  مح َفُقلحَنا لَهُ  ٱلسه  َل  نََك

 ِ ِ َها َوَما َخلحَفَها َوَموحِعظَ َما ل َ يََديح ِ  ة  َبنيح ِإَوذح قَاَل  ٦٦لحُمتهقِنَي لِ
 َ ُمرُكُ  ُموَسَٰ لَِقوحِمهِۦٓ إِنه ٱَّلله

ح
ْ َبَقَرة   مح يَأ َِبُوا ن تَذح

َ
قَالُوٓاْ ۖ   أ

َتتهِخُذنَا 
َ
ُكوَن ِمَن ٱلحَجَِٰهلنِيَ ۖ   اُهُزو  أ

َ
نح أ
َ
ِ أ ُعوُذ بِٱَّلله

َ
 ٦٧ قَاَل أ

 ْ َها  ۖ  َنا َما ِهَ ـن له ـٱدحُع نَلَا َربهَك يُبَِيِ قَالُوا قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنه
َٰلَِك   فَارِض  َله  ة  َبَقرَ  َ َذ ٌر َعَواُنُۢ َبنيح ْ ۖ   َوََل بِكح َعلُوا َما  فَٱفح

َمُروَن   ٱدحُع نَلَا َربهَك يُبَِيِ  ٦٨تُؤح
ْ ُنهَ ـن له ـقَالُوا قَاَل ا   َنا َما لَوح

َها َبَقَرة   إِنهُهۥ َرآُء فَاقِ  َيُقوُل إِنه َِٰظرِينَ له  ع  َصفح ُنَها تَُّسُّ ٱلنه  ٦٩ وح
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ُِبوهُ چ ٧٣   چۥٱۡضح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
 

 

َملُونَ يَ چ٧٤ چ عح

 ابن كثري ايلياء.

 

  چ ۥَعَقلُوهُ چ٧٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 ِ ُع نَلَا َربهَك يُبَِي َبَه َعلَيحنَا نَ ـله ن ـقَالُواْ ٱدح ََقَر تََشَٰ ا َما ِهَ إِنه ٱِلح
َتُدوَن  ُ لَُمهح ٓ إِن َشآَء ٱَّلله ا َها َبَقرَ  ٧٠ِإَونه  ة  قَاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنه

َرحَث ُمَسلهمَ  ا َذلُول  ـله  َِّق ٱۡلح ۡرَض َوََل تَسح
َ ا ِشَيَة ـله  ة  تُثُِۡي ٱۡلح

ْ ا   فِيهَ  فََذَِبُوَها َوَما ََكُدواْ  ۖ  قِِ بِٱۡلحَ َن ِجئحَت َٰٔـٱلح  قَالُوا
َعلُوَن  س   مح َقَتلحتُ ِإَوذح  ٧١َيفح ََٰٰٔرا َنفح ُ ُُمحرِج  ۖ   فِيَها مح تُ فَٱده ا  َوٱَّلله مه

ُتُمونَ  مح ُكنتُ  ُِبوَفُقلحنَ  ٧٢ تَكح ِضهَ  هُ ا ٱۡضح ُ ا   بَِبعح ِ ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُۡحح
َتَٰ  حَموح َٰتِهِۦ  مح َوُيرِيكُ  ٱل قِلُونَ  مح لََعلهكُ َءاتََٰي  ُثمه قََستح  ٧٣ َتعح
دِ مِِ  مقُلُوُبكُ  َٰ  نُۢ َبعح َوة  لَِك فَِِهَ َذ َشدُّ قَسح

َ
وح أ
َ
َِجاَرةِ أ  ِإَونه  ۖ  َكٱۡلح
نحَهَٰرُ 
َ ُر ِمنحُه ٱۡلح َِجاَرةِ لََما َيَتَفجه قُ  ۖ  ِمَن ٱۡلح قه  ِإَونه ِمنحَها لََما يَشه

حَمآءُ  ُرُج ِمنحُه ٱل َيةِ ِإَونه ِمنحَها لََما َيهح  ۖ  َفَيخح ِ  بُِط ِمنح َخشح َوَما ۖ   ٱَّلله
ا  ُ بَِغَٰفِل  َعمه َملُونَ ٱَّلله َفَتطح ۞  ٧٤ َتعح

َ
ِمُنواْ أ ن يُؤح

َ
 مح لَكُ َمُعوَن أ

ِ ُثمه ُُيَِرِفُونَُهۥ ِمنُۢ  مح ِمِنحهُ  َوقَدح ََكَن فَرِيق   َمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله  يَسح
ِد َما  َلُموَن  مح َوهُ  هُ َعَقلُوَبعح ِينَ  ٧٥َيعح َءاَمُنواْ قَالُوٓاْ  ِإَوَذا لَُقواْ ٱَّله
ُضهُ  َءاَمنها ثُوَنهُ  إَِلَٰ َبعحض   مح ِإَوَذا َخََل َبعح َُتَِدِ

َ
ِ  مقَالُٓواْ أ َما َفَتَح ب

ُ َعلَيحكُ  وكُ  مح ٱَّلله ِ  مَِلَُحآجُّ قِلُوَن  ۖ  مح هِۦ ِعنَد َرِبِكُ ب فَََل َتعح
َ
 ٧٦أ
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ُبُدونَ يَ چ٨٣ چعح

ابن كثري ابلياء.

لُِنونَ  وَن َوَما ُيعح لَُم َما يُِّسُّ َ َيعح نه ٱَّلله
َ
لَُموَن أ َو ََل َيعح

َ
 ٧٧ أ

ٓ  مح َوِمنحهُ  لَُموَن ٱلحِكَتََٰب إَِله ِمِيُّوَن ََل َيعح
ُ
َماِنه  أ

َ
إَِله  مح ِإَونح هُ أ

ِ  ل  فََويح  ٧٨َيُظنُّوَن  ُتُبوَن ٱلحِكَتََٰب لِ ِيَن يَكح يح  َّله
َ
ُثمه  مح ِديهِ ـبِأ
واْ بِهِۦ َثَمن   ََتُ ِ لَِيشح  ل  فََويح ۖ   ا قَلِيَل  َيُقولُوَن َهََٰذا ِمنح ِعنِد ٱَّلله

ه  يحِديهِ مِِ  مهُ ل
َ
ا َكَتَبتح أ ه  ل  َوَويح  مح مه ِسُبونَ مِِ  مهُ ل ا يَكح  ٧٩ مه

يهام  
َ
ٓ أ َنا ٱنلهاُر إَِله ُدوَدة  َوقَالُواْ لَن َتَمسه عح تُ  قُلح  ۖ  ا مه َذح َّته

َ
ِعنَد  مح أ

د   ِ َعهح ۥٓ ٱَّلله َدهُ ُ َعهح مح ۖ   ا فَلَن َُيحلَِف ٱَّلله
َ
ِ َما  أ َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله

لَُموَن  َحََٰطتح بِهِۦ  َمن َكَسَب َسِيَِئة   ۖ  بََلَٰ  ٨٠ََل َتعح
َ
َوأ

َحَُٰب ٱنلهارِ ُتُهۥ ـ  َخِطيٓ  صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ونَ  مح هُ ۖ   فَأ  ٨١ فِيَها َخَِِٰلُ

َنهةِ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۖ   َوٱَّله

وَن  مح هُ  نَا ِميَثََٰق بَِّنٓ  ٨٢فِيَها َخَِِٰلُ َخذح
َ
َٰٓءِيَل ِإَوذح أ َر ََل إِسح

ُبُدونَ  يحنِ  َتعح َِٰلَ َ َوبِٱلحَو َسان   إَِله ٱَّلله ََتََٰمَٰ إِحح ََبَٰ َوٱَلح ا َوذِي ٱلحُقرح
ح  ن  َوٱل ْ لِلنهاِس ُحسح ْ َمَسَِٰكنِي َوقُولُوا قِيُموا

َ
ةَ  ا َوأ لَوَٰ َوَءاتُواْ  ٱلصه

حتُ  ةَ ُثمه تََوَله َكوَٰ نتُ  مح  ِمِنكُ إَِله قَلِيَل   مح ٱلزه
َ
  ٨٣عحرُِضوَن مُّ  مَوأ
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َٰ چ٨٥ چَهُرونَ تَظه

 ابن كثري بتشديد الظاء.

  چۥمُ ُدوهُ فح تَ چ

ابن كثري بفتح التاء وسكون 

 الفاء وحذف الألف.

َملُونَ يَ چ چعح

 ابن كثري ابلياء.

 

 

 

َنَٰهُ چ٨٧ يهدح
َ
  چۥَوأ

  ابن كثري بصةل هاء الضمري.
  چِس ٱلحُقدح چ

ساكن ادلال. ابن كثري ابإ

نَا ِميَثََٰقكُ  َخذح
َ
فُِكوَن دَِمآَءكُ  مح ِإَوذح أ َوََلَُّتحرُِجوَن  مح ََل تَسح

نُفَسكُ 
َ
َٰرِكُ مِِ  مأ تُ  مح ن دتََِٰي قحَررح

َ
نتُ  مح ُثمه أ

َ
َهُدوَن  مح َوأ نتُ  ٨٤تَشح

َ
 مح ُثمه أ

ُؤََلٓءِ  ُتلُونَ  َهَٰٓ نُفَسكُ  َتقح
َ
 نمِِ  مِمِنكُ  اَوَُّتحرُِجوَن فَرِيق   مح أ

َٰرِهِ  ِ  مَعلَيحهِ تََظََٰهُروَن مح دتََِٰي ثحمِ ب ِ
َوَِٰن  ٱۡلح تُوكُ َوٱلحُعدح

ح
َسَٰ  مح ِإَون يَأ

ُ
 َرىَٰ أ

َراُجهُ  مح َعلَيحكُ  ُُمَرهمٌ َوُهَو  مح تَُفَُٰدوهُ  ِمُنوَن بَِبعح  مح  إِخح َفُتؤح
َ
ِض أ

ُفُرونَ  ٱلحِكَتَٰبِ  َٰلَِك  بَِبعحض    َوتَكح َعُل َذ  مح ِمنكُ  َفَما َجَزآُء َمن َيفح
ي   إَِله  َيا   ِخزح نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َشِدِ  ِِف ٱۡلح

َ
وَن إَِلَٰٓ أ َوَيوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ يَُردُّ

ا ۖ   ٱلحَعَذاِب  ُ بَِغَٰفِل  َعمه َملُوَن َوَما ٱَّلله ِيَن  ٨٥َتعح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

 ْ ُوا ََتَ نحَيا بِٱٓأۡلِخَرةِ  ٱشح ةَ ٱلُّ َيوَٰ َ ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل ۖ   ٱۡلح فَََل َُيَفه
ونَ  مح هُ  يحَنا ِمنُۢ  ٨٦ يُنَِصُ  َولََقدح َءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب َوَقفه

ِدهِۦ  َِيَِنَٰ  بِٱلرُُّسِل  َبعح َيَم ٱِلح َنَٰ َوَءاتَيحَنا ِعيََس ٱبحَن َمرح يهدح
َ
 هُ ِت َوأ

فَُُكهَما ٱلحُقُدِس   بُِروحِ 
َ
َوىَٰٓ  مح َجآَءكُ  أ نُفُسُكُم  رَُسوُلُۢ بَِما ََل َتهح

َ
أ

تُ  ََبح َتكح بحتُ َفَفرِيق   مح ٱسح ُتلُوَن َوفَرِيق   مح ا َكذه ْ قُلُوُبَنا  ٨٧ا َتقح َوقَالُوا
رِهِ  ۖ  ُغلحُفُۢ  ُ بُِكفح ِمُنونَ  َفَقلِيَل   مح بَل لهَعَنُهُم ٱَّلله ا يُؤح  ٨٨ مه
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 چ يَُنَِل چ٩٠

ساكن النون  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزال.

 
 

 چ هفَلِمَ چ٩١

الزبي بوهجني وقفا هباء 

السكت وبدوهنا، واملقدم 

عدم السكت لأنه طريق 

 التيسري.

 وهل من الطيبة الوهجان.

ا َجآَءهُ  ِ ُمَصدِِ  كَِتَٰب   مح َولَمه ِ  ق  ِمِنح ِعنِد ٱَّلله ِ َوََكنُواْ  مح َما َمَعهُ ل
ا َجآَءهُ  ْ فَلَمه ِيَن َكَفُروا تُِحوَن لََعَ ٱَّله َتفح ا مه  مِمن َقبحُل يَسح

ْ بِهِۦ ْ َكَفُروا ِ لََعَ  ۖ  َعَرفُوا َنُة ٱَّلله َٰفِرِينَ  فَلَعح بِئحَسَما  ٨٩ ٱلحَك
 ْ ا وح ََتَ نُفَسهُ  ٱشح

َ
ن  مح بِهِۦٓ أ

َ
ًيا أ ُ َبغح نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ بَِما ُفُروا ن يَكح

َ
أ

َِل  ُ ِمن ُيََنِ لِهِۦ ٱَّلله َٰ  فَضح َفَبآُءو ۖ   ِمنح ِعَبادِهِۦ يََشآءُ  َمن لََعَ
َٰ َغَضب   بَِغَضب  

َٰفِرِيَن َعَذاب   ۖ  لََعَ ِهني   َولِلحَك ِإَوَذا قِيَل  ٩٠ مُّ
ُ  مح لَهُ  نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ بَِما ٓ َءاِمُنوا ِمُن بَِما ْ نُؤح نزَِل  قَالُوا

ُ
َعلَيحَنا  أ

 ٓ ُفُروَن بَِما َوَرا َقُّ ُمَصدِِ َءهُۥ َوُهَو َوَيكح ِ ق  ٱۡلح ِ قُلح ۖ   مح َما َمَعهُ ا ل
ۢنبَِيآَء فَلَِم 

َ
ُتلُوَن أ ِ ِمن َقبحُل إِن ُكنتُ َتقح ۞  ٩١ ؤحِمننِيَ مُّ  مٱَّلله

َِيَِنَِٰت ُثمه مُّ  مَجآَءكُ  َولََقدح  ُتُم ٱلح وَسَٰ بِٱِلح َذح َل ِمنُۢ ٱَّته عِجح
نتُ 
َ
ِدهِۦ َوأ نَا ِميَثََٰقكُ  ٩٢َظَٰلُِموَن  مح َبعح َخذح

َ
َنا  مح ِإَوذح أ َوَرَفعح
ٓ َءاَتيحَنَٰكُ  ْ َما وَر ُخُذوا ِ  مفَوحقَُكُم ٱلطُّ ة  ب ْ  ُقوه َمُعوا قَالُواْ ۖ   َوٱسح

َل  ْ ِِف قُلُوبِِهُم ٱلحعِجح ُِبوا ۡشح
ُ
َنا وََعَصيحَنا َوأ رِهِ َسِمعح قُلح  ۖ  مح بُِكفح
ُمرُكُ 

ح
ِ  مبِئحَسَما يَأ ِمننَِي مُّ  مإِن ُكنتُ  مح هِۦٓ إِيَمَُٰنكُ ب  ٩٣ؤح
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  چۥَيَتَمنهوحهُ چ٩٥
 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
َ چ٩٧ ِيَل ِۡلِ چَبح

  ابن كثري بفتح اجلمي.

  چۦيََديحهِ چ

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

ِيَل جَ وَ چ٩٨ چَبح

  اجلمي.ابن كثري بفتح 

 چَل ئِيَوِميَكَٰٓ چ

ابن كثري هبمزة مكسورة بعد 

 مث ايء. الألف مع املد املتصل

ولقنبل من الطيبة وهجان: 

وجه الشاطبية، والثاين: 

هبمزة مكسورة بعد الألف 

 دون ايء مع املد.

 چَل ئِ َوِميَكَٰٓ چ

ِ خَ ـقُ  اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد ٱَّلله  ُدونِ  ِمِن لَِصة  الح إِن ََكنَتح لَُكُم ٱله
ْ ـٱنله  حَموحَت إِن ُكنتُ  اِس َفَتَمنهُوا  هُ َيَتَمنهوح َولَن  ٩٤َصَِٰدقنَِي  مح ٱل
بََدُۢ 
َ
يحِديهِ  اأ

َ
َمتح أ َٰلِِمنيَ  ۖ  مح بَِما قَده ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٩٥ َوٱَّلله

ة   مح َوتَلَِجَدنههُ  َٰ َحَيوَٰ َرَص ٱنلهاِس لََعَ حح
َ
ِينَ  أ ْ  َوِمَن ٱَّله ُكوا َ ۡشح

َ
يََودُّ  ۖ  أ

َحُدهُ 
َ
لحَف َسَنة   لَوح  مح ـأ

َ
ُر أ زِِحهِۦ  َوَما ُهوَ  ُيَعمه ٱلحَعَذاِب  ِمنَ بُِمزَحح

رَ  ن ُيَعمه
َ
َملُونَ ۖ   أ ُۢ بَِما َيعح ُ بَِصُۡي  اِو  ََكَن َعدُ  قُلح َمن ٩٦ َوٱَّلله
ِيَل ـِلِ  ِ ُمَص  فَإِنهُهۥِجَبح َٰ قَلحبَِك بِإِذحِن ٱَّلله ََلُۥ لََعَ ِ ا ق  دِِ ـنَزه ِ َما ل

َ يََديح  ىَٰ ى د  ـوَهُ  هِ َبنيح َ ِمننِيَ  َوبُّشح  اِو  َعدُ  َمن ََكنَ  ٩٧ لِلحُمؤح
ََٰل  لههِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦـِلِ  ِيَل َوِميَكى َ  وَِجَبح  ِو  َعدُ  َفإِنه ٱَّلله
َٰفِرِيَن ِلِ  ٓ  ٩٨لحَك َا نَزنلح

َ
ُفُر ۖ   إََِلحَك َءاتََٰيَٰتِۢ َبِيَِنَٰت   َوَلَقدح أ َوَمايَكح
ٓ إَِله ٱلحَفَِٰسُقونَ  َو ُُكهَما ٩٩ بَِها

َ
د   أ ْ َعهح ََٰهُدوا َبَذهُۥ فَرِيق  َع  ا نه

ََثُهُ  بَلح  ۖ  مِمِنحهُ  كح
َ
ِمُنونَ  مح أ ا ١٠٠ ََل يُؤح ِمِنح  رَُسول   مح َجآَءهُ  َولَمه

ِ ُمَصدِِ ِعنِد  وتُواْ  فَرِيق   َنَبذَ  مح َمَعهُ  َماـِلِ  ق  ٱَّلله
ُ
ِيَن أ ِمَِن ٱَّله

ِ َوَرآَء ُظُهورِهِ  نههُ  مح ٱلحِكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّلله
َ
لَُمونَ  ََل  مح َكأ  ١٠١َيعح
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َٰهُ چ١٠٢ ى ََتَ چۥٱشح

 .بصةل هاء الضمري ابن كثري
 

 

 

 

چ يََُنَل چ١٠٥

ساكن النون  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي مع الإخفاء.

 ْ ْ َما َتتحلُوا َبُعوا َٰ ُملحِك ُسلَيحَمَٰنَ َوٱته َيَِٰطنُي لََعَ ا ـَومَ ۖ   ٱلشه
ْ ُيَعلُِِمونَ  َيَِٰطنَي َكَفُروا  َكَفَر ُسلَيحَمَُٰن َوَلَِٰكنه ٱلشه

َر َومَ  ٱنلهاَس  حح ِ بِبـٱلِسِ َملََكنيح
ح نزَِل لََعَ ٱل

ُ
ٓ أ ابَِل َهَُٰروَت ـَ ا

َٰ َيُقوََلٓ  ۖ  َوَمَُٰروَت  َحد  َحته
َ
إِنهَما ََنحُن َوَما ُيَعلَِِماِن ِمنح أ

ُفرح  فَََل  فِتحَنة   َ ۖ   تَكح َفَيَتَعلهُموَن ِمنحُهَما َما ُيَفِرِقُوَن بِهِۦ َبنيح
حَمرح  ِ  مَوَما هُ  ۖ  َوَزوحِجهِۦ ءِ ٱل َحد  إَِله بِإِذحِن ب

َ
َضآِرِيَن بِهِۦ ِمنح أ

 ِ ْ  ۖ  مح َوََل يَنَفُعهُ  مح َوَيَتَعلهُموَن َما يَُۡضُّهُ  ۖ  ٱَّلله  َولََقدح َعلُِموا
َٰ  لََمنِ  ى ََتَ َوَِلِئحَس َما  ۖ   ِخَرةِ ِمنح َخَلَٰق  َما ََلُۥ ِِف ٱٓأۡل هُ ٱشح

اْ بِهِۦٓ  وح نُفَسهُ  َۡشَ
َ
لَُمونَ  ۖ  مح أ نههُ  ١٠٢ لَوح ََكنُواْ َيعح

َ
َءاَمُنواْ  مح َولَوح أ

اْ لََمُثوَبة   َقوح ِ َخيح  َوٱته ْ له  ۖ  ر  ـِمِنح ِعنِد ٱَّلله لَُمونَ  وح ََكنُوا  ١٠٣ َيعح
َها يُّ
َ
أ نَا  َيَٰٓ ْ ٱنُظرح ْ َرَِٰعَنا َوقُولُوا ْ ََل َتُقولُوا ِيَن َءاَمُنوا ٱَّله

 ْ َمُعوا َِلم  ۖ   َوٱسح
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ِيَن  ١٠٤ َولِلحَك ا يََودُّ ٱَّله مه
ِل ٱلحِكَتَٰبِ  هح

َ
ْ ِمنح أ ن  َكَفُروا

َ
ِكنَِي أ ُمّشح

ح َل َوََل ٱل  ُيََنه
َتِهِۦ  ۖ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  َخۡيح  نح مِِ  مَعلَيحكُ  ُ ََيحَتصُّ بِرَۡحح َوٱَّلله
لِ  ۖ  َمن يََشآءُ  ُ ُذو ٱلحَفضح  ١٠٥ ٱلحَعِظيمِ  َوٱَّلله
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 نسَ نَ چ١٠٦
ح
چ َهاأ

ابن كثري بفتح النون الأوىل 

وفتح السني ومهزة ساكنة 

 بعدها.

 

 

 

 
 

 

چ ۥََتُِدوهُ چ١١٠

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
 

وح ۞  
َ
ۡيح   نُنِسَهاَما نَنَسخح ِمنح َءايَة  أ

ِت ِِبَ
ح
ٓ  نَأ وح ِمثحلَِها

َ
ٓ أ  ۖ   ِمِنحَها

لَمح 
َ
ء   أ ِ ََشح

َٰ ُكِ َ لََعَ نه ٱَّلله
َ
لَمح أ نه  ١٠٦يٌر قَدِ  َتعح

َ
لَمح أ لَمح َتعح

َ
َ أ ٱَّلله

ۡرِض  ُملحُك  ََلُۥ
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ِمن مِِ  ما لَكُ ـَومَ ۖ   ٱلسه ن ُدوِن ٱَّلله

مح تُرِيدُ  ١٠٧ ِصۡي  َوََل نَ  َوِلِ  
َ
ن تَسح أ

َ
ْ رَُسولَكُ ـ َ وَن أ َكَما  مح لُوا

ِل ٱلحكُ  َوَمن ۖ  َقبحُل  ِمن ُسئَِل ُموَسَٰ  يَمَِٰن َفَقدح َضله يَتََبده ِ
َر بِٱۡلح  فح

بِيِل  ِل ٱلحِكَتَِٰب لَوح يَُردُّونَكُ  َكثِۡي   َوده  ١٠٨َسَوآَء ٱلسه هح
َ
 مِمِنح أ

ِد مِِ  اًرا مح إِيَمَٰنِكُ نُۢ َبعح نُفِسهِ َحَسد   ُكفه
َ
ِد مِِ  ما ِمِنح ِعنِد أ نُۢ َبعح

َقُّ  َ لَُهُم ٱۡلح ْ ۖ   َما تَبَنيه ُفوا َٰ  فَٱعح َفُحواْ َحته ُ َوٱصح ِِتَ ٱَّلله
ح
رِهِۦٓ  يَأ مح

َ
ۖ   بِأ

ء   ِ ََشح
َٰ ُكِ َ لََعَ ةَ  ١٠٩ قَِدير   إِنه ٱَّلله َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزه لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
 َوأ

 ۖ  ْ ُموا نُفِسكُ  َوَما ُتَقِدِ
َ
ِ ِعنَد  هُ ََتُِدو نح َخۡيح  مِِ  مِۡل َ ۖ   ٱَّلله إِنه ٱَّلله
َملُونَ  ُخَل  ١١٠ بَِصۡي   بَِما َتعح ْ لَن يَدح َنهَة إَِله  َوقَالُوا َمن ََكَن  ٱۡلح

وح نََصََٰرىَٰ 
َ
َمانِيُّهُ تِلح ۖ   ُهوًدا أ

َ
ْ ۖ   مح َك أ َهََٰنكُ  قُلح َهاتُوا إِن  مح بُرح

َهُهۥ  ۖ  بََلَٰ  ١١١َصَِٰدقنَِي  مح ـُكنتُ  لََم وَجح سح
َ
ِ َوُهوَ َمنح أ  ِسن  ُُمح  َّلِله

ُرهُۥ جح
َ
ۥٓ أ  ١١٢ َُيحَزنُونَ  مح َوََل هُ  مح َرِبِهِۦ َوََل َخوحٌف َعلَيحهِ  ِعندَ  فَلَُه
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چ ۦفِيهِ چ١١٣

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

 

 

 

يس تحب خفض  116

الصوت فامي نس به الكفار هلل 

 وصاحبة وغري ذكل.من ودل 

ء   َٰ ََشح َُهوُد لَيحَسِت ٱنلهَصََٰرىَٰ لََعَ  َوقَاَلِت ٱنلهَصََٰرىَٰ  َوقَالَِت ٱَلح
ء   َٰ ََشح َُهوُد لََعَ  َكَذَٰلَِك قَاَل ۖ   َيتحلُوَن ٱلحِكَتََٰب  مح َوهُ  لَيحَسِت ٱَلح

لِهِ  لَُموَن ِمثحَل قَوح ِيَن ََل َيعح ُ َُيحُكُم بَيحَنهُ  ۖ  مح ٱَّله  يَوحمَ  مح فَٱَّلله
ْ فِيٱلحقَِيََٰمةِ فِيَما ََكنُ  َنعَ  ١١٣ََيحَتلُِفوَن  هِ وا ن مه َلُم ِممه ظح

َ
 َوَمنح أ

 ٓ ُمُهۥ وََسََعَٰ ِِف َخَرابَِها َكَر فِيَها ٱسح ن يُذح
َ
ِ أ  ۖ  َمَسَِٰجَد ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
َخآئِفِنيَ  مح َما ََكَن لَهُ  أ ُخلُوَهآ إَِله ن يَدح

َ
نحَيا  ِِف  مح لَهُ  ۖ  أ ٱلُّ

ي   ِ َعَذاٌب َعِظيم   مح َولَهُ  ِخزح ِ  ١١٤ ِِف ٱٓأۡلِخَرة ُِق  َوَّلِله َمّشح
ح  ٱل

رُِب  حَمغح ِ  ۖ  َوٱل ُه ٱَّلله َنَما تَُولُّواْ َفَثمه وَجح يح
َ
َ  ۖ  فَأ  َوَِٰسٌع َعلِيم   إِنه ٱَّلله

ُ َوَل   ١١٥ ََذ ٱَّلله ُۥ َما ِِف ۖ   ۥُسبحَحََٰنهُ ۖ   اَوقَالُواْ ٱَّته َِٰت  بَل َله َمََٰو ٱلسه
ۡرِض 
َ َٰنُِتونَ  ُهۥـله  ِل  ـكُ  ۖ  َوٱۡلح َمََٰوَٰتِ  116 َق ۡرِض  بَِديُع ٱلسه

َ ۖ   َوٱۡلح
ر   مح
َ
َوقَاَل  ١١٧ َفَيُكونُ  ُكن َيُقوُل ََلُۥ ا فَإِنهَماِإَوَذا قَََضَٰٓ أ

 ِ ََل ٱَّله لَُموَن لَوح وح  يَن ََل َيعح
َ
ُ أ ٓ  يَُكلُِِمَنا ٱَّلله تِيَنا

ح
َكَذَٰلَِك ۖ   َءايَة   تَأ

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  لِهِ ِمِ  مقَاَل ٱَّله قَدح بَيهنها ۖ   مح تََشََٰبَهتح قُلُوُبهُ ۖ   مح ثحَل قَوح
م   َِقِ بَِشۡي   ١١٨ يُوقُِنونَ  ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح

رحَسلحَنََٰك بِٱۡلح
َ
آ أ  اا َونَِذير  إِنه

َحَٰبِ ُل ـ َ تُسح  َوََل ۖ   صح
َ
َِحيمِ  َعنح أ  ١١٩ ٱۡلح
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ِديَ چ ١٢٤   چَعهح

 ابن كثري بفتح الياء

  چبَيحِتح چ١٢٥

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 

َٰ تَتهبَِع ِملهَتهُ  َُهوُد َوََل ٱنلهَصََٰرىَٰ َحته قُلح ۖ   مح َولَن تَرحََضَٰ َعنَك ٱَلح
حُهَدىَٰ  ِ ُهَو ٱل َوآَءهُ ۖ   إِنه ُهَدى ٱَّلله هح

َ
َت أ َبعح دَ ـبَ  مَولَئِِن ٱته ِي  عح ٱَّله
ِ ِمن َوِلِ   ِم َما لََك ِمَن ٱَّلله

ِيَن  ١٢٠َوََل نَِصۡي   َجآَءَك ِمَن ٱلحعِلح ٱَّله
ْوَلَٰٓ  َءاَتيحَنَُٰهمُ 

ُ
ِمُنوَن ٱلحِكَتََٰب َيتحلُونَُهۥ َحقه تََِلَوتِهِۦٓ أ ۖ   بِهِۦئَِك يُؤح

ُفرح  ونَ  َوَمن يَكح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِّٰسُ
ُ
ََٰبِّنٓ  ١٢١ بِهِۦ فَأ َٰٓ تََٰي َر ءِيَل إِسح

ْ ـٱذحكُ  َمِتَ  ُروا ُت َعلَيحكُ  ٱلهِتٓ  نِعح َعمح نح
َ
لحُتكُ  مح أ ِنِ فَضه

َ
لََعَ  مح َوأ

ُقواْ يَوح  ١٢٢ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  ٌس ـله  ام  َوٱته س   َعن ا ََتحزِي َنفح َوََل  اـ   َشيح  نهفح
ل   َبُل ِمنحَها َعدح ونَ  مح َوََل هُ  َشَفََٰعة   َوََل تَنَفُعَها ُيقح ۞  ١٢٣ يُنَِصُ

َتَلَٰٓ  ُهنه  َربُُّهۥ بَِكلَِمَٰت  َم ـ  إِبحَرَٰهِ ِإَوذِ ٱبح َتمه
َ
قَاَل إِِنِ َجاِعلَُك ۖ   فَأ

ِدي  قَاَل ََل َيَناُل ۖ   قَاَل َوِمن ُذِرِيهِت ۖ   الِلنهاِس إَِمام   َٰلِِمنَي َعهح ٱلظه
َيحَت َمثَ  ١٢٤ ن  ِلِ  ة  ابَ ـِإَوذح َجَعلحَنا ٱِلح مح

َ
ْ  النهاِس َوأ ُِذوا َقاِم  َوٱَّته ِمن مه

ٓ إَِلَٰٓ ۖ   ُمَصِل  َم ـ  إِبحَرَٰهِ  نَا ن َطِهَِراِإَوسح  مَ ـ  إِبحَرَٰهِ  وََعِهدح
َ
 بَيحِتَ  َمَٰعِيَل أ

عِ  كه آئِفِنَي َوٱلحَعَِٰكفِنَي َوٱلرُّ ُجودِ  لِلطه  مُ ـ  إِبحَرَٰهِ قَاَل  ِإَوذح  ١٢٥ ٱلسُّ
َعلح َهََٰذا بََِلً  َرِبِ  لَُهۥ  اا َءاِمن  ٱجح هح

َ
ُزقح أ ِمَن ٱثلهَمَرَِٰت َمنح َوٱرح

ِ  مَءاَمَن ِمنحهُ  َوحمِ ب ِ َوٱَلح َمِتُِعُهۥ  ۖ  ٱٓأۡلِخرِ  ٱَّلله
ُ
قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ

ۥٓ إَِلَٰ قَلِيَل   هُ َطرُّ ضح
َ
حَمِصۡيُ  َوبِئحَس ۖ   ٱنلهارِ َعَذاِب   ُثمه أ   ١٢٦ ٱل
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رح چ ١٢٨

َ
چ نَاَوأ

ابن كثري بسكون الراء 

 وتفخميها.

 
 
 

َطَفيحَنَٰهُ چ ١٣٠ چۥٱصح

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

معاً چۦبَنِيهِ  چ ١٣٢

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 چذح ِۖا  ُشَهَدآَء چ ١٣٣

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

 
 

َمَِٰعيُل َربهَنا َتَقبهلح ـٱلحَقَواِعَد مِ  مُ ـ  َفُع إِبحَرَٰهِ ِإَوذح يَرح  َيحِت ِإَوسح َن ٱِلح
 ٓ ِميُع ٱلحَعلِيُم ۖ   ِمنها نَت ٱلسه

َ
ِ  ١٢٧إِنهَك أ لَِمنيح َنا ُمسح

َعلح َربهَنا َوٱجح
مه ـلََك َومِ 

ُ
ٓ أ لِمَ  ة  ـن ُذِرِيهتَِنا سح رِنَاَك ـله  ة  مُّ

َ
بح ـَمَناِسَكَنا َوتُ  َوأ

نـإِنه ۖ   َعلَيحَنآ 
َ
اُب ٱلرهِحيـَك أ  مح َربهَنا َوٱبحَعثح فِيهِ  ١٢٨ مُ ـَت ٱتلهوه

ْ َعلَيحهِ ـلُ ـَيتح  مح ِمِنحهُ  رَُسوَل   ُم ٱلحِكَتََٰب ـَك َوُيَعلُِِمهُ ـَءاتََٰيَٰتِ  مح ـوا
مَ  ِكح َِكيُم ۖ   مح َة َوُيَزِكِيهِ ـَوٱۡلح نَت ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

َ
َوَمن  ١٢٩إِنهَك أ

ۥ  إَِله َمن َسفَِه َم ـ  إِبحَرَٰهِ ةِ ـيَرحَغُب َعن ِمِله  َسُه َولََقِد  َنفح
َطَفيحَنَٰ  َيا هُ ٱصح نح َٰلِِحنَي ۖ   ِِف ٱلُّ إِذح  ١٣٠ِإَونهُهۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

لِمح  سح
َ
ۥٓ أ ُت لَِرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ۖ   قَاَل ََلُۥ َربُُّه لَمح سح

َ
َٰ  ١٣١قَاَل أ َوَوَّصه

َطََفَٰ لَُكُم ٱِلِيَن  هِ بَنِي مُ ـ  إِبحَرَٰهِ بَِهآ  َ ٱصح ََٰبِّنه إِنه ٱَّلله ُقوُب تََٰي َوَيعح
نتُ 
َ
لُِمونَ مُّ  مفَََل َتُموُتنه إَِله َوأ مح ُكنتُ  ١٣٢ سح

َ
َحَۡضَ ُشَهَدآَء إِذح مح أ

ُقوَب  حَموحُت إِذح  َيعح قَالُواْ ۖ   ِديـُبُدوَن ِمنُۢ َبعح ـح َما تَع هِ قَاَل ِِلَنِيٱل
ََٰهَك  ُبُد إَِل ٓ َنعح َٰه  ئَِك إِبحَرَٰهِـ َم ِإَوَلََٰه َءابَا َحََٰق إَِل َمَٰعِيَل ِإَوسح ا ِإَوسح

لُِموَن ِحد  َوَٰ  ة   ١٣٣ا َوََنحُن ََلُۥ ُمسح مه
ُ
لََها َما ۖ   قَدح َخلَتح  تِلحَك أ

ْ ـ َ َوََل تُسح ۖ   مح ا َكَسبحتُ مه  مَكَسَبتح َولَكُ  ا ََكنُوا َملُونَ  لُوَن َعمه  ١٣٤َيعح
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 چ ُقولُونَ يَ چ١٤٠

 .بدل التاء ابلياء ابن كثري

 

 چۥمُ نتُ ۬اءَ چ
 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 

 ْ َتُدوا وح نََصََٰرىَٰ َتهح
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا َم ـ  إِبحَرَٰهِ قُلح بَلح ِملهَة ۖ   َوقَالُوا

ِكنِيَ  ا  َحنِيف   ُمّشح
ح ٓ  ١٣٥ َوَما ََكَن ِمَن ٱل ِ َوَما ْ َءاَمنها بِٱَّلله نزَِل قُولُٓوا

ُ
أ

نزَِل إَِلَٰٓ 
ُ
ٓ أ َحََٰق وَ َم ـ  إِبحَرَٰهِ  إََِلحَنا َوَما َمَٰعِيَل ِإَوسح ُقوَب ِإَوسح َيعح

وِتَ 
ُ
ٓ أ وِتَ ُموَسَٰ وَِعيََسَٰ َوَما

ُ
ٓ أ َباِط َوَما سح

َ ن ٱنلهبِيُّوَن مِ َوٱۡلح
َحد   مح ِبِهِ ره 

َ
َ أ لُِموَن  مح ِمِنحهُ  ََل ُنَفِرُِق َبنيح فَإِنح  ١٣٦َوََنحُن ََلُۥ ُمسح
ٓ َءاَمنتُ  ْ بِِمثحِل َما ِ  مَءاَمُنوا ْ  ب َتَدوا َما هُ  هِۦ َفَقِد ٱهح ْ فَإِنه ا  مح ِإَّون تََولهوح

ُ   ِِف ِشَقاق    فِيَكُهُم ٱَّلله ِميُع ٱلحَعلِيمُ َوُهَو  فََسَيكح ِصبحَغَة  ١٣٧ ٱلسه
 ِ َسُن ِمَن ٱَّلله حح

َ
ِ َوَمنح أ َٰبُِدوَن  ِصبحَغة   ٱَّلله قُلح  ١٣٨َوََنحُن ََلُۥ َع

 ِ وَنَنا ِِف ٱَّلله َُتَآجُّ
َ
َمَٰلَُنا َولَكُ  مح َوَربُّكُ  اَربُّنَ َوُهَو أ عح

َ
ٓ أ  مح َونَلَا

َمَٰلُكُ  عح
َ
مح  ١٣٩َوََنحُن ََلُۥ ُُمحلُِصوَن  مح أ

َ
َم ـ  إِبحَرَٰهِ  إِنه َتُقولُوَن  أ

َمَٰعِيَل  َحَٰقَ  ِإَوسح ُقوَب  ِإَوسح وح  َوَيعح
َ
ْ ُهوًدا أ َباَط ََكنُوا سح

َ  نََصََٰرىَٰ   َوٱۡلح
نتُ قُلح 
َ
ُ   مح َءأ ِم ٱَّلله

َ
لَُم أ عح

َ
لَُم  أ ظح

َ
ن َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ َوَمنح أ ِممه

ِ   ِمنَ  ُ بَِغَٰفِل  َومَ  ٱَّلله َملُونَ ا ٱَّلله ا َتعح ة   ١٤٠ َعمه مه
ُ
ۖ   َخلَتح  قَدح  تِلحَك أ

ا لُونَ ـ َ تُسح  َوََل  مح  َكَسبحتُ  امه  مَولَكُ  َكَسَبتح  َما لََها ْ  َعمه َملُونَ  ََكنُوا  ١٤١َيعح
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چَلَٰ وِ يََشآُء چ  ١٤٢

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي.

 والتسهيل وهو املقدم لقنبل

 چَلَٰ ِۖا  يََشآُء چ 

والوهجان لبن كثري من 

 الطيبة.

اچ  َ چط  ِِسِ

 ابلسني. قنبل
 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.
چۦَعقَِبيحهِ چ ١٤٣

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

َفَهآءُ  َسَيُقوُل  ۞ َٰ ِمَن ٱنلهاِس َما َوله  ٱلسُّ  َعن قِبحلَتِِهُم ٱلهِت  مح هُ ى

 ْ رُِب ا   َعلَيحهَ  ََكنُوا حَمغح ُِق َوٱل َمّشح
ِ ٱلح ه ِدي  ۖ  قُل َّلِلِ يََشآُء  َمنَيهح

َتقِيم   إَِلَٰ ِصَرَٰط   سح ة   مح َوَكَذَٰلَِك َجَعلحَنَٰكُ  ١٤٢ مُّ مه
ُ
ا ط  وَسَ  أ

 ِ ْ لِ  مح َعلَيحكُ  ٱلرهُسوُل  َوَيُكونَ  ٱنلهاِس  ُشَهَدآَء لََعَ ـَتُكونُوا
لََم َمن  َجَعلحَنا َوَما ا  َشِهيد   ٓ إَِله نِلَعح ٱلحقِبحلََة ٱلهِت ُكنَت َعلَيحَها
َٰ يَتهبُِع  ن يَنَقلُِب لََعَ ِإَون ََكنَتح لََكبَِۡيةً  هِ  َعقَِبيح  ٱلرهُسوَل ِممه

ِينَ  ُ  إَِله لََعَ ٱَّله ُ َِلُِضيَع إِيَمََٰنكُ ۖ   َهَدى ٱَّلله  ۖ  مح َوَما ََكَن ٱَّلله
َ بِٱنلهاِس لََرُءو ِهَك ِِف  نََرىَٰ  قَدح  ١٤٣ ِحيم  ره  ف  إِنه ٱَّلله َتَقلَُّب وَجح

مَ  َنهَك قِبحلَة   آءِ  ٱلسه َٰ  فَلَُنَوَِلِ َر  ا  هَ تَرحَضى َهَك َشطح فََوِلِ وَجح
ََراِم  
ِجِد ٱۡلح حَمسح ْ وُُجوَهكُ  مح وََحيحُث َما ُكنتُ  ٱل ۥ   مح فََولُّوا َرهُ  َشطح

نههُ 
َ
لَُموَن أ وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ََلَعح

ُ
ِيَن أ َقُّ  ِإَونه ٱَّله َوَما ۖ   مح ِبِهِ ره  نمِ  ٱۡلح

ا  ُ بَِغَٰفِل  َعمه َملُونَ ٱَّلله وتُواْ  ١٤٤ َيعح
ُ
ِيَن أ َتيحَت ٱَّله

َ
َولَئِنح أ

ِكَتََٰب بُِكِلِ َءايَة  
ا تَبُِعواْ قِبحلََتَك   ٱلح نَت  مه

َ
 مح  قِبحلََتهُ  بَِتابِع   َوَمآ أ

ُضهُ  ِ  مَوَما َبعح هح  قِبحلََة َبعحض    َتابِع  ب
َ
َت أ َبعح نُۢ مِِ  مَوآَءهُ َولَئِِن ٱته

ه ذ  إِ  إِنهَك  ٱلحعِلحمِ  َما َجآَءَك ِمنَ  َبعحدِ  َٰلِِمنيَ ا ل  ١٤٥ِمَن ٱلظه
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 چفَٱذحُكُروِِنَ چ ١٥٢ 
 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َنآَءهُ  بح
َ
رِفُوَن أ رِفُونَُهۥ َكَما َيعح ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيعح ۖ   مح ٱَّله

َقه َوهُ  مح ا ِمِنحهُ فَرِيق   ِإَونه  ُتُموَن ٱۡلح لَُموَن  مح ََلَكح َقُّ مِ  ١٤٦َيعح ن ٱۡلح
ََتِينَ  ِبَِك ره  حُممح    ١٤٧ فَََل تَُكوَننه ِمَن ٱل

َهٌة  َولُِكِ َها ُهوَ وِجح ۖ   ُمَوَِلِ
 ْ تَبُِقوا َيحَرَٰتِ  فَٱسح َن َما  ۖ  ٱۡلح يح

َ
تِ أ

ح
ُ ََجِيعً  تَُكونُواْ يَأ ا   بُِكُم ٱَّلله

 َٰ َ لََعَ ء   ُكِِ إِنه ٱَّلله َت  ١٤٨قَِدير   ََشح  فََوِلِ َوِمنح َحيحُث َخرَجح

َهَك  رَ  وَجح ِجدِ  َشطح حَمسح ََرامِ  ٱل ُ  َوَماۖ   ِبَِك ن ره لَلحَحقُّ مِ  ِإَونهُهۥ ۖ  ٱۡلح ٱَّلله
َملُونَ  ا َتعح َت فََوِلِ  َوِمنح َحيحُث  ١٤٩ بَِغَٰفِل  َعمه َهَك  َخرَجح وَجح
ََرامِ  ِجِد ٱۡلح حَمسح َر ٱل ْ وُُجوَهكُ  مح َما ُكنتُ  وََحيحُث  ۖ   َشطح  مح فََولُّوا

َرهُۥ ِِلََله يَُكوَن لِلنهاِس  ِيَن  مح َعلَيحكُ  َشطح ٌة إَِله ٱَّله ُحجه
ِِن  مح ََّتحَشوحهُ  فَََل  مح َظلَُمواْ ِمنحهُ  َشوح َمِت َعلَيحكُ  َوٱخح تِمه نِعح

ُ
 مح َوِۡل

َتُدوَن  مح َولََعلهكُ  رحَسلحَنا ١٥٠َتهح
َ
ٓ أ  مح  ِمِنكُ رَُسوَل   مح فِيكُ  َكَما

 ْ  َوُيَعلُِِمُكُم ٱلحِكَتََٰب  مح َءاتََٰيَٰتَِنا َوُيَزِكِيكُ  مح َعلَيحكُ َيتحلُوا
َمَة َوُيَعلُِِمكُ  ِكح ْ مه  مَوٱۡلح لَُموَن  ا لَمح تَُكونُوا فَٱذحُكُروِِنٓ  ١٥١َتعح

ذحُكرحكُ 
َ
فُ  مح أ ْ ِل َوََل تَكح ُكُروا هَ  ١٥٢ ُرونِ ـَوٱشح يُّ

َ
أ ِيـَيَٰٓ َن ـا ٱَّله

ةِ  لَوَٰ ِ َوٱلصه َبح َتعِيُنواْ بِٱلصه ََِٰبِيَن  إِنه  ۖ  َءاَمُنواْ ٱسح َ َمَع ٱلصه  ١٥٣ٱَّلله
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چۦإََِلحهِ چ ١٥٦

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

چۦَعلَيحهِ چ ١٥٨

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

َٰهُ چ159 چۥَبيهنه

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

َتُل  َتُقولُواْ لَِمن َوََل  َُٰتُۢ  ُيقح َو مح
َ
ِ أ َيآء   ۖ  ِِف َسبِيِل ٱَّلله حح

َ
 نَوَلَٰكِ  بَلح أ

ُعُرونَ ـله  ء  بِ  مَونَلَبحلَُونهكُ  ١٥٤ ا تَشح َوحِف  ِمِنَ  ََشح ُوعِ  ٱۡلح  َوٱۡلح

ص   نُفِس َوٱثلهَمَرَٰتِ  َوَنقح
َ َِٰل َوٱۡلح َو مح

َ ََِٰبِيَن ۖ   ِمَِن ٱۡلح ِ ٱلصه  ١٥٥َوبَِّشِ
ِيَن إَِذآ  َصََٰبتحهُ ٱَّله
َ
آ قَالُٓواْ إِنها  ِصيَبة  مُّ  مأ ِ ِإَونه  ١٥٦ َرَِٰجُعونَ  هِ إََِلح َّلِله

ْوَلَٰٓئَِك َعلَيحهِ 
ُ
َٰت   مح أ َة   مح ِبِهِ ن ره مِِ  َصلََو ْوَلَٰٓ ۖ   َورَۡحح

ُ
ُهُم  ئَِك َوأ

َتُدوَن  حُمهح ِ ۞  ١٥٧ٱل َوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱَّلله َمرح
ح َفا َوٱل َفَمنح ۖ   إِنه ٱلصه
َتَمَر فَََل  وِ ٱعح

َ
َيحَت أ ن هِ ُجَناَح َعلَيح َحجه ٱِلح

َ
وهَف بِِهمَ أ ا   َيطه

َع َخۡيح   َ َشاكٌِر َعلِيٌم ا فَإِنه ٱَوَمن َتَطوه ِيَن  ١٥٨َّلله إِنه ٱَّله
ِد  حُهَدىَٰ ِمنُۢ َبعح َِيَِنَِٰت َوٱل َا ِمَن ٱِلح نَزنلح

َ
ٓ أ ُتُموَن َما َٰ يَكح ُه َما َبيهنه

َٰعُِنونَ لِلنها ُ َوَيلحَعُنُهُم ٱلله ْوَلَٰٓئَِك يَلحَعُنُهُم ٱَّلله
ُ
 ِس ِِف ٱلحِكَتَِٰب أ

تُوُب َعلَيحهِ  159
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْ فَأ ْ َوَبيهُنوا لَُحوا صح

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا  مح إَِله ٱَّله
اُب ٱلرهِحيُم  نَا ٱتلهوه

َ
ِيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوهُ  ١٦٠َوأ اٌر  مح إِنه ٱَّله ُكفه

ْوَلَٰٓئَِك َعلَيحهِ 
ُ
َعِنيَ  مح أ َجح

َ
حَمَلَٰٓئَِكةِ َوٱنلهاِس أ ِ َوٱل َنُة ٱَّلله  ١٦١ لَعح
ُف َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل هُ   ١٦٢يُنَظُروَن  مح َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َُيَفه

َمَُٰن ٱلرهِحيمُ آ ـله ۖ   د  َوَٰحِ  إَِلَٰه   مح ِإَوَلَُٰهكُ  ََٰه إَِله ُهَو ٱلرهحح   ١٦٣ إَِل
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 چَوَٰتِ ُخطح چ١٦٨

ساكن الطاء مع  الزبي ابإ

 القلقةل.

 ومن الطيبة هل وهجان:

 الإساكن والضم.

حِل َوٱنلهَهارِ 
تَِلَِٰف ٱَله ۡرِض َوٱخح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  إِنه ِِف َخلحِق ٱلسه
 ٓ رِ بَِما يَنَفُع ٱنلهاَس َوَما َحح

ِت ََتحرِي ِِف ٱِلح
نَزَل  َوٱلحُفلحِك ٱله

َ
أ

آء   َمآِء ِمن مه ُ ِمَن ٱلسه تَِها َوَبثه  ٱَّلله َد َموح ۡرَض َبعح
َ َيا بِهِ ٱۡلح حح

َ
فَأ

ِ َدٓابهة  
رِ  فِيَها ِمن ُكِ ُمَسخه

ح َحاِب ٱل َِٰح َوٱلسه ِيِف ٱلِرتََِٰي َوتَِصح
 َ ۡرِض ٓأَلتََٰيَٰ َبنيح

َ َمآءِ َوٱۡلح ِ  ت  ٱلسه م  لِ قِلُوَن  َقوح َوِمَن ٱنلهاِس  ١٦٤َيعح
نَداد  
َ
ِ أ ِ َكُحِبِ ٱ مح ا ُُيِبُّوَنهُ َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله ۖ   َّلله

ِينَ  َشدُّ حُ  َوٱَّله
َ
ْ أ ِ ا ِب  َءاَمُنٓوا ْ إِذح ۖ   لههِ ـلِ ِيَن َظلَُمٓوا َولَوح يََرى ٱَّله

ِ ََجِيع   نه ٱلحُقوهةَ َّلِله
َ
َن ٱلحَعَذاَب أ نه ٱيََروح

َ
َ ا َوأ َشِديُد ٱلحَعَذاِب َّلله

ْ ٱلحَعَذاَب  ١٦٥ ُوا
َ
ْ َوَرأ َبُعوا ِيَن ٱته ْ ِمَن ٱَّله ِيَن ٱتُّبُِعوا  ٱَّله

َ
أ إِذح َتََبه

َباُب  سح
َ َعتح بِِهُم ٱۡلح نه نَلَا  ١٦٦َوَتَقطه

َ
ْ لَوح أ َبُعوا ِيَن ٱته َوقَاَل ٱَّله

ة    ِمنحهُ  َكره
َ
أ ْ مِنها مح َفَنتَََبه ُ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱۖ   َكَما َتََبهُءوا َّلله
َمَٰلَهُ  عح

َ
يحهِ  مح أ

ِ  مَوَما هُ ۖ   مح َحَسَرَٰت  َعلَ  ١٦٧َخَٰرِِجنَي ِمَن ٱنلهارِ ب
ۡرِض َحَلََٰل  

َ ا ِِف ٱۡلح ْ ِممه َها ٱنلهاُس ُُكُوا يُّ
َ
أ ا َوََل تَتهبُِعواْ  َطِيِب  َيَٰٓ

َِٰت  يحَطَٰنِ ُخُطَو بنٌِي  َعُدِو   مح إِنهُهۥ لَكُ  ۖ  ٱلشه ُمرُكُ  ١٦٨مُّ
ح
 مإِنهَما يَأ

 ِ لَُمونَ ب ِ َما ََل َتعح ن َتُقولُواْ لََعَ ٱَّلله
َ
َشآءِ َوأ وٓءِ َوٱلحَفحح  ١٦٩ ٱلسُّ



 

 
26 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 

 
معاً چۦَعلَيحهِ چ١٧٠

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
 
 
 

  چۥإِيهاهُ چ١٧٢

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

  چَفَمنُ چ١٧٣

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 

لحَفيحَنا 
َ
ٓ أ ْ بَلح نَتهبُِع َما ُ قَالُوا نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ َما  ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعوا

ٓ  هِ َعلَيح  ٓ َءابَا َولَوح ََكَن َءابَآؤُهُ  ۖ  َءنَا
َ
قُِلوَن َشيح  مح أ ا َوََل ـ   ََل َيعح

َتُدوَن  ْ َكمَ  ١٧٠َيهح ِيَن َكَفُروا ِي َينحعُِق َوَمَثُل ٱَّله  بَِما ََل َثِل ٱَّله
َمُع إَِله ُدََعٓء   ٌم ُعمح  َفهُ  ۖ  َونَِدآء   يَسح ُۢ بُكح قِلُوَن  مح ُصمُّ  ١٧١ََل َيعح

ِيَن َءاَمُنواْ ُُكُواْ ِمن َطِيَِبَِٰت َما َرَزقحَنَٰكُ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ُكُرواْ  مح َيَٰٓ َوٱشح

ِ إِن ُكنتُ  ُبُدوَن  هُ إِيها مح َّلِله َم َعلَيحُكمُ  ١٧٢َتعح َما َحره حَميحَتَة  إِنه ٱل
 ِ ِ ٱَّلله هِله بِهِۦ لَِغۡيح

ُ
ٓ أ َِنِيرِ َوَما

َم َوَۡلحَم ٱۡلح ُطره  َفَمنِ ۖ   َوٱله ٱضح
َ بَاغ   َ إِنه ٱ ۖ  هِ َم َعلَيح فَََلٓ إِثح  َوََل ََعد   َغۡيح إِنه  ١٧٣ِحيٌم ره  ر  َغُفو َّلله
ِيَن يَ  ُ ِمنَ ٱَّله نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ ُتُموَن َما وَن بِهِۦ ٱلحِكَتَِٰب  كح ََتُ َويَشح

ْوَلَٰٓئَِك َما َثَمن  
ُ
ُكلُوَن ا قَلِيًَل أ

ح
َر َوََل إَِله ٱنلها مح ُبُطونِهِ ِِف يَأ

ُ يَوحمَ  َِلٌم  مح َولَهُ  مح ٱلحقَِيََٰمةِ َوََل يَُزِكِيهِ  يَُكلُِِمُهُم ٱَّلله
َ
 ١٧٤َعَذاٌب أ

 ْ ُوا ََتَ ِيَن ٱشح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
فَِرةِ  أ حَمغح حُهَدىَٰ َوٱلحَعَذاَب بِٱل َلَٰلََة بِٱل  ۖ  ٱلضه

ََبَهُ  صح
َ
ٓ أ  ٱنلهارِ  مح َفَما

َل ٱلحِكَتََٰب  ١٧٥ لََعَ َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َقِِ  ِكَتَِٰب لََِف ِشَقاقِۢ  ِإَونه ۖ   بِٱۡلح
ْ ِِف ٱلح َتلَُفوا ِيَن ٱخح  ١٧٦د  بَعِي ٱَّله
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  چلهيحَس ٱلحَِبُّ چ١٧٧

 كثري بضم الراء.ابن 

 

 
 
 
 
 

ِخيهِ چ ١٧٨
َ
  چۦأ

چۦإََِلحهِ چ

بصةل هاء الضمري  ابن كثري

فهيام.

 

ن ٱلحَِبه  يحَس له ۞ 
َ
ْ  أ ِقِ  مح وُُجوَهكُ  تَُولُّوا َمّشح

ح رِبِ  قَِبَل ٱل حَمغح  َوٱل

َوحِم ٱٓأۡلِخرِ  َءاَمنَ  َمنح  َوَلَِٰكنه ٱلحَِبه 
ِ َوٱَلح حَمَلَٰٓئَِكةِ  بِٱَّلله  َوٱل

ِ  َوٱلحِكَتَٰبِ  حمَ َن َوَءاَِت ـ  َوٱنلهبِِي ََبَٰ اٱل َٰ ُحِبِهِۦ َذوِي ٱلحُقرح َل لََعَ
حَمَسَِٰكنَي َوٱبحنَ  ََتََٰمَٰ َوٱل آئِلنَِي َوِِف ٱلِرِقَاِب  َوٱَلح بِيِل َوٱلسه ٱلسه

ِدهِ  حُموفُوَن بَِعهح ةَ َوٱل َكوَٰ ةَ َوَءاَِت ٱلزه لَوَٰ قَاَم ٱلصه
َ
ْ  مح َوأ ََٰهُدوا ۖ   إَِذا َع

ََِٰبِينَ  ِس  َوٱلصه
ح
َأ آءِ وَِحنَي ٱِلح ه َسآِء َوٱلۡضه

ح
َأ ْوَلَٰٓئَِك ۖ   ِِف ٱِلح

ُ
أ

 ْ ِيَن َصَدقُوا حُمتهُقوَن ۖ   ٱَّله ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِيَن  ١٧٧َوأ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ْ ُكتَِب َعلَيحُكُم ٱلحقَِصاُص ِِف ٱلحَقتحَل  ِرِ ۖ   َءاَمُنوا ُ

ُرُّ بِٱۡلح ٱۡلح
 ِ َعبحُد ب

نََثَٰ َوٱلح
ُ نََثَٰ بِٱۡلح

ُ ِخي َفَمنح ُعَِفَ ََلُۥ ِمنح  ۖ  ٱلحَعبحِد َوٱۡلح
َ
 هِ أ

ء   َدآٌء إََِلح فَ  ََشح
َ
ُروِف َوأ حَمعح ُۢ بِٱل َسَٰن  بِ  هِ ٱِتَِباُع َٰلَِك ََّتحفِيف  ۖ   إِحح َذ

َة   مح ِبِكُ ن ره مِِ  َتَدىَٰ ۖ   َورَۡحح َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب َفَمِن ٱعح َد َذ َبعح
َِلم  
َ
ْوِل  مح َولَكُ  ١٧٨ أ

ُ
أ لحَبَِٰب ِِف ٱلحقَِصاِص َحَيوَٰة  َيَٰٓ

َ ٱۡلح
َحَدُكُم  مح َعلَيحكُ  ُكتَِب  ١٧٩َتتهُقوَن  مح لََعلهكُ 

َ
إَِذا َحَۡضَ أ

ُروِف  حَمعح قحَربنَِي بِٱل
َ يحِن َوٱۡلح َِٰلَ حوَِصيهُة لِلحَو ا ٱل ً حَموحُت إِن تََرَك َخۡيح ۖ   ٱل

حُمتهقِنَي  ا لََعَ ٱل ََلُ  ١٨٠َحقًّ َمآ َفَمنُۢ بَده َد َما َسِمَعُهۥ فَإِنه ۥ َبعح
ۥٓ  لُونَُه ِيَن ُيَبِدِ َ َسِميٌع َعلِيم   ۖ  إِثحُمُهۥ لََعَ ٱَّله   ١٨١ إِنه ٱَّلله
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 چۦَعلَيحهِ چ١٨٢

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
 
 
 
 

 چٱلحُقَرانُ چ ١٨٥

 ابن كثري ابلنقل.

هُ چ چۥفَلحَيُصمح

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
 

وص  َفَمنح َخاَف  وح إِثحم   ِمن مُّ
َ
لََح بَيحَنهُ َجَنًفا أ صح

َ
فَََلٓ إِثحَم  مح ا فَأ

َ َغُفو ۖ  هِ َعلَيح  ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب  ١٨٢ِحيم  ره  ر  إِنه ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َيامُ  َعلَيحُكمُ  ِيَن  ٱلِصِ  مح مِن َقبحلِكُ َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّله
يهام   ١٨٣َتتهُقوَن  مح لََعلهكُ 

َ
ُدوَدَٰت  أ عح  مِمنكُ َفَمن ََكَن  ۖ  ا مه

َٰ َسَفر  مه 
وح لََعَ

َ
َخَر   رِيًضا أ

ُ
يهام  أ

َ
ة  ِمِنح أ ِينَ َولََعَ  فَعِده  ٱَّله

يَة   يُِطيُقونَُهۥ ِكني   فِدح َع َخۡيح  ۖ   َطَعاُم ِمسح َفُهَو ا َفَمن َتَطوه
ن تَُصوُمواْ َخيح  ُهۥ  ـله  ر  ـَخيح 

َ
لَُموَن  مح إِن ُكنتُ  مح كُ له  ر  ـَوأ  ١٨٤َتعح

ُر رَ  نزَِل فِيهِ َشهح
ُ
ِٓي أ ِ ى د  هُ ٱلحُقرحَءاُن َمَضاَن ٱَّله لنهاِس لِ

قَاِن   َوَبِيَِنَٰت   حُهَدىَٰ َوٱلحُفرح َر َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  ِمَِن ٱل هح ٱلشه
َٰ َوَمن ََكَن َمرِيًضا ۖ   هُ فَلحَيُصمح  وح لََعَ

َ
ة   َسَفر   أ َخَر  ِمِنح فَعِده

ُ
يهام  أ

َ
 أ

 ُ َ يُرِيُد ٱَّلله َ َوََل يُرِيُد بُِكُم ٱلحُعّسح ِملُواْ بُِكُم ٱلحُيّسح َوتِلُكح
َٰكُ  َٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱَّلله ُ ةَ َوتِلَُكَِبِ ُكُرونَ  مح َولََعلهكُ  مح ٱلحعِده  تَشح

لََك ِعَبادِي َعِّنِ فَإِِنِ قَرِيٌب   ١٨٥
َ
ِجيُب  ِإَوَذا َسأ

ُ
اِع  أ َوةَ ٱله َدعح

ِمُنواْ ۖ   إَِذا َدََعنِ  ُؤح َتِجيُبواْ ِل َوَلح  ١٨٦يَرحُشُدوَن  مح َِب لََعلههُ فَلحَيسح
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ِ چ١٨٩
 معًا. چُيوَت ٱِلح

 ابن كثري بكرس الباء.

ِحله 
ُ
فَُث  مح لَكُ  أ َياِم ٱلره  مح كُ له  س  ِِلَا ُهنه  مح  إَِلَٰ نَِسآئِكُ  ََلحلََة ٱلِصِ

نتُ 
َ
ه ِِلَا مح َوأ نهكُ َعلَِم ٱ ُهنه  س  ل

َ
ُ أ نُفَسكُ  مح ُكنتُ  مح َّلله

َ
 مح ََّتحَتانُوَن أ

ْ َما َن َٰٔـفَٱلح ۖ   مح وََعَفا َعنكُ  مح َفَتاَب َعلَيحكُ  َتُغوا وُهنه َوٱبح َبَِّٰشُ
ُ لَكُ  َيحُط  ۖ  مح َكَتَب ٱَّلله َ َلُكُم ٱۡلح َٰ يَتََبنيه ْ َحته ُبوا َ ْ َوٱۡشح َوُُكُوا

َودِ ِمنَ  سح
َ َيحِط ٱۡلح بحَيُض ِمَن ٱۡلح

َ رِ  ٱۡلح َفجح
َياَم إَِل  ُثمه ۖ   ٱلح واْ ٱلِصِ تِمُّ

َ
أ

حلِ  نتُ  ۖ  ٱَله
َ
وُهنه َوأ حَمَسَِٰجدِ  مح َوََل تَُبَِّٰشُ َِٰكُفوَن ِِف ٱل تِلحَك ۖ   َع
َرُبوَها ِ فَََل َتقح ُ َءاتََٰيَٰتِهِۦ لِلنهاِس  َكَذَٰلَِك ۖ   ُحُدوُد ٱَّلله ُ ٱَّلله  يُبَنِيِ

مح َوََل  ١٨٧َيتهُقوَن  مح لََعلههُ 
َ
ْ أ ُكلُٓوا

ح
َٰلَكُ تَأ ِ  ميحَنكُ بَ  مَو  ٱلحَبَِٰطلِ ب

ٓ إَِل ٱۡلحُ  ْ بَِها لُوا مِ َوتُدح ْ فَرِيق   ّكه ُكلُوا
ح
َِٰل ٱنلهاِس تِلَأ َو مح

َ
ا ِمِنح أ

نتُ 
َ
ثحِم َوأ ِ

لَُموَن  مح بِٱۡلح هِلهةِ ـ َ يَسح ۞  ١٨٨َتعح
َ قُلح ِهَ ۖ   لُونََك َعِن ٱۡلح

َجِِ  َٰقِيُت لِلنهاِس َوٱۡلح ْ َولَيحَس ٱلحَِبُّ ۖ   َمَو تُوا
ح
ن تَأ

َ
ُُيوَت بِأ ِمن ٱِلح

ْ ۖ   ٱتهََّقَٰ َمِن َوَلَِٰكنه ٱلحَِبه ُظُهورَِها  تُوا
ح
ُُيوَت َوأ َٰبِهَ ٱِلح بحَو

َ
ا   ِمنح أ

َ لََعلهكُ  ْ ٱَّلله ُقوا لُِحوَن  مح َوٱته ِ  ١٨٩ُتفح ْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله َٰتِلُوا َوَق
 ِ َٰتِلُونَكُ ٱَّله َٰ ْ   مح يَن يُ َتُدٓوا َتِدينَ  َوََل َتعح حُمعح َ ََل ُُيِبُّ ٱل   ١٩٠ إِنه ٱَّلله
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چۦفِيهِ چ١٩١

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
 

چۦَعلَيحهِ چ١٩٤

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري
 
 
 
 
 

 
 

ُتلُوهُ  ُتُموهُ  مح َوٱقح رُِجوهُ  مح َحيحُث ثَقِفح خح
َ
رَُجوكُ  نح َحيحُث مِِ  مَوأ خح

َ
 ۖ  مح أ

َشدُّ 
َ
َٰتِلُوهُ  ٱلحَقتحِل   ِمنَ  َوٱلحفِتحَنُة أ َٰ ََرامِ  مح َوََل تُ ِجِد ٱۡلح حَمسح  ِعنَد ٱل

 َٰ َٰتِلُوكُ  َحته َٰ ََٰتلُوكُ ۖ   هِ فِي مح يُ ُتلُوهُ  مح فَإِن َق َكَذَٰلَِك َجَزآُء ۖ   مح فَٱقح
َٰفِرِيَن  َ َغُفو ١٩١ٱلحَك ْ فَإِنه ٱَّلله ا َٰتِلُوهُ  ١٩٢ِحيم  ره  ر  فَإِِن ٱنَتَهوح  مح َوَق

َٰ ََل تَُكوَن فِتحَنة  َوَيُكوَن  ِ َحته ْ فَََل ۖ   ٱِلِيُن َّلِله ا فَإِِن ٱنَتَهوح
َٰلِِمنَي  َوََٰن إَِله لََعَ ٱلظه رُ  ١٩٣ُعدح هح ََراِم  ٱلشه رِ ٱۡلح هح ََراُم بِٱلشه

ٱۡلح
ُُرَمَُٰت قَِصاص   َتَدىَٰ َعلَيحكُ  ۖ  َوٱۡلح ْ  مح َفَمِن ٱعح َتُدوا  هِ َعلَيح  فَٱعح

َتَدىَٰ َعلَيحكُ  نه  ۖ  مح بِِمثحِل َما ٱعح
َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله َ َمَع  َوٱتهُقوا ٱَّلله

حُمتهقِنَي  يحِديكُ  ١٩٤ٱل
َ
ْ بِأ ِ َوََل تُلحُقوا ْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله نفُِقوا

َ
 إَِل  مح َوأ

 ْ ِسُنٓوا حح
َ
لَُكةِ َوأ ِسننَِي  ۖ  ٱتلههح حُمحح َ ُُيِبُّ ٱل َجه  ١٩٥إِنه ٱَّلله ْ ٱۡلح وا تِمُّ

َ
َوأ

َرةَ  ِ  َوٱلحُعمح تُ  ۖ  َّلِله ِِصح حح
ُ
يِ  مح فَإِنح أ حَهدح َتيحَّسَ ِمَن ٱل َوََل ََتحلُِقواْ ۖ   َفَما ٱسح

ُي َُمِلهُهۥ مح رُُءوَسكُ  حَهدح َٰ َيبحلَُغ ٱل  رِيًضامه  مَفَمن ََكَن ِمنكُ  ۖ  َحته
وح بِهِۦٓ 

َ
ذ  أ

َ
ِسهِۦ فَفِدح ن ره مِِ ى أ

ح
وح نُُسك  يَة  أ

َ
وح َصَدقَة  أ

َ
 ۖ  ِمِن ِصَيام  أ

ِمنتُ 
َ
ٓ أ َِجِ  مح فَإَِذا َرةِ إَِل ٱۡلح َتيحَّسَ ِمنَ َفَمن َتَمتهَع بِٱلحُعمح  َفَما ٱسح
يِ  حَهدح ََٰثةِ مح ن له َفمَ  ۖ  ٱل يهام   ََيِدح فَِصَياُم ثََل

َ
َِجِ  أ وََسبحَعة  إَِذا ِِف ٱۡلح

تُ  ة  ۖ   مح رََجعح َٰلَِك لِمَ  ََكِملَة    تِلحَك َعَّشَ لُُهۥ َحاِۡضِي ن له َذ هح
َ
مح يَُكنح أ

ََراِم  
ِجِد ٱۡلح حَمسح َ  ٱل نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ َ َوٱعح  ١٩٦ َشِديُد ٱلحعَِقابِ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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  چَرفَث  چ١٩٧

چفُُسوق  چ

ابن كثري بتنوين مض مع 

 الإدغام.

 

 

 

چۥَوٱذحُكُروهُ چ١٩٨

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

 

 

 
 

 

ُهر   شح
َ
َجُّ أ لُوَمَٰت   ٱۡلح عح َجه فَََل  ۖ  مه   َرفََث َفَمن فََرَض فِيِهنه ٱۡلح
َجِِ َوََل ِجَداَل  فُُسوَق َوََل  ْ ۖ   ِِف ٱۡلح َعلُوا  ِمِنح َخۡيح  َوَما َتفح
لَ  ُه ٱَيعح ُ مح َ ۖ   َّلله ْ فَإِنه َخۡيح ُدوا َوىَٰ َوتََزوه ادِ ٱتلهقح َوٱتهُقوِن ۖ   ٱلزه

لحَبَٰبِ 
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
أ ْ  ُجَناحٌ  مح لَيحَس َعلَيحكُ  ١٩٧ َيَٰٓ ن تَبحَتُغوا

َ
 أ

َل   تُ  ۖ  مح ِبِكُ ن ره  مِِ فَضح فَضح
َ
َ فَٱذحُكُرواْ ٱ َعَرَفَٰت  نح مِِ  مفَإَِذآ أ َّلله

َعرِ ٱۡلحَ  َمشح
ح  مِإَون ُكنتُ  مح َكَما َهَدىَٰكُ  هُ َوٱذحُكُروۖ   َرامِ ِعنَد ٱل

ٓاِلنَِي مِِ  فَاَض  ١٩٨ن َقبحلِهِۦ لَِمَن ٱلضه
َ
فِيُضواْ ِمنح َحيحُث أ

َ
ُثمه أ

َ  ٱنلهاُس  ْ ٱَّلله فُِروا َتغح َ َغُفو ۖ  َوٱسح فَإَِذا  ١٩٩م  ِحيره  ر  إِنه ٱَّلله
رِكُ  مح َنَِٰسَككُ مه  مقََضيحتُ 

َ َكِذكح وح  مح َءابَآَءكُ  مح َفٱذحُكُرواْ ٱَّلله
َ
أ

ر   َشده ذِكح
َ
نحَيا َوَما فَِمَن ٱنلهاِس َمن َيُقوُل ۖ   اأ َربهَنآ َءاتَِنا ِِف ٱلُّ

ن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا مه  مَوِمنحهُ  ٢٠٠ ِمنح َخَلَٰق  ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ 
نحَيا َحَسَنة    ٢٠١َوقَِنا َعَذاَب ٱنلهارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنة   ِِف ٱلُّ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ْ  نَِصيب   مح لَهُ أ ا َكَسُبوا َِساِب َوٱ ۖ  ِمِمه ُ َِسِيُع ٱۡلح   ٢٠٢َّلله
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.معاً چۦَعلَيحهِ چ٢٠٣

چۦإََِلحهِ  چ

بصةل هاء الضمري  ابن كثري

فهيم.

 
 
 
 
 
 

 چلحمِ ٱلسه چ٢٠٨

 ابن كثري بفتح السني.

 چ َوَٰتِ ُخطح چ

ساكن الطاء  مع الزبي ابإ

 القلقةل.

 ومن الطيبة هل وهجان:

 الإساكن والضم.

يهام  ۞ 
َ
َ ِِفٓ أ ُدوَدَٰت    َوٱذحُكُرواْ ٱَّلله عح َل ِِف  مه ِ َفَمن َتَعجه يَوحَمنيح

َر فَََلٓ إِثحَم َعلَيح  هِ َعلَيح فَََلٓ إِثحَم  خه
َ
َوٱتهُقواْ  ٱتهََّقَٰ   لَِمنِ  هِ  َوَمن تَأ
نهكُ 
َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ونَ  هِ إََِلح  مح ٱَّلله َوِمَن ٱنلهاِس َمن  ٢٠٣ َُتحَّشُ

نحَيا وَ  ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َُلُۥ ِِف ٱۡلح ِجُبَك قَوح َٰ َما ِِف ُيعح َ لََعَ ِهُد ٱَّلله  يُشح
َِصامِ  َوُهوَ قَلحبِهِۦ  َلُّ ٱۡلح

َ
ۡرِض  ٢٠٤ أ

َ َٰ َسََعَٰ ِِف ٱۡلح  ِإَوَذا تََوله
لَِك  ِسَد فِيَها َوُيهح َل َِلُفح َرحَث َوٱلنهسح ُ ََل ُُيِبُّ  ۖ  ٱۡلح َوٱَّلله

ةُ ِإَوَذا  ٢٠٥اَد ٱلحَفسَ  َخَذتحُه ٱلحعِزه
َ
َ أ ثحمِ  قِيَل ََلُ ٱتهِق ٱَّلله ِ

 ۖ  بِٱۡلح
ُبُهۥ ح  َجَهنهُم   فََحسح ِي  َوِمَن ٱنلهاِس َمن ٢٠٦ ِمَهادُ َوَِلِئحَس ٱل يَّشح

 ِ َسُه ٱبحتَِغآَء َمرحَضاِت ٱَّلله ُ رَُءوُفُۢ  ۖ  َنفح  ٢٠٧ بِٱلحعَِبادِ َوٱَّلله
ْ ِِف  ْ ٱدحُخلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ لحِم َيَٰٓ َوََل تَتهبُِعواْ  َكٓافهة  ٱلِسِ

َِٰت  يحَطَٰنِ ُخُطَو بنِي   َعُدِو   مح إِنهُهۥ لَكُ  ۖ   ٱلشه  مفَإِن َزلَلحتُ  ٢٠٨مُّ
ِد مِِ  َ نُۢ َبعح نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا َِيَِنَُٰت َفٱعح َعزِيٌز َما َجآَءتحُكُم ٱِلح

ُ ِِف ُظلَل  َهلح يَنُظُروَن  ٢٠٩ َحِكيمٌ  تَِيُهُم ٱَّلله
ح
ن يَأ
َ
ٓ أ ِمَِن  إَِله

حَمَلَٰٓئَِكةُ  ٱلحَغَمامِ  ُر   َوٱل مح
َ ُمورُ ِإَو َوُقَِضَ ٱۡلح

ُ ِ تُرحَجُع ٱۡلح  ٢١٠َل ٱَّلله
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 چۥَجآَءتحهُ چ ٢١١

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري
 

 

 

 

 

 

 لكه. چ ۦفِيهِ چ٢١٣

 .بصةل هاء الضمري ابن كثري

وتُوهُ چ
ُ
 چۥأ

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 چَلَٰ وِ يََشآُء چ 

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

وهو املقدم للزبي. والتسهيل 

 وهو املقدم لقنبل.

 چَلَٰ ِۖا  يََشآُء چ 

ولبن كثري الوهجان من 

 الطيبة.

اچ  َ   چط  ِِسِ

 قنبل ابلسني.
 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

َٰٓءِيَل  َسلح بَِّنٓ  َر ِۢ بَِيَِنة   مِِ  مَكمح َءاَتيحَنَٰهُ إِسح لح  نح َءايَة َوَمن ُيَبِدِ
َمَة  ِ ِمنُۢ َبعح نِعح َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب  فَإِنه  هُ ِد َما َجآَءتح ٱَّلله  ٢١١ ٱَّلله

ةُ  َيوَٰ َ ْ ٱۡلح ِيَن َكَفُروا ِيَن ُزِيَِن لَِّله َخُروَن ِمَن ٱَّله َيا َويَسح نح ٱلُّ
  ْ ِينَ  َءاَمُنوا ْ فَوحَقهُ  َوٱَّله ا َقوح ُزُق َمن  يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ   مح ٱته ُ يَرح َوٱَّلله

ِ ِحَساب   ة   ََكنَ  ٢١٢ يََشآُء بَِغۡيح مه
ُ
ُ َفَبَعَث ٱ َوَِٰحَدة   ٱنلهاُس أ  َّلله

 ِ ِينَ  نَ ـ  ٱنلهبِِي ِقِ  َوُمنِذرِينَ  ُمبَِّشِ َ
نَزَل َمَعُهُم ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح

َ
َوأ

ُكمَ  َ ٱنلهاِس فِيَما ٱخح  َِلَحح َتلََف فِي ۖ  هِ َتلَُفواْ فِيَبنيح  هِ َوَما ٱخح
ِينَ  وتُو إَِله ٱَّله
ُ
ُهُم  هُ أ ِد َما َجآَءتح ُۢا بَيحَنهُ ِمنُۢ َبعح َي َِيَِنَُٰت َبغح ۖ   مح ٱِلح

ِيَن َءاَمُنواْ لَِما ٱخح  ُ ٱَّله َِقِ بِإِذحنِهِۦِمَن  هِ َتلَُفواْ فِيَفَهَدى ٱَّلله
 ٱۡلح

ِدي َمن ۖ   ُ َيهح َتقِيم   يََشآُء إَِلَٰ ِصَرَٰط  َوٱَّلله سح مح َحِسبحتُ  ٢١٣مُّ
َ
 مح أ

َنهَة  ُخلُواْ ٱۡلح ن تَدح
َ
ا أ تِكُ َولَمه

ح
ِينَ  ثَُل مه  ميَأ ْ  ٱَّله ا ۖ   مَقبحلِكُ  ِمن َخلَوح

تح  سه َسآءُ مه
ح
َأ آُء  ُهُم ٱِلح ه َٰ َوٱلۡضه ْ َحته حزِلُوا ٱلرهُسوُل َيُقوَل  َوُزل

 ِ ُ ٱَّلله ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َمَتَٰ نَِصح ِ قَرِيب  ۖ   َوٱَّله َ ٱَّلله ََلٓ إِنه نَِصح
َ
 أ

ـ َ  ٢١٤ تُ ۖ   َماَذا يُنفُِقونَ لُونََك يَسح نَفقح
َ
ٓ أ  نح َخۡيح  مِِ  مقُلح َما
حَمَسَِٰكنِي  ََتََٰمَٰ َوٱل قحَربنَِي َوٱَلح

َ يحِن َوٱۡلح َِٰلَ بِيلِ فَلِلحَو ۖ   َوٱبحِن ٱلسه
َعلُواْ ِمِنح َخۡيح  

َ بِهِۦ َعلِيم  فَإِنه ٱ َوَما َتفح   ٢١٥ َّلله
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 يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري.  چيُنِفُقونَ  َماَذاچ٢١٩ملحوظة: أ ية 

ُرونَ چوأ ية:  ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چ َتَتَفكه

 
 
 

معًا.چۦفِيهِ چ٢١٧

چۥِمنحهُ چ

بصةل هاء الضمري  ابن كثري

فهيم.

 
 
 
 
 

َ چ٢١٨  چهرَۡحح
 ابلهاء.ابن كثري وقفًا 

 
 

ن ۖ   مح كُ له  ه  ُكرح َوُهَو ُكتَِب َعلَيحُكُم ٱلحقَِتاُل 
َ
وََعََسَٰٓ أ

َرُهو ْ َشيح تَكح ْ َشيحـ   ۖ   مح كُ ـر  له َوُهَو َخيح ا ـ   ا ن َُتِبُّوا
َ
ا وََعََسَٰٓ أ

نتُ  ۖ  مح كُ له ِر  َشـ َوُهوَ 
َ
لَُم َوأ ُ َيعح لَُموَن  مح َوٱَّلله  ٢١٦ََل َتعح

ََراِم قَِتال  لُونََك َعِن ـ َ يَسح 
رِ ٱۡلح هح  ۖ  َكبِۡي   هِ قُلح قَِتال  فِيۖ   هِ فِي ٱلشه

َراُج َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ََراِم ِإَوخح ِجِد ٱۡلح حَمسح ُۢبِهِۦ َوٱل ُر ِ َوُكفح ٱَّلله
هح 
َ
ِ  هُ لِهِۦ مِنح أ ََبُ ِعنَد ٱَّلله كح

َ
ََبُ مَِن ٱلحَقتحلِ  ۖ  أ كح

َ
َوََل ۖ   َوٱلحفِتحَنُة أ

َٰتِلُونَكُ يََزالُوَن  َٰ َٰ يَُردُّوكُ  مح يُ ْ  مح َعن دِينِكُ  مح َحته َتَطَُٰعوا  إِِن ٱسح
تَِددح ِمنكُ  َوَمن ۖ  ْوَلَٰٓئَِك  َوُهَو ََكفِر   َعن دِينِهِۦ َفَيُمتح  مح يَرح

ُ
فَأ

َمَٰلُهُ  عح
َ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  مح َحبَِطتح أ َحَُٰب ۖ   ِِف ٱلُّ صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوأ

ِينَ  ٢١٧وَن فِيَها َخَِِٰلُ  مح هُ ۖ   ٱنلهارِ  ْ َوٱَّله ِيَن َءاَمُنوا  إِنه ٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك يَرحُجوَن 

ُ
ِ أ ََت َهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله ِ  رَۡحح  ٱَّلله

ُ َغُفو ۖ  ـ َ ۞  ٢١٨ِحيم  ره  ر  َوٱَّلله حَميحِّسِ يَسح رِ َوٱل َمح
ۖ   لُونََك َعِن ٱۡلح

ٓ إِثحم   ََبُ  قُلح فِيِهَما كح
َ
ٓ أ ِمن َكبِۡي  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس ِإَوثحُمُهَما

عِِهَما وَ ۖ   يُنفُِقونَ لُونََك َماَذا ـ َ َويَسح ۖ   نهفح ُ ۖ   قُِل ٱلحَعفح َكَذَٰلَِك يُبنَِيِ
ُ لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لََعلهكُ  ُرونَ  مح ٱَّلله  ٢١٩ َتَتَفكه
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َنَتكُ چ٢٢٠ چۥمُ َۡلعح

الزبي بوهجني بتسهيل اهلمزة 

 وهو املقدم، وبتحقيقها.

والوهجان يف الطيبة هل 

 مطلقان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َلَُٰقوهُ چ٢٢٣  چۥمُّ

 بصةل هاء الضمري. كثريابن 

 

َيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  نح ََتََٰمَٰ ـ َ َويَسۖ   ِِف ٱلُّ ََل ۖ   لُونََك َعِن ٱَلح ه  ح  قُلح إِصح  مح هُ ل
َٰنُكُ  مح ِإَون َُّتَالُِطوهُ ۖ   َخۡيح   َو ِسَد ِمنَ َوٱ ۖ  مح فَإِخح حُمفح لَُم ٱل ُ َيعح  َّلله

لِحِ  حُمصح ُ  ۖ  ٱل َنَتكُ َولَوح َشآَء ٱَّلله عح
َ
َ َعزِيٌز َحِكيم   إِنه  ۖ  مح َۡل  ٢٢٠ ٱَّلله
َِكَِٰت  حُمّشح ِمنه َوََل تَنِكُحواْ ٱل َٰ يُؤح َمة   ۖ  َحته

َ
ِمَنٌة َخۡيح  مُّ  َوَۡل ِمِن  ؤح

َِكة   ّشح َجَبتحكُ  مُّ عح
َ
ِكنَِي ۖ   مح َولَوح أ ُمّشح

ح َٰ َوََل تُنِكُحواْ ٱل ْ َحته ِمُنوا  ۖ  يُؤح
ِمٌن َخۡيح  مُّ  َولََعبحد   ِك  ِمِن  ؤح َجَبكُ  مُّّشح عح

َ
ْوَلَٰٓئَِك ۖ   مح َولَوح أ

ُ
أ

ُعوَن إَِل ٱنلهارِ  ِ ۖ   يَدح فَِرة حَمغح َنهةِ َوٱل ْ إَِل ٱۡلح ُعٓوا ُ يَدح ۖ   بِإِذحنِهِۦ َوٱَّلله
ُ َءاتََٰيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلههُ  ُرونَ  مح َوُيبَنِيِ لُونََك َعِن ـ َ َويَسح  ٢٢١ َيَتَذكه

حَمِحيِض  ذ  ۖ   ٱل
َ
ْ ٱلنِِسَ ى قُلح ُهَو أ ََتِلُوا حَمِحيِض َوََل  آَء ِِف فَٱعح ٱل

نَ  ُهرح َٰ َيطح َرُبوُهنه َحته رح ۖ   َتقح تُوُهنه ِمنح فَإَِذا َتَطهه
ح
َحيحُث  َن فَأ

 ُ َمَرُكُم ٱَّلله
َ
ُمَتَطِهِرِينَ  ۖ   أ

ح َٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱل َ ُُيِبُّ ٱتلهوه  ٢٢٢ إِنه ٱَّلله
ْ  مح كُ له  ث  َحرح  مح نَِسآؤُكُ  تُوا

ح
ثَكُ فَأ َٰ  مح َحرح نه

َ
ُمواْ ۖ   مح  ِشئحتُ أ َوقَِدِ

نُفِسكُ 
َ
نهكُ  ۖ  مح ِۡل

َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله ِ ۖ   هُ َلَُٰقومُّ  مَوٱتهُقوا َوبَِّشِ

ِمننَِي  حُمؤح َ ُعرحضَ  ٢٢٣ٱل ْ ٱَّلله يحَمَٰنِكُ ِلِ  ة  َوََل ََتحَعلُوا
َ
واْ  مح ـأ ن َتََبُّ

َ
أ

 َ لُِحواْ َبنيح ُ  ۖ  ٱنلهاِس  َوَتتهُقواْ َوتُصح  ٢٢٤ م  َسِميٌع َعلِي َوٱَّلله
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ُ بِٱللهغح  َله  يحَمَٰنِكُ يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله
َ
 ميَُؤاِخُذكُ  َوَلَِٰكن مح وِ ِِفٓ أ

 ِ ُ َغُفوٌر َحلِيۖ   مح َما َكَسَبتح قُلُوُبكُ ب لُوَن ِمن ِلِ  ٢٢٥ م  َوٱَّلله ِيَن يُؤح َّله
ُهر   مح نَِِسآئِهِ 

شح
َ
َبَعةِ أ رح

َ
َ َغُفوفَإِن فَآُءو فَإِنه ٱۖ   تََربُُّص أ ِحيم  ره  ر  َّلله

٢٢٦  ْ َ َسِميعٌ ِإَونح َعَزُموا ََٰق فَإِنه ٱَّلله َل َُٰت  ٢٢٧ َعلِيم   ٱلطه َٰ حُمَطله َوٱل
نُفِسِهنه 

َ
َن بِأ بهصح ََٰثَة قُُروٓء  َيََتَ َن َما  ۖ  ثََل ُتمح ن يَكح

َ
َوََلَُيِلُّ لَُهنه أ

رحَحاِمِهنه إِن  َخلَقَ 
َ
ُ ِِفٓ أ ِ ٱَّلله ِمنه بِٱَّلله َوحِم ٱٓأۡلِخرِ  ُكنه يُؤح

 ۖ  َوٱَلح
 ْ َراُدٓوا

َ
َٰلَِك إِنح أ َحقُّ بَِرِدِهِنه ِِف َذ

َ
َلَٰح   َوُبُعوتَلُُهنه أ َولَُهنه ِمثحُل ا   إِصح

حَمعح  ِي َعلَيحِهنه بِٱل ُ َعزِيٌز وَ ۖ   َدرََجة   َولِلرَِِجاِل َعلَيحِهنه  ۖ  ُروِف ٱَّله ٱَّلله
تَانِ  ٢٢٨َحِكيٌم  َلَُٰق َمره َساُكُۢ ۖ   ٱلطه ِيُحُۢ  فَإِمح وح تَّسح

َ
ُروف  أ بَِمعح

َسَٰن   ُخُذواْ  مح َوََل َُيِلُّ لَكُ ۖ   بِإِحح
ح
ن تَأ
َ
ٓ أ ا ٓ  اـ ً َءاتَيحُتُموُهنه َشيح  ِممه  إَِله

ن 
َ
َله أ

َ
ٓ أ ِ ََيَافَا تُ ۖ   يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله َله يُقِيَما ُحُدوَد  مح فَإِنح ِخفح

َ
أ

َتَدتح بِهِۦ   ِ فَََل ُجَناَح َعلَيحِهَما فِيَما ٱفح ِ فَََل  ٱَّلله تِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله
َتُدوهَ  َٰلُِموَن ا   َتعح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
ِ فَأ  ٢٢٩َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله

َٰ تَنِكَح  ُد َحته َهُۥفَإِن َطلهَقَها فَََل ََتِلُّ ََلُۥ ِمنُۢ َبعح ۖ   َزوحًجا َغۡيح
ن يُقِيَما  فَإِن َطلهَقَها فَََل ُجَناحَ 

َ
ٓ أ ٓ إِن َظنها ن َيََتَاَجَعا

َ
ٓ أ َعلَيحِهَما

 ِ م  ۖ   ُحُدوَد ٱَّلله ِ يُبَِيُِنَها لَِقوح لَُموَن  َوتِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله  ٢٣٠َيعح
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چاؤ  ُهزُ چ٢٣١

 ابن كثري ابهلمزة بدل الواو.

مَ چ  چهنِعح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چتَُضٓارُّ چ ٢٣٣

 ابن كثري بضم الراء.

 

 

 

 چ
َ
 چۥمُ تَيحتُ أ

 ابن كثري حبذف الألف.

ُتُم  وح ِإَوَذا َطلهقح
َ
ُروف  أ ِسُكوُهنه بَِمعح مح

َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َن أ ٱلنَِِسآَء َفَبَلغح

ُروف    ا َِسُِِحوُهنه بَِمعح ِسُكوُهنه ِۡضَ ْ  ا ِلِ ر  َوََل ُتمح َتُدوا َوَمن  ـَتعح
َعلح  َسُهۥ َيفح َٰلَِك َفَقدح َظلََم َنفح ِ  ۖ  َذ ْ َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله  ۖ  اُهُزو  َوََل َتتهِخُذٓوا

 ْ َمَت َوٱذحُكُروا ِ َعلَيحكُ نِعح نَزَل َعلَيحكُ  مح ٱَّلله
َ
 َن ٱلحِكَتَٰبِ مِِ  مَوَمآ أ

َمةِ يَعُِظكُ  ِكح ِ  مَوٱۡلح َ بُِكِلِ  هۦِ  ب نه ٱَّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا َ َوٱعح ْ ٱَّلله َوٱتهُقوا

ء   َجلَُهنه فَََل ِإَوَذا  ٢٣١ َعلِيم   ََشح
َ
َن أ ُتُم ٱلنَِِسآَء َفَبلَغح َطلهقح

ن
َ
ُضلُوُهنه أ نَ  َتعح ْ بَيحَنهُ  يَنِكحح ا ََٰضوح َوََٰجُهنه إَِذا تََر زح

َ
ِ  مأ ُروِف ب حَمعح ۖ   ٱل

َٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ ِ  مح َمن ََكَن ِمنكُ  َذ ِمُن بِٱَّلله َوحِم ٱٓأۡلِخرِ يُؤح
ۖ   َوٱَلح

َٰلِكُ  ََكَٰ لَكُ  مح َذ زح
َ
َهرُ  مح أ طح

َ
نتُ  ۖ  َوأ

َ
لَُم َوأ ُ َيعح لَُمونَ  مح َوٱَّلله ۞  ٢٣٢ ََل َتعح

َُٰت يُرحِضعحنَ  َٰلَِد ِ  َوٱلحَو ِ ََكِملَنيح لَنيح َلََٰدُهنه َحوح وح
َ
ن يُتِمه ۖ   أ

َ
َراَد أ

َ
لَِمنح أ

لُودِ  ۖ  ٱلرهَضاَعةَ  حَموح ُروِف   َولََعَ ٱل حَمعح َوُتُهنه بِٱل ََل  ََلُۥ رِزحُقُهنه َوكِسح
َعهَ  ٌس إَِله وُسح ُۢ بَِوَلَِهاتَُضٓاره  ََل ا   تَُكلهُف َنفح ةُ لُو َوَِٰلَ  د  َوََل َموح

حَوارِِث ِمثحُل  ۖ  ـُهۥ بَِوَلِهِۦله  َٰلَِك  َولََعَ ٱل َراَدا فَِصاًَل َعن ۖ   َذ
َ
فَإِنح أ

َردتُّ ِإَونح  فَََل ُجَناَح َعلَيحِهَما   ِمِنحُهَما َوتََشاُور   تََراض  
َ
ن  مح أ

َ
أ

َلََٰدكُ  وح
َ
ََتحِضُعٓواْ أ تُ  مح فَََل ُجَناَح َعلَيحكُ  مح تَسح  مَءاتَيحتُ آ مه  مإَِذا َسلهمح

 ِ ُروِف ب حَمعح َ ۖ   ٱل َملُونَ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله َ بَِما َتعح نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ   ٢٣٣ بَِصۡي   َوٱعح
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چوح يَ ٱلنَِِسآءِ چ٢٣٥

بدال اهلمزة ايًء  ابن كثري ابإ

 مفتوحة.

 

 

 

َذُروهُ چ چۥفَٱحح

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

 

 معًا.چُرهُۥقَدح چ٢٣٦

ساكن ادلال مع ابن كثري  ابإ

 القلقة.

َن ِمنكُ  ِيَن ُيَتَوفهوح َوَٰج   مح َوٱَّله زح
َ
نُفِسِهنه َوَيَذُروَن أ

َ
َن بِأ بهصح ا َيََتَ

ُهر  
شح
َ
َبَعَة أ رح

َ
َجلَُهنه فَََل ُجَناَح َعلَيحكُ ۖ   اوََعّشح   أ

َ
َن أ  مح فَإَِذا بَلَغح
ُروِف  حَمعح نُفِسِهنه بِٱل

َ
ُ ۖ   فِيَما َفَعلحَن ِِفٓ أ َملُوَن َخبِۡي   َوٱَّلله  بَِما َتعح

تُ  مح َوََل ُجَناَح َعلَيحكُ  ٢٣٤ ِ  مفِيَما َعرهضح َبةِ هِۦ ب ٱلِنَِسآءِ ِمنح ِخطح
وح 
َ
َننتُ أ كح

َ
نُفِسكُ  ِِفٓ  مح أ

َ
نهكُ  ۖ  مح أ

َ
ُ أ ُكُروَنُهنه  مح َعلَِم ٱَّلله َسَتذح

َل  ـن له َوَلَٰكِ  ْ قَوح ن َتُقولُوا
َ
ٓ أ ا إَِله ُروف   ا تَُواِعُدوُهنه ِِسًّ عح َوََل ا   مه

َجلَُهۥ
َ
َٰ َيبحلَُغ ٱلحِكَتَُٰب أ َدةَ ٱنلَِِّكِح َحته ْ ُعقح زُِموا   ۖ  َتعح

نُفِسكُ 
َ
لَُم َما ِِفٓ أ َ َيعح نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا َذُرو مح َوٱعح لَُمٓواْ  ۖ  هُ فَٱحح  َوٱعح

َ َغُفوٌر َحلِي نه ٱَّلله
َ
تُُم  مح لَيحكُ ـا ُجَناَح عَ له  ٢٣٥ م  أ إِن َطلهقح

ْ لَُهنه فَرِيَضة   رُِضوا وح َتفح
َ
وُهنه أ َوَمِتُِعوُهنه  ۖ  ٱلِنَِسآَء َما لَمح َتَمسُّ

حُموِسِع لََعَ  َِتِ  قََدُرهُۥٱل ُمقح
ح ُروِف  قََدُرهُۥَولََعَ ٱل حَمعح ُۢا بِٱل ا ۖ   َمَتََٰع َحقًّ

ِسننَِي  لََعَ  حُمحح ُتُموُهنه ِمن َقبحِل  ٢٣٦ٱل وُهنه ِإَون َطلهقح ن َتَمسُّ
َ
أ

تُ  تُ  لَُهنه فَرِيَضة   مح َوقَدح فََرضح ُف َما فََرضح ُفوَن  مح فَنِصح ن َيعح
َ
ٓ أ وح إَِله

َ
أ

َدةُ ٱنلَِِّكحِ  ِي بَِيِدهِۦ ُعقح ْ ٱَّله ُفَوا َوىَٰ  ۖ  َيعح قحَرُب لِلتهقح
َ
ْ أ ُفٓوا ن َتعح

َ
 ۖ  َوأ

َل بَيحَنكُ  َ بَِما  ۖ  مح َوََل تَنَسُواْ ٱلحَفضح َملُوَن بَِصۡيٌ إِنه ٱَّلله   ٢٣٧ َتعح
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چة  َوِصيه چ ٢٤٠

ابن كثري بتنوين مض بدل 

 الفتح.

چَفُيَضِعُِفُهۥچ٢٤٥

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني ومض الفاء.

چُط ُص َوَيبح چ

 .قنبل ابلسنيو  الزبي ابلصاد

چُط سُ َوَيبح چ

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

چۦِإَوََلحهِ چ

 بصةل هاء الضمري. كثري ابن

َط َٰ َوقُومُ  حوُسح ةِ ٱل لَوَٰ َِٰت َوٱلصه لََو ْ لََعَ ٱلصه َٰنِتنِيَ َحَٰفُِظوا ِ َق ْ َّلِله  وا
تُ  ٢٣٨ َبان   مح فَإِنح ِخفح وح ُركح

َ
ِمنتُ ۖ   افَرَِجاًَل أ

َ
ٓ أ َ  مح فَإَِذا ْ ٱَّلله فَٱذحُكُروا

ْ  لَمح  امه  مَعلهَمكُ  َكَما لَُمونَ  تَُكونُوا ِينَ  ٢٣٩ َتعح نَ ُيَتَوفه  َوٱَّله  مح ِمنكُ  وح
َوَٰج   زح

َ
ِ  ة  َوِصيه ا َوَيَذُروَن أ َوَِٰجهِ لِ زح

َ
َ مه  مـأ ِل َغۡيح َوح َتًَٰعا إَِل ٱۡلح

َن فَإِنح  َراج   إِخح  ِِف َما َفَعلحَن ِِفٓ  مح فَََل ُجَناَح َعلَيحكُ َخرَجح
نُفِسِهنه ِمن

َ
ُروف    أ عح ُ َوٱ مه َِٰت َمَتَُٰعُۢ  ٢٤٠ َحِكيم   َعزِيزٌ  َّلله َٰ َولِلحُمَطله

ُروِف   حَمعح حُمتهقِنَي  بِٱل ا لََعَ ٱل ِ  ٢٤١َحقًّ ُ َكَذَٰل ُ ٱَّلله  مح لَكُ  َك يُبنَِيِ
قِلُوَن  مح َءاتََٰيَٰتِهِۦ لََعلهكُ  ِيَن َخرَُجواْ ِمن ۞  ٢٤٢َتعح لَمح تََر إَِل ٱَّله

َ
أ

َٰرِهِ  ُ  مح َوهُ  مح دتََِٰي ل
ُ
حَموحِت َفَقاَل أ ْ ُثمه لَُهُم وٌف َحَذَر ٱل ُ ُموتُوا ٱَّلله

َيَٰهُ  حح
َ
ََثَ ٱنلهاِس  ۖ  مح أ كح

َ
ل  لََعَ ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه أ

و فَضح َ ََّلُ إِنه ٱَّلله
ُكُروَن  َ َسِميعٌ  ٢٤٣ََل يَشح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ ِ َوٱعح َٰتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله  َوَق

ن  ٢٤٤ َعلِيم   َ قَرحًضامه رُِض ٱَّلله ِي ُيقح ُهۥ َفُيَضَٰعِفَ ا َحَسن   َذا ٱَّله
َعاف   ضح

َ
ۥٓ أ بُِض َوٱ ۖ  َكثَِۡية  ا ََلُ ُ َيقح ُط َّلله ُ  ٢٤٥تُرحَجُعونَ هِ ِإَوََلح  َوَيبحص 
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 چۥِمنحهُ چ247

َٰهُ چ َطَفى  چۥٱصح

 چ ۦفِيهِ چ

بصةل هاء الضمري  ابن كثري

 فهيم مجيعًا.
َ چ  چَطة  سح ب

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 چَطة  صح بَ چ

 

َمََلِ 
ح لَمح تََر إَِل ٱل

َ
َٰٓءِ أ َر ِد ُموَسَٰٓ إِذح ِمنُۢ بَِّنٓ إِسح قَالُواْ  يَل ِمنُۢ َبعح
  ِ   ـنِلَبِ 

ه َٰتِ ا َملِّك  ُهُم ٱبحَعثح نَلَ ل َٰ ِ   لِ ِِف َسبِي لح  نُّ قَاَل َهلح  ٱَّلله
ْ   َعلَيحُكُم ٱلحقَِتاُل  ن ُكتَِب إِ  مح َعَسيحتُ  َٰتِلُوا َٰ َله تُ

َ
نَلَآ  قَالُواْ َوَما أ

ِ َوقَ  َٰتَِل ِِف َسبِيِل ٱَّلله َٰ َله نُ
َ
َنا ِمنأ رِجح خح

ُ
َنآئَِنا دح أ بح

َ
ۖ   ِدتََٰيَٰرِنَا َوأ

ا ُكتَِب َعلَيحِهمُ  ْ إَِله قَلِيَل   فَلَمه ا ُ َوٱ ۖ  مح  ِمِنحهُ ٱلحقَِتاُل تََولهوح َّلله
َٰلِِمنَي  ُۢ بِٱلظه َ قَدح َبَعَث  مح نَبِيُّهُ  مح َوقَاَل لَهُ  ٢٤٦َعلِيُم إِنه ٱَّلله

حُملحُك َعلَيحَنا  َطالُوَت َملِّك    مح لَكُ  َٰ يَُكوُن ََلُ ٱل نه
َ
ْ أ قَالُٓوا

حُملحِك  َحقُّ بِٱل
َ
َت  هُ ِمنح  َوََنحُن أ حمَ  َسَعة  َولَمح يُؤح اَل إِنه قَ  اِل  ِمَِن ٱل

َٰ ٱ َطَفى َ ٱصح َطة  َوَزاَدهُۥ  مح َعلَيحكُ  هُ َّلله مِ ِِف ٱلحعِلحِم  بَسح سح ِ
ۖ   َوٱۡلح

ِت  ُ يُؤح ُ َوَِٰسٌع َعلِيم   ۖ  ُملحَكُهۥ َمن يََشآءُ َوٱَّلله  مح لَهُ  َوقَاَل  247 َوٱَّلله
تَِيُكُم ٱتلهابُوُت فِيإِنه َءايََة ُملحِكهِۦٓ  مح نَبِيُّهُ 

ح
ن يَأ
َ
ن مِِ  َسِكيَنة   هِ أ

ا  مح ِبِكُ ره  َهَُٰروَن ََتحِملُُه  تََرَك َءاُل ُموَسَٰ َوَءاُل َوَبقِيهـة  ِمِمه
حَمَلَٰٓئَِكةُ  َٰلَِك ٓأَليَ  ۖ  ٱل ِمننَِي مُّ  مإِن ُكنتُ  مح كُ له  ة  إِنه ِِف َذ   ٢٤٨ؤح
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 معًا.چ ۥهُ ِمنح چ ٢٤٩

ُهۥچ َعمح  چَيطح

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري
فََۢةغَ چ  چرح

 ابن كثري بفتح الغني.

 

 

 
 

ُُنودِ قَاَل إِنه  ا فََصَل َطالُوُت بِٱۡلح َ ُمبحَتلِيكُ فَلَمه ِ  مٱَّلله  َنَهر  ب
يحَس ِمِّنِ َومَ  هُ َب ِمنح َۡشِ َفَمن 

َعمح ن له فَلَ ٓ فَإِنهُهۥ  هُ مح َيطح ِمِّنِ
ََتََف إَِله  فََۢة َمِن ٱغح ِۦ  ُغرح  مح  ِمِنحهُ إَِله قَلِيَل   هُ فََّشُِبواْ ِمنح  بَِيِده
 ۖ  ْ ِيَن َءاَمُنوا ا َجاَوَزهُۥ ُهَو َوٱَّله ْ ََل َطاقََة نَلَا َمَعُهۥ فَلَمه قَالُوا

ِۦ   َوحَم ِِبَالُوَت وَُجُنوِده
نههُ  ٱَلح

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ َلَُٰقواْ مُّ  مقَاَل ٱَّله

ِ َكم  ُۢ  َقلِيلَة  َغلََبتح فَِئة   ة  ـِمِن فِئَ ٱَّلله ِ  ٱ بِإِذحنِ  َكثَِۡيةَ  َّلله
 ُ ََِٰبِينَ  َمعَ  َوٱَّلله ا ٢٤٩ ٱلصه ْ  َولَمه وَُجُنودِهِۦ قَالُواْ  ِۡلَالُوَت  بََرُزوا

رِغح َعلَيحَنا َصَبح  
فح
َ
قحَداَمَنا َوٱنَربهَنآ أ

َ
نَا لََعَ ٱلحَقوحِم ا َوَثِبِتح أ ُِصح

َٰفِرِيَن  ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت بِ  مَفَهَزُموهُ  ٢٥٠ٱلحَك إِذحِن ٱَّلله
حُملحَك  ُ ٱل َُٰه ٱَّلله ا  َوَءاتَى َمَة وََعلهَمُهۥ ِممه ِكح ََل َولَوح ۖ   يََشآءُ َوٱۡلح

ُع  َضهُ َدفح ِ ٱنلهاَس َبعح ِ  مٱَّلله ۡرُض له  ض  َبعح ب
َ َفَسَدِت ٱۡلح

ل  َوَلَِٰكنه ٱ
َ ُذو فَضح ِ  ٢٥١ لََعَ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  َّلله تِلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱَّلله

َقِِ  َنتحلُوَها َعلَيحَك  حُمرحَسلنَِي  ۖ  بِٱۡلح  ٢٥٢ِإَونهَك لَِمَن ٱل
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 رأأس أ ية للميك يعده ابن كثري. چومُ ـٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّ چ٢٥٥مالحظة: أ ية 

َنَٰهُ چ٢٥٣ يهدح
َ
 چۥَوأ

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

ن َُكهَم ٱچ ُ مه  چۖ   َّلله

يس تحسن الوقف علهيا 

ظهار أأن هللا  ابلروم لأجل اإ

 الفاعل.

 چ ِس ٱلحُقدح چ

ساكن ادلال.  ابن كثري ابإ

 

 

-ُخلهةَ -َبيحعَ چ٢٥٤

 چَشَفََٰعةَ 

ابن كثري بفتح ال خر فهيم 

 بدل التنوين.

 چفِيهِۦچ

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري
 
 

 
 

َضهُ ۞  لحَنا َبعح َٰ َبعحض    مح تِلحَك ٱلرُُّسُل فَضه ُ  ن َُكهَم ٱمه  مِمِنحهُ  لََعَ  َّلله
َضهُ  يَ  َدَرَجَٰت    مح ـَوَرَفَع َبعح َِيَِنَٰ َوَءاتَيحَنا ِعيََس ٱبحَن َمرح ِت َم ٱِلح

َنَٰ  يهدح
َ
ُ مَ  ٱلحُقُدِس  بُِروِح  هُ َوأ َتَتَل َولَوح َشآَء ٱَّلله ِيَن ِمنُۢ  ا ٱقح ٱَّله

ِدهِ  َِيَِنَُٰت مِِ  مَبعح ُهُم ٱِلح ِد َما َجآَءتح َتلَُفواْ فَِمنحهُ  نُۢ َبعح  مَوَلَِٰكِن ٱخح
َتَتلُواْ َوَلَِٰكنه  ن َكَفَر  مه  منح َءاَمَن َوِمنحهُ مه  ُ َما ٱقح َولَوح َشآَء ٱَّلله

َعُل َما يُرِيُد  َ َيفح ْ ِممه  ٢٥٣ٱَّلله نفُِقوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ا َيَٰٓ

ِِتَ يَوح ن َقبحِل مِِ  مَرزَقحَنَٰكُ 
ح
ن يَأ
َ
َوََل  ُخلهة  َوََل  هِ فِيَبيحع  ـا له  م  أ

َٰلُِموَن  ة   ـَشَفَٰعَ  َٰفُِروَن ُهُم ٱلظه ُ ٱ ٢٥٤َوٱلحَك ََٰه إَِله ُهَو ََلٓ َّلله ٱلحَۡحُّ إَِل
ُخُذهُۥ  ۖ  ٱلحَقيُّومُ 

ح
َِٰت له  ۖ  م  َوََل نَوح  ِسَنة  ََل تَأ َمََٰو َوَما ِِف ـُهۥ َما ِِف ٱلسه

ۡرِض  
َ  بِإِذحنِهِۦ   ٱۡلح

ۥٓ إَِله َفُع ِعنَدهُ ِي يَشح َ  َمن َذا ٱَّله لَُم َما َبنيح  َيعح
يحِديهِ 
َ
ء   مح  َوَما َخلحَفهُ  مح أ بَِما ِمِنح ِعلحِمهِۦٓ إَِله  َوََل ُُيِيُطوَن بََِشح

َمََٰوَٰتِ  ۖ  َشآءَ  ۡرَض  وَِسَع ُكرحِسيُُّه ٱلسه
َ ُظُهمَ  وُدهُۥـ ُ َوََليَ ۖ   َوٱۡلح ا   ِحفح

َراهَ ِِف  ٢٥٥ ٱلحَعِلُّ ٱلحَعِظيمُ َوُهَو  َ  قَد ٱِلِيِن   ََلٓ إِكح ُد ِمَن  تهبنَيه ٱلرُّشح
  ِ َغِ
َٰ  ٱلح ُفرح بِٱلطه ِ َفَمن يَكح ِمنُۢ بِٱَّلله َسَك  َفَقدِ ُغوِت َوُيؤح َتمح  ٱسح

حُوثحََّقَٰ ََل ٱنفَِصاَم  َوةِ ٱل ُ َسِميعٌ  لََها  بِٱلحُعرح  ٢٥٦َعلِيمٌ  َوٱَّلله
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 چَهانُنِّشُ چ٢٥٩

 ابن كثري ابلراء بدل الزاي.

 ُ ِيَن َءاَمُنواْ َُيحرُِجهُ  َوِلُّ  ٱَّلله لَُمَِٰت إَِل  نَ مِِ  مٱَّله ِيَن  ٱنلُّورِ   ٱلظُّ َوٱَّله
َِلَآؤُُهمُ  وح

َ
َُٰغوُت  َكَفُرٓواْ أ لَُمَِٰت   إَِل  ٱنلُّورِ  نَ مِِ  مَُيحرُِجوَنهُ  ٱلطه  ٱلظُّ

َحَُٰب ٱنلهارِ   صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
وَن فِيَها َخَٰ  مح هُ  أ لَمح  ٢٥٧ِِلُ

َ
تََر إَِل أ

ِي َحآجه إِبحَرَٰهِ  حُملحَك إِذح قَاَل ـ  ٱَّله ُ ٱل َُٰه ٱَّلله نح َءاتَى
َ
َم ِِف َرِبِهِۦٓ أ

ۦ َوُيِميُت قَاَل  ِ ِي يُۡحح
َ ٱَّله ِ إِبحَرَٰهِـ ُم َرَِبِ حح

ُ
نَا۠ أ
َ
ِميُت أ

ُ
قَاَل ۖ   ۦ َوأ

ِِت إِبحَرَٰهِـ ُم فَإِنه 
ح
َ يَأ ِت بَِها  ٱَّلله

ح
ِِق فَأ َمّشح

ح ِس ِمَن ٱل مح  ِمنَ بِٱلشه

رِِب  حَمغح ِي َفُبِهَت  ٱل ِدي ٱلحَقوحمَ  َكَفَر   ٱَّله ُ ََل َيهح َٰلِِمنيَ  َوٱَّلله  ٱلظه

٢٥٨  َٰ ِي َمره لََعَ وح َكٱَّله
َ
َية  أ َٰ ُعُروِشَها قَاَل  َقرح َوِهَ َخاوَِيٌة لََعَ

ۦ  ِ َٰ يُۡحح
نه
َ
تَِها  أ َد َموح ُ َبعح ُ ِماْئََة ََعم   َهَِٰذهِ ٱَّلله َماتَُه ٱَّلله

َ
مه ثُ  فَأ

ۥ   م    قَاَل َِلِثحُت  َِلِثحَت   قَاَل َكمح  َبَعَثُه َض يَوح وح َبعح
َ
قَاَل  يَوحًما أ

ابَِك لَمح  ِماْئََة ََعم   َِلِثحَت بَل  فَٱنُظرح إَِلَٰ َطَعاِمَك َوَۡشَ
إَِلَٰ  يَتََسنههح   َعلََك َءايَ  َوٱنُظرح َوٱنُظرح إَِل  لنهاِس  ِلِ  ة  ِۡحَارَِك َونِلَجح

ُسوَها َۡلحم  ُثمه  نُنِِشَُهاٱلحعَِظاِم َكيحَف  ا  ا  نَكح َ ََلُۥ َفلَمه تَبَنيه
ء   ِ ََشح

َٰ ُكِ َ لََعَ نه ٱَّلله
َ
لَُم أ عح

َ
 ٢٥٩قَِدير   قَاَل أ
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رح چ٢٦٠
َ
 چِِن أ

ساكن الراء مع  ابن كثري ابإ

 تفخمها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 چُف يَُضِعِ چ٢٦١

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني.

 
 
 
 

 چۦَعلَيحهِ چ٢٦٤

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

رِِِن اَل إِبحَرَٰهِـ ُم َرِبِ ـِإَوذح قَ 
َ
َتَٰ  أ حَموح ِ ٱل َو لَمح ـقَ ۖ   َكيحَف تُۡحح

َ
 اَل أ

ِمن ِ قَاَل بََلَٰ َوَلَٰكِ ۖ   تُؤح َمئِنه قَلحِب ـن لِ َبَعة  ـقَ ۖ   َيطح رح
َ
 اَل فَُخذح أ

ِ ِمَِن  ۡيح عَ ـ فَُِصحُهنه إََِلح ٱلطه ِ َجَبل  ـَك ُثمه ٱجح
َٰ ُكِ ِمِنحُهنه  لح لََعَ

ي  ا ُجزحء   تِيَنَك َسعح
ح
ُعُهنه يَأ لَمح ا   ُثمه ٱدح نه ٱ َوٱعح

َ
َ َعزِيٌز أ َّلله

َٰلَهُ  ٢٦٠ َحِكيم   َو مح
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱَّله ِ َكَمَثِل  مح مه ِِف َسبِيِل ٱَّلله

ِ ُسۢنُبلَة  
ۢنَبَتتح َسبحَع َسَنابَِل ِِف ُكِ

َ
ُ َوٱۖ   ِمِاْئَُة َحبهة   َحبهة  أ  َّلله

ُ َوَِٰسٌع َعلِيٌم  ۖ  لَِمن يََشآءُ يَُضَٰعُِف  ِيَن يُنفُِقوَن  ٢٦١َوٱَّلله ٱَّله
َٰلَهُ  َو مح
َ
ِ ثُ  مح أ نَفقُ ـِِف َسبِيِل ٱَّلله

َ
ٓ أ ْ َمِن  ـمه ََل يُتحبُِعوَن َما ا َوََلٓ وا

 
َ
ه ى ذ  أ ُرهُ  مح ـهُ ل جح

َ
 مح َوََل هُ  مح َوََل َخوحٌف َعلَيحهِ  مح ِعنَد َرِبِهِ  مح أ
ل  ۞  ٢٦٢َُيحَزنُوَن  ُروف   قَوح عح فَِرةٌ َخۡيح  مه يَتحَبُعَهآ  ِمِن َصَدقَة  َوَمغح

ذ  
َ
ُ َغِّنٌّ َحلِيم  َوٱۖ   ىأ ِي ٢٦٣ َّلله َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْ ََل ُتبحِطلُواْ َن ءَ َيَٰٓ اَمُنوا

َٰتِكُ  ِ  مَصَدَق َذىَٰ َكٱله ب
َ َمِنِ َوٱۡلح

ح َماََلُۥ رِئَآَء ِذي يُنفُِق ـٱل
َوحِم  ِ َوٱَلح ِمُن بِٱَّلله َوان  ۖ   ٱٓأۡلِخرِ ٱنلهاِس َوََل يُؤح ُهۥ َكَمَثِل َصفح

َفَمَثلُ
ِ  تَُراب   هِ َعلَيح  َصابَُهۥ َواب

َ
َكُهۥ َصلحـفَأ َٰ َيقح َله ۖ   اد  ل  َفََتَ ِدُروَن لََعَ

ء   ْ   ََشح ا َكَسُبوا ِدي ٱلحَقوحمَ َوٱ ِمِمه ُ ََل َيهح َٰفِرِينَ  َّلله   ٢٦٤ ٱلحَك
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چبُِربحـَوة  چ265

 ابن كثري بضم الراء.

كح چ
ُ
 چ اـلَهَ أ

ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 
 

ْ ته  َوَل چ٢٦٧ ُموا چَيمه

الزبي بتشديد التاء وصاًل مع 

 املد الالزم.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 .معاً  چۦفِيهِ چ

 .معاً  چۥِمنحهُ چ

چۦهِ ـِخِذيأَِبچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِيـَوَمثَ  َٰلَهُ ـَن يُنفِقُ ـُل ٱَّله َو مح
َ
ِ ـآَء َمرحَض ـُم ٱبحتِغَ ـوَن أ  اِت ٱَّلله

نُفِسِهــَوتَثحبِيت  
َ
ِۢ  مح ا ِمِـنح أ َصاَبَها َوابِل  بَِربحـَوة  َكَمَثـِل َجنهة

َ
 أ

ُكلَهَ  اتَتح ـ َ فَ 
ُ
فَ  اـأ ِ فَ ـِضعح ِ ـيُِصبحهَ  مح ـن له إِ ـنيح  ۖ   َفَطِل   ل  ـا َواب
ُ بِمَ  َملُ ـَوٱَّلله َحُدكُ  265وَن بَِصٌۡي ـا َتعح

َ
يََودُّ أ

َ
ن تَُكوَن  مح أ

َ
 أ

ِيـل   ََلُۥ َجنهة  
َنـاب   ِمِن َّنه عح

َ
نحَهَُٰر ََلُۥ  َوأ

َ  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
َصابَُه ٱلحِكََبُ َوََلُۥ 

َ
ِ ٱثلهَمَرَِٰت َوأ

ُضَعَفآُء  ُذِرِيهة  فِيَها ِمن ُكِ
َصار  ـفَ  ٓ إِعح َصاَبَها
َ
ََتَقَتح  هِ فِي أ ُ ـُيبَ َكَذَٰلَِك ۖ   نَار  فَٱحح ُ ٱَّلله  نِيِ
ِيَن  ٢٦٦ُروَن ـَتَتَفكه  ـمح ُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لََعلهكُ ـلَكُ   َها ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

نفِقُ 
َ
ْ أ ْ مِ ـَءاَمُنٓوا نَ  مح ـن َطِيَِبَِٰت َما َكَسبحتُ ـوا رَجح خح

َ
ٓ أ ا ا ـَوِممه

ۡرِض ـمِِ  مـلَكُ 
َ ْ ۖ   َن ٱۡلح ُموا تُنفُِقوَن  هُ بِيَث ِمنح ٱۡلحَ َوََل َتَيمه

تُ  ن ُتغح  هِ ـِخِذيأَِب ـمَولَسح
َ
ٓ أ ْ فِيإَِله لَمُ  ۖ  هِ ِمُضوا َ ـَوٱعح نه ٱَّلله

َ
ْ أ  ٓوا

رَ  ٢٦٧َغِّنٌّ َۡحِيٌد  يحَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلحَفقح ُمرُكُ  ٱلشه
ح
 مَوَيأ

 ِ َشآءِ ب ُ يَعُِدكُ ۖ   ٱلحَفحح فَِرة  مه  مَوٱَّلله َل   هُ ِمِنح  غح ُ َوَِٰسعٌ َوٱۖ   َوفَضح   َّلله
َمَة َمن يََشآءُ  ٢٦٨ َعلِيم   ِكح ِت ٱۡلح ِ  ۖ  يُؤح َت ٱۡلح َمَة َوَمن يُؤح  كح

وِتَ َخۡيح  
ُ
لحَبَِٰب ۖ   اا َكثِۡي  َفَقدح أ

َ ْ ٱۡلح ْولُوا
ُ
ٓ أ ُر إَِله كه   ٢٦٩َوَما يَذه
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 چ َونَُكِفِرُ چ٢٧١

 ابن كثري ابلنون ومض الراء.

 
 
 

 
چُبُهمُ َُيحسِ چ٢٧٣

 .ابن كثري بكرس السني

 

تُ  نَفقح
َ
تُ مِِ  مَوَمآ أ وح نََذرح

َ
ر  مِِ  من نهَفَقة  أ

َ فَإِنه ٱ ن نهذح ۥ   َّلله لَُمُه َوَما  َيعح
نَصار  

َ
َٰلِِمنَي ِمنح أ َِٰت  ٢٧٠ لِلظه َدَق ْ ٱلصه ا  إِن ُتبحُدوا ِإَون  ِهَ  فَنِعِمه

تُوَها ٱلحُفَقَرآَء َفُهَو َخيح   مَعنكُ َوُيَكِفُِر  ۖ  مح كُ له  ر  ـَُّتحُفوَها َوتُؤح
َملُونَ  مح  اتِكُ ـ َ َسِيِ ن مِِ  ُ بَِما َتعح يحَس َعلَيحَك له ۞  ٢٧١ ر  ـَخبِي َوٱَّلله

َٰهُ  ِدي َوَلَِٰكنه  مح ُهَدى َ َيهح  ِمنح َخۡيح  َوَما ۖ   َمن يََشآءُ  ٱَّلله
ْ  تُنفُِقوا

نُفِسكُ 
َ
ِ َوَما تُنفُِقوَن إَِله  ۖ  مح فَِِل هِ ٱَّلله تُنفُِقواْ َوَما  ۖ  ٱبحتَِغآَء وَجح

نتُ  مح إََِلحكُ يُوَفه  ِمنح َخۡيح  
َ
لَُموَن  مح َوأ ِيَن  ٢٧٢ََل ُتظح لِلحُفَقَرآءِ ٱَّله

 ْ وا ِِصُ حح
ُ
ب   أ َتِطيُعوَن َۡضح ِ ََل يَسح ۡرِض ِِف َسبِيِل ٱَّلله

َ ا ِِف ٱۡلح
نَِيآءَ  َُيحَسُبُهمُ  غح

َ
َاهُِل أ رُِفهُ  ٱۡلح ِف َتعح ِ  مِمَن ٱتلهَعفُّ  ََل  مح ِسيَمَٰهُ ب

َاف  ـ َ يَسح  ْ َومَ ۖ   الُوَن ٱنلهاَس إِۡلح َ بِهِۦفَإِنه ٱ ِمنح َخۡيح   اتُنفُِقوا  َّلله
ِيَن يُنفُِقونَ  ٢٧٣ َعلِيمٌ  َٰلَهُ  ٱَّله َو مح

َ
ِ  مأ حِل َوٱنلهَهارِ ِِسِ  ب

 وََعََلنَِية  ا ٱَله
ُرهُ  مح فَلَهُ  جح

َ
 ٢٧٤َُيحَزنُونَ  مح َوََل هُ  مح َوََل َخوحٌف َعلَيحهِ  مح َرِبِهِ ِعنَد  مح أ
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ْ چ٢٨٠ قُوا ده چتَصه

 ابن كثري بتشديد الصاد.

 چۦفِيهِ چ٢٨١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ُكلُوَن 
ح
ِيَن يَأ ْ ََل َيُقوُموَن إَِله ٱَّله ا ِي ٱلِرَِبوَٰ َكَما َيُقوُم ٱَّله

َمِسِ  
ح يحَطَُٰن ِمَن ٱل نههُ  َيَتَخبهُطُه ٱلشه

َ
َٰلَِك بِأ َيحُع  مح َذ َما ٱِلح ْ إِنه قَالُٓوا

  ْ ا ْ   ِمثحُل ٱلِرَِبوَٰ ا َم ٱلِرَِبوَٰ َيحَع وََحره ُ ٱِلح َحله ٱَّلله
َ
َفَمن َجآَءهُۥ  َوأ

ِ ِبِهِۦ فَٱنَتَِهَٰ فَلَُهۥ َما َسلََف ن ره مِِ  َموحِعَظة   ۥٓ إَِل ٱَّلله ُرهُ مح
َ
ۖ   َوأ

َحَُٰب ٱنلهارِ   َوَمنح  صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
وَن  مح هُ  ََعَد فَأ  ٢٧٥فِيَها َخَِِٰلُ

َِٰت  َدَق َِب ٱلصه اْ َوُيرح ُ ٱلِرَِبوَٰ َحُق ٱَّلله ار  ۖ   َيمح
ُ ََل ُُيِبُّ ُكه َكفه َوٱَّلله

ثِيم  
َ
َٰلَِحَٰ  ٢٧٦أ ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا قَاُمواْ إِنه ٱَّله

َ
 ِت َوأ

ةَ لَهُ  َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتَُوا لَوَٰ ُرهُ  مح ٱلصه جح
َ
َوََل َخوحٌف  مح ِعنَد َرِبِهِ  مح أ

ْ ٱتهُقواْ  ٢٧٧َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح َعلَيحهِ  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

ْ َما بََِّقَ ِمَن ٱلِرِبَ  َ َوَذُروا ْ إِن ُكنتُ وَٰٓ ٱَّلله ِمننِيَ مُّ  ما ِ  ٢٧٨ ؤح   نفَإ
 مح له

 ْ َعلُوا ْ  َتفح َذنُوا
ح
ِ َورَُسوَِلۦِ  ِمَِن ٱ ِِبَرحب  فَأ  مح فَلَكُ  مح تُبحتُ ِإَون  َّلله
َٰلِكُ  رُُءوُس  َو مح
َ
لَُموَن  مح أ لُِموَن َوََل ُتظح ِإَون ََكَن ُذو  ٢٧٩ََل َتظح
ة   َ ن  ة   َفَنِظَرةٌ إَِلَٰ َميحَّسَ  ُعّسح

َ
ْ َوأ قُوا إِن  مح كُ ـر  له َخيح تََصده

لَُموَن  مح ُكنتُ  ْ يَوحم   ٢٨٠َتعح ِ إَِل  هِ َجُعوَن فِيا تُرح َوٱتهُقوا ُثمه ۖ   ٱَّلله
س   َٰ ُكُّ َنفح ا َكَسَبتح َوهُ  تَُوِفه لَُموَن  مح مه  ٢٨١ََل ُيظح
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ُتُبوهُ چ٢٨٢   چۥفَٱكح

ابن كثري بصةل چۥِمنحهُ چ

 هاء الضمري فهيام.

َهَدآءِ چ  چنيَ ٱلشُّ
بدال اهلمزة  الثانية ابن كثري ابإ

 ايًء مفتوحة.

 چ كِرَ َفُتذح چ

ساكن اذلال  ابن كثري ابإ

 وختفيف الاكف. 

َهَدآُء چ  چَذاوِ ٱلشُّ

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

الثانية واوًا مكسورة، وهو 

 املقدم، والثاين ابلتسهيل.

َهَدآُء چ  چَذاِۖا  ٱلشُّ

ولبن كثري الوهجان من 

 الطيبة.

ُتبُ چ  چۥوهُ ـتَكح

 .هاء الضمريابن كثري بصةل 

ة   تَِجََٰرة  چ  چَحاِۡضَ

 ابن كثري بتنوين مض فهيام.

ْ إَِذا تََدايَنتُ  ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِ  مَيَٰٓ َجل  ب

َ
َسِم   َديحن  إَِلَٰٓ أ  مُّ

ُتُبو ُتب بهيحَنكُ  ۖ  هُ فَٱكح َكح لِ  مح َوَلح َب  ۖ  ََكتُِبُۢ بِٱلحَعدح
ح
 َوََل يَأ

ُتَب َكَما  ََكتٌِب  ن يَكح
َ
ُ أ ِي ۖ  َعلهَمُه ٱَّلله لِِل ٱَّله ُمح ُتبح َوَلح  فَلحَيكح
َ َربهُهۥ َوََل َيبحَخسح  َعلَيحهِ  َتهِق ٱَّلله َقُّ َوَلح  فَإِنا   َشيحـ    هُ ِمنح ٱۡلح

ِي  نَعلَيحهِ ٱۡلحَ ََكَن ٱَّله
َ
َتِطيُع أ وح ََل يَسح

َ
وح َضعِيًفا أ

َ
 قُّ َسفِيًها أ

لِلح َوَِلُُّهۥيُِمله ُهَو فَلح  لِ  ُيمح ِهُدواْ َشِهيَديحِن مِ  ۖ   بِٱلحَعدح تَشح  نَوٱسح
ِ ۖ   مح َجالِكُ ِرِ  ِ فَرَُجل  ن له فَإ تَ  مح يَُكونَا رَُجلَنيح

َ
َرأ نَوٱمح  اِن ِممه

َن ِمنَ  ن  تَرحَضوح
َ
َهَدآءِ أ َُٰهَما ٱلشُّ َدى َُٰهَما َفُتَذِكِرَ تَِضله إِحح َدى  إِحح

َرىَٰ  خح
ُ َب  َوََل  ۖ  ٱۡلح

ح
َهَدآُء إَِذا يَأ ْ ٱلشُّ ْ ـ َ َوََل تَسح  ۖ  َما ُدُعوا نُمٓوا

َ
 أ

ُتُبو وح  َصغًِۡيا هُ تَكح
َ
َجلِهِۦ أ

َ
َٰلِكُ  ۖ  َكبًِۡيا إَِلَٰٓ أ قحَسُط ِعندَ  مح َذ

َ
 أ
ن 
َ
ٓ أ تَابُٓواْ إَِله َله تَرح

َ
َنَٰٓ أ دح

َ
َهََٰدةِ َوأ قحَوُم لِلشه

َ
ِ َوأ  تَِجََٰرةً تَُكوَن ٱَّلله
ة   َله ُجَناٌح  مح فَلَيحَس َعلَيحكُ  مح ـبَيحَنكُ تُِديُروَنَها  َحاِۡضَ

َ
 أ

ُتُبوَها تُ ۖ   تَكح ْ إَِذا َتَباَيعح ِهُدٓوا شح
َ
 َوََل  يَُضٓاره ََكتِب   َوََل  ۖ  مح َوأ

ْ فَإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ ِإَون تَ  ۖ  َشِهيد   َعلُوا َ   مح  بِكُ  فح ْ ٱَّلله ُقوا  َوٱته
  ُ ء  َعلِيم   َوُيَعلُِِمُكُم ٱَّلله ُ بُِكِلِ ََشح   ٢٨٢َوٱَّلله
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چفَرُُهن  چ٢٨٣

ابن كثري بضم الراء والهاء مع 

 حذف الألف.

 

 

 چۥَُّتحُفوهُ چ٢٨٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

فِرح چ   چَفَيغح

بح چ  چَوُيَعِذِ

ابن كثري بسكون الراء 

والباء. وابلإظهار مع قلقةل 

 الباء.

ولبن كثري من الطيبة 

 وهجان: الإظهار، والإدغام.

 چإََِلحهِۦچ285

 بصةل هاء الضمري.ابن كثري 

 

َٰ َسَفر   مح ِإَون ُكنتُ ۞  
ُبوَضة  فَرَِهَٰن  ا َولَمح ََتُِدواْ ََكتِب   لََعَ قح فَإِنح ۖ   مه
ِمَن َبعحُضكُ 

َ
َمَٰ يُ ا فَلح عحض  ـبَ  مأ

َ
تُِمَن أ ِي ٱؤح َتهقِ َؤِدِ ٱَّله َ  َنَتُهۥ َوَلح ٱَّلله

َهََٰدةَ ۖ   َربهُهۥ ُتُمواْ ٱلشه ۥٓ َءاثِم   ۖ   َوََل تَكح َها فَإِنهُه ُتمح ۖ   قَلحُبُهۥ َوَمن يَكح
َملُوَن َعلِيَوٱ ُ بَِما َتعح َِٰت َوَما ِِف ـِلِ  ٢٨٣ م  َّلله َمََٰو لههِ َما ِِف ٱلسه

ۡرِض 
َ نُفِسكُ ۖ   ٱۡلح

َ
ْ َما ِِفٓ أ وح  مح ِإَون ُتبحُدوا

َ
ِ  مُُيَاِسبحكُ  هُ َُّتحُفو أ هِ ب

 ُ فُِر ۖ   ٱَّلله ُب لَِمن يََشآُء َفَيغح ء  ۖ   َمن يََشآءُ  َوُيَعِذِ ِ ََشح
َٰ ُكِ ُ لََعَ  َوٱَّلله

نزَِل إََِلح َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ  ٢٨٤قَِديٌر 
ُ
ِمنُونَ ِبِهِۦ ن ره مِ  هِ أ حُمؤح ُكٌّ  ۖ  َوٱل

َحد  
َ
َ أ ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ ََل ُنَفِرُِق َبنيح  َءاَمَن بِٱَّلله

ْ  ۖ  ُسلِهِۦرُّ  نمِِ  َنا َوقَالُوا َطعح
َ
َنا َوأ َرانََك َربهَنا ِإَوََلحَك ۖ   َسِمعح ُغفح

حَمِصُۡي  َعهَ  285ٱل ًسا إَِله وُسح ُ َنفح لََها َما َكَسبَتح ا   ََل يَُكِلُِف ٱَّلله
تََسَبتح  نَاَربهَنا ۖ   وََعلَيحَها َما ٱكح

ح
َطأ خح

َ
وح أ
َ
هِسينَآ أ نَآ إِن ن  ۖ  ََل تَُؤاِخذح

ِيَن ِمن َقبحلِنَ ََتحِملح َعلَيحَنآ إِصح   َربهَنا َوََل  ا   ا َكَما َۡحَلحَتُهۥ لََعَ ٱَّله
فِرح نَلَا ۖ   َوََل َُتَِمِلحَنا َما ََل َطاقََة نَلَا بِهِۦَربهَنا  ُف َعنها َوٱغح َوٱعح
 ٓ َٰفِرِيَن  ۖ  َوٱرحَۡححَنا نَا لََعَ ٱلحَقوحِم ٱلحَك ََٰنا فَٱنُِصح لَى نَت َموح
َ
 ٢٨٦أ
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 ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چ١ الٓمٓ چملحوظة: أ ية: 

قَانَ چ ٤وأ ية:  نَزَل ٱلحُفرح
َ
رأأس أ ية. لبن كثرييعده امليك فهي  معدودة  چ٤َوأ

 
 

  چۦيََديحهِ چ٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 

 

  چۦَعلَيحهِ چ٥

چۥِمنحهُ چ٧

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چفِيهِۦچ٩

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُ  ١الٓٓم  ََٰه إَِله ُهَو ٱلحَۡحُّ ٱلحَقيُّوُم ََلٓ ٱَّلله َل َعَليحَك ٱلحِكَتََٰب  ٢إَِل  نَزه
َِقِ ُمَصدِِ 

ِ ق  بِٱۡلح ِ َ َما ا ل ِ  هِ  يََديح َبنيح ََٰة َوٱۡلح َرى نَزَل ٱتلهوح
َ
 ِمن  ٣َِنيَل َوأ

نَزَل ٱلحُفرحقَانَ لنهاِس ِلِ ى د  َقبحُل هُ 
َ
ِيَن ۖ   َوأ ْ أَِبإِنه ٱَّله تََٰيَِٰت َكَفُروا

 ِ ُ َعزِيز  َوٱۖ   َشِديد   َعَذاب   مح لَهُ  ٱَّلله َ ََل إِنه ٱ ٤ُذو ٱنتَِقام   َّلله َّلله
ء  هِ َعلَيح ََيحََفَٰ  مَ  ََشح ۡرِض َوََل ِِف ٱلسه

َ ِي  ٥آءِ ِِف ٱۡلح ُهَو ٱَّله
رحَحاِم َكيحَف يََشآءُ  مح يَُصِوِرُكُ 

َ ََٰه إَِله ُهَو ٱلحَعزِيُز  ََلٓ  ۖ  ِِف ٱۡلح إَِل
َِكيمُ  نَزَل َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب  ٦ ٱۡلح

َ
ِٓي أ  َءاتََٰيَٰت   هُ ِمنح ُهَو ٱَّله

مُّ 
ُ
حَكَمٌَٰت ُهنه أ َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰت  ُمُّ

ُ
ِيَن ِِف ۖ   ٱلحِكَتَِٰب َوأ ا ٱَّله مه

َ
َفأ

تَِغآَء َما تََشََٰبَه ِمنحُه ٱبحتَِغآَء ٱلحفِتحَنةِ َوٱبح َزيحغ  َفَيتهبُِعوَن  مح قُلُوبِهِ 
وِيلِهِۦ

ح
لَمُ ۖ   تَأ ۥٓ  َوَماَيعح وِيلَُه

ح
ُ تَأ َِٰسُخوَن ِِف ٱلحعِلحِم ۖ   إَِله ٱَّلله َوٱلره

ْولُواْ  َوَماۖ   َرِبَِنا ِعندِ  ِمِنح  ُكِ   بِهِۦ َءاَمنها َيُقولُونَ 
ُ
ٓ أ ُر إَِله كه يَذه

لحَبَٰبِ 
َ ن إِذح َهَديحتََنا وََهبح نَلَا مِ  َربهَنا ََل تُزِغح قُلُوَبَنا َبعحدَ  ٧ ٱۡلح
َةً ـله  اُب  ۖ  ُدنَك رَۡحح حوَهه نَت ٱل

َ
ٓ إِنهَك َجاِمُع ٱنلهاِس  ٨ إِنهَك أ َربهَنا

حِميَعادَ إِنه  ۖ  هِ َب فِيـا َريح له  م  َِلَوح  َ ََل َُيحلُِف ٱل   ٩ ٱَّلله

 سورة آل عمران
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  چ نه وِ يََشآُء چ١٣

بدال  ابن كثري عىل وهجني: اإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة 

وهو املقدم للزبي، والثاين 

 التسهيل وهو املقدم لقنبل.

  چ نه ِۖا  يََشآُء چ

ولبن كثري الوهجان من 

 الطيبة.

 چ١٥
َ
چۥنَبُِِئُكمُ و  أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

ِّنَ َعنحهُ  ِيَن َكَفُرواْ لَن ُتغح َٰلُهُ  مح إِنه ٱَّله َو مح
َ
َلَُٰدهُ  مح أ وح

َ
َن مِِ  مَوََلٓ أ

ا ِ َشيحـ   ْوَلَٰٓئَِك هُ ۖ   ٱَّلله
ُ
ِب  ١٠َوقُوُد ٱنلهارِ  مح َوأ

ح
نَ َءاِل َكَدأ  فِرحَعوح

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ْ أَِب ۖ  مح َوٱَّله بُوا ُ بُِذنُوبِهِ َكذه َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ۖ   مح تََٰيَٰتَِنا فَأ

 ُ ِ  قُل ١١ ٱلحعَِقاِب  َشِديدُ  َوٱَّلله ِينَ لِ لَُبونَ  َّله ْ َسُتغح  َكَفُروا

وَن إَِلَٰ َجَهنهمَ  ح ۖ   َوَُتحَّشُ  مح قَدح ََكَن لَكُ  ١٢ِمَهاُد َوبِئحَس ٱل
ََقَتا َءايَة   ِ ٱتلح َٰ فَِئة  ۖ   ِِف فَِئتَنيح َٰ َرىَٰ  َسبِيلِ تُِل ِِف تُ خح

ُ
ِ َوأ ٱَّلله

َنهُ  ََكفَِرة   َي  مح ثحلَيحهِ مِِ  ميََروح
ح
ِ ٱلح َرأ ُ  ۖ  َعنيح ِهِۦ َمن َؤِيُِد يُ  َوٱَّلله بَِنِصح

َٰلَِك إِنه  ۖ  يََشآءُ  َ  ِِف َذ   ة  لَعَِبح
ُ
بحَصَٰرِ  ْوِل ِۡلِ

َ  ُحبُّ  لِلنهاِس  ُزِيِنَ  ١٣ٱۡلح

َهَوَٰتِ  َقَنَِٰطۡيِ ٱلنَِِسآءِ  ِمنَ  ٱلشه
َننَِي َوٱلح حُمَقنَطَرةِ ِمَن  َوٱِلح ٱل

َيحلِ  ةِ َوٱۡلح َهِب َوٱلحفِضه َرحثِ  ٱَّله نحَعَِٰم َوٱۡلح
َ حُمَسوهَمةِ َوٱۡلح َٰلَِك ۖ   ٱل َذ

َيا   نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ حمَ  َمَتَُٰع ٱۡلح ُن ٱل ُ ِعنَدهُۥ ُحسح  قُلح ۞  ١٤اِب ـ َ َوٱَّلله
ُؤنَبُِِئكُ 

َ
ِ  مأ َٰلِكُ  َخۡيح  ـب ِيَن ٱته ۖ   مح ِمِن َذ  ِعنَد َرِبِهِ لَِّله

ْ ا  مح َقوح
َٰت   َوَٰج   َجنه زح

َ
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها َوأ

َ ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
َرة   َطهه َٰن  ِمَِن ٱ مُّ َو ِ َورِضح ُۢ بِٱلحعَِبادِ ۖ   َّلله ُ بَِصُۡي  ١٥ َوٱَّلله
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ِِهح چ٢٠   چوَجح

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

تُ ۬اءَ چ لَمح   چۥمُ سح

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 
 

ِينَ  ٓ  َيُقولُونَ  ٱَّله ٓ  َربهَنا َنا فِرح  َءاَمنها إِنه  نَلَا ُذنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ٱنلهارِ  فَٱغح
ََِٰبِينَ  ١٦ َِٰدقنِيَ  ٱلصه َٰنِتنِيَ  َوٱلصه َٰ حُمنفِقِنيَ  َوٱلح فِرِيَن  َوٱل َتغح حُمسح َوٱل

َحارِ  سح
َ نهُهۥ  ١٧بِٱۡلح

َ
ُ أ ْولُواْ  ََلٓ َشِهَد ٱَّلله

ُ
حَمَلَٰٓئَِكُة َوأ ََٰه إَِله ُهَو َوٱل إَِل

ِط  ُۢا بِٱلحقِسح َِكيُم  ََلٓ  ۖ  ٱلحعِلحِم قَآئَِم ََٰه إَِله ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح إِنه  ١٨إَِل
ِ  ِعندَ  ٱِلِينَ  َلَٰمُ  ٱَّلله ِسح

ِينَ  َتلََف ٱخح  َوَماۖ   ٱۡلح ْ  ٱَّله وتُوا
ُ
ٱلحِكَتََٰب إَِله  أ

ُۢا بَيحَنهُ  َي ِد َما َجآَءُهُم ٱلحعِلحُم َبغح ُفرح أَِبۖ   مح ِمنُۢ َبعح تََٰيَِٰت َوَمن يَكح
َِساِب  َ َِسِيُع ٱۡلح ِ فَإِنه ٱَّلله ُت  ١٩ٱَّلله لَمح سح

َ
وَك َفُقلح أ فَإِنح َحآجُّ

ِِهَ  ِ وَجح َبَعنِ َّلِله ْ ٱَوقُل ۖ   َوَمِن ٱته وتُوا
ُ
ِيَن أ ِ لح لَِِّله ِمِِي

ُ َن ـ  ِكَتََٰب َوٱۡلح
تُ  لَمح سح

َ
ْ  ۖ  مح َءأ َتَدوا ْ َفَقِد ٱهح لَُموا سح

َ
َما َعلَيحَك ۖ   فَإِنح أ ْ فَإِنه ا ِإَّون تََولهوح

ََلَٰغُ  ُۢ بِٱلحعَِبادِ ۖ   ٱِلح ُ بَِصُۡي ُفُروَن أَِب ٢٠َوٱَّلله ِيَن يَكح تََٰيَِٰت إِنه ٱَّله
ِ َوَيقح  ِ ُتلُوَن ٱَّلله ِ َحِق  ـ  ٱنلهبِِي ُمُروَن  َن بَِغۡيح

ح
ِيَن يَأ ُتلُوَن ٱَّله َوَيقح

ِط ِمَن  حهُ بِٱلحقِسح ِ  مٱنلهاِس فَبَِّشِ َِلم  ب
َ
ِيَن  ٢١َعَذاب  أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
أ

َمَٰلُهُ  عح
َ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَهُ  مح َحبَِطتح أ َِِٰصِينَ مِِ  مِِف ٱلُّ  ٢٢ ن نه
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 چ فِيهِ چ٢٥

 كثري بصةل هاء الضمري.ابن 

 
 

 
حَميح چ٢٧  معًا. چتِ ٱل

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ
 
 
 
 

  چۥُتبحُدوهُ چ٢٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ْ نَِصيب   وتُوا
ُ
ِيَن أ لَمح تََر إَِل ٱَّله

َ
َن إَِلَٰ أ َعوح ا ِمَِن ٱلحِكَتَِٰب يُدح

ِ كَِتَِٰب  ُكَم ٱَّلله َٰ فَرِيق   مح بَيحَنهُ َِلَحح  مَوهُ  مح ِمِنحهُ  ُثمه َيَتَوله
رُِضوَن مُّ  نههُ  ٢٣عح

َ
َٰلَِك بِأ يهام   مح َذ

َ
ٓ أ َنا ٱنلهاُر إَِله ْ لَن َتَمسه ا قَالُوا

ُدوَدَٰت   عح وَن مه  مِِف ِدينِهِ  مح وََغرههُ ۖ   مه ََتُ فََكيحَف إَِذا  ٢٤ا ََكنُواْ َيفح
َنَٰهُ  ا َكَسَبتح  َوُوِفَِيتح ُكُّ َنفحس   هِ َب فِيـا َريح له  م  َِلَوح  مح ََجَعح مه
لَُموَن  مح َوهُ  حُملح  ٢٥ََل ُيظح ِت قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱل حُملحَك َمنِك تُؤح  ٱل

ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن  حُملحَك مِمه تََشآُء َوتََنُِع ٱل
ُ ۖ   تََشآءُ  َۡيح َٰ ُكِِ  إِنهَك ۖ   بَِيِدَك ٱۡلح ء   لََعَ حَل  ٢٦َقِدير   ََشح تُولُِج ٱَله

حلِ  حَمِيِتِ َوَُّتحرُِج ٱلحَۡحه ِمَن ۖ   ِِف ٱنلهَهارِ َوتُولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله  ٱل
حَمِيَِت َوَُّتحرُِج  ِ ِحَساۖ   ِمَن ٱلحَۡحِِ ٱل ُزُق َمن تََشآُء بَِغۡيح  ٢٧ ب  َوتَرح

َٰفِرِينَ ا َيتهخِ ـله  ِمُنوَن ٱلحَك حُمؤح ِمننِيَ  ِذ ٱل حُمؤح َِلَآَء ِمن ُدوِن ٱل وح
َ
ۖ   أ

ن َتتهُقواْ ِمنحهُ َوَمن َيفح 
َ
ٓ أ ء  إَِله ِ ِِف ََشح َٰلَِك فَلَيحَس ِمَن ٱَّلله  مح َعلح َذ

َٰة   رُُكُم ٱۖ   ُتَقى َسُهۥَوُيَحِذِ ُ َنفح حَمِصۡيُ  ِإَوَل ۖ   َّلله ِ ٱل إِن  قُلح  ٢٨ ٱَّلله
ْ َما ِِف ُصُدورِكُ  وح ُتبحُدو مح َُّتحُفوا

َ
ُ  هُ أ ُه ٱَّلله لَمح لَُم َما ِِف ۖ   َيعح َوَيعح
ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ء  ۖ   ٱلسه ِ ََشح

َٰ ُكِ ُ لََعَ   ٢٩قَِدير   َوٱَّلله
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 چ٣٥
َ
َرأ   چهٱمح

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.
 
 
 
 

  چَوَكَفلََهاچ٣٧

 ابن كثري بتخفيف الفاء.

 معًا. چ ٓاءُ َزَكرِيه چ

مضمومة مع ابن كثري ابهلمزة 

 املد املتصل.

س   ا َعِملَتح  يَوحَم ََتُِد ُكُّ َنفح حَۡض   ِمِنح َخۡيح   مه  ا َوَما َعِملَتح ُمُّ
َمَدُۢا بَعِيد   ُسوٓء   ِمن

َ
ۥٓ أ نه بَيحَنَها َوَبيحَنُه

َ
رُُكُم ۖ   اتََودُّ لَوح أ  َوُيَحِذِ

ُ ٱ َسُهۥ َّلله ُ َرُءوُفُۢ بِٱلحعَِبادِ ۖ   َنفح   َُتِبُّونَ  مح إِن ُكنتُ قُلح  ٣٠َوٱَّلله
 َ ِفرح لَكُ  ٱَّلله ُ َوَيغح   ۖ  مح ُذنُوَبكُ  مح فَٱتهبُِعوِِن ُُيحبِبحُكُم ٱَّلله
 ُ ْ ٱ ٣١ ِحيم  ره  ر  َغُفو َوٱَّلله ِطيُعوا

َ
َ َوٱلرهُسوَل قُلح أ اْ ۖ   َّلله فَإِن تََولهوح

 َ َٰفِرِيَن  ََل ُُيِبُّ  فَإِنه ٱَّلله َ ۞  ٣٢ٱلحَك َطََفَٰٓ َءاَدَم إِنه ٱَّلله ٱصح
َرََٰن لََعَ ٱلحَعَٰلَِمنَي  مَ ا َوَءاَل إِبحَرَٰهِيَونُوح   ُذِرِيهَۢة  ٣٣َوَءاَل ِعمح

ُضَها ِمنُۢ  ُ َوٱۖ   َبعحض   َبعح ُت إِذح قَالَِت  ٣٤َسِميٌع َعلِيٌم  َّلله
َ
َرأ ٱمح

َرََٰن َرِبِ إِِنِ  ر   نََذرحُت لََك  ِعمح ِّن ُُمَره ٓ َفَتَقبهلح ا َما ِِف َبطح ۖ   ِمِّنِ
ِميُع ٱلحَعلِيُم  نَت ٱلسه

َ
ا َوَضَعتحَها قَالَتح َرِبِ فَلَ  ٣٥إِنهَك أ إِِنِ مه

 ُ نََثَٰ َوٱَّلله
ُ
ُتَهآ أ لَُم بَِما َوَضعح عح

َ
نََثَٰ  أ

ُ َكُر َكٱۡلح ۖ   َوَضَعتح َولَيحَس ٱَّله
يح  َيمَ ُتَها ِإَوِنِ َسمه ٓ  َمرح ِعيُذَها  ِإَوِنِ

ُ
يحَطَِٰن بَِك َوُذِرِيهَتَها أ ِمَن ٱلشه

ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسن   بَِقُبول  َحَسن   َفَتَقبهلََها َربَُّها ٣٦ٱلرهِجيِم 
َ
ا َوأ

لََها َزَكرِيها َراَب وََجَد  َزَكرِيهاُُكهَما َدَخَل َعلَيحَها ۖ   َوَكفه حِمحح ٱل
َٰ لَِك َهَٰذَ ۖ   اِعنَدَها رِزحق   نه

َ
َيُم أ ُهَو ِمنح ِعنِد قَالَتح ۖ   اقَاَل تََٰيََٰمرح

 ِ ُزُق َمن يََشآءُ ۖ   ٱَّلله َ يَرح ِ  إِنه ٱَّلله  ٣٧ِحَساب   بَِغۡيح
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  چ ٓاءُ َزَكرِيه چ٣٨

ابن كثري ابهلمزة مضمومة مع 

 املد املتصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  چ ۦنُوِحيهِ چ٤٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  ُدنَك ُذِرِيهة  ـن له مِ  قَاَل َرِبِ َهبح ِل ۖ   َربهُهۥ َزَكرِيهاُهَنالَِك َدََع 
ََعٓءِ ۖ   َطِيَِبةً  حَمَلَٰٓ  ٣٨إِنهَك َسِميُع ٱلُّ   قَآئِم  ئَِكُة َوُهَو َفَناَدتحُه ٱل

ُۢا  قَ ََيَٰ ُمَصِدِ َك بَِيحح ُ َ يُبَِّشِ نه ٱَّلله
َ
َراِب أ حِمحح يَُصِلِ ِِف ٱل

ِ وََسِيِد   بَِكلَِمة   َٰلِِحنَي ا ِمَِن َونَبِِي  ا ا وََحُصور  ِمَِن ٱَّلله  ٣٩ٱلصه
َٰ يَُكوُن ِل ُغَلَٰم  قَاَل َرِبِ  نه
َ
ِِت  أ

َ
َرأ َوقَدح بَلََغِّنَ ٱلحِكََبُ َوٱمح

َعُل َما يََشآُء ۖ   ََعقِر   ُ َيفح َعل قَاَل َرِبِ ٱجح  ٤٠قَاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله
 ٓ يهام  ۖ   َءايَة   ِلِ

َ
ََٰثَة أ َله تَُكلَِِم ٱنلهاَس ثََل

َ
ز   قَاَل َءاَيُتَك أ ۖ   اإَِله َرمح

بهَك ُكر َوٱذح  َٰرِ َكثِۡي  ره بحَك ِ
 ِإَوذح قَالَِت  ٤١ا وََسِبِحح بِٱلحَعَِشِِ َوٱۡلح

َِٰك  َطَفى َرِك َوٱصح َِٰك َوَطهه َطَفى َ ٱصح َيُم إِنه ٱَّلله حَمَلَٰٓئَِكُة تََٰيََٰمرح  ٱل
َٰ نَِسآءِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  ُجِدي ٤٢لََعَ ُنِت لَِرِبِِك َوٱسح َيُم ٱقح   تََٰيََٰمرح
َٰكِعِنَي  َكَِع َمَع ٱلره ۢنَبآءِ ٱلحَغيح  ٤٣َوٱرح

َ
َٰلَِك ِمنح أ  هِ ِب نُوِحيَذ

يحهِ  ۖ  إََِلحَك  قحَلََٰمهُ  مح َوَما ُكنَت َلَ
َ
هُ  مح إِذح يُلحُقوَن أ يُّ

َ
ُفُل  مح أ يَكح

يحهِ  َيَم َوَما ُكنَت َلَ حَمَلَٰٓئَِكُة  ٤٤إِذح ََيحَتِصُموَن  مح َمرح  إِذح قَالَِت ٱل
َيُم  ِك بَِكلَِمة  تََٰيََٰمرح ُ َ يُبَِّشِ حَمِسيُح ِعيََس  إِنه ٱَّلله ُمُه ٱل  ِمِنحُه ٱسح

َيَم وَِجيه   نحيَ ٱبحُن َمرح بنَِي ا ِِف ٱلُّ حُمَقره  ٤٥ا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱل
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چَذاوِ يََشآُء چ ٤٧

بدال  ابن كثري عىل وهجني: اإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 والثاين التسهيل. 

 چَذاِۖا  يََشآُء چ 

 ولبن كثري الوهجان من الطيبة.

  چ َعِلُِمهُ نُ وَ چ٤٨

 ابن كثري ابلنون بدل الياء.

َ چ٤٩ ِنِ
َ
لُقُ  أ خح

َ
 .چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 چ فِيهِۦچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چۥُيوتُِكمُ بِ چ

  ابن كثري بكرس الباء.

ُبُدوهُ چ٥١   چ ۥفَٱعح

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

اچ  َ   چط  ِِسِ

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

َل   ِد َوَكهح حَمهح َٰلِِحنَي َوُيَكِلُِم ٱنلهاَس ِِف ٱل قَالَتح  ٤٦ َوِمَن ٱلصه
َٰ يَُكوُن ِل َوَل   نه

َ
ِّن بََّش   َرِبِ أ َسسح ُ قَاَل َكَذَٰلِِك ۖ   َولَمح َيمح ٱَّلله
ر  إَِذا  ۖ  يََشآءُ  َما ََيحلُقُ  مح

َ
َما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكونُ ا فَإِ قَََضَٰٓ أ  نه

ِكح  َوُيَعِلُِمهُ  ٤٧ َٰةَ ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح َرى َِنيَل  َمَة َوٱتلهوح ِ
َورَُسوًَل  ٤٨ َوٱۡلح

ِنِ قَدح ِجئحُتكُ  بَِّنٓ  إَِلَٰ 
َ
َٰٓءِيَل أ َر ٓ  مح ِبِكُ ره ن مِِ  يَة  أَِب مإِسح ِنِ

َ
لُُق أ خح

َ
أ

نِي مِِ  ملَكُ  ِ  ةِ ـ َ َكَهيح َن ٱلِطِ ۡيح نُفُخ ٱلطه
َ
ُۢا بِإِذح  هِ فِيفَأ َ ِن َفَيُكوُن َطۡيح

 ِ ِ ۖ   ٱَّلله َتَٰ بِإِذحِن ٱَّلله حَموح ِ ٱل حح
ُ
بحَرَص َوأ

َ َمَه َوٱۡلح كح
َ بحرُِئ ٱۡلح

ُ
ۖ   َوأ
نَِبُِئكُ 

ُ
ِ  مَوأ ُكلُوَن َوَما ب

ح
ِخُروَن َما تَأ  إِنه ِِف  ۖ  مح ُبُيوتِكُ ِِف تَده

َٰلَِك ٓأَليَ  ِمننِيَ مُّ  مإِن ُكنتُ  مح كُ له  ة  َذ ِ ق  َوُمَصدِِ  ٤٩ ؤح ِ َ يََديه ا ل َما َبنيح
رَ ِمَن  َٰةِ ٱتلهوح ِحله لَكُ ى

ُ
ِيبَ  مَوِۡل  ۖ  مح ُحِرَِم َعلَيحكُ  عحَض ٱَّله

َ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  يَة  أَِب موَِجئحُتكُ  ْ ٱَّلله ِطيُعونِ  فَٱتهُقوا
َ
َ  ٥٠ َوأ  إِنه ٱَّلله

ُبُدو مح َوَربُّكُ َرَِبِ  َتقِيم   ِصَرَٰط  َهََٰذا  ُه  فَٱعح سح آ ۞  ٥١مُّ فَلَمه
َحسه ِعيََسَٰ ِمنحُهُم 

َ
َر قَاَل َمنح أ نَصارِٓي إَِل ٱلحُكفح

َ
ِ  أ  قَاَل  ٱَّلله

ََوارِيُّونَ  َهدح  ََنحنُ  ٱۡلح ِ َوٱشح ِ َءاَمنها بِٱَّلله نَصاُر ٱَّلله
َ
نها أ

َ
لُِمونَ  بِأ  ٥٢ُمسح

َِنيَل چ٤٨مالحظة: أ ية  ِ
 ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چٱۡلح
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 معًا. چۦفِيهِ چ٥٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 چۥَوِفِيِهمُ نُ فَ چ٥٧

 ابن كثري ابلنون بدل الياء.

  چۥَنتحلُوهُ چ٥٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

نَ چ٦١   چهلهعح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 ٓ نَ  َءاَمنها َربهَنا َبعح نَزلحَت َوٱته
َ
ُتبحَنا َمعَ بَِمآ أ َِٰهِديَن  ا ٱلرهُسوَل فَٱكح ٱلشه

٥٣  ُ ُ ٱلحَمَِٰكرِينَ ۖ   َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله ُ َخۡيح ُ  ٥٤ َوٱَّلله إِذح قَاَل ٱَّلله
ِينَ  َوُمَطِهُِرَك ِمنَ  َوَرافُِعَك إَِله  ُمَتَوفِِيَك  إِِنِ  تََٰيَٰعِيََسَٰٓ  َكَفُرواْ  ٱَّله

ِيَن َكَفُرٓواْ إَِلَٰ يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ   َق ٱَّله ِيَن ٱتهَبُعوَك فَوح ُثمه  وََجاِعُل ٱَّله
ُكُم بَيحَنكُ  مح إَِله َمرحِجُعكُ  حح

َ
 ٥٥ََّتحَتلُِفوَن  هِ فِي مح فِيَما ُكنتُ  مح فَأ

ُبهُ  َعِذِ
ُ
ِيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱَّله مه

َ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ ا ِِف ا َشِديد  َعَذاب   مح فَأ ٱلُّ

َِِٰصِينَ  مَوَما لَهُ  َٰلَِحَِٰت  ٥٦ ِمِن نه ِيَن َءاَمُنواْ وََعِمُلواْ ٱلصه ا ٱَّله مه
َ
َوأ

ُجورَهُ  مح َفُيَوفِِيهِ 
ُ
ُ ََل ُُيِ  مح  أ َٰلِِمنَي َوٱَّلله َٰلَِك  ٥٧بُّ ٱلظه  هُ َنتحلُوَذ

َِكيِم  رِ ٱۡلح
َمَثَل ِعيََسَٰ ِعنَد إِنه  ٥٨َعلَيحَك ِمَن ٱٓأۡلتََٰيَِٰت َوٱَِّلِكح

ِ َكَمَثِل َءاَدَم   َقُهۥ ِمن تَُراب   ٱَّلله
 َفَيُكونُ  ُكنُثمه قَاَل ََلُۥ  َخلَ

َقُّ مِ  ٥٩ ََتِينَ ن ره ٱۡلح حُممح َك  َفَمنح  ٦٠ ِبَِك فَََل تَُكن ِمَِن ٱل  َحآجه
ِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلحعِلحِم َفُقلح  هِ فِي ُع اَتعَ  ِمنُۢ َبعح ْ نَدح ا َنآَءنَا لَوح بح

َ
أ

بحَنآَءكُ 
َ
نُفَسكُ  مح َونَِسآَءنَا َونَِسآَءكُ  مح َوأ

َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ُثمه  مح َوأ

َعل نَبحَتِهلح فَ  َنَت َنجح ِ لََعَ لهعح َِٰذبنِيَ  ٱَّلله  ٦١ ٱلحَك
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 چهلِمَ چ٦٥

 چهلِمَ فَ چمعًا.

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

وعدهما، والراحج هل عدم 

من الوقف هباء السكت 

 التيسري.

 والوهجان من الطيبة.

  چۥمُ نتُ أهَ چ ٦٦

 قنبل حبذف الألف.

 وهل من الطيبة وهجان:

ثبات  وجه الشاطبية، وابإ

 الألف.

َبُعوهُ چ٦٨  چۥٱته

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َقُّ  
ُ   إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلحَقَصُص ٱۡلح َ  َوَما ِمنح إَِلَٰه  إَِله ٱَّلله ِإَونه ٱَّلله

َِكيمُ  لَُهوَ  ُۢ  ٦٢ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح َ َعلِيُم ْ فَإِنه ٱَّلله ا  فَإِن تََولهوح
ِسِدينَ  حُمفح ْ إَِلَٰ َُكَِمة   ٦٣ بِٱل ا َل ٱلحِكَتَِٰب َتَعالَوح هح

َ
أ ِۢ  قُلح َيَٰٓ  َسَوآء

ا مح بَيحَنَنا َوَبيحَنكُ  َِك بِهِۦ َشيحـ   َ َوََل نُّشح ُبَد إَِله ٱَّلله َله َنعح
َ
َوََل  أ

َباب  َيتهِخَذ  رح
َ
ًضا أ ُضَنا َبعح ِ  ِمِن ُدو اَبعح ْ َفُقولُواْ  ِن ٱَّلله ا فَإِن تََولهوح
لُِمونَ  نها ُمسح

َ
ْ بِأ َهُدوا َل ٱلحِكَتَِٰب  ٦٤ ٱشح هح

َ
أ وَن ِِفٓ  لِمَ َيَٰٓ َُتَآجُّ

 ٓ ِ إِبحَرَٰهِيَم َوَما َُٰة َوٱۡلح َرى نزِلَِت ٱتلهوح
ُ
ِدهِۦٓ  أ  ِمنُۢ َبعح

فَََل  َِنيُل إَِله
َ
أ

قِلُ  نتُ  ٦٥ ونَ َتعح
َ
أ تُ  مح َهَٰٓ ِ  مفِيَما لَكُ  مح َهَُٰٓؤََلٓءِ َحََٰججح  هِۦ ِعلحم  ب

وَن فِيَما لَيحَس لَكُ  فَلِمَ  ِ  مَُتَآجُّ نتُ َوٱ ِعلحم    هِۦب
َ
لَُم َوأ ُ َيعح ََل  مح َّلله

لَُمونَ  انِِي   ا َوََل َيُهودِيِ   َن إِبحَرَٰهِيمُ َما َكَ  ٦٦ َتعح َ  ََكنَ  َوَلَِٰكنا نَِصح

لِم   اَحنِيف   سح ِ مُّ حُمّشح َل ٱنلهاِس إِنه  ٦٧كنَِي ا َوَما ََكَن ِمَن ٱل وح
َ
أ

ِيَن  َبُعوبِإِبحَرَٰهِيَم لََّله ْ  َوَهَٰ  هُ ٱته ِيَن َءاَمُنوا ُ َوِلُّ  َذا ٱنلهِبُّ َوٱَّله َوٱَّلله
ِمننَِي  حُمؤح آئَِفة   ٦٨ٱل ِل ٱلحِكَتَِٰب  َودهت طه هح

َ
 مح لَوح يُِضلُّونَكُ ِمِنح أ

نُفَسهُ 
َ
ٓ أ ُعُروَن  َوَما مح َوَما يُِضلُّوَن إَِله َل  ٦٩يَشح هح

َ
ٱلحِكَتَِٰب  َيَٰٓأ

ُفُروَن أَِبلَِم  ِ تَكح نتُ  تََٰيَِٰت ٱَّلله
َ
َهُدونَ  مح َوأ   ٧٠ تَشح
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 چهلِمَ چ ٧١

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

وعدهما، والراحج هل عدم 

الوقف هباء السكت من 

 التيسري.

 والوهجان من الطيبة.

 چ٧٣
َ
َتَٰٓ ۬اأ  چن يُؤح

ابن كثري هبمزتني مع تسهيل 

 الثانية.

تِيهِ چ٧٣  چۦيُؤح

َمنحهُ چ
ح
 معًا. چۥتَأ

  چۦَعلَيحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيم

َل ٱلحِكَتَٰبِ  هح
َ
أ ُتُموَن لَِم  َيَٰٓ َقه بِٱلحَبَِٰطِل َوتَكح تَلحبُِسوَن ٱۡلح
َقه  نتُ  ٱۡلح

َ
لَُمونَ  مح َوأ آئَِفة  َوقَالَت  ٧١ َتعح ِل ٱلحِكَتَٰ  طه هح

َ
 بِ ِمِنح أ

 ْ ِيٓ  َءاِمُنوا ُفُرٓواْ  بِٱَّله َه ٱنلهَهارِ َوٱكح ِيَن َءاَمُنواْ وَجح
نزَِل لََعَ ٱَّله

ُ
أ
ِمُنٓواْ  ٧٢يَرحِجُعوَن  مح َءاِخَرهُۥ لََعلههُ   مح دِيَنكُ إَِله لَِمن تَبَِع َوََل تُؤح
حُهَدىَٰ  ِ  قُلح إِنه ٱل ن ُهَدى ٱَّلله

َ
َحد  أ

َ
َتَٰٓ أ و يُؤح

ُ
ٓ أ وح  مح تِيتُ ِمِثحَل َما

َ
أ

وكُ  ِ ۖ   مح َرِبِكُ  ِعندَ  مح ُُيَآجُّ َل بَِيِد ٱَّلله تِيقُلح إِنه ٱلحَفضح َمن  هِ يُؤح
ُ َوَِٰسعٌ  يََشآُء   َتِهِۦ َمن يَشَ  ٧٣ َعلِيم   َوٱَّلله ُ ۖ   آءُ ََيحَتصُّ بِرَۡحح َوٱَّلله

ِل ٱلحَعِظيمِ  ِل ٱلحِكَتَٰبِ َوِمنح ۞  ٧٤ ُذو ٱلحَفضح هح
َ
َمنح َمنح إِن  أ

ح
 هُ تَأ

َمنح  نح إِنمه  مَك َوِمنحهُ يَُؤِدِهِۦٓ إََِلح  بِقِنَطار  
ح
  ر  بِِديَنا هُ تَأ

ۦٓ يُ ـا له ِ َؤِدِه
ٓ  هِ َت َعلَيح َك إَِله َما ُدمح إََِلح  نههُ ۖ   ائِم  قَا

َ
َٰلَِك بِأ قَالُواْ لَيحَس َعلَيحَنا  مح َذ

ِمِِيِ ِِف 
ُ ِ ٱلحَكِذَب  َوَيُقولُوَن لََعَ  َن َسبِيل  ـ  ٱۡلح لَُمونَ  مح َوهُ  ٱَّلله  َيعح
ِدهِۦ َوٱتهََّقَٰ فَإِنه  َمنح  بََلَٰ   ٧٥ َِفَٰ بَِعهح وح

َ
حُمتهقِنيَ  أ َ ُُيِبُّ ٱل إِنه  ٧٦ ٱَّلله

يحَمَٰنِهِ 
َ
ِ َوأ ِد ٱَّلله وَن بَِعهح ََتُ ِيَن يَشح ْوَلَٰٓئَِك ا قَلِيًَل َثَمن   مح ٱَّله

ُ
ََل أ

ُ  مح َخَلََٰق لَهُ  يَوحَم  مح يَنُظُر إََِلحهِ  َوََل  ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوََل يَُكلُِِمُهُم ٱَّلله
َِلم   مح َولَهُ  مح ٱلحقَِيََٰمةِ َوََل يَُزِكِيهِ 

َ
 ٧٧َعَذاٌب أ
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ِسُبوهُۥچ٧٨ چتِلَحح

ابن كثري بكرس السني مع 

 صةل هاء الضمري.

 

 

 

 

  چُمونَ لَ عح تَ چ٧٩

ساكن  ابن كثري بفتح التاء واإ

 ولم مفتوحة خمففة.العني 

ُمرُ چ٨٠
ح
 چۥُكمُ يَأ

 ابن كثري بضم الراء. 

ُتمُ ۬اءَ چ٨١   چۥقحَررح

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 چِإَوََلحهِۦچ٨٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چبحُغونَ تَ چ

 چتُرحَجُعونَ چ

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

حِسنََتهُ لََفرِيق   مح ِإَونه ِمنحهُ  ل
َ
ِ  ما يَلحوُۥَن أ َسُبوٱلحِكَتَِٰب ب   هُ تِلَحح

 ِمَن ٱلحِكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلحِكَتَِٰب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمنح ِعنِد 
ِ ٱلحَكِذَب  ِ َوَيُقولُوَن لََعَ ٱَّلله ِ َوَما ُهَو ِمنح ِعنِد ٱَّلله  ٱَّلله

لَُموَن  مح َوهُ  تَِيُه َما ََكَن لِبََّش   ٧٨َيعح ن يُؤح
َ
ُ ٱلحِكَتََٰب أ ٱَّلله

مَ َوٱۡلحُ  ْ ِعَباَوٱنلُُّبوهةَ  كح ِ د  ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُوا  ـ  ِمن ا لِ
 ِ َٰنِِي  َربه

ْ ِ َوَلَِٰكن ُكونُوا  ُتَعلُِِمونَ  مح َن بَِما ُكنتُ ـ  ُدوِن ٱَّلله
رُُسوَن  مح ٱلحِكَتََٰب َوبَِما ُكنتُ  ُمَرُكمح َوََل  ٧٩تَدح

ح
ن َتتهِخُذواْ يَأ

َ
أ

حَمَلَٰٓئَِكةَ  ِ وَ  ٱل َبابًاَن ـ  ٱنلهبِِي رح
َ
ُمرُكُ ۖ   أ

ح
يَأ
َ
ِ  مأ َد إِذح ب رِ َبعح ُكفح

 ٱلح
نتُ 
َ
لُِموَن مُّ  مأ ُ ِميَثَٰقَ  ٨٠سح َخَذ ٱَّلله

َ
ِ  ِإَوذح أ لََمآ َن ـ  ٱنلهبِِي

َمة   ن كَِتَٰب  مِِ  مَءاتَيحُتكُ  َصدِِ  مح ُثمه َجآَءكُ  وَِحكح ق  رَُسول  مُّ
 ِ ِ ِمُُنه بِهِۦ  مح َمَعكُ َما ل نهُهۥتَلُؤح تُ قَاَل  ۖ  َوتَلَنُِصُ قحَررح

َ
تُ  مح َءأ َخذح

َ
 مح َوأ

َٰلِكُ  َٰ َذ ِي مح لََعَ نَ ۖ   إِصح قحَررح
َ
ْ أ نَا۠ ا   قَالُٓوا

َ
ْ َوأ َهُدوا قَاَل فَٱشح

َِٰهِديَن مِِ  مَمَعكُ  ْوَلَٰٓئَِك  ٨١َن ٱلشه
ُ
َٰلَِك فَأ َد َذ َٰ َبعح َفَمن تََوله

ِ  ٨٢ ُهُم ٱلحَفَِٰسُقونَ  َ دِيِن ٱَّلله َفَغۡيح
َ
لََم َمن ِِف َيبحُغوَن أ سح

َ
ۥٓ أ  َوََلُ

ۡرِض َطوحَع  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ٨٣يُرحَجُعوَن  هِ ا ِإَوََلح ه   َوَكرح ٱلسه
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چۥِمنحهُ چ٨٥

بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 

 
 
 

 
 
 

 

َٰٓ إِبحَرَٰهِيَم  نزَِل لََعَ
ُ
ٓ أ نزَِل َعلَيحَنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما  قُلح َءاَمنها بِٱَّلله

وِتَ ُموَسَٰ 
ُ
ٓ أ َباِط َوَما سح

َ ُقوَب َوٱۡلح َحََٰق َوَيعح َمَٰعِيَل ِإَوسح  ِإَوسح
حَ ـََل ُنفَ  مح ـِبِهِ ن ره ـمِ وَن ـوَِعيََسَٰ َوٱنلهبِيُّ 

َ
َ أ  مح ِمِنحهُ  د  ـِرُِق َبنيح

لُِموَن  َلَِٰم دِين   ٨٤َوََنحُن ََلُۥ ُمسح ِسح
َ ٱۡلح ا فَلَن َوَمن يَبحَتِغ َغۡيح

َخَِّٰسِيَن ـِِف ٱٓأۡلخِ َو ـَوهُ  هُ َبَل ِمنح ُيقح 
َف ـَكيح  ٨٥َرةِ ِمَن ٱلح

ُ قَوحم  ـَيهح  ـَد إِيَمَٰنِِهــِدي ٱَّلله ْ َبعح نه  مح ا َكَفُروا
َ
ْ أ وََشِهُدٓوا

َِيَِنَُٰت وََجآَءُهُم  ٱلرهُسوَل َحِق   ِدي ٱلحَقوحَم وَ  ۖ  ٱِلح ُ ََل َيهح  ٱَّلله
َٰلِمِ  ْوَلَٰٓئِ  ٨٦نَي ـٱلظه

ُ
نه َعلَيحهِ  مح ـَك َجَزآؤُهُ ـأ

َ
نَ  مح ـأ ِ ـلَعح  َة ٱَّلله

َعِنَي  َجح
َ
حَمَلَٰٓئَِكةِ َوٱنلهاِس أ ُف  ٨٧َوٱل  َخَِِٰلِيَن فِيَها ََل َُيَفه
ْ ِمنُۢ  ٨٨يُنَظُروَن  مح َعنحُهُم ٱلحَعَذاُب َوََل هُ  ِيَن تَابُوا  إَِله ٱَّله

لَحُ ـَبعح  صح
َ
َٰلَِك َوأ َ َغُفوـِد َذ ِيَن  ٨٩ِحيٌم ره  ر  واْ فَإِنه ٱَّلله  إِنه ٱَّله

َد إِيَمَٰنِهِ   َبعح
ْ ْ ُكفح  مح َكَفُروا َبُتهُ ا له ر  ُثمه ٱزحَداُدوا َبَل تَوح  مح ن ُتقح

ٓالُّوَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلضه
ُ
ْ َوهُ  إِنه  ٩٠َوأ ْ َوَماتُوا ِيَن َكَفُروا  مح ٱَّله

ار   َحِدهِ  ُكفه
َ
َبَل ِمنح أ ُء مِِ  مفَلَن ُيقح ۡرِض َذَهب  لح

َ َتَدىَٰ ا َولَوِ ٱۡلح ٱفح
ْوَلَٰٓئَِك لَهُ ۖ   بِهِۦٓ 
ُ
َِلم  ـعَ  مح ـأ

َ
َِِٰصِينَ مِِ  مَوَما لَهُ  َذاٌب أ  ٩١ ـن نه
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 چتََُنَل چ٩٣

ساكن النون مع  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.الإخفاء 

 

 

 

  چۦفِيهِ چ٩٧  

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ جُّ حَ چ

 ابن كثري بفتح احلاء.

  چۦإََِلحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 معًا. چ هلِمَ چ٩٨

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

وعدهما، والراحج هل عدم 

من  الوقف هباء السكت

 التيسري.

 والوهجان يف الطيبة.

 ْ ا َُتِبُّونَ  لَن َتَنالُوا ْ ِممه َٰ تُنفُِقوا ْ ِمن  ۖ  ٱلحَِبه َحته  َوَما تُنفُِقوا
ء   َ بِهِۦ َعلِيم   ََشح َعاِم ََكَن حِ ۞  ٩٢ فَإِنه ٱَّلله  ُكُّ ٱلطه

 
بَِّنٓ ـِلِ  َِل

َٰٓءِيُل  َر َم إِسح َٰٓءِيَل إَِله َما َحره َر ِسهِۦ ِمن َقبحِل إِسح َٰ َنفح  لََعَ
ن 
َ
َل أ َٰةُ  ُتََنه َرى ٓ  قُلح  ۖ  ٱتلهوح َٰةِ فَٱتحلُوَها َرى ْ بِٱتلهوح تُوا

ح
 مح إِن ُكنتُ  فَأ

َٰلَِك  ٩٣ َصَِٰدقنِيَ  ِد َذ ِ ٱلحَكِذَب ِمنُۢ َبعح ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله َفَمِن ٱفح
َٰلُِموَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
ُ  ٩٤فَأ  فَٱتهبُِعواْ ۖ   قُلح َصَدَق ٱَّلله

ِكنَِي ۖ   اِملهَة إِبحَرَٰهِيَم َحنِيف   ُمّشح
ح َل  ٩٥َوَما ََكَن ِمَن ٱل وه

َ
 إِنه أ

ِي  َبيحت   َة ُمبَ ُوِضَع لِلنهاِس لََّله  ٩٦لحَعَٰلَِمنَي ِلِ ى د   َوهُ َرَك  ابَِبكه
َقاُم  ُتُۢ َبِيَِنَٰت  َءاتََٰيَٰ  هِ فِي  ۖ   اَدَخلَُهۥ ََكَن َءاِمن  َوَمن ۖ   إِبحَرَٰهِيمَ مه
ِ لََعَ ٱنلهاِس وَ  َيحِت َمِن ٱسح  ِحجُّ َّلِله     َسبِيَل   هِ َتَطاَع إََِلح ٱِلح

َ َغِّنٌّ َعِن ٱلحَعَٰلَِمنَي َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱ َل  ٩٧َّلله هح
َ
أ قُلح َيَٰٓ

ُفُروَن أَِبلَِم  ٱلحِكَتَٰبِ  َٰ َما تَكح ُ َشِهيٌد لََعَ ِ َوٱَّلله تََٰيَِٰت ٱَّلله
َملُونَ  َل ٱلحِكَتَِٰب  ٩٨ َتعح هح

َ
أ وَن َعن َسبِيِل لَِم قُلح َيَٰٓ  تَُصدُّ

ِ َمنح َءاَمَن َتبحُغوَنَها ِعوَج   نتُ ٱَّلله
َ
ُ بَِغَٰفِل  ۖ   آءُ ُشَهدَ  مح ا َوأ َوَما ٱَّلله

َملُوَن  ا َتعح ْ فَرِيق   ٩٩َعمه ْ إِن تُِطيُعوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِمَِن ا َيَٰٓ

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب يَُردُّوكُ 
ُ
ِيَن أ َد إِيَمَٰنِ بَ  مٱَّله  ١٠٠َكَِٰفرِيَن  مح كُ عح
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اچ ١٠١ َ چط  ِِسِ

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

ْ چ١٠٣ قُوا َفره  چَوَل ته

الزبي بتشديد التاء وصاًل 

 مع املد الالزم.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

مَ چ  چهنِعح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 
 

 

نتُ  َوَكيحَف 
َ
ُفُروَن َوأ ِ  مح ُتتحَلَٰ َعلَيحكُ  مح تَكح  مح َوفِيكُ  َءاتََٰيَُٰت ٱَّلله

ۥ   َتِص  رَُسوَُلُ ِ  مَوَمن َيعح ِ َفَقدح ب َتقِيم   ِصَرَٰط  ُهِدَي إَِلَٰ  ٱَّلله سح  مُّ
َ َحقه ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنه  ١٠١ ْ ٱَّلله ُقوا ْ ٱته ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ
نتُ 
َ
لُِموَن مُّ  مإَِله َوأ ِ ََجِيع   ١٠٢سح ْ ِِبَبحِل ٱَّلله َتِصُموا َوََل ا َوٱعح
  ْ قُوا ْ َوٱذحكُ  َتَفره َمَت ُروا ِ َعلَيحكُ  نِعح َدآء   مح إِذح ُكنتُ  مح ٱَّلله عح

َ
 أ

َ قُلُوبِكُ  لهَف َبنيح
َ
تُ  مح فَأ َبحح صح

َ
ِ  مفَأ َٰن  ب َو َمتِهِۦٓ إِخح َٰ  مح ا َوُكنتُ نِعح لََعَ

َرة   نَقَذكُ ٱنلهارِ ِمَِن  َشَفا ُحفح
َ
ُ  نحَها  مِِ  مفَأ ُ ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُبَنِيِ

َتُدوَن  مح َءاتََٰيَٰتِهِۦ لََعلهكُ  مح لَكُ  َُكن ِمِنكُ  ١٠٣َتهح ة   مح َوتلح مه
ُ
 أ

 ِ َۡيح
ُعوَن إَِل ٱۡلح ُمُروَن  يَدح

ح
نَ َوَيأ ُروِف َوَينحَهوح حَمعح  َعنِ  بِٱل

ُمنَكرِ  
ح لُِحوَن  ٱل حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل

ُ
ِيَن  ١٠٤َوأ ْ َكٱَّله َوََل تَُكونُوا

َِيَِنَُٰت   ِد َما َجآَءُهُم ٱِلح َتلَُفواْ ِمنُۢ َبعح قُواْ َوٱخح ْوَلَٰٓئَِك لَهُ  َتَفره
ُ
 مح َوأ

َودُّ  ١٠٥ َعَذاٌب َعِظيم   ِيَن  وُُجوه   يَوحَم تَبحَيضُّ وُُجوه  َوتَسح ا ٱَّله مه
َ
فَأ

َودهتح وُُجوُههُ  تُ  مح ٱسح َكَفرح
َ
َد بَ  مأ ْ ٱلحَعَذاَب  مح إِيَمَٰنِكُ عح فَُذوقُوا

ُفُروَن  مح بَِما ُكنتُ  تح وُُجوُههُ  ١٠٦تَكح ِيَن ٱبحَيضه ا ٱَّله مه
َ
فََِف  مح َوأ

 ِ َةِ ٱَّلله وَن  مح هُ ۖ   رَۡحح ِ  تِلحَك َءاتََٰيَُٰت  ١٠٧فِيَها َخَِِٰلُ  َنتحلُوَها ٱَّلله

َِقِ  
ُ  َوَما َعلَيحَك بِٱۡلح ِ م  ُظلح  يُرِيدُ  ٱَّلله ١٠٨لحَعَٰلَِمنيَ ا لِ
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ْ تَ چ١١٥ َعلُوا  چفح

َفُروهُ چ  چتُكح

 .بدل الياء ابلتاء ابن كثري

َفُروهُۥچ  چتُكح

صةل هاء مدها ابن كثري 

 الضمري.

ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ِ تُرحَجُع  ۖ  َوَّلِله ِإَوَل ٱَّلله

ُمورُ 
ُ رَِجتح  مح ُكنتُ  ١٠٩ ٱۡلح خح

ُ
ة  أ مه

ُ
َ أ ُمُروَن لِلنهاَخۡيح

ح
ِس تَأ

ُروِف  حَمعح ِ  بِٱل ِمُنوَن بِٱَّلله ُمنَكرِ َوتُؤح
ح َن َعِن ٱل َولَوح َءاَمَن ۖ   َوَتنحَهوح
ُل ٱلحِكَتَِٰب لََّكَن َخيح  هح

َ
ه ر  ـأ ِمُنوَن ُهُم نح مِِ  ۖ  مهُ ا ل حُمؤح ََثُُهُم ٱل كح

َ
 َوأ

وكُ  ١١٠ٱلحَفَِٰسُقوَن  ذ   مح لَن يَُۡضُّ
َ
ٓ أ َٰتِلُوكُ ۖ   ىإَِله َٰ يَُولُّوُكُم  مح ِإَون يُ

وَن  بَاَر ُثمه ََل يُنَِصُ دح
َ َن َما  ١١١ٱۡلح يح

َ
ُۡضَِبتح َعلَيحِهُم ٱَِّلِلهُة أ

 ِِبَبحل  
ْ إَِله ِ وََحبحل  ِمَِن ٱ ثُقُِفٓوا  َوَبآُءو بَِغَضب  ِمَِن ٱنلهاِس  َّلله
ِ َوُۡضَِبتح َعَليحِهُم ِمَِن ٱ َكَنةُ َّلله حَمسح نههُ  ۖ  ٱل

َ
َٰلَِك بِأ ََكنُواْ  مح َذ

ُفُروَن أَِب ُتلُوَن يَكح ِ َوَيقح ِ تََٰيَِٰت ٱَّلله ۢنبَِيآَء بَِغۡيح
َ   ۖ   َحِق  ٱۡلح

َتُدوَن  ْ َيعح ََكنُوا ْ وه َٰلَِك بَِما َعَصوا ْ ۞  ١١٢َذ  ِمِنح ۖ   َسَوآء  لَيحُسوا
ة  قَآئَِمة  َيتحلُوَن  مه

ُ
ِل ٱلحِكَتَِٰب أ هح

َ
ِ َءانَآَء َءاتََٰيَِٰت ٱأ  َّلله

حِل َوهُ  ُجدُ  مح ٱَله َوحِم ٱٓأۡلِخِر  ١١٣وَن يَسح ِ َوٱَلح ِمُنوَن بِٱَّلله يُؤح
ح  ُمُروَن بِٱل

ح
ُروِف َوَيأ ُمنَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن َمعح

ح َن َعِن ٱل  َوَينحَهوح
َيحَرَٰتِ  َٰلِِحنَي ۖ   ِِف ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك ِمَن ٱلصه

ُ
ْ َوَما  ١١٤َوأ َعلُوا   َيفح

َفُروفَلَن  ِمنح َخۡيح   حُمتهقِنَي َوٱ هُ  يُكح ُۢ بِٱل ُ َعلِيُم ١١٥َّلله
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لََكتحُهۥچ١١٧ هح
َ
 چفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
  چۥمُ نتُ أهَ چ ١١٩

 قنبل حبذف الألف.

 :وهجانمن الطيبة  قنبلو 

ثبات الألف حذف الألف.  .واإ

 
 

 

 

 چۥمُ كُ ََل يَِۡضح چ١٢٠

ساكن ابن كثري بكرس الضاد  واإ

 الراء.

ِّنَ َعنحهُ  ْ لَن ُتغح ِيَن َكَفُروا َٰلُهُ  مح إِنه ٱَّله َو مح
َ
َلَُٰدهُ  مح أ وح

َ
َن مِِ  مَوََلٓ أ

ِ َشيح  َحَُٰب ٱنلهارِ  ا  ـ   ٱَّلله صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
وَن  مح هُ ۖ   َوأ  116فِيَها َخَِِٰلُ

َيا َكَمَثِل رِيح   نح َيوَٰةِ ٱلُّ َ ِصٌّ فِيَها  َمَثُل َما يُنفُِقوَن ِِف َهَِٰذهِ ٱۡلح
م   َصابَتح َحرحَث قَوح

َ
نُفَسهُ  أ

َ
ْ أ لََكتح  مح َظلَُمٓوا هح

َ
َظلََمُهُم َوَما  ُه  فَأ

نُفَسهُ 
َ
ُ َوَلَِٰكنح أ لُِمونَ  مح ٱَّلله ِينَ  ١١٧ َيظح َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْ ََل  َيَٰٓ َءاَمُنوا

ْ بَِطانَة   لُونَ  ََل  مح ِمِن ُدونِكُ  َتتهِخُذوا
ح
ْ َما  َخَباَل   مح كُ يَأ وا َودُّ

َٰ  مح َعنِتُّ  فحَو
َ
َضآُء ِمنح أ َغح  مح َوَما َُّتحَِف ُصُدورُهُ  مح هِهِ قَدح بََدِت ٱِلح

ََبُ  كح
َ
قِلُونَ  مح إِن ُكنتُ ۖ   قَدح بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتِ  ۖ  أ نتُ  ١١٨ َتعح

َ
أ  مح َهَٰٓ

ْوََلٓءِ َُتِبُّوَنهُ 
ُ
ِإَوَذا بِٱلحِكَتَِٰب ُُكِِهِۦ ِمُنوَن َوتُؤح  مح َوََل ُُيِبُّونَكُ  مح أ

نَاِمَل ِمَن  مح لَُقوكُ 
َ ْ َعلَيحُكُم ٱۡلح وا ْ َعضُّ ا ْ َءاَمنها ِإَوَذا َخلَوح قَالُٓوا

َ  مح  قُلح ُموتُواْ بَِغيحِظكُ  ٱلحَغيحِظ   ُدورِ  إِنه ٱَّلله ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١١٩ َعلِيُم
كُ  َسسح رَُحواْ  َسِيَِئة   مح تُِصبحكُ  ِإَون مح هُ ؤح تَسُ  َحَسَنة   مح إِن َتمح َيفح

واْ َوَتتهُقواْ ََل ۖ   بَِها َِبُ َ ۖ   اـ ً َشيح  مح َكيحُدهُ  مح يَُۡضُّكُ ِإَون تَصح إِنه ٱَّلله
َملُوَن ُُمِيط   لَِك  ١٢٠ بَِما َيعح هح

َ
ُتَبوُِِئ ِإَوذح َغَدوحَت ِمنح أ

ح  ِمننَِي ٱل َٰعَِد لِلحقَِتالِ ُمؤح َٰ ُ َسِميٌع َعلِيمٌ ۖ   َم  ١٢١ َوٱَّلله
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َفة  چ١٣٠ َضعه  چمُّ

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني.

آئَِفَتاِن ِمنكُ  ُ َوَِلُُّهَما   مح إِذح َهمهت طه َشََل َوٱَّلله ن َتفح
َ
َولََعَ  أ

ِ فَلح  ِمُنوَن ٱَّلله حُمؤح ِ ٱل
ر   ١٢٢َيَتَوَّكه ُ بَِبدح ُكُم ٱَّلله نتُ  َولََقدح نََِصَ

َ
 مح َوأ

ذِلهة  
َ
َ ۖ   أ ُكُروَن  مح لََعلهكُ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ِمننَِي إِذح  ١٢٣تَشح َتُقوُل لِلحُمؤح

فَِيكُ  لَن يَكح
َ
كُ  مح أ ن يُِمده

َ
ِ  مَربُّكُ  مح أ ََٰثةِ َءاَلَٰف  ب ِمَِن  َثَل

حَمَلَٰٓئَِكةِ  ْ  ۖ  بََلَٰٓ  ١٢٤ُمََنلنَِي ٱل وا َِبُ ْ إِن تَصح تُ َوَتتهُقوا
ح
ن مِِ  موكُ َوَيأ

رِهِ  ِددحكُ  مح فَوح َسةِ َءاَلَٰف  ِِبَ  مَربُّكُ  مح َهََٰذا ُيمح حَمَلَٰٓئَِكةِ  مح  ِمَِن ٱل
ىَٰ َلكُ  ١٢٥ُمَسِوِِمنَي  َ ُ إَِله بُّشح َمئِنه  مح َوَما َجَعلَُه ٱَّلله َوتِلَطح
ِ  مقُلُوُبكُ  َِكيِم ۖ   هِۦب َعزِيزِ ٱۡلح

ِ ٱلح ُ إَِله ِمنح ِعنِد ٱَّلله َوَما ٱنلهِصح
َطَع َطَرف   ١٢٦ ْ ا َِلَقح ِيَن َكَفُرٓوا بَِتهُ ِمَِن ٱَّله وح يَكح

َ
َفَينَقلُِبواْ  مح أ

رِ  ١٢٧َخآئِبنَِي  مح
َ وح َيُتوَب َعلَيحهِ لَيحَس لََك ِمَن ٱۡلح

َ
ٌء أ وح  مح ََشح

َ
أ

َبهُ  َِٰت َوَما ِِف  ١٢٨ َظَٰلُِمونَ  مح فَإِنههُ  مح ُيَعِذِ َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ۡرِض   َوَّلِله
َ  ٱۡلح

فُِر لَِمن  ُب َمن يََشآُء  َيغح ُ َغُفو يََشآُء َوُيَعِذِ  ١٢٩ِحيم  ره  ر  َوٱَّلله
َها  يُّ

َ
أ ْ َيَٰٓ ِيَن َءاَمُنوا ْ ََل ٱَّله ُكلُوا

ح
َعَٰف  تَأ ضح

َ
ْ أ ا َضََٰعَفة   ا ٱلِرَِبوَٰٓ  مُّ

 ْ ُقوا َ لََعلهكُ َوٱته لُِحوَن  مح ٱَّلله تح  ١٣٠ُتفح ِعده
ُ
ْ ٱنلهاَر ٱلهِتٓ أ ُقوا  َوٱته

َٰفِرِينَ  َ  ١٣١ لِلحَك ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
 ١٣٢تُرحَۡحُونَ  مح َوٱلرهُسوَل لََعلهكُ َوأ
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 ۞ ْ فَِرة  وََسارُِعٓوا وََجنهة  َعرحُضَها  مح ِبِكُ ن ره مِِ  إَِلَٰ َمغح
ۡرُض 
َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو تح  ٱلسه ِعده

ُ
ِ  ١٣٣ لِلحُمتهقِنيَ  أ يَن يُنفُِقوَن ِِف ٱَّله

آءِ  ه َِٰظِمنيَ  ٱلّسه آءِ َوٱلحَك ه  ٱنلهاِس   َعنِ  َوٱلحَعافنِيَ  ٱلحَغيحَظ  َوٱلۡضه

ُ وَ  ِسننِيَ  ُُيِبُّ  ٱَّلله حُمحح ْ  ١٣٤ ٱل ِيَن إَِذا َفَعلُوا وح  َوٱَّله
َ
َِٰحَشًة أ َف

نُفَسهُ 
َ
نُوبِهِ  مح َظلَُمٓواْ أ َفُرواْ َِّلُ َتغح َ فَٱسح فُِر  مح َذَكُرواْ ٱَّلله َوَمن َيغح

 ُ نُوَب إَِله ٱَّلله َ ٱَّلُّ َٰ  َول واْ لََعَ لَُمونَ  مح َفَعلُواْ وَهُ  َما مح يُِِصُّ  ١٣٥ َيعح
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُهُ 

ُ
ِفَرة  مه  مأ َٰت   مح ِبِهِ ره ن مِِ  غح ََتحرِي ِمن ََتحتَِها  وََجنه

نحَهَٰ 
َ َم  ا  ُر َخَِِٰلِيَن فِيهَ ٱۡلح ُر ٱلحَعَِٰملنِيَ َونِعح جح

َ
قَدح َخلَتح ِمن  ١٣٦ أ

ۡرِض فَِسُۡيواْ  ُسَُن   مح َقبحلِكُ 
َ َٰ ِِف ٱۡلح قَِبُة فَٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع

بنِيَ  حُمَكِذِ ِ  ن  َهََٰذا َبَيا ١٣٧ ٱل ِ  ة  َموحِعظَ وَ  ىلنهاِس َوُهد  لِ  لحُمتهقنِيَ لِ

ْ  َوََل  ١٣٨ نُتمُ  تَِهُنوا
َ
َن إِن ُكنتُ  َوََل ََتحَزنُواْ َوأ لَوح عح

َ ِمننِيَ مُّ  مٱۡلح  ١٣٩ ؤح
كُ  َسسح ح   مح إِن َيمح ح  ِمِثحلُُهۥٱلحَقوحَم  َفَقدح َمسه  قَرح  َوتِلحَك  ۖ  قَرح

ِينَ  ُ ٱَّله لََم ٱَّلله َ ٱنلهاِس َوَِلَعح يهاُم نَُداوِلَُها َبنيح
َ َءاَمُنواْ َوَيتهِخَذ  ٱۡلح

ُ  ُشَهَدآَء   مح ِمنكُ  َٰلِِمنيَ   ََل ُُيِبُّ َوٱَّلله ١٤٠ٱلظه
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ن مح ُكنتُ چ١٤٣  چَتَمنهوح

 ،بتخفيف التاء وهجان الزبي

 .وهو املقدم كحفصو 

 .مع املد املش بع وبتشديدها 
الشاطيب أأن للزبي الإمام ذكر 

وهجني يف التاء التشديد والتخفيف 

ولكن اذلي حققه صاحب النرش 

أأن التشديد ليس من طريق احلرز 

منا هو  واملقروء به من طريقه اإ

 التخفيف فيجب الاقتصار عليه.

فقال: أأن التشديد وجه حاكية ل 

 رواية فال يؤخذ به. 

هُ چ ُتُموهُ چچۥتَلحَقوح يح
َ
 چۥَرأ

 چۦَعقَِبيحهِ چ١٤٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيم.

ِ َوكَ چ١٤٦ ابن كثري بأألف  چ نٓائ

بعد الاكف، مث مهزة مكسورة بدل 

 الياء مع املد.
 چقُتَِل چ

ابن كثري بضم القاف وحذف 

 الألف وكرس التاء.

ْ وَ  ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّله َص ٱَّلله َحَق َوَِلَُمِحِ َٰفِرِينَ َيمح مح  ١٤١ ٱلحَك
َ
 أ

ِيَن َجََٰهُدواْ  مح َحِسبحتُ  ُ ٱَّله لَِم ٱَّلله ا َيعح َنهَة َولَمه ْ ٱۡلح ُخلُوا ن تَدح
َ
أ
ََِٰبِيَن  مح ِمنكُ  لََم ٱلصه َن  مح ُكنتُ َولََقدح  ١٤٢َوَيعح حَموحَت ِمن َتَمنهوح ٱل
ن تَلحَقوح َقبحِل 
َ
ُتُموَفَقدح  هُ أ يح

َ
نتُ  هُ َرأ

َ
ٌد  ١٤٣تَنُظُروَن  مح َوأ َوَما ُُمَمه

وح قُتَِل  ۖ  لَتح ِمن َقبحلِهِ ٱلرُُّسُل قَدح خَ  إَِله رَُسول  
َ
اَت أ فَإِيْن مه

َ
أ

َٰبِكُ  مح ٱنَقلَبحتُ  َٰ عح
َ
َٰٓ أ َٰ َعقَِبيح َوَمن يَنَقلِبح  مح  لََعَ فَلَن يَُۡضه  هِ لََعَ

َ َشيح  زِي ٱ ا  ـ   ٱَّلله َِٰكرِيَن وََسَيجح ُ ٱلشه ن َوَما ََكَن  ١٤٤َّلله
َ
س  أ نِلَفح

ِ كَِتَٰب   َيا ثََواَب ٱلُّ َوَمن يُرِدح  َل   َؤجه مُّ  اَتُموَت إَِله بِإِذحِن ٱَّلله نح
تِهِ  تِهِۦ ِمنحهَ ۦ ِمنحَها َوَمن يُرِدح ثََواَب نُؤح زِي ا   ٱٓأۡلِخَرةِ نُؤح وََسَنجح

َِٰكرِيَن  يِِن ١٤٥ٱلشه
َ
ِبِ   َوَكأ

ََٰتَل  ِمِن نه َفَما  َكثِۡي   رِِبِيُّونَ  َمَعُهۥ َق
َصاَبهُ َوَهُنواْ لَِمآ 
َ
ْ  مح أ َتَّكنُوا ِ َوَما َضُعُفواْ َوَما ٱسح ۖ   ِِف َسبِيِل ٱَّلله
ُ ُُيِبُّ  ََِٰبِيَن َوٱَّلله لَهُ  ١٤٦ٱلصه ٓ  مح َوَما ََكَن قَوح ْ َربهَنا  إَِله ن قَالُوا

َ
أ

فِرح  مح ٱغح
َ
اَفَنا ِِفٓ أ َ قحَداَمَنا نَلَا ُذنُوَبَنا ِإَوِسح

َ
نَا رِنَا َوَثِبِتح أ َوٱنُِصح

َٰفِرِيَن  ُ ثََواَب ـ َ فَ  ١٤٧لََعَ ٱلحَقوحِم ٱلحَك َُٰهُم ٱَّلله َن اتَى نحَيا وَُحسح ٱلُّ
ِسننَِي ۖ   ثََواِب ٱٓأۡلِخَرةِ  حُمحح ُ ُُيِبُّ ٱل ١٤٨َوٱَّلله
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  چيَُنِلح چ١٥١

ابن كثري أأسكن النون مع 

 الإخفاء وختفيف الزاي.

 

 

 

 

ْ يَُردُّوكُ  ِيَن َكَفُروا ْ ٱَّله ْ إِن تُِطيُعوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ  مح َيَٰٓ

َٰبِكُ  َٰ عح
َ
َٰٓ أ  َخَِّٰسِينَ  مح لََعَ

ْ ُ  ١٤٩ َفَتنَقلُِبوا َٰكُ  بَِل ٱَّلله لَى  مح  َموح
َِِٰصِيَن  ُ ٱلنه ِيَن َكَفُرواْ  ١٥٠َوُهَو َخۡيح َسُنلحَِّق ِِف قُلُوِب ٱَّله

َب  ِ بَِمآ  ٱلرُّعح ُكواْ بِٱَّلله َ ۡشح
َ
ِلح  َما لَمح  أ وَ  ا  بِهِۦ ُسلحَطَٰن   ُيََنِ

ح
َُٰهُم َوَمأ ى

َٰلِِمنَي َوبِئحَس  ٱنلهاُر   ُ  َولََقدح  ١٥١َمثحَوى ٱلظه َصَدقَُكُم ٱَّلله
ۥٓ  َدهُ وَنهُ وَعح َٰٓ إَِذا فَِشلحتُ  إِذحنِهِۦ  بِ  مإِذح ََتُسُّ تُ  مح َحته ِِف  مح َوتََنَٰزَعح

رِ وََعَصيحتُ  مح
َ َٰكُ مِِ  مٱۡلح َرى

َ
ٓ أ ِد َما  مِمنكُ  ا َُتِبُّوَن  مه  منُۢ َبعح

نحَيا َوِمنكُ مه  فَكُ  ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرةَ  مه  من يُرِيُد ٱلُّ  مح ُثمه َصَ
ل   مح  َولََقدح َعَفا َعنكُ  مح  َِلَبحَتلَِيكُ  مح َعنحهُ 

ُ ُذو فَضح لََعَ َوٱَّلله
ِمننِيَ  حُمؤح عُِدوَن َوََل ۞ ١٥٢ ٱل َحد  إِذح تُصح

َ
َٰٓ أ َوٱلرهُسوُل  تَلحوُۥَن لََعَ

ُعوكُ  َٰكُ  مح يَدح َرى خح
ُ
َثََٰبكُ  مح ِِفٓ أ

َ
ُۢ  مح فَأ ِ  ِم  ا بِغَ َغمه َكيحََل ََتحَزنُواْ لِ

 َٰ َصََٰبكُ  مح فَاتَكُ  َما لََعَ
َ
ُۢ  مح  َوََل َمآ أ ُ َخبُِۡي َملُونَ  َوٱَّلله ١٥٣بَِما َتعح
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 چۥمُ ُيوتِكُ بِ چ١٥٤

 ابن كثري بكرس الباء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َملُونَ يَ چ١٥٦  چعح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

 چََتحَمُعونَ چ١٥٧

 ابلتاء بدل الياء. ابن كثري

نَزَل َعلَيحكُ 
َ
َمَنة  مِِ  مُثمه أ

َ
ِد ٱلحَغِمِ أ  ا َيغحََشَٰ َطآئَِفة  نَُّعاس   نُۢ َبعح

تحهُ  َوَطآئَِفة   مح  ِمِنكُ  َهمه
َ
نُفُسهُ  مح قَدح أ

َ
َِقِ َيُظنُّوَن بِٱ مح أ

َ ٱۡلح ِ َغۡيح َّلله
ء    َظنه ٱلحَجَِٰهلِيهةِ   رِ ِمن ََشح مح

َ َا ِمَن ٱۡلح قُلح إِنه  َيُقولُوَن َهل نله
  ِ َر ُُكهُهۥ َّلِله مح

َ نُفِسهِ  ٱۡلح
َ
َيُقولُوَن  لََك  ا ََل ُيبحُدوَن مه  مَُيحُفوَن ِِفٓ أ
ء   رِ ََشح مح

َ ا قُتِلحَنا  لَوح ََكَن نَلَا ِمَن ٱۡلح ِِف  مح وح ُكنتُ قُل له  َهَُٰهَنا  مه
ِيَن ُكتَِب َعلَيحِهُم لَََبَ  مح ُبُيوتِكُ  ۖ   مح ٱلحَقتحُل إَِلَٰ َمَضاِجعِهِ َز ٱَّله

ُ َما ِِف ُصُدورِكُ  َص َما ِِف قُلُوبِكُ  مح َوَِلَبحَتِلَ ٱَّلله  مح  َوَِلَُمِحِ
 ُ ُدورِ َوٱَّلله ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ِيَن  ١٥٤ َعلِيُم ْ ِمنكُ إِنه ٱَّله ا يَوحَم  مح تََولهوح

 ْ يحَطَُٰن بَِبعحِض َما َكَسُبوا هُهُم ٱلشه ل ََتَ َما ٱسح َعاِن إِنه َمح َََّق ٱۡلح ۖ   ٱتلح
 ُ َ َغُفوٌر َحلِيم  ۖ   مح َعنحهُ َولََقدح َعَفا ٱَّلله َها  ١٥٥ إِنه ٱَّلله يُّ

َ
أ ِيَن َيَٰٓ ٱَّله

 ُ ْ َوقَال ِيَن َكَفُروا ْ َكٱَّله ْ ََل تَُكونُوا َٰنِهِ َءاَمُنوا َو  ِۡلِخح
ْ  إَِذا مح وا

ُبواْ  وح ََكنُواْ غُ َۡضَ
َ
ۡرِض أ

َ وح ََكنُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما له ى ِز  ِِف ٱۡلح
َعَل ٱ ْ َِلَجح ة  قُتِلُوا َ َٰلَِك َحّسح ُ َذ ۦَوٱۖ   مح ِِف قُلُوبِهِ  َّلله ِ ُ يُۡحح  َّلله

ُ بَِما ۖ   َوُيِميُت  َملُونَ َوٱَّلله يِل ِِف َسبِ  مح قُتِلحتُ  َولَئِن ١٥٦ بَِصۡي   َتعح
 ِ وح ُمتُّ ٱَّلله
َ
فَِرة   مح أ ِ ِمَِن ٱ لََمغح َ َّلله ا  ٌة َخۡيح  َورَۡحح ١٥٧ََيحَمُعوَن ِمِمه
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َٰهُ چ١٦٢ َوى
ح
  چۥَوَمأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

تُّ  وح قُتِلحتُ  مح َولَئِن مُّ
َ
وَن  مح أ ِ َُتحَّشُ َل ٱَّلله َة   ١٥٨َۡلِ ِمَِن  فَبَِما رَۡحح

ِ نِلَت لَهُ ٱ ا َغلِيَظ  َولَوح ُكنَت  مح  َّلله ْ ِمنح َفظًّ وا  ٱلحَقلحِب ََلنَفضُّ
لَِك   ُف َعنحهُ  َحوح فِرح لَهُ  مح فَٱعح َتغح رِ  ِِف  مح وََشاوِرحهُ  مح َوٱسح مح

َ فَإَِذا  ٱۡلح
  ِ ح لََعَ ٱَّلله َت َفَتَوَّكه َ  َعَزمح نَِي  إِنه ٱَّلله حُمَتَوُِكِ إِن  159ُُيِبُّ ٱل

ُ فَََل ََغلَِب لَكُ  َذا  َفَمن مح ِإَون ََيحُذلحكُ  مح  يَنُِصحُكُم ٱَّلله
ِي يَنُِصُكُ  ِدهۦِ  مِِ  مٱَّله ِ  نُۢ َبعح ِ فَلحَيَتَوَّكه ح  َولََعَ ٱَّلله ِمُنوَن ٱل ُمؤح

ن َيُغِل  وَ  ١٦٠
َ
تِ  َما ََكَن نِلَِبِ  أ

ح
لُلح يَأ َغله يَوحَم  بَِما َوَمن َيغح

س   ٱلحقَِيََٰمةِ   َٰ ُكُّ َنفح ا َكَسَبتح َوهُ  ُثمه تَُوِفه لَُموَن  مح مه  ١٦١ََل ُيظح
َفَمِن ٱ

َ
ِ َكَمنُۢ ته أ ََٰن ٱَّلله َو ِ ِمَِن ٱ بَآَء بَِسَخط  َبَع رِضح َٰ َّلله َوى

ح
 هُ َوَمأ

حَمِصُۡي َوبِئحَس  َجَهنهُم   ِ  َدَرَجٌَٰت  مح هُ  ١٦٢ٱل ُۢ  ِعنَد ٱَّلله ُ بَِصُۡي َوٱَّلله
َملُونَ بَِما  ُ لََقدح  ١٦٣ َيعح ِمننَِي إِذح َمنه ٱَّلله حُمؤح  مح َبَعَث فِيهِ  لََعَ ٱل
نُفِسهِ  رَُسوَل  

َ
ْ َعلَيحهِ  مح ِمِنح أ َوُيَعِلُِمُهُم  مح َءاتََٰيَٰتِهِۦ َوُيَزِكِيهِ  مح َيتحلُوا

 ِمن َقبحُل لََِف َضَلَٰل  
ْ َمَة ِإَون ََكنُوا ِكح بنِي   ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح  ١٦٤مُّ

َولَمه 
َ
ٓ أ َصََٰبتحكُ ا

َ
َصبحتُ  ِصيَبة  مُّ  مأ

َ
َٰ َهََٰذا مح قُلحتُ ثحلَيحَها مِِ  مقَدح أ نه

َ
ۖ   أ

نُفِسكُ 
َ
ء  ۖ   مح قُلح ُهَو ِمنح ِعنِد أ ِ ََشح

َٰ ُكِ َ لََعَ ١٦٥ قَِدير   إِنه ٱَّلله
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  چَبه ََتحسِ چ١٦٩

 ابن كثري بكرس السني.

 

 
 

َصََٰبكُ 
َ
ٓ أ لََم  مح َوَما ِ َوَِلَعح َعاِن فَبِإِذحِن ٱَّلله َمح َََّق ٱۡلح يَوحَم ٱتلح

ِمننَِي  حُمؤح ْ  ١٦٦ٱل ِيَن نَاَفُقوا لََم ٱَّله َٰتِلُواْ اَتعَ  مح َوقِيَل لَهُ  ۖ  َوَِلَعح ْ َق ا لَوح
 ْ َفُعوا وِ ٱدح

َ
ِ أ لَُم قَِتاۖ   ِِف َسبِيِل ٱَّلله ْ لَوح َنعح َنَٰكُ ـ له َل  قَالُوا َبعح  مح  ٱته

رِ يَوحَمئِذ   مح هُ  ُكفح
قحَرُب ِمنحهُ لِلح

َ
يَمَٰنِ  مح أ ِ

َٰهِهِ  ۖ  لَِلح فحَو
َ
 مَيُقولُوَن بِأ

ُتُمونَ  مح  ا لَيحَس ِِف قُلُوبِهِ مه  لَُم بَِما يَكح عح
َ
ُ أ ِيَن  ١٦٧ َوٱَّلله ٱَّله

َٰنِهِ  َو ْ  مح قَالُواْ ِۡلِخح َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
ْ ۖ   َوَقَعُدواْ لَوح أ َعنح  قُلح فَٱدحرَُءوا
حَموحَت إِن ُكنتُ  نُفِسُكُم ٱل

َ
ِيَن  ََتحَسَبه َوََل  ١٦٨َصَِٰدقنَِي  مح أ ٱَّله

 ُۢ َٰتَ َو مح
َ
ِ أ َيآٌء ِعنَد َرِبِهِ ا   قُتِلُواْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله حح

َ
َزقُونَ  مح بَلح أ  ١٦٩ يُرح

َُٰهمُ  ُ  فَرِِحنَي بَِمآ َءاتَى لِهِۦ ٱَّلله وَن  ِمن فَضح َتبحِّشُ ِيَن لَمح َويَسح  بِٱَّله
ْ بِهِ  َله َخوحٌف َعلَيحهِ  مح فِهِ نح َخلح مِِ  ميَلحَحُقوا

َ
َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح أ

َمة  ۞  ١٧٠ وَن بِنِعح َتبحِّشُ ل  ِمَِن ٱ يَسح
ِ َوفَضح نه ٱ َّلله

َ
َ َوأ  يُِضيعُ  ََل  َّلله

رَ  جح
َ
ح  أ ِمننِيَ ٱل ِينَ  ١٧١ ُمؤح َتَجا ٱَّله ِ َوٱلرهُسوِل ِمنُۢ ٱسح دِ  بُواْ َّلِله ٓ  َبعح  َما

حُ  َصاَبُهُم ٱلحَقرح
َ
َسُنواْ ِمنحهُ  ۖ  أ حح

َ
ِيَن أ رٌ  مح لَِّله جح

َ
اْ أ َقوح  ١٧٢ َعِظيمٌ  َوٱته

 َ ِيَن قَاَل ل َشوحهُ  مح ٱنلهاُس إِنه ٱنلهاَس قَدح ََجَُعواْ لَكُ ُهُم ٱَّله  مح فَٱخح
بَُنا ٱإِيَمَٰن   مح فََزاَدهُ  مَ ا َوقَالُواْ َحسح ُ َونِعح حَوكِيُل  َّلله  ١٧٣ ٱل
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 معًا. چَبه سِ َُيح چ ١٧٨

 ابن كثري بكرس السني.
 

  چۦَعلَيحهِ چ١٧٩

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

 

 

َملُونَ يَ چ١٨٠   چعح

 ابن كثري ابلياء.

َمة   ْ بِنِعح ِ َوفَضح ِمَِن ٱ فَٱنَقلَُبوا   ل  َّلله
هُ  مح له َسسح َبُعواْ  وٓء  سُ  مح َيمح  َوٱته

  ِ ََٰن ٱَّلله َو ُ ُذو  رِضح ل  َعِظيم  َوٱَّلله
يحَطَُٰن  ١٧٤فَضح َٰلُِكُم ٱلشه َما َذ إِنه

َِلَآَءهُۥ فَََل ََّتَافُوهُ  وح
َ
ِمننَِي مُّ  متُ وََخافُوِن إِن ُكن مح َُيَوُِِف أ  ١٧٥ؤح

ِيَن  رِ َوََل َُيحُزنَك ٱَّله ُكفح
َ  مح إِنههُ  ۖ  يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱلح واْ ٱَّلله لَن يَُۡضُّ

َله يُرِيُد ٱۖ   اـ   َشيح 
َ
ُ أ َعَذاٌب  مح َولَهُ ۖ   ا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحِظ   مح ََيحَعَل لَهُ  َّلله

َ  ١٧٦َعِظيٌم  واْ ٱَّلله يَمَِٰن لَن يَُۡضُّ ِ
َر بِٱۡلح ُواْ ٱلحُكفح ََتَ ِيَن ٱشح إِنه ٱَّله

َِلم   مح َولَهُ ۖ   اـ   َشيح 
َ
َما  َُيحَسَبه َوََل  ١٧٧ َعَذاٌب أ نه

َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا ٱَّله

ِل لَهُ  ِ  ر  ـَخيح  مح ُنمح نُفِسهِ ـلِ
َ
ِل  ۖ  مح أ َما ُنمح  مح َولَهُ ۖ   الََِيحَداُدٓواْ إِثحم   مح لَهُ  إِنه

ِهني   َعَذاب   ا ََكَن ٱ ١٧٨ مُّ ُ َِلََذَر مه ح َّلله ِمننَِي ٱل َٰ ُمؤح نتُ  لََعَ
َ
 هِ َعلَيح  مح َمآ أ

 َٰ ِيِِب   َحته َبِيَث ِمَن ٱلطه
لَِعكُ  يَِمََي ٱۡلح ُ َِلُطح لََعَ  مح َوَما ََكَن ٱَّلله

َ ََيحَتِب مِ  اِمُنواْ ـ َ فَ  ُسلِهِۦ َمن يََشآُء  ن رُّ ٱلحَغيحِب َوَلَِٰكنه ٱَّلله
ِ َورُُسلِهِۦ   ِمُنواْ ِإَون  بِٱَّلله ٌر َعِظيم   مح َوَتتهُقواْ فَلَكُ تُؤح جح

َ
َوََل  ١٧٩ أ

لِهِۦ ُهوَ  َُيحَسَبه  ُ ِمن فَضح َُٰهُم ٱَّلله ِيَن َيبحَخلُوَن بَِمآ َءاتَى ا ر  ـَخيح  ٱَّله
ه  ه  ِر  ـشَ بَلح ُهَو  م  هُ ل ْ بِهِۦ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  َسُيَطوه  مح  هُ ل  قُوَن َما َِبِلُوا

 ِ ۡرِض َوَّلِله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ بَِما ۖ   ِميَرَُٰث ٱلسه َملُونَ َوٱَّلله ١٨٠ ۡي  َخبِ  َتعح
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 چ هفَلِمَ چ١٨٣ 

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

عدم  وعدهما، والراحج هل

من  الوقف هباء السكت

 .التيسري

 والوهجان يف الطيبة

 

َ فَقِۡي  له   ِيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله َل ٱَّله ُ قَوح نِيَ  َقدح َسِمَع ٱَّلله غح
َ
 آُء  َوََنحُن أ

ْ َوَقتح  ُتُب َما قَالُوا ۢنبَِيآَء َسَنكح
َ ِ َحِق  لَُهُم ٱۡلح ُذوقُواْ َوَنُقوُل  بَِغۡيح

َرِيقِ  َعَذاَب 
َمتح  ١٨١ ٱۡلح َٰلَِك بَِما قَده يحِديكُ  َذ

َ
َ َليحَس  مح أ نه ٱَّلله

َ
َوأ

ِيَن قَالُٓواْ إِنه  ١٨٢لحَعبِيِد ِلِ  م  بَِظَله  َ ٱ ٱَّله ِمَن إََِلحَنآ  َعِهدَ  َّلله َله نُؤح
َ
أ

َبان   تِيََنا بُِقرح
ح
َٰ يَأ ُكلُُه  لِرَُسول  َحته

ح
 مح قُلح قَدح َجآَءكُ ۖ   ارُ ٱنله تَأ

َِيَِنَِٰت  رُُسل   ِي قُلحتُ ِمِن َقبحِل بِٱِلح إِن  مح َقَتلحُتُموهُ فَلَِم  مح َوبِٱَّله
َب رُُسل   ١٨٣ َصَِٰدقنِيَ  مح ُكنتُ  بُوَك َفَقدح ُكِذِ ِمِن َقبحلَِك  فَإِن َكذه

ُمنِۡيِ َجآُءو 
ح ُبرِ َوٱلحِكَتَِٰب ٱل َِيَِنَِٰت َوٱلزُّ

س   ١٨٤بِٱِلح َذآئَِقُة  ُكُّ َنفح
حَموحِت   ُجوَركُ ِإَو ٱل

ُ
َن أ َما تَُوفهوح ِزَح َعِن  يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ   مح نه َفَمن زُحح

ِخَل ٱنلهارِ  دح
ُ
َنهةَ  َوأ ٓ ۖ   فَازَ  َفَقدح  ٱۡلح َيا نح ةُ ٱلُّ ََيوَٰ إَِله َمَتَُٰع  َوَما ٱۡلح
ُغُرورِ 

َٰلِكُ ۞ ١٨٥ ٱلح َو مح
َ
نُفِسكُ  مح تَلُبحلَُونه ِِفٓ أ

َ
َمُعنه  مح َوأ َولَتَسح
ْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلِكُ  وتُوا

ُ
ِيَن أ ُكوٓاْ  مح ِمَن ٱَّله َ ۡشح

َ
ِيَن أ َوِمَن ٱَّله

ذ  
َ
واْ َوَتتهُقواْ فَإِنه  ِإَون ا  َكثِۡي   ىأ َِبُ ُمورِ  تَصح

ُ َٰلَِك ِمنح َعزحِم ٱۡلح ١٨٦َذ
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 چ بَِيِنُنهُهۥََلُ چ١٨٧

ُتُمونَُهۥيَ چ  چكح

 .فهيام ابن كثري ابلياء بدل التاء

 چۥَفَنَبُذوهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَبه سِ َُيح چ١٨٨ 

 ابن كثري ابلياء وكرس السني.

 چۥمُ نههُ بُ سِ َُيح چ

ابن كثري ابلياء وكرس السني 

 ومض الباء.

 

ْ ٱلحِكَتََٰب  وتُوا
ُ
ِيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱَّله َخَذ ٱَّلله

َ
لِلنهاِس  تَلُبَِيِنُنهُهۥِإَوذح أ
ُتُمونَُهۥ َوََل  ْ بِهِۦ َثَمن   مح َوَرآَء ُظُهورِهِ  هُ َفَنَبُذوتَكح ا وح ََتَ ا َوٱشح
وَن َما فَبِئحَس  قَلِيَل    ََتُ رَُحوَن بَِمآ  ََتحَسَبه ََل  ١٨٧يَشح ِيَن َيفح ٱَّله
 ْ تَوا
َ
ْ بَِما لَمح  أ ن ُُيحَمُدوا

َ
ُيِحبُّوَن أ ْ فَََل  وه َعلُوا  مََتحَسبَنههُ َيفح

 ِ َِلم   مح َولَهُ  ِمَِن ٱلحَعَذاِب   َمَفاَزة  ب
َ
ِ ُملحُك وَ  ١٨٨َعَذاٌب أ َّلِله

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ء   ٱلسه ِ ََشح

َٰ ُكِ ُ لََعَ َخلحِق إِنه ِِف  ١٨٩قَِديٌر  َوٱَّلله
حِل َوٱنلهَهارِ ٓأَلتََٰيَٰ 

تَِلَِٰف ٱَله ۡرِض َوٱخح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو   ت  ٱلسه

ُ
ْوِل ِۡلِ

لحَبَِٰب 
َ َ قَِيَٰم   ١٩٠ٱۡلح ُكُروَن ٱَّلله ِيَن يَذح َٰ ا ا َوُقُعود  ٱَّله َولََعَ

ۡرِض َربهَنا َما  مح ُجُنوبِهِ 
َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلح ُروَن ِِف َخلحِق ٱلسه َوَيَتَفكه

َت َهََٰذا َبَِٰطَل   ٓ  ١٩١َك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلهارِ  ُسبحَحَٰنَ َخلَقح  َربهَنا
ِخِل ٱنلهارَ  َزيحَتُهۥَفَقدح  إِنهَك َمن تُدح خح

َ
َٰلِِمنَي ِمنح ۖ   أ  َوَما لِلظه

نَصا
َ
َنا ُمَنادِي  ره  ١٩٢ ر  أ َنا َسِمعح نح بهَنآ إِنه

َ
يَمَِٰن أ ِ

َءاِمُنواْ ا ُيَنادِي لَِلح
ِ ا   اَمنه ـ َ فَ  مح بَِرِبِكُ  فِرح نَلَا ُذنُوَبَنا َوَكِفِرح َعنها َسِي اتَِنا ـ َ َربهَنا فَٱغح

َنا َمَع  بحَرارِ َوتََوفه
َ َٰ رُُسلَِك  ١٩٣ٱۡلح َنا لََعَ َربهَنا َوَءاتَِنا َما وََعدته

حِميَعاَد ۖ   َوََل َُّتحزِنَا يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  ١٩٤إِنهَك ََل َُّتحلُِف ٱل
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ْ َوُقِتِ چ١٩٥  چلُوا

 ابن كثري بتشديد التاء.

 

 

 

 

 
 

 
 

َتَجاَب لَهُ  َِٰمل   مح َربُّهُ  مح فَٱسح ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ِنِ ََلٓ أ

َ
ن مِِ  مِمِنكُ  أ

نََثَٰ 
ُ
وح أ
َ
ِيَن َهاَجُرواْ ۖ   نُۢ َبعحض  مِِ  مَبعحُضكُ ۖ   َذَكر  أ فَٱَّله

 ْ رُِجوا خح
ُ
َٰرِهِ َوأ ْ  مح ِمن دتََِٰي ََٰتلُوا ْ ِِف َسبِيِل َوَق وُذوا

ُ
َوقُتِلُواْ َوأ

َكِفَِرنه َعنحهُ 
ُ
ِ  مح َۡل ِخلَنههُ  مح اتِهِ ـ َ َسِي دح

ُ
َٰت   مح َوَۡل ََتحرِي ِمن  َجنه

نحَهَُٰر ثََواب  ََتحتَِها 
َ ِ ا ِمِنح ِعنِد ٱٱۡلح ُن  ۖ  َّلله ُ ِعنَدهُۥ ُحسح  َوٱَّلله
َِٰد  ١٩٥ٱثلهَواِب  َِل ْ ِِف ٱِلح ِيَن َكَفُروا نهَك َتَقلُُّب ٱَّله  ١٩٦ََل َيُغره
َٰ ُثمه قَلِيل   َمَتَٰع   َوى

ح
ح َوبِئح ۖ   َجَهنهمُ  مح هُ َمأ َلَِٰكِن  ١٩٧ِمَهاُد َس ٱل
ْ َربههُ  ا َقوح ِيَن ٱته َٰت   مح لَهُ  مح ٱَّله  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها  َجنه

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها 
َ ِ  ِمِنح ِعنِد ٱنُُزَل  ٱۡلح ِ ۖ   َّلله  َوَما ِعنَد ٱَّلله
ِ  ر  ـَخيح  بحَرارِ لِ

َ ِل ٱلحِكَتَِٰب ِإَونه ِمنح  ١٩٨ِلح هح
َ
ِمُن أ ِ لََمن يُؤح بِٱَّلله

نزَِل إََِلحكُ 
ُ
ٓ  مح َوَمآ أ نزَِل إََِلحهِ  َوَما

ُ
وَن  مح أ ََتُ ِ ََل يَشح َخَِٰشعِنَي َّلِله

ِ َثَمن  أَِب ْوَلَٰٓئَِك لَهُ    ا قَلِيًَل تََٰيَِٰت ٱَّلله
ُ
ُرهُ  مح أ جح

َ
إِنه ۖ   مح ِعنَد َرِبِهِ  مح أ

َ َِسِيعُ ٱ َِساِب  َّلله ْ  ١٩٩ٱۡلح وا َِبُ ْ ٱصح ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

 ْ َ لََعلهكُ  َوَصابُِروا لُِحوَن  مح َوَرابُِطواْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ٢٠٠ُتفح

 

  

 سورة النساء
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 سورة النساء

 
 چآَءلُونَ تَسه چ١

 بتشديد السني. ابن كثري

 چِمِنحُهۥچ ٤

 چفَُُكُوهُۥچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 .فهيام

َفَهاچ ٥  ٱلسُّ
َٰلَُكمُ  َو مح

َ
 چأ

سقاط اهلمزة الأوىل مع  الزبي ابإ

القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

ٓ چ َفَها َٰلَُكمُ ۬اءَ ٱلسُّ َو  چمح

وقنبل هل وهجان بتسهيل الثانية 

بدال  وهو املقدم يف الأداء، والإ

 أألفًا مش بعة.

ٓ چ َفَها َٰلَُكمُ َءٓاٱلسُّ َو  چمح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه: 

بدال الثانية،  تسهيل الثانية، واإ

سقاط الأوىل.  واإ

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

ِي َخلََقكُ  ْ َربهُكُم ٱَّله َها ٱنلهاُس ٱتهُقوا يُّ
َ
أ س  مِِ  مَيَٰٓ  َوَِٰحَدة   ن نهفح

ْ ٱ ۖ  آء  ا َونِسَ ثِۡي   كَ َل  اَزوحَجَها َوبَثه ِمنحُهَمارِجَ وََخلََق ِمنحَها  َ َوٱتهُقوا  َّلله
ِي  رحَحاَم  تََسآَءلُوَن ٱَّله

َ َ ََكَن َعلَيحكُ  بِهِۦ َوٱۡلح  ١ا َرقِيب   مح إِنه ٱَّلله
َٰلَهُ  َو مح
َ
ََتََٰمَٰٓ أ ِيِِب  َوََل تَتََبده  مح  َوَءاتُواْ ٱَلح َبِيَث بِٱلطه

ُكلُوٓ َوََل  لُواْ ٱۡلح
ح
اْ تَأ

مح 
َ
َٰلَهُ أ َٰلِكُ  مح َو َو مح

َ
َله  مح تُ ِإَونح ِخفح  ٢ا ا َكبِۡي  إِنهُهۥ ََكَن ُحوب   ۖ  مح إَِلَٰٓ أ

َ
أ

ِسُطواْ تُ  ََتََٰمَٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَكُ قح ٱلنَِِسآءِ َمثحَّنَٰ  نَ مِِ  مِِف ٱَلح
ََٰع   ََٰث َوُرَب َله َتعح  مح تُ فَإِنح ِخفح  َوثَُل

َ
ْ أ وح َمافََوَِٰحَدةً ِدلُوا

َ
َملََكتح  أ

يحَمَُٰنكُ 
َ
ِ  مح  أ َٰل ْ َذ َله َتُعولُوا

َ
َنَٰٓ أ دح

َ
َٰتِِهنه َِنحلَة    َوَءاتُواْ ٱلنَِِسآءَ  ٣ َك أ  َصُدَق
َ لَكُ  ء   مح فَإِن ِطبح س   هُ ِمِنح  َعن ََشح رِيٓـ   ـ   َهنِيٓ  هُ ا فَُُكُوَنفح َوََل  ٤ا ا مه

ْ تُ  تُوا َٰلَُكمُ ؤح َو مح
َ
َفَهآَء أ ُ  ٱلسُّ  مح زُقُوهُ ٱرح ا وَ قَِيَٰم   مح لَكُ  ٱلهِت َجَعَل ٱَّلله
ُسوهُ  ْ لَهُ  مح فِيَها َوٱكح َل   مح َوقُولُوا ُروف  قَوح عح ْ  ٥ا  مه ََتََٰمَٰ َوٱبحَتلُوا ٱَلح

تُ  ْ ٱنلَِِّكَح فَإِنح َءانَسح َٰٓ إَِذا بَلَُغوا د   مح نحهُ مِِ  مَحته ْ رُشح َفُعٓوا  مح إََِلحهِ ا فَٱدح
َٰلَهُ  َو مح
َ
ٓ َوََل ۖ   مح أ ُكلُوَها

ح
اف   تَأ َ ْ َوبَِداًرا ا إِِسح وا ََبُ ن يَكح

َ
َوَمن ََكَن  ۖ  أ

فِفح َغنِِي   َتعح ُكلح ا َوَمن ََكَن فَقِۡي  ۖ   ا فَلحيَسح
ح
ُروِف  فَلحَيأ حَمعح فَإَِذا  ۖ  بِٱل

تُ  َٰلَهُ  مح إََِلحهِ  مح َدَفعح َو مح
َ
ِهُدواْ َعلَيحهِ  مح أ شح

َ
ِ َحِسي ۖ  مح فَأ ٦اب  َوَكََفَٰ بِٱَّلله
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معًا.چِمِنحُهۥچ ٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 
 
 

 

 

 

بََويحهِ چ١١
َ
چ ۦَوِۡل

بََواچ
َ
 چۥهُ أ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 .فهيام

 چيُوََّصَٰ چ

بدال  ابن كثري بفتح الصاد واإ

 الياء أألفًا.

َِٰلَ  لرَِِجاِل نَِصيب  ـِلِ   ا تََرَك ٱلحَو قحَرُبوَن َولِلِنَِسآءِ ِمِمه
َ اِن َوٱۡلح

ا  نَِصيب   قحَرُبوَن ِممه
َ اِن َوٱۡلح َِٰلَ ا تََرَك ٱلحَو وح َكَُثَ  هُ قَله ِمنح ِمِمه

َ
  ۖ  أ

ُروض  ا نَِصيب   فح ََبَٰ َحَۡضَ ٱلح ِإَوَذا  ٧ا مه ْولُواْ ٱلحُقرح
ُ
َمَة أ ََتََٰمَٰ قِسح َوٱَلح

زُقُوهُ  حَمَسَِٰكنُي فَٱرح ْ لَهُ  هُ نح مِِ  مَوٱل َل   مح َوقُولُوا ُروف  قَوح عح  ٨ا  مه
 ْ ِيَن لَوح تََرُكوا َش ٱَّله َخح َخافُواْ ِضَعًَٰفا  ُذِرِيهة   مح فِهِ ِمنح َخلح َوَلح

َل   مح َعلَيحهِ  ْ قَوح َُقولُوا َ َوَلح ْ ٱَّلله ِيَن إِنه  ٩ َسِديًدا فَلحَيتهُقوا ٱَّله
 
ح
َما يَأ ََتََٰمَٰ ُظلحًما إِنه ََٰل ٱَلح َو مح

َ
ُكلُوَن أ

ح
  مح ُبُطونِهِ ُكلُوَن ِِف يَأ
َن َسعِۡي  ۖ   انَار   لَوح َلَِٰدكُ يُوِصيُكُم ٱ ١٠ا وََسَيصح وح

َ
ُ ِِفٓ أ  ۖ   مح َّلله

َكرِ  ِ ِمثحُل َحِظِ  لَِّله نثََينيح
ُ ِ  فَإِن ُكنه نَِسآء   ۖ  ٱۡلح َق ٱثحنَتنَيح  فَوح
ُف فَلََها  َوَِٰحَدة   ِإَون ََكنَتح ۖ   فَلَُهنه ثُلَُثا َما تََركَ    ۖ  ٱنلِِصح

بََويح 
َ
ِ َوَِٰحد   هِ َوِۡل

ا تََرَك إِن  لُِكِ ُدُس ِممه  ۖ  ََكَن ََلُۥ َوَل  ِمِنحُهَما ٱلسُّ
 ِ بََواُهۥ ـن له مح يَكُ ن له فَإ

َ
ۥٓ أ ِمِهِ  هُ َوَل  َوَورِثَُه

ُ
 فَإِن  ۖ  ٱثلُّلُُث فَِِل

َوة   ۥٓ إِخح ُدُس  ََكَن ََلُ ِمِهِ ٱلسُّ
ُ
ِد َوِصيهة   ۖ  فَِِل  يُوَِّص  ِمنُۢ َبعح

وح َديحن  بِهَ 
َ
ٓ أ َنآؤُكُ  مح َءابَآؤُكُ ۖ   ا بح

َ
هُ  مح َوأ يُّ

َ
ُروَن أ قحَرُب  مح ََل تَدح

َ
أ

ع   مح لَكُ  ِ ِمَِن ٱ فَرِيَضة  ا   َنفح َ ََكَن َعلِيًما َحِكيم  ۖ   َّلله  ١١ا إِنه ٱَّلله
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ِخلحهُ چ١٣  معًا. چ ۥيُدح

ابن كثري ابلياء وصةل هاء 

  الضمري.

 

 
 

َوَُٰجكُ  مح َولَكُ ۞  زح
َ
ُف َما تََرَك أ ه  نيَكُ  مح ن له إِ  مح نِصح ُهنه ل

َ  َوَل    ا  ُهنه َوَل  فَإِن ََكَن ل ُبُع ِممه َن  فَلَُكُم ٱلرُّ ِد  تََركح ِمنُۢ َبعح
وح َديحن    َوِصيهة  

َ
تُ َولَُهنه  يُوِصنَي بَِهآ أ ا تََركح ُبُع ِممه  مح ن له إِ  مح ٱلرُّ

ا  َوَل   مح ََكَن لَكُ فَإِن  َوَل    مح كُ ن له يَكُ  فَلَُهنه ٱثلُُّمُن ِممه
تُ  ِد َوِصيه  ِمِنُۢ  م  تََركح وح َديحن    ة  َبعح

َ
ٓ أ ِإَون ََكَن  تُوُصوَن بَِها

ة  وَرُث يُ  رَُجل  
َ
َرأ وِ ٱمح

َ
َٰلًَة أ ِ  َكَل

ت  فَلُِكِ خح
ُ
وح أ
َ
ٌخ أ
َ
ۥٓ أ َوََلُ

ُدُس   َوَِٰحد   َٰلَِك  ِمِنحُهَما ٱلسُّ ََثَ ِمن َذ كح
َ
ْ أ  مح َفهُ فَإِن ََكنُٓوا

ََكُٓء  ِد َوِصيهة   ِِف ٱثلُّلُِث  ُۡشَ وح يُوََّصَٰ  ِمنُۢ َبعح
َ
ٓ أ  َديحن  بَِها

َ ُمَض  ِ  ِمَِن ٱ َوِصيهة   آِر   َغۡيح ُ َعلِيٌم َحلِيم   َّلله تِلحَك  ١٢ َوٱَّلله
ِ  ُحُدوُد ٱ َ  َّلله ِخلح  َوَمن يُِطِع ٱَّلله َٰت   هُ َورَُسوََلُۥ يُدح  َجنه

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ ََتحرِي ِمن ََتحتَِها 
َ ُز ا   ٱۡلح َٰلَِك ٱلحَفوح َوَذ

َ َورَُسوََلُۥ َوَيَتَعده ُحُدوَدهُۥ  ١٣ ٱلحَعِظيمُ  َوَمن َيعحِص ٱَّلله
ِخلح  ِهني   اِِل  ٰـَ نَاًرا خَ  هُ يُدح  ١٤فِيَها َوََلُۥ َعَذاب  مُّ
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ِ چ١٥

 چُيوتِ ٱِلح

 ابن كثري بكرس الباء.

 

َ چ١٦  چ نِِ ٓاَوٱَّله

ابن كثري بتشديد النون مع 

 املد املش بع.

 
 

 

 

 

 

َبيه چ١٩  چَنة  مُّ

 بفتح الياء.ابن كثري 

  چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  َٰ تنَِي َوٱله
ح
ْ َعلَيحِهنه  مح َفَِٰحَشَة ِمن نَِِسآئِكُ ٱلح ِت يَأ ِهُدوا تَشح  فَٱسح
َبَعة   رح

َ
ِسكُ ۖ   مح ِمِنكُ  أ مح

َ
ْ فَأ ُُيوتِ وُهنه ِِف فَإِن َشِهُدوا َٰ  ٱِلح َحته

ُ لَُهنه َسبِيَل   وح ََيحَعَل ٱَّلله
َ
حَموحُت أ َُٰهنه ٱل انِ  ١٥ َيَتَوفهى َ  َوٱَّله

تَِيَٰنَِها 
ح
رُِضواْ  اُذوُهَما  ـ َ فَ  مح نكُ مِ يَأ عح

َ
لََحا فَأ صح

َ
فَإِن تَابَا َوأ

  ٓ ا َعنحُهَما َ ََكَن تَوه َبُة لََعَ  ١٦ِحيًما ا ره ب  إِنه ٱَّلله َما ٱتلهوح ِ إِنه ٱَّلله
وَٓء ِِبََهَٰلَة   َملُوَن ٱلسُّ ِيَن َيعح رِيب   لَِّله

 ُثمه َيُتوُبوَن ِمن قَ
ْوَلَٰٓئَِك َيُتوُب ٱ

ُ
ُ َعلَيحهِ فَأ ُ َعلِيًما َحِكيم   مح  َّلله  ١٧ا َوََكَن ٱَّلله
ِيَن َولَ  َبُة لَِّله ِ يحَسِت ٱتلهوح ِي َملُوَن ٱلسه َٰٓ إَِذا َحَۡضَ ـ َ َيعح اِت َحته

َحَدُهُم 
َ
حَموحُت قَاَل إِِنِ ُتبحُت أ ِيَن َيُموتُوَن َوهُ َن َٰٔـٱلح ٱل  مح َوََل ٱَّله

اٌر   نَا لَهُ  ُكفه َتدح عح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َِلم   مح أ

َ
ِ  ١٨ا َعَذابًا أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ يَن َيَٰٓ

ن تَرِثُواْ ٱلنَِِسآَء َكرحه   مح َءاَمُنواْ ََل َُيِلُّ لَكُ 
َ
ُضلُوُهنه َوََل  ا  أ َتعح

 ٓ ِض َمآ َءاتَيحُتُموُهنه إَِله َهُبواْ بَِبعح تنَِي تِلَذح
ح
ن يَأ
َ
َبِيَِنة   ِحَشة  بَِفَٰ أ  مُّ

ُروِف  ۖ  حَمعح وُهنه بِٱل ُتُموُهنه َفَعََسَٰٓ  ۖ  وَََعِۡشُ ن  فَإِن َكرِهح
َ
أ

َرُهواْ َشيحـ    َعَل ٱتَكح ُ ا َوَيجح ١٩ا ا َكثِۡي  َخۡيح   هِ فِيَّلله
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 چِمِنحُهۥچ٢٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

ٓ چ ٢٢   چإَِله  •ٱلنَِِسا

 الزبي بتسهيل اهلمزة الأوىل.

 وقنبل بتسهيل الثانية

ٓ چ  چَله ا   ءِ ٱلنَِِسا

بدال ايًء مع  ولقنبل وجه ابلإ

 املد املش بع، والأول أأرحج.

ٓ چ  چَله يٓ  ءِ ٱلنَِِسا

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه: 

بدال الثانية،  تسهيل الثانية، واإ

سقاط الأوىل.  واإ

 

تِبحدَ  َردتُُّم ٱسح
َ
ج  اِإَونح أ ج   َل َزوح َّكَن َزوح َُٰهنه  مح َءاتَيحتُ وَ  مه َدى إِحح
ْ ا قِنَطار   ُخُذوا

ح
ُخُذونَُهۥ ا  َشيحـ ً  هُ ِمنح فَََل تَأ

ح
تَأ
َ
َتَٰن   أ ا ا ِإَوثحم  ُبهح

بِين   ُخُذونَُهۥ َوَكيحَف  ٢٠ا مُّ
ح
فحََضَٰ تَأ

َ
إَِلَٰ  مح َبعحُضكُ َوقَدح أ

َن ِمنكُ  َبعحض   َخذح
َ
ْ َوََل تَنِكحُ  ٢١ ايَثًَٰقا َغلِيظ  مِِ  مَوأ َما  وا

ََكَن  إِنهُهۥ َما َقدح َسَلَف   ٱلنَِِسآءِ إَِله َن مِِ  منََكَح َءابَآؤُكُ 
َِٰحَشة   ت   َف َهَُٰتكُ  مح ُحِرَِمتح َعلَيحكُ  ٢٢ َسبِيًَل  آءَ ا وَسَ َوَمقح مه

ُ
 مح أ

َٰتُكُ  مح َوَبَناتُكُ  َخَو
َ
َُٰتكُ  مح َوأ خِ  َوَبَناُت  مح َوَخََٰلَُٰتكُ  مح وََعمه

َ  ٱۡلح
 
ُ َِٰتٓ َوَبَناُت ٱۡلح َهَُٰتُكُم ٱله مه

ُ
ِت َوأ َنكُ  خح ۡرَضعح

َ
َٰتُكُ  مح أ َخَو

َ
 مَوأ

َهَُٰت نَِسآئِكُ مِِ  مه
ُ
َضََٰعةِ َوأ َِٰت ِِف  مح َن ٱلره ئُِبُكُم ٱله َوَرَبَٰٓ

َِٰت مِِ  مُحُجورِكُ  ِ  مَدَخلحتُ  ن نَِِسآئُِكُم ٱله ِ ب  مح ن له ِهنه فَإ
ْ َدَخلحتُ  ِ  متَُكونُوا وََحَلَٰٓئُِل  مح ُجَناَح َعلَيحكُ  ِهنه فَََل ب

بحَنآئُِكمُ 
َ
ِيَن ِمنح  أ َلَٰبِكُ  ٱَّله صح

َ
َ  مح أ ْ َبنيح ن ََتحَمُعوا

َ
َوأ

ِ إَِله َما َقدح َسَلَف  َتنيح خح
ُ َ ََكَن َغُفوۖ   ٱۡلح ٢٣ اِحيم  ا ره ر  إِنه ٱَّلله

 

  



 

 
82 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

ٓ چ٢٤   چإَِله  •ٱلنَِِسا

 الزبي بتسهيل اهلمزة الأوىل.

 وقنبل بتسهيل الثانية

ٓ چ  چَله ِۖا   ءِ ٱلنَِِسا

بدال ايًء مع  ولقنبل وجه ابلإ

 املد املش بع، والأول أأرحج.

ٓ چ  چَله يٓ  ءِ ٱلنَِِسا

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه: 

بدال الثانية،  تسهيل الثانية، واإ

سقاط الأوىل.  واإ

  چ
َ
 چ له حَ َوأ

 ابن كثري بفتح اهلمزة واحلاء. 

 
 

 

 

َصَنَُٰت ِمَن ۞  حُمحح يحَمَُٰنكُ ٱلنَِِسآءِ إَِله َوٱل
َ
  مح  َما َملََكتح أ

ِ َعلَيحكُ  ِحله  ۖ  مح كَِتََٰب ٱَّلله
ُ
َٰلِكُ مه  ملَكُ  َوأ ن  مح ا َوَرآَء َذ

َ
أ

َٰلِكُ  َو مح
َ
ح  متَبحَتُغواْ بِأ َ ُمَسَٰفِِحنيَ ُمُّ تُ  ۖ  ِصننَِي َغۡيح َتعح َتمح  مَفَما ٱسح

 ِ ُجورَُهنه فَرِيَضة  ـ َ هِۦ ِمنحُهنه فَ ب
ُ
 مح لَيحكُ َوََل ُجَناَح عَ  ۖ  اتُوُهنه أ

ََٰضيحتُ  ِ  مفِيَما تََر ِد ٱلحَفرِيَضةِ ب َ ََكَن َعلِيًما ۖ  هِۦ ِمنُۢ َبعح  إِنه ٱَّلله
َتِطعح ِمنكُ  مح ن له َومَ  ٢٤ا َحِكيم   ن يَنِكَح  مح يَسح

َ
ًَل أ َطوح

َصَنَٰ  حُمحح ح ٱل ِمَنَٰ ِت ٱل ا َملََكتح ِت ُمؤح يحَمَُٰنكُ  فَِمن مه
َ
ن مِِ  مأ

ِمَنَٰ تُِكُم َفَتَيَٰ  حُمؤح ُ  ۖ  ِت ٱل لَمُ َوٱَّلله عح
َ
 معحُضكُ بَ  ۖ  مبِإِيَمَٰنِكُ  أ

ُجورَُهنه  ۖ  نُۢ َبعحض  مِِ 
ُ
لِهِنه َوَءاتُوُهنه أ هح

َ
فَٱنِكُحوُهنه بِإِذحِن أ

ُروِف  حَمعح َ ُُمح بِٱل َوََل ُمتهِخَذَِٰت  ُمَسَٰفَِحَٰت   َصَنَٰت  َغۡيح
َدان   خح

َ
َ بَِفَِٰحَشة   ۖ  أ َتنيح

َ
ِصنه فَإِنح أ حح

ُ
ُف َما َفَعلَيح  فَإَِذآ أ هِنه نِصح

َصَنَِٰت ِمَن ٱلحَعَذاِب  حُمحح َٰ  ۖ   لََعَ ٱل ٱلحَعَنَت لَِك لَِمنح َخَِشَ َذ
ْ َخيح  مح ِمنكُ  وا َِبُ ن تَصح

َ
ُ َغُفوَوٱۖ   مح كُ له  ر  ـَوأ   ٢٥ِحيم  ره  ر  َّلله

َ لَكُ  ُ َِلُبَنِيِ ِديَكُ  مح يُرِيُد ٱَّلله ِيَن  مح َوَيهح  ُسَُنَ ٱَّله
ُ َعلِيٌم َحِكيم  ۖ   مح َوَيُتوَب َعلَيحكُ  مح ِمن َقبحلِكُ  ٢٦ َوٱَّلله
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  چتَِجََٰرةٌ چ٢٩

 بتنوين الضم. ابن كثري

 

  

لِ چ٣٠  چۦيهِ نُصح

 چۥَعنحهُ چ٣١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 .فهيام

 

 

 

ْ چ٣٢   چوََسلُوا

 ابن كثري ابلنقل.

  چَقَدتح ٰـَ عَ چ٣٣

 بأألف بعد العني.  ابن كثري

ن َيُتوَب َعلَيحكُ 
َ
ُ يُرِيُد أ ِيَن يَتهبُِعونَ َوُيرِ  مح َوٱَّلله  يُد ٱَّله

ن تَِميلُواْ َميحًَل َعِظيم  
َ
َِٰت أ َهَو ن يُرِيُد ٱ ٢٧ا ٱلشه

َ
ُ أ َُيَِفَِف َّلله

نَسَٰنُ  مح  َعنكُ  ِ
ِ  ٢٨ا َضعِيف   وَُخلَِق ٱۡلح َها ٱَّله يُّ

َ
أ يَن َءاَمُنواْ َيَٰٓ

ُكلُوٓ 
ح
ْ ََل تَأ مح  ا

َ
َٰلَكُ أ ِ  ميحَنكُ بَ  مَو ٓ ب ن تَُكوَن ٱلحَبَِٰطِل إَِله

َ
أ

نُفَسكُ  مح  ِمِنكُ  َعن تََراض  تَِجََٰرةً 
َ
ْ أ ُتلُٓوا َ إِنه  مح  َوََل َتقح ٱَّلله

َوَٰن   ٢٩ا رَِحيم   مح ََكَن بِكُ  َٰلَِك ُعدح َعلح َذ ا َوُظلحم  ا َوَمن َيفح
لِ فََسوح  َٰلَِك لََعَ ٱ ا  نَار   هِ يَف نُصح ِ يَِسًۡيا َوََكَن َذ إِن  ٣٠َّلله

 مح اتِكُ ـ َ َسِيِ  مح نَُكِفِرح َعنكُ  هُ َن َعنح ََتحَتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتنحَهوح 
ِخلحكُ  َخَل  مُّ  مَونُدح ُ  ٣١ اَكرِيم   دح َل ٱَّلله ْ َما فَضه ا َوََل َتَتَمنهوح

َٰ َبعح  مح َبعحَضكُ بِهِۦ  ْ   لرَِِجاِل نَِصيب  ِلِ  ض   لََعَ تََسُبوا ا ٱكح  ِمِمه
َ  آءِ نَِصيب  َولِلِنِسَ  تََسبح ا ٱكح ْ ـ َ وَسح  ۖ  ِمِمه لِهِۦٓ  لُوا َ ِمن فَضح  ۖ  ٱَّلله

ء  َعلِيم   َ ََكَن بُِكِلِ ََشح    ٣٢ا إِنه ٱَّلله
َِٰلَ  َولُِكِ َجَعلحَنا َمَو

اِن  َِٰلَ ا تََرَك ٱلحَو قحَرُبونَ ِممه
َ ِيَن  ۖ  َوٱۡلح يحَمَُٰنكُ  َعَقَدتح َوٱَّله

َ
 مح أ

ء   مح  نَِصيَبهُ  مح اتُوهُ ـ َ فَ  ِ ََشح
َٰ ُكِ َ ََكَن لََعَ ٣٣َشِهيًدا  إِنه ٱَّلله
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َُٰموَن لََعَ ٱلنَِِسآءِ بَِما  َضهُ ٱلرَِِجاُل قَوه ُ َبعح َل ٱَّلله َٰ  مح َفضه   لََعَ
َٰلِهِ  َبعحض   َو مح

َ
ْ ِمنح أ نَفُقوا

َ
ٓ أ َٰنِ  مح  َوبَِما َٰلَِحَُٰت َق  َتٌَٰت َفٱلصه

ِ  ت  َحَٰفَِظَٰ  ُ  لحَغيحِب بَِما لِ َِٰت ََّتَاُفوَن نُُشوزَُهنه  َحفَِظ ٱَّلله َوٱله
ُِبوُهنه  حَمَضاِجِع َوٱۡضح ُجُروُهنه ِِف ٱل فَإِنح ۖ   فَعُِظوُهنه َوٱهح

َطعحَنكُ 
َ
ْ َعلَيحِهنه َسبِيًَل  مح أ َ ََكَن َعلِِي  ۖ   َفََل َتبحُغوا ا إِنه ٱَّلله

ْ َحَكم   مح تُ نح ِخفح ِإَو ٣٤ا َكبِۡي   ا ِمِنح ِشَقاَق بَيحنِِهَما فَٱبحَعُثوا
لِهِۦ وََحَكم   هح

َ
ٓ أ لَِها هح

َ
َلَٰح   ا ِمِنح أ ٓ إِصح ُ ا يُوَِفِِق ٱإِن يُرِيَدا َّلله

  ٓ َ ََكَن  بَيحَنُهَما ُبُدواْ ٱ۞ ٣٥ا َعلِيًما َخبِۡي  إِنه ٱَّلله َ َوٱعح َوََل  َّلله
ْ بِهِۦ َشيح  ُِكوا َسَٰن   ا  ـ   تُّشح يحِن إِحح َِٰلَ ََبَٰ َوبِٱلحَو ا َوبِِذي ٱلحُقرح

ََتََٰمَٰ وَ  ُُنِب َوٱَلح َارِ ٱۡلح
ََبَٰ َوٱۡلح َارِ ذِي ٱلحُقرح

حَمَسَِٰكنِي َوٱۡلح ٱل
َۢنِب وَ  اِحِب بِٱۡلح بِيِل َوَما َملََكتح َوٱلصه يحَمَُٰنكُ  ٱبحِن ٱلسه

َ
 مح  أ

َ ََل ُُيِبُّ َمن ََكَن ُُمحَتاَل   ِيَن  ٣٦ا  فَُخورً إِنه ٱَّلله ٱَّله
ُمُروَن َيبحَخلُوَن 

ح
َُٰهُم ٱنلهاَس َوَيأ ُتُموَن َمآ َءاتَى ِل َوَيكح ُخح بِٱِلح

لِهِۦ   ُ ِمن فَضح َٰفِرِيَن َعَذاب   ٱَّلله نَا لِلحَك َتدح عح
َ
ِهين  ا َوأ ٣ امُّ
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  چَحَسَنة  چ٤٠

 بتنوين مض.  ابن كثري

َهاچ  چيَُضِعِفح

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني.

نحهُ چ ُ  چۥله

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َحد  چ٤٣
َ
 چَجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل مع 

القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل. 

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

 وهو املقدم 

ٓ چ   چَحد  ۬ا ءَ َجا

بدال أألفًا   والإ

ٓ چ  چَحد  ا ءَ َجا

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه: 

بدال الثانية،  تسهيل الثانية، واإ

سقاط الأوىل.  واإ

َٰلَهُ  َو مح
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ِمُنوَن  مح َوٱَّله ِ رِئَآَء ٱنلهاِس َوََل يُؤح ِ َوََل ب ٱَّلله
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ  

يحَطَُٰن ََلُۥ قَرِين  َوَمن يَُكِن  بِٱَلح  ٣٨ا آَء قَرِين  ا فَسَ ٱلشه
ْ بِٱ مح َوَماَذا َعلَيحهِ  َوحِم لَوح َءاَمُنوا ِ َوٱَلح ا  ٱٓأۡلِخرِ َّلله ْ ِممه نَفُقوا

َ
َوأ

  ُ ُ بِهِ  َرزََقُهُم ٱَّلله لُِم ِمثحَقاَل  ٣٩َعلِيًما  مح َوََكَن ٱَّلله َ ََل َيظح إِنه ٱَّلله
ة    َها َحَسَنة  ِإَون تَُك  َذره ِت َويُ  يَُضَٰعِفح جح  هُ ُدنح ـن له مِ ؤح

َ
ًرا أ

ِۢ بَِشِهيد  إَِذا ِجئحَنا  فََكيحَف  ٤٠ا َعِظيم   ة مه
ُ
ِ أ
بَِك وَِجئحَنا  ِمن ُكِ

ُؤََلٓءِ َشِهيد   َٰ َهَٰٓ ِيَن  يَوحَمئِذ   ٤١ا لََعَ ْ يََودُّ ٱَّله ْ وََعَصُوا  َكَفُروا
ىَٰ بِِهُم ٱلرهُسوَل لَوح  ۡرُض َوََل تَُسوه

َ َ َحِديث   ٱۡلح ُتُموَن ٱَّلله  ٤٢ا يَكح
نتُ 
َ
َة َوأ لَوَٰ ْ ٱلصه َرُبوا ْ ََل َتقح ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َٰ  مح َيَٰٓ ََٰرىَٰ َحته ُسَك

لَُمواْ َما ِ  َتُقولُونَ  َتعح  ََعب
َٰ َوََل ُجُنًبا إَِله ْ   رِي َسبِيل  َحته تَِسلُوا  َتغح

وح مه  مِإَون ُكنتُ 
َ
َٰ َسَفر  أ

وح لََعَ
َ
َحد  رحََضَٰٓ أ

َ
َن مِِ  مِمِنكُ  َجآَء أ

ُتُم ٱلنِِسَ  وح َلََٰمسح
َ
ْ َمآء   فَلَمح  آءَ ٱلحَغآئِِط أ ْ َصعِيد   ََتُِدوا ُموا  ا َفَتَيمه

ْ بِوُُجوهِكُ َطِيِب   َسُحوا يحِديكُ  مح ا فَٱمح
َ
َ ۖ   مح َوأ ا ََكَن إِنه ٱَّلله َعُفوًّ

لَمح  ٤٣َغُفوًرا 
َ
ْ نَِصيب   أ وتُوا

ُ
ِيَن أ ٱلحِكَتَِٰب ا ِمَِن تََر إَِل ٱَّله

ن تَِضلُّواْ 
َ
َلَٰلََة َوُيرِيُدوَن أ وَن ٱلضه ََتُ بِيَل يَشح  ٤٤ ٱلسه

بِيَل چ٤٤ملحوظة: أ ية    .لبن كثريغري معدود  ي فه ل يعده رأأس أ ية امليك چ ٱلسه
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 چٱنُظرح ٤٩فَتِيَل  چ

بضم نون التنوين  ابن كثري

 .من الشاطبية وصالً 

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

ُؤََلٓءِ چ٥١ َهَٰٓ
َدىَٰ يَ    چهح

بدال ايًء  ابن كثري ابلإ

 للهمزة الثانية.

َدآئِكُ  عح
َ
لَُم بِأ عح

َ
ُ أ ِ َوَِلِ   مح  َوٱَّلله ِ ا َوَكََفَٰ بِٱَوَكََفَٰ بِٱَّلله  ٤٥انَِصۡي  َّلله

ِيَن  ْ ُُيَِرِفُوَن ٱلحَُكِمَ ِمَِن ٱَّله َواِضعِهِۦ َوَيُقولُونَ  َهاُدوا  َعن مه
َمع   َ ُمسح َمعح َغۡيح َنا وََعَصيحَنا َوٱسح حِسنَتِهِ  َسِمعح ل

َ
ُۢا بِأ  مح َوَرَِٰعَنا ََله

ن   نههُ  ا ِِف ٱِلِيِن  َوَطعح
َ
َنا وَ  مح َولَوح أ َمعح قَالُواْ َسِمعح َنا َوٱسح َطعح

َ
نَا أ َوٱنُظرح

ه ر  ـلََّكَن َخيح  قحوََم َوَلَٰكِ  مح هُ ا ل
َ
ُ َعَنُهُم ٱن له َوأ رِهِ  َّلله فَََل  مح بُِكفح

ِمُنوَن  وتُواْ ٱلحِكَتََٰب َءاِمُنواْ بَِما  ٤٦ إَِله قَلِيَل  يُؤح
ُ
ِيَن أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َا  نلح ِ ق  ُمَصدِِ نَزه ِ ِمَس وُُجوه  مِِ  مَما َمَعكُ ا ل ن نهطح
َ
َها ن َقبحِل أ ا َفََنُده

 ٓ بَارَِها دح
َ
َٰٓ أ وح نَلحَعَنهُ لََعَ

َ
بحِت   مح أ َحََٰب ٱلسه صح

َ
ٓ أ ُر  َكَما لََعنها مح

َ
َوََكَن أ

ُعوًَل  ِ َمفح فِرُ  ٤٧ ٱَّلله َ ََل َيغح َك بِهِ  إِنه ٱَّلله َ ن يُّشح
َ
فُِر َما أ ۦ َوَيغح

َٰلَِك  ِ َفَقِد  لَِمن يََشآُء  ُدوَن َذ ِكح بِٱَّلله ىَٰٓ إِثحًما َوَمن يُّشح ََتَ ٱفح
لَمح  ٤٨َعِظيًما 

َ
نُفَسهُ  أ

َ
وَن أ ِيَن يَُزكُّ ُ يَُزَِكِ بَِل  ۖ  متََر إَِل ٱَّله ٱَّلله

لَُموَن َمن  وَن لََعَ  ٱنُظرح  ٤٩ فَتِيًَل يََشآُء َوََل ُيظح ََتُ َكيحَف َيفح
ِ ٱلحَكِذَب   بِيًنا َوَكََفَٰ بِهِۦٓ إِثحم   ٱَّلله لَمح  ٥٠ا مُّ

َ
وتُواْ  أ

ُ
ِيَن أ تََر إَِل ٱَّله

ِمُنوَن  ِمَِن ٱلحِكَتَٰبِ ا يب  نَِص  بح يُؤح ِ
َُٰغوِت َوَيُقولُوَن بِٱۡلح ِت َوٱلطه

ِيَن َكَفُرواْ  َدىَٰ لَِّله هح
َ
ُؤََلٓءِ أ ِيَن َءاَمُنواْ َسبِيًَل َهَٰٓ ٥١ ِمَن ٱَّله
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 چۥَعنحهُ چ٥٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

 

 

 

 

 

 چ فَُردُّوهُۥ چ٥٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 ُ ِيَن لََعنَُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ُ فَلَن ََتَِد ََلُۥۖ   أ َعِن ٱَّلله

 َوَمن يَلح
مح  ٥٢نَِصًۡيا 

َ
ِ  نَِصيب   مح لَهُ  أ ِك فَإ

حُملح تُوَن ا يُ ـا له ذ  ِمَِن ٱل ٱنلهاَس ؤح
مح  ٥٣ نَقًِۡيا

َ
ُ ِمن أ َُٰهُم ٱَّلله َٰ َمآ َءاتَى لِهِۦ َُيحُسُدوَن ٱنلهاَس لََعَ ۖ   فَضح

ٓ َءاَل إِبحَرَٰهِيَم ٱلحِكَتََٰب  َفَقدح  َمةَ  َءاتَيحَنا ِكح  ّكً لح مُّ  مَوَءاَتيحَنَٰهُ  َوٱۡلح
َوَكََفَٰ  ۖ  هُ َعنح ن َصده مه  منح َءاَمَن بِهِۦ َوِمنحهُ مه  مفَِمنحهُ  ٥٤ا َعِظيم  
ِيَن َكَفُرواْ أَِب ٥٥َسعًِۡيا ِِبََهنهَم  لِيهِ إِنه ٱَّله َٰتَِنا َسوحَف نُصح ا نَار   مح تََٰي

لحَنَٰهُ بَ  مُجلُوُدهُ ُُكهَما نَِضَجتح  ََها َِلَُذوقُواْ  مح ده ُجلُوًدا َغۡيح
َ ََكَن َعزِيًزا َحِكيم  ۖ   ٱلحَعَذاَب  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٥٦ا إِنه ٱَّلله َوٱَّله

َٰلَِحَٰتِ  ِخلُهُ  ٱلصه َٰت   مح َسُندح نحَهَُٰر  َجنه
َ ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح

بَ 
َ
ٓ أ ه ۖ   اد  َخَِِٰلِيَن فِيَها ٓ  مح هُ ل َوَٰج  فِيَها زح

َ
َرة   أ َطهه ِخلُهُ ۖ   مُّ   مح َونُدح

 
 ِظَِل

َ إِنه ۞  ٥٧ َظلِيًَل  ُمرُكُ ٱَّلله
ح
ن  مح يَأ

َ
 تَُؤدُّ أ

َ ْ ٱۡلح لَِها  َمََٰنَِٰت إَِلَٰٓ وا هح
َ
أ

تُ ِإَوَذا  نبَ  مَحَكمح
َ
َ ٱنلهاِس أ لِ  نيح ْ بِٱلحَعدح َ  ۖ  ََتحُكُموا ا  إِنه ٱَّلله نِعِمه

ِ  مكُ يَعِظُ  َ ََكنَ ۖ   هِۦٓ ب ُۢا بَِصۡي   إِنه ٱَّلله ِيَن  ٥٨ا َسِميَع َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِطي
َ
ْ أ رِ ِمنكُ َءاَمُنٓوا مح

َ ْوِل ٱۡلح
ُ
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوأ

َ
َ َوأ فَإِن ۖ   مح ُعواْ ٱَّلله

تُ  ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنتُ إَِل ٱ هُ فَُردُّو ء  ِِف ََشح  مح تََنَٰزَعح ِمُنوَن  مح َّلله تُؤح
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ 

ِ َوٱَلح َٰلَِك َخۡيح   ۖ  بِٱَّلله وِيًَل  َذ
ح
َسُن تَأ حح

َ
٥٩ َوأ
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 َ ل
َ
نههُ أ

َ
ِيَن يَزحُعُموَن أ نزَِل  مح مح تََر إَِل ٱَّله

ُ
ٓ أ ْ بَِما إََِلحَك َءاَمُنوا

َُٰغوِت  ن َيَتَحاَكُمٓواْ إَِل ٱلطه
َ
نزَِل ِمن َقبحلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
َوَمآ أ

ُفُرواْ بِهِۦ ن يَكح
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ن يُِضلههُ ۖ   َوقَدح أ

َ
يحَطَُٰن أ  مح َوُيرِيُد ٱلشه

ْ إَِلَٰ اَتعَ  مح قِيَل لَهُ ِإَوَذا  ٦٠ا َضَلَََٰلُۢ بَعِيد   ا نَزَل لَوح
َ
ٓ أ ُ  َما ٱَّلله

وَن َعنَك ُصُدود   حُمَنَٰفِقِنَي يَُصدُّ يحَت ٱل
َ
ا ِإَوَل ٱلرهُسوِل َرأ

َصََٰبتحهُ  ٦١
َ
ٓ أ يحِديهِ ِصيَبُۢة بَِما مُّ  مفََكيحَف إَِذا

َ
َمتح أ ُثمه  مح قَده

ٓ إِ  نَا َردح
َ
ِ إِنح أ ٓ َجآُءوَك َُيحلُِفوَن بِٱَّلله َسَٰن   َله  ٦٢ا َوتَوحفِيًقا إِحح

لَُم ٱ ِيَن َيعح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ُ َما ِِف قُلُوبِهِ أ رِضح َعنحهُ  مح َّلله عح

َ
 مح فَأ

هُ  ههُ  مح وَِعظح نُفِسهِ  مح َوقُل ل
َ
ََلُۢ بَلِيغ   مح ِِفٓ أ   ٦٣ا قَوح

َ
ٓ أ رحَسلحَنا َوَما

ِ ُسول  إَِله ن ره مِ  نههُ  ۖ  َِلَُطاَع بِإِذحِن ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ  مح َولَوح أ إِذ ظه

نُفَسهُ 
َ
َفَر لَُهُم ٱلرهُسوُل  مح أ َتغح َ َوٱسح ْ ٱَّلله َفُروا َتغح َجآُءوَك َفٱسح

ا َ تَوه ِمُنوَن يُ َفََل َوَرِبَِك ََل  ٦٤ا ِحيم  ا ره ب  لَوََجُدواْ ٱَّلله َٰ ؤح َحته
نُفِسهِ  مح ُُيَِكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيحَنهُ 

َ
ْ ِِفٓ أ  مح ُثمه ََل ََيُِدوا

ا َقَضيحَت َحرَج   لِيم  ا ِمِمه ٦٥ا َويَُسلُِِمواْ تَسح
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نُ چ٦٦
َ
ْ  أ ُتلُٓوا چٱقح

 بضم النون وصاًل.  ابن كثري

وُ چ
َ
ْ  أ رُُجوا چٱخح

 بضم الواو وصاًل.  ابن كثري

چۥَفَعلُوهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

چاِسَرَٰط  چ٦٨

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 

 
 
 
 
 
 

تِيهِ چ٧٤ چۦنُؤح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نها َكَتبحَنا َعلَيحهِ 
َ
نِ  مح َولَوح أ

َ
ْ  أ ُتلُٓوا نُفَسكُ ٱقح

َ
وِ  مح أ

َ
ْ ِمن  أ رُُجوا  ٱخح

َٰرِكُ  نههُ ۖ   مح ِمِنحهُ  إَِله قَلِيل   هُ َفَعلُوا مه  مدتََِٰي
َ
ْ َما  مح َولَوح أ َفَعلُوا

ه ر  ـيُوَعُظوَن بِهِۦ لََّكَن َخيح  َشده تَثحبِيت   مح هُ ا ل
َ
ا ذ  ِإَو ٦٦ا َوأ

ًرا َعِظيم  ـن له مِِ  مَتيحَنَٰهُ ٓأَّل جح
َ
ٓ أ ا ا ِصَرَٰط   مح َولََهَديحَنَٰهُ  ٦٧ا ُدنه

َتقِيم   سح ِيَن  ٦٨ا مُّ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱَّله
ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

ُ َعلَيحهِ  نحَعَم ٱَّلله
َ
ِ َن ِمِ  مأ َهَدآءِ َن ـ  ٱنلهبِِي يقِنَي َوٱلشُّ ِدِ َوٱلِصِ

َٰلِِحنيَ  ْوَلَٰٓئَِك َرفِيق   ۖ  َوٱلصه
ُ
ُل ِمَن  ٦٩ا وََحُسَن أ َٰلَِك ٱلحَفضح َذ

ِ ٱ ِ َعلِيم   ۖ  َّلله ْ ُخُذواْ  ٧٠ا َوَكََفَٰ بِٱَّلله ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َركُ  ْ ََجِيع   مح ِحذح وِ ٱنفُِروا
َ
ْ ُثَبات  أ  مح نه ِمنكُ ِإَو ٧١ افَٱنفُِروا

َصََٰبتحكُ  َئه ُيَبطِِ ـن له لَمَ 
َ
نحَعَم ٱ ِصيَبة  مُّ  مفَإِنح أ

َ
ه قَاَل قَدح أ ُ لََعَ َّلله

 َ َعهُ إِذح ل ُكن مه
َ
َصََٰبكُ  ٧٢ا َشهِيد   مح مح أ

َ
ل  ِمَِن  مح َولَئِنح أ فَضح

 ٱ
َ
ِ ََلَُقولَنه َكأ ة   مح بَيحَنكُ تَُكنُۢ مح ن له َّلله يحَتِّن تََٰيَٰلَ  َوَبيحَنُهۥ َمَوده

ًزا َعِظيم   مح ُكنُت َمَعهُ  فُوَز فَوح
َ
َٰتِلح ِِف َسبِيِل ۞  ٧٣ا فَأ َٰ فَلحُي

نحَيا بِٱٓأۡلِخَرةِ  ةَ ٱلُّ ََيوَٰ وَن ٱۡلح ُ ِيَن يَّشح ِ ٱَّله َٰتِلح ِِف  ۖ  ٱَّلله َٰ َوَمن يُ
لِبح  وح َيغح

َ
َتلح أ ِ َفُيقح تِي فََسوحَف َسبِيِل ٱَّلله ًرا َعِظيم   هِ نُؤح جح

َ
٧٤ا أ
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 چلَِمهچ٧٧

ن هباء الزبي وقفًا هل وهجا

السكت وعدهما، والراحج 

من  الوقف بغري هاء السكت

 التيسري.

 والوهجان يف الطيبة.

لَُمونَ چ  چُيظح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

 

 

ِ  مح َوَما لَكُ  َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله َٰ َعفِنَي ِمنَ ََل تُ َتضح حُمسح   َوٱل
َنا ِمنح ٱلرَِِجاِل َوٱلِنَِسآءِ  رِجح خح

َ
ٓ أ ِيَن َيُقولُوَن َربهَنا حوِلحَدَِٰن ٱَّله  َوٱل
َا مِ  َعل نله لَُها َوٱجح هح

َ
الِِم أ َيةِ ٱلظه ِ ٱلحَقرح ا ُدنَك َوَِلِ  ـن له َهَِٰذه

َا  َعل نله ِ  ٧٥ُدنَك نَِصًۡيا ـن له مِ َوٱجح َٰتِلُوَن ٱَّله َٰ ْ يُ ِِف يَن َءاَمُنوا
 ِ ِيَن ۖ   َسبِيِل ٱَّلله َُٰغوِت َوٱَّله َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱلطه َٰ ْ يُ َكَفُروا

َٰتِلُ  َٰ يحَطَٰنِ فَ َِلَآَء ٱلشه وح
َ
ْ أ يحَطَِٰن ۖ   ٓوا  ٧٦ ََكَن َضعِيًفاإِنه َكيحَد ٱلشه

 َ ل
َ
ِيَن قِيَل لَهُ أ يحِديَكُ  مح مح تََر إَِل ٱَّله

َ
ْ أ ٓوا ْ  مح ُكفُّ قِيُموا

َ
لَوَٰةَ َوأ  ٱلصه

ا كُ  ةَ فَلَمه َكوَٰ ْ ٱلزه  مح ِمِنحهُ  فَرِيق  إَِذا  تَِب َعلَيحِهُم ٱلحقَِتاُل َوَءاتُوا
َية   َشده َخشح

َ
وح أ
َ
ِ أ َيةِ ٱَّلله َن ٱنلهاَس َكَخشح ْ َربهَنا  ۖ  ََيحَشوح لَِم َوقَالُوا

َجل   َعلَيحَنا ٱلحقَِتاَل َكَتبحَت 
َ
ٓ إَِلَٰٓ أ َتَنا رح خه

َ
ََلٓ أ قُلح َمَتَُٰع  قَرِيب    لَوح

َيا قَلِيل   نح ِ  ر  ـَوٱٓأۡلِخَرةُ َخيح ٱلُّ ِ لَُموَن َمِن ٱتهََّقَٰ َوََل ل  ٧٧فَتِيًَل ُتظح
َنَما تَُكونُواْ  يح

َ
حَموحُت َولَوح أ ُم ٱل رِككُّ َشيهَدة   ِِف بُُروج   مح ُكنتُ  يُدح  مُّ
ْ  َحَسَنة   مح ِإَون تُِصبحهُ ۖ   ِ  َيُقولُوا ِإَون ۖ   َهَِٰذهِۦ ِمنح ِعنِد ٱَّلله

ْ َهَِٰذهِۦ ِمنح  َسِيَِئة   مح تُِصبحهُ  ِمِنح ِعنِد  قُلح ُكِ   ۖ  ِعنِدكَ َيُقولُوا
ِ ٱ َقُهونَ ۖ   َّلله ُؤََلٓءِ ٱلحَقوحِم ََل يََكاُدوَن َيفح  ٧٨ا َحِديث   َفَماِل َهَٰٓ

َصابََك ِمنح َحَسَنة  
َ
ٓ أ ا ِ فَِمَن  مه ٓ ۖ   ٱَّلله َصابََك  َوَما

َ
 ِمن َسِيِئَة   أ

ِسَك   رحَسلحَنََٰك لِلنهاِس رَُسوَل    فَِمن نهفح
َ
ِ َشِهيد  َوَكََفَٰ بِٱ َوأ ٧٩ اَّلله
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 چٱلحُقَرانَ چ٨٢

 ابن كثري ابلنقل.

 

  چ ۥَردُّوهُ چ٨٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 

 

 

 
 

 َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقدح أ رحَسلحَنََٰك ۖ   مه

َ
ٓ أ َٰ َفَما  َوَمن تََوله

ْ ِمنح ِعنِدَك  َعة  َوَيُقولُوَن َطا ٨٠ا َحفِيظ   مح َعلَيحهِ   فَإَِذا بََرُزوا
ِي َتُقوُل  مح ِمِنحهُ  َبيهَت َطآئَِفة   َ ٱَّله ُتُب َوٱۖ   َغۡيح ُ يَكح َما َّلله

رِضح َعنحهُ ۖ   يُبَِيُِتونَ  عح
َ
ِ  مح فَأ ح لََعَ ٱَّلله ِ َوكِيًَل  ۖ  َوتََوَّكه َوَكََفَٰ بِٱَّلله

فَََل َيَتَدبهُروَن  ٨١
َ
ِ َولَوح ََكَن ِمنح ِعنِد  ٱلحُقرحَءاَن  أ ِ ٱَّلله َغۡيح

ْ فِيهِ  َٰف  لَوََجُدوا تَِل ِن  مح ِإَوَذا َجآَءهُ  ٨٢ اا َكثِۡي  ٱخح مح
َ ر  ِمَِن ٱۡلح مح

َ
أ

َذاُعواْ بِهِۦ
َ
َوحِف أ وِ ٱۡلح

َ
وَولَوح ۖ   أ رِ  هُ َردُّ مح

َ ْوِل ٱۡلح
ُ
إَِل ٱلرهُسوِل ِإَوَلَٰٓ أ

َتۢنبُِطونَُهۥ  لََعلَِمهُ  مح ِمنحهُ  ِيَن يَسح ِ ۖ   مح ِمنحهُ ٱَّله ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح
َتُ  مح َعلَيحكُ  يحَطَٰنَ َورَۡحح ُتُم ٱلشه َبعح َٰتِلح ِِف  ٨٣ إَِله قَلِيَل   ُهۥ ََلته َٰ فَ

ِ ََل تَُكلهُف إَِله  َسَك َسبِيِل ٱَّلله ِمننَِي   ۖ  َنفح حُمؤح َعََس  وََحِرِِض ٱل
 ُ ِينَ ٱَّلله َس ٱَّله

ح
ن يَُكفه بَأ

َ
ْ    أ س   َكَفُروا

ح
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ َشدُّ ا َوٱَّلله

َ
َوأ

َفعح َشَفََٰعًة َحَسَنة   ٨٤ تَنِكيَل   ن يَشح  نَِصيب  ُهۥ ـن له يَكُ  مه
َفعح َشَفََٰعة  ۖ   ِمِنحَها ل  ِمِنحَهاُهۥ ـن له يَكُ  َسِيَِئة   َوَمن يَشح َوََكَن ۖ   كِفح

 ِ
َٰ ُكِ ُ لََعَ ء  ٱَّلله ِقيت   ََشح ِ  مِإَوَذا ُحِيِيتُ  ٨٥ا مُّ واْ فََحيُّ  َتِحيهة  ب
َسَن  حح

َ
ٓ  بِأ وَها وح ُردُّ

َ
ء  َحِسيًبا ِمنحَهآ أ ِ ََشح

َٰ ُكِ َ ََكَن لََعَ ٨٦إِنه ٱَّلله
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 .معا چۦفِيهِ چ٨٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ُ ََٰه إَِله ُهوَ  ََلٓ ٱَّلله َمَعنهكُ  ۖ   إَِل   إَِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ ََل َريحَب  مح ََلَجح
ِ َحِديث   هِ  فِي َدُق ِمَن ٱَّلله صح

َ
حُمَنَٰفِقِنَي ِِف ٱ مح َفَما لَكُ ۞ ٨٧ا َوَمنح أ ل

ُ فَِئتَ  ِ َوٱَّلله َكَسهُ نيح رح
َ
ِ  مأ ْ  َما َكَسُبوٓ ب َضله  ا

َ
ُدواْ َمنح أ ن َتهح

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
أ

  ُ ُ فََلن ََتَِد ََلُۥ َسبِيَل   ٱَّلله لِِل ٱَّلله ُفُروَن  ٨٨ َوَمن يُضح واْ لَوح تَكح َودُّ
ْ َفَتُكونُوَن َسَوآء   ْ ۖ   َكَما َكَفُروا َٰ  مح ِمنحهُ فَََل َتتهِخُذوا َِلَآَء َحته وح

َ
أ

 ِ ْ ِِف َسبِيِل ٱَّلله ْ فَُخُذوهُ  ۖ   ُيَهاِجُروا ا ُتلُوهُ  مح فَإِن تََولهوح َحيحُث  مح َوٱقح
ْ ۖ   مح وََجدتُُّموهُ  ِيَن  ٨٩ ا َوََل نَِصًۡياَوَِلِ   مح ِمنحهُ  َوََل َتتهِخُذوا إَِله ٱَّله

ِۢم وح َجآُءوكُ مِِ  مَوَبيحَنهُ  مح بَيحَنكُ  يَِصلُوَن إَِلَٰ قَوح
َ
َحِِصَتح  مح يَثٌَٰق أ

ن مح ُصُدورُهُ 
َ
َٰتِلُوكُ  أ َٰ َمهُ  مح يُ ْ قَوح َٰتِلُوا َٰ وح يُ

َ
ُ  ۖ  مح أ َولَوح َشآَء ٱَّلله

ََٰتلُوكُ  مح َعلَيحكُ  مح لََسلهَطهُ  َٰ لُوكُ  فَإِنِ  مح  فَلَ ََتَ َٰتِلُوكُ  مح فَلَ  مح ٱعح َٰ  مح يُ
ْ إََِلحُكمُ  ا لحَقوح

َ
لََم َفَما َوأ ُ  َجَعَل  ٱلسه  ٩٠ َسبِيَل   مح َعلَيحهِ  مح لَكُ  ٱَّلله

ن يُرِيُدونَ  ُدوَن َءاَخرِينَ َسَتجِ 
َ
َمنُ يَ  أ

ح
َمُنواْ  مح وكُ أ

ح
َمهُ َوَيأ ُكه َما  مح قَوح

ٓواْ إَِل ٱلحفِتحَنةِ  ْ  ُردُّ كُِسوا رح
ُ
ِ ا   فِيهَ  أ ََتِلُوكُ ن له فَإ َوُيلحُقٓواْ إََِلحُكُم  مح مح َيعح

يحِدَيهُ 
َ
ٓواْ أ لََم َوَيُكفُّ ُتلُوهُ  مح فَُخُذوهُ  مح ٱلسه ُتُموهُ  َحيحُث  مح َوٱقح  ۖ  مح ثَقِفح

ْوَلَٰٓئِكُ 
ُ
بِين   اُسلحَطَٰن   مح َعلَيحهِ  مح َجَعلحَنا لَكُ  مح َوأ ٩امُّ
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  چۦَعلَيحهِ چ٩٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 
 

ِمن  لِمُ  ََكنَ َوَما 
ِمًنا إَِله  ؤح ُتَل ُمؤح ن َيقح

َ
ِمًنا  َقَتَل  َوَمن ا  ـ   َخطَ  أ ُمؤح

ِريُر َرَقَبة   اـ   َخطَ  ِمَنة  مُّ  َفَتحح َسلهَمٌة  ؤح ٓ َودِيَة  مُّ لِهِۦٓ إَِله هح
َ
إَِلَٰٓ أ

 ْ قُوا ده ن يَصه
َ
م  َعدُ  ۖ  أ   ِو  فَإِن ََكَن ِمن قَوح

ِمن   مح كُ له  َوُهَو ُمؤح
رِيُر َرَقَبة   ِمَنة  مُّ  َفَتحح ِۢم بَيحَنكُ ِإَون ََكَن ۖ   ؤح  مَوَبيحَنهُ  مح ِمن قَوح

َسلهَمٌة إَِلَٰٓ  يَثَٰق  مِِ  هح فَِديَة  مُّ
َ
ِمَنة  مُّ  َوََتحرِيُر َرَقَبة  لِهِۦ أ ۖ   ؤح

َبة  مح ََيِدح فَِصَياُم ن له َفمَ  ِ تَوح َريحِن ُمَتَتابَِعنيح ِ ِمَِن ٱ َشهح ۖ   َّلله
ُ َعلِيًما َحِكيم   ُتلح  ٩٢ا َوََكَن ٱَّلله َتَعِمِد  ا ِمن  ؤح مُ  َوَمن َيقح ا مُّ
ُ َعلَيح ٱا فِيَها وََغِضَب فََجَزآُؤهُۥ َجَهنهُم َخَِِٰل   َولََعَنُهۥ  هِ َّلله

َعده ََلُۥ َعَذابًا َعِظيم  
َ
ِ  ٩٣ا َوأ َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْ إَِذا يَن َيَٰٓ َءاَمُنٓوا

بحتُ  لحََّقَٰٓ ِِف َسبِيِل ٱ مح َۡضَ
َ
ْ لَِمنح أ ْ َوََل َتُقولُوا ِ َفَتبَيهُنوا َّلله

ِمن  إََِلحُكُم  َت ُمؤح َلََٰم لَسح ةِ ٱلُّ تَبحَتُغوَن ا ٱلسه ََيوَٰ نحَيا َعَرَض ٱۡلح
ِ َمَغانُِم َكثَِۡية   ُ مِِ  مَكَذَٰلَِك ُكنتُ  ۖ  فَعِنَد ٱَّلله ن َقبحُل َفَمنه ٱَّلله

ْ  َفَتبَيهُنوٓ  مح َعلَيحكُ  َملُوَن َخبِ  ا َ ََكَن بَِما َتعح ٩٤ اۡي  إِنه ٱَّلله
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 چِمِنحُهۥچ٩٦

ابن كثري بصةل هاء 

 الضمري.

ِيَن چ٩٧ ٱَّله
َُٰهمُ تهَوفه   چى

الزبي بتشديد التاء 

 وصاًل، وابتداًء كحفص.

وهل من الطيبة فهيا 

وهجان: التشديد 

 والتخفيف للتاء.

 چهفِيمَ چ

الزبي وقفًا هل وهجان هباء 

السكت وعدهما، والراحج 

 الوقف بغري هاء السكت

 التيسري.طريق من 

 والوهجان يف الطيبة.

َٰعُِدوَن َله  َٰ َتوِي ٱلح حمُ ِمَن  يَسح ْوِل ٱل
ُ
ُ أ ِمننَِي َغۡيح رِ ؤح َ  ٱلۡضه

َٰلِهِ  َو مح
َ
ِ بِأ حُمَجَِٰهُدوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله نُفِسهِ  مح َوٱل

َ
ُ  مح  َوأ َل ٱَّلله فَضه

َٰلِهِ  َو مح
َ
حُمَجَِٰهِديَن بِأ نُفِسهِ  مح ٱل

َ
َٰعِِديَن َدرََجة    مح َوأ َٰ   لََعَ ٱلح

 وََعَد َوُُكِ 
َّنَٰ ٱ ُسح ُ ٱۡلح ًرا  ۖ  َّلله جح

َ
َٰعِِديَن أ َٰ حُمَجَِٰهِديَن لََعَ ٱلح ُ ٱل َل ٱَّلله َوفَضه

فَِرة   هُ ِمِنح  َدَرَجَٰت   ٩٥ا َعِظيم   َة   َوَمغح ُ َغُفوَوََكَن ٱ ۖ  َورَۡحح ا ر  َّلله
ِينَ إِنه  ٩٦ِحيًما ره  َُٰهُم تََوفه  ٱَّله نُفِسهِ ى

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ قَالُواْ  مح ٱل

ۡرِض ۖ   مح ُكنتُ فِيَم 
َ َعفِنَي ِِف ٱۡلح َتضح َ  ۖ  قَالُواْ ُكنها ُمسح ل

َ
مح تَُكنح قَالُٓواْ أ

ِ َوَِٰسَعة   ۡرُض ٱَّلله
َ
ْ فِيهَ  أ ْوَلَٰٓ  ا  َفُتَهاِجُروا

ُ
وَ ئَِك فَأ

ح
َٰ َمأ  َجَهنهُم   مح هُ ى

َعفِنيَ  ٩٧وََسآَءتح َمِصًۡيا  َتضح حُمسح  ِمَن ٱلرَِِجاِل َوٱلِنَِسآءِ  إَِله ٱل
حوِلحَدَِٰن ََل  َتِطيُعوَن ِحيلَة   َوٱل َتُدوَن َسبِيَل   يَسح  ٩٨ َوََل َيهح

ُفَو َعنحهُ  ن َيعح
َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعََس ٱَّلله

ُ
ُ  مح  فَأ ا َغُفور  َوََكَن ٱَّلله  اَعُفوًّ
ۡرِض ُمَرََٰغم  َوَمن ۞ ٩٩

َ ِ ََيِدح ِِف ٱۡلح ا اَكثِۡي  ُيَهاِجرح ِِف َسبِيِل ٱَّلله
ِ َورَُسوَِلِۦ ُثمه ََيحُرجح ِمنُۢ َوَمن  ۖ  وََسَعة   بَيحتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِل ٱَّلله

 ِ ُرهُۥ لََعَ ٱَّلله جح
َ
حَموحُت َفَقدح َوَقَع أ ُه ٱل رِكح ُ َغُفوۖ   يُدح ا ر  َوََكَن ٱَّلله

بحتُ  ١٠٠ا ِحيم  ره  ۡرِض فَلَيحَس َعلَيحكُ ِِف  مح ِإَوَذا َۡضَ
َ ن  مح ٱۡلح

َ
ُجَناٌح أ

ةِ  لَوَٰ واْ ِمَن ٱلصه ُِصُ ِيَن َكَفُروٓ  مح تُ إِنح ِخفح َتقح تَِنُكُم ٱَّله ن َيفح
َ
ْ أ  ۖ  ا

َٰفِرِيَن ََكنُواْ لَكُ  بِين  َعُدِو   مح إِنه ٱلحَك  ١٠١ اا مُّ
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ةَ فَلحَتُقمح  مح ِإَوَذا ُكنَت فِيهِ  لَوَٰ َت لَُهُم ٱلصه َقمح
َ
 مِمِنحهُ َطآئَِفة   فَأ

ْ َعَك مه  ُخُذٓوا
ح
َأ  َوَلح

َ
لَِحَتهُ أ ْ ِمن فَإَِذا  مح  سح ْ فَلحَيُكونُوا َسَجُدوا

َ  مح َوَرآئِكُ  ِت َوتلح
ح
ٓ أ َ َطا َرىَٰ ل خح

ُ
ْ َمَعَك ئَِفٌة أ ْ فَلحُيَصلُّوا مح يَُصلُّوا

 َ ُخُذواْ َوَلح
ح
رَهُ أ لَِحَتهُ  مح ِحذح سح

َ
ِيَن  مح  َوأ ُفلُوَن َوده ٱَّله َكَفُرواْ لَوح َتغح

لَِحتِكُ  َعنح  سح
َ
تَِعتِكُ  مح أ مح

َ
 َوَِٰحَدة   يحلَة  مه  مَفَيِميلُوَن َعلَيحكُ  مح َوأ

ذ   مح إِن ََكَن بِكُ  مح َوََل ُجَناَح َعلَيحكُ  ۖ 
َ
وح ُكنتُ ِمِن مه ى أ

َ
 مَطر  أ

لَِحَتكُ مه  سح
َ
ْ أ ن تََضُعٓوا

َ
َركُ  مح  رحََضَٰٓ أ ْ ِحذح َعده  مح  وَُخُذوا

َ
َ أ إِنه ٱَّلله

َٰفِرِيَن َعَذاب   ِهين  لِلحَك َ فَإَِذا  ١٠٢ا ا مُّ َة فَٱذحُكُرواْ ٱَّلله َلوَٰ قََضيحُتُم ٱلصه
َٰ ا َوُقُعود  قَِيَٰم   نَنفَإَِذا  ۖ  مح ُجُنوبِكُ ا َولََعَ

ح
َمأ ةَ  مح تُ ٱطح لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
 فَأ

ةَ ََكنَتح  ۖ  لَوَٰ ِمننَِي لََعَ إِنه ٱلصه حُمؤح وحقُوت  كَِتَٰب  ٱل َوََل تَهُِنواْ  ١٠٣ا ا مه
ْ ۖ   ٱبحتَِغآءِ ٱلحَقوحمِ ِِف  لَُموَن إِن تَُكونُوا

ح
لَُموَن َكَما  مح فَإِنههُ تَأ

ح
يَأ

لَُمونَ 
ح
ِ َما ََل يَرحُجونَ ۖ   تَأ ُ َعلِيًما ۖ   َوتَرحُجوَن ِمَن ٱَّلله َوََكَن ٱَّلله

َ  ١٠٤َحِكيًما  ُكَم َبنيح َِقِ تِلَحح
ٓ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح َا نَزنلح

َ
ٓ أ ا إِنه

 ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
ِ َوََل تَكُ  ۖ  ٱنلهاِس بَِمآ أ ١٠٥ا لحَخآئِننَِي َخِصيم  ن لِ
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  چۥمُ نتُ أهَ چ ١٠٩

 قنبل حبذف الألف.

ولقنبل من الطيبة 

: حذف الألف، وهجان

ثبات الألف.  واإ

 

 

 

 

 

 

  َ ِفرِ ٱَّلله َتغح َ  َوٱسح َعِن  تَُجَِٰدلح  َوََل  ١٠٦ اِحيم  ا ره ر  ََكَن َغُفو إِنه ٱَّلله
ِيَن ََيحَتانُوَن  نُفَسهُ ٱَّله
َ
انًا  مح  أ َ ََل ُُيِبُّ َمن ََكَن َخوه إِنه ٱَّلله

ثِيم  
َ
ُفوَن ِمَن ٱنله  ١٠٧ اأ َتخح ُفوَن يَسح َتخح ِ اِس َوََل يَسح وَُهَو  ِمَن ٱَّلله

ِل   مح َمَعهُ  ُ بَِما  إِذح يُبَِيُِتوَن َما ََل يَرحََضَٰ ِمَن ٱلحَقوح َوََكَن ٱَّلله
َملُوَن ُُمِيًطا نتُ  ١٠٨ َيعح

َ
أ ُ  مح َهَٰٓ ةِ  ِِف  مح َعنحهُ  مح َهَُٰٓؤََلٓءِ َجََٰدتلح ََيوَٰ ٱۡلح

َ َعنحهُ  َيا َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّلله نح ن يَُكوُن  مح ٱلُّ م مه
َ
يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ أ

َملح  ١٠٩ َوكِيَل   مح َعلَيحهِ  وح َوَمن َيعح
َ
لِ ُسوًٓءا أ َسُهۥ ُثمه  مح َيظح  َنفح

َ َغُفو َ ََيِِد ٱَّلله فِرِ ٱَّلله َتغح ِسبح إِثحم   ١١٠ا ِحيم  ره  ار  يَسح ا َوَمن يَكح
ِسهِۦ َٰ َنفح ِسُبُهۥ لََعَ َما يَكح ُ َعلِيًما َحِكيم   ۖ  فَإِنه  ١١١ا َوََكَن ٱَّلله

ِسبح َخِطيٓـ َ  وح إِثحم  َوَمن يَكح
َ
َتمَ ا ُثمه يَرحِم بِهِۦ بَرِيٓـ   ًة أ َل ا َفَقِد ٱحح

َتَٰن   بِين   اا ِإَوثحم  ُبهح ُل  ١١٢ امُّ ََل فَضح َُتُهۥ َولَوح ِ َعَليحَك َورَۡحح ٱَّلله
آئَِفة   نُفَسهُ  مح ِمِنحهُ  لََهمهت طه

َ
ٓ أ ن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إَِله

َ
َوَما ۖ   مح أ
ء   ونََك ِمن ََشح نَزَل ٱ ۖ  يَُۡضُّ

َ
َمَة َوأ ِكح ُ َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح َّلله

 َ لَُم  وََعلهَمَك َما ل ِ َعلَيحَك َعِظي مح تَُكن َتعح ُل ٱَّلله ١١٣ام  َوََكَن فَضح
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تِيهِ چ١١٤  چۦنُؤح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َ ِِف َكثِۡي  َله  ۞  حوَ   َخۡيح َٰهُ ِمِن َنه وح  مح ى
َ
َمَر بَِصَدقَة  أ

َ
إَِله َمنح أ

َ ٱنلهاِس  َلَِٰۢح َبنيح وح إِصح
َ
ُروف  أ َٰلَِك ٱبحتَِغآَء  ۖ  َمعح َعلح َذ َوَمن َيفح

ِ فََسوحَف  ًرا َعِظيم   هِ تِيؤح نُ َمرحَضاِت ٱَّلله جح
َ
يَُشاقِِق َوَمن  ١١٤ا أ
َ ََلُ  ِد َما تَبَنيه َ  ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبعح حُهَدىَٰ َوَيتهبِعح َغۡيح َسبِيِل ٱل

ح  لِهِۦ ٱل َٰ َونُصح ِۦ َما تََوله ِمننَِي نَُوَِلِ  َمِصًۡياوََسآَءتح ۖ   َجَهنهمَ ُمؤح
َٰلَِك  ١١٥ فُِر َما ُدوَن َذ َك بِهِۦ َوَيغح َ ن يُّشح

َ
فُِر أ َ ََل َيغح إِنه ٱَّلله

ِ َفَقدح َضله َضَلَََٰلُۢ بَعِيًدا  ۖ  لَِمن يََشآءُ  ِكح بِٱَّلله  116َوَمن يُّشح
ٓ إَِنَٰث   ُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِله ُعوَن إَِله َشيحَطَٰن   اإِن يَدح ا ِإَون يَدح

رِي ُ َعَنُه ٱله  ١١٧ اد  مه َِذنه ِمنح ِعَبادَِك نَِصيب  ۖ   َّلله َّته
َ
ا َوقَاَل َۡل

ُروض   فح ِضلهنههُ  ١١٨ امه
ُ
َمِنَِينههُ  مح َوَۡل

ُ
فَلَُيبَِتُِكنه  مح َوٓأَلُمَرنههُ  مح َوَۡل
نحَعَِٰم َوٓأَلُمَرنههُ 

َ ِ  مح َءاَذاَن ٱۡلح نه َخلحَق ٱَّلله ُ َوَمن َيتهِخِذ  ۖ  فَلَُيَغِۡيِ
يحَطََٰن َوَِلِ   ان  ا ِمِن ٱلشه َ ِ َفَقدح َخِّسَ ُخّسح بِين  ُدوِن ٱَّلله  ١١٩ اا مُّ

يحَطَُٰن إَِله ُغُروًرا ۖ   مح َوُيَمِنِيهِ  مح يَعُِدهُ   ١٢٠َوَما يَعُِدُهُم ٱلشه
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
َٰ أ َوى

ح
١٢١ا َجَهنهُم َوََل ََيُِدوَن َعنحَها َُمِيص   مح هُ َمأ
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خَ يُ چ١٢٤  چلُونَ دح

ابن كثري بضم الياء وفتح 

 اخلاء.

 

 

 

 

 

 
 

ِخُلهُ  َٰلَِحَِٰت َسُندح ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َٰت   مح َوٱَّله  َجنه
بَد  
َ
ٓ أ نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ َد ٱۖ   اََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ِ وَعح َّلله
َدُق ِمَن ٱا   َحِق   صح

َ
ِ قِيَوَمنح أ َمانِِيِكُ يح له  ١٢٢ َل  َّلله

َ
 مح َس بِأ

هح َوََلٓ 
َ
َماِنِِ أ

َ
َملح ُسوٓء  ۖ   ِل ٱلحِكَتَٰبِ أ َوََل ا َُيحَز بِهِۦ َمن َيعح

ِ َوَِلِ   َملح َوَمن  ١٢٣ا ا َوََل نَِصۡي  ََيِدح ََلُۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله َيعح
نََثَٰ 
ُ
وح أ
َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكر  أ ِمن  ِمَن ٱلصه ْوَلَٰٓئَِك  َوُهَو ُمؤح

ُ
فَأ

ُخلُوَن  لَُموَن نَقِۡي  يَدح َنهَة َوََل ُيظح َسُن دِين  َوَمنح  ١٢٤ا ٱۡلح حح
َ
ا أ

َهُهۥ  لََم وَجح سح
َ
نح أ ِ َوُهَو ُُمح ِمِمه َبَع  ِسن  َّلِله ِملهَة إِبحَرَٰهِيَم َوٱته
ََذ ٱۖ   اَحنِيف   ُ إِبحَرَٰهِيَم َخلِيَل  َوٱَّته ِ َما ِِف وَ  ١٢٥ َّلله َّلِله

َِٰت َوَما  َمََٰو  ٱلسه
َ ُ بُِكِلِ  ۖ  ۡرِض ِِف ٱۡلح ء  َوََكَن ٱَّلله ِيط   ََشح ا ُمُّ

ُتونََك ِِف ٱلنِِسَ  ١٢٦ َتفح تِيكُ ۖ   آءِ َويَسح ُ ُيفح فِيِهنه َوَما  مح قُِل ٱَّلله
َِٰت ََل  مح ُيتحَلَٰ َعلَيحكُ  ِِف ٱلحِكَتَِٰب ِِف يََتََٰم ٱلِنَِسآءِ ٱله

تُوَنُهنه َما ُكتَِب لَُهنه َوتَرحَغُبونَ  ن تَنِكُحوُهنه  تُؤح
َ
أ

َعفِنيَ  َتضح حُمسح حوِلحَدَٰنِ  ِمنَ  َوٱل ن َتُقوُمواْ لِلحَيَتََٰمَٰ  ٱل
َ
ِط   َوأ  بِٱلحقِسح

 ْ َعلُوا َ ََكَن بِهِۦ َعلِيم  فَإِنه ٱ ِمنح َخۡيح   َوَما َتفح ١٢اَّلله
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 چَحالَ ٰـَ صه يَ چ١٢٨

بفتح الياء وتشديد  ابن كثري

الصاد وفتحها وأألف بعدها 

 وفتح الالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ةٌ َخافَتح ٱمح ِإَوِن 
َ
َراض   َرأ وح إِعح

َ
لَِها نُُشوًزا أ ا فَََل ِمنُۢ َبعح

ن ُجَناَح 
َ
ٓ أ لَِحا َعلَيحِهَما لحُح َخۡيح    ا  بَيحَنُهَما ُصلحح  يُصح  َوٱلصُّ

حه   نُفُس ٱلشُّ
َ ِۡضَِت ٱۡلح حح

ُ
َ  َوأ ْ فَإِنه ٱَّلله ْ َوَتتهُقوا ِإَون َُتحِسُنوا

َملُوَن َخبِۡي   َ  ١٢٨ا ََكَن بَِما َتعح ِدلُواْ َولَن ت ن َتعح
َ
ْ أ َتِطيُعٓوا سح

تُ  َ ٱلنَِِسآءِ َولَوح َحَرصح حَميحِل َفَتَذُروَها  مح  َبنيح فَََل تَِميلُواْ ُكه ٱل
حُمَعلهَقةِ   َ ََكَن َغُفو َكٱل ْ فَإِنه ٱَّلله ْ َوَتتهُقوا لُِحوا ا ر  ِإَون تُصح

ِن ٱ ١٢٩ا ِحيم  ره  َقا ُيغح  ِإَون َيَتَفره
ُ ُُكِ  َوََكَن   ِمِن َسَعتِهۦِ  َّلله

ُ َوَِٰسًعا َحِكيم   َِٰت َوَما ِِف وَ  ١٣٠ا ٱَّلله َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َّلِله
ۡرِض 
َ ِيَن ۖ   ٱۡلح يحَنا ٱَّله وتُواْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلِكُ َولََقدح َوصه

ُ
 مح أ

َ   مح ِإَويهاكُ  ْ ٱَّلله ِن ٱتهُقوا
َ
ِ َما ِِف  أ ْ فَإِنه َّلِله ُفُروا ِإَون تَكح

ۡرِض  
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ُ َغنِيًّا َۡحِيد   ٱلسه ِ  ١٣١ا َوََكَن ٱَّلله َوَّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ  ۖ  َما ِِف ٱلسه إِن  ١٣٢  َوكِيًَل َوَكََفَٰ بِٱَّلله

هِبح   يُذح
ح
َها  مح كُ يََشأ يُّ

َ
ِت ٱنلهاُس أ

ح
ُ  ۖ  َخرِينَ أَِبَوَيأ َوََكَن ٱَّلله

َٰلَِك َقِدير   َٰ َذ نحَيا فَعِنَد  ١٣٣ا لََعَ ن ََكَن يُِريُد ثََواَب ٱلُّ مه
ِ  ٱ نحَيا َوٱٓأۡلِخَرة ِ ثََواُب ٱلُّ ُۢا بَِصۡي   َّلله ُ َسِميَع ١٣٤اَوََكَن ٱَّلله
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معًا.چ َل ِزِ نُ چ١٣٦

ابن كثري بضم النون وكرس 

 الزاي.

 چ
ُ
 چ َل نزِ أ

ابن كثري بضم اهلمزة مع 

 الإخفاء، وكرس الزاي.

 

 

 ۞ َٰ ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوه َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِط ُشَهَدآَء َيَٰٓ ِ ِمنَي بِٱلحقِسح َّلِله

نُفِسكُ 
َ
َٰٓ أ يحنِ  مح َولَوح لََعَ َِٰلَ وِ ٱلحَو

َ
قحَربنِيَ  أ

َ َغنِيًّا إِن يَُكنح  ۖ  َوٱۡلح
وح فَقِۡي  

َ
َلَٰ بِِهَما  ا أ وح

َ
ُ أ ْ   فَٱَّلله ِدلُوا ن َتعح

َ
حَهَوىَٰٓ أ ِإَون  فَََل تَتهبُِعواْ ٱل

َملُوَن َخبِۡي   َ ََكَن بَِما َتعح ْ فَإِنه ٱَّلله رُِضوا وح ُتعح
َ
ْ أ ا ۥٓ  ١٣٥ اتَلحُو
َها  يُّ
َ
أ ِيَن َءاَمُنٓواْ َيَٰٓ ِ ٱَّله ِي َورَُسوَِلِۦ َوٱلحِكَتَِٰب َءاِمُنواْ بِٱَّلله  ٱَّله
َل  َٰ نَزه ِٓي  لََعَ نَزَل رَُسوَِلِۦ َوٱلحِكَتَِٰب ٱَّله

َ
َوَمن  ۖ  ِمن َقبحُل  أ

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُ  ُفرح بِٱَّلله َوحِم يَكح ٱٓأۡلِخرِ بِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱَلح
ْ ُثمه َكَفُرواْ إِنه  ١٣٦َفَقدح َضله َضَلَََٰلُۢ بَعِيًدا  ِيَن َءاَمُنوا ٱَّله

ْ ُكفح  ْ ُثمه ٱزحَداُدوا ْ ُثمه َكَفُروا ُ مح يَُكِن ٱا له ر  ُثمه َءاَمُنوا َّلله
فَِر لَهُ  ِدَيهُ  مح َِلَغح نه  ١٣٧َسبِيََلُۢ  مح َوََل َِلَهح

َ
حُمَنَٰفِقِنَي بِأ ِ ٱل بَِّشِ

َِلًما مح لَهُ 
َ
ِيَن َيتهِخُذوَن  ١٣٨ َعَذابًا أ َِلَآَء ِمن ٱَّله وح

َ
َٰفِرِيَن أ ٱلحَك

ِمننِيَ ُدوِن  حُمؤح يَبحَتُغوَن ِعنَدُهُم ٱلحعِزه  ۖ  ٱل
َ
ِ أ ةَ َّلِله ةَ فَإِنه ٱلحعِزه

َل َوقَدح  ١٣٩ا ََجِيع   تُ ِِف  مح َعلَيحكُ  نَزه نح إَِذا َسِمعح
َ
 مح  ٱلحِكَتَِٰب أ

ْ َمَعهُ  ُعُدوا  بَِها فَََل َتقح
ُ
َزأ َتهح َفُر بَِها َويُسح ِ يُكح  مح َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله

َٰ ََيُوُضواْ ِِف  ِ َحته َ إِنه  مح  ا ِمِثحلُهُ إِذ   مح إِنهكُ هِۦٓ َحِديث  َغۡيح ٱَّلله
حُمَنَٰفِقِنيَ  َجاِمعُ  َٰ  ٱل ١٤٠َجَهنهَم ََجِيًعا ِِف  فِرِينَ َوٱلحَك
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رَ چ ١٤٥   چكِ ٱله

 بفتح الراء.ابن كثري 

بهُصوَن بِكُ  ِيَن َيََتَ ِ ِمَِن ٱ َفتحح   مح فَإِن ََكَن لَكُ  مح ٱَّله َ َّلله ل
َ
مح قَالُٓواْ أ

َعكُ  َٰفِرِيَن نَِصيب   مح نَُكن مه َ قَالُٓواْ  ِإَون ََكَن لِلحَك ل
َ
وِذح أ َتحح مح نَسح

َنعحكُ  مح َعلَيحكُ  ِمننَِي  َن ِمِ  مَوَنمح حُمؤح ُ َُيحُكُم بَيحَنكُ  ٱل  يَوحمَ  مح فَٱَّلله

َٰفِرِيَن  ٱلحقَِيََٰمةِ   ُ لِلحَك ِمننَِي  لََعَ َولَن ََيحَعَل ٱَّلله حُمؤح  ١٤١َسبِيًَل ٱل
 َ حُمَنَٰفِقِنَي يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله ْ إَِل ِإَوَذا قَاُموٓ  مح َخَِٰدُعهُ  َوُهوَ إِنه ٱل ا

 ْ ةِ قَاُموا لَوَٰ َ إَِله ُكَساَلَٰ يَُرآُءوَن ٱلصه ُكُروَن ٱَّلله ٱنلهاَس َوََل يَذح
َٰلَِك ََلٓ إَِلَٰ َهَٰٓ  ١٤٢ قَلِيَل   َ َذ َذبحَذبنَِي َبنيح ُؤََلٓءِ  مُّ  ُؤََلٓءِ َوََلٓ إَِلَٰ َهَٰٓ

ُ فَلَن ََتَِد ََلُۥ َسبِيَل   لِِل ٱَّلله ِينَ  ١٤٣ َوَمن يُضح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َءاَمُنواْ  َيَٰٓ

َٰفِرِينَ  ََل  َِلَآَء ِمن  َتتهِخُذواْ ٱلحَك وح
َ
ِمننَِي   ُدونِ أ حُمؤح ن  ٱل

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
أ

ِ َعلَيحكُ  بِيًنا ُسلحَطَٰن   مح ََتحَعلُواْ َّلِله حُمَنَٰفِقِنَي ِِف إِنه  ١٤٤ا مُّ رحِك ٱل ٱله
َفِل ِمَن ٱنلهارِ َولَن ََتِدَ  سح

َ ْ  ١٤٥ نَِصًۡيا مح لَهُ  ٱۡلح ِيَن تَابُوا  إَِله ٱَّله
لَُحواْ  صح

َ
لَُصواْ دِيَنهُ َوأ خح

َ
ِ َوأ َتَصُمواْ بِٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك َمَع  مح َوٱعح

ُ
ِ فَأ َّلِله

ِمننَِي   حُمؤح ِت  وََسوحَف  ٱل ُ يُؤح ِمننِيَ  ٱَّلله حُمؤح جح  ٱل
َ
َعُل  ١٤٦ اَعِظيم   ًراأ ا َيفح مه

ُ ٱ تُ  إِن مح بَِعَذابِكُ  َّلله ُ َشاكًِرا َعلِي مح  َوَءاَمنتُ  مح َشَكرح ١٤٧ام  َوََكَن ٱَّلله
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 چۥَُّتحُفوهُ چ١٤٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

 
 

تِيهِ نُ چ١٥٢  چۥمُ ؤح

 ابلنون بدل الياء. ابن كثري

 چ َل تَُنِ چ ١٥٣

ساكن النون مع  ابن كثري ابإ

 الإخفاء، وختفيف الزاي.

رح چ
َ
 چنَاأ

ساكن الراء مع  ابن كثري ابإ

 تفخمها. 

وٓءِ ِمنَ َله  ۞ َر بِٱلسُّ َهح ُ ٱۡلح ِل إَِله َمن ُظلَِم    ُُيِبُّ ٱَّلله َوََكَن  ٱلحَقوح
ُ َسِميًعا َعلِيًما  وح  ١٤٨ٱَّلله

َ
ا أ ً ُفواْ َعن  هُ َُّتحُفوإِن ُتبحُدواْ َخۡيح وح َتعح

َ
أ

َ ََكَن َعُفِو  فَإِنه ٱ ُسوٓء   ُفُروَن  ١٤٩ا قَِديًرا َّلله ِيَن يَكح إِنه ٱَّله
ِ َورُُسلِهِۦ ْ  بِٱَّلله ن ُيَفِرِقُوا

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُيرِيُدوَن أ َ ٱَّلله َبنيح

ِمُن َوَيُقولُوَن  ُفُر بَِبعحض   ض  بَِبعح نُؤح ن  َونَكح
َ
َوُيرِيُدوَن أ

 ْ َٰلَِك َسبِيًَل َيتهِخُذوا َ َذ َٰفُِروَن َحِق   ١٥٠ َبنيح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَك
ُ
ا   أ

نَا  َتدح عح
َ
َٰفِرِيَن َعَذاب  َوأ ِهيلِلحَك ْ بِٱ ١٥١ا ن  ا مُّ ِيَن َءاَمُنوا ِ َوٱَّله َّلله

 َ َحد  َورُُسلِهِۦ َول
َ
َ أ ْ َبنيح ْوَلَٰٓئَِك َسوحَف  مح ِمِنحهُ  مح ُيَفِرِقُوا

ُ
تِيهِ يُ أ  مح ؤح

ُجورَهُ 
ُ
ُ َغُفو ۖ  مح أ ـ َ  ١٥٢ اِحيم  ا ره ر  َوََكَن ٱَّلله ُل يَسح هح

َ
ٱلحِكَتَِٰب  لَُك أ

ن 
َ
َِل أ َمآءِ ا ِمَِن ٱلكَِتَٰب   مح َعلَيحهِ  ُتََنِ ْ ُموَسَٰٓ  ۖ  سه لُوا

َ
َفَقدح َسأ

 
َ
ْ أ َٰلَِك َفَقالُٓوا ََبَ ِمن َذ رِنَا كح

َ
َرة  أ َ َجهح َٰعَِقُة  ٱَّلله َخَذتحُهُم ٱلصه

َ
فَأ

ِد َما َجآَءتحُهمُ  مح  بُِظلحِمهِ  َل ِمنُۢ َبعح ْ ٱلحعِجح َُذوا َِيَِنَُٰت  ُثمه ٱَّته  ٱِلح

نَا َعن َٰلَِك   َفَعَفوح بِين  ا َوَءاتَيحَنا ُموَسَٰ ُسلحَطَٰن   َذ َنا ١٥٣ا مُّ  َوَرَفعح

ورَ  فَوحَقُهمُ  َاَب َوقُلح  مح بِِميَثَٰقِهِ  ٱلطُّ ْ ٱِلح د   َنا لَُهُم ٱدحُخلُوا ا َوقُلحَنا ُسجه
ُدواْ ََل  مح لَهُ  نَا ِمنحهُ َتعح َخذح

َ
بحِت َوأ ١٥٤ ايَثًَٰقا َغلِيظ  مِِ  مِِف ٱلسه
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 معًا. چۥَقَتلُوهُ چ١٥٧

 چ ۥَصلَُبوهُ چ

 چۦفِيهِ چ

 چِمِنحُهۥچ
 چۦإََِلحهِ چ١٥٨
 هاء الضمريبصةل  ابن كثري

 فهيم مجيعًا.

 

 

 چَعنحُهۥچ١٦١

 .الضمري هاءبصةل  ابن كثري

 

ِضهِ  رِهِ  مح يَثََٰقهُ مِِ  مفَبَِما َنقح ِ َوَقتحلِِهمُ أَِب مَوُكفح ۢنبَِيآَء  تََٰيَِٰت ٱَّلله
َ ٱۡلح

 ِ لِهِ   َحِق  بَِغۡيح ۖ  مح َوقَوح ُ بَلح َطَبَع ٱ قُلُوُبَنا ُغلحُفُۢ َعلَيحَها َّلله
رِهِ  ِمُنوَن  مح بُِكفح رِهِ  ١٥٥ قَلِيَل  إَِله فَََل يُؤح لِهِ  مح َوبُِكفح َٰ  مح َوقَوح لََعَ

َتًَٰنا  َيَم ُبهح ِ  ١٥٦ اَعِظيم  َمرح ل حَمِسيَح ِعيََس  إِنها َقَتلحَنا مح هِ َوقَوح ٱل
 ِ َيَم رَُسوَل ٱَّلله َوَلَِٰكن ُشِبَِه  هُ َوَما َصلَُبو هُ َوَما َقَتلُوٱبحَن َمرح

ِيَن ٱخح  ۖ  مح لَهُ  ِ  ملَهُ َما  ۖ  هُ ِمِنح  لََِف َشِك   هِ َتلَُفواْ فِيِإَونه ٱَّله هِۦ ِمنح ب
نِِ  ُۢا  هُ َوَما َقَتلُو ۖ  ِعلحم  إَِله ٱِتَِباَع ٱلظه ُ  ١٥٧يَقِيَن  هِ إََِلح بَل رهَفَعُه ٱَّلله

ُ َعزِيًزا َحِكيم   ۖ  ِل ٱلحِكَتَٰبِ ِإَو ١٥٨ اَوََكَن ٱَّلله هح
َ
إَِله  ن ِمِنح أ

ِمَُنه  تِهِۦََلُؤح يحهِ ۖ   بِهِۦ َقبحَل َموح
 مح َوَيوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ يَُكوُن َعلَ

ْ  فَبُِظلحم   159ا َشِهيد   ِيَن َهاُدوا َنا َعلَيحهِ ِمَِن ٱَّله مح َطِيَِبَٰت   مح َحره
ِحلهتح لَهُ 

ُ
هِ  مح أ ِ َكثِۡي   مح َوبَِصِدِ ِذهُِم  ١٦٠ا َعن َسبِيِل ٱَّلله خح

َ
َوأ

 ْ ْ َوقَدح ُنُهوا ا لِهِ  هُ َعنح ٱلِرَِبوَٰ كح
َ
ََٰل  مح َوأ َو مح

َ
 ۖ  بِٱلحَبَِٰطلِ  ٱنلهاِس أ

َٰفِرِيَن ِمنحهُ  نَا لِلحَك َتدح عح
َ
َِل  مح َوأ

َ
َٰ  ١٦١ ام  َعَذابًا أ َِٰسُخوَن له ِكِن ٱلره

ِمُنوَن  مح ِِف ٱلحعِلحِم ِمنحهُ  حُمؤح نزَِل َوٱل
ُ
نزَِل إََِلحَك َوَمآ أ

ُ
ِمُنوَن بَِمآ أ يُؤح

ةَ  ۖ  ِمن َقبحلَِك  لَوَٰ حُمقِيِمنَي ٱلصه ِمُنوَن  ۖ  َوٱل حُمؤح ةَ َوٱل َكوَٰ تُوَن ٱلزه حُمؤح َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ أ

ِ َوٱَلح تِ بِٱَّلله ًرا َعِظيًما مح يهِ َسُنؤح جح
َ
١٦٢ أ
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وحَحيحَنآ إَِلَٰ ۞ 
َ
وحَحيحَنآ إََِلحَك َكَمآ أ

َ
آ أ ِۦ   َن ِمنُۢ َوٱنلهبِِيِـ   نُوح  إِنه ِده  َبعح

ُقوَب  َحََٰق َوَيعح َمَٰعِيَل ِإَوسح ٓ إَِلَٰٓ إِبحَرَٰهِيَم ِإَوسح وحَحيحَنا
َ
َباِط  َوأ سح

َ َوٱۡلح
يُّوَب َوُيونَُس َوَهَُٰروَن وَُسلَيحَمََٰن  

َ
ا َزُبور   َداوُۥدَ َوَءاتَيحَنا  وَِعيََسَٰ َوأ

َنَٰهُ َورُُسَل   ١٦٣ هُ  مح له  َل  ِمن َقبحُل َورُسُ َعلَيحَك  مح  قَدح قََصصح ُصصح  مح َنقح
ُ ُموَسَٰ َوَُكهَم ٱ ۖ  َعلَيحَك  لِي َّلله ِيَن َوُمنُسَل  رُّ  ١٦٤ ام  تَكح بَِّشِ ِذرِيَن  مُّ

ِ  ِِلََله يَُكوَن لِلنهاِس لََعَ  ُۢة ٱَّلله َد ٱلرُُّسلِ  ُحجه ُ  ۖ  َبعح َوََكَن ٱَّلله
َٰ  ١٦٥ا م  َعزِيًزا َحِكي ُ  ِكنِ له نَزَل إََِلحَك  ٱَّلله

َ
ٓ أ َهُد بَِما نَزََلُۥ ۖ   يَشح

َ
أ

َهُدونَ ۖ   بِعِلحِمهِۦ حَمَلَٰٓئَِكُة يَشح ِ َشِهيًدا  ۖ  َوٱل ِينَ  ١٦٦َوَكََفَٰ بِٱَّلله  إِنه ٱَّله
ِ قَدح َضلُّواْ  واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله َََٰلُۢ بَعِيًدا َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه  ١٦٧َضَل

 َ ْ ل ِيَن َكَفُرواْ َوَظلَُموا فَِر لَهُ ٱَّله ُ َِلَغح ِدَيهُ  َوََل  مح مح يَُكِن ٱَّلله  مح َِلَهح
بَد   ١٦٨َطرِيًقا 

َ
َٰلَِك لََعَ َوََكَن ا   إَِله َطرِيَق َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ َذ

ِ يَِسۡي   َها ٱنلهاُس قَدح  ١٦٩ا ٱَّلله يُّ
َ
أ َِقِ مِ  َجآَءُكمُ  َيَٰٓ

ن ٱلرهُسوُل بِٱۡلح
ْ َخيح ـ َ فَ  مح ِبِكُ ره  ْ فَإِنه  ۖ  مح كُ ا له ر  ـاِمُنوا ُفُروا ِ َما ِِف  ِإَون تَكح َّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ  ۖ  ٱلسه ١٧٠ا َعلِيًما َحِكيم   َوََكَن ٱَّلله
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 معًا. چِمِنحُهۥچ١٧١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 .معاً  چۦإََِلحهِ چ١٧٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 چاِسَرَٰط  چ١٧٥

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

ْ ِِف دِينِكُ  لُوا َل ٱلحِكَتَِٰب ََل َتغح هح
َ
أ ْ لََعَ  مح َيَٰٓ ِ َوََل َتُقولُوا ٱَّلله

َقه  ِ  ۖ  إَِله ٱۡلح َيَم رَُسوُل ٱَّلله حَمِسيُح ِعيََس ٱبحُن َمرح َما ٱل إِنه
َيَم َوُروح   ٓ إَِلَٰ َمرح ََٰها لحَقى

َ
ۥٓ أ ِ فَـ َ ۖ   هُ ِمِنح  َوَُكَِمُتُه ْ بِٱَّلله اِمُنوا
ََٰثٌة  ۖ   َورُُسلِهِۦ َما ٱ مح  كُ ا له ٱنَتُهواْ َخۡيح   َوََل َتُقولُواْ ثََل ُ إَِلَٰه  إِنه  َّلله
ن يَُكوَن ََلُۥ َوَِٰحد   

َ
أ ۥٓ َِٰت ـله ۖ   د  ـَولَ  ُسبحَحََٰنُه َمََٰو ُهۥ َما ِِف ٱلسه
ۡرِض 
َ ِ َوكِيۖ   َوَما ِِف ٱۡلح تَنِكَف له  ١٧١ َل  َوَكََفَٰ بِٱَّلله ن يَسح

ن يَُكوَن َعبح 
َ
حَمِسيُح أ ِ ا د  ٱل ُبونَ ـلِ حُمَقره حَمَلَٰٓئَِكُة ٱل  ۖ  لههِ َوََل ٱل

تَنِكفح َعنح  ُّشُهُ َوَمن يَسح َِبح فََسَيحح َتكح هِ إََِلح  مح ِعَباَدتِهِۦ َويَسح
َٰلَِحَِٰت  ١٧٢ا ََجِيع   ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ا ٱَّله مه

َ
 مح َفُيَوفِِيهِ فَأ

ُجورَهُ 
ُ
لِهۦِ  مِِ  مَوَيزِيُدهُ  مح أ تَنَكُفواْ  ن فَضح ِيَن ٱسح ا ٱَّله مه

َ
َوأ

ُبهُ  واْ َفُيَعِذِ ََبُ َتكح َِلم   مح َوٱسح
َ
ن ُدوِن مِِ  ملَهُ  ََيُِدونَ ا َوََل َعَذابًا أ

ِ َوَِلِ   َها ٱنلهاُس  ١٧٣ا ا َوََل نَِصۡي  ٱَّلله يُّ
َ
أ َهَٰن  بُ  مقَدح َجآَءكُ َيَٰٓ  رح

ٓ إََِلحكُ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  َا نَزنلح
َ
بِين  نُور   مح َوأ ِيَن  ١٧٤ا ا مُّ ا ٱَّله مه

َ
فَأ

 ْ َتَصُموا ِ َوٱعح ْ بِٱَّلله ِخلُهُ َءاَمُنوا َة   مح بِهِۦ فََسُيدح  هُ ِمِنح  ِِف رَۡحح
ل  
ِديهِ  َوفَضح َتقِيم  ا ِصَرَٰط   هِ إََِلح  مح َوَيهح سح  ١٧٥ امُّ
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  چنإچ٢

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

ْ ته  َوَل چ  چ َعاَونُوا

الزبي بتشديد التاء وصاًل مع 

 املد الالزم.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

تِيكُ  ُ ُيفح ُتونََك قُِل ٱَّلله َتفح ْ َهلََك  ۖ  ِِف ٱلحَكَلَٰلَةِ  مح يَسح ُرٌؤا  إِِن ٱمح
ت   لَيحَس ََلُۥ َوَل   خح

ُ
ۥٓ أ ُف َما تََركَ  َوََلُ ٓ  ۖ  فَلََها نِصح ن إِ  َوُهَو يَرُِثَها

ه يَكُ مح له  ا تََرَك   ۖ  َها َوَل  ن ل ِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممه  فَإِن ََكَنَتا ٱثحنََتنيح
وَ  ْ إِخح ِ   آء   َونِسَ َجاَل  ِرِ  ة  ِإَون ََكنُٓوا نثََينيح

ُ َكرِ ِمثحُل َحِظِ ٱۡلح   فَلَِّله
ُ لَكُ  ُ ٱَّلله ْ   مح يُبَنِيِ ن تَِضلُّوا

َ
ُۢ  أ ء  َعلِيُم ُ بُِكِلِ ََشح   ١٧٦َوٱَّلله

 

 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

ْ بِٱلحُعُقودِ   فُوا وح
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ِحلهتح لَكُ  َيَٰٓ

ُ
بَِهيَمُة  مح أ

نحَعَِٰم إَِله َما ُيتحَلَٰ َعلَيحكُ 
َ يحِد  مح ٱۡلح َ ُُمِِلِ ٱلصه نتُ َغۡيح

َ
إِنه ۖ   ُحُرمٌ  مح َوأ

َ َُيحُكُم َما يُرِ  َها َيَٰٓ  ١يُد ٱَّلله يُّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل َُتِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر أ ٱَّله

ِ وَ  ََراَم َوََل ٱَّلله َر ٱۡلح هح َي َوََل ٱلحَقَلَٰٓئَِد َوََلٓ َءآِمِنَي ََل ٱلشه حَهدح ٱل
َل   ََراَم يَبحَتُغوَن فَضح َيحَت ٱۡلح َٰن   مح ِبِهِ ن ره  مِِ ٱِلح َو  مح ِإَوَذا َحلَلحتُ  ا  َورِضح

  ْ َطاُدوا م  اُن ـ َ َشنَ  مح ََيحرَِمنهكُ َوََل  فَٱصح ن قَوح
َ
وكُ أ َعِن  مح َصدُّ

 ْ َتُدوا ن َتعح
َ
ََراِم أ ِجِد ٱۡلح حَمسح َوىَٰ ۖ   ٱل ِ َوٱتلهقح َِبِ

َوََل ۖ   َوَتَعاَونُواْ لََعَ ٱلح
 ْ ثحمِ  لََعَ  َتَعاَونُوا ِ

َوَِٰن   ٱۡلح َ   َوٱلحُعدح َ  نه إِ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله  ٢َشِديُد ٱلحعَِقابِ  ٱَّلله
 .لبن كثريرأأس أ ية للميك معدود  چ١بِٱلحُعُقودِ چ ملحوظة:

 سورة المائدة
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 چَفَمنُ چ٣

 وصاًل. بضم النون ابن كثري

 

 

 

  چۦَعلَيحهِ چ٤

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 
 

 

 

ُم ُحِرَِمتح َعلَيح  حَميحَتُة َوٱله ِ ُكُم ٱل هِله لَِغۡيح
ُ
ٓ أ َِنِيرِ َوَما

َوَۡلحُم ٱۡلح
َكَل 

َ
حُمََتَِدِيَُة َوٱنلهِطيَحُة َوَمآ أ حَموحقُوَذةُ َوٱل حُمنحَخنَِقُة َوٱل ِ بِهِۦ َوٱل ٱَّلله

يحتُ  ُبُع إَِله َما َذكه ْ َوَما ُذبَِح لََعَ  مح ٱلسه ِسُموا َتقح ن تَسح
َ
 ٱنلُُّصِب َوأ

َلَٰمِ  زح
َ َٰلِكُ  ۖ   بِٱۡلح قٌ  مح َذ َوحمَ ۖ   فِسح ِيَن َكَفُرواْ ِمن ٱَلح  مح دِينِكُ  يَئَِس ٱَّله

َشوحنِ  مح فَََل ََّتحَشوحهُ  َملحُت لَكُ  ۖ  َوٱخح كح
َ
َوحَم أ  مح دِيَنكُ  مح ٱَلح

ُت َعلَيحكُ  تحَممح
َ
َمِت  مح َوأ َلَٰمَ نِعح ِسح

 َفَمنِ ا   دِين    َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلح
ُطره  َ َمَصة  َُمح ِِف ٱضح ِ َغۡيح َ َغُفوفَإِنه ٱ إِثحم  ـِلِ  ف  ُمَتَجان ِحيم  ره  ر  َّلله
ـ َ  ٣ ِحله لَهُ يَسح

ُ
ٓ أ ِحله لَ ۖ   مح لُونََك َماَذا

ُ
ِيَِبَُٰت َوَما  ُكمُ قُلح أ ٱلطه

تُ  ُ مِِ  مَعلهمح ا َعلهَمُكُم ٱَّلله ََوارِِح ُمَُكِِبنَِي ُتَعِلُِموَنُهنه ِممه ۖ   َن ٱۡلح
َن َعلَيحكُ  َسكح مح

َ
آ أ َم  مح فَُُكُواْ ِممه ِ َعلَيح َوٱذحُكُرواْ ٱسح ُقواْ ۖ   هِ ٱَّلله َوٱته

 َ َِسابِ  إِنه  ۖ  ٱَّلله َ َِسِيُع ٱۡلح ِيَِبَُٰت  ٤ ٱَّلله ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
َوحَم أ ۖ   ٱَلح

وتُواْ ٱلحِكَتََٰب حِ 
ُ
ِيَن أ ه  ِل  حِ  مح َوَطَعاُمكُ  مح كُ له  ِل  َوَطَعاُم ٱَّله ۖ   مح هُ ل
َصَنَُٰت  حُمحح حمُ ِمَن َوٱل ِمَنَٰ ٱل ح  تِ ؤح َصَنَُٰت ِمَن َوٱل وتُواْ ُمحح

ُ
ِيَن أ ٱَّله

َ  مح ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلِكُ  ُجورَُهنه ُُمحِصننَِي َغۡيح
ُ
ٓ َءاتَيحُتُموُهنه أ إَِذا

َدان   خح
َ
ُفرح ۖ   ُمَسَٰفِِحنَي َوََل ُمتهِخِذٓي أ يَمَِٰن َفَقدح َوَمن يَكح ِ

بِٱۡلح
َخَِّٰسِينَ  ِِف َعَملُُهۥ َوُهَو َحبَِط 

 ٥ ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلح
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رحُجلِ چ٦
َ
  چۥمُ كُ َوأ

 ابن كثري بكرس الالم.

َحد  چ
َ
 چَجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

وهجان تسهيل الثانية  ولقنبل

 وهو املقدم 

ٓ چ  چَحد  ۬ا ءَ َجا

بدال أألفًا.  والإ

ٓ چ  چَحد  ا ءَ َجا

ثالثة ولقنبل من الطيبة 

بدال  أأوجه: تسهيل الثانية، واإ

سقاط الأوىل.  الثانية، واإ

  چ ِمِنحُهۥچ٦

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

َها يُّ
َ
أ تُ  َيَٰٓ ْ إَِذا ُقمح ِيَن َءاَمُنٓوا ةِ  إَِل  مح ٱَّله لَوَٰ ْ  ٱلصه ِسلُوا  فَٱغح

يحِديَكُ  مح وُُجوَهكُ 
َ
ْ بُِرُءوِسكُ  مح َوأ َسُحوا حَمَرافِِق َوٱمح  مح إَِل ٱل
رحُجلَكُ 

َ
ِ   مح َوأ َبنيح َكعح

ْ  ُجُنب   مح ِإَون ُكنتُ  إَِل ٱلح ُروا هه ِإَون  ا فَٱطه
وح مه  مُكنتُ 

َ
َٰ َسَفر  أ

وح لََعَ
َ
َحد  رحََضَٰٓ أ

َ
ٱلحَغآئِِط َن مِِ  مِمِنكُ  َجآَء أ

ُتُم ٱلنَِِسآَء فَلَ  وح َلََٰمسح
َ
ْ مح أ ْ  َمآء   ََتُِدوا ُموا ا َطِيِب   اَصعِيد   َفَتَيمه

ْ بِوُُجوهِكُ  َسُحوا يحِديكُ  مح فَٱمح
َ
ُ َما يُرِيُد ٱ ُه  نح مِِ  مَوأ َعَل  َّلله َِلَجح

َمَتُهۥ  مح َوَلَِٰكن يُرِيُد َِلَُطِهَِركُ  نح َحَرج  مِِ  مَعلَيحكُ  َوَِلُتِمه نِعح
ُكُرونَ  مح لََعلهكُ  مح َعلَيحكُ  ِ َعلَيحكُ  ٦ تَشح َمَة ٱَّلله  مح َوٱذحُكُرواْ نِعح

ِي َواَثَقكُ  َنا مح بِهِۦٓ إِذح قُلحتُ  مح َوِميَثََٰقُه ٱَّله َطعح
َ
َنا َوأ َوٱتهُقواْ ۖ   َسِمعح

 َ ُدورِ  ۖ  ٱَّلله ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم ِيَن َءاَمُنواْ  ٧إِنه ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِط  ِ ُشَهَدآَء بِٱلحقِسح َِٰمنَي َّلِله ْ قَوه اُن ـ َ َشنَ  مح َوََل ََيحرَِمنهكُ ۖ   ُكونُوا
م   ْ قَوح ِدلُوا َله َتعح

َ
َٰٓ أ َوىَٰ  ۖ  لََعَ قحَرُب لِلتهقح

َ
ِدلُواْ ُهَو أ ُقواْ ۖ   ٱعح َ َوٱته  ۖ  ٱَّلله

َملُ  ُۢ بَِما َتعح َ َخبُِۡي ِيَن  ٨وَن إِنه ٱَّلله ُ ٱَّله َءاَمُنواْ وََعِملُواْ وََعَد ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت لَهُ  فَِرة  مه  مٱلصه ٌر َعِظيم   غح جح

َ
٩َوأ
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مَ چ١١  چهنِعح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

 

بُواْ أَِب ِيَن َكَفُرواْ َوَكذه َِحيِم َوٱَّله َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َٰتَِنآ أ تََٰي

١٠  ْ ْ ٱذحُكُروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َمَت َيَٰٓ ِ َعلَيحكُ نِعح إِذح  مح ٱَّلله

ْ إََِلحكُ  ن يَبحُسُطوٓا
َ
يحِدَيهُ  مح َهمه قَوحٌم أ

َ
يحِدَيهُ  مح أ

َ
 مح فََكفه أ

َ  ۖ   مح َعنكُ  ِ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله
ِ فَلحَيَتَوَّكه ح َولََعَ ٱَّلله ِمُنوَن ٱل ۞  ١١ُمؤح

ُ ِميَثََٰق بَِّنٓ  َخَذ ٱَّلله
َ
َٰٓءِيَل  َولََقدح أ َر َوَبَعثحَنا ِمنحُهُم ٱثحَّنح  إِسح

ُ إِِنِ َوقَاَل ٱ ا  َعَّشَ نَقِيب   ُتُم  مح  َمَعكُ َّلله َقمح
َ
لَوَٰةَ لَئِنح أ ٱلصه

ةَ  َكوَٰ ِ  مَوَءاَمنتُ  َوَءاتَيحُتُم ٱلزه ُتُموهُ ب رح ُتُم  مح رُُسِل وََعزه قحَرضح
َ
َوأ

َ قَرحًضا َكِفَِرنه َعنكُ ـا له ن  َحسَ  ٱَّلله
ُ
 مح اتِكُ َسِيِـ َ  مح أ

ِخلَنهكُ  دح
ُ
َٰت   مح َوَۡل نحَهَٰرُ  َجنه

َ َفَمن  ۖ  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
َٰلَِك َكَفَر  َد َذ بِيِل  َفَقدح َضله  مح ِمنكُ َبعح  ١٢َسَوآَء ٱلسه
ضِ  فَبَِما َٰهُ  مح يَثََٰقهُ مِِ  مهِ َنقح َِٰسَية   مح وََجَعلحَنا قُلُوَبهُ  مح لََعنه ۖ   َق

َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحِظ  ُُيَِرِفُوَن  ا ُذِكُِرواْ ٱلحَُكَِم َعن مه  بِهِۦا ِمِمه
َٰ َخآئَِنة   ۖ  لُِع لََعَ ۖ   مح  ِمِنحهُ إَِله قَلِيَل   مح ِمِنحهُ  َوََل تََزاُل َتطه

ُف َعنحهُ  َفحح  مح فَٱعح ِسننَِي  ۖ  َوٱصح حُمحح َ ُُيِبُّ ٱل ١٣إِنه ٱَّلله
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َضآَء چ١٤ َغح  چَلَٰ ِۖا  َوٱِلح

 بتسهيل اهلمزة الثانية.ابن كثري 

 

 

 

 

 

 

 

  چَرَٰط  سِ چ١٦

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 

نَا ِميَثََٰقهُ  َخذح
َ
ْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ ِيَن قَالُٓوا فَنَُسواْ  مح َوِمَن ٱَّله

َريحَنا بَيحَنُهُم ٱلحَعَداَوةَ َحِظ   غح
َ
ا ُذِكُِرواْ بِهِۦ فَأ َضآَء ا ِمِمه َغح َوٱِلح

ُ  يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ  إَِلَٰ  َنُعوَن وََسوحَف يُنَِبُِئُهُم ٱَّلله بَِما ََكنُواْ يَصح
َل ٱلحِكَتَِٰب قَدح َجآَءكُ  ١٤ هح

َ
أ ُ لَكُ  مح َيَٰٓ  مح رَُسونُلَا يُبَنِيِ
ا َكثِۡي   ْ َعن َُّتحُفوَن  مح ُكنتُ ا ِمِمه ُفوا ِمَن ٱلحِكَتَِٰب َوَيعح
ِ نُور  مِِ  مقَدح َجآَءكُ  َكثِۡي    بِ  ب  َوكَِتَٰ  َن ٱَّلله  ١٥ني  مُّ
ُ َمِن ٱتهَبَع َيهح  َٰنَُهۥ ُسُبَل ِدي بِهِ ٱَّلله َو َلَِٰم رِضح ٱلسه

رُِجهُ  لَُمَِٰت  نَ مِِ  مَوُيخح ِديهِ ٱلظُّ  مح إَِل ٱنلُّورِ بِإِذحنِهِۦ َوَيهح
َتقِي ِصَرَٰط  إَِلَٰ  سح ِ َقدح َكَفَر له  ١٦ م  مُّ َ ٱَّله  يَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله

حَمِسيُح ٱبحُن  َيمَ ُهَو ٱل ِ َشيح  ۖ  َمرح لُِك ِمَن ٱَّلله ا ـ ً قُلح َفَمن َيمح
َراَد 
َ
نإِنح أ

َ
حَمِسيَح ٱبحنَ  أ لَِك ٱل ُهۥ َوَمن ِِف  ُيهح مه

ُ
َيَم َوأ َمرح

ۡرِض ََجِيع  
َ ِ ُملحُك وَ  ا  ٱۡلح ۡرِض َوَماَّلِله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ٱلسه
ء   ََيحلُُق َما يََشآُء   ا  بَيحَنُهمَ  ِ ََشح

َٰ ُكِ ُ لََعَ ١٧قَِدير   َوٱَّلله
ُفواْ َعن َكثِۡي  چملحوظة:   .لبن كثري ةمعدودفهي  ، رأأس أ ية للميكچ١٦َوَيعح
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  چ هفَلِمَ چ١٨

الزبي عىل وهجني هاء 

ا، والأرحج السكت وعدهم

من  الوقف بغري هاء السكت

 التيسري.طريق 

 والوهجان يف الطيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چۥَدَخلحُتُموهُ چ٢٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 ْ ُؤا بحَنَٰٓ
َ
َُهوُد َوٱنلهَصََٰرىَٰ ََنحُن أ ُؤهُۥ َوقَالَِت ٱَلح َٰٓ ِحبه

َ
ِ َوأ  قُلح  ۖ  ٱَّلله

بُكُ  فَلِمَ  ِ  مُيَعِذِ نتُ بَلح ۖ   مُذنُوبِكُ ب
َ
نح َخلَقَ  َّش  ـبَ  مأ   ۖ  ِمِمه

فُِر لَِمن  ُب َمن يََشآءُ َيغح َِٰت  ۖ  يََشآُء َوُيَعِذِ َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َوَّلِله
ۡرِض َوَما بَيح 

َ حَمِصُۡي ِإَوََلحهِ ۖ   َنُهَماَوٱۡلح َل ٱلحِكَتَِٰب  ١٨ٱل هح
َ
أ  َيَٰٓ

ُ لَكُ  مح قَدح َجآَءكُ  ة   مح رَُسونُلَا يُبَنِيِ َ َٰ َفَتح  ِمَِن ٱلرُُّسِل  لََعَ
ْ َما َجآَءنَا  ن َتُقولُوا

َ
 مَفَقدح َجآَءكُ ۖ   َوََل نَِذير   ِمنُۢ بَِشۡي  أ

ء  َوٱۖ   ير  بَِشۡي  َونَذِ  ِ ََشح
َٰ ُكِ ُ لََعَ  ِإَوذح قَاَل  ١٩قَِدير   َّلله
 ْ ِ َعلَيحكُ ُموَسَٰ لَِقوحِمهِۦ تََٰيََٰقوحِم ٱذحُكُروا َمَة ٱَّلله إِذح َجَعَل  مح نِعح

ۢنبَِيآَء وَ  مح فِيكُ 
َ
َٰكُ  لُوَك  مُّ  مَجَعلَكُ أ َ مه  مَوَءاتَى ِت  مح ا ل يُؤح

َحد  
َ
َسَة  تََٰيََٰقوحمِ  ٢٠ا ِمَِن ٱلحَعَٰلَِمنَي أ حُمَقده ۡرَض ٱل

َ ْ ٱۡلح  ٱدحُخلُوا
ُ لَكُ  بَارِكُ  مح ٱلهِت َكَتَب ٱَّلله دح

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا تَدُّ َفَتنَقلُِبواْ  مح َوََل تَرح

ْ تََٰيَُٰموَسَٰٓ إِنه فِيَها قَوحم   ٢١َخَِّٰسِيَن   ا َجبهارِيَن قَالُوا
ْ ِمنحَها فَإِن  َٰ ََيحرُُجوا ُخلََها َحته ْ ِمنحَها ِإَونها لَن نهدح  ََيحرُُجوا

نحَعَم  ٢٢فَإِنها َدَِٰخلُوَن 
َ
ِيَن ََيَافُوَن أ  قَاَل رَُجََلِن ِمَن ٱَّله

َاَب فَإَِذا  ْ َعلَيحِهُم ٱِلح ُ َعلَيحِهَما ٱدحُخلُوا   هُ َدَخلحُتُموٱَّلله
ْ إِن ُكنتُ  ۖ  َغَٰلُِبونَ  مح فَإِنهكُ  ُٓوا ِ َفَتَوُكه ِمننَِي مُّ  مَولََعَ ٱَّلله  ٢٣ؤح

 

  



 

 
112 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  چيَِديح چ٢٨

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

َخاُف چ
َ
َ أ   چ إِِنِ

 بفتح الياء. ابن كثري

 

ِخيهِ چ٣٠
َ
 معًا. چ ۦأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

بَد  
َ
ٓ أ ُخلََها ْ تََٰيَُٰموَسَٰٓ إِنها لَن نهدح ْ فِيَها فَٱذحَهبح قَالُوا ا َداُموا  ا مه

َٰعُِدوَن  َٰتََِلٓ إِنها َهَُٰهَنا َق َٰ نَت َوَربَُّك فَ
َ
 قَاَل َرِبِ إِِنِ  ٢٤أ

ِخ 
َ
َِس َوأ لُِك إَِله َنفح مح

َ
َ ٱلحَقوحِم ۖ   ََلٓ أ  فَٱفحُرقح بَيحَنَنا َوَبنيح

َمٌة َعلَيحهِ  ٢٥ٱلحَفَِٰسقِنَي  َها ُُمَره َبعِنَي َسَنة    مح قَاَل فَإِنه رح
َ
  ۖ  أ

ۡرِض يَتِيُهوَن ِِف 
َ َس فَََل  ۖ  ٱۡلح

ح
  لََعَ ٱلحَقوحِم ٱلحَفَِٰسقنِيَ تَأ

َبان   مح َوٱتحُل َعلَيحهِ ۞  ٢٦ َبا قُرح َِقِ إِذح قَره
 ٱبحَّنح َءاَدَم بِٱۡلح

َ
ا َنَبأ

َ َفُتُقِبَِل  َحِدهَِما َول
َ
ُتلَنهَك ِمنح أ قح

َ
 ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل َۡل

 ۖ   مح ُيَتَقبهلح
حُمتهقِنَي  ُ مَِن ٱل َما َيَتَقبهُل ٱَّلله  لَئِنُۢ بََسطَت إَِله يََدَك  ٢٧قَاَل إِنه

نَا۠ بَِباِسط  
َ
ُتلَِّن َمآ أ ُتلََك  يَِديَ  تِلَقح قح

َ
ٓ ۖ   إََِلحَك ِۡل َخاُف ٱإِِنِ

َ
َ أ  َّلله

ٓ  ٢٨َربه ٱلحَعَٰلَِمنَي   بِإِثحِم ِإَوثحِمَك َفتَ إِِنِ
َ
ن َتُبٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
 ُكوَن أ
َحَِٰب ٱنلهارِ  صح

َ
ْ  ۖ  ِمنح أ ُؤا َٰلَِك َجَزَٰٓ َٰلِِمنَي  َوَذ   َفَطوهَعتح  ٢٩ٱلظه

ُسُهۥ َقتحَل  ِخيََلُۥ َنفح
َ
َخَِّٰسِيَن  هِ أ

َبَح ِمَن ٱلح صح
َ
  ٣٠َفَقَتلَُهۥ فَأ

ُ ُغَراب   ۡرِض لِ َفَبَعَث ٱَّلله
َ َٰرِي ا َيبحَحُث ِِف ٱۡلح  ُۡيَِيُهۥ َكيحَف يَُو

ِخيَسوح 
َ
ُكوَن ِمثحَل َهََٰذا  ۖ  هِ َءةَ أ

َ
نح أ
َ
َعَجزحُت أ

َ
 قَاَل تََٰيََٰويحَلَتَٰٓ أ
ِخ 
َ
َوَٰرَِي َسوحَءَة أ

ُ
َِٰدِمنَي ۖ   ٱلحُغَراِب فَأ َبَح ِمَن ٱلنه صح

َ
 ٣١فَأ
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نهُهۥ 
َ
َٰٓءِيَل أ َر َٰ بَِّنٓ إِسح َٰلَِك َكَتبحَنا لََعَ ِل َذ جح

َ
 َمن َقَتَل ِمنح أ

س   ِ َنفح ا بَِغۡيح َسُۢ وح فََساد  َنفح
َ
َما َقَتَل  أ نه

َ
ۡرِض َفَكأ

َ  ِِف ٱۡلح
َيا ٱنلهاَس ٱنلهاَس ََجِيع   حح

َ
ٓ أ َما نه

َ
َياَها فََكأ حح

َ
 ا َوَمنح أ

َِيَِنَِٰت ُثمه إِنه َكثِۡي   مح َولََقدح َجآَءتحهُ ا   ََجِيع    ا رُُسلَُنا بِٱِلح
ِفُوَن بَ  مِمِنحهُ  ۡرِض لَُمّسح

َ َٰلَِك ِِف ٱۡلح َد َذ  َما إِنه  ٣٢عح
 ْ ُؤا َن ِِف  َجَزَٰٓ َعوح َ َورَُسوََلُۥ َويَسح ِيَن ُُيَارُِبوَن ٱَّلله  ٱَّله

يحِديهِ 
َ
َع أ وح ُتَقطه

َ
ْ أ وح يَُصلهُبٓوا

َ
ْ أ ن ُيَقتهلُٓوا

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ   مح ٱۡلح
رحُجلُهُ 

َ
ۡرِض ف  ِخَلَٰ  نح مِِ  مَوأ

َ ْ ِمَن ٱۡلح ا وح يُنَفوح
َ
َٰلَِك  ۖ  أ  َذ

ي   مح لَهُ  نحَياِِف  ِخزح  ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم  مح َولَهُ ۖ   ٱلُّ
ْ َعلَيحهِ  ٣٣ ِدُروا ن َتقح

َ
ْ ِمن َقبحِل أ ِيَن تَابُوا لَُمٓواْ ۖ   مح إَِله ٱَّله  فَٱعح

َ َغُفو نه ٱَّلله
َ
ْ ٱتهُقواْ  ٣٤ِحيم  ره  ر  أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

َ َوٱبح  ْ ٱَّلله ْ ِِف َسبِيلِهِۦ إََِلحهِ َتُغٓوا حوَِسيلََة َوَجَِٰهُدوا  ٱل
لُِحوَن  مح لََعلهكُ  نه لَهُ  ٣٥ُتفح

َ
ْ لَوح أ ِيَن َكَفُروا   مإِنه ٱَّله

ۡرِض ََجِيع  
َ ا ِِف ٱۡلح ْ بِهِۦ مِنح مه َتُدوا  ا َوِمثحلَُهۥ َمَعُهۥ َِلَفح

َِلم   َعَذاٌب  مح َولَهُ ۖ   مح َعَذاِب يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ َما ُتُقِبَِل ِمنحهُ 
َ
٣٦ أ
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  چۦَعلَيحهِ چ٣٩

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

 

 

 چۥفَُخُذوهُ چ٤١

تَوحهُ چ   چۥتُؤح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

 

ن ََيحرُُجواْ ِمَن ٱنلهارِ َوَما هُ 
َ
ِ  ميُرِيُدوَن أ  مح َولَهُ  َخَٰرِِجنَي ِمنحَها  ب
قِيم   َعَذاب   ارُِق َوٱل ٣٧مُّ ْ َوٱلسه َطُعٓوا ارِقَُة فَٱقح يحِدَيُهَما سه

َ
أ

ََٰل   ُۢ بَِما َكَسَبا نََك ِ  ِمَِن ٱَجَزآَء ُ َعزِيٌز َحِكيم  ۖ   َّلله  ٣٨ َوٱَّلله
لََح فَإِنه ٱ صح

َ
ِد ُظلحِمهِۦ َوأ َ َيُتوُب َفَمن تَاَب ِمنُۢ َبعح  ۖ  هِ َعلَيح َّلله

َ َغُفوإِنه  َ  ٣٩ِحيٌم ره  ر  ٱَّلله ل
َ
لَ أ نه ٱمح َتعح

َ
َ ََلُۥ ُملحُك مح أ َّلله

فُِر لَِمن يََشآءُ  ُب َمن يََشآُء َوَيغح ۡرِض ُيَعِذِ
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۖ   ٱلسه

ء   ِ ََشح
َٰ ُكِ ُ لََعَ َها ۞  ٤٠قَِدير   َوٱَّلله يُّ

َ
أ ََل َُيحُزنَك ٱلرهُسوُل َيَٰٓ

ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنها  رِ ِمَن ٱَّله ُكفح
ِيَن يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱلح َٰهِهِ ٱَّله فحَو

َ
 مح بِأ

 َ ِمن  مح َول َُٰعوَن لِلحَكِذِب  مح قُلُوُبهُ تُؤح ْ  َسمه ِيَن َهاُدوا ۖ  َوِمَن ٱَّله
م   َُٰعوَن لَِقوح َ  َسمه تُوكَ  مح َءاَخرِيَن ل

ح
ِد ۖ   يَأ ُُيَِرِفُوَن ٱلحَُكَِم ِمنُۢ َبعح

وتِيتُ ۖ   َمَواِضعِهِۦ
ُ
تَوح مح ن له ِإَو هُ فَُخُذوَهََٰذا  مح َيُقولُوَن إِنح أ   هُ تُؤح

  ْ َذُروا ُ فِتحنََتُهۥ فَ  فَٱحح ِ َوَمن يُرِدِ ٱَّلله لَِك ََلُۥ ِمَن ٱَّلله  لَن َتمح
َ ا   ـ ً َشيح  ِيَن ل ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ن ُيَطِهَِر قُلُوَبهُ أ

َ
ُ أ ِِف  مح لَهُ  ۖ  مح مح يُرِدِ ٱَّلله

ي   نحَيا ِخزح ۖ ٤١ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم   مح َولَهُ ۖ   ٱلُّ
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حُ چ٤٢  چ تِ لِلسُّ

 ابن كثري بضم احلاء.

 
 

 

 

 

 

  چۦَعلَيحهِ چ٤٤

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

ُُروحُ چ٤٥  چَوٱۡلح

 ابن كثري بضم احلاء.

َُٰلوَن  كه
َ
َُٰعوَن لِلحَكِذِب أ ِت  َسمه حح  مكُ فَإِن َجآُءوَك فَٱحح  لِلسُّ

رِضح َعنحهُ  مح يحَنهُ بَ  عح
َ
وح أ
َ
رِضح َعنحهُ  مح  أ وَك  مح ِإَون ُتعح فَلَن يَُۡضُّ
َت  ِإَونح  ا  ـ   َشيح  ُكم َحَكمح ِ  مبَيحَنهُ  فَٱحح ِط  ب َ ُُيِبُّ  ٱلحقِسح  إِنه ٱَّلله

ِسِطنَي  حُمقح َُٰة َوَكيحَف ُُيَِكُِمونََك  ٤٢ٱل َرى فِيَها وَِعنَدُهُم ٱتلهوح
َٰلَِك  ِد َذ َن ِمنُۢ َبعح ِ ُثمه َيَتَولهوح ُم ٱَّلله ْوَلَٰٓ  ۖ  ُحكح

ُ
ٓ أ ئَِك َوَما

ِمننَِي  حُمؤح ََٰة فِيَها ُهد   ٤٣بِٱل َرى َا ٱتلهوح نَزنلح
َ
آ أ َُيحُكُم  ۖ  َونُور  ى إِنه
 ِ ْ بَِها ٱنلهبِيُّوَن ٱَّله لَُموا سح

َ
َٰنِيُّوَن يَن أ به ْ َوٱلره ِيَن َهاُدوا لَِّله

 ِ ْ ِمن كَِتَِٰب ٱَّلله فُِظوا ُتحح َباُر بَِما ٱسح حح
َ ْ َعلَيح َوٱۡلح  هِ َوََكنُوا

ْ  ۖ  ُشَهَدآءَ  ِن ٱنلهاَس  فَََل ََّتحَشُوا َشوح ْ أَِبَوٱخح وا ََتُ تََٰيَِٰت َوََل تَشح
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم مح َُيحُكم ن له َومَ  ا قَلِيَل   َثَمن  

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ بَِما

َٰفُِرونَ  َس  مح َعلَيحهِ  َوَكَتبحَنا ٤٤ ٱلحَك نه ٱنلهفح
َ
ِس  فِيَهآ أ َ َوٱ بِٱنلهفح لحَعنيح

 ِ َعنيح
نَف بِٱلح

َ نِف  َوٱۡلح
َ ُذِن بِٱۡلح

ُ ُذَن بِٱۡلح
ُ ِنِ َوٱۡلح نه بِٱلِسِ َوٱلِسِ

ُُروَح  َق بِهِۦ  قَِصاص   َوٱۡلح ارَ َفَمن تََصده  نَومَ  ُهۥ  ـة  له َفُهَو َكفه
َٰلُِموَن له  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
٤٥مح َُيحُكم بَِمآ أ
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 لكه. چيََديحهِۦچ٤٦

 لكه. چۦفِيهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

 

 

 

 

  چۦَعلَيحهِ چ٤٨

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 
 

 

 

نُ چ٤٩
َ
ُكم َوأ   چٱحح

 بضم النون وصاًل. ابن كثري

 

َٰٓ َءاَثَٰرِهِ  يحَنا لََعَ ِ  مَوَقفه َيَم ُمَصدِِ ب ِ ق  عِيََس ٱبحِن َمرح ِ َ ا ل  َما َبنيح
َٰةِ  هِ يََديح  َرى ِ َوَءاَتيحَنَُٰه ۖ   ِمَن ٱتلهوح َونُور  ى ُهد   هِ َِنيَل فِيٱۡلح

ِ ا ق  َوُمَصدِِ  ِ َ ل َٰةِ  هِ يََديح َما َبنيح َرى  ة  َوَموحِعظَ ى َوُهد  ِمَن ٱتلهوح
 ِ ُكمح  ٤٦لحُمتهقِنَي لِ َحح نَزَل  َوَلح

َ
ٓ أ َِنيِل بَِما ِ

ُل ٱۡلح هح
َ
ُ فِيأ  ۖ  هِ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ن له َومَ 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ  ٤٧ٱلحَفَِٰسُقوَن مح َُيحُكم بَِما

َِقِ ُمَصدِِ 
ٓ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح َا نَزنلح

َ
ِ ق  َوأ ِ َ ا ل ِمَن  هِ يََديح َما َبنيح

ُكم بَيحَنهُ ۖ   هِ َعلَيح َوُمَهيحِمًنا ٱلحِكَتَِٰب  ِ  مفَٱحح ُ ب نَزَل ٱَّلله
َ
َوََل ۖ   َمآ أ

َوآَءهُ  هح
َ
َقِِ  مح تَتهبِعح أ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡلح    ۖ   َعمه

 مح َجَعلحَنا ِمنكُ  لُِكِ
ُ َۡلََعلَكُ ا   َوِمنحَهاج   ِۡشحَعة   ة   مح َولَوح َشآَء ٱَّلله مه

ُ
 َوَِٰحَدة   أ

ِ َوَلَٰكِ  َٰكُ  مح َيبحلَُوكُ ـن لِ ٓ َءاتَى َيحَرَٰتِ ۖ   مح ِِف َما ْ ٱۡلح تَبُِقوا إَِل  ۖ  َفٱسح
ِ َمرحِجُعكُ  ِ  مَفُينَِبُِئكُ ا ََجِيع   مح ٱَّلله ََّتحَتلُِفوَن  هِ فِي مح َما ُكنتُ ب

نِ  ٤٨
َ
ُكم بَيحَنهُ  َوأ ِ  مٱحح َوآَءهُ ب هح

َ
ُ َوََل تَتهبِعح أ نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ  مح َما

َذرحهُ  ُ إََِلحَك  مح َوٱحح نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ ِض َما تُِنوَك َعنُۢ َبعح ن َيفح

َ
فَإِن ۖ   أ
لَ  ْ فَٱعح ا ن يُِصيَبهُ تََولهوح

َ
ُ أ َما يُرِيُد ٱَّلله نه

َ
ِ  ممح أ ۖ   مح ُذنُوبِهِ  َبعحِض ب
َم  ٤٩ا ِمَِن ٱنلهاِس لََفَِٰسُقوَن ِإَونه َكثِۡي   فَُحكح

َ
ٱلحَجَِٰهلِيهةِ أ

ِ ُحكح  ۖ  َيبحُغونَ  َسُن ِمَن ٱَّلله حح
َ
ِ م  َوَمنح أ م  ا لِ ٥٠يُوقُِنوَن  َقوح
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 چَيُقوُل چ٥٣

 حبذف الواو. ابن كثري

 

 

 

 

تِيهِ چ٥٤  چۦيُؤح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

چاؤ  ُهزُ چ٥٧

بدال الواو مهزة.  ابن كثري ابإ

َِلَآءَ ۞  وح
َ
َُهوَد َوٱنلهَصََٰرىَٰٓ أ ْ ٱَلح ْ ََل َتتهِخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۖ   َيَٰٓ
ُضهُ  ٓ  مح َبعح َِلَا وح

َ
ههُ  ُء َبعحض   أ َ إِنه ٱ مح  فَإِنهُهۥ ِمنحهُ  مح نكُ م مِِ َوَمن َيَتَول َّلله

َٰلِِمنيَ  ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه ِيَن ِِف قُلُوبِهِ  ٥١ ََل َيهح  َرض  مه  مَفََتَى ٱَّله
ن تُِصيبََنا َدآئَِرة   مح فِيهِ  يَُسَٰرُِعونَ 

َ
ُ َفَعََس ٱ ۖ  َيُقولُوَن ََّنحََشَٰٓ أ َّلله

ن 
َ
ِِتَ أ

ح
ر  يَأ مح

َ
وح أ
َ
واْ ِِفٓ ِمِنح ِعن بِٱلحَفتحِح أ َِسُّ

َ
َٰ َمآ أ بُِحواْ لََعَ ِدهِۦ َفُيصح

نُفِسهِ 
َ
ْ  َوَيُقوُل  ٥٢َنَِٰدِمنَي  مح أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِيَن  ٱَّله ُؤََلٓءِ ٱَّله َهَٰٓ

َ
أ

يحَمَٰنِهِ 
َ
َد أ ِ َجهح ْ بِٱَّلله قحَسُموا

َ
َمَٰلُهُ  مح  لََمَعكُ  مح إِنههُ  مح أ عح

َ
 مح َحبَِطتح أ

َبُحواْ َخَِّٰسِيَن  صح
َ
ِيَن َءاَمُنواْ  ٥٣فَأ َها ٱَّله يُّ

َ
أ تَده َيَٰٓ  مح ِمنكُ َمن يَرح

ُ َعن دِينِهِۦ فََسوح  ِِت ٱَّلله
ح
م  َف يَأ ذِلهة   مح ُُيِبُّهُ  بَِقوح

َ
ۥٓ أ لََعَ  َوُيِحبُّونَُه

ِمننَِي  حُمؤح َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن ِِف ٱل ة  لََعَ ٱلحَك ِعزه
َ
ِ َوََل َسبِيِل  أ ٱَّلله

ُل ٱ ۖ  ََيَافُوَن لَوحَمَة ََلٓئِم   َٰلَِك فَضح ِ َذ تِ َّلله ُ  يََشآُء  َمن  هِ ييُؤح  َوٱَّلله
ِيَن َءاَمُنواْ  إِنهَما ٥٤َعلِيٌم َوَِٰسٌع  ُ َورَُسوَُلُۥ َوٱَّله َوَِلُُّكُم ٱَّلله

ةَ  لَوَٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصه تُوَن ٱَّله َكوَٰ َوُيؤح َوَمن  ٥٥َرَٰكُِعوَن  مح ةَ وَهُ ٱلزه
 ِ َ َورَُسوََلُۥ َوٱَّله ْ فَإِنه ِحزحَب َيَتَوله ٱَّلله ِ ُهُم يَن َءاَمُنوا ٱَّلله

َُذواْ  ٥٦ٱلحَغَٰلُِبوَن  ِيَن ٱَّته ْ ٱَّله ْ ََل َتتهِخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْ َولَعِب  ا ُهُزو   مح دِيَنكُ  وتُوا
ُ
ِيَن أ  مح ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلِكُ ا ِمَِن ٱَّله

َِلَآءَ  وح
َ
اَر أ َ إِن ُكنتُ  ۖ  َوٱلحُكفه ِمننَِي مُّ  مَوٱتهُقواْ ٱَّلله ٥٧ؤح
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چاؤ  ُهزُ چ٥٨

بدال الواو مهزة.ابن كثري   ابإ

 

 
 

 

  چۦَعلَيحهِ چ٦٠

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

حُ چ٦٢  معًا. چَت ٱلسُّ

 ابن كثري بضم احلاء.

 

 

  چ ۥيََداهُ چ٦٤

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

َضآَء چ َغح  چَلَٰ ِۖا  َوٱِلح

 بتسهيل اهلمزة الثانية. ابن كثري

تُ  َُذوَها  مح ِإَوَذا نَاَديح لَوَٰةِ ٱَّته نههُ ا   َولَعِب  ا ُهُزو  إَِل ٱلصه
َ
َٰلَِك بِأ  م  قَوح  مح َذ

قِلُوَن ـله  نح  ٥٨ا َيعح
َ
ٓ أ ٓ إَِله َل ٱلحِكَتَِٰب َهلح تَنقُِموَن ِمنها هح

َ
أ قُلح َيَٰٓ

كُ  ََثَ كح
َ
نه أ
َ
نزَِل ِمن َقبحُل َوأ

ُ
ٓ أ نزَِل إََِلحَنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما  مح َءاَمنها بِٱَّلله

َِٰسُقوَن  نَبِِئُكُ  ٥٩َف
ُ
ِ  مقُلح َهلح أ َٰلَِك َمُثوبَةً  َّشِ  ب ِ  ِمِن َذ  ۖ  ِعنَد ٱَّلله

ُ ن له مَ  ََنازِيَر  هِ وََغِضَب َعلَيح َعنَُه ٱَّلله وََجَعَل ِمنحُهُم ٱلحقَِرَدةَ َوٱۡلح
َُٰغوَت  ْوَلَٰٓئَِك َۡشِ   ۖ  وََعَبَد ٱلطه

ُ
َّكن   أ َضلُّ َعن َسوَ مه

َ
بِيلِ ا َوأ  آءِ ٱلسه

رِ وَهُ  مح ِإَوَذا َجآُءوكُ  ٦٠ ُكفح
ْ بِٱلح ْ َءاَمنها َوقَد دهَخلُوا قَدح  مح قَالُٓوا

ْ بِهِۦ ُتُمونَ  ۖ  َخرَُجوا ْ يَكح لَُم بَِما ََكنُوا عح
َ
ُ أ ا َوتََرىَٰ َكثِۡي   ٦١ َوٱَّلله

لِِهُم  مح ِمِنحهُ  كح
َ
َوَِٰن َوأ ثحِم َوٱلحُعدح ِ

َت يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡلح حح َِلِئحَس  ۖ  ٱلسُّ
َملُوَن َما  ْ َيعح َباُر َعن  ٦٢ََكنُوا حح

َ َٰنِيُّوَن َوٱۡلح به َُٰهُم ٱلره ََل َينحَهى لَوح
لِِهُم  كح

َ
ثحَم َوأ ِ

لِِهُم ٱۡلح َت قَوح حح َنُعوَن َما ََكنُواْ َِلِئحَس  ۖ  ٱلسُّ  ٦٣يَصح
 ِ َُهوُد يَُد ٱَّلله يحِديهِ  ُغلهتح  ۖ  لُولَةٌ َمغح َوقَالَِت ٱَلح

َ
ْ  مح أ ۖ   َولُعُِنواْ بَِما قَالُوا

 مِمِنحهُ ا َولَََيِيَدنه َكثِۡي   ۖ  َمبحُسوَطَتاِن يُنفُِق َكيحَف يََشآءُ  هُ يََدابَلح 
نزَِل إََِلحَك مِ 

ُ
ٓ أ ا َيَٰن  ن ره مه ر  ِبَِك ُطغح لحَقيحَنا بَيحَنُهُم ٱلحَعَدََٰوةَ ا   ا َوُكفح

َ
َوأ

َضآَء إَِلَٰ  َغح ْ نَا ۖ  يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةَِوٱِلح قَُدوا وح
َ
ٓ أ َها ا ِلِ ر  ُُكهَما

َ
َفأ طح
َ
لحَحرحِب أ

 ُ ۡرِض فََساد   ۖ  ٱَّلله
َ َن ِِف ٱۡلح َعوح ِسِديَن َوٱا   َويَسح حُمفح ُ ََل ُُيِبُّ ٱل ٦٤َّلله
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نَا َعنحهُ  رح ْ لََكفه ا َقوح ْ َوٱته َل ٱلحِكَتَِٰب َءاَمُنوا هح
َ
نه أ
َ
 مح َولَوح أ
 ِ َخلحَنَٰهُ  مح اتِهِ ـ َ َسِي دح

َ
َِٰت  مح َوَۡل هُ  َولَوح  ٦٥ ٱنلهعِيمِ  َجنه نه

َ
ْ  مح أ قَاُموا

َ
 أ

َٰةَ  َرى َِنيَل  ٱتلهوح ِ
ٓ  َوٱۡلح نزَِل  َوَما

ُ
ْ  مح ِبِهِ ره  نمِِ  ِهمإََِلح  أ َكلُوا

َ
 ِمن َۡل

رحُجلِهِ  مح فَوحقِهِ 
َ
ة   مح نحهُ مِِ  م  َوِمن ََتحِت أ مه

ُ
َتِصَدة   أ قح  مح ِمِنحهُ  َوَكثِۡي   ۖ  مُّ

َملُوَن  آءَ سَ  نزَِل إََِلحَك ۞  ٦٦َما َيعح
ُ
ٓ أ َها ٱلرهُسوُل بَلِِغح َما يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َعلح َفَما بَلهغحَت ن له ِإَوۖ   ِبَِك ن ره مِ  ِصُمَك  رَِساتَلَُهۥ   مح َتفح ُ َيعح َوٱَّلله
َ ََل إِ  ِمَن ٱنلهاِس   َٰفِرِينَ  نه ٱَّلله ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَك َل  ٦٧ َيهح هح

َ
أ قُلح َيَٰٓ

تُ  َٰ  مح ٱلحِكَتَِٰب لَسح ء   لََعَ َٰ تُقِيُمواْ  ََشح ََٰة َحته َرى َِنيَل َوَمآ ٱتلهوح ِ
َوٱۡلح

نزَِل إََِلح 
ُ
نزَِل مه  ما ِمِنحهُ َولَََيِيَدنه َكثِۡي  ۖ   مح ِبِكُ ن ره مِِ  مكُ أ

ُ
ٓ أ ا

َيَٰن  ن ره مِ  إََِلحَك  ر  ِبَِك ُطغح َس لََعَ ٱلحَقوحِم ۖ   اا َوُكفح
ح
فَََل تَأ

َٰفِرِينَ  َٰبِ  ٦٨ ٱلحَك  َوٱلصه
ْ ِيَن َهاُدوا ْ َوٱَّله ِيَن َءاَمُنوا وَن ـ ُ إِنه ٱَّله

َوحِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِح  
ِ َوٱَلح ا فَََل َوٱنلهَصََٰرىَٰ َمنح َءاَمَن بِٱَّلله

نَا  ٦٩َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح َخوحٌف َعلَيحهِ  َخذح
َ
 ِميَثََٰق بَِّنٓ لََقدح أ

َٰٓءِيَل  َر ٓ إََِلحهِ إِسح رحَسلحَنا
َ
بَِما ََل رَُسوُلُۢ  مح ُُكهَما َجآَءهُ ۖ   رُُسَل   مح َوأ
نُفُسهُ 

َ
َوىَٰٓ أ بُواْ وَ فَرِيق   مح َتهح ُتلُوَن فَرِيق  ا َكذه ٧٠ا َيقح
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َله تَُكوَن فِتحَنة  
َ
ْ أ ْ ُثمه تَاَب ٱ وََحِسُبٓوا وا ْ َوَصمُّ ُ َفَعُموا َّلله

ْ َكثِۡي   مح َعلَيحهِ  وا ْ َوَصمُّ ُۢ بَِما َوٱ ۖ  مح ِمِنحهُ  ُثمه َعُموا ُ بَِصُۡي َّلله
َملُوَن  حَمِسيُح  ٧١َيعح َ ُهَو ٱل ْ إِنه ٱَّلله ِيَن قَالُٓوا لََقدح َكَفَر ٱَّله
َيمَ  ََٰبِّنٓ ۖ   ٱبحُن َمرح حَمِسيُح تََٰي َٰٓءِيَل َوقَاَل ٱل َر َ َرَِبِ إِسح  ٱَّلله

ْ ُبُدوا ٱعح
َم ۖ   مح َوَربهك ِ َفَقدح َحره ِكح بِٱَّلله ُ إِنهُهۥ َمن يُّشح نهَة َعلَيحهِ ٱۡلحَ ٱَّلله
 َٰ َوى
ح
نَصاۖ   ٱنلهارُ ُه َوَمأ

َ
َٰلِِمنَي ِمنح أ   ٧٢ ر  َوَما لِلظه

َفَر َقدح كَ له
ََٰثة   َ ثَالُِث ثََل ِيَن قَالُٓواْ إِنه ٱَّلله ٓ إَِلَٰه  َوَِٰحد  ۖ   ٱَّله  ۖ  َوَما ِمنح إَِلَٰه  إَِله

ْ ن له ِإَو ْ ِمنحهُ مح يَنَتُهوا ِيَن َكَفُروا نه ٱَّله ا َيُقولُوَن ََلََمسه  مح َعمه
َِلٌم 
َ
فُِرونَُهۥ ٧٣َعَذاٌب أ َتغح ِ َويَسح فَََل َيُتوُبوَن إَِل ٱَّلله

َ
ُ  ۖ  أ َوٱَّلله

َيَم إَِله رَُسول   ٧٤ِحيم  ره  ر  َغُفو حَمِسيُح ٱبحُن َمرح ا ٱل قَدح َخلَتح  مه
ُهۥ  مُّ

ُ
يَقة  ِمن َقبحلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ َعامَ ََكنَا ۖ   ِصِدِ ُكََلِن ٱلطه

ح
ۖ   يَأ

ُ لَُهُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت  َفُكوَن ٱنُظرح َكيحَف نُبَنِيِ َٰ يُؤح نه
َ
قُلح  ٧٥ُثمه ٱنُظرح أ
لُِك لَكُ  ِ َما ََل َيمح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َتعح

َ
ع  َۡضِ   مح أ ا   ا َوََل َنفح
ِميُع ٱلحَعلِيُم َوٱ ُ ُهَو ٱلسه   ٧٦َّلله

َ
أ لُواْ قُلح َيَٰٓ َل ٱلحِكَتَِٰب ََل َتغح هح

م   مح ِِف دِينِكُ  َوآَء قَوح هح
َ
َِقِ َوََل تَتهبُِعٓواْ أ

َ ٱۡلح قَدح َضلُّواْ ِمن  َغۡيح
َضلُّواْ َكثِۡي  َقبحُل 
َ
بِيلِ ا َوَضلُّواْ َعن َسوَ َوأ ٧٧آءِ ٱلسه
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  چۥَعلُوهُ فَ چ٧٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
 

 

 
  چۦإََِلحهِ چ٨١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

ْ ِمنُۢ  ِيَن َكَفُروا َٰٓءِيَل لُعَِن ٱَّله َر َٰ لَِساِن َداوُۥَد بَِّنٓ إِسح لََعَ
َيمَ  َتُدوَن  ۖ  وَِعيََس ٱبحِن َمرح ْ َيعح ََكنُوا ْ وه َٰلَِك بَِما َعَصوا  ٧٨َذ

نَكر   َن َعن مُّ  ََل يَتََناَهوح
ْ َما ََكنُواْ َِلِئحَس  هُ  َعلُوفَ  ََكنُوا

َعلُوَن  ْ  مح ا ِمِنحهُ تََرىَٰ َكثِۡي   ٧٩َيفح ِيَن َكَفُروا َن ٱَّله  ۖ  َيَتَولهوح
َمتح لَهُ َِلِئحَس  نُفُسهُ  مح َما قَده

َ
ن َسِخَط  مح أ

َ
ُ َعلَيحهِ أ َوِِف  مح ٱَّلله

ونَ  مح ٱلحَعَذاِب هُ  ْ َولَوح  ٨٠ َخَِِٰلُ ِمُنوَن  ََكنُوا ِ يُؤح  َوٱنلهِبِِ بِٱَّلله
 ٓ نزَِل إََِلح َوَما
ُ
َُذوهُ  هِ أ َِلَآَء َوَلَِٰكنه َكثِۡي   مح َما ٱَّته وح

َ
 مح ا ِمِنحهُ أ

َِٰسُقوَن  َشده ٱنلهاِس َعَدَٰوَ ۞  ٨١َف
َ
ِ  ة  تَلَِجَدنه أ ِيَن َءاَمُنواْ لِ َّله
  ْ ُكوا َ ۡشح

َ
ِيَن أ َُهوَد َوٱَّله قحَرَبهُ  ٱَلح

َ
ِ  ة  َوده مه  مَوتَلَِجَدنه أ ِيَن لِ َّله

ِيَن قَالُٓواْ  نه ِمنحهُ  ۖ   إِنها نََصََٰرىَٰ َءاَمُنواْ ٱَّله
َ
َٰلَِك بِأ يِسنَي  مح َذ قِِسِ

َبان   نههُ َورُهح
َ
وَن  مح ا َوأ َِبُ َتكح ْ ِإَوَذا  ٨٢ََل يَسح نزَِل  َسِمُعوا

ُ
ٓ أ َما

ُيَنهُ إَِل ٱلرهُسوِل  عح
َ
ا َعَرفُواْ  مح تََرىَٰٓ أ ِع ِممه مح تَفِيُض ِمَن ٱله

َِقِ  
َِٰهِديَن  ِمَن ٱۡلح ُتبحَنا َمَع ٱلشه ٨٣َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها فَٱكح
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َتنُِبوهُ چ٩٠  چۥفَٱجح

ابن كثري بصةل هاء 

 الضمري.

ِمُن ََل َوَما نَلَا  ِ َوَما َجآَءنَ نُؤح نبِٱَّلله
َ
َمُع أ َِقِ َوَنطح

 ا ِمَن ٱۡلح
َٰلِِحنَي  ِخلََنا َربَُّنا َمَع ٱلحَقوحِم ٱلصه َثَٰ  ٨٤يُدح

َ
ْ فَأ ُ بَِما قَالُوا  َبُهُم ٱَّلله

َٰت   نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ  َجنه
َ َٰلَِك َجَزآءُ  ا  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح  َوَذ

حمُ  ِسننَِي ٱل بُو ٨٥حح ْ َوَكذه ِيَن َكَفُروا ْ أَِبَوٱَّله ْوَلَٰٓئَِك ا
ُ
ٓ أ  تََٰيَٰتَِنا

َِحيِم  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ِ  ٨٦أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْ َيَٰٓ َطِيَِبَِٰت  يَن َءاَمُنواْ ََل َُتَِرُِموا

ُ لَكُ  َحله ٱَّلله
َ
َتُدوٓ  مح َمآ أ ْ  َوََل َتعح َ ََل ُُيِبُّ  ا َتِديَن  إِنه ٱَّلله حُمعح  ٨٧ٱل

ُ َحَلََٰل   ا َرَزقَُكُم ٱَّلله ْ ِممه ْ َوٱ ا   َطِيِب  َوُُكُوا ُقوا نتُ  ته
َ
ِٓي أ َ ٱَّله  مٱَّلله

 ِ ِمُنوَن ب وِ ُذُكُم ََل يَُؤاخِ  ٨٨هِۦ ُمؤح غح
ُ بِٱلله يحَمَٰنِكُ  ٱَّلله

َ
 مح ِِفٓ أ

ِ  مكُ يَُؤاِخذُ ِكن َوَلَٰ  يحَمَٰنَ ب
َ دتُُّم ٱۡلح َعاُم  ۖ  َما َعقه ۥٓ إِطح ََٰرتُُه فََكفه

ةِ َمَسَِٰكنيَ  عُِمونَ  َعَّشَ وحَسِط َما ُتطح
َ
لِيكُ  ِمنح أ هح

َ
وح  مح أ

َ
أ

َوُتهُ  وح ََتحرِيُر َرَقَبة    مح كِسح
َ
يهام  ََيِدح فَِصَياُم مح ن له َفمَ  أ

َ
ََٰثةِ أ  ۖ  ثََل

 َٰ َٰلَِك َكفه يحَمَٰنِكُ َذ
َ
تُ  مح َرةُ أ ْ  ۖ  مح إَِذا َحلَفح َفُظٓوا يحَمََٰنكُ  َوٱحح

َ
 مح  أ

ُ لَكُ  ُ ٱَّلله ُكُروَن  مح َءاتََٰيَٰتِهِۦ لََعلهكُ  مح َكَذَٰلَِك يُبَنِيِ  ٨٩تَشح
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِ  َها ٱَّله يُّ

َ
أ حَميحِّسُ َيَٰٓ ُر َوٱل َمح َلَُٰم  نهَما ٱۡلح زح

َ نَصاُب َوٱۡلح
َ َوٱۡلح

س   يحَطَٰ ِمِنح َعمَ  رِجح َتنُِبوِل ٱلشه لُِحوَن  مح لََعلهكُ  هُ ِن فَٱجح ٩٠ُتفح
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 چِمثحلِ  آءُ فََجزَ چ٩٥

ابن كثري بضم اهلمز بال تنوين، 

 وكرس الالم.

 

 چۥِمنحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َضآَء ِِف  َغح ن يُوقَِع بَيحَنُكُم ٱلحَعَدََٰوةَ َوٱِلح
َ
يحَطَُٰن أ َما يُرِيُد ٱلشه إِنه

كُ  َميحِّسِ َوَيُصده
ح رِ َوٱل َمح

ِ  مح ٱۡلح رِ ٱَّلله
ةِ  َعن ذِكح لَوَٰ ۖ   وََعِن ٱلصه

نتُ  َفَهلح 
َ
َ وَ  ٩١ نَتُهونَ مُّ  مأ ْ ٱَّلله ِطيُعوا

َ
ْ  أ ِطيُعوا

َ
ْ   ٱلرهُسوَل  َوأ َذُروا  َوٱحح

حتُ  حُمبنُِي  مح فَإِن تََوَله ََلَُٰغ ٱل َٰ رَُسونِلَا ٱِلح َما لََعَ نه
َ
لَُمٓواْ أ لَيحَس  ٩٢فَٱعح

َٰلَِحَِٰت  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا  ُجَناح  لََعَ ٱَّله
ْ وه  َقوا ْ َما ٱته ْ وهَءاَمُنوا َقوا َٰلَِحَِٰت ُثمه ٱته ْ ٱلصه ْ وََعِمُلوا ُثمه  َءاَمُنوا

  ْ َسُنوا حح
َ
أ ْ وه َقوا ِسننَِي  ٱته حُمحح ُ ُُيِبُّ ٱل ِيَن  ٩٣َوٱَّلله َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ء   ُ بََِشح ْ ََلَبحلَُونهُكُم ٱَّلله يحِديكُ مِِ  َءاَمُنوا
َ
ۥٓ أ يحِد َتَناَُلُ  مح َن ٱلصه

ُ َمن ََيَافُُهۥ بِٱلحَغيحبِ  مح َورَِماُحكُ  لََم ٱَّلله َتَدىَٰ  ۖ  َِلَعح َفَمِن ٱعح
َِلم  
َ
َٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ َد َذ َها  ٩٤ َبعح يُّ

َ
أ ْ ََل َيَٰٓ ِيَن َءاَمُنوا ٱَّله

نتُ 
َ
يحَد َوأ ْ ٱلصه ُتلُوا ا َتَعِمِد  مُّ  مكُ ِمنن َقَتلَُهۥ َومَ  ۖ  ُحُرم   مح َتقح

ل  ِمِثحُل  آء  فََجزَ   مح ِمِنكُ  َما َقَتَل ِمَن ٱنلهَعِم َُيحُكُم بِهِۦ َذَوا َعدح
وح 
َ
َبةِ أ ُۢا َبَٰلَِغ ٱلحَكعح يَ ََٰرة  َطَعاُم  َهدح َٰلَِك َمَسَِٰكنَي َكفه ُل َذ وح َعدح

َ
أ

ِ م  ِصَيا رِهِۦـا لِ مح
َ
ا َسَلَف َعَفا ٱۖ   َيُذوَق َوَباَل أ ُ َعمه َوَمنح ََعَد  ۖ  َّلله

ُ ِمنح َفَينَتقُِم  ُ َعزِيز   ۖ  هُ ٱَّلله ٩٥ ُذو ٱنتَِقام   َوٱَّلله
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 چۦإََِلحهِ چ٩٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٓ چ١٠١ َيا شح
َ
 چنِۖا  َء أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

 چُل يَُنَ چ

ساكن النون مع  ابن كثري ابإ

  الإخفاء وتتخفيف الزاي.

 چٱلحُقَرانُ چ

 ابن كثري ابلنقل.

ِحله لَكُ 
ُ
رِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰ  مح أ َحح

يهاَرةِ  مح كُ ا له ع  َصيحُد ٱِلح  ۖ   َولِلسه
تُ  مح وَُحِرَِم َعلَيحكُ  ِ َما ُدمح ََبِ

ْ ٱۖ   اُحُرم   مح َصيحُد ٱلح ُقوا َ َوٱته َّلله
ِٓي إََِلح  وَن َُتح  هِ ٱَّله َبَة ۞  ٩٦َّشُ ُ ٱلحَكعح َيحَت َجَعَل ٱَّلله ٱِلح
ََراَم قَِيَٰ  ِ م  ٱۡلح َي َوٱلحَقَلَٰٓئِدَ ا لِ حَهدح ََراَم َوٱل َر ٱۡلح هح  ۖ  لنهاِس َوٱلشه

لَُمٓواْ  َٰلَِك تِلَعح ۡرِض َذ
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو لَُم َما ِِف ٱلسه َ َيعح نه ٱَّلله

َ
أ

ء  َعلِيٌم  َ بُِكِلِ ََشح نه ٱَّلله
َ
َ َشِديدُ  ٩٧َوأ نه ٱَّلله

َ
ْ أ لَُمٓوا  ٱعح

َ َغُفو نه ٱَّلله
َ
ََلَٰغُ  ٩٨ِحيم  ره  ر  ٱلحعَِقاِب َوأ ا لََعَ ٱلرهُسوِل إَِله ٱِلح  مه

ُتُموَن َوٱۖ   لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما تَكح ُ َيعح َتوِي َله  قُل ٩٩َّلله  يَسح
َبِيِث  َةُ ٱۡلح َجَبَك َكَثح عح

َ
ِيُِب َولَوح أ َبِيُث َوٱلطه َ  ۖ  ٱۡلح ْ ٱَّلله ُقوا فَٱته
لحَبَِٰب لََعلهكُ 

َ ْوِل ٱۡلح
ُ
أ لُِحوَن  مح َيَٰٓ هَ  ١٠٠ُتفح يُّ

َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ َيَٰٓ ا ٱَّله

َيآَء إِنلُواْ َعنح ـ َ ََل تَسح  شح
َ
لُواْ ـ َ ِإَون تَسح  مح كُ تَُسؤح  مح َد لَكُ ُتبح  أ
ُل ٱلحُقرحَءانُ َعنحَها ِحنَي  ُ  مح ُتبحَد لَكُ  ُيََنه ُ ۖ   َعنحَهاَعَفا ٱَّلله َوٱَّلله
لََها قَوحم   ١٠١ َغُفوٌر َحلِيم  

َ
َبُحواْ  مح ِمِن َقبحلِكُ  قَدح َسأ صح

َ
ُثمه أ

ُ ِمنُۢ َِبَِۡية  َما َجَعَل  ١٠٢بَِها َكَٰفِرِيَن  َوََل  َوََل َسآئَِبة   ٱَّلله
ِيَن  َوََل َحام   َوِصيلَة   ِ َوَلَِٰكنه ٱَّله وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ َكَفُرواْ َيفح

ََثُهُ ۖ   َكِذَب ٱلح  كح
َ
قِلُوَن  مح َوأ  ١٠٣ََل َيعح
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 چۦَعلَيحهِ چ١٠٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

تُ چ١٠٧  چقه حِ ٱسح

بضم التاء وكرس  ابن كثري

احلاء، ومض مهزة الوصل 

 عند الابتداء.

 
 

ُ ِإَوَل ٱلرهُسوِل قَالُواْ  مح ِإَوَذا قِيَل لَهُ  نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ ْ إَِلَٰ َما ا  َتَعالَوح

بَُنا َما وََجدح  ٓ  هِ نَا َعلَيح َحسح َولَوح ََكَن َءابَآؤُهُ  ۖ  َءابَآَءنَا
َ
  ََل  مح أ

لَُموَن َشيح  َتُدونَ ـ   َيعح ِينَ  ١٠٤ ا َوََل َيهح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ْ  َيَٰٓ  َءاَمُنوا

نُفَسكُ  مح َعلَيحكُ 
َ
تُ مه  مََل يَُۡضُّكُ ۖ   مح أ َتَديح إَِل  ۖ  مح ن َضله إَِذا ٱهح

ِ َمرحِجُعكُ  ِ  مَفُينَِبُِئكُ ا ََجِيع   مح ٱَّلله َملُونَ  مح َما ُكنتُ ب  ١٠٥ َتعح
ْ َشَهََٰدةُ بَيحنِكُ  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َحَدُكمُ  مح َيَٰٓ

َ
 إَِذا َحَۡضَ أ

حوَِصيهةِ ٱثحَناِن َذَوا  حَموحُت ِحنَي ٱل ل  ٱل وح َءاَخَرانِ  مح ِمِنكُ  َعدح
َ
ِمنح  أ

ِكُ  نتُ  مح َغۡيح
َ
بحتُ  مح إِنح أ ۡرِض  مح َۡضَ

َ َصََٰبتحكُ ِِف ٱۡلح
َ
ِصيَبُة مُّ  مفَأ

حَموحتِ  ِ  ۖ  ٱل ِسَماِن بِٱَّلله ةِ َفُيقح لَوَٰ ِد ٱلصه إِِن  ََتحبُِسوَنُهَما ِمنُۢ َبعح
تَبحتُ  ََتِي بِهِۦ َثَمن   مح ٱرح ُتمُ ا َولَوح ََكَن َذا ََل نَشح ََبَٰ َوََل نَكح  قُرح

ٓ إِ  ا ِ إِنه ه ذ  َشَهََٰدةَ ٱَّلله ُهَما فَ  ١٠٦ِمَن ٱٓأۡلثِِمنَي ا ل نه
َ
َٰٓ أ إِنح ُعَِثَ لََعَ

ٓ سح ٱ ا ِيَن ٱاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ا فَـ َ م  إِثح  َتَحقه َتَحقه َّله  ٱسح
 ِ ِسَماِن بِٱَّلله لََيَِٰن َفُيقح وح

َ َحقُّ ِمنَعلَيحِهُم ٱۡلح
َ
َشَهََٰدتِِهَما  لََشَهََٰدُتَنآ أ

ٓ إِ  ا ٓ إِنه َنا َتَديح ه ذ  َوَما ٱعح َٰلِِمنيَ ا ل َنَٰٓ  ١٠٧ ِمَن ٱلظه دح
َ
َٰلَِك أ ن َذ

َ
تُواْ أ

ح
يَأ

َهَٰ  دَ بِٱلشه يحَمَُٰنُۢ َبعح
َ
ن تَُرده أ

َ
ْ أ وح ََيَافُٓوا

َ
ٓ أ ِهَها َٰ وَجح يحَمَٰنِهِ  َدةِ لََعَ

َ
ۖ   مح أ

 َ ْ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله َمُعوا ِدي ٱلحَقوحمَ  َوٱسح ُ ََل َيهح  ١٠٨ ٱلحَفَِٰسقِنيَ  َوٱَّلله
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 چِس ٱلحُقدح چ١١٠

ساكن ادلال.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چ يََُنَل چ١١٢

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

ِجبحتُ ۞  
ُ
ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ أ ِعلحَم  قَالُواْ ََل ۖ   مح يَوحَم ََيحَمُع ٱَّلله

 ٓ َُٰم ٱلحُغُيوِب ۖ   نَلَا نَت َعله
َ
ُ تََٰيَٰعِيََس ٱبحَن  ١٠٩ إِنهَك أ إِذح قَاَل ٱَّلله

َيمَ  يهدتَُّك بُِروِح  َمرح
َ
تَِك إِذح أ َٰ َوَِٰلَ َمِت َعَليحَك َولََعَ  ٱذحُكرح نِعح

َل   ٱلحُقُدِس  ِد َوَكهح حَمهح ُتَك ۖ   تَُكلُِِم ٱنلهاَس ِِف ٱل ِإَوذح َعلهمح
ِ  ٱلحِكَتََٰب  َِنيَل َوٱۡلح ِ

ََٰة َوٱۡلح َرى َمَة َوٱتلهوح ِإَوذح ََّتحلُُق ِمَن ٱلِطِنِي ۖ   كح
ُۢا بِإِذحِن ـ َ َكَهيح  َ ِ بِإِذحِن َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطۡيح ۡيح  ۖ   ةِ ٱلطه

بحَرَص بِإِذحِن 
َ َمَه َوٱۡلح كح

َ ُِئ ٱۡلح َتَٰ ۖ   َوُتَبح حَموح  ِإَوذح َُّتحرُِج ٱل
َٰٓءِيَل َعنَك إِذح ِجئحتَ ِإَوذح ۖ   بِإِذحِن  َر ُت بَِّنٓ إِسح ِ  مهُ َكَففح َِيَِنَِٰت ب ٱِلح
ْ ِمنحهُ  َفَقاَل  ِيَن َكَفُروا ر   مح ٱَّله ٓ إَِله ِسحح بنِي   إِنح َهََٰذا  مُّ
ََوارِِيِـ   ١١٠ وحَحيحُت إَِل ٱۡلح

َ
ْ َِب َوبِرَُسوِل  نَ ِإَوذح أ نح َءاِمُنوا

َ
 أ

 ْ نه  قَالُٓوا
َ
َهدح بِأ لُِموَن َءاَمنها َوٱشح ََوارِيُّوَن  ١١١َنا ُمسح إِذح قَاَل ٱۡلح

ن 
َ
َتِطيُع َربَُّك أ َيَم َهلح يَسح َِل تََٰيَٰعِيََس ٱبحَن َمرح  َعلَيحَنا  ُيََنِ

مَ  َمآئَِدة   َ إِن ُكنتُ ۖ   آءِ ِمَِن ٱلسه ْ ٱَّلله ُقوا ِمننِيَ مُّ  مقَاَل ٱته  ؤح
 ١١٢  ْ مَ  قَالُوا ُكَل ِمنحَها َوَتطح

ح
ن نهأ

َ
لََم  ئِنه نُرِيُد أ  قُلُوُبَنا َوَنعح

َِٰهِدينَ  َتَنا َونَُكوَن َعلَيحَها ِمَن ٱلشه ن قَدح َصَدقح
َ
 ١١٣ أ
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 چلَُهاُمَنِ چ١١٥

ساكن النون  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.
 چنَت ۬اءَ چ116

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

ح چ ِمِ
ُ
 چَوأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

نح  ِلَ چ
َ
 چأ

 بفتح الياء. ابن كثري

نُ چ١١٧
َ
ْ  أ ُبُدوا  چٱعح

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 

 

 

 

 چۥَعنحهُ چ١١٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نزِلح َعلَيحَنا َمآئَِدة  
َ
ٓ أ َيَم ٱللهُهمه َربهَنا ِمَِن  قَاَل ِعيََس ٱبحُن َمرح

مَ  نِلَ ـا ِلِ د  آءِ تَُكوُن نَلَا ِعيٱلسه وه
َ
نَا ۖ   َك ِمِن ا َوَءاِخرِنَا َوَءايَة  أ زُقح َوٱرح

َٰزِقنَِي  ُ ٱلره نَت َخۡيح
َ
ُ إِِنِ  ١١٤َوأ ِلَُها قَاَل ٱَّلله  َفَمنۖ   مح َعلَيحكُ  ُمََنِ

ُد ِمنكُ  ُفرح َبعح ٓ  مح يَكح بُُهۥ َعَذافَإِِنِ َعِذِ
ُ
َحد  ـا له ب  أ

َ
ۥٓ أ بُُه َعِذِ

ُ
ا ِمَِن آ أ

ُ تََٰيَٰعِيََس  ١١٥ٱلحَعَٰلَِمنَي  َيَم ِإَوذح قَاَل ٱَّلله نَت  ٱبحَن َمرح
َ
 قُلحَت  َءأ

ُِذوِِن  َ لِلنهاِس ٱَّته ِمِ
ُ
ِ ِمن ُدونِ  َوأ ِ  إَِلََٰهنيح  قَاَل ُسبحَحََٰنَك َماۖ   ٱَّلله

يحَس ِل ِِبَِق  ِلٓ يَُكوُن 
قُوَل َما لَ

َ
نح أ
َ
إِن ُكنُت قُلحُتُهۥ َفَقدح  ۖ  أ
َتُهۥ ِسَك  ۖ  َعلِمح لَُم َما ِِف َنفح عح

َ
َِس َوََلٓ أ لَُم َما ِِف َنفح إِنهَك  ۖ  َتعح

َُٰم ٱلحُغُيوِب  نَت َعله
َ
تَِّن بِهِۦٓ  مح َما قُلحُت لَهُ  116أ َمرح

َ
ٓ أ نِ إَِله َما

َ
 أ

َ َرَِبِ َوَربهكُ   ٱَّلله
ْ ُبُدوا ُت َشِهيد   مح َوُكنُت َعلَيحهِ  ۖ  مح ٱعح ا ُدمح ا مه
ا ۖ   مح فِيهِ  نَت ٱلرهقِيَب َعلَيحهِ فَلَمه

َ
يحتَِّن ُكنَت أ ِ  ۖ   مح تَوَفه

َٰ ُكِ نَت لََعَ
َ
َوأ

ء   بحهُ  ١١٧َشِهيٌد  ََشح فِرح لَهُ ِإَون ۖ   ِعَباُدكَ  مح َفإِنههُ  مح إِن ُتَعِذِ  مح َتغح
َِكيُم  نَت ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

َ
ُ َهَٰ  ١١٨فَإِنهَك أ يَنَفُع َذا يَوحُم قَاَل ٱَّلله

ُقهُ  َِٰدقنَِي ِصدح َٰت   مح لَهُ  مح  ٱلصه نحَهَُٰر  َجنه
َ ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح

بَ َخَِِٰلِيَن 
َ
ُ َعنحهُ َِضَ ٱره ۖ   اد  فِيَهآ أ ُز  ۖ  هُ َورَُضواْ َعنح  مح َّلله َٰلَِك ٱلحَفوح َذ

ۡرِض َوَما  ١١٩ٱلحَعِظيُم 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه َٰ  ۖ  فِيِهنه َّلِله وَُهَو لََعَ

ء   ِ ََشح
ُۢ  ُكِ  ١٢٠ قَِديُر
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 چ فَلََمُسوهُۥچ٧

 چۦَعلَيحهِ چ٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِٰت وَ  َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح لَُمَٰتِ ٱۡلح ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ
َ  ٱۡلح

ِ ُثمه ۖ   َوٱنلُّورَ   بَِرِب
ْ ِيَن َكَفُروا ِدلُوَن  مح هِ ٱَّله ِي ١َيعح  ُهَو ٱَّله

َجَل  ُثمه قَ  ن ِطني  مِِ  مَخلََقكُ 
َ
َسمًّ ۖ   ََضَٰٓ أ َجل  مُّ

َ
 ُثمه ۖ   ِعنَدهُۥَوأ

نتُ 
َ
وَن َتمح  مح أ ُ  ٢ََتُ َمَٰ وَُهَو ٱَّلله لَمُ ِِف ٱلسه ۡرِض َيعح

َ َِٰت َوِِف ٱۡلح  َو
َركُ  مح ِِسهكُ  لَُم  مح وََجهح سِ َوَيعح تِ  َوَما ٣ ُبونَ َما تَكح

ح
 نح مِِ  ميهِ تَأ

رِِضنيَ إَِله ََكنُواْ َعنحَها  مح َءاتََٰيَِٰت َرِبِهِ ِمِنح  َءايَة   ْ  ٤ ُمعح بُوا  َفَقدح َكذه
ا َجآَءهُ  َِقِ لَمه

 فََسوح  مح بِٱۡلح
ح
ْ بِهِۦ مح تِيهِ َف يَأ ْ َما ََكنُوا ُؤا ۢنَبَٰٓ

َ
 أ

زُِءوَن  َتهح ْ كَ  ٥يَسح ا لَمح يََروح
َ
َنا ِمن َقبحلِهِ  مح أ لَكح هح

َ
ن  مِِ  مأ  ن قَرح

َٰهُ  نه كه ۡرِض  مح مه
َ َمآَء  مح كُ ن له َما لَمح ُنَمكِِ ِِف ٱۡلح رحَسلحَنا ٱلسه

َ
َوأ

َرار  مِِ  مَعلَيحهِ  نحَهََٰر دح
َ َنَٰهُ  مح ََتحرِي ِمن ََتحتِهِ ا وََجَعلحَنا ٱۡلح لَكح هح

َ
 مفَأ

 ِ نشَ  مح ُذنُوبِهِ ب
َ
 َوأ

ح
ِدهِ  نَا ِمنُۢ أ نً  مح َبعح َا  ٦ا َءاَخرِيَن قَرح نلح َولَوح نَزه
يحِديهِ  هُ فَلََمُسو ا ِِف قِرحَطاس  َعلَيحَك كَِتَٰب  

َ
ِيَن  مح بِأ لََقاَل ٱَّله

ر   ٓ إَِله ِسحح ْ إِنح َهََٰذا بنِي   َكَفُرٓوا نزَِل  ٧مُّ
ُ
ََلٓ أ ْ لَوح  هِ َعلَيح َوقَالُوا

َا َملَ ۖ   َملَك   نَزنلح
َ
ُر  له ّك  َولَوح أ مح

َ   ٨ََل يُنَظُروَن ُثمه ُقَِضَ ٱۡلح
 

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ١َوٱنلُّورَ چ مالحظة:

  

 األنعام ُسوَرة
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 معًا. چۥَجَعلحَنَٰهُ چ٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري
  چَولََقدُ چ١٠

 ابن كثري بضم ادلال وصاًل.

 

 

 
 

  چۦفِيهِ چ١٢

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 
 
 

َ چ١٥ َخاُف  إِِنِ
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح الياء.

  چَعنحُهۥچ١٦

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

  

َنا َعلَيحهِ رَُجَل   هُ َجَعلحَنَٰ ـ له ّك  َملَ  هُ َجَعلحَنَٰ َولَوح   ا مه  م َولَلَبَسح
زَِئ بِرُُسل  ٱسح  َولََقدِ  ٩يَلحبُِسوَن  ِيَن  ُتهح ِمِن َقبحلَِك فََحاَق بِٱَّله

ْ ِمنحهُ  ْ مه  مَسِخُروا زُِءوَن ا ََكنُوا َتهح ْ ِِف  ١٠بِهِۦ يَسح قُلح ِسُۡيوا
بنِيَ  حُمَكِذِ َٰقَِبُة ٱل ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع

َ قُل لَِِمن  ١١ ٱۡلح
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ا ِِف ٱلسه ِ ۖ   مه ه َةَ  ۖ  قُل َّلِلِ ِسهِ ٱلرهۡحح َٰ َنفح  ۖ  َكَتَب لََعَ

َمَعنهكُ  ِ  ۖ  هِ فِيإَِلَٰ يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ ََل َريحَب  مح ََلَجح ٓواْ ٱَّله يَن َخِّسُ
نُفَسهُ 

َ
ِمُنوَن  مح َفهُ  مح أ حِل ۞  ١٢ََل يُؤح َوََلُۥ َما َسَكَن ِِف ٱَله

ِميُع  ۖ  َوٱنلهَهارِ  ُِذ َوَِلِ   ١٣ٱلحَعلِيُم َوُهَو ٱلسه َّته
َ
ِ أ َ ٱَّلله َغۡيح

َ
ا قُلح أ

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َعمُ َوُهَو فَاِطرِ ٱلسه عُِم َوََل ُيطح ٓ ۖ   ُيطح قُلح إِِنِ

ِمرح 
ُ
لَمَ أ سح

َ
َل َمنح أ وه

َ
ُكوَن أ

َ
نح أ
َ
 َوََل تَُكوَننه ِمنَ ۖ   ُت أ

ِكنَِي  ُمّشح
ح ٓ قُلح  ١٤ٱل َخاُف إِنح َعَصيحُت إِِنِ

َ
م   أ َرَِبِ َعَذاَب يَوح

َ  ١٥ َعِظيم   ن يُِصح َٰلَِك  ۖ  َفَقدح رَِۡحَُهۥ يَوحَمئِذ   هُ فح َعنح مه َوَذ
حُمبنِيُ  ُز ٱل َك  ١٦ ٱلحَفوح َسسح ُ بُِۡضِ  ِإَون َيمح ۥٓ فَََل ََكِشَف  ٱَّلله ََلُ

ۡيح  ۖ   إَِله ُهوَ 
َك ِِبَ َسسح ء   ِإَون َيمح ِ ََشح

َٰ ُكِ  ١٧ قَِدير   َفُهَو لََعَ
َق ِعَبادِهِۦ َِكيُم  ۖ  َوُهَو ٱلحَقاهُِر فَوح َبُِۡي َوُهَو ٱۡلح  ١٨ٱۡلح
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 چٱلحُقَرانُ چ١٩

 ابن كثري ابلنقل.

 چ
َ
 چ ۥمُ نهكُ ىٜأ

 للثانية.ابن كثري ابلتسهيل 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

َقُهوهُ چ٢٥  چۥَيفح

 معًا. چۥَعنحهُ چ٢٦

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

ُب چ٢٧  چنَُكِذِ
 ابن كثري بضم الباء.

 چَونَُكونُ چ

 ابن كثري بضم النون الثانية.

ََبُ َشَهََٰدة   كح
َ
ء  أ يُّ ََشح

َ
ُ قُِل ٱۖ   قُلح أ  ۖ  مح َشِهيُدُۢ بَيحِّن َوَبيحَنكُ ۖ   َّلله

وِحَ إَِله 
ُ
نِذَركُ ٱلحُقرحَءاُن َهََٰذا َوأ

ُ
ِ  مِۡل ئِنهكُ  ۖ  هِۦ َوَمنُۢ بَلَغَ ب

َ
 مح أ

َرىَٰ  خح
ُ
ِ َءالَِهًة أ نه َمَع ٱَّلله

َ
َهُدوَن أ َهدُ  ۖ  لَتَشح شح

َ
ٓ أ قُلح إِنهَما  ۖ  قُل َله

ُِكوَن  ُهَو إَِلَٰه   ا تُّشح ِيَن  ١٩َوَِٰحد  ِإَونهِّن بَِرٓيء  ِمِمه َءاَتيحَنَُٰهُم ٱَّله
بحَنآَءُهمُ 

َ
رِفُوَن أ رِفُونَُهۥ َكَما َيعح ٓواْ ۖ   ٱلحِكَتََٰب َيعح ِيَن َخِّسُ ٱَّله

نُفَسهُ 
َ
ِمنُوَن  مح َفهُ  مح أ ََتَىَٰ لََعَ  ٢٠ََل يُؤح ِن ٱفح لَُم ِممه ظح

َ
 َوَمنح أ

َب  وح َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ َٰلُِمو ۖ  تََٰيَٰتِهِۦٓ أَِبٱَّلله لُِح ٱلظه  ٢١َن إِنهُهۥ ََل ُيفح
ٓ ََجِيع   مح َوَيوحَم ََنحُّشُهُ  ََك َن ُۡشَ يح

َ
ُكٓواْ أ َ ۡشح

َ
ِيَن أ ؤُُكُم ا ُثمه َنُقوُل لَِّله

ِيَن ُكنتُ  ن قَالُواْ  مح فِتحنَُتهُ ُثمه لَمح تَُكن  ٢٢تَزحُعُموَن  مح ٱَّله
َ
ٓ أ إَِله

ِكنَِي  ِ َرِبَِنا َما ُكنها ُمّشح ْ  ٢٣َوٱَّلله َٰٓ ٱنُظرح َكيحَف َكَذبُوا لََعَ
نُفِسهِ 

َ
وَن ا َكَ مه  مَوَضله َعنحهُ  ۖ  مح أ ََتُ َتِمُع مه  مَوِمنحهُ  ٢٤نُواْ َيفح  ن يَسح

َٰ ُقلُوبِهِ ۖ   إََِلحَك  ِكنهًة  مح وََجَعلحَنا لََعَ
َ
َقُهوأ ن َيفح

َ
 مح َوِِفٓ َءاَذانِهِ  هُ أ

ْ ُكه َءايَ ا   َوقحر   ا ْ ا يُ ـله  ة  ِإَون يََروح ِمُنوا َٰٓ ۖ   بَِهاؤح إَِذا َجآُءوَك َحته
لنَِي  وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ٓ أ ِيَن َكَفُرٓواْ إِنح َهََٰذآ إَِله يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل ٱَّله

َن َعنح ـ َ َوَينح  هُ َن َعنح َينحَهوح  مح وَهُ  ٢٥ نُفَسهُ ِإَون ۖ   هُ وح
َ
ٓ أ لُِكوَن إَِله  مح ُيهح

ُعُروَن  ْ لََعَ ٱنله  ٢٦َوَما يَشح َٰلَيحتََنا َولَوح تََرىَٰٓ إِذح ُوقُِفوا ْ تََٰي  ارِ َفَقالُوا
َب نَُردُّ َوََل  ح  َونَُكونَ تََٰيَِٰت َرِبَِنا أَِب نَُكِذِ ِمننَِي ِمَن ٱل  ٢٧ُمؤح
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 چۥَعنحهُ چ ٢٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

قِلُونَ چ٣٢  چَيعح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

 

 
 

ْ َُيحُفوَن ِمن مه  مبَلح بََدا لَهُ  ْ لَِما ۖ   َقبحُل ا ََكنُوا ْ لََعاُدوا َولَوح ُردُّوا
 ْ َِٰذبُونَ  مح ِإَونههُ  هُ َعنح  ُنُهوا َيا  ٢٨ لََك نح َوقَالُٓواْ إِنح ِهَ إَِله َحَياُتَنا ٱلُّ
َٰ َرِبِهِ  َولَوح  ٢٩ ََنحُن بَِمبحُعوثنِيَ  َوَما ْ لََعَ قَاَل  مح  تََرىَٰٓ إِذح ُوقُِفوا

لَيحَس 
َ
ِقِ   أ َ

ْ بََلَٰ َوَرِبِنَ  َهََٰذا بِٱۡلح ْ ٱلحَعَذاَب بَِما ا   قَالُوا قَاَل فَُذوقُوا
ُفُروَن  مح ُكنتُ  ِ   ٣٠تَكح بُواْ بِلَِقآءِ ٱَّلله ِيَن َكذه َٰٓ  قَدح َخِّسَ ٱَّله َحته
َتة   إَِذا اَعُة َبغح ُهُم ٱلسه نَا  َجآَءتح َٰ َما فَرهطح َتَنا لََعَ َ ْ تََٰيََٰحّسح قَالُوا

َزارَهُ َُيحِملُ  مح فِيَها َوهُ  وح
َ
َٰ ُظُهورِهِ  مح وَن أ ََل َسآَء َما يَزُِروَن  مح  لََعَ

َ
أ

ٓ إَِله لَعِب   ٣١ َيا نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيح ۖ   و  َولَهح  َوَما ٱۡلح ر  ـَولَِله
ِيَن َيتهُقوَن  ِلِ  فَََل  َّله

َ
قِلُونَ أ لَُم  ٣٢ َتعح ُزنَُك قَدح َنعح إِنهُهۥ ََلَحح
ِي َيُقولُوَن   بُونََك  مح فَإِنههُ  ٱَّله َٰلِِمنيَ َوَلَٰ  ََل يَُكِذِ  ِكنه ٱلظه

ِ ََيحَحُدوَن أَِب بَتح رُُسل   ٣٣تََٰيَِٰت ٱَّلله ِمِن َقبحلَِك  َولََقدح ُكِذِ
تَ 
َ
َٰٓ أ وُذواْ َحته

ُ
بُواْ َوأ َٰ َما ُكِذِ واْ لََعَ َٰهُ فََصََبُ نَ  مح ى ُ َل ا   نَِصح  َوََل ُمَبِدِ

 ِ َبإِيْ  ِمن َجآَءكَ  َولََقدح  ۖ  لَُِكَِمَِٰت ٱَّلله حُمرحَسلنِيَ  نه ََكَن  ِإَون ٣٤ ٱل
َراُضهُ  َكَُبَ  َت  فَإِنِ  مح َعلَيحَك إِعح َتَطعح ن ٱسح

َ
ِِف  اَنَفق   تَبحَتِغَ  أ

وح ُسلهم  
َ
ۡرِض أ

َ مَ ٱۡلح تِ آءِ ا ِِف ٱلسه
ح
ُ شَ َولَوح  ۖ  يَة  أَِب مَيهُ َفَتأ آَءٱَّلله

حُهَدىَٰ  مح َۡلََمَعهُ   ٣٥ َفََل تَُكوَننه ِمَن ٱلحَجَِٰهلنِيَ  ۖ  لََعَ ٱل
 

  



 

 
132 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 معًا. چۦإََِلحهِ چ٣٦

 چۦَعلَيحهِ چ٣٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ َل يَُنِ چ

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.
 چۦيحهِ ِِبََناحَ چ٣٨
لِلحهُ چ٣٩  چۥيُضح

  چۥََيحَعلحهُ چ
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَرَٰط  سِ چ

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

  چۥإِيهاهُ چ٤١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َمُعوَن  ۞  ِيَن يَسح َتِجيُب ٱَّله َما يَسح ُ  إِنه َتَٰ َيبحَعُثُهُم ٱَّلله حَموح ُثمه َوٱل
ََل نُِزَِل َعلَيح  ٣٦يُرحَجُعوَن  هِ إََِلح  قُلح إِنه  ِبِهِۦ  ن ره مِِ  َءايَة   هِ َوقَالُواْ لَوح
ن ٱ

َ
َٰٓ أ َ قَادٌِر لََعَ َِل َّلله ََثَهُ  َءايَة   ُيََنِ كح

َ
لَُموَن  مح َوَلَِٰكنه أ  ٣٧ََل َيعح

ۡرِض َوََل َطَٰٓئِر   ِمن َدٓابهة  َوَما 
َ َمٌم  هِ يح ِِبََناحَ يَِطُۡي  ِِف ٱۡلح

ُ
ٓ أ إَِله

َثالُكُ  مح
َ
ا  م  أ ء   مه َنا ِِف ٱلحِكَتَِٰب ِمن ََشح  مح ُثمه إَِلَٰ َرِبِهِ  فَرهطح

وَن  ْ أَِب ٣٨ُُيحَّشُ بُوا ِيَن َكذه لَُمَِٰت   تََٰيَٰتَِنا ُصِم  َوٱَّله م  ِِف ٱلظُّ  َوُبكح
ُ يََشإِ  َمن لِلح ٱَّلله   َوَمن هُ يُضح

ح
َٰ  هُ ََيحَعلح يََشأ َتقِيم   ِصَرَٰط   لََعَ سح  قُلح  ٣٩ مُّ

َتكُ  رََءيح
َ
َٰكُ  إِنح  مح أ تَى

َ
وح  مح أ

َ
ِ أ َ َعَذاُب ٱَّلله َغۡيح

َ
اَعُة أ َتتحُكُم ٱلسه

َ
أ

ُعوَن إِن ُكنتُ  ِ تَدح ِشُف هُ إِيهابَلح  ٤٠َصَِٰدقنَِي  مح ٱَّلله ُعوَن َفَيكح تَدح
ُعوَن إََِلح  نَ  َشآءَ إِن  هِ َما تَدح ُِكونَ  َما َوتَنَسوح رحَسلحَنآ  َولََقدح ٤١تُّشح

َ
أ

َمم  
ُ
َنَٰهُ  َقبحلَِك  ِمِن إَِلَٰٓ أ َخذح

َ
ِ  مفَأ سَ ب

ح
َأ ٓ ٱِلح آءِ لََعلههُ َوٱلءِ ا ه  مح ۡضه

ََلٓ إِذح َجآَءهُ  ٤٢َيَتَۡضهُعوَن  ُسنَ بَ  مفَلَوح
ح
َوَلَِٰكن قََستح ا تََۡضهُعواْ أ

َملُوَن  مح قُلُوُبهُ  يحَطَُٰن َما ََكنُواْ َيعح ا نَُسواْ َما  ٤٣َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه فَلَمه
 ْ َنا َعلَيح ُذِكُِروا ِ ََشح  مح هِ بِهِۦ َفَتحح

ََٰب ُكِ بحَو
َ
َٰٓ  ء  أ ْ بَِمآ  إَِذا َحته فَرُِحوا

َنَٰهُ  َخذح
َ
وتُٓواْ أ

ُ
َتة  بَ  مأ  ٤٤بحلُِسونَ مُّ  مفَإَِذا هُ  غح
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 ْ ِيَن َظلَُموا ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  ۖ   َفُقِطَع َدابُِر ٱلحَقوحِم ٱَّله ُد َّلِله َمح
 َوٱۡلح

تُ  قُلح  ٤٥ رََءيح
َ
َعكُ  مح أ ُ َسمح َخَذ ٱَّلله

َ
بحَصََٰركُ  مح إِنح أ

َ
وََخَتَم  مح َوأ

َٰ قُلُوبِكُ  تِينح مه  ملََعَ
ح
ِ يَأ ُ ٱَّلله ِ  مكُ إَِلٌَٰه َغۡيح َكيحَف ٱنُظرح  هِ  ب

ِدفُوَن  مح نَُِصُِِف ٱٓأۡلتََٰيَِٰت ُثمه هُ  َتكُ قُلح  ٤٦يَصح رََءيح
َ
إِنح  مح أ

َٰكُ  تَى
َ
لَُك إَِله ٱلحَقوحمُ  مح أ َرةً َهلح ُيهح وح َجهح

َ
َتًة أ ِ َبغح  َعَذاُب ٱَّلله

َٰلُِمونَ  ِيَن َوُمنِذرِينَ  ٤٧ ٱلظه  ُمبَِّشِ
حُمرحَسلنَِي إَِله ۖ   َوَما نُرحِسُل ٱل

لََح فَََل َخوحٌف َعلَيحهِ  َفَمنح َءاَمنَ  صح
َ
 ٤٨َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح َوأ
 ْ بُوا ِيَن َكذه ُسُقوَن أَِب َوٱَّله ْ َيفح ُهُم ٱلحَعَذاُب بَِما ََكنُوا تََٰيَٰتَِنا َيَمسُّ

قُوُل قُل  ٤٩
َ
ٓ أ لَُم  مح لَكُ  َله عح

َ
ِ َوََلٓ أ ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله

قُوُل لَكُ 
َ
تهبُِع إَِله َما يُوَحَٰٓ إَِله ۖ   إِِنِ َملٌَك  مح ٱلحَغيحَب َوََلٓ أ

َ
 إِنح أ

َمَٰ  ۖ  عح
َ َتوِي ٱۡلح َِص  قُلح َهلح يَسح ُروَن  ۖ  ۡيُ َوٱِلح فَََل َتَتَفكه

َ
 ٥٠أ

ِيَن ََيَ  نِذرح بِهِ ٱَّله
َ
نَوأ

َ
ْ إَِلَٰ  افُوَن أ ٓوا  ملَيحَس لَهُ  مح َرِبِهِ  ُُيحَّشُ

ُردِ  ٥١َيتهُقوَن  مح َعلههُ ع  له َوََل َشفِي ن ُدونِهِۦ َوِلِ  مِِ  َوََل َتطح
ُعوَن َربههُ  ِيَن يَدح ِ  مٱَّله ۥ   ةِ َوٱلحَعَِشِِ ٱلحَغَدوَٰ ب َهُه َما  يُرِيُدوَن وَجح
ء  مِِ  مَعلَيحَك ِمنح ِحَسابِهِ   نمِِ  مَعلَيحهِ  َوَما ِمنح ِحَسابَِك  ن ََشح

ء   ُرَدهُ  ََشح َٰلِِمنيَ  ِمنَ  َفَتُكونَ  مح َفَتطح  ٥٢ٱلظه
 

  



 

 
134 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 
 

 
 

چ نهُهۥإِ چ٥٤

ِ چ  چنهُهۥفَإ

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 

 
 
 
 

 
 

ِ  مَضهُ َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبعح  ِ  ض  َبعح ب َهَٰٓ ـلِ
َ
ْ أ ُ َيُقولُٓوا  ُؤََلٓءِ َمنه ٱَّلله

ٓ نُۢ مِِ  مَعلَيحهِ  َِٰكرِيَن ۖ   بَيحنَِنا لََم بِٱلشه عح
َ
ُ بِأ لَيحَس ٱَّلله

َ
 ِإَوَذا  ٥٣أ

ِمُنوَن َجآَءَك  ِيَن يُؤح  َكَتَب ۖ   مح َفُقلح َسَلٌَٰم َعلَيحكُ تََٰيَٰتَِنا أَِبٱَّله
ََة  مح َربُّكُ  ِسهِ ٱلرهۡحح َٰ َنفح نهُهۥلََعَ

َ
ُۢا  مح َمنح َعِمَل ِمنكُ  أ  ُسوَٓء

لََح ُثمه تَ  ِِبََهَٰلَة   صح
َ
ِدهِۦ َوأ نهُهۥاَب ِمنُۢ َبعح

َ
  ٥٤ِحيم  ره  ر  َغُفو فَأ

تَبنَِي  ُل ٱٓأۡلتََٰيَِٰت َولِتَسح رِِمنَي َسبِيُل َوَكَذَٰلَِك ُنَفِصِ حُمجح  ٱل
٥٥  ِ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن تَدح ُبَد ٱَّله عح

َ
نح أ
َ
قُل  ۖ  قُلح إِِنِ نُِهيُت أ
َوآَءكُ  هح

َ
تهبُِع أ

َ
ٓ أ َتِديَن َضلَلحُت إِذ  قَدح  مح َله حُمهح نَا۠ ِمَن ٱل

َ
 ٥٦ا َوَمآ أ

َٰ بَِيَِنة   بحتُ ن ره مِِ  قُلح إِِنِ لََعَ ِ  مَِبِ َوَكذه َما ِعنِدي َما  هِۦ  ب
ِجلُوَن بِهِۦٓ   َتعح ِ  تَسح ُم إَِله َّلِله ُكح ُ َوُهَو ۖ   قه َيُقصُّ ٱۡلحَ ۖ   إِِن ٱۡلح َخۡيح

نه  ٥٧ٱلحَفَِٰصلنَِي 
َ
ِجلُوَن بِهِۦ لَُقَِضَ قُل لهوح أ َتعح ِعنِدي َما تَسح
ُر بَيحِّن َوَبيحَنكُ  مح

َ َٰلِِمنَي ۖ   مح ٱۡلح لَُم بِٱلظه عح
َ
ُ أ وَِعنَدهُۥ ۞  ٥٨َوٱَّلله

لَُمَهآ إَِله ُهوَ  رِ  ۖ  َمَفاتُِح ٱلحَغيحِب ََل َيعح َحح
ِ َوٱِلح ََبِ

لَُم َما ِِف ٱلح  ۖ  َوَيعح
ُقُط ِمن َوَرقَة  إَِله يَ  لَُمَها َوََل َحبهة  َوَما تَسح ِِف ُظلَُمَِٰت  عح

ب   ۡرِض َوََل َرطح
َ  ِِف كَِتَٰب   ٱۡلح

بنِي   َوََل يَابِس  إَِله  ٥٩مُّ
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 چۦفِيهِ چ٦٠

 چإََِلحهِۦچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َحَدُكمُ چ٦١
َ
 چَجا أ

سقاط اهلمزة الأوىل  مع الزبي ابإ

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل

ٓ جَ چ چَحَدُكمُ ۬ا ءَ ا

وقنبل بتسهيل اهلمزة الثانية. 

لفًا. بدال أأ  ولقنبل وجه ابلإ

ٓ جَ چ چَحَدُكمُ ا ءَ ا

 واملقدم هل التسهيل.

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه: 

بدال الثانية،  تسهيل الثانية، واإ

سقاط الأوىل.  واإ

تحهُ چ  چۥتَوَفه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َنَ چ٦٣
َ
 چَناتَ يح أ

بياء ساكنة بدل  ابن كثري

الألف وبعدها اتء مفتوحة.

 چۥمُ يُنِجيكُ چ٦٤

ساكن النون مع  كثري ابن ابإ

خفاهئا، وختفيف اجلمي.  اإ

 چَبعحض  ٱنُظرح چ٦٥

 ابن كثري بضم نون التنوين وصاًل. 

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس.

ِي  ِ  مَيَتَوفهىَٰكُ وَُهَو ٱَّله لَُم َما ب حِل َوَيعح تُ ٱَله ِ  مَجرَحح ٱنلهَهارِ ُثمه ب
َجل   هِ فِي مح َيبحَعُثكُ 

َ
ََضَٰٓ أ َسِم   َِلُقح ُثمه  مح ُعكُ َمرحجِ  هِ ُثمه إََِلح ۖ   مُّ

ِ  ميُنَِبُِئكُ  َملُوَن  مح َما ُكنتُ ب َق ِعَبادِهِۦوَُهَو ٱلح  ٦٠َتعح ۖ   َقاهُِر فَوح
َٰٓ إَِذا  مح َوُيرحِسُل َعلَيحكُ  َحَدُكمُ َحَفَظًة َحته

َ
حَموحُت  َجآَء أ تح ٱل  هُ تَوَفه

َقِِ  ٦١ََل ُيَفِرُِطوَن  مح رُُسلَُنا وَهُ  َُٰهُم ٱۡلح لَى ِ َموح ٓواْ إَِل ٱَّلله ََل  ۖ  ُثمه ُردُّ
َ
أ

ُكح  ُع ََلُ ٱۡلح َ ِسح
َ
يكُ  ٦٢ِسبنَِي ٱلحَحَٰ ُم وَُهَو أ ن مِِ  مقُلح َمن ُيَنِجِ

ُعونَُهۥ تََۡضَُّع   رِ تَدح َحح
ِ َوٱِلح ََبِ

يَ  ُظلَُمَِٰت ٱلح َنَ ئِنح له  ة  وَُخفح
َ
ََٰناأ ِمنح  ى

َِٰكرِ َهَٰ  ُ  ٦٣ ينَ ِذهِۦ نَلَُكوَننه ِمَن ٱلشه يكُ قُِل ٱَّلله  نحَهامِِ  مُيَنِجِ
ِ َكرحب  

نتُ  َوِمن ُكِ
َ
ُِكوَن  مح ُثمه أ ن  ٦٤تُّشح

َ
َٰٓ أ قُلح ُهَو ٱلحَقادُِر لََعَ

وح ِمن ََتحِت  مح فَوحقِكُ ا ِمِن َعَذاب   مح َيبحَعَث َعلَيحكُ 
َ
رحُجلِكُ أ

َ
وح  مح أ

َ
أ

َس بَ  ما َوُيِذيَق َبعحَضكُ ِشَيع   مح يَلحبَِسكُ 
ح
َكيحَف ٱنُظرح ۖ   َبعحض  أ

َقُهوَن  مح نَُِصُِِف ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لََعلههُ  َب بِهِۦ قَوح  ٦٥َيفح ُمَك وَُهَو َوَكذه
َقُّ  ُت َعلَيحكُ  ۖ  ٱۡلح ِ  مقُل لهسح ِ ِلِ  ٦٦ ل  َوكِيب

َتَقِر   َنَبإ  ُكِ سح وََسوحَف  ۖ  مُّ
لَُموَن  َٰتَِنا  ٦٧َتعح ِيَن ََيُوُضوَن ِِفٓ َءاتََٰي يحَت ٱَّله

َ
رِضح ِإَوَذا َرأ عح

َ
 فَأ

ْ ِِف  مح َعنحهُ  َٰ ََيُوُضوا ِهِۦَحته ا يُنِسيَنهَك  ۖ  َحِديث  َغۡيح ِإَومه
َرىَٰ  َد ٱَِّلِكح ُعدح َبعح يحَطَُٰن فَََل َتقح َٰلِِمنَي  ٱلشه  ٦َمَع ٱلحَقوحِم ٱلظه
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 چۥَوٱتهُقوهُ چ٧٢

 چۦإََِلحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 ِ ء  مِِ  ميَن َيتهُقوَن ِمنح ِحَسابِهِ َوَما لََعَ ٱَّله  َوَلَِٰكن  ن ََشح
َرىَٰ لََعلههُ  ْ دِيَنهُ  ٦٩َيتهُقوَن  مح ذِكح َُذوا ِيَن ٱَّته   مح َوَذرِ ٱَّله

و  لَعِب   نحيَ ا َولَهح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ تحُهُم ٱۡلح ن ا   ا وََغره
َ
 َوَذِكِرح بِهِۦٓ أ
ِ َوِلِ   ُسُۢ بَِما َكَسَبتح لَيحَس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله   تُبحَسَل َنفح

ِدلح  َوََل َشفِيع     ل  ُكه َعدح  ِإَون َتعح
ٓ ِمنح  ؤحَخذح يُ ا ـله ْوَلَٰٓئَِك ۖ   َها

ُ
 أ

 ْ ْ بَِما َكَسُبوا حِسلُوا ب
ُ
ِيَن أ اب   مح لَهُ ۖ   ٱَّله   ِمِنح َۡحِيم   َۡشَ

ُفُروَن  ْ يَكح ُۢ بَِما ََكنُوا َِلُم
َ
ُعواْ ِمن ُدوِن  ٧٠وََعَذاٌب أ نَدح

َ
 قُلح أ

َد إِذح  َقابَِنا َبعح عح
َ
َٰٓ أ نَا َونَُردُّ لََعَ ِ َما ََل يَنَفُعَنا َوََل يَُۡضُّ  ٱَّلله

ۡرِض 
َ َيَِٰطنُي ِِف ٱۡلح َوتحُه ٱلشه َتهح ِي ٱسح ُ َكٱَّله ََٰنا ٱَّلله  َهَدى

َحَٰب   صح
َ
ۥٓ أ اَن ََلُ َ ۥٓ إَِل  َحۡيح ُعونَُه ح يَدح  قُلح إِنه ۖ   ُهَدى ٱئحتَِناٱل

حُهَدىَٰ  ِ ُهَو ٱل لَِم لَِرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ۖ   ُهَدى ٱَّلله نَا لِنُسح ِمرح
ُ
 ٧١َوأ

لَوَٰ  ْ ٱلصه قِيُموا
َ
نح أ
َ
ِيٓ  َوُهوَ  ۖ  هُ ةَ َوٱتهُقوَوأ وَن َُتح  هِ إََِلح  ٱَّله   ٧٢َّشُ

ِي  َقِِ َوُهَو ٱَّله ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َوَيوحَم َيُقوُل ۖ   َخلََق ٱلسه

َقُّ  ۖ  ُكن َفَيُكونُ  َُلُ ٱۡلح حُملحُك يَوحَم يُنَفُخ ِِف  ۖ  قَوح  َوََلُ ٱل
ورِ  َهَٰ  ۖ  ٱلصُّ َٰلُِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه َِكيُم  ۖ  َدةِ َع َبُِۡي َوُهَو ٱۡلح  ٧٣ٱۡلح

 

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ٧٣ُكن َفَيُكونُ چأ ية  مالحظة:
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بِيهِ چ٧٤
َ
 چۦِۡل

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ  چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ِِهح چ٧٩  چوَجح

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 
 

 چيَُنِلح چ٨١

ساكن  ابن كثري النون خمفاة ابإ

 وختفيف الزاي.

بِي ِإَوذح قَاَل إِبحَرَٰهِيمُ ۞  
َ
َنامً  هِ ِۡل صح

َ
َتتهِخُذ أ

َ
ٓ ا َءالَِهًة َءاَزَر أ  إِِنِ

َمَك ِِف َضَلَٰل   ََٰك َوقَوح َرى
َ
بنِي   أ  َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبحَرَٰهِيَم  ٧٤ مُّ

حُموقِننَِي  ۡرِض َوَِلَُكوَن ِمَن ٱل
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  َملَُكوَت ٱلسه

َكب   ٧٥ حُل رََءا َكوح ا َجنه َعلَيحهِ ٱَله آ ۖ   قَاَل َهََٰذا َرَِبِ ۖ   افَلَمه فَلَمه
فََل 
َ
ِحبُّ ٱٓأۡلفِلنَِي أ

ُ
ا رََءا ٱلحَقَمَر بَازَِغ   ٧٦قَاَل ََلٓ أ  قَاَل فَلَمه

 ۖ   َرَِبِ َهََٰذا 
فََل قَاَل لَئِ فَلَ

َ
آ أ ُكوَننه ِمَن ن له مه

َ
ِدِن َرَِبِ َۡل مح َيهح

ٓالِنَِي  ٱلحَقوحمِ  َس بَازَِغة   ٧٧ٱلضه مح ا رََءا ٱلشه اَل َهََٰذا َرَِبِ  فَلَمه
قَ

ََبُ َهََٰذآ  كح
َ
فَلَتح قَاَل تََٰيََٰقوحِم إِِنِ بَرِٓيء  ۖ   أ

َ
آ أ ُِكوَن  فَلَمه ا تُّشح  ِمِمه

ُت  ٧٨ هح ِِهَ إِِنِ وَجه ۡرَض  وَجح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َفَطَر ٱلسه  لَِّله

ِ ۖ   اَحنِيف   حُمّشح ۠ ِمَن ٱل نَا
َ
ٓ أ ُهۥ قَوحُمُهۥ ٧٩كنَِي َوَما  قَاَل  ۖ  وََحآجه

َٰنِ  ِ َوقَدح َهَدى ٓوِِنِ ِِف ٱَّلله جُّ تَُحَٰٓ
َ
ُِكوَن بِهِۦٓ  ۖ  أ َخاُف َما تُّشح

َ
 َوََلٓ أ

ن إِ 
َ
ٓ أ ء  ِعلحمً ا   ـ   يََشآَء َرَِبِ َشيح َله فَََل ا   وَِسَع َرَِبِ ُكه ََشح

َ
 أ

ُروَن  تُ  ٨٠َتَتَذكه كح َ ۡشح
َ
ٓ أ َخاُف َما

َ
 َوََل ََّتَافُوَن  مح َوَكيحَف أ

نهكُ 
َ
تُ  مح أ كح َ ۡشح

َ
ِ  مأ ِ َما لَمح ب ِلح ٱَّلله  ا   ُسلحَطَٰن   مح بِهِۦ َعلَيحكُ  ُيََنِ

َحقُّ 
َ
ِ أ َفرِيَقنيح

يُّ ٱلح
َ
نِ  فَأ مح

َ لَُموَن  مح إِن ُكنتُ ۖ   بِٱۡلح  "٨١َتعح
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 چَمن َدَرَجَٰتِ چ٨٣

ابن كثري بكرس التاء دون 

 تنوين.

هشَ چ  چنه وِ آُء ن

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي.

 والتسهيل وهو املقدم لقنبل

 چ نه ِۖا  يََشآُء چ 

من ولبن كثري الوهجان 

 الطيبة.

 چٓاءَ َوَزَكرِيه چ٨٥

ابن كثري ابهلمزة مفتوحة مع 

 املد املتصل.

 چَرَٰط  سِ چ٨٧

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 چۦَعلَيحهِ چ٩٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِيَن َءاَمُنواْ َولَمح يَلحبُِسٓواْ إِيَمََٰنهُ  ِ  مٱَّله ْوَلَٰٓئَِك ب
ُ
ُن ُظلحم  أ مح

َ لَُهُم ٱۡلح
َتُدوَن مُّ  مَوهُ  َٰ  ٨٢هح ٓ إِبحَرَٰهِيَم لََعَ ٓ َءاَتيحَنََٰها ُتَنا َوتِلحَك ُحجه

هشَ  َدَرَجَٰت  نَرحَفُع  ۖ  قَوحِمهِۦ ن ن  ٨٣ َربهَك َحِكيٌم َعلِيم  إِنه ۖ   آءُ مه
ُقوَب  َحََٰق َوَيعح ۥٓ إِسح نَ  ۖ  َوَوَهبحَنا ََلُ َناا   ُُكًّ َهَديح ِمن  َونُوًحا َهَديح

يُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسَٰ ۖ   َقبحُل 
َ
َوِمن ُذِرِيهتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَيحَمََٰن َوأ

ِسننَِي  ۖ  َوَهَُٰرونَ  حُمحح ََيَٰ  َوَزَكرِيها ٨٤َوَكَذَٰلَِك ََنحِزي ٱل َوَيحح
َاَس  َٰلِِحنيَ  ُكِ  ۖ   وَِعيََسَٰ ِإَوَلح َمَٰعِيَل َوٱلحَيَسَع  ٨٥ ِمَِن ٱلصه ِإَوسح

 ُ  ا   وط  َوُيونَُس َول
لحَنا لََعَ َوُُكِ   مح َوِمنح َءابَآئِهِ  ٨٦ٱلحَعَٰلَِمنَي  فَضه

َٰتِهِ  َٰ  مح َوُذِرتَِٰيه َو َتبَيحَنَٰهُ ۖ   مح نِهِ ِإَوخح  ِصَرَٰط  إَِلَٰ  مح َوَهَديحَنَٰهُ  مح َوٱجح
َتقِيم   سح َٰلَِك ُهَدى ٱ ٨٧ مُّ ِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمنح َذ ِ َيهح َّلله
َ  ۖ  ِعَبادِهِۦ ْ َۡلَبَِط َعنحهُ وح َول ُكوا َ ۡشح

َ
َملُوَن مه  مأ ْ َيعح  ٨٨ا ََكنُوا

ُكح  ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
فَإِن  ۖ  َم َوٱنلُُّبوهةَ أ

حَنا بَِها قَوح  ُؤََلٓءِ َفَقدح َوُكه ُفرح بَِها َهَٰٓ َٰفِرِيَن يحُسواْ ا له م  يَكح بَِها بَِك
ِينَ  ٨٩ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
ُ  أ َٰ ۖ   َهَدى ٱَّلله َتِدهح فَبُِهَدى ٓ ۖ   ُهُم ٱقح قُل َله
سح 
َ
ًرا هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ أ جح

َ
َرىَٰ لِلحَعَٰلَِمنيَ  إِنح ُهوَ ۖ   أ   ٩٠ إَِله ذِكح
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 چَعلُونَُهۥََيح چ٩١

بحُدوَنَها يُ چ
ُفونَ يُ وَ   چخح

 ابن كثري ابلياء فهيم.

نَزلحَنَٰهُ چ٩٢
َ
 چۥأ

 چۦيََديحهِ چ

الضمري ابن كثري بصةل هاء 

 .فهيام

 

 چۦإََِلحهِ چ٩٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چۥمُ كُ بَيحنُ چ٩٤

 ابن كثري بضم النون.

َٰ بََّش  
ُ لََعَ نَزَل ٱَّلله

َ
رِهِۦٓ إِذح َقالُواْ َمآ أ َ َحقه قَدح ِمِن  َوَما قََدُرواْ ٱَّلله

ء   ِي َجآَء بِهِۦ ۖ   ََشح نَزَل ٱلحِكَتََٰب ٱَّله
َ
ا ُموَسَٰ نُور  قُلح َمنح أ

ۖ   اَكثِۡي   َوَُّتحُفونَ  ُتبحُدوَنَهاقََراِطيَس  ََتحَعلُونَُهۥۖ   لنهاِس ِلِ ى د  وَهُ 
تُ  نتُ مه  موَُعِلِمح

َ
ْ أ لَُمٓوا ُ ۖ   مح َوََلٓ َءابَآؤُكُ  مح ا لَمح َتعح  مح ُثمه َذرحهُ ۖ   قُِل ٱَّلله

نَزلحَنَٰ َوَهََٰذا كَِتَٰ  ٩١يَلحَعُبوَن  مح ِِف َخوحِضهِ 
َ
ُق  ُمبَاَرك   هُ ٌب أ َصِدِ مُّ

ِي  َ ٱَّله لَهَ  هِ يََديح َبنيح مه ٱلحُقَرىَٰ َوَمنح َحوح
ُ
ِمنُوَن ا   َوتِلُنِذَر أ ِيَن يُؤح َوٱَّله

ِمُنوَن ِخَرةِ بِٱٓأۡل َٰ َصََلتِهِ  مح وَهُ ۖ   بِهِۦيُؤح   ٩٢ُُيَافُِظوَن  مح لََعَ
وِحَ إَِله 

ُ
وح قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ ِن ٱفح لَُم ِممه ظح

َ
 َوَمنح أ
ء   هِ يُوَح إََِلح َولَمح  ُ  ََشح نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ نزُِل ِمثحَل َما

ُ
 ۖ   َوَمن قَاَل َسأ

حَمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ  حَموحِت َوٱل َٰلُِموَن ِِف َغَمَرَِٰت ٱل َولَوح تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه
 
َ
نُفَسُكمُ  مح يحِديهِ أ

َ
ْ أ رُِجٓوا خح

َ
حُهوِن ۖ   أ َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح  ٱَلح
َِقِ َوُكنتُ  مح بَِما ُكنتُ 

َ ٱۡلح ِ َغۡيح َعنح َءاتََٰيَٰتِهِۦ  مح َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
وَن  َِبُ َتكح َنَٰكُ ِجئحُتُمونَا  َولََقدح  ٩٣تَسح   مح فَُرََٰدىَٰ َكَما َخلَقح
ة   َل َمره وه

َ
تُ  أ لحَنَٰكُ مه  مَوتََركح َوَما نََرىَٰ ۖ   مح آَء ُظُهورِكُ َورَ  مح ا َخوه

تُ  مح َمَعكُ  ِيَن زََعمح نههُ  مح ُشَفَعآَءُكُم ٱَّله
َ
ْ  مح فِيكُ  مح أ َُٰٓؤا   ۖ  ُۡشََك

َع   ٩٤تَزحُعُموَن  مح ا ُكنتُ مه  مَوَضله َعنكُ  مح بَيحَنكُ لََقد تهَقطه
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حَميح چ٩٥  معًا. چتِ ٱل

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

حلِ  ُل عِ َوَجَٰ چ٩٦  چٱَله

ابن كثري بأألف بعد اجلمي 

وكرس العني ومض الالم 

 الأوىل، وكرس الالم الأخرية.
 

 

َتقِِر  چ٩٨  چَفُمسح

 ابن كثري بكرس القاف.

 

 معًا. چِمنحُهۥچ٩٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

ْ  ُمتََشَٰبِه  چ  چٱنُظُرٓوا

بضم نون التنوين  ابن كثري

 وصاًل.

 الطيبة وهجان:ولقنبل من 

 بضم نون التنوين، وكرسها.

َِبِ َوٱنلهَوىَٰ ۞  
َ فَالُِق ٱۡلح حَمِيِِت َُيحرُِج ٱلحَۡحه ِمَن ۖ   إِنه ٱَّلله  ٱل

حَمِيِِت َوُُمحرُِج  ُ  ۖ  ِمَن ٱلحَۡحِِ  ٱل َٰلُِكُم ٱَّلله َٰ ۖ   َذ نه
َ
فَُكوَن فَأ  ٩٥تُؤح

َباِح  ِصح
حَل فَالُِق ٱۡلح َس َوٱلحَقَمَر ا َسَكن  وََجَعَل ٱَله مح َوٱلشه
َبان   ِديُر ا   ُحسح َٰلَِك َتقح َعزِيزِ ٱلحَعلِيِم َذ

ِي  ٩٦ٱلح َجَعَل َوُهَو ٱَّله
رِ  َحح
ِ َوٱِلح ََبِ

ْ بَِها ِِف ُظلَُمَِٰت ٱلح َتُدوا قَدح ۖ   لَُكُم ٱنلُُّجوَم تِلَهح
م   لحَنا ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح لَُموَن  فَصه ِيٓ  ٩٧َيعح كُ  وَُهَو ٱَّله

َ
نَشأ
َ
ن مِِ  مأ

س   َتَقِر   َوَِٰحَدة   نهفح َتوحَدع   َفُمسح م  ۖ   َوُمسح لحَنا ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح  قَدح فَصه
َقُهوَن  ِيٓ  ٩٨َيفح نَزَل ِمَن  َوُهَو ٱَّله

َ
َمآءِ َمآء  أ َنا بِهِۦ  ٱلسه رَجح خح

َ
َفأ

ء   ِ ََشح
رَجح  َنَباَت ُكِ خح

َ
حرُِج ِمنح َخِۡض   هُ َنا ِمنح فَأ ا َحِب   هُ ا َّنُّ

اكِب   ََتَ ِل مِن َطلحعَِها قِنحَوان  ا َوِمَن ٱنله مُّ َٰت   َدانَِية  خح ِمِنح  وََجنه
َناب   عح

َ
تَبِه   أ اَن ُمشح مه يحُتوَن َوٱلرُّ َ َوٱلزه ٱنُظُرٓواْ ۖ   ُمتََشَٰبِه  ا وََغۡيح

ثحَمَر َوَينحعِهِۦٓ 
َ
ٓ أ َٰ  ۖ  إَِلَٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذا ِ  ت  ٓأَلتََٰيَٰ  مح لِكُ إِنه ِِف َذ م  لِ  َقوح

ِمُنوَن يُ  نه وََخلََقهُ  ٩٩ؤح ِ
ََكَٓء ٱۡلح ِ ُۡشَ ْ َّلِله ْ ۖ   مح وََجَعلُوا ََلُۥ وََخَرقُوا

ِ ِعلحم   ا يَِصُفونَ ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعَٰ  ۖ  بَننَِي َوَبَنَٰتِۢ بَِغۡيح  ١٠٠ َلَٰ َعمه
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َٰ يَُكوُن ََلُۥ َوَل  ۖ   بَِديُع ٱلسه نه

َ
ن َولَمح تَكُ  أ

ء  ۖ   َصَِٰحَبة  ُهۥ ـله  ء  َعلِيم  َوُهَو بُِكِلِ ۖ   وََخلََق ُكه ََشح  ١٠١ََشح
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ُبُدوهُۥچ١٠٢  چفَٱعح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

َت َدَٰ چ١٠٥  چرَسح

 ابن كثري بأألف بعد ادلال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٓ إِ چ١٠٩ َها  چنه

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 

ُ َربُّكُ  َٰلُِكُم ٱَّلله ََٰه إَِله ُهَو   ََلٓ  مح  َذ ء   إَِل ِ ََشح
ُبُدو َخَٰلُِق ُكِ  ُه  فَٱعح

 َٰ ء   َوُهَو لََعَ ِ ََشح
بحَصَٰ ـله  ١٠٢ل  َوكِي ُكِ

َ رُِكُه ٱۡلح رُِك ُر َوُهَو ا تُدح يُدح
بحَصََٰر  

َ َبُِۡي َوُهَو  ٱۡلح ن َصآئُِر مِ بَ  مقَدح َجآَءكُ  ١٠٣ٱللهِطيُف ٱۡلح
بحَِصَ ۖ   مح ِبِكُ ره 

َ
ِسهۦِ  َفَمنح أ نَا۠ ا   لَيحهَ َوَمنح َعِمَ َفعَ  فَلَِنفح

َ
ٓ أ َوَما

ْ َكَذَٰلَِك نَُِصُِِف ٱٓأۡلتََٰيَِٰت وَ  ١٠٤ فِيظ  ِِبَ  مَعلَيحكُ   َوَِلَُقولُوا
َت  م   َدرَسح لَُموَن  َونِلُبَِيَِنُهۥ لَِقوح وِحَ إََِلحَك مِ ٱتهبِعح  ١٠٥َيعح

ُ
ن َمآ أ

ََٰه إَِله ُهوَ  ََلٓ ۖ   ِبَِك ره  ِكنِيَ ۖ   إَِل ُمّشح
ح رِضح َعِن ٱل عح

َ
َولَوح َشآَء  ١٠٦ َوأ

  ْ ُكوا َ ۡشح
َ
ٓ أ ُ َما نَت ۖ   اَحفِيظ   مح َوَما َجَعلحَنََٰك َعلَيحهِ  ٱَّلله

َ
ٓ أ َوَما

ِ  مَعلَيحهِ  ُعوَن  ١٠٧ َوكِيل  ب ِيَن يَدح ْ ٱَّله ِ َوََل تَُسبُّوا ِمن ُدوِن ٱَّلله
ِ ِعلحم   َوُۢا بَِغۡيح َ َعدح ة  َكَذَٰ ۖ   فََيُسبُّواْ ٱَّلله مه

ُ
ِ أ
 مح َعَملَهُ لَِك َزيهنها لُِكِ

ِ  مَفُينَِبُِئهُ  مح رحِجُعهُ مه  مُثمه إَِلَٰ َرِبِهِ  َملُوَن ب ْ َيعح  ١٠٨َما ََكنُوا
يحَمَٰنِهِ 

َ
َد أ ِ َجهح قحَسُمواْ بِٱَّلله

َ
ِمُُنه يُ ـله  ة  َءايَ  مح لَئِن َجآَءتحهُ  مح َوأ ا   بِهَ ؤح

َما ٱٓأۡلتََٰيَُٰت ِعنَد  ِ قُلح إِنه عِرُكُ ۖ   ٱَّلله ٓ  مح َوَما يُشح َها نه
َ
ََل إَِذا َجآَءتح  أ

ِمُنوَن  فح  ١٠٩يُؤح
َ
بحَصََٰرهُ  مح َدَتهُ ـ ِ َوُنَقلُِِب أ

َ
ِمُنواْ بِهِۦٓ َكَما لَمح  مح َوأ  يُؤح

ة   َل َمره وه
َ
َيَٰنِهِ  مح َونََذرُهُ  أ َمُهوَن  مح ِِف ُطغح  ١١٠َيعح
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 چۥَفَعلُوهُ چ١١٢

 چۦإََِلحهِ چ ١١٣

 چۥَولَِۡيحَضوحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  

 چُمََنل  چ١١٤

ساكن النون مع  ابن كثري ابإ

 الإخفاء وختفيف الزاي.

 چ ُت َُكَِمَٰ چ١١٥

ابن كثري بأألف بعد املمي عىل 

 امجلع.

 

 

  چۦَعلَيحهِ چ١١٨

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

نَا ۞   َتَٰ وََحَّشح حَموح حَمَلَٰٓئَِكَة َوَُكهَمُهُم ٱل ٓ إََِلحِهُم ٱل َا نلح َنا نَزه نه
َ
 َولَوح أ
ْ َِلُ ُقُبَل   ء  ُكه ََشح  مح َعلَيحهِ  ا ََكنُوا ِمُنوٓ  مه ٓ ؤح ْ إَِله ُ  ا ن يََشآَء ٱَّلله

َ
 أ

ََثَهُ  كح
َ
ِ نَ َوَكَذَٰلَِك َجَعلحَنا  ١١١ََيحَهلُوَن  مح َوَلَِٰكنه أ

  ِبِ  لُِكِ
نَعُدِو   ِ

ُضهُ ا َشَيَِٰطنَي ٱۡلح ِنِ يُوِح َبعح ِ
  إَِلَٰ َبعحض   مح ِس َوٱۡلح

ِل ُغُرور   ُرَف ٱلحَقوح َوَما  مح فََذرحهُ ۖ   هُ َما َفَعلُوآَء َربَُّك َولَوح شَ ا   زُخح
وَن  ََتُ فح  هِ َغَٰٓ إََِلح َوتِلَصح  ١١٢َيفح

َ
ِيَن ـ ِ أ ِمُنوَن َدةُ ٱَّله  بِٱٓأۡلِخَرةِ ََل يُؤح

ْ َما هُ وَ  هُ َولَِۡيحَضوح  ََتِفُوا ََتِفُوَن مُّ  مَِلَقح بحَتِغ  ١١٣قح
َ
ِ أ َ ٱَّلله َفَغۡيح

َ
 أ

ِيٓ َحَكم   َل   ا َوُهَو ٱَّله نَزَل إََِلحُكُم ٱلحِكَتََٰب ُمَفصه
َ
ِيَن    أ َوٱَّله

نهُهۥ 
َ
لَُموَن أ ل  َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيعح َقِِ  ِبَِك ن ره مِِ  ُمََنه فَََل ۖ   بِٱۡلح
ََتِيَن  حُممح تح  ١١٤تَُكوَننه ِمَن ٱل ق   َُكَِمُت َوَتمه ا َرِبَِك ِصدح

َل لَُِكَِمَٰتِهِۦـله    َل  وََعدح  ِميُع ٱلحَعلِيُم َوُهَو  ۖ  ا ُمَبِدِ ِإَون  ١١٥ٱلسه
 ِ ۡرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل ٱَّلله

َ ََثَ َمن ِِف ٱۡلح كح
َ
إِن  ۖ  تُِطعح أ

نه ِإَونح هُ  إِنه َربهَك ُهَو  116 إَِله ََيحُرُصونَ  مح يَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه
لَُم َمن يَِضلُّ َعن َسبِيلِهۦِ   عح

َ
لَُم  أ عح

َ
َتِدينَ َوُهَو أ حُمهح فَُُكُواْ  ١١٧ بِٱل

ُم  ا ُذكَِر ٱسح ِ َعلَيح ِممه مِننِيَ تََٰيَٰ أَِب منتُ كُ إِن  هِ ٱَّلله  ١١٨ تِهِۦ ُمؤح
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 معًا.چۦَعلَيحهِ چ١١٩

  چۦإََِلحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَل ِصِ فُ چ

ابن كثري بضم الفاء وكرس 

 الصاد.

 چ مَ ِرِ حُ چ

ابن كثري بضم احلاء وكرس 

 الراء.

َ چ  چ ِضلُّونَ َله

 ابن كثري بفتح الياء.

حح چ١٢٢
َ
  چۥَييحَنَٰهُ فَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َله  مح َوَما لَكُ 
َ
ُكلُواْ أ

ح
ِ َعلَيح تَأ ُم ٱَّلله ا ُذكَِر ٱسح َل َوقَدح  هِ ِممه  فَصه

تُ  مح َعلَيحكُ  َحرهمَ ا مه  ملَكُ  ُطرِرح  َما ٱضح
ا ر  ـِإَونه َكثِي هِ  إََِلح  مح إَِله

َوآئِهِ ُيِضلُّوَن ـله  هح
َ
ِ  مبِأ ِ ِعلحم   ب لَُم  َغۡيح عح

َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

َتِدينَ  حُمعح ْ  ١١٩ بِٱل ۥٓ  َوَذُروا ثحِم َوَباِطَنُه ِ
ِيَن  َظَِٰهَر ٱۡلح إِنه ٱَّله

ََتِفُوَن  ْ َيقح َن بَِما ََكنُوا َزوح ثحَم َسُيجح ِ
ِسُبوَن ٱۡلح َوََل  ١٢٠يَكح
 ْ ُكلُوا

ح
ا تَأ ُم ِممه َكرِ ٱسح

ِ َعلَيح لَمح يُذح ق   هِ ٱَّلله نه ِإَوۖ   ِإَونهُهۥ لَفِسح
َيَِٰطنَي ََلُوُحوَن  ٓ ٱلشه َِلَا وح

َ
ُتُموهُ  ِإَونح ۖ   مح َِلَُجَِٰدلُوكُ  مح ئِهِ إَِلَٰٓ أ َطعح

َ
 مح أ

ُِكوَن  مح إِنهكُ  َو َمن  ١٢١لَُمّشح
َ
حح ََكَن َميحت  أ

َ
وََجَعلحَنا ََلُۥ  هُ َييحَنَٰ ا فَأ

َِش بِهِۦ نُور   لَُمَِٰت لَيحَس ا َيمح َثلُُهۥ ِِف ٱلظُّ ِِف ٱنلهاِس َكَمن مه
َملُوَن ُزِيَِن َكَذَٰلَِك  ا  ِمِنحهَ  ِِبَارِج   ْ َيعح َٰفِرِيَن َما ََكنُوا  ١٢٢لِلحَك

ْ فِيَها ُكُروا َكََِٰبَ ُُمحرِِميَها َِلَمح
َ
َية  أ ِ قَرح

ۖ   َوَكَذَٰلَِك َجَعلحَنا ِِف ُكِ
نُفِسهِ 

َ
ُكُروَن إَِله بِأ ُعُروَن  مح َوَما َيمح  مح ِإَوَذا َجآَءتحهُ  ١٢٣َوَما يَشح

ْ  َءايَة   َٰ نُؤح لَن نُّ قَالُوا ِمَن َحته وِتَ َتَٰ ِمثحَل ؤح
ُ
ٓ أ ِ   رُُسُل  َما ُ  ٱَّلله  ٱَّلله

ۥ   لَُم َحيحُث ََيحَعُل رَِساتَلَُه عح
َ
ْ َصَغاٌر  َسُيِصيُب  أ َرُموا جح

َ
ِيَن أ ٱَّله

ِ وََعَذاب   ُكُرونَ َشدِ  ِعنَد ٱَّلله  ١٢٤يُدُۢ بَِما ََكنُواْ َيمح
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 چ ًقاَضيح چ١٢٥

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 چ َعدُ يَصح چ

ساكن الصاد ابن كثري  ابإ

 وختفيف العني.

 چَرَُٰط سِ چ١٢٦

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 چۥمُ ُّشُهُ ََنح چ١٢٨

 ابن كثري ابلنون بدل الياء.

 

َِٰم   َل سح ِ
َرهُۥ لَِلح حح َصدح َ ِديَُهۥ يَّشح ن َيهح

َ
ُ أ َوَمن يُرِدح  َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

َرهُۥ  ن يُِضلهُهۥ ََيحَعلح َصدح
َ
 َحرَج   َضِيًِقاأ

َ
َما ا َكأ دُ نه عه  ِِف  يَصه

َمآءِ   ِيَن  ٱلسه َس لََعَ ٱَّله ُ ٱلرِِجح َٰلَِك ََيحَعُل ٱَّلله ِمُنونَ  ََل َكَذ  يُؤح
َتقِيم   ِصَرَُٰط َوَهََٰذا  ١٢٥ لحَنا ۖ   اَرِبَِك ُمسح م  قَدح فَصه  ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح

ُروَن  كه َِٰم ِعنَد  مح لَهُ ۞  ١٢٦يَذه َل ِ  مهُ َوَِلُّ  وَُهوَ ۖ   مح َرِبِهِ َداُر ٱلسه َما ب
َملُونَ  ْ َيعح ِنِ قَ ََجِيع   مح َُيحُّشُهُ َوَيوحَم  ١٢٧ ََكنُوا ِ

َّشَ ٱۡلح ََٰمعح ِد ا تََٰي
تُ  ََثح َتكح نِس  مِِ  مٱسح ِ

َِلَآؤُهُ  َن ٱۡلح وح
َ
نِس َربهَنا  نَ مِِ  مَوقَاَل أ ِ

ٱۡلح
ُضَنا بَِبعحض   َتَع َبعح َتمح َنآ  ٱسح لحَت نَلَ َوَبلَغح جه

َ
ِٓي أ َجلََنا ٱَّله

َ
قَاَل ا   أ

َٰكُ  ٓ إَِله َما مح ٱنلهاُر َمثحَوى ُ  َشآءَ  َخَِِٰلِيَن فِيَها إِنه َربهَك ۖ   ٱَّلله
َٰلَِك نَُوِلِ  ١٢٨ َحِكيٌم َعلِيم   ا بَِما َوَكَذ َضُۢ َٰلِِمنَي َبعح َبعحَض ٱلظه

ِسُبوَن  ْ يَكح نِس  ١٢٩ََكنُوا ِ
ِنِ َوٱۡلح ِ

َّشَ ٱۡلح ََٰمعح ِ تََٰي ت
ح
لَمح يَأ

َ
 مح كُ أ

ونَ  مح ِمِنكُ  رُُسل   لَِقآَء  مح َوُينِذُرونَكُ  َءاتََٰيَِٰت  مح َعلَيحكُ  َيُقصُّ
نُفِسَناا   َهَٰذَ  مح يَوحِمكُ 

َ
َٰٓ أ نَا لََعَ ْ َشِهدح تحهُ ۖ   قَالُوا ََيوَٰةُ وََغره ُم ٱۡلح

نُفِسهِ 
َ
َٰٓ أ َيا وََشِهُدواْ لََعَ نح نههُ  مح ٱلُّ

َ
 ١٣٠ََكنُواْ َكَٰفِِريَن  مح أ
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 چۥَفَعلُوهُ چ١٣٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
َ
َٰلَِك أ لَِك ٱلحُقَرىَٰ بُِظلحم  ن ره مح يَكُ ن له َذ لَُها  بَُّك ُمهح هح

َ
 َوأ

   ١٣١ َغَٰفِلُونَ 
ْ َدَرَجَٰت  مِِ  َولُِكِ ا َعِملُوا ِ َربَُّك َوَما ۖ  مه  َغَٰفِل  ب

ا  َملُوَن َعمه َةِ  ١٣٢َيعح   ۖ  َوَربَُّك ٱلحَغِّنُّ ُذو ٱلرهۡحح
ح
 مح هِبحكُ يُذح  إِن يََشأ

ِدكُ  لِفح ِمنُۢ َبعح َتخح كُ مه  مَويَسح
َ
نَشأ
َ
ٓ أ ُذِرِيهةِ  نمِِ  ما يََشآُء َكَما

م   نتُ ۖ   َما تُوَعُدوَن ٓأَلت  إِنه  ١٣٣َءاَخرِيَن  قَوح
َ
ِ  مَوَمآ أ ِجزِيَن ب ُمعح

َٰ َمَّكنَتِكُ قُلح تََٰيََٰقوحِم  ١٣٤ ْ لََعَ َملُوا فََسوحَف ۖ   إِِنِ ََعِمل   مح ٱعح
لَُمونَ  َٰقَِبُة  َتعح ارِ َمن تَُكوُن ََلُۥ َع لِحُ  ۖ  ٱله  إِنهُهۥ ََل ُيفح
َٰلُِمونَ    ١٣٥ ٱلظه

َ
ا َذَرأ ِ ِممه ْ َّلِله نحَعَٰمِ  وََجَعلُوا

َ َرحِث َوٱۡلح  ِمَن ٱۡلح
ِمهِ ا نَِصيب   ِ بِزَعح ْ َهََٰذا َّلِله ََكٓئَِنا مح َفَقالُوا َفَما ََكَن ۖ   َوَهََٰذا لُِّشَ
ََكٓئِهِ  ِ  مح لُِّشَ ِ َفُهَو َوَما ۖ   فَََل يَِصُل إَِل ٱَّلله يَِصُل إَِلَٰ ََكَن َّلِله
ََكٓئِهِ  ِمَِن  َوَكَذَٰلَِك َزيهَن لَِكثِۡي   ١٣٦َسآَء َما َُيحُكُموَن ۖ   مح ُۡشَ

ِكنِيَ  ُمّشح
ح َلَِٰدهِ  ٱل وح

َ
ََكٓؤُهُ  مح َقتحَل أ  مح َوَِلَلحبُِسواْ َعلَيحهِ  مح لُِۡيحُدوهُ  مح ُۡشَ

ُ َما َفَعلُوَولَوح َشآَء ۖ   مح دِيَنهُ  ونَ مح هُ فََذرح ۖ   هُ ٱَّلله ََتُ  ١٣٧ َوَما َيفح
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 چۦَعلَيحهِ چ١٣٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

يحَتة  چ١٣٩  چمه

 ابن كثري بتنوين الضم.

 چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ْ چ١٤٠  چَقتهلُوا

 ابن كثري بتشديد التاء.

كح چ١٤١
ُ
 چلُُهۥأ

ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ

 چ َصادِهِۦحِ چ

 ابن كثري بكرس احلاء.

 چَوَٰتِ ُخطح چ١٤٢

ساكن الطاء مع  الزبي ابإ

 القلقةل.

 ومن الطيبة هل وهجان:

 الإساكن والضم.

نحَعَٰم  
َ
ْ َهَِٰذهِۦٓ أ هشَ ـر  له وََحرحٌث ِحجح  َوقَالُوا ٓ إَِله َمن ن َعُمَها  آُء ا َيطح

ِمهِ  نحَعَٰ  مح بِزَعح
َ
نحَعٌَٰم ُحِرَِمتح ُظُهورَُها َوأ

َ
ُكُروَن ـله  م  َوأ َم ا يَذح ٱسح

 ٓ ا ِ َعلَيحَها ٱفحَِتَ زِيهِ  ۖ  هِ ًء َعلَيح ٱَّلله ِ  مَسَيجح ْ ب وَن َما ََكنُوا ََتُ  ١٣٨َيفح
نحَعَِٰم َخالَِص  َوقَالُواْ َما ِِف ُبُطوِن َهَِٰذهِ 

َ ُ  ة  ٱۡلح َٰٓ َِّلِ ُكورِنَا َوُُمَرهٌم لََعَ
َوَِٰجَنا   زح

َ
يحَتة   ِإَون يَُكن أ ََكُٓء   هِ فِي مح َفهُ  مه زِيهِ  ُۡشَ َفهُ  مح َسَيجح  مح  َوصح

ِيَن  ١٣٩ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم   ْ قَدح َخِّسَ ٱَّله َلََٰدهُ  َقَتلُٓوا وح
َ
َسَفَهُۢا  مح أ

 ِ ْ َما َرزََقُهُم ٱ ِعلحم  بَِغۡيح ُموا ِ  وََحره آًء لََعَ ٱَّلله ُ ٱفحَِتَ قَدح َضلُّواْ  َّلله
َتِديَن  ْ ُمهح ِيٓ ۞  ١٤٠َوَما ََكنُوا َٰت   َوُهَو ٱَّله  َجنه

َ
نَشأ
َ
ُروَشَٰت   أ عح  مه

ُروَشَٰت   َ َمعح َع ُُمحَتلًِفا  وََغۡيح رح َل َوٱلزه ُكلُُهۥَوٱنلهخح
ُ
يحُتوَن  أ َوٱلزه

اَن ُمتََشَٰبِه   مه َ ُمتََشَٰبِه   َوٱلرُّ ثحَمَر  ا وََغۡيح
َ
ٓ أ ْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذا ُُكُوا

ُهۥ يَوحَم  ْ َحقه ِفُوٓ  َحَصادِهۦِ  َوَءاتُوا ْ  َوََل تُّسح إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ  ا
ِفنَِي  حُمّسح نحَعَِٰم َۡحُولَة   ١٤١ٱل

َ ا َرَزقَُكُم ا   َوفَرحش   َوِمَن ٱۡلح ُُكُواْ ِممه
ُ َوََل تَتهبُِعواْ ٱ يحَطَِٰن   ُخُطَوَٰتِ َّلله بنِي   َعُدِو   مح إِنهُهۥ لَكُ  ٱلشه  ١٤٢مُّ
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حَمَعزِ چ١٤٣  چٱل

 ابن كثري بفتح العني.

 معًا. چۦَعلَيحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 
 
 
 

 چذح ِۖا  ُشَهَدآَء چ١٤٤

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

 

 

 چُكونَ تَ چ١٤٥

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 

 چَفَمنُ چ

 ابن كثري بضم النون. 

 

َوَٰج   زح
َ
ِن ۖ   ثََمَٰنَِيَة أ

ح
أ ِ َوِمَن ِمَِن ٱلضه زِ ٱثحنَنيح َمعح

ح ِ  ٱل  ۖ   ٱثحنَنيح
ٓ قُلح ءَ  َتَملَتح ا ا ٱشح مه

َ
ِ أ نثََينيح

ُ ِم ٱۡلح
َ
َم أ َكَريحِن َحره   هِ َعلَيح  َّله

 ِ نثََينيح
ُ رحَحاُم ٱۡلح

َ
  ١٤٣َصَِٰدقنَِي  مح بِعِلحم  إِن ُكنتُ وِِن ـ ُ َنِبِ ۖ   أ

 ِ ََقرِ ٱثحنَنيح
ِ َوِمَن ٱِلح بِِل ٱثحنَنيح ِ

َكَريحِن ۖ   َوِمَن ٱۡلح  قُلح َءآَّله
َتَملَتح  ا ٱشح مه

َ
ِ أ نثََينيح

ُ ِم ٱۡلح
َ
َم أ ِ  هِ َعلَيح  َحره نثََينيح

ُ رحَحاُم ٱۡلح
َ
 ۖ   أ

مح 
َ
ُ بَِهَٰذَ ُشَهَدآَء إِذح  مح ُكنتُ أ َُٰكُم ٱَّلله ى لَُم ا   َوصه ظح

َ
 َفَمنح أ

ِ َكذِ  ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفح ِ ـا ِلِ ب  ِممه  ۖ   ِعلحم  ُيِضله ٱنلهاَس بَِغۡيح
َٰلِِمنَي   ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه َ ََل َيهح ٓ  ١٤٤إِنه ٱَّلله ِجُد ِِف قُل َله

َ
 أ

وِحَ إَِله 
ُ
ٓ أ َٰ َطاِعم  َما

ًما لََعَ ۥٓ  ُُمَره َعُمُه ن  َيطح
َ
ٓ أ  يَُكونَ إَِله

وح َدم  َميحَتًة 
َ
وح َۡلحَم ِخَنِير  أ

َ
ُفوًحا أ سح ٌس  ا مه  َفإِنهُهۥ رِجح

وح 
َ
ِ بِهِۦأ ِ ٱَّلله هِله لَِغۡيح

ُ
ًقا أ ُطره َفَمِن  ۖ  فِسح َ بَاغ  ٱضح   َغۡيح
ِيَن َهاُدواْ  ١٤٥ِحيم  ره  ر  فَإِنه َربهَك َغُفو َوََل ََعد   َولََعَ ٱَّله
َنا  مح  ذِي ُظُفر  َحره
َنا َعلَيحهِ ۖ   ُكه مح ََقرِ َوٱلحَغَنِم َحره

 مح َوِمَن ٱِلح
وح َما 

َ
ٓ أ َوايَا َ وِ ٱۡلح

َ
ٓ أ ٓ إَِله َما َۡحَلَتح ُظُهورُُهَما ُشُحوَمُهَما

م   َتلََط بَِعظح َٰلَِك َجَزيحَنَٰهُ  ۖ  ٱخح ِ  مَذ يِهِ ب  ١٤٦ ا َلَصَِٰدقُونَ ِإَونه ۖ   مح َبغح
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رُِجوهُۥچ١٤٨   چَفُتخح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بُّكُ  بُوَك َفُقل ره َة   مح فَإِن َكذه ُسُهۥ َوََل يَُردُّ  َوَِٰسَعة   ُذو رَۡحح
ح
بَأ

رِِمنَي  حُمجح ُ  ١٤٧َعِن ٱلحَقوحِم ٱل ُكواْ لَوح َشآَء ٱَّلله َ ۡشح
َ
ِيَن أ َسَيُقوُل ٱَّله

ء   َنا ِمن ََشح مح َنا َوََلٓ َءابَآُؤنَا َوََل َحره كح َ ۡشح
َ
َب  ۖ  َمآ أ َكَذَٰلَِك َكذه

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ْ  مح ٱَّله َٰ َذاقُوا َسَناَحته
ح
نح مِِ  مقُلح َهلح ِعنَدكُ ۖ   بَأ

رُِجو ِعلحم   ٓ  هُ َفُتخح نتُ ۖ   نَلَا
َ
نه ِإَونح أ إَِله  مح إِن تَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه

ُة ٱلحَبَٰلَِغةُ  ١٤٨ََّتحُرُصوَن  ُجه َٰكُ ۖ   قُلح فَلِلههِ ٱۡلح  مح فَلَوح َشآَء لََهَدى
َعِنَي  َجح

َ
َ  ١٤٩أ نه ٱَّلله

َ
َهُدوَن أ ِيَن يَشح قُلح َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱَّله

َم َهََٰذا َهدح َمَعهُ ۖ   َحره ْ فَََل تَشح َوآَء  ۖ  مح فَإِن َشِهُدوا هح
َ
َوََل تَتهبِعح أ

بُواْ أَِب ِيَن َكذه ِيَن ٱَّله ِمُنوَن تََٰيَٰتَِنا َوٱَّله ِ  مبِٱٓأۡلِخَرةِ َوهُ ََل يُؤح  مح َرِبِهِ ب
ِدلُوَن  َم َربُّكُ ۞  ١٥٠َيعح تحُل َما َحره

َ
اْ أ َله ۖ   مح َعلَيحكُ  مح قُلح َتَعالَوح

َ
أ

 ْ ُِكوا ِ  ا  ـ   بِهِۦ َشيح تُّشح يحِن َوب َِٰلَ َسَٰن  ٱلحَو ْ  ا  إِحح ُتلُٓوا َلََٰدكُ َوََل َتقح وح
َ
 مأ

َلَٰق   ِمِنح  ُزقُكُ  إِمح حُن نَرح ْ ۖ   مح ِإَويهاهُ  مح َنه َرُبوا َِٰحَش َوََل َتقح َما ٱلحَفَو
ُ ۖ   َظَهَر ِمنحَها َوَما َبَطنَ  َس ٱلهِت َحرهَم ٱَّلله ُتلُواْ ٱنلهفح إَِله  َوََل َتقح

َقِِ  َٰلِكُ  ۖ  بِٱۡلح ىَٰكُ  مح َذ ِ  مَوصه قِلُوَن  مح هِۦ لََعلهكُ ب  ١٥١َتعح
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ُرونَ تَذه چ١٥٢   چ كه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

  چ َرَِٰط سِ چ١٥٣

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 معًا. چۥُعوهُ فَٱتهبِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َق َفته چ  چَفره

 الزبي بتشديد التاء.

فهيا وهجان: وهل من الطيبة 

 التشديد والتخفيف للتاء.

نَزلحَنَٰهُ چ١٥٥
َ
  چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

سَ  حح
َ
َتِيِم إَِله بِٱلهِت ِهَ أ ْ َماَل ٱَلح َرُبوا َٰ َيبحلَُغ َوََل َتقح ُن َحته

ۥ   هُ ُشده
َ
حِمََياَن بِٱ أ ْ ٱلحَكيحَل َوٱل فُوا وح

َ
ِط  َوأ ًسا لحقِسح  ََل نَُكلُِِف َنفح

َعَها   إَِله  ََبَٰ  مح ِإَوَذا قُلحتُ  وُسح ِدلُواْ َولَوح ََكَن َذا قُرح ِ ۖ   فَٱعح ِد ٱَّلله َوبَِعهح
 ْ فُوا وح
َ
َٰلِكُ  ۖ  أ ىَٰكُ  مح َذ ِ  مَوصه ُروَن  مح هِۦ لََعلهكُ ب نه  ١٥٢تََذكه

َ
 َوأ

َتقِيم   ِصَرَِٰط َهََٰذا  ُبَل  هُ  ُعوفَٱتهبِ  اُمسح ْ ٱلسُّ َق َوََل تَتهبُِعوا  َفَتَفره

َٰلِكُ  َسبِيلِهِۦ   َعن مح بِكُ  ىَٰكُ  مح َذ ِ  مَوصه َتتهُقوَن  مح هِۦ لََعلهكُ ب
ِٓي  ١٥٣ َسنَ ُثمه َءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب َتَماًما لََعَ ٱَّله حح

َ
 أ

ِصي ِ َل  َوَتفح ء   لِ ِ ََشح
َ ى َوُهد   ُكِ ِ  مَعلههُ له  ة  َورَۡحح  مح َرِبِهِ لَِقآءِ ب

ِمُنوَن  نَزلحَنَٰ َوَهََٰذا كَِتٌَٰب  ١٥٤يُؤح
َ
ُقواْ  هُ فَٱتهبُِعو ُمَباَرك   هُ أ َوٱته

َٰ  ١٥٥تُرحَۡحُوَن  مح لََعلهكُ  نزَِل ٱلحِكَتَُٰب لََعَ
ُ
ٓ أ َما ْ إِنه ن َتُقولُٓوا

َ
أ

ِ ِمن َقبحلَِنا ِإَون ُكنها َعن دَِراَستِهِ  وح  ١٥٦لََغَٰفِلنَِي  مح َطآئَِفَتنيح
َ
أ

نزَِل َعلَيحَنا 
ُ
آ أ نه
َ
َدىَٰ ِمنحهُ َتُقولُواْ لَوح أ هح

َ
َفَقدح  ۖ  مح ٱلحِكَتَُٰب لَُكنهآ أ

َة   ى َوُهد   مح ِبِكُ ن ره مِِ  ِيَِنة  بَ  مَجآَءكُ  ن  َورَۡحح لَُم ِممه ظح
َ
َفَمنح أ

َب أَِب ِ َوَصَدَف َعنحَها  َكذه ِدفُوَن  تََٰيَِٰت ٱَّلله ِيَن يَصح زِي ٱَّله َسَنجح
ِدفُوَن َعنح َءاتََٰيَٰتَِنا ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب بَِما ََكنُواْ   ١٥٧يَصح

 
  



 

 
151 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 
 
 
 
 

  چَرَٰط  سِ چ١٦١

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

  چام  َقِيِ چ

ابن كثري بفتح القاف وكرس 

 الياء مشددة.
 

 
  چۦفِيهِ چ١٦٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 ٓ ِِتَ َهلح يَنُظُروَن إَِله
ح
وح يَأ
َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ تَِيُهُم ٱل

ح
ن تَأ
َ
ِِتَ  أ

ح
وح يَأ
َ
َربَُّك أ

ُض َءاتََٰيَِٰت َرِبَِك   ِِت َبعح  َبعح
ح
ًسا ُض َءاتََٰيَِٰت َرِبَِك يَوحَم يَأ ََل يَنَفُع َنفح

وح َكَسَبتح ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡيح   إِيَمَُٰنَها
َ
 ا  لَمح تَُكنح َءاَمَنتح ِمن َقبحُل أ

 ْ ِيَن  ١٥٨إِنها ُمنَتِظُروَن قُِل ٱنَتِظُرٓوا ْ دِيَنهُ إِنه ٱَّله قُوا َوََكنُواْ  مح فَره
َت ا له ع  ِشيَ  ء    مح ِمنحهُ سح رُهُ  ِِف ََشح مح

َ
َمآ أ ِ ُثمه يُنَِبُِئهُ  مح إِنه ِ  مإَِل ٱَّلله َما ب

َعلُونَ  ْ َيفح َثالَِها 159 ََكنُوا مح
َ
ُ أ ََسَنةِ فَلَُهۥ َعّشح َوَمن ۖ   َمن َجآَء بِٱۡلح

ِيَِئةِ فَََل َُيحَزىَٰٓ  لَُموَن  مح إَِله ِمثحلََها وَهُ َجآَء بِٱلسه قُلح  ١٦٠ََل ُيظح
 َٰ ٓ إِنهِّن َهَدى َتقِيم   ِصَرَٰط  إَِلَٰ ِّن َرَِبِ سح ِمِلهَة إِبحَرَٰهِيَم ا م  قِيَ ا دِين   مُّ
ِكنَِي َوَما ََكَن ا   َحنِيف   ُمّشح

ح قُلح إِنه َصََلِِت َونُُسِِك  ١٦١ِمَن ٱل
ِ رَِبِ  َٰلَِك ۖ   ََل َۡشِيَك ََلُۥ ١٦٢ٱلحَعَٰلَِمنَي َوَُمحَياَي َوَمَماِِت َّلِله َوبَِذ

ُل  وه
َ
نَا۠ أ
َ
ِمرحُت َوأ

ُ
لِِمنيَ أ حُمسح بحِغ  ١٦٣ ٱل

َ
ِ أ َ ٱَّلله َغۡيح

َ
رَبُّ ا وَُهَو َرِب  قُلح أ

ء   ِ ََشح
ِسُب ُكُّ  ۖ  ُكِ س  إَِله َعلَيحهَ َوََل تَكح  َوََل تَزُِر َوازَِرة  ا   َنفح

َرىَٰ  خح
ُ
َر أ ِ  مَفُينَِبُِئكُ  مح رحِجُعكُ مه  مُثمه إَِلَٰ َرِبِكُ  ۖ  وِزح  مح َما ُكنتُ ب
ِي  ١٦٤ََّتحَتلُِفوَن  هِ فِي ۡرِض َوَرَفَع  مح َجَعلَكُ وَُهَو ٱَّله

َ َخَلَٰٓئَِف ٱۡلح
َق َبعحض   مح َبعحَضكُ  َٰكُ ِِف  مح َيبحلَُوكُ ـِلِ  ت  َدَرَجَٰ  فَوح ٓ َءاتَى إِنه ۖ   مح َما

ُۢ ره  ر  ِإَونهُهۥ لََغُفوَربهَك َِسِيُع ٱلحعَِقاِب   ١٦٥ ِحيُم
َتقِيم  مُّ  إَِلَٰ ِصَرَٰط  چأ ية  مالحظة:  رأأس أ ية للمدين وامليك، فهي  معدودة للجميع. چ١٦٢سح
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 سورة األعراف
 

 
  چِمِنحُهۥچ٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 

ُرونَ چ٣ كه   چ تَذه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 
 

 
 

 

 
 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

رِكَ  ١ الٓٓمٓص  نزَِل إََِلحَك فَََل يَُكن ِِف َصدح
ُ
 َحَرج   كَِتٌَٰب أ

ِمننَِي تِلُنِذَر بِهِۦ َوذِكح  هُ ِمِنح  نزَِل إََِلحكُ ٱتهبُِعواْ  ٢َرىَٰ لِلحُمؤح
ُ
 مَمآ أ

َِلَآءَ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  وح
َ
ا قَلِيَل  ۖ   َوََل تَتهبُِعواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ُروَن  مه تََذكه

٣  ٓ َنََٰها فََجا لَكح هح
َ
َية  أ ُسَنا َوَكم ِمِن قَرح

ح
وح هُ بََيَٰ َءَها بَأ

َ
 مح ًتا أ

َٰهُ  ٤قَآئِلُوَن  َوى ُسَنآ بَ  مإِذح َجآَءهُ  مح َفَما ََكَن َدعح
ح
ٓ أ ْ  إَِله ن قَالُٓوا

َ
ا إِنه  أ

رحِسَل ـ َ فَلَنَسح  ٥ ُكنها َظَٰلِِمنيَ 
ُ
ِيَن أ  لَنه ـ َ َولَنَسح  مح إََِلحهِ لَنه ٱَّله

حُمرحَسلنَِي  نه َعلَيحهِ  ٦ٱل ِ  مفَلََنُقصه  ٧َوَما ُكنها ََغٓئِبنَِي  عِلحم   ب
حَوزحنُ  َقُّ   يَوحَمئِذ   َوٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ٱۡلح
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ َفَمن َثُقلَتح َمَو

لُِحوَن  حُمفح تح  ٨ٱل ِ َوَمنح َخفه ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ٓواْ َمَو يَن َخِّسُ

نُفَسهُ 
َ
ِ  مأ ْ أَِبب لُِمونَ َما ََكنُوا َٰكُ  ٩ تََٰيَٰتَِنا َيظح نه ِِف  مح َولََقدح َمكه

ۡرِض وََجَعلحَنا
َ ُكُرونَ قَلِيَل  ۖ   َمَعَٰيَِش فِيَها مح لَكُ  ٱۡلح ا تَشح  ١٠  مه

َنَٰكُ  َنَٰكُ  مح َولََقدح َخلَقح رح ُجُدواْ  َنا لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ُثمه قُلح  مح ُثمه َصوه ٱسح
ٓ إِبحلِيَس لَمح يَُكن ِمِنَ  َِٰجِدينَ  ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إَِله  ١١ ٱلسه

 ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چالٓٓمٓص چ١أ ية  مالحظة:

 

 ُسوَرةُ األعراف



 

 
152 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

  چِمِنحُهۥچ١٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 
 
 
 

  چَرََٰطَك سِ چ١٦

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 
 
 
 

 
 

تَُك  َمرح
َ
ُجَد إِذح أ َله تَسح

َ
۠ ۖ   قَاَل َما َمَنَعَك أ نَا

َ
ُه ِمِنح  َخۡيح  قَاَل أ

َتِّن ِمن نهار  
َتُهۥ ِمن ِطني   َخلَقح بِطح ِمنحَها  ١٢ وََخلَقح قَاَل فَٱهح

ُرجح َفَما يَُكوُن  َ فِيَها فَٱخح ن َتَتَكَبه
َ
َٰغِرِينَ لََك أ  إِنهَك ِمَن ٱلصه

ِِنٓ إَِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثونَ  ١٣ نِظرح
َ
حُمنَظرِينَ  ١٤ قَاَل أ  قَاَل إِنهَك ِمَن ٱل

ُعَدنه لَهُ  ١٥ قح
َ
َويحتَِّن َۡل غح

َ
ٓ أ َتقِيمَ  ِصَرََٰطَك  مح قَاَل فَبَِما حُمسح  ١٦ ٱل
ِ مِِ  مُثمه ٓأَلتِيَنههُ  يحِديه نُۢ َبنيح

َ
يحَمَٰنِهِ  مح هِ َوِمنح َخلحفِ  مح أ

َ
 مح وََعنح أ

ََثَهُ ۖ   مح َشَمآئِلِهِ  وََعن كح
َ
ُرجح  ١٧َشَِٰكِريَن  مح َوََل ََتُِد أ قَاَل ٱخح

ُءوم   ُحوِمنحَها َمذح دح ه ۖ   ار  ا مه نه َجَهنهَم  مح َمن تَبَِعَك ِمنحهُ ل
َ
َِل مح
َ
َۡل

َعِنيَ  مح ِمنكُ  َجح
َ
َنهَة  ١٨ أ نَت َوَزوحُجَك ٱۡلح

َ
ُكنح أ ـ َاَدُم ٱسح َوَيَٰٓ

َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن َوََل ِشئحُتَما ُث فلَُُكَ ِمنح َحيح  َرَبا َهَِٰذهِ ٱلشه َتقح
َٰلِِمنَي  يحَطَُٰن َِلُبحِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي  ١٩ٱلظه وََس لَُهَما ٱلشه فَوَسح

َُٰكَما َربُُّكَما َعنح َهَِٰذهِ  َٰءتِِهَما َوقَاَل َما َنَهى َعنحُهَما ِمن َسوح
 ٓ َجَرةِ إَِله وح ٱلشه

َ
ِ أ ن تَُكونَا َملََكنيح

َ
 ٢٠ِمَن ٱلحَخَِِٰلِيَن  تَُكونَا  أ

ٓ إِِنِ لَُكَما لَِمنَ َوقَاسَ  َِٰصِحنَي  َمُهَما َُٰهَما بُِغُرور   ٢١ٱلنه ى
 ۖ  فََدله

َٰءُتُهَما َوَطفَِقا  َجَرةَ بََدتح لَُهَما َسوح ا َذاقَا ٱلشه ََيحِصَفاِن فَلَمه
َنه  نحَهُكَما َعن ۖ   ةِ َعلَيحِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلح

َ
لَمح أ
َ
ٓ أ َُٰهَما َربُُّهَما َونَاَدى

يحَطََٰن لَُكَما َعُدِو   قُل لهُكَمآ إِنه ٱلشه
َ
َجَرةِ َوأ بنِي   تِلحُكَما ٱلشه  ٢٢مُّ
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َشآءِ چ٢٨  بِٱلحَفحح
  چَتُقولُونَ يَ 

بدال ايءًا مفتوحة.  ابن كثري ابلإ

 

 چَوٱدحُعوهُۥچ٢٩

 بصةل هاء الضمري.ابن كثري 

سِ چ٣٠  چُبونَ َوَيحح

ابن كثري بكرس السني.

نُفَسَنا ِإَومح قَاََل َربهَنا َظلَ 
َ
ٓ أ فِرح نَلَا َوتَرحَۡححَنا نَلَُكوَننه ن له َنا  مح َتغح
َخَِّٰسِيَن 

ْ َبعحُضكُ  ٢٣ِمَن ٱلح بُِطوا ۖ   ِِلَعحض  َعُدِو   مح قَاَل ٱهح
َتَقِر   مح َولَكُ  ۡرِض ُمسح

َ قَاَل فِيَها  ٢٤ َوَمَتٌَٰع إَِلَٰ ِحني   ِِف ٱۡلح
َن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمنحَها َُّتحرَُجوَن  ََٰبِّنٓ َءاَدَم قَدح  ٢٥ََتحَيوح تََٰي

 َ نَزنلح
َ
َٰءتِكُ ِِلَاس   مح ا َعلَيحكُ أ َٰرِي َسوح َوِِلَاُس ۖ   اَورِيش   مح ا يَُو

َٰلَِك َخۡيح   َوىَٰ َذ ِ  ۖ  ٱتلهقح َٰلَِك ِمنح َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله ُروَن  مح لََعلههُ َذ كه يَذه
بََويحكُ  ٢٦

َ
َرَج أ خح

َ
يحَطَُٰن َكَمآ أ تِنَنهُكُم ٱلشه ََٰبِّنٓ َءاَدَم ََل َيفح  متََٰي

ٓ مِِ  َٰءتِِهَما َنهةِ يََنُِع َعنحُهَما ِِلَاَسُهَما لُِۡيَِيُهَما َسوح إِنهُهۥ  ۖ  َن ٱۡلح
َٰكُ  َنهُ  مح يََرى إِنها َجَعلحَنا  ۖ  مح ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمنح َحيحُث ََل تََروح

ِيَن  َِلَآَء لَِّله وح
َ
َيَِٰطنَي أ ِمُنوَن ٱلشه َِٰحَشة   ٢٧ََل يُؤح ْ َف  ِإَوَذا َفَعلُوا

نَا َعلَيح  ْ وََجدح َمَرنَا بَِهاقَالُوا
َ
ُ أ ٓ َءابَآَءنَا َوٱَّلله َ ۖ   َها ََل قُلح إِنه ٱَّلله

ُمُر 
ح
َشآءِ يَأ َتُقولُوَن ۖ   بِٱلحَفحح

َ
ِ َما أ لَُموَن لََعَ ٱَّلله قُلح  ٢٨ََل َتعح
ِط  َمَر َرَِبِ بِٱلحقِسح

َ
ْ وُُجوَهكُ ۖ   أ قِيُموا

َ
ِجد   مح َوأ ِ َمسح

 ِعنَد ُكِ
كُ  ۖ  ينَ ُُمحلِِصنَي ََلُ ٱلِِ  هُ َوٱدحُعو

َ
رِيًقا فَ  ٢٩وَن َتُعودُ  مح َكَما بََدأ
َلَٰلَةُ  َيَِٰطنَي  ۖ  َهَدىَٰ َوفَِريًقا َحقه َعلَيحِهُم ٱلضه ْ ٱلشه َُذوا ُهُم ٱَّته إِنه

 ِ َِلَآَء ِمن ُدوِن ٱَّلله وح
َ
َسُبونَ أ نههُ  َوَيحح

َ
َتُدوَن مُّ  مأ  ٣٠هح

 ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چَتُعوُدونَ چ٢٩أ ية  مالحظة:
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 چلح يَُنِ چ٣٣

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.
َجلُهُ ا جَ چ٣٤

َ
 چۥمُ أ

سقاط اهلمزة الأوىل  الزبي ابإ

مع مع القرص والتوسط 

القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

وقنبل هل وهجان بتسهيل 

 الثانية وهو املقدم يف الأداء،

ٓ جَ چ  چۥمُ َجلُهُ ۬ا ءَ ا

بدال أألفًا.  والإ

ٓ جَ چ  چۥمُ َجلُهُ َء اا

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه، وهجان الشاطبية، 

 اهلمزة الأوىل.ووجه حبذف 

ْ زِينََتكُ ۞   ََٰبِّنٓ َءاَدَم ُخُذوا ِجد   مح تََٰي ِ َمسح
َوُُكُواْ  ِعنَد ُكِ

ُبواْ  َ ِفُوٓ َوٱۡشح ْ َوََل تُّسح ِفنَِي  ۖ  ا حُمّسح َم  ٣١إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱل قُلح َمنح َحره
ِيَِبَِٰت ِمَن ٱلِرِزحقِ  زِيَنةَ  َرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطه خح

َ
ِ ٱلهِتٓ أ قُلح ِهَ  ۖ  ٱَّلله

نح  ِ ٱلُّ َيوَٰة َ ْ ِِف ٱۡلح ِيَن َءاَمُنوا َكَذَٰلَِك ۖ   يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  َيا َخالَِصة  لَِّله
ُل ٱٓأۡلتََٰيَِٰت  م  ُنَفِصِ لَُموَن  لَِقوح َِٰحَش  ٣٢َيعح َ ٱلحَفَو َم َرَِبِ  إِنهَما َحره

قُلح
ِ َما َظَهَر ِمنحَها َوَما  َ بَِغۡيح َغح َم َوٱِلح ثح ِ

ُِكواْ  َبَطَن َوٱۡلح ن تُّشح
َ
ِقِ َوأ َ

ٱۡلح
ِ َما لَمح  ِلح بِٱَّلله ْ لََعَ ٱبِهِۦ ُسلحَطَٰن   ُيََنِ ن َتُقولُوا

َ
ِ َما ََل ا َوأ َّلله

لَُموَن  َجل   ٣٣َتعح
َ
ة  أ مه
ُ
ِ أ
َجلُهُ جَ فَإَِذا ۖ   َولُِكِ

َ
ِخُروَن ََل  مح آَء أ

ح
َتأ يَسح

ِدُموَن  َساَعة   َتقح ا  ٣٤َوََل يَسح ََٰبِّنٓ َءاَدَم إِمه ِ تََٰي ت
ح
 رُُسل   مح يَنهكُ يَأ

وَن َعلَيحكُ  مح ِمِنكُ  لََح فَََل َءاتََٰيَِٰت  مح َيُقصُّ صح
َ
 َفَمِن ٱتهََّقَٰ َوأ

ْ أَِب ٣٥َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح َخوحٌف َعلَيحه بُوا ِيَن َكذه تََٰيَٰتَِنا َوٱَّله
َحَُٰب ٱ صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ٓ أ ْ َعنحَها وا ََبُ َتكح وَن  مح هُ ۖ   نلهارِ َوٱسح فِيَها َخَِِٰلُ

َب أَِب ٣٦ وح َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفح لَُم ِممه ظح

َ
َٰتِهِۦٓ َفَمنح أ  ۖ  تََٰي

ْوَلَٰٓئَِك َيَنالُهُ 
ُ
َٰٓ إَِذا َجآَءتحهُ ۖ   َن ٱلحِكَتَٰبِ مِِ  منَِصيُبهُ  مح أ  مح َحته

َنهُ  َن َما ُكنتُ  مح رُُسلَُنا َيَتَوفهوح يح
َ
ْ أ ِ  مح قَالُٓوا ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ۖ   تَدح

نُفِسهِ 
َ
َٰٓ أ نههُ  مح قَالُواْ َضلُّواْ َعنها وََشِهُدواْ لََعَ

َ
ْ  مح أ  ٣٧ َكَٰفِرِينَ  ََكنُوا
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ُؤََلٓءِ چ٣٨ َهَٰٓ
 چَضلُّونَايَ 

بدال ايًء  ابن كثري ابلإ

 مفتوحة.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ْ ُخلُوا َمم  قَاَل ٱدح
ُ
ِنِ مِِ  مقَدح َخلَتح ِمن َقبحلِكُ  ِِفٓ أ ِ

َن ٱۡلح
نِس  ِ

مه ۖ   ِِف ٱنلهارِ َوٱۡلح
ُ
َتَهاله  ة  ُُكهَما َدَخلَتح أ خح

ُ
َٰٓ إَِذا ۖ   َعَنتح أ َحته

 ْ اَرُكوا رَ فِيَها ََجِيع  ٱده خح
ُ
َٰهُ ا قَالَتح أ َٰهُ  مح ى ولَى

ُ
ُؤََلٓءِ َربهَنا  مح ِۡل َهَٰٓ

َضلُّونَا
َ
ف  َعَذاب   مح اتِهِ ـ َ فَ  أ   ۖ   ا ِمَِن ٱنلهارِ ا ِضعح

ِضعحف   قَاَل لُِكِ
لَُموَن ـن له َوَلَٰكِ  َٰهُ  ٣٨ا َتعح ولَى

ُ
َٰهُ  مح َوقَالَتح أ َرى خح

ُ
َفَما ََكَن  مح ِۡل

ل   مح لَكُ 
ْ ٱلحَعَذاَب بَِما ُكنتُ  َعلَيحَنا ِمن فَضح  مح فَُذوقُوا

ِسُبوَن  بُواْ أَِب ٣٩تَكح ِيَن َكذه َٰتَِنا إِنه ٱَّله ْ َعنحَها ََل تََٰي وا ََبُ َتكح َوٱسح
َٰ  مح ُتَفتهُح لَهُ  بحَو

َ
َٰ يَلَِج أ َنهَة َحته ُخلُوَن ٱۡلح َمآءِ َوََل يَدح ُب ٱلسه

َِياطِ  ََمُل ِِف َسِمِ ٱۡلح رِِمنَي  ۖ   ٱۡلح حُمجح  ملَهُ  ٤٠َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل
 ََنحزِيَوَكَذَٰلَِك  ۖ  َغَواش   مح َوِمن فَوحقِهِ  ن َجَهنهَم ِمَهاد  مِِ 

َٰلِِمنَي  َٰلَِحَِٰت ََل نَُكِلُِف  ٤١ٱلظه ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله
َنهةِ  َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َعَهآ أ ًسا إَِله وُسح وَن  مح هُ ۖ   َنفح فِيَها َخَِِٰلُ

َنا َما ِِف  ٤٢ ِمن ََتحتِِهُم ََتحرِي  نح ِغِل  مِِ  مُصُدورِهِ  َونَزَعح
نحَهَٰرُ 
َ ََٰذا َوَما ُكنها ۖ   ٱۡلح ََٰنا لَِه ِي َهَدى ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ْ ٱۡلح َوقَالُوا

 ُ ََٰنا ٱَّلله نح َهَدى
َ
ََلٓ أ َتِدَي لَوح َقِِ ۖ   نِلَهح ۖ   لََقدح َجآَءتح رُُسُل َرِبَِنا بِٱۡلح

 ْ ُتُموَها بَِما ُكنتُ  َونُوُدٓوا ورِثح
ُ
نهُة أ َ ن تِلحُكُم ٱۡلح

َ
َملُونَ  مح أ  ٤٣َتعح

 رأأس أ ية امليك، فهي  معدودة لبن كثري. چ٣٨ِمَِن ٱنلهارِ چأ ية  مالحظة:
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نه چ٤٤
َ
َنةَ  أ  چ لَعح

 الزبي بتشديد النون وفتح التاء.

وقنبل هل من الطيبة وهجان 

 كحفص، واكلزبي.

َحَٰبِ چ٤٧ صح
َ
 چتِلحَقا أ

سقاط اهلمزة الأوىل  مع الزبي ابإ

 .القرص والتوسط، والقرص أأوىل

الثانية وقنبل هل وهجان بتسهيل 

 وهو املقدم يف الأداء

َحَٰبِ ۬اتِلحَقآَء چ چصح

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

َحَٰبِ ٓاتِلحَقآَء چ چصح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجني الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

َة  چ٤٩ ْ  ۖ  بِرَۡحح ُخلُوا  چٱدح

ابن كثري بضم نون التنوين 

 وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 والكرس.الضم 

حَمآءِ چ٥٠  چوح يَ ٱل

 ابن كثري ابلإبدال ايًء مفتوحة.

نَا َما وََعَدنَا  ن قَدح وََجدح
َ
َحََٰب ٱنلهارِ أ صح

َ
َنهةِ أ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
َونَاَدىَٰٓ أ
ذهَن  ۖ  قَالُواْ َنَعمح ۖ   اَحِق   مح ا وََعَد َربُّكُ مه  ما َفَهلح وََجدتُّ َربَُّنا َحِق  

َ
فَأ

ن لهعح  مح بَيحَنهُ ُمَؤِذُِنُۢ 
َ
َٰلِِمنَي َنُة أ ِ لََعَ ٱلظه وَن  ٤٤ٱَّلله ِيَن يَُصدُّ ٱَّله

ِ َوَيبحُغوَنَها ِعوَج   ِ  ما وَهُ َعن َسبِيِل ٱَّلله  ٤٥ٱٓأۡلِخَرةِ َكَٰفُِروَن ب
َراِف رِجَ  ۖ  ِحَجاب  َوَبيحَنُهَما  عح

َ رِفُوَن اَّۢلُك  ال  َولََعَ ٱۡلح َيعح
 َٰ ٌَٰم َعلَيحكُ  ۖ  مح هُ بِِسيَمى ن َسَل

َ
َنهةِ أ َحََٰب ٱۡلح صح

َ
ْ أ ا لَمح  ۖ  مح َونَاَدوح

ُخلُوَها وَهُ  َمُعوَن  مح يَدح بحَصَٰرُهُ ۞  ٤٦َيطح
َ
تِلحَقآَء  مح ِإَوَذا ُصِفَتح أ

َحَِٰب  صح
َ
َٰلِِمنَي أ ْ َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا َمَع ٱلحَقوحِم ٱلظه  ٤٧ٱنلهارِ قَالُوا

عح 
َ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
رِفُوَنهُ َراِف رَِجاَل  َونَاَدىَٰٓ أ ِ  م َيعح َٰ ِسيمَ ب قَالُواْ َمآ  مح هُ ى

َّنَٰ َعنكُ  غح
َ
وَن  مح َوَما ُكنتُ  مح ََجحُعكُ  مح أ َِبُ َتكح ُؤََلٓءِ  ٤٨تَسح َهَٰٓ

َ
أ

تُ  قحَسمح
َ
ِيَن أ ُ  مح ٱَّله َة  ََل َيَنالُُهُم ٱَّلله ْ  ۖ  بِرَۡحح ُخلُوا َنهَة ََل َخوحٌف ٱدح ٱۡلح
نتُ  مح َعلَيحكُ 

َ
َحََٰب  ٤٩ََتحَزنُوَن  مح َوََلٓ أ صح

َ
َحَُٰب ٱنلهارِ أ صح

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

فِيُضواْ َعلَيحَنا ِمَن 
َ
نح أ
َ
َنهةِ أ وح ٱۡلح

َ
حَمآءِ أ ُ ٱل ا َرزَقَُكُم ٱَّلله َقالُٓواْ  ۖ  ِممه
َٰفِرِيَن  َمُهَما لََعَ ٱلحَك َ َحره ْ دِيَنهُ  ٥٠إِنه ٱَّلله َُذوا ِيَن ٱَّته و   مح ٱَّله ا لَهح

نحيَ ا وََغره َولَعِب   ةُ ٱلُّ ََيوَٰ َ ا   تحُهُم ٱۡلح َٰهُ فَٱَلح ْ  مح وحَم نَنَسى َقآَء لِ َكَما نَُسوا
ِمهِ  َٰتَِنا ََيحَحُدوَن َهََٰذا َوَما ََكنُواْ أَِب مح يَوح  ٥١تََٰي
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لحَنَُٰهۥچ٥٢  چفَصه
  چۥنَُسوهُ چ٥٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

  چَوٱدحُعوهُۥچ٥٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ  چهرَۡحح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 چٱلِرِيحَ چ٥٧

ساكن الياء  ابن كثري ابإ

 وحذف الألف.

ُ چ ُۢ ن  چاُّشَ

ابن كثري ابلنون بدل الياء 

 ومض الشني.

َنَٰهُ چ  چۥُسقح

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

يح چ  چت  مه

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

ُرونَ تَذه چ  چ كه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

ِ  مَنَٰهُ ِجئح َولََقدح  لحَنَٰ  ِكَتَٰب  ب َٰ ِعلحم  ُهد   هُ فَصه
َ ى لََعَ  ة  َورَۡحح

 ِ ِمُنوَن يُ  م  َقوح لِ وِيلَُهۥَهلح يَنُظُروَن  ٥٢ؤح
ح
ِِت  ۖ  إَِله تَأ

ح
يَوحَم يَأ

وِيلُُهۥ 
ح
ِيَن نَُسوتَأ ن َقبحُل قَدح َجآَءتح رُُسُل َرِبَِنا مِ  هُ َيُقوُل ٱَّله

َا ِمن ُشَفَعآَء  َِقِ َفَهل نله
َ بِٱۡلح َمَل َغۡيح وح نَُردُّ َفَنعح

َ
َفُعواْ نَلَآ أ فََيشح

َمُل  ِي ُكنها َنعح نُفَسهُ  ۖ  ٱَّله
َ
ٓواْ أ ا ََكنُواْ مه  مَوَضله َعنحهُ  مح قَدح َخِّسُ

وَن  ََتُ ۡرَض  ٥٣َيفح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله إِنه َربهُكُم ٱَّلله

يهام  
َ
َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِش  ِِف ِستهةِ أ حَل ٱنلهَهاَر ۖ   ُثمه ٱسح ُيغحَِش ٱَله

لُُبُهۥ َحثِيث   َرَٰتِۢ َيطح َس َوٱلحَقَمَر َوٱنلُُّجوَم ُمَسخه مح ۦٓ ا َوٱلشه ِ رِه مح
َ
 بِأ

رُ ۖ   مح
َ َلحُق َوٱۡلح ََل ََلُ ٱۡلح

َ
ُ َربُّ ٱلحَعَٰلَِمنيَ ۖ   أ ٱدحُعواْ  ٥٤ َتَباَرَك ٱَّلله

َيةً  تََۡضَُّع   مح َربهكُ  َتِدينَ  ۖ  وَُخفح حُمعح َوََل  ٥٥ إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱل
َلَٰ  َد إِصح ۡرِض َبعح

َ ِسُدواْ ِِف ٱۡلح إِنه ا   َوَطَمعً  اَخوحف   هُ ِحَها َوٱدحُعوُتفح
ََت  ِ قَرِيب  رَۡحح ِسننِيَ  ٱَّلله حُمحح ِي  َوُهوَ  ٥٦ ِمَِن ٱل  يُرحِسُل ٱَّله
 َٰ ُۢا ٱلِرتََِٰي َ َ يََديح َح بُّشح َتِهِۦَبنيح قَلهتح َسَحاب  ۖ   رَۡحح

َ
َٰٓ إَِذآ أ  ا ثَِقاَل  َحته

َنَٰ  ِيِت   ِِلََِل   هُ ُسقح حمَ  مه َا بِهِ ٱل نَزنلح
َ
ِ فَأ

َنا بِهِۦ ِمن ُكِ رَجح خح
َ
آَء فَأ

َتَٰ لََعلهكُ  ۖ  ٱثلهَمَرَٰتِ  حَموح ُرونَ  مح َكَذَٰلَِك َُّنحرُِج ٱل  ٥٧ تََذكه
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َ چ٥٩  چإِِنِ

 الياء.ابن كثري بفتح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بُوهُ چ٦٤ ۥ فََكذه
َنَيحَنَٰهُ 

َ
 چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِيُِب ََيحُرُج َنَباتُُهۥ بِإِذحِن َرِبِهۦِ   ََِلُ ٱلطه
ِي َخُبَث  َوٱِلح ََل َوٱَّله

م  َكَذَٰ  ا  ََيحُرُج إَِله نَِكد   ُكُروَن  لَِك نَُِصُِِف ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح  ٥٨يَشح
َ َما  لََقدح  ْ ٱَّلله ُبُدوا رحَسلحَنا نُوًحا إَِلَٰ قَوحِمهِۦ َفَقاَل تََٰيََٰقوحِم ٱعح
َ
أ
ۥٓ نح مِِ  ملَكُ  ُهُ َٰه  َغۡيح ٓ  إَِل َخاُف َعلَيحكُ إِِنِ

َ
م  َعِظيم   مح أ  َعَذاَب يَوح

ََٰك ِِف َضَلَٰل   ٥٩ ى ا لَََنَ
 ِمن قَوحِمهِۦٓ إِنه

ُ
حَمَِل بنِي   قَاَل ٱل قَاَل  ٦٠ مُّ

 ٦١ِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ن ره مِِ  ِكِّنِ رَُسول  َوَلَٰ  َِب َضَلَٰلَة   لَيحَس تََٰيََٰقوحِم 
بَِلُِغكُ 

ُ
نَصُح لَكُ  مح أ

َ
لَُم ِمَن ٱ مح رَِسََٰلَِٰت َرَِبِ َوأ عح

َ
ِ َما ََل َوأ َّلله

لَُموَن  وََعِجبحتُ  ٦٢َتعح
َ
ن َجآَءكُ  مح أ

َ
ر   مح أ َٰ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  ذِكح لََعَ

ْ َولََعلهكُ َوتِلَ  مح ِذَركُ َِلُن مح ِمِنكُ  رَُجل    ٦٣تُرحَۡحُوَن  مح تهُقوا
بُو َنَيحَنَٰ  هُ فََكذه

َ
ِيَن  هُ فَأ ِيَن َوٱَّله َنا ٱَّله َرقح غح

َ
َمَعُهۥ ِِف ٱلحُفلحِك َوأ

بُواْ أَِب ٓ َكذه َٰتَِنا َخاهُ  ََعد   َلَٰ ِإَو۞  ٦٤ََكنُواْ قَوحًما َعِمنَي  مح إِنههُ  ۖ  تََٰي
َ
 مح أ

ْ ٱا   ُهود   ُبُدوا َ َما لَكُ قَاَل تََٰيََٰقوحِم ٱعح َٰه   نح مِِ  مَّلله ۥٓ  إَِل ُهُ فَََل  ۖ  َغۡيح
َ
أ

ََٰك ِِف  ٦٥َتتهُقوَن  ى ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَوحِمهِۦٓ إِنها لَََنَ  ٱَّله
ُ
حَمَِل قَاَل ٱل

َِٰذبنَِي  َسَفاَهة   ََٰقوحِم لَيحَس َِب  ٦٦ِإَونها نَلَُظنَُّك ِمَن ٱلحَك قَاَل تََٰي
 ٦٧ نيَ ِبِ ٱلحَعَٰلَمِ ن ره َوَلَِٰكِّنِ رَُسول  مِِ  َسَفاَهة  
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 چَطة  صح بَ چ٦٩

 الزبي ابلصاد، وقنبل ابلسني.

َ چ  چَطة  سح ب

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

 

 

 

َنَيحَنَٰهُ چ٧٢
َ
 چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

بَ 
ُ
نَا۠ لَكُ  مح لُِِغكُ أ

َ
َلَِٰت َرَِبِ َوأ ِمنٌي  مح رَِسَٰ

َ
وََعِجبحتُ  ٦٨نَاِصٌح أ

َ
 مح أ

ن َجآَءكُ 
َ
ر   مح أ َٰ رَُجل   مح ِبِكُ ن ره مِِ  ذِكح

 ۖ  مح ِذَركُ َِلُن مح ِمِنكُ  لََعَ
ْ إِذح َجَعلَكُ  ِد قَوحِم نُوح   مح َوٱذحُكُرٓوا  مح َوَزاَدكُ  ُخلََفآَء ِمنُۢ َبعح

َطة  لحِق ِِف ٱۡلحَ  ح ِ لََعلهكُ فَٱذحُكُرٓواْ َءاََلٓ ۖ   بَص  لُِحونَ  مح َء ٱَّلله  ٦٩ ُتفح
 ْ ُبُد َءابَآُؤنَا قَالُٓوا َدهُۥ َونََذَر َما ََكَن َيعح َ وَحح ُبَد ٱَّلله ِجئحتََنا نِلَعح
َ
أ
تَِنا 
ح
ٓ إِ بَِما فَأ َِٰدقنَِي تَعُِدنَا قَاَل قَدح َوَقَع  ٧٠ن ُكنَت ِمَن ٱلصه

س   مح ِبِكُ ن ره مِِ  مَعلَيحكُ  َمآء   وََغَضٌب   رِجح سح
َ
تَُجَِٰدلُونَِّن ِِفٓ أ

َ
 أ

 ٓ يحُتُموَها نتُ َسمه
َ
َطَٰن  مه  مَوَءابَآؤُكُ  مح أ

ُ بَِها ِمن ُسلح َل ٱَّلله  ۖ  ا نَزه
ْ إِِنِ َمَعكُ  حُمنَتِظرِيَن َن مِِ  مفَٱنَتِظُرٓوا َنَيحَنَٰ  ٧١ٱل

َ
ِيَن  هُ فَأ َوٱَّله

َة   بُواْ أَِب َمَعُهۥ بِرَۡحح ِيَن َكذه َنا َدابَِر ٱَّله ََكنُواْ َوَما ۖ   تََٰيَٰتَِناِمِنها َوَقَطعح
ِمننِيَ  َخاهُ ِإَو ٧٢ ُمؤح

َ
ُبُدواْ ا   َصَٰلِح   مح َلَٰ َثُموَد أ قَاَل تََٰيََٰقوحِم ٱعح

َ َما لَكُ ٱ َٰ نح مِِ  مَّلله ُهُۥإَِل ن مِِ  ِيَِنة  بَ  مقَدح َجآَءتحكُ ۖ   ه  َغۡيح
ِ لَكُ ۖ   مح ِبِكُ ره  ُكلح فََذُروَها ۖ   َءايَة   مح َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱَّلله

ح
 ِِفٓ  تَأ

ۡرِض 
َ
ِ أ وَها بُِسوٓء  ۖ   ٱَّلله خُ فَ  َوََل َتَمسُّ

ح
َِلم   مح َذكُ َيأ

َ
 ٧٣َعَذاٌب أ

  



 

 
161 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 
 

 

 چاُيوت  بِ چ٧٤

 ابن كثري بكرس الباء.

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 چ٨١
َ
 چۥمُ نهكُ •أ

ابن كثري بزايدة مهزة عىل 

 الإس تفهام وتسهيل الثانية.

ْ إِذح َجَعلَكُ  ِد ََعد   مح َوٱذحُكُرٓوا كُ  ُخلََفآَء ِمنُۢ َبعح
َ
  مح َوَبوهأ

ۡرِض َتتهِخُذوَن ِمن ُسُهولَِها ُقُصور  
َ َباَل ا َوَتنحِحُتوَن ِِف ٱۡلح ِ

ٱۡلح
ِسِدينَ فَٱذحُكُرٓواْ َءاََلٓ ۖ   اُبُيوت   ۡرِض ُمفح

َ اْ ِِف ٱۡلح َثوح ِ َوََل َتعح  َء ٱَّلله
ِيَن  ٧٤ ْ ِمن َقوحِمهِۦ لَِّله وا ََبُ َتكح ِيَن ٱسح  ٱَّله

ُ
حَمَِل قَاَل ٱل
ْ لَِمنح  ِعُفوا ُتضح نه َصَٰلِح   مح َءاَمَن ِمنحهُ ٱسح

َ
لَُموَن أ َتعح

َ
رحَسل  أ ا مُّ

رحِسَل  ۖ  ِبِهِۦن ره مِِ 
ُ
ٓ أ ْ إِنها بَِما ِمُنوَن قَالُٓوا ِيَن  ٧٥بِهِۦ ُمؤح قَاَل ٱَّله

ِٓي َءاَمنتُ  ْ إِنها بِٱَّله ٓوا ََبُ َتكح ِ  مٱسح َفَعَقُرواْ  ٧٦هِۦ َكَٰفُِروَن ب
 ِ رِ َرِب مح

َ
اْ َعنح أ تَعُِدنَآ بَِما لُِح ٱئحتَِنا َوقَالُواْ تََٰيََٰصَٰ  مح هِ ٱنلهاقََة وََعَتوح

حُمرحَسلنَِي  َبُحواْ  ٧٧إِن ُكنَت ِمَن ٱل صح
َ
َفُة فَأ ُهُم ٱلرهجح َخَذتح

َ
فَأ

َٰ  ٧٨ َجَٰثِِمنيَ  مح ِِف َدارِهِ  ََٰقوحِم لََقدح  مح  َعنحهُ َفَتَوله َوقَاَل تََٰي
بحلَغحُتكُ 

َ
ُت لَكُ  مح أ َة َرَِبِ َونََصحح

ا َُتِبُّوَن ـن له َوَلَٰكِ  مح رَِسالَ
َِٰصِحنيَ  تُوَن  َولُوًطا إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ  ٧٩ ٱلنه

ح
تَأ
َ
َفَِٰحَشَة َما ٱلح أ

ِ  مَسَبَقكُ  َحد  ب
َ
تُوَن  مح إِنهكُ  ٨٠ِمَِن ٱلحَعَٰلَِمنَي  َها ِمنح أ

ح
تَلَأ

َوة  ٱلرَِِجاَل  نتُ  ۖ  آءِ ِمِن ُدوِن ٱلِنِسَ  َشهح
َ
ِفُونَ  قَوحم   مح بَلح أ  ٨١ مُّّسح
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َنَيحَنَٰهُ چ٨٣
َ
 چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چَرَٰط  سِ چ٨٦

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.
 

 

رُِجوهُ  خح
َ
ْ أ ن قَالُٓوا

َ
ٓ أ  نمِِ  مَوَما ََكَن َجَواَب قَوحِمهِۦٓ إَِله

َيتِكُ  نَاس   مح إِنههُ ۖ   مح قَرح
ُ
ُرونَ  أ َنَيحَنَٰ  ٨٢ َيَتَطهه

َ
ۥٓ  هُ فَأ لَُه هح

َ
 َوأ

تَهُ 
َ
َرأ نَا َعلَيحهِ  ٨٣ ۥ ََكنَتح ِمَن ٱلحَغََِٰبِينَ إَِله ٱمح َطرح مح

َ
 مَوأ

رِِمنَي فَٱنُظرح َكيحَف ۖ   اَطر  مه  حُمجح َٰقَِبُة ٱل ِإَوَلَٰ  ٨٤ََكَن َع
َخاهُ 
َ
َيَن أ ْ ٱا   ُشَعيحب   مح َمدح ُبُدوا َ َما لَكُ قَاَل تََٰيََٰقوحِم ٱعح  مَّلله

ُهُۥنح مِِ  َٰه  َغۡيح فُواْ ۖ   مح ِبِكُ ن ره مِِ  ِيَِنة  بَ  مقَدح َجآَءتحكُ ۖ   إَِل وح
َ
فَأ
َيآَءهُ  شح

َ
ْ ٱنلهاَس أ حِمََياَن َوََل َتبحَخُسوا َوََل  مح ٱلحَكيحَل َوٱل

َلَِٰحهَ  َد إِصح ۡرِض َبعح
َ ْ ِِف ٱۡلح ِسُدوا َٰلِكُ ا   ُتفح  ر  ـَخيح  مح َذ

ِمنِ مُّ  مإِن ُكنتُ  مح كُ له   بُِكِلِ َوََل  ٨٥ نيَ ؤح
ْ ُعُدوا  ِصَرَٰط  َتقح

وَن َعن  ِ َمنح َءاَمَن بِهِۦ تُوِعُدوَن َوتَُصدُّ َسبِيِل ٱَّلله
ْ ا   َوَتبحُغوَنَها ِعوَج   كُ  قَلِيَل   مح إِذح ُكنتُ َوٱذحُكُرٓوا َ ۖ   مح فََكَثه

ِسِديَن  ٱنُظُرواْ َكيحَف وَ  حُمفح َِٰقَبُة ٱل  ِإَون ََكَن َطآئَِفة   ٨٦ََكَن َع
ِيٓ  مح ِمِنكُ  ْ بِٱَّله رحِسلحُت بِهِۦ َوَطآئِفَ  َءاَمُنوا

ُ
ِمُنواْ يُ  مح له  ة  أ ؤح

ُ بَيح  َٰ َُيحُكَم ٱَّلله واْ َحته َِبُ ُ ٱلحَحَِٰكِمنَي َوُهَو  ا  َننَ فَٱصح  ٨٧َخۡيح
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 ۞ ْ وا ََبُ َتكح ِيَن ٱسح  ٱَّله
ُ
حَمَِل رَِجنهَك  قَاَل ٱل  ِمن قَوحِمهِۦ نَلُخح

ْ َمَعَك ِمن قَرح  ِيَن َءاَمُنوا وح تَلَُعوُدنه ِِف تََٰيَُٰشَعيحُب َوٱَّله
َ
ٓ أ  َيتَِنا

َولَوح ُكنها َكَٰرِهنِيَ ا   ِملهتِنَ 
َ
ِ  ٨٨ قَاَل أ يحَنا لََعَ ٱَّلله ََتَ َكِذبًا  قَِد ٱفح

نَا ِِف ِملهتِكُ  ََٰنابَ  مإِنح ُعدح َد إِذح ََنهى ُ ِمنحهَ  عح  َوَما يَُكونُ ا   ٱَّلله
ُ َربُّنَ  ن يََشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ٓ إَِله ن نهُعوَد فِيَها

َ
ٓ أ وَِسَع َربَُّنا ُكه ا   نَلَا
ء   حنَ ا   ِعلحمً  ََشح ِ تََوُكه َ قَوحِمَنا ا   لََعَ ٱَّلله َتحح بَيحَنَنا َوَبنيح َربهَنا ٱفح

ُ ٱلحَفَٰتِِحنيَ  نَت َخۡيح
َ
َِقِ َوأ

ح  ٨٩ بِٱۡلح ِيَن َكفَ َوقَاَل ٱل  ٱَّله
ُ
ُرواْ َمَِل

تُ  ِمن َبعح وَن ا له ذ  إِ  مح ُشَعيحًبا إِنهكُ  مح قَوحِمهِۦ لَئِِن ٱته  ٩٠َخَِّٰسُ
ْ ِِف َدارِهِ  َبُحوا صح

َ
َفُة فَأ َخَذتحُهُم ٱلرهجح

َ
ِيَن  ٩١َجَٰثِِمنَي  مح فَأ ٱَّله

بُواْ ُشَعيحب    َكذه
َ
نَ ن له ا َكأ اْ فِيهَ مح َيغح بُواْ ُشَعيحب  ا   وح ِيَن َكذه ا ََكنُواْ ٱَّله
َخَِّٰسِيَن 

َٰ َعنحهُ  ٩٢ُهُم ٱلح ُتكُ  َوقَاَل تََٰيََٰقوحِم لََقدح  مح َفَتَوله بحلَغح
َ
 مح أ

ُت لَكُ رَِسَٰ  م   فََكيحَف َءاَسَٰ  مح  َلَِٰت َرَِبِ َونََصحح َٰ قَوح  لََعَ
َية   ٩٣َكَٰفِرِيَن  رحَسلحَنا ِِف قَرح

َ
ٓ أ ٓ ن مِِ  َوَما ِبِ  إَِله

هح  نه
َ
ٓ أ نَا َخذح

َ
لََها أ

 َ َسآءِ بِٱِلح
ح
ٓ أ ا ه هُعوَن  مح ءِ لََعلههُ َوٱلۡضه َا َمَّكَن  ٩٤يَۡضه نلح ُثمه بَده

آُء  ه ْ قَدح َمسه َءابَآَءنَا ٱلۡضه قَالُوا ْ وه َٰ َعَفوا ََسَنَة َحته ِيِئَةِ ٱۡلح ٱلسه
َنَٰهُ  َخذح

َ
آُء فَأ ه َتة  بَ  مَوٱلّسه ُعُرونَ  مح َوهُ  غح  ٩٥ ََل يَشح
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وح چ٩٨
َ
ِمنَ  أ

َ
 چأ

ساكن الواو.ابن كثري   ابإ

 

 
 نََشآءُ چ١٠٠
 چۥمُ َصبحَنَٰهُ وَ 

بدال واوًا  ابن كثري ابلإ

 مفتوحة.

 

 

 
 

 

 

 

 

 ْ ا َقوح ْ َوٱته َل ٱلحُقَرىَٰٓ َءاَمُنوا هح
َ
نه أ
َ
َنا َولَوح أ   رََكَٰت  بَ  مَعلَيحهِ لََفَتحح

َنَٰهُ  َخذح
َ
ْ فَأ بُوا ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه

َ َمآءِ َوٱۡلح ِ  مِمَِن ٱلسه  َما ََكنُواْ ب
ِسُبوَن  ُل ٱلحُقَرىَٰٓ  ٩٦يَكح هح

َ
ِمَن أ

َ
فَأ
َ
تِ أ

ح
ن يَأ

َ
ُسَنا بَ  مَيهُ أ

ح
ا ت  بََيَٰ أ

وَ  ٩٧نَآئُِموَن  مح َوهُ 
َ
ُل ٱلحُقَرىَٰٓ  أ هح

َ
ِمَن أ
َ
 أ

ح
ن يَأ
َ
 بَ  متَِيهُ أ

ح
 ُضۡح  ُسَنا أ

َر ٱ ٩٨يَلحَعُبوَن  مح َوهُ  ِمُنواْ َمكح
َ
فَأ
َ
ِ أ َمُن  ۖ  َّلله

ح
ِ إَِله فَََل يَأ َر ٱَّلله َمكح

وَن  ۡرَض ِمنُۢ  ٩٩ٱلحَقوحُم ٱلحَخَِّٰسُ
َ ِيَن يَرِثُوَن ٱۡلح

ِد لَِّله َو لَمح َيهح
َ
أ

 
َ
ٓ أ لَِها هح

َ
ِد أ َصبحَنَٰهُ وح ن له َبعح

َ
ِ  منََشآُء أ َٰ  ۖ  مح ُذنُوبِهِ ب َبُع لََعَ َوَنطح

َمُعوَن  مح َفهُ  مح قُلُوبِهِ  َنُقصُّ َعلَيحَك ِمنح  تِلحَك ٱلحُقَرىَٰ  ١٠٠ََل يَسح
ۢنَبآئِهَ 

َ
ِ  مرُُسلُهُ  مح َولََقدح َجآَءتحهُ ا   أ َِيَِنَِٰت ب ِمُنواْ ٱِلح ْ َِلُؤح َفَما ََكنُوا

بُواْ ِمن َقبحُل بَِما  َٰفِرِيَن  ۖ  َكذه َٰ قُلُوِب ٱلحَك ُ لََعَ َبُع ٱَّلله َكَذَٰلَِك َيطح
ََثِهِ  ١٠١ كح

َ
نَا ِۡل د  مِِ  مَوَما وََجدح ََثَهُ ۖ   نح َعهح كح

َ
ٓ أ نَا  مح ِإَون وََجدح

ِدهِ  ١٠٢لََفَِٰسقِنَي  َن وَسَٰ أَِبمُّ  مُثمه َبَعثحَنا ِمنُۢ َبعح تََٰيَٰتَِنآ إَِلَٰ فِرحَعوح
ْ بَِها يْهِۦ َفَظلَُموا ِسِديَن ۖ   َوَمََلِ حُمفح َٰقَِبُة ٱل فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع

ُن إِِنِ رَُسول   ١٠٣  ١٠٤ِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ن ره مِِ  َوقَاَل ُموَسَٰ تََٰيَٰفِرحَعوح
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 چ َمَِعح چ١٠٥

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 چۥَعَصاهُ چ١٠٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

رحجِ چ١١٢
َ
 چۥهُ ـ ح أ

ابن كثري هبمزة ساكنة بعد 

 اجلمي ومض الهاء وصلهتا.

َخاهُ چ
َ
 چۥَوأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

 چُف قه تَلَ چ١١٧

ابن كثري بفتح الالم وتشديد 

القاف. وزاد الزبي بتشديد 

التاء وصاًل ويف الابتداء 

 مثلهم

 چلحَقُف ِهَ ته چ

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 
َ
َٰٓ أ َقه ـن له َحقِيٌق لََعَ ِ إَِله ٱۡلح قُوَل لََعَ ٱَّلله

َ
ٓ أ  مِجئحُتكُ قَدح  ۖ  ا

 ِ رحِسلح  مح ِبِكُ ن ره مِِ  بَِيَِنة  ب
َ
َٰٓءِيَل  بَِّنٓ  َمَِعَ فَأ َر قَاَل إِن  ١٠٥إِسح

ِت  يَة  ُكنَت ِجئحَت أَِب
ح
َِٰدقنَِي فَأ ٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه  ١٠٦بَِها

لحََّقَٰ 
َ
َبان   هُ َعَصافَأ بنِي   فَإَِذا ِهَ ُثعح َونََزَع يََدهُۥ فَإَِذا ِهَ  ١٠٧مُّ

َِٰظرِيَن  آءُ َبيحَض  َن إِنه َهََٰذا  ١٠٨لِلنه  ِمن قَوحِم فِرحَعوح
ُ
حَمَِل َقاَل ٱل

ن َُيحرَِجكُ  ١٠٩ َعلِيم   لََسَِٰحرٌ 
َ
ۡرِضكُ مِِ  ميُرِيُد أ

َ
َفَماَذا ۖ   مح نح أ

ُمُروَن 
ح
رحِجهح قَالُٓواْ  ١١٠تَأ

َ
َخا أ

َ
رح  هُ َوأ

َ
َمَدآئِِن َحَِّٰشِيَن َوأ

ح ِسلح ِِف ٱل
تُوَك  ١١١

ح
َن وَجَ  ١١٢ بُِكِلِ َسَِٰحر  َعلِيم  يَأ َحَرةُ فِرحَعوح آَء ٱلسه

ًرا  جح
َ
ْ إِنه نَلَا َۡل قَاَل َنَعمح  ١١٣إِن ُكنها ََنحُن ٱلحَغَٰلِبنَِي قَالُٓوا

بنَِي  مح ِإَونهكُ  حُمَقره آ  ١١٤لَِمَن ٱل ن تُلحَِّقَ ِإَومه
َ
آ أ قَالُواْ تََٰيَُٰموَسَٰٓ إِمه

حُملحقنَِي  ن نهُكوَن ََنحُن ٱل
َ
ْ  ١١٥أ لحُقوا

َ
اْ َسَحُرٓواْ ۖ   قَاَل أ لحَقوح

َ
آ أ فَلَمه

نُيَ ٱنلهاِس  عح
َ
ََتحَهُبوهُ أ ر  َعِظيم   مح َوٱسح ۞  116 وََجآُءو بِِسحح

لحِق َعَصاكَ 
َ
نح أ
َ
ٓ إَِلَٰ ُموَسَٰٓ أ وحَحيحَنا

َ
َما تَلحَقُف فَإَِذا ِهَ ۖ   َوأ

فُِكوَن 
ح
َملُوَن  ١١٧يَأ َقُّ َوَبَطَل َما ََكنُواْ َيعح َفُغلُِبواْ  ١١٨فََوَقَع ٱۡلح

َحَرةُ َسَِٰجِديَن وَ  ١١٩ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصَٰغِرِيَن  لحَِّقَ ٱلسه
ُ
 ١٢٠أ
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 چۥمُ ََٰۖمنتُ  َء۬اچ١٢٣

الزبي بزايدة مهزة اس تفهام 

 حفققها وسهل الثانية.

وقنبل وصاًل يبدل الأوىل 

واوًا ويسهل الثانية، ويف 

بتداء مثلهم  الإ

ُن چ  چۥمُ ََٰۖمنتُ  ۬اوَ فِرحَعوح

 وهل من الطيبة وهجان:

وجه الشاطبية، والثاين: 

بدال  اهلمزة الأوىل وصاًل اإ

 واوًا مع حتقيق الثانية.

نُ چ  َٰ وَ  فِرحَعوح
َ
چۥمُ َمنتُ أ

ُتُموهُ چ َكرح  چۥمه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چُل تُ قح َسنَ چ١٢٧

ساكن  ابن كثري بفتح النون واإ

 القاف ومض التاء خمففة.

 
 

 َءاَمنها بَِرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ 
ْ قَاَل  ١٢٢ َرِبِ ُموَسَٰ َوَهَُٰرونَ  ١٢١ قَالُٓوا

ُن  ِ  مَءاَمنتُ فِرحَعوح نح َءاَذَن لَكُ ب
َ
ر  ۖ   مح هِۦ َقبحَل أ  إِنه َهََٰذا لََمكح

ُتُمو َكرح لََها هُ مه هح
َ
رُِجواْ ِمنحَهآ أ حَمِديَنةِ تِلُخح لَُمونَ ۖ   ِِف ٱل  فََسوحَف َتعح

يحِديَكُ  ١٢٣
َ
َعنه أ َقِطِ

ُ
رحُجلَكُ  مح َۡل

َ
ُثمه  ف  نح ِخَلَٰ مِِ  مَوأ

َصِلَِبنهكُ 
ُ
َعِنَي  مح َۡل َجح

َ
آ إَِلَٰ َرِبَِنا ُمنَقلُِبوَن  ١٢٤أ ْ إِنه َوَما  ١٢٥قَالُٓوا

نح َءاَمنها أَِب
َ
ٓ أ ٓ إَِله نَ تَنقُِم ِمنها ا َجآَءتح فحرِغح  ا  تََٰيَِٰت َرِبَِنا لَمه

َ
ٓ أ َربهَنا

لِِمنَي ا َعلَيحَنا َصَبح   َنا ُمسح  ِمن قَوحِم  ١٢٦َوتَوَفه
ُ
حَمَِل َوقَاَل ٱل

ۡرِض َوَيَذَرَك 
َ ْ ِِف ٱۡلح ِسُدوا تََذُر ُموَسَٰ َوقَوحَمُهۥ َِلُفح

َ
َن أ فِرحَعوح
َنآَءهُ  َسُنَقِتُِل قَاَل  َوَءالَِهَتَك   بح

َ
ۦ نَِسآَءهُ  مح أ ِ َتۡحح ِإَونها  مح َونَسح

َِٰهُرونَ  مح فَوحَقهُ  ِ  ١٢٧ َق ْ بِٱَّلله َتعِيُنوا قَاَل ُموَسَٰ لَِقوحِمهِ ٱسح
وٓ  َِبُ ْ  َوٱصح ۡرَض  إِنه  ا

َ ِ يُورُِثَها َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهۦِ   ٱۡلح  َّلِله
وذِيَنا ِمن َقبح  ١٢٨ َوٱلحَعَٰقَِبُة لِلحُمتهقِنيَ 

ُ
دِ قَالُٓواْ أ تِيََنا َوِمنُۢ َبعح

ح
ن تَأ
َ
 ِل أ

ن مح َربُّكُ  َعََسَٰ  قَاَل  ا  ِجئحتَنَ  َما
َ
لَِك  أ لَِفكُ  مح َعُدوهكُ  ُيهح َتخح  مح َويَسح

َملُوَن  ۡرِض َفَينُظَر َكيحَف َتعح
َ ٓ َءاَل  ١٢٩ِِف ٱۡلح نَا َخذح

َ
َولََقدح أ

ص   ننَِي َوَنقح َن بِٱلِسِ ُروَن  مح ِمَِن ٱثلهَمَرَِٰت لََعلههُ  فِرحَعوح كه  ١٣٠يَذه
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 چ ۥَبَٰلُِغوهُ چ١٣٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

 چ هَُكِمَ چ١٣٧

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

ْ نَلَا َهَِٰذهۦِ   ََسَنُة قَالُوا
 َسِيَِئة   مح ِإَون تُِصبحهُ  فَإَِذا َجآَءتحُهُم ٱۡلح

ۥٓ   َعُه ْ بُِموَسَٰ َوَمن مه وا ُ ۡيه َما َطَٰٓئِرُهُ  َيطه ََلٓ إِنه
َ
ِ  مح أ  ِعنَد ٱَّلله

ََثَهُ  كح
َ
لَُموَن  مح َوَلَِٰكنه أ مَ  ١٣١ََل َيعح تَِنا بِهِۦ ِمنح َوقَالُواْ َمهح

ح
ا تَأ

ِ  ة  َءايَ  َحَرنَا بَِها َفَما ََنحُن لََك بِمُ لِ مِ تَسح رح  ١٣٢ننَِي ؤح
َ
َسلحَنا فَأ

َم َءاتََٰيَٰت   َفادَِع َوٱله َل َوٱلضه ََراَد َوٱلحُقمه
وفَاَن َوٱۡلح  َعلَيحِهُم ٱلطُّ

َلَٰ  َفصه ْ قَوحم   ت  مُّ ْ َوََكنُوا وا ََبُ َتكح حرِِمنَي فَٱسح ا َوَقَع  ١٣٣ا ُمُّ َولَمه
ُع نَلَا َربهَك بَِما َعِهَد ِعنَدكَ َعلَيحِهُم  ُز قَالُواْ تََٰيَُٰموَس ٱدح ۖ   ٱلرِِجح

َت َعنها  ِمَُنه لََك َولََُنحِسلَنه َمَعَك بَِّنٓ لَئِن َكَشفح َز نَلُؤح ٱلرِِجح
َٰٓءِيَل  َر َجل  هُ  ١٣٤ إِسح

َ
َز إَِلَٰٓ أ َنا َعنحُهُم ٱلرِِجح ا َكَشفح  هُ لُِغوَبَٰ  مفَلَمه

َنا ِمنحهُ  ١٣٥يَنُكُثوَن  مح َذا هُ إِ  َرقحَنَٰهُ  مح فَٱنَتَقمح غح
َ
نههُ  مح فَأ

َ
َِمِ بِأ  مح ِِف ٱَلح

ْ أَِب بُوا ْ َعنحَها َغَٰفِلنَِي َكذه ِ  ١٣٦تََٰيَٰتَِنا َوََكنُوا َرثحَنا ٱلحَقوحَم ٱَّله وح
َ
يَن َوأ

َعُفوَن  َتضح َنا فِ ََكنُواْ يُسح ۡرِض َوَمَغَٰرَِبَها ٱلهِت َبََٰركح
َ  يَها  َمَشَٰرَِق ٱۡلح

تح  َٰ بَِّنٓ  َُكَِمُت َوَتمه َّنَٰ لََعَ ُسح َٰٓءِيَل بَِما  َرِبَِك ٱۡلح َر ْ  إِسح وا  َصََبُ
رُِشوَن  ُن َوقَوحُمُهۥ َوَما ََكنُواْ َيعح َنُع فِرحَعوح نَا َما ََكَن يَصح رح  ١٣٧َوَدمه

َِٰٓءيَل چأ ية  مالحظة: َر  رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ١٣٦بَِّنٓ إِسح
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 چ ۦفِيهِ چ١٣٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 
 
 
 

ِخيهِۦچ١٤٢
َ
 چ ِۡل

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
رح چ١٤٣

َ
 چِِن أ

ساكن الراء  ابن كثري ابإ

 وتفخميها.

 چٱنُظرح  َوَلَِٰكنُ چ

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 

نَا  َ َوَجََٰوزح َٰٓءِيَل ٱِلح َر م  بِبَِّنٓ إِسح َٰ قَوح
ْ لََعَ ا تَوح

َ
َر فَأ ُكُفوَن  حح  َيعح

َنا صح
َ
َٰٓ أ ه  م  لََعَ ٓ إَِلَٰه   ۖ  مح هُ ل َا َعل نله ْ تََٰيَُٰموَس ٱجح  ا َكَما قَالُوا
  ُؤََلٓءِ ُمَتَبه  إِنه َهَٰٓ  ١٣٨قَوحم  ََتحَهلُوَن  مح قَاَل إِنهكُ  ۖ  َءالَِهة   مح لَهُ 

ا هُ  َملُوَن  َوَبَِٰطل  هِ فِي مح مه ْ َيعح ا ََكنُوا َ ٱ ١٣٩مه َغۡيح
َ
ِ قَاَل أ  َّلله

بحغِيكُ 
َ
لَكُ َوُهَو ا إَِلَٰه   مح أ ِإَوذح  ١٤٠ لََعَ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  مح فَضه

َنَيحَنَٰكُ 
َ
َن يَُسوُمونَكُ مِِ  مأ وَٓء ٱلحَعَذاِب سُ  مح نح َءاِل فِرحَعوح

بحَنآَءكُ  ُيَقِتِلُونَ 
َ
ُيوَن نَِسآَءكُ  مح أ َتحح َٰلِكُ  ۖ  مح َويَسح  مَوِِف َذ

نَا ُموَسَٰ ۞  ١٤١ َعِظيم   مح ِبِكُ ن ره مِِ  ََلٓء  بَ  َٰثنَِي ََلحلَة   َوَوََٰعدح   ثََل
َنََٰها بَِعّشح   َممح

تح
َ
َبعنَِي ََلحلَة   َوأ رح

َ
َُٰت َرِبِهِۦٓ أ َٰ  َوقَاَل  ۖ  َفَتمه ِمي

ِخيُموَسَٰ 
َ
ِم  هِ ِۡل ِّن ِِف قَوح لُفح لِحح َوََل تَتهبِعح َهَُٰروَن ٱخح صح

َ
 َوأ

ِسِديَن  حُمفح َٰتَِنا َوَُكهَمُهۥ  ١٤٢َسبِيَل ٱل َٰ ا َجآَء ُموَسَٰ لِِمي  َولَمه
رِِِنٓ َربُُّهۥ قَاَل َرِبِ 
َ
نُظرح إََِلحَك  أ

َ
َِّٰن  ۖ  أ  َوَلَِٰكِن قَاَل لَن تََرى

َِّٰن  َتَقره َمَّكنَُهۥ فََسوحَف تََرى ََبِل فَإِِن ٱسح ا  ۖ  ٱنُظرح إَِل ٱۡلح  فَلَمه
َٰ َربُّ  آ ا   ا وََخره ُموَسَٰ َصعِق  ُهۥ لِلحَجَبِل َجَعلَُهۥ َدِك  ََتَله فَلَمه

فَاَق قَاَل ُسبحَحََٰنَك ُتبحُت إََِلحَك 
َ
ِمننَِي أ حُمؤح ُل ٱل وه

َ
نَا۠ أ
َ
 ١٤٣َوأ
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َ چ١٤٤  چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 چبِِرَسَٰلَِت چ

ابن كثري حبذف الألف الثانية 

فراد.  عىل الإ

 

 

 

 

 

 معًا.  چۥَيتهِخُذوهُ چ١٤٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

َُذوهُ چ١٤٨   چۥٱَّته

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

َطَفيحُتَك لََعَ ٱنلهاِس  إِِنِ قَاَل تََٰيَُٰموَسَٰٓ  َوبَِكَلَِٰم بِرَِسََٰلَِٰت ٱصح
َِٰكرِيَن  ٓ َءاتَيحُتَك َوُكن ِمَِن ٱلشه َوَكَتبحَنا ََلُۥ ِِف  ١٤٤فَُخذح َما

ء   ِ ََشح
حَواِح ِمن ُكِ ل

َ وحِعَظة   ٱۡلح ِصي مه ِ َل  َوَتفح ِ  لِ
ء  ُكِ َها  ََشح فَُخذح

ة   ْ  بُِقوه ُخُذوا
ح
َمَك يَأ ُمرح قَوح

ح
حح َوأ

َ
ْورِيكُ ا   َسنِهَ بِأ

ُ
َداَر  مح َسأ

وَن ِِف  ١٤٥ٱلحَفَِٰسقِنَي  ُ ِيَن َيَتَكَبه ُِف َعنح َءاتََٰيَِٰتَ ٱَّله صح
َ
َسأ
 ِ ۡرِض بَِغۡيح

َ ْ ُكه َءايَ ٱۡلح ا َِقِ ِإَون يََروح
ْ يُ ا ـله  ة  ٱۡلح ِمُنوا ِإَون بَِها ؤح
ْ َسبِيَل ٱلرُّشح  ا ْ َسبِيَل َسبِيَل   هُ ِد ََل َيتهِخُذويََروح ا ِ  ِإَون يََروح َغِ

ٱلح
ِ    َسبِيَل   هُ َيتهِخُذو َٰل نههُ َذ

َ
ْ أَِب مح َك بِأ بُوا ْ َعنحَها َكذه تََٰيَٰتَِنا َوََكنُوا

ْ أَِب ١٤٦َغَٰفِلنَِي  بُوا ِيَن َكذه تََٰيَٰتَِنا َولَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ َحبَِطتح َوٱَّله
َمَٰلُهُ  عح

َ
َملُوَن  ۖ  مح أ ْ َيعح َن إَِله َما ََكنُوا ََذ قَوحُم  ١٤٧َهلح َُيحَزوح َوٱَّته

ِدهِۦ ِمنح ُحلِِيِهِ  َل   مح ُموَسَٰ ِمنُۢ َبعح لَمح  ۖ  ُهۥ ُخَوارٌ ـا له د   َجسَ ِعجح
َ
أ

نهُهۥ ََل يَُكلُِِمهُ 
َ
ْ أ ا ِديهِ  مح يََروح َُذو َسبِيًَل   مح َوََل َيهح َوََكنُواْ  هُ ٱَّته
يحِديهِ  ١٤٨َظَٰلِِمنَي 

َ
ا ُسقَِط ِِفٓ أ نههُ  مح َولَمه

َ
اْ أ وح
َ
قَدح َضلُّواْ قَالُواْ  مح َوَرأ

  نلَئِ 
فِرح نَلَا نَلَُكوَننه ِمَن له َخَِّٰسِيَن مح يَرحَۡححَنا َربَُّنا َوَيغح

 ١٤٩ٱلح
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ِديَ چ١٥٠   چَبعح

 ابن كثري بفتح الياء.

ِخيهِ چ
َ
  چۦأ

 چۦإََِلحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  چنَت وَ تََشآُء چ١٥٥

بدال اهلمزة الثانية  ابن كثري ابإ

 واوًا مفتوحة.

ِسف  
َ
َبََٰن أ ا رََجَع ُموَسَٰٓ إَِلَٰ قَوحِمهِۦ َغضح قَاَل بِئحَسَما ا َولَمه

ُتُموِِن  ِديٓ ِمنُۢ َخلَفح َعِجلحتُ ۖ   َبعح
َ
َر َرِبِكُ  مح أ مح

َ
حَواَح  مح  أ ل

َ لحََّق ٱۡلح
َ
َوأ

َخَذ 
َ
ِس َوأ

ح
ِخيبَِرأ

َ
ۥٓ إََِلح  هِ أ هُ مه إِنه ٱلحَقوحَم قَاَل  هِ  ََيُرُّ

ُ
َن أ ٱبح
ِمتح َِبَ  ُتلُونَِّن فَََل تُشح ْ َيقح َعُفوِِن َوََكُدوا َتضح َدآَء َوََل ٱسح عح

َ ٱۡلح
َٰلِِمنَي  ِخ  ١٥٠ََتحَعلحِّن َمَع ٱلحَقوحِم ٱلظه

َ
فِرح ِل َوِۡل قَاَل َرِبِ ٱغح

َتَِك   ِخلحَنا ِِف رَۡحح دح
َ
َِٰۡحِنَي  َوأ رحَحُم ٱلره

َ
نَت أ

َ
ِينَ  ١٥١َوأ َُذواْ  إِنه ٱَّله ٱَّته

َل َسيََنالُهُ  ةِ َوذِلهة  ِِف ٱۡلحَ  مح ِبِهِ ن ره مِِ  َغَضب   مح ٱلحعِجح يَ َيوَٰ نح ا   ٱلُّ
ََتِيَن َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي  حُمفح ْ  ١٥٢ٱل ِيَن َعِملُوا ِيِ  َوٱَّله ُثمه تَابُواْ  اتِ ـ َ ٱلسه

 ْ ِدَها َوَءاَمُنٓوا ِدَها لََغُفور   ِمنُۢ َبعح ا  ١٥٣رهِحيم   إِنه َربهَك ِمنُۢ َبعح َولَمه
حَواَح   ل
َ َخَذ ٱۡلح

َ
وَس ٱلحَغَضُب أ َختَِها ُهد   َسَكَت َعن مُّ ى َوِِف نُسح

 َ ِيَن هُ ة  ِلِ َورَۡحح َتاَر ُموَسَٰ  ١٥٤يَرحَهُبوَن  مح لَِرِبِهِ  مح َّله قَوحَمُهۥ َوٱخح
ِ َل  َسبحعِنَي رَجُ  ِ َٰتَِنا ل َٰ َفُة قَاَل َرِبِ لَوح ۖ   ِمي ُهُم ٱلرهجح َخَذتح

َ
ٓ أ ا  فَلَمه

هح ِشئحَت 
َ
َتهُ أ َٰ َ مِِ  ملَكح لُِكَنا ۖ   ن َقبحُل ِإَوتَٰيه ُتهح

َ
َفَهآُء أ بَِما َفَعَل ٱلسُّ

 ٓ ِدي َمن ۖ   ِمنها ۖ   تََشآءُ إِنح ِهَ إَِله فِتحنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتهح
نَت 
َ
فِرح نَلَا َوٱرحَۡححَناأ ُ ٱلحَغَٰفِِريَن ۖ   َوَِلَُّنا فَٱغح نَت َخۡيح

َ
 ١٥٥َوأ
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ُروهُ چ١٥٧  ۥوََعزه
وهُ   چۥَونََِصُ

 بصةل هاء الضمري.ابن كثري 

 

 

 

 

 چ ۥَوٱتهبُِعوهُ چ١٥٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نحَيا َحَسَنة  ۞  ُتبح نَلَا ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ نَآ َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َوٱكح إِنها ُهدح
َشآءُ  ۖ  إََِلحَك 

َ
ِصيُب بِهِۦ َمنح أ

ُ
َِت وَِسَعتح ۖ   قَاَل َعَذاَِبٓ أ َورَۡحح

ء   ُتُبهَ  ۖ   ُكه ََشح كح
َ
تُوَن فََسأ ِيَن َيتهُقوَن َوُيؤح ةَ ا لَِّله َكوَٰ ٱلزه

ِيَن هُ  ِمُنوَن تََٰيَٰتَِنا أَِب مَوٱَّله ِيَن يَتهبُِعوَن  ١٥٦يُؤح ٱلرهُسوَل ٱَّله
 
ُ ُتوًبا ِعنَدهُ ٱنلهِبه ٱۡلح ِي ََيُِدونَُهۥ َمكح

ه ٱَّله َٰةِ  ِِف  مح ِمِ َرى ٱتلهوح
مُ 
ح
َِنيِل يَأ ِ

ِ  مُرهُ َوٱۡلح َٰهُ ب ُروِف َوَينحَهى حَمعح ُمنَكرِ َوُيِحلُّ  مح ٱل
ح َعِن ٱل

 ِ ِي ئَِث َوَيَضُع َعنحهُ َبَِٰت َوُيَحِرُِم َعلَيحِهُم لَُهُم ٱلطه ََبَٰٓ  مح ٱۡلح
َهُ  َلََٰل ٱلهِت ََكنَتح َعلَيحهِ  مح إِصح غح

َ ْ  ۖ  مح َوٱۡلح ِيَن َءاَمُنوا بِهِۦ فَٱَّله
ُرو و هُ وََعزه ْ  هُ َونََِصُ َبُعوا ْوَلَٰٓئَِك َوٱته

ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ٱنلُّوَر ٱَّله

لُِحوَن  حُمفح ِ  ١٥٧ُهُم ٱل َها ٱنلهاُس إِِنِ رَُسوُل ٱَّلله يُّ
َ
أ قُلح َيَٰٓ

ِي ََلُۥ ُملحُك ٱ مح إََِلحكُ  َمََٰوَٰتِ ََجِيًعا ٱَّله ۡرِض   لسه
َ ََٰه  ََلٓ  َوٱۡلح إَِل

ۦ َوُيِميُت  إَِله ُهَو  ِ ِ ـ َ فَ  يُۡحح ْ بِٱَّلله ِ  َورَُسوَِلِ  اِمُنوا ِ ِمِ
ُ ِ ٱۡلح ٱنلهِبِ

ِمُن  ِي يُؤح ِ ٱَّله َتُدونَ  مح َعلهكُ لَ  هُ َوٱتهبُِعوَوَُكَِمَٰتِهِۦ  بِٱَّلله  ١٥٨ َتهح
ة   ُموَسَٰٓ  قَوحمِ  َوِمن مه

ُ
ُدونَ  أ َقِِ  َيهح ِدلُونَ  َوبِهِۦ بِٱۡلح  159َيعح
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َٰهُ چ١٦٠ َقى تَسح  چ ۥٱسح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چۥمُ لحهُ وَسَ چ١٦٣

 ابن كثري ابلنقل.

 

َمم  
ُ
َباًطا أ سح

َ
ةَ أ َ َنَُٰهُم ٱثحنََتح َعّشح عح وحَحيح ا   َوَقطه

َ
ٓ إَِلَٰ َوأ َنا

َٰ ُموَسَٰٓ  َقى تَسح ِب ِبِعَ  هُ إِذِ ٱسح ِن ٱۡضح
َ
ۥٓ أ ََجَر  َقوحُمُه  َصاَك ٱۡلح

ةَ َعيحن   َ نَاس  قَدح َعلَِم ُكُّ ۖ   افَٱۢنَبَجَستح ِمنحُه ٱثحنََتا َعّشح
ُ
 أ

َبهُ  َ ّشح حَمنه  ۖ  مح مه َا َعلَيحِهُم ٱل نَزنلح
َ
َوَظلهلحَنا َعلَيحِهُم ٱلحَغَمََٰم َوأ

لحَوىَٰ  َظلَُمونَا  َوَما ۖ  مح ُُكُواْ ِمن َطِيَِبَِٰت َما َرزَقحَنَٰكُ ۖ   َوٱلسه
نُفَسهُ 

َ
ْ أ لُِموَن  مح َوَلَِٰكن ََكنُٓوا ِإَوذح قِيَل لَُهُم  ١٦٠َيظح

ْ ِمنحَها َحيحُث  َيَة َوُُكُوا ِ ٱلحَقرح ْ َهَِٰذه ُكُنوا َوقُولُواْ  مح ِشئحتُ ٱسح
ة   د   ِحطه َاَب ُسجه فِرح لَكُ ا َوٱدحُخلُواْ ٱِلح  ۖ  مح تِكُ َٰٔـَخِطيٓ  مح نهغح

ِسننِيَ  حُمحح ْ ِمنحهُ  ١٦١ َسََنِيُد ٱل ِيَن َظلَُموا َل ٱَّله ًَل  مح َفَبده َقوح
 َ ِي قِيَل لَهُ  َغۡيح رحَسلحَنا َعلَيحهِ  مح ٱَّله

َ
ز   مح فَأ مَ رِجح آِء ا ِمَِن ٱلسه

 ْ لُِمونَ بَِما ََكنُوا َيةِ ٱلهِت ََكنَتح عَ  مح لحهُ ـ َ وَسح  ١٦٢ َيظح  ِن ٱلحَقرح
بحِت إِذح  ُدوَن ِِف ٱلسه رِ إِذح َيعح َحح

ةَ ٱِلح تِ َحاِۡضَ
ح
 مح يهِ تَأ

بُِتوَن ُۡشهَع   مح يَوحَم َسبحتِهِ  مح ِحيَتاُنهُ  تِ  َوَيوحَم ََل يَسح
ح
 ۖ  مح يهِ ََل تَأ

ِ  مَكَذَٰلَِك َنبحلُوهُ  ُسُقوَن ب  ١٦٣َما ََكنُواْ َيفح
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 چ هلِمَ چ١٦٤

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

وعدهما، والراحج هل عدم 

 الوقف هباء السكت.

 وهل من الطيبة الوهجان.

ِذَرةٌ چ  چَمعح

مض بدل  ابن كثري بتنوين

 الفتح.

 چۥَعنحهُ چ١٦٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

ُخُذوهُۥچ١٦٩
ح
 چيَأ

 چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

قِلُونَ چ  چَيعح

 ابن كثري ابلياء.

ة  ِمِنحهُ  مه
ُ
لُِكهُ تَعِ  لِمَ  مح ِإَوذح قَالَتح أ ُ ُمهح وح  مح ُظوَن قَوحًما ٱَّلله

َ
أ

ُبهُ  ْ ۖ   اا َشِديد  َعَذاب   مح ُمَعِذِ ِذَرةً قَالُوا  مح َولََعلههُ مح إَِلَٰ َرِبِكُ َمعح
َن  ١٦٤َيتهُقوَن  ِيَن َينحَهوح َنَيحَنا ٱَّله

َ
ْ بِهِۦٓ أ ْ َما ُذِكُِروا ا نَُسوا فَلَمه

 ِ نَا ٱَّله َخذح
َ
وٓءِ َوأ  بَِعَذابِۢ َعِن ٱلسُّ

ْ بَِما ََكنُواْ يِۢس ـ ِ بَ  يَن َظلَُموا
ُسُقوَن  ا ُنُهواْ  ١٦٥َيفح ْ َعن مه ا ا َعَتوح ُكونُواْ  مح قُلحَنا لَهُ  هُ َعنح فَلَمه

ذهَن َربَُّك ََلَبحَعََثه َعلَيحهِ  ١٦٦نَي ـ ِ سِ ةً َخَٰ قَِردَ 
َ
إَِلَٰ يَوحِم  مح ِإَوذح تَأ
لََّسِيُع إِنه َربهَك ۖ   ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب  مح ٱلحقَِيََٰمةِ َمن يَُسوُمهُ 
َنَٰهُ  ١٦٧ ِحيم  ره  ر  ٱلحعَِقاِب ِإَونهُهۥ لََغُفو عح َمم   مح َوَقطه

ُ
ۡرِض أ

َ ۖ   اِِف ٱۡلح
َٰلُِحوَن َوِمنحهُ  َٰلَِك مح ِمِنحُهُم ٱلصه َنَٰهُ ۖ   ُدوَن َذ ِ  مَوَبلَوح ََسَنَِٰت ب  ٱۡلح

 ِ ِي ِدهِ  ١٦٨يَرحِجُعوَن  مح اِت لََعلههُ ـ َ َوٱلسه   مح فََخلََف ِمنُۢ َبعح
ْ ٱلحِكَتَٰ  َخلحف   َنَٰ َب َورِثُوا دح

َ ُخُذوَن َعَرَض َهََٰذا ٱۡلح
ح
 يَأ

تِهِ 
ح
َفُر نَلَا ِإَون يَأ ُخُذوِمِثحلُُهۥ  َعَرض   مح َوَيُقولُوَن َسُيغح

ح
  ۖ  هُ يَأ

لَمح يُ 
َ
 مِِ  مهِ َعلَيح  ؤحَخذح أ

َ
ْ لََعَ ـن له يَثَُٰق ٱلحِكَتَِٰب أ  ا َيُقولُوا

َقه َوَدرَُسواْ َما  ِ إَِله ٱۡلح اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيح ۖ   هِ فِيٱَّلله ِ  ر  ـَوٱله ِيَن لِ َّله
فَََل  ۖ  َيتهُقونَ 

َ
قِلُونَ أ ُكونَ  ١٦٩ َتعح ِيَن ُيَمِسِ بِٱلحِكَتَِٰب  َوٱَّله

لِِحنَي  حُمصح َر ٱل جح
َ
ةَ إِنها ََل نُِضيُع أ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
 ١٧٠َوأ
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  چۦفِيهِ چ١٧١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

  چۥَءاَتيحَنَٰهُ چ١٧٥

َنَٰهُ چ١٧٦  چۥلََرَفعح

َٰهُ هَ چ  چۥَوى

 چۦَعلَيحهِ چ

هُ چ كح ُ   چۥَتَتح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

َٰ  يَلحَهثح چ  چلَِك َذ

 ابن كثري ابلإظهار.

ولبن كثري من الطيبة 

 وهجان: الإدغام والإظهار.

َبَل فَوحَقهُ ۞  َ َنا ٱۡلح نهُهۥ ُظلهة   مح ِإَوذح َنَتقح
َ
ُۢ بِهِ  َكأ نهُهۥ َواقُِع

َ
 مح َوَظنُّٓواْ أ

ٓ َءاَتيحَنَٰكُ  ْ َما ِ  مُخُذوا ة  ب ْ َما ُقوه َتتهُقوَن  مح لََعلهكُ  هِ فِي َوٱذحُكُروا
َخَذ َربَُّك ِمنُۢ بَِّنٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِ  ١٧١

َ
 مح ُذِرِيهَتهُ  مح ِإَوذح أ
َهَدهُ  شح

َ
نُفِسهِ  مح َوأ

َ
َٰٓ أ ُت بَِرِبِكُ  مح لََعَ لَسح

َ
ٓ ۖ   مح أ نَا ن  ۖ  قَالُواْ بََلَٰ َشِهدح

َ
أ

ْ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ إِنها ُكنها َعنح َهََٰذا َغَٰفِلنَِي  وح َتُقولُٓواْ  ١٧٢َتُقولُوا
َ
أ

َك َءابَآُؤنَا ِمن َقبحُل َوُكنها ُذِرِيهة   َ ۡشح
َ
ٓ أ َما ِدهِ مِِ  إِنه ۖ   مح نُۢ َبعح

لُِكَنا  َفُتهح
َ
حُمبحِطلُوَن أ ُل ٱٓأۡلتََٰيَِٰت َوكَ  ١٧٣بَِما َفَعَل ٱل َذَٰلَِك ُنَفِصِ

ِٓي  مح َوٱتحُل َعلَيحهِ  ١٧٤يَرحِجُعوَن  مح َولََعلههُ   ٱَّله
َ
َٰ  هُ َءاَتيحَنَٰ َنَبأ تِنَا َءاتََٰي

يحَطَُٰن فََّكَن ِمَن ٱلحَغاوِيَن  َبَعُه ٱلشه تح
َ
 َولَوح  ١٧٥فَٱنَسلََخ ِمنحَها فَأ

َنَٰ  ِشئحَنا َبَع هَ  هُ لََرَفعح ۡرِض َوٱته
َ َِلَ إَِل ٱۡلح خح

َ
ۥٓ أ َٰ بَِها َوَلَِٰكنهُه  ۖ  هُ َوى

كح  هِ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱلحَُكحِب إِن ََتحِملح َعلَيح  ُ وح َتَتح
َ
 هُ يَلحَهثح أ

َٰ  يَلحَهث   ْ أَِبلَِك ذه بُوا ِيَن َكذه فَٱقحُصِص ا   تََٰيَٰتِنَ َمَثُل ٱلحَقوحِم ٱَّله
ُروَن  مح ٱلحَقَصَص لََعلههُ  بُواْ  ١٧٦َيَتَفكه ِيَن َكذه َسآَء َمَثًَل ٱلحَقوحُم ٱَّله

نُفَسهُ أَِب
َ
َٰتَِنا َوأ لُِموَن  مح تََٰي ْ َيظح ُ  ١٧٧ََكنُوا ِد ٱَّلله َفُهَو َمن َيهح

حُمهح  لِلح فَ  َتِدي  ٱل ونَ َوَمن يُضح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِّٰسُ
ُ
 ١٧٨ أ
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 چۥفَٱدحُعوهُ چ١٨٠

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چۥمُ َذرُهُ نَ وَ چ١٨٦

 ابن كثري ابلنون بدل الياء.

 

 
 

نَا  َولََقدح 
ح
ِنِ َوٱِۡلََهنهَم َكثِۡي  َذَرأ ِ

نِس  ا ِمَِن ٱۡلح ِ
ا ـله  ب  قُلُو مح لَهُ  ۡلح

َقُهوَن  يُ  مح بَِها َولَهُ َيفح عح
َ
وَن بَِها َولَهُ ـله  ن  ـأ ا ـله  ن  َءاَذا مح ا ُيبحِِصُ

َمُعوَن  ٓ  يَسح نحَعَِٰم بَلح هُ  بَِها
َ ْوَلَٰٓئَِك َكٱۡلح

ُ
َضلُّ   مح أ

َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  أ

ُ
أ

َّنَٰ  ١٧٩ٱلحَغَٰفِلُوَن  ُسح َمآُء ٱۡلح سح
َ ِ ٱۡلح ِيَن  بَِها   هُ فَٱدحُعو َوَّلِله َوَذُرواْ ٱَّله
ئِهِۦ   َمَٰٓ سح

َ
َملُوَن  يُلحِحُدوَن ِِفٓ أ َن َما ََكنُواْ َيعح َزوح نح  ١٨٠َسُيجح َوِممه

ٓ َخلَقح  ة  َنا مه
ُ
ِقِ  أ َ

ُدوَن بِٱۡلح ِدلُوَن َيهح بُواْ  ١٨١َوبِهِۦ َيعح ِيَن َكذه َوٱَّله
رُِجهُ أَِب َتدح َٰتَِنا َسنَسح لَُموَن مِِ  متََٰي ِل لَهُ  ١٨٢نح َحيحُث ََل َيعح مح

ُ
 مح  َوأ

ْ   ١٨٣إِنه َكيحِدي َمتنٌِي  ُروا َولَمح َيَتَفكه
َ
إِنح  ن ِجنهة   مِِ  مَما بَِصاِحبِهِ  أ

بنٌِي  إَِله نَِذير   ُهوَ  َِٰت  ١٨٤مُّ َمََٰو ْ ِِف َملَُكوِت ٱلسه َولَمح يَنُظُروا
َ
أ

ء   ُ ِمن ََشح ۡرِض َوَما َخلََق ٱَّلله
َ   َوٱۡلح

َ
ن يَُكوَن قَِد َوأ

َ
نح َعََسَٰٓ أ

َجلُهُ 
َ
ََتََب أ ِيِ َحِديثِۢ َبعح  مح  ٱقح

َ
ِمُنوَن  َدهُۥفَبِأ لِِل  ١٨٥يُؤح َمن يُضح
ُ فَََل َهادَِي  ۥ  ٱَّلله َيَٰنِهِ  مح َوَيَذرُهُ  ََلُ َمُهوَن  مح ِِف ُطغح  ١٨٦َيعح

ََٰهاـ َ يَسح  يهاَن ُمرحَسى
َ
اَعةِ أ َما ِعلحُمَها ِعنَد ۖ   لُونََك َعِن ٱلسه قُلح إِنه

 ُهَو   َرَِبِ  
ۡرِض   ََل َُيَِلِيَها لَِوقحتَِهآ إَِله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ََل  َثُقلَتح ِِف ٱلسه
تِيكُ 

ح
َتة  إَِله  مح تَأ نهَك ـ َ يَسح ۖ   َبغح

َ
َما ۖ   َحَِفٌّ َعنحَها لُونََك َكأ قُلح إِنه

 
َ
ِ َوَلَِٰكنه أ َلُمونَ ِعلحُمَها ِعنَد ٱَّلله ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح  ١٨٧ كح
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نَاچ١٨٨
َ
 چأ

ثبات الألف.  ابن كثري وقفًا ابإ

وٓءُ چ  چنح وِ  ٱلسُّ

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

مكسورة، اهلمزة الثانية واوًا 

 وهو املقدم للزبي.

 والتسهيل وهو املقدم لقنبل 

وٓءُ چ   چِۖنح ا   ٱلسُّ

ولبن كثري الوهجان من 

 الطيبة.

 

 

 

 

 

 

ْ  قُُل چ١٩٥ ُعوا  چٱدح

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

ٓ قُ  ع  ل َله َِس َنفح لُِك نِلَفح مح
َ
ا إَِله َما شَ  أ ُ ا َوََل َۡضًّ َولَوح  ۖ  آَء ٱَّلله

ِّنَ  ِ َوَما َمسه َۡيح
ََثحُت ِمَن ٱۡلح َتكح لَُم ٱلحَغيحَب ََلسح عح

َ
وُٓء  ُكنُت أ  ٱلسُّ
 ۠ نَا
َ
ِمُنونَ يُ  م  َقوح ر  ِلِ ـَوبَِشي نَِذير   إَِله  إِنح أ ِي ۞ ١٨٨ ؤح  ُهَو ٱَّله

س  مِِ  مَخلََقكُ  ُكَن وََجَعَل ِمنحَها َزوحَجَها لِيَسح  َوَِٰحَدة   ن نهفح
ا  إََِلحَها   ََٰها َۡحَلَتح فَلَمه ى آ  َفَمرهتح بِهۦِ  ا َۡححًَل َخفِيف  َتَغشه فَلَمه

َعَوا  ثحَقلَت ده
َ
َ َربهُهَما لَئِنح َءاتَيحَتَنا َصَٰلِ أ َنُكوَننه ِمَن ـله ا ح  ٱَّلله

 َٰ َُٰهَما ١٨٩ ينَ ِكرِ ٱلشه ٓ َءاتَى ا ۥ  اَصَٰلِح   فَلَمه ٓ َجَعََل ََلُ ََك فِيَمآ َء ُۡشَ
َُٰهمَ  ُ  ا  َءاتَى ا َفَتَعََٰل ٱَّلله ُِكونَ  َعمه ُ  ١٩٠ يُّشح ي

َ
ُِكوَن َما ََل ََيحلُُق أ ّشح

َتِطيُعونَ  ١٩١َُيحلَُقوَن  مح ا َوهُ ـ   َشيح  نُفَسهُ  انَِصح   مح لَهُ  َوََل يَسح
َ
 مح َوََلٓ أ

ونَ يَ  ُعوهُ  ِإَون ١٩٢ نُِصُ حُهَدىَٰ  َل إِ  مح تَدح  مح َسَوآٌء َعلَيحكُ  مح  يَتهبُِعوكُ ََل  ٱل
ُتُموهُ  َدَعوح

َ
نتُ  مح أ

َ
مح أ
َ
ُعوَن ِمن ُدوِن  ١٩٣َصَِٰمُتوَن  مح أ ِيَن تَدح إِنه ٱَّله

َثالُكُ  مح
َ
ِ ِعَباٌد أ ْ لَكُ  مح فَٱدحُعوهُ  مح  ٱَّلله َتِجيُبوا  مح إِن ُكنتُ  مح فَلحيَسح
لَهُ  ١٩٤ َصَِٰدقنِيَ 

َ
رحُجل   مح أ

َ
ٓ  أ ُشوَن بَِها مح لَهُ ۖ   َيمح

َ
يحد   مح أ

َ
َيبحِطُشوَن  أ

 ٓ مح لَهُ ۖ   بَِها
َ
نُي   مح أ عح

َ
ٓ  أ وَن بَِها  ۖ   ُيبحِِصُ

َ
َمُعوَن  مح مح لَهُ أ  بَِها  َءاَذان  يَسح

ََكَٓءكُ  قُلِ  ُعواْ ُۡشَ  ١٩٥ تُنِظُرونِ فَََل كِيُدوِن ُثمه  مح ٱدح
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 چف  يح طچ٢٠١

ابن كثري حبذف الألف 

بدال اهلمزة ايًء ساكنة.  واإ

 
 
 

 چٱلحُقَرانُ چ٢٠٤

 ابن كثري ابلنقل.

َل ٱلحِكَتََٰب  َيِّۧـِلوَ  إِنه  ِي نَزه ُ ٱَّله َٰلِِحنيَ وَُهَو َيَتَوله ۖ   ٱَّلله  ١٩٦ ٱلصه
ِينَ  ُعونَ  َوٱَّله َتِطيُعونَ  ََل  ُدونِهِۦ ِمن تَدح كُ  يَسح َ نُفَسهُ  َوََلٓ  مح نَِصح

َ
 مح أ

وَن  ُعوهُ  ١٩٧يَنُِصُ ْ  مح ِإَون تَدح َمُعوا حُهَدىَٰ ََل يَسح َٰهُ ۖ   إَِل ٱل  مح َوتََرى
ونَ  مح َوهُ  إََِلحَك  يَنُظُرونَ  ُمرح َو ُخِذ ٱلحَعفح  ١٩٨ ََل ُيبحِِصُ

ح
بِٱلحُعرحِف  َوأ

رِضح َعِن ٱلحَجَِٰهلنَِي  عح
َ
يحَطَِٰن  ١٩٩َوأ ا يََنََغنهَك ِمَن ٱلشه ِإَومه

غ   َتعِذح بِٱ نَزح ِ فَٱسح اْ إَِذا  ٢٠٠إِنهُهۥ َسِميٌع َعلِيٌم  ۖ  َّلله ِيَن ٱتهَقوح إِنه ٱَّله
هُ  ْ فَإَِذا هُ مِِ  َطَٰٓئِف   مح َمسه ُروا يحَطَِٰن تََذكه وَن مُّ  مَن ٱلشه  ٢٠١بحِِصُ

َُٰنهُ  َو وَنهُ  مح ِإَوخح وَن  مح َيُمدُّ ِِصُ ِ ُثمه ََل ُيقح َغِ
 ِإَوَذا لَمح  ٢٠٢ِِف ٱلح

 ِ ت
ح
َتبَيحَتهَ  يَة  أَِب مهِ تَأ ََل ٱجح ْ لَوح تهبُِع َما يُوَحَٰٓ إَِله ا   قَالُوا

َ
ٓ أ َما قُلح إِنه

َ ى َوُهد   مح ِبِكُ ن ره َهََٰذا بََصآئُِر مِ  ۖ  َِبِ ن ره مِ  م  ة  ِلِ َورَۡحح  َقوح
ِمُنونَ يُ  نِصُتواْ  ٱلحُقرحَءانُ ِإَوَذا قُرَِئ  ٢٠٣ ؤح

َ
ْ ََلُۥ َوأ َتِمُعوا فَٱسح

بهَك  ٢٠٤تُرحَۡحُوَن  مح لََعلهكُ  ِسَك تََۡضَُّع  َوٱذحُكر ره   وَِخيَفة  ِِف َنفح
لِ  رِ ِمَن ٱلحَقوح َهح

ُغُدِوِ َوٱٓأۡلَصاِل َوََل تَُكن ِمَِن  َوُدوَن ٱۡلح
بِٱلح

ونَ  ٢٠٥ٱلحَغَٰفِلنَِي  َِبُ َتكح ِيَن ِعنَد َرِبَِك ََل يَسح َعنح  إِنه ٱَّله
 ٢٠٦ ۩ ۥ َۤنوُدُجۡسَيِعَباَدتِهِۦ َويَُسِبُِحونَُهۥ َوََلُ 
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 الأنفال ُسورة
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

نَفالِ ـ َ يَسح 
َ ِ َوٱلرهُسولِ ۖ   لُونََك َعِن ٱۡلح نَفاُل َّلِله

َ ُقواْ ۖ   قُِل ٱۡلح فَٱته
ْ َذاَت بَيحنِكُ  لُِحوا صح

َ
َ َوأ ۥٓ وَ ۖ   مح ٱَّلله َ َورَُسوََلُ ْ ٱَّلله ِطيُعوا

َ
إِن أ

ِمننَِي مُّ  مُكنتُ  ِمُنوَن  ١ؤح حُمؤح ُ إِنهَما ٱل ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱَّله
َُٰتُهۥ َزاَدتحهُ  مح ِإَوَذا تُلَِيتح َعلَيحهِ  مح وَِجلَتح قُلُوُبهُ  ا إِيَمَٰن   مح َءاتََٰي
َٰ َرِبِهِ  ُوَن  مح َولََعَ ا  ٢َيَتَوُكه ةَ َوِممه لَوَٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك  ٣يُنفُِقوَن  مح َرَزقحَنَٰهُ 

ُ
ح أ ِمُنوَن ُهُم ٱل ه ا   ِق  حَ ُمؤح  مح هُ ل

فَِرة   مح َرِبِهِ َدَرَجٌَٰت ِعنَد  ق   َوَمغح رََجَك  ٤ َكرِيم   َورِزح خح
َ
َكَمآ أ

َِقِ ِإَونه فَرِيق   َربَُّك 
ح ا ِمنُۢ بَيحتَِك بِٱۡلح ِمننَِي مُ ِمَِن ٱل َٰ ؤح رُِهوَن لََك

َِقِ  ٥
َما يَُساقُوَن إَِل يَُجَِٰدلُونََك ِِف ٱۡلح نه

َ
َ َكأ َد َما تَبَنيه َبعح

حَموحتِ  ُ إِحح  ٦ يَنُظُرونَ  مح َوهُ  ٱل ِ  َدىِإَوذح يَعُِدُكُم ٱَّلله آئَِفَتنيح ٱلطه
َها  نه
َ
وح  مح لَكُ أ َ َذاِت ٱلشه نه َغۡيح

َ
وَن أ  مح َكةِ تَُكوُن لَكُ َوتََودُّ

َقه  َوُيرِيدُ  ن ُُيِقه ٱۡلح
َ
ُ أ َطَع َدابِرَ ٱَّلله َٰفِرِيَن  بَِكلَِمَٰتِهِۦ َوَيقح ٱلحَك

َقه َوُيبحِطَل ٱلحَبَٰطِ  ٧ رُِمونَ َِلُِحقه ٱۡلح حُمجح  ٨َل َولَوح َكرِهَ ٱل
 

  

 ُسورة األنفال
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 ُكمُ َشَٰ غح يَ چ١١
  چٱنلَُّعاُس 

ساكن  وابن كثري بفتح الياء واإ

الغني وفتح الشني وأألف بدل 

 الياء، ومض السني الأخرية.

 چِمِنحُهۥچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَوُيَنُِل چ

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.
 

 

 
 

 چۥفَُذوقُوهُ چ١٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

َٰهُ چ١٦ َوى
ح
  چۥَوَمأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

َتغِيُثوَن َربهكُ  َتَجاَب لَكُ  مح إِذح تَسح كُ  مح فَٱسح ِنِ ُمِمدُّ
َ
 مأ

 ِ لحف  ب
َ
دِفنَِي  أ حَمَلَٰٓئَِكةِ ُمرح ُ  ٩ِمَِن ٱل ىَٰ َوَما َجَعلَُه ٱَّلله َ إَِله بُّشح

َمئِنه  ِ  ۖ  مح بِهِۦ قُلُوُبكُ  َوتِلَطح ُ إَِله ِمنح ِعنِد ٱَّلله إِنه  ۖ  َوَما ٱنلهِصح
َ َعزِيٌز َحِكيٌم  يُكمُ إِذح  ١٠ٱَّلله َمَنة   ٱنلَُّعاَس  ُيَغِشِ

َ
 هُ ِمِنح  أ

ُِل  ٓ مِِ  مَعلَيحكُ  َوُيََنِ َمآءِ َما ِ  ء  َن ٱلسه ِ  مُيَطِهَِركُ ـلِ هَِب ب هِۦ َوُيذح
َٰ قُلُوبِكُ  مح َعنكُ  بَِط لََعَ يحَطَِٰن َولَِۡيح َز ٱلشه َوُيثَِبَِت بِهِ  مح رِجح
قحَدامَ 
َ ِنِ َمَعكُ  ١١ ٱۡلح

َ
حَمَلَٰٓئَِكةِ أ َفَثبُِِتواْ  مح إِذح يُوِح َربَُّك إَِل ٱل

 ْ ِيَن َءاَمُنوا َب  ۖ  ٱَّله ْ ٱلرُّعح ِيَن َكَفُروا لحَِّق ِِف قُلُوِب ٱَّله
ُ
َسأ

ْ ِمنحهُ  ُِبوا َناِق َوٱۡضح عح
َ َق ٱۡلح ْ فَوح ُِبوا  َبَنان   مح فَٱۡضح

َٰلَِك  ١٢ ُكه َذ
نههُ 
َ
َ َورَُسوََلُۥ مح بِأ َ َورَُسوََلُۥ فَإِنه  ۖ  َشٓاقُّواْ ٱَّلله َوَمن يَُشاقِِق ٱَّلله

َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب  َٰ  ١٣ٱَّلله َٰفِرِيَن  هُ فَُذوقُو مح لِكُ َذ نه لِلحَك
َ
َوأ

ِيَن  ١٤َعَذاَب ٱنلهارِ  ْ إَِذا لَقِيُتُم ٱَّله ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ف   ْ زَحح بَاَر َكَفُروا دح
َ  يَوحَمئِذ   مح َمن يَُولِِهِ وَ  ١٥ا فَََل تَُولُّوُهُم ٱۡلح

 ُمَتَحِرِ 
ۥٓ إَِله ِ ف  ُدبَُرهُ ا إَِلَٰ  قَِتال  ا لِ ً وح ُمَتَحَِيِ

َ
آَء َفَقدح بَ  فَِئة  أ

َٰ ِمَِن ٱ بَِغَضب   َوى
ح
ِ َوَمأ حَمِصُۡي َوبِئحَس ۖ   َجَهنهمُ  هُ َّلله  ١٦ٱل
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 چۥِمنحهُ چ١٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَكيحدَ  ن  هِِ ُموَ چ١٨

ابن كثري بفتح الواو وتشديد 

الهاء مع التنوين والإخفاء، 

 وفتح ادلال.

 چ ِإَونه چ١٩

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

ْ ته  َوَل چ٢٠ ا  چَولهوح

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 املش بع.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 چَعنحُهۥچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 چۦإََِلحهِ چ٢٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ُتلُوهُ  َ َقَتلَهُ  مح فَلَمح َتقح َوَما َرَميحَت إِذح َرَميحَت  ۖ  مح َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ َرَمَٰ َوَِلُبح  ِمننَِي ِلَ َوَلَِٰكنه ٱَّلله حُمؤح إِنه ا   ًء َحَسنً بَََلٓ  هُ ِمنح ٱل
َ َسِميٌع َعلِيم   َٰلِكُ  ١٧ ٱَّلله نه ٱ مح َذ

َ
َ َوأ ُموهُِن َكيحِد َّلله

َٰفِرِيَن  ْ  ١٨ٱلحَك تُِحوا َتفح ِإَون  َفَقدح َجآَءُكُم ٱلحَفتحُح  إِن تَسح
ْ َفُهَو  ِّنَ ۖ   مح كُ له  ر  ـَخيح تَنَتُهوا ْ َنُعدح َولَن ُتغح ِإَون َتُعوُدوا

نه ا َولَوح َكَُثَتح ـ   َشيح  مح كُ َئتُ فِ  مح َعنكُ 
َ
َ َمَع ٱ َوأ ِمننَِي َّلله حُمؤح ٱل

َ َورَُسوََلُۥ َوََل  ١٩ ْ ٱَّلله ِطيُعوا
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ اْ َيَٰٓ تََولهوح
نتُ  هُ َعنح 

َ
َمُعونَ  مح َوأ َنا  ٢٠ تَسح ْ َسِمعح ِيَن قَالُوا ْ َكٱَّله َوََل تَُكونُوا
َمُعوَن  مح َوهُ  مُّ ۞  ٢١ََل يَسح ِ ٱلصُّ َوآِبِ ِعنَد ٱَّلله إِنه َۡشه ٱله

ُم  ُكح قِلُوَن ٱِلح ِيَن ََل َيعح ُ فِيهِ  ٢٢ٱَّله ا ر  ـَخيح  مح َولَوح َعلَِم ٱَّلله
َمَعهُ ـله  سح
َ
َمَعهُ ۖ   مح أ سح

َ
ْ وههُ  مح َولَوح أ رُِضوَن مُّ  متَلََولهوا َها  ٢٣عح يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ِ َولِلرهُسوِل إَِذا َدََعكُ  ْ َّلِله َتِجيُبوا ْ ٱسح ِيَن َءاَمُنوا لَِما  مح ٱَّله

حَمرح ۖ   مح ُُيحيِيكُ  َ ٱل َ َُيُوُل َبنيح نه ٱَّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا ۥٓ  ءِ َوٱعح نهُه

َ
 َوقَلحبِهِۦ َوأ

وَن  هِ إََِلح  ْ فِتحنَ  ٢٤َُتحَّشُ ِيَن َظلَُمواْ ـله  ة  َوٱتهُقوا ا تُِصيَبه ٱَّله
ة   مح ِمنكُ  نه ٱۖ   َخآصه

َ
لَُمٓواْ أ َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب َوٱعح  ٢٥َّلله
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مَ چ٣٢  چوِ يَ آءِ ٱلسه

بدال اهلمزة الثانية  ابن كثري ابإ

 ايءًا مفتوحة.

نتُ 
َ
ْ إِذح أ عَ  قَلِيل   مح َوٱذحُكُرٓوا َتضح سح ۡرِض ََّتَافُوَن مُّ

َ ن ُفوَن ِِف ٱۡلح
َ
أ

َفُكُم ٱنلهاُس فَ  َٰكُ ـ َ َيَتَخطه يهَدكُ  مح اَوى
َ
ِ  مَوأ ِهِۦب  مَوَرَزقَكُ  َنِصح

ِيَِبَِٰت لََعلهكُ مِِ  ُكُروَن  مح َن ٱلطه ِيَن َءاَمُنواْ ََل  ٢٦تَشح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ
َمََٰنَٰتِكُ 

َ
ْ أ َ َوٱلرهُسوَل َوََّتُونُٓوا ْ ٱَّلله نتُ  مح ََّتُونُوا

َ
لَُموَن  مح َوأ  ٢٧َتعح

َٰلُكُ  َو مح
َ
ٓ أ َما نه

َ
ْ أ لَُمٓوا َلَُٰدكُ  مح َوٱعح وح

َ
نه  فِتحَنة   مح َوأ

َ
ۥٓ  َوأ َ ِعنَدهُ ٱَّلله

رٌ  جح
َ
َها ٢٨ َعِظيم   أ يُّ

َ
أ ِ  َيَٰٓ َ ََيحَعل لهكُ َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ  ينَ ٱَّله  مح ٱَّلله

ِ  مح ا َوُيَكِفِرح َعنكُ فُرحقَان   فِرح لَكُ  مح اتِكُ ـ َ َسِي ُ ُذو ۖ   مح َوَيغح َوٱَّلله
ِل ٱلحَعِظيِم  ُكُر بَِك  ٢٩ٱلحَفضح ْ َِلُثحبُِتوَك  ِإَوذح َيمح ِيَن َكَفُروا ٱَّله
وح 
َ
ُتلُوَك أ وح َيقح

َ
ُ  ۖ  َُيحرُِجوكَ أ ُكُر ٱَّلله ُكُروَن َوَيمح ُ ۖ   َوَيمح ُ  َوٱَّلله َخۡيح

َنا لَوح نََشآُء  مح َعلَيحهِ  ُتتحَلَٰ  ِإَوَذا ٣٠ ٱلحَمَِٰكرِينَ  َُٰتَنا قَالُواْ قَدح َسِمعح َءاتََٰي
 ٓ ٓ إَِله ٓ إِنح َهََٰذا لنِيَ  لَُقلحَنا ِمثحَل َهََٰذا وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ِإَوذح قَالُواْ  ٣١ أ

َقه مِ  ََكنَ  إِن ُهمه ٱلله  ِطرح َعلَيحَناَهََٰذا ُهَو ٱۡلح مح
َ
 ِحَجاَرة   نح ِعنِدَك فَأ

مَ ِمَِن  وِ ٱلسه
َ
َِلم  ٱئحتَِنا آءِ أ

َ
َبهُ َوَما ََكَن ٱ ٣٢ بَِعَذاب  أ ُ َِلَُعِذِ  مح َّلله

نَت فِيهِ 
َ
َبهُ  ۖ  مح َوأ ُ ُمَعِذِ فُِروَن  مح َوهُ  مح َوَما ََكَن ٱَّلله َتغح  ٣٣يَسح
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 چهُسنه چ٣٨

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.
 

ُ َوهُ  مح َوَما لَهُ  َبُهُم ٱَّلله َله ُيَعِذِ
َ
ِجدِ  مح أ حَمسح وَن َعِن ٱل  يَُصدُّ

ۥٓ   َِلَآَءُه وح
َ
ََراِم َوَما ََكنُٓواْ أ حُمتهُقوَن َوَلَِٰكنه  ٱۡلح ۥٓ إَِله ٱل َِلَآُؤهُ وح

َ
إِنح أ

ََثَهُ  كح
َ
لَُمونَ  مح أ َيحِت إَِله  ِعندَ  مح َوَما ََكَن َصََلُتهُ  ٣٤ ََل َيعح  ٱِلح

ِديَة    ُمَّكٓء   ُفُروَن  مح بَِما ُكنتُ فَُذوقُواْ ٱلحَعَذاَب  َوتَصح إِنه  ٣٥تَكح
ِيَن كَ  ْ يُنفُِقوَن ٱَّله َٰلَهُ َفُروا َو مح

َ
ِ  مح أ ْ َعن َسبِيِل ٱَّلله وا  ۖ  َِلَُصدُّ

ة   مح فََسُينفُِقوَنَها ُثمه تَُكوُن َعلَيحهِ  َ لَُبونَ ثُ  َحّسح ۖ   مه ُيغح
وَن  ْ إَِلَٰ َجَهنهَم ُُيحَّشُ ِيَن َكَفُرٓوا ُ  ٣٦َوٱَّله َِلَِمََي ٱَّلله

َٰ َبعحض  
َضُهۥ لََعَ َبِيَث َبعح َعَل ٱۡلح ِيِِب َوَيجح َبِيَث ِمَن ٱلطه  ٱۡلح

ُكَمُهۥ ََجِيع   َعلَُهۥ َفَۡيح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ِِف َجَهنهَم  ا َفَيجح
ُ
أ

و َفرح لَهُ  ٣٧َن ٱلحَخَِّٰسُ ِيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيغح ا مه  مقُل لَِِّله
ْ َفَقدح َمَضتح  لنَِي  ُسنهُت قَدح َسلََف ِإَون َيُعوُدوا وه

َ  ٣٨ٱۡلح
َٰتِلُوهُ  َٰ ََل تَُكوَن فِتحَنة   مح َوَق ِ َوَيُكوَن ٱِلِيُن ُُكُُّهۥ  َحته  ۖ  َّلِله

َملُوَن بَِصۡي   َ بَِما َيعح ْ فَإِنه ٱَّلله ا ِإَون تََولهوحاْ  ٣٩ فَإِِن ٱنَتَهوح
َٰكُ  لَى َ َموح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ َم ٱنلهِصُۡي  ۖ  مح فَٱعح َلَٰ َونِعح حَموح َم ٱل  ٤٠نِعح
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َوةِ بِٱلحعِ چ٤٢  معًا. چدح
 ابن كثري بكرس العني.

 

 چ َحـ ِ َ چ

بكرس الزبي بفك الإدغام، 

 الياء الأوىل وفتح الثانية.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 ايء مشددة "ابلإدغام".

وبفك الإدغام، بكرس الياء 

 الأوىل وفتح الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

تُ ۞   َما َغنِمح نه
َ
ْ أ لَُمٓوا ء  مِِ  مَوٱعح نه  ن ََشح

َ
ِ ُُخَُسُهۥ فَأ َّلِله

ََتََٰمَٰ  ََبَٰ َوٱَلح بِيِل َولِلرهُسوِل َوَِّلِي ٱلحُقرح حَمَسَِٰكنِي َوٱبحِن ٱلسه َوٱل
ِ  مَءاَمنتُ  مح ُكنتُ  إِن َٰ َعبحِدنَا يَوحَم ٱلحُفرحقَاِن ب َا لََعَ نَزنلح

َ
ٓ أ ِ َوَما  ٱَّلله

َعانِ  َمح َََّق ٱۡلح ء  ۖ   يَوحَم ٱتلح ِ ََشح
َٰ ُكِ ُ لََعَ  إِذح  ٤١قَِديٌر  َوٱَّلله

نتُ 
َ
ِ  مأ َوةِ ب َيا َوهُ  ٱلحُعدح نح ِ  مٱلُّ َوةِ ب ُب ٱلح ٱلحُعدح كح َوىَٰ َوٱلره  ُقصح

َفَل ِمنكُ  سح
َ
تُ  مح َولَوح تََواَعدتُّ  ۖ  مح أ َتلَفح حِميَعَِٰد  مح ََلخح  ِِف ٱل

ِ َوَلَٰكِ  ر  ـن لِ مح
َ
ُ أ َِضَ ٱَّلله ُعوَيقح ِ َل  ا ََكَن َمفح لَِك َمنح ـ لِ  َيهح

ََيَٰ َمنح  َهلََك َعنُۢ بَِيَِنة   َ ِإَونه ٱۖ   َعنُۢ بَِيَِنة   َحه َوَيحح  َّلله
ُ ِِف َمَناِمَك قَلِيَل   ٤٢َعلِيٌم  لََسِميعٌ   ۖ   إِذح يُرِيَكُهُم ٱَّلله

ََٰكهُ  َرى
َ
تُ  مح َفِشلحتُ ا له ر  ـَكثِي مح َولَوح أ رِ  مح َوتَلََنَٰزَعح مح

َ  ِِف ٱۡلح
َ َسلهمَ  ُدورِ  ۖ  َوَلَِٰكنه ٱَّلله ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ِإَوذح  ٤٣إِنهُهۥ َعلِيُم

ََقيحتُ  مح يُرِيُكُموهُ  ُينِكُ  مح إِذِ ٱتلح عح
َ
  مح  َوُيَقلِِلُكُ قَلِيَل   مح ِِفٓ أ

ُينِهِ  عح
َ
ر   مح ِِفٓ أ مح

َ
ُ أ َِضَ ٱَّلله ُعوَل  َِلَقح  ِإَوَل ۖ   ا ََكَن َمفح

ُموُر ٱ
ُ ِ تُرحَجُع ٱۡلح ْ إَِذا لَقِيتُ  ٤٤َّلله ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ   مح َيَٰٓ

َ َكثِي فَِئة   لُِحوَن  مح َعلهكُ ا له ر  ـفَٱثحبُُتواْ َوٱذحُكُرواْ ٱَّلله  ٤٥ُتفح

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ٤٢ ژژچ مالحظة: 
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ْ ته  َوَل چ٤٦  چَنَٰزَُعوا

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 الالزم.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

 
 

 

 چۦَعقَِبيحهِ چ٤٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ معًا.چ إِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

 

 

 

 ْ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ َهَب َوََل تََنَٰزَُعواْ َورَُسوََلُۥ  ٱَّلله َشلُواْ َوتَذح  مح  رِيُحكُ  َفَتفح

وٓ  َِبُ ْ  َوٱصح ََِٰبِيَن  ا َ َمَع ٱلصه ْ  ٤٦إِنه ٱَّلله ِيَن  َوََل تَُكونُوا َكٱَّله
َٰرِهِ  ونَ ٱنلهاِس آَء َورِئَ ا َطر  بَ  مَخرَُجواْ ِمن دتََِٰي َعن َسبِيِل  َوَيُصدُّ

 ِ َملُوَن ُُمِيط   ۖ  ٱَّلله ُ بَِما َيعح يحَطَُٰن  ِإَوذح َزيهنَ  ٤٧ َوٱَّلله لَُهُم ٱلشه
َمَٰلَهُ  عح

َ
َوحَم ِمنَ  مح أ  ر  نلهاِس ِإَوِنِ َجا َوقَاَل ََل ََغلَِب لَُكُم ٱَلح
ٓ ۖ   مح كُ له  ا تََرا َٰ  نََكَص ٱلحفَِئَتاِن َءِت فَلَمه إِِنِ َوقَاَل  هِ َعقَِبيح  لََعَ

ٓ  مح كُ ِمِن بَرِٓيء   َن إِِنِ َرىَٰ َما ََل تََروح
َ
ٓ أ َ إِِنِ َخاُف ٱَّلله

َ
ُ  ۖ  أ َوٱَّلله

ِيَن ِِف قُلُوبِهِ  ٤٨َشِديُد ٱلحعَِقاِب  حُمَنَٰفُِقوَن َوٱَّله  مإِذح َيُقوُل ٱل
ُؤََلٓءِ دِيُنهُ َرٌض َغره مه  ِ ۖ   مح َهَٰٓ ح لََعَ ٱَّلله َ َوَمن َيَتَوَّكه فَإِنه ٱَّلله

حَمَلَٰٓئَِكُة  ٤٩ َعزِيٌز َحِكيم   ِيَن َكَفُرواْ ٱل َولَوح تََرىَٰٓ إِذح َيَتَوِفه ٱَّله
ُِبوَن وُُجوَههُ  ََٰرهُ  مح يَۡضح َب دح

َ
َرِيِق  مح َوأ َٰلَِك  ٥٠َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱۡلح َذ
يحِديكُ 

َ
َمتح أ َٰ  مح بَِما قَده َ لَيحَس بَِظله نه ٱَّلله

َ
ِ  م  َوأ  ٥١ لحَعبِيدِ لِ

ِب 
ح
ِيَن ِمن َقبحلِهِ َءاِل َكَدأ َن َوٱَّله ْ أَِب مح  فِرحَعوح ِ َكَفُروا تََٰيَِٰت ٱَّلله

ُ بُِذنُوبِهِ  َخَذُهُم ٱَّلله
َ
َ قَوِِي   مح  فَأ  ٥٢َشِديُد ٱلحعَِقاِب  إِنه ٱَّلله
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 چَبه سِ ََتح چ٥٩

 ابن كثري ابلتاء وكرس السني.

  

 َ نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ م  لَمح يَُك ُمَغِۡيِ  َذ َٰ قَوح

نحَعَمَها لََعَ
َ
َمًة أ َٰ ا ِنِعح َحته

نُفِسهِ 
َ
ْ َما بِأ وا ُ َ َسِميٌع َعلِيم   مح ُيَغِۡيِ نه ٱَّلله

َ
ِب  ٥٣ َوأ

ح
َءاِل َكَدأ

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  َن َوٱَّله بُواْ أَِب ۖ  مح فِرحَعوح َنَٰهُ  مح تََٰيَِٰت َرِبِهِ َكذه لَكح هح
َ
 مفَأ

 ِ نَ وَ  مح ُذنُوبِهِ ب ٓ َءاَل فِرحَعوح َنا َرقح غح
َ
ْ َظَٰلِِمنَي  َوَُّكِ   ۖ  أ  إِنه  ٥٤ََكنُوا

ْ َفهُ  ِيَن َكَفُروا ِ ٱَّله َوآِبِ ِعنَد ٱَّلله ِمُنونَ  مح َۡشه ٱله  ٥٥ ََل يُؤح
ََٰهدته ِمنحهُ  ِيَن َع َدهُ  مح ٱَّله ة   مح ُثمه يَنُقُضوَن َعهح ِ َمره

 مح َوهُ  ِِف ُكِ
ا ٥٦ََل َيتهُقوَن  ِدح بِهِ  مح َتثحَقَفنههُ  فَإِمه َرحِب فََّشِ نح مه  مِِف ٱۡلح

ُروَن  مح لََعلههُ  مح َفهُ َخلح  كه ا ََّتَاَفنه ِمن  ٥٧يَذه م  ِخَيانَة  ِإَومه  قَوح
َٰ َسوَ  مح فَٱۢنبِذح إََِلحهِ  َ ََل ُُيِبُّ  آء   لََعَ َآئِننِيَ  إِنه ٱَّلله َوََل  ٥٨ ٱۡلح
ْ َُيحَسَبه  ِيَن َكَفُروا ْ َسَبُقوٓ ٱَّله ِجُزونَ  مح إِنههُ  ۖ  ا  ٥٩ ََل ُيعح
ْ لَهُ  وا ِعدُّ

َ
تُ مه  مَوأ َتَطعح ة  مِِ  ما ٱسح َيحِل ن ِرِ َومِ  ن قُوه َباِط ٱۡلح

ِ وََعُدوهكُ  ََل  مح َوَءاَخرِيَن ِمن ُدونِهِ  مح تُرحهُِبوَن بِهِۦ َعُدوه ٱَّلله
لَُمهُ  ُ َيعح لَُموَنُهُم ٱَّلله ء   َوَما تُنفُِقواْ ِمن مح  َتعح ِ ِِف َسبِيِل  ََشح  ٱَّلله

نتُ  مح يُوَفه إََِلحكُ 
َ
لَُموَن  مح َوأ لحِم ۞ ٦٠ََل ُتظح ْ لِلسه ِإَون َجَنُحوا

  ِ ح لََعَ ٱَّلله َنحح لََها َوتََوَّكه ِميُع ٱلحَعلِيمُ إِنه  فَٱجح   ٦١ ُهۥ ُهَو ٱلسه
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 معًا. چ ُكنتَ چ٦٥

 ابن كثري ابلتاء.

ف  ضُ چ٦٦  چاعح

ساكن ابن كثري بضم  الضاد واإ

 العني.

 

 
 
 

 ُ َبَك ٱَّلله ن ََيحَدُعوَك فَإِنه َحسح
َ
ْ أ يهَدَك  ۖ  ِإَون يُرِيُدٓوا

َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

ِهِۦ  ِمننَِي بَِنِصح حُمؤح َ قُلُوبِهِ  ٦٢َوبِٱل لهَف َبنيح
َ
َت َما ِِف  مح  َوأ نَفقح

َ
لَوح أ

ۡرِض ََجِيع  
َ َ قُلُوبِهِ ٱۡلح َت َبنيح لهفح

َ
ٓ أ ا لهَف َوَلَِٰكنه ٱ مح ا مه

َ
َ أ َّلله

َها ٱنلهِبُّ َيَٰٓ  ٦٣ إِنهُهۥ َعزِيٌز َحِكيم   ۖ  مح بَيحَنهُ  يُّ
َ
ُبَك أ ُ َوَمِن َحسح ٱَّلله

َبَعَك  ِمننِيَ ٱته حُمؤح َها  ٦٤ ِمَن ٱل يُّ
َ
أ ِمننَِي  ٱنلهِبُّ َحِرِِض َيَٰٓ حُمؤح لََعَ ٱل

ونَ  مح إِن يَُكن ِمِنكُ  ۖ  ٱلحقَِتالِ  وَن َصََِٰبُ ُ ِ لُِبواْ َيغح  ِعّشح  ۖ  ِماْئَتَنيح
لحف  َيغح  اْئَة  مِِ  مِمِنكُ يَُكن ِإَون 

َ
ْ أ ِيَن َكَفُرواْ ا ِمَِن لُِبٓوا ٱَّله

نههُ 
َ
َقُهونَ ـله  م  قَوح  مح بِأ َف َٰٔـٱلح  ٦٥ ا َيفح ُ َن َخفه وََعلَِم  مح َعنكُ  ٱَّلله

نه فِيكُ 
َ
ف   مح أ لُِبواْ  َصابَِرة   اْئَة  مِِ  مِمِنكُ يَُكن فَإِن ا   َضعح َيغح

ِ ِماْئَتَ  ْ  مح يَُكن ِمِنكُ ِإَون  ۖ   نيح لُِبٓوا لحف  َيغح
َ
ِ أ ِ بِإِذحِن ٱَّلله َفنيح

لح
َ
ۖ   أ

ََِٰبِيَن  ُ َمَع ٱلصه ن َما ََكنَ  ٦٦َوٱَّلله
َ
ىَٰ  نِلَِبِ  أ َ ِسح

َ
ۥٓ أ يَُكوَن ََلُ

ۡرِض حَ 
َ َٰ ُيثحِخَن ِِف ٱۡلح ُ  تُرِيُدوَن َعَرَض  ۖ  ته نحَيا َوٱَّلله يُرِيُد ٱلُّ

ُ َعزِيٌز َحِكيۖ   ٱٓأۡلِخَرةَ  ََل له  ٦٧ م  َوٱَّلله ِ َسَبَق كَِتَٰب  وح ِمَِن ٱَّلله
كُ  ٓ  مح لََمسه تُ  فِيَما َخذح

َ
ْ  ٦٨ َعَذاٌب َعِظيم   مح أ تُ فَُُكُوا ا َغنِمح  مح ِممه

َ َوٱته ا    َطِيِب  َحَلََٰل   َ َغُفو ۖ  ُقواْ ٱَّلله  ٦٩ ِحيم  ره  ر  إِنه ٱَّلله
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َعلُوهُ چ٧٣  چۥَتفح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

َها ٱنلهِبُّ َيَٰٓ  يُّ
َ
ِ  قُل أ ِ يحِديكُ  َمن ِِفٓ ل

َ
ىَٰٓ إِن مِِ  مأ َ ِسح

َ لَمِ َن ٱۡلح ُ  َيعح  ٱَّلله
ِ ا يُ َخۡيح   مح ِِف قُلُوبِكُ  ت ِخَذ ِمنكُ َخۡيح   مح كُ ؤح

ُ
ٓ أ ا فِرح  مح ا ِمِمه َوَيغح

ُ َغُفو مح  لَكُ  ْ ِخَياَنَتَك  ٧٠ ِحيم  ره  ر  َوٱَّلله  َفَقدح  ِإَون يُرِيُدوا
َكَن ِمنحهُ  مح

َ
َ ِمن َقبحُل فَأ ُ َعلِيٌم َحكِ ۖ   مح َخانُواْ ٱَّلله  ٧١ يمٌ َوٱَّلله

َٰلِهِ  َو مح
َ
ْ بِأ ْ َوَجََٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا نُفِسهِ  مح إِنه ٱَّله

َ
ِِف  مح َوأ

 ْ ِيَن َءاَووا ِ َوٱَّله ُضهُ َسبِيِل ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك َبعح
ُ
ْ أ ٓوا نََِصُ َِلَآءُ  مح وه وح

َ
 أ

ِيَن  ۖ  َبعحض   ْ َما لَكُ َوٱَّله ْ َولَمح ُيَهاِجُروا ََٰيتِهِ مِِ  مَءاَمُنوا  من َوَل
ْ مِِ  َٰ ُيَهاِجُروا ء  َحته وكُ  ۖ  ن ََشح تَنَِصُ  ِِف ٱِلِينِ  مح ِإَوِن ٱسح

ِۢم بَيحَنكُ  َٰ قَوح ُ إَِله لََعَ ُ َوٱۖ   يَثَٰق  مِِ  مَوَبيحَنهُ  مح َفَعلَيحُكُم ٱنلهِصح  َّلله
َملُوَن بَِصۡي   ِيَن  ٧٢ بَِما َتعح ُضهُ َوٱَّله ْ َبعح َِلَآءُ  مح َكَفُروا وح

َ
 أ

َعلُوإَِله  ۖ  َبعحض   ۡرِض َوفََساد  ِِف  تَُكن فِتحَنة   هُ َتفح
َ  ٧٣َكبِۡي   ٱۡلح
 ْ ْ َوَجََٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِيَن َءاَمُنوا ِيَن َوٱَّله ِ َوٱَّله ِِف َسبِيِل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ْ أ ٓوا نََِصُ ْ وه ِمُنوَن ُهُم َءاَووا حُمؤح ه ا   ِق  حَ ٱل فَِرة  مه  مهُ ل غح
ق  َكرِيم   ُد  ٧٤َورِزح ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُۢ َبعح ْ َوَجََٰهُدواْ َوٱَّله َوَهاَجُروا

ْوَلَٰٓئَِك ِمنكُ  مح َمَعكُ 
ُ
ُضهُ  مح  فَأ رحَحاِم َبعح

َ ْ ٱۡلح ْولُوا
ُ
َلَٰ  مح َوأ وح

َ
أ

ِ ِِف كَِتَِٰب ٱ بَِبعحض   ُۢ  ۖ  َّلله ء  َعلِيُم َ بُِكِلِ ََشح  ٧٥إِنه ٱَّلله
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هُ چ٦ ِجرح
َ
 چۥفَأ

هُ چ بحلِغح
َ
 چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ََٰهدتُّ ِمَِن ٱ بََرآَءة   ِيَن َع ِ َورَُسوَِلِۦٓ إَِل ٱَّله ِكنَِي مِِ  مَّلله ُمّشح
ح  ١َن ٱل

ُهر  
شح
َ
َبَعَة أ رح

َ
ۡرِض أ

َ ْ ِِف ٱۡلح نهكُ  فَِسيُحوا
َ
ْ أ لَُمٓوا ُ  مح َوٱعح َغۡيح

َٰفِرِيَن ُمعح  َ ُُمحزِي ٱلحَك نه ٱَّلله
َ
ِ َوأ َٰن   ٢ِجزِي ٱَّلله َذ

َ
ِ ِمَِن ٱ َوأ َّلله

َ بَرِٓيء  َورَُسوَِلِ  نه ٱَّلله
َ
ََبِ أ كح

َ َِجِ ٱۡلح
ِمَِن  ۦٓ إَِل ٱنلهاِس يَوحَم ٱۡلح

ِكنَِي  ُمّشح
ح ۥ  ٱل حتُ ِإَون ۖ   مح كُ له  ر  ـَفُهَو َخيح  مح فَإِن تُبحتُ  َورَُسوَُلُ  مح تََوَله
نهكُ فَ 

َ
ْ أ لَُمٓوا ِ   مح ٱعح ِجزِي ٱَّلله ُ ُمعح ِيَن َكَفُرواْ  َغۡيح ِ ٱَّله َوبَِّشِ
َِلم  بَِعَذاب  
َ
ََٰهدتُّ  ٣ أ ِيَن َع ِكنِيَ مِِ  مإَِله ٱَّله ُمّشح

ح ُثمه لَمح  َن ٱل
ْ َعلَيحكُ ا ـ   َشيح  مح يَنُقُصوكُ  َحد   مح َولَمح يَُظَِٰهُروا

َ
ْ إََِلحهِ أ ٓوا تِمُّ

َ
 مح ا فَأ

َدهُ  تِهِ  مح َعهح حُمتهقِنَي  مح  إَِلَٰ ُمده َ ُُيِبُّ ٱل فَإَِذا ٱنَسَلَخ  ٤إِنه ٱَّلله
ُموهُ  ِكنَِي َحيحُث وََجدتُّ ُمّشح

ُتلُواْ ٱلح ُُرُم فَٱقح ُهُر ٱۡلح شح
َ  مح وَُخُذوهُ  مح ٱۡلح

وهُ  ُِصُ ْ لَهُ  مح َوٱحح ُعُدوا قَاُمواْ  ۖ   ُكه َمرحَصد   مح َوٱقح
َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

ةَ  لَوَٰ ْ  ٱلصه ةَ ٱ َوَءاتَُوا َكوَٰ َ َغُفو مح  َفَخلُّواْ َسبِيلَهُ  لزه  ٥ِحيم  ره  ر  إِنه ٱَّلله
َحد  
َ
ِكنَِي ٱسح ِإَونح أ ُمّشح

ح ِجرح ِمَِن ٱل
َ
َمَع َكَلََٰم  هُ َتَجاَرَك فَأ َٰ يَسح َحته

 ِ بحلِغح ٱَّلله
َ
َمَنُهۥ هُ ُثمه أ

ح
نههُ  ۖ  َمأ

َ
َٰلَِك بِأ لَُمونَ ـله  م  قَوح  مح َذ  ٦ ا َيعح

 
  

 ُسوَرةُ التوبة
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 چ١٢

َ
ةَ ىٜأ  چ مه

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

ومن الطيبة هل وهجان 

بدال ايءً   التسهيل والإ

 چ  
َ
ةَ يأ  چ مه

 

 چۥََّتحَشوحهُ چ١٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ وَِعنَد رَُسوَِلِۦٓ  ٌد ِعنَد ٱَّلله ِكنَِي َعهح ُمّشح
َكيحَف يَُكوُن لِلح
ََٰهدتُّ  ِيَن َع ََراِم   مح إَِله ٱَّله

ِجِد ٱۡلح حَمسح َُٰمواْ  ِعنَد ٱل َٰ َت َفَما ٱسح
ْ لَهُ  مح لَكُ  َتقِيُموا حُمتهقنَِي  مح  فَٱسح َ ُُيِبُّ ٱل َكيحَف  ٧إِنه ٱَّلله

ْ َعلَيحكُ  َهُروا ْ فِيكُ  مح ِإَون َيظح   مح ََل يَرحُقُبوا
 
ة   َوََل إَِِل  ۖ  ذِمه

ِ  ميُرحُضونَكُ  َٰهِهِ ب فحَو
َ
ََبَٰ  مح أ

ح
ََثُهُ  مح قُلُوُبهُ  َوتَأ كح

َ
َِٰسُقوَن  مح َوأ َف

٨  ْ ا وح ََتَ ِ َثَمن  أَِب ٱشح ْ َعن ا قَلِيَل  تََٰيَِٰت ٱَّلله وا  َسبِيلِهِۦٓ   فََصدُّ
َملُوَن  مح إِنههُ  ْ َيعح ِمن  ََل يَرحُقُبوَن ِِف  ٩َسآَء َما ََكنُوا

 ُمؤح
 
 إَِِل

ة   ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  َوََل ذِمه
ُ
َتُدوَن  َوأ حُمعح ْ فَإِن  ١٠ُهُم ٱل قَاُمواْ تَابُوا

َ
َوأ

َٰنُكُ  َو َة فَإِخح َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتَُوا لَوَٰ ُل  ٱِلِيِن  ِِف  مح ٱلصه َوُنَفِصِ
م   لَُموَن  ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح يحَمََٰنهُ ِإَون  ١١َيعح

َ
ْ أ ِد مِِ  منهَكُثٓوا نُۢ َبعح

ِدهِ  َٰتِلُٓواْ  مح َوَطَعُنواْ ِِف دِينِكُ  مح َعهح َٰ ةَ فَ ئِمه
َ
رِ إِنههُ  أ ُكفح

ََلٓ  مح ٱلح
يحَمََٰن لَهُ 

َ
َٰتِلُوَن قَوحم   ١٢يَنَتُهوَن  مح لََعلههُ  مح أ َٰ ََل تُ

َ
ا نهَكُثٓواْ أ

يحَمََٰنهُ 
َ
َراِج ٱلرهُسوِل َوهُ  مح أ ْ بِإِخح وا ة   مح َدُءوكُ بَ  مَوَهمُّ َل َمره وه

َ
 ۖ  أ

َنهُ  ََّتحَشوح
َ
َحقُّ  ۖ  مح أ

َ
ُ أ ن ََّتحَشوح فَٱَّلله

َ
مِننِيَ مُّ  مإِن ُكنتُ  هُ أ  ١٣ؤح
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 چِجدَ َمسح چ١٧

ساكن السني  ابن كثري ابإ

 وحذف الألف.

 

 

 
 

َٰتِلُو يحِديكُ  مح هُ َق
َ
ُ بِأ بحُهُم ٱَّلله زِهِ  مح ُيَعِذِ  مح َوَينُِصحكُ  مح َوُيخح

ِف  مح َعلَيحهِ  ِمننِيَ مُّ  م  ُصُدوَر قَوح  َويَشح هِبح َغيحَظ  ١٤ ؤح  َوُيذح

َٰ َمن يََشآُء   مح  قُلُوبِهِ  ُ لََعَ ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  َوَيُتوُب ٱَّلله مح  ١٥َوٱَّلله
َ
أ

ْ ِمنكُ  مح َحِسبحتُ  ِيَن َجََٰهُدوا ُ ٱَّله لَِم ٱَّلله ا َيعح ْ َولَمه ُكوا َ ن ُتَتح
َ
 مح أ

 ْ ِ َوََل رَُسوَِلِۦ  َولَمح َيتهِخُذوا ِمننَِي ِمن ُدوِن ٱَّلله حُمؤح َوََل ٱل
َملُوَن  َوَِلَجة    ُۢ بَِما َتعح ُ َخبُِۡي ن  ١٦َوٱَّلله

َ
ِكنَِي أ ُمّشح

َما ََكَن لِلح
 ْ ُمُروا نُفِسهِ  َمَسَِٰجدَ َيعح

َ
َٰٓ أ ِ َشَِٰهِديَن لََعَ ِ  مٱَّلله رِ ب ُكفح

 ۖ  ٱلح
َمَٰلُهُ  عح

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطتح أ

ُ
وَن  مح َوِِف ٱنلهارِ هُ  مح أ إِنهَما  ١٧َخَِِٰلُ

قَاَم 
َ
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ِ َوٱَلح ِ َمنح َءاَمَن بِٱَّلله ُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله َيعح
  َ ةَ َولَمح ََيحَش إَِله ٱَّلله َكوَٰ ةَ َوَءاَِت ٱلزه لَوَٰ ْوَلَٰٓئَِك  ٱلصه

ُ
ن  َفَعََسَٰٓ أ

َ
أ

ْ ِمنَ  َتِديَن  يَُكونُوا حُمهح َجَعلحتُ ۞ ١٨ٱل
َ
 آِجِ وَِعَماَرةَ ِسَقايََة ٱۡلحَ  مح أ

ِجدِ  حَمسح ِ ٱۡلحَ  ٱل َوحمِ  َراِم َكَمنح َءاَمَن بِٱَّلله  ِِف َوَجََٰهَد  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱَلح
ِ   َسبِيلِ  َتوُۥنَ  ٱَّلله ِ   ََل يَسح ُ  ِعنَد ٱَّلله َٰلِ  َيهحِدي ََل  َوٱَّلله ِمنَي ٱلحَقوحَم ٱلظه
١٩  ْ ِيَن َءاَمُنوا ْ ِِف  ٱَّله ْ َوَجََٰهُدوا َٰلِهِ َوَهاَجُروا َو مح

َ
ِ بِأ  مح َسبِيِل ٱَّلله

نُفِسهِ 
َ
َظمُ  مح َوأ عح

َ
ِ  أ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَفآئُِزوَن  ۖ  َدرََجًة ِعنَد ٱَّلله

ُ
  ٢٠َوأ
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 چِمِنحُهۥچ٢١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

َِلَآَء چ٢٣ وح
َ
 چِۖنِ ا  أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ُهُ  ِ  مَربُّهُ  مح يُبَِّشِ َة  ب َٰن   هُ ِمِنح  رَۡحح َو َٰ  َورِضح ه  ت  وََجنه  نَعِيم  فِيَها  مح هُ ل
قِيٌم  بَدً  ٢١مُّ

َ
رٌ إِنه ٱا   َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ جح

َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ  ٢٢ َعِظيم   َّلله

ِيَن َءامَ  َها ٱَّله يُّ
َ
أ ْ َءابَآَءكُ َيَٰٓ ْ ََل َتتهِخُذٓوا َٰنَكُ  مح ُنوا َو  مح ِإَوخح

َِلَآَء إِِن  وح
َ
يَمَٰنِ أ ِ

َر لََعَ ٱۡلح ْ ٱلحُكفح َتَحبُّوا ههُ  ۖ  ٱسح  مَوَمن َيَتَول
ْوَلَٰٓئَِك  مح نكُ مِِ 

ُ
َٰلُِموَن فَأ  مح ََكَن َءابَآؤُكُ قُلح إِن  ٢٣ُهُم ٱلظه
بحَنآؤُكُ 

َ
َٰنُكُ  مح َوأ َو َوَُٰجكُ  مح ِإَوخح زح

َ
ٌَٰل  مح وََعِشَۡيتُكُ  مح َوأ َو مح

َ
َوأ

ُتُموَها َوتَِجََٰرة   ََتَفح َن  ٱقح َنَهآ ََّتحَشوح َكَساَدَها َوَمَسَِٰكُن تَرحَضوح
َحبه إََِلحكُ 

َ
ِ َورَُسوَِلِۦ وَِجَهاد  مِِ  مأ بهُصواْ  َن ٱَّلله ِِف َسبِيلِهِۦ َفََتَ

 َٰ ِِتَ  َحته
ح
ُ ٱيَأ رِهِۦَّلله مح

َ
ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَفَِٰسقِنَي ۖ   بِأ ُ ََل َيهح  ٢٤َوٱَّلله

ُ ِِف َمَواِطَن  ُكُم ٱَّلله َوَيوحَم ُحَننيح  إِذح  َكثَِۡية  لََقدح نََِصَ
َجَبتحكُ  عح

َ
تُكُ  مح أ َ ِن َعنكُ  مح َكَثح ا مح فَلَمح ُتغح َوَضاقَتح  َشيحـ  

حتُ َعلَيحُكُم  ۡرُض بَِما رَُحَبتح ُثمه َوَله
َ بِرِيَن مُّ  مٱۡلح نَزَل  ٢٥دح

َ
ُثمه أ

َٰ رَُسوَِلِۦ  ُ َسِكينََتُهۥ لََعَ ِمننَِي َولََعَ ٱَّلله حُمؤح نَزَل ٱل
َ
مح له ا د  ُجُنوَوأ

ْ   تََروحَها ِيَن َكَفُروا َب ٱَّله َٰلَِك  وََعذه َٰفِرِينَ َجَزآُء ٱلح  َوَذ   ٢٦ َك
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 چِۖنه ا  َشآَء چ٢٨

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 
 

 

 

 

 چُعَزيحرُ چ٣٠

ابن كثري بضم الراء بدل 

 التنوين.

 چيَُضَُٰهونَ چ

ابن كثري بضم الهاء وحذف 

 اهلمزة.
 

َٰ َمن يََشآُء   َٰلَِك لََعَ ِد َذ ُ ِمنُۢ َبعح ُ  ُثمه َيُتوُب ٱَّلله َوٱَّلله
ُِكوَن  ٢٧ ِحيم  ره  ر  َغُفو ُمّشح

ح َما ٱل ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َد ََعِمهِ  ََنَس   ََراَم َبعح ِجَد ٱۡلح حَمسح ْ ٱل َرُبوا ا   َهَٰذَ  مح فَََل َيقح
نِيُكُم ٱ َعيحلَة   مح تُ ِإَونح ِخفح  لِهِۦٓ فََسوحَف ُيغح ُ ِمن فَضح  َّلله
َ َعلِيٌم َحِكيم   إِنه  ۖ  َشآءَ إِن  ِيَن ََل  ٢٨ ٱَّلله ْ ٱَّله َٰتِلُوا  َق

ِمُنوَن  ِ يُؤح َوحِم ٱٓأۡلِخرِ َوََل ُُيَِرُِموَن َما َحرهَم بِٱَّلله
َوََل بِٱَلح

ُ َورَُسوَُلُۥ َوََل يَِديُنوَن دِيَن  وتُواْ ٱَّلله
ُ
ِيَن أ َِقِ ِمَن ٱَّله

ٱۡلح
َيَة َعن يَد   زح ِ

ْ ٱۡلح ُطوا َٰ ُيعح َصَٰغُِروَن  مح وَهُ  ٱلحِكَتََٰب َحته
َُهوُد  ٢٩ ِ َوقَالَتِ ُعَزيحٌر َوقَالَِت ٱَلح ٱنلهَصََٰرى  ٱبحُن ٱَّلله

 ِ حَمِسيُح ٱبحُن ٱَّلله لُهُ ۖ   ٱل َٰلَِك قَوح ِ  مَذ َٰهِهِ ب فحَو
َ
 ونَ ـ ُ يَُضَٰهِ ۖ   مح أ

َل  ْ ِمن َقبحُل  قَوح ِيَن َكَفُروا
ُ  ٱَّله ََٰتلَُهُم ٱَّلله َٰ ۖ   َق نه

َ
أ

فَُكوَن  َبارَهُ  ٣٠يُؤح حح
َ
ْ أ َُذٓوا َبََٰنهُ  مح ٱَّته َباب   مح َورُهح رح

َ
ا ِمِن أ

ُبُدٓواْ ُدوِن ٱ ْ إَِله َِلَعح ِمُرٓوا
ُ
َيَم َوَمآ أ حَمِسيَح ٱبحَن َمرح ِ َوٱل َّلله

ََٰه آ ـله  ا  د  ا َوَٰحِ إَِلَٰه    ُهَو  إَِل
ُِكونَ  إَِله ا يُّشح  ٣١ُسبحَحََٰنُهۥ َعمه
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فِ يُرِيُدوَن  ن ُيطح
َ
َٰهِهِ واْ ـ ُ أ فحَو

َ
ِ بِأ ََب  مح نُوَر ٱَّلله

ح
ُ َوَيأ ن ٱَّلله

َ
ٓ أ  إَِله

َٰفُِروَن  رحَسَل  ٣٢يُتِمه نُوَرهُۥ َولَوح َكرِهَ ٱلحَك
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

حُهَدىَٰ َودِيِن  ِهَرهُۥ لََعَ ٱِلِيِن ُُكِِهِۦ رَُسوََلُۥ بِٱل َِقِ َِلُظح
ٱۡلح

ُِكوَن  ُمّشح
ح ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِۡي  ۞  ٣٣َولَوح َكرِهَ ٱل َها ٱَّله يُّ

َ
أ ا َيَٰٓ

َبارِ َوٱلرُّهح ِمَِن  حح
َ ُكلُوَن َباِن ٱۡلح

ح
ََٰل ٱنلهاِس بِٱلحَبَِٰطِل ََلَأ َو مح

َ
أ

 ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله َهَب ۖ   َوَيُصدُّ وَن ٱَّله َِنُ ِيَن يَكح َوٱَّله
حهُ  ِ فَبَِّشِ َة َوََل يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل ٱَّلله ِ  مَوٱلحفِضه َعَذاب  ب

َِلم  
َ
َوىَٰ بَِها يَ  ٣٤ أ وحَم ُُيحَمَٰ َعلَيحَها ِِف نَارِ َجَهنهَم َفُتكح

تُ  مح  َوُظُهورُهُ  مح وَُجُنوُبهُ  مح ِجَباُههُ  نُفِسكُ  مح َهََٰذا َما َكََنح
َ
 مح ِۡل

 ْ وَن  مح َما ُكنتُ  فَُذوقُوا َِنُ ُهورِ ِعنَد  ٣٥تَكح ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
 ِ َِٰت ا ِِف كَِتَِٰب ٱر  ٱثحَنا َعَّشَ َشهح  ٱَّلله َمََٰو ِ يَوحَم َخلََق ٱلسه َّلله

َبَعٌة ُحُرم   رح
َ
ٓ أ ۡرَض ِمنحَها

َ َٰلَِك ٱِلِيُن ٱلحَقِيُِم   ۖ  َوٱۡلح فَََل  َذ
 ْ لُِموا نُفَسكُ  فِيِهنه  َتظح

َ
ْ  مح  أ َٰتِلُوا ِكنَِي َكٓافهة   َوَق ُمّشح

ح َكَما  ٱل
َٰتِلُونَكُ  َٰ نه ٱ ۖ  َكٓافهة   مح يُ

َ
لَُمٓواْ أ حُمتهقِنَي َوٱعح َ َمَع ٱل  ٣٦َّلله
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 چيَِضلُّ چ٣٧

ابن كثري بفتح الياء وكرس 

 الضاد. 

َمَٰلِهِ وَ ُسوُٓء چ  چۥمُ عح

بدال اهلمزة الثانية  ابن كثري ابإ

 واوًا مفتوحة. 

 
 

 

 

 

 

وهُۥچ٣٩  چتَُۡضُّ

وهُۥچ٤٠  چتَنُِصُ

 چۦَعلَيحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

رِ  زَِياَدة  ٓ ُء ـإِنهَما ٱلنهسِ  ُكفح
ِيَن  يَُضلُّ ۖ   ِِف ٱلح بِهِ ٱَّله

ِ م  ا َوُيَحِرُِمونَُهۥ ََع َكَفُرواْ ُُيِلُّونَُهۥ ََعم   َة واْ ُيَواِطـ ُ ـا لِ ِعده
َم  ُ َما َحره َم ٱَّلله ْ َما َحره ُ َفُيِحلُّوا ُسوُٓء  مح ُزِيَِن لَهُ  ۖ  ٱَّلله
َمَٰلِهِ  عح

َ
َٰفِرِينَ ۖ   مح أ ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَك ُ ََل َيهح َها  ٣٧ َوٱَّلله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ْ َما لَكُ  ِيَن َءاَمُنوا ْ ِِف َسبِيِل  مح ٱَّله إَِذا قِيَل َلُكُم ٱنفُِروا
ِ ٱثهاقَلحتُ  ۡرِض  مح ٱَّلله

َ رَِضيتُ  ۖ  إَِل ٱۡلح
َ
ِ  مأ نحَيا ب ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ  ٱۡلح

نحَيا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِله  ۖ  ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ  ةِ ٱلُّ ََيوَٰ  َفَما َمَتَُٰع ٱۡلح
بحكُ  ٣٨قَلِيٌل  ْ ُيَعِذِ َِلم   مح إَِله تَنفُِروا

َ
تَبحِدلح َعَذابًا أ ا َويَسح

 َ و مح كُ قَوحًما َغۡيح ا هُ َوََل تَُۡضُّ َٰ َوٱۖ   َشيحـ   ُ لََعَ ء   َّلله ِ ََشح
  ُكِ

و ٣٩قَِديٌر  ِيَن  هُ إَِله تَنُِصُ رََجُه ٱَّله خح
َ
ُ إِذح أ هُ ٱَّلله َفَقدح نََِصَ

َغارِ إِذح َيُقوُل لَِصَِٰحبِهِۦ 
ِ إِذح ُهَما ِِف ٱلح َكَفُرواْ ثَاِنَ ٱثحنَنيح

َ َمَعَنا ُ َسِكينََتُهۥ َعلَيح ۖ   ََل ََتحَزنح إِنه ٱَّلله نَزَل ٱَّلله
َ
  هِ فَأ

يه 
َ
ِيَن َكَفُرواْ له  د  َدهُۥ ِِبُُنوَوأ مح تََروحَها وََجَعَل َُكَِمَة ٱَّله

َلَٰ  فح ِ ِهَ ٱلحُعلحَياۖ   ٱلسُّ ُ َعزِيٌز َحِكيٌم ۖ   َوَُكَِمُة ٱَّلله  ٤٠َوٱَّلله
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 چ هلِمَ چ٤٣

الزبي وقفًا عىل وهجني 

ابلهاء، وكحفص، والأوىل 

عدم الوقف ابلهاء من 

 التيسري.

 الوهجان من الطيبة.وهل 

 

 

ْ ِخَفاف   َٰلِكُ ا َوثَِقاَل  ٱنفُِروا َو مح
َ
ْ بِأ نُفِسكُ  مح  َوَجَِٰهُدوا

َ
ِِف  مح َوأ

  ِ َٰلِكُ  َسبِيِل ٱَّلله لَُموَن  مح إِن ُكنتُ  مح كُ له  ر  ـَخيح  مح َذ لَوح  ٤١َتعح
َبُعوَك ـا له د  ا قَاصِ ر  ا وََسفَ ا قَرِيب  ََكَن َعَرض   َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدتح ٱته

ُة   قه َنا  َعلَيحِهُم ٱلشُّ َنا َۡلَرَجح َتَطعح ِ لَوِ ٱسح لُِفوَن بِٱَّلله وََسَيحح
نُفَسهُ  مح َمَعكُ 

َ
لُِكوَن أ لَُم إِنههُ  مح ُيهح ُ َيعح َِٰذبُوَن  مح َوٱَّلله  ٤٢لََك
ُ َعنَك  ذِنَت لَه لِمَ َعَفا ٱَّلله

َ
ِيَن َصَدقُواْ  مح أ َ لََك ٱَّله َٰ يَتََبنيه َحته

 َٰ لََم ٱلحَك تَ ََل  ٤٣ ِذبنِيَ َوَتعح ِمُنوَن ـ ح يَسح ِيَن يُؤح ِ ِذنَُك ٱَّله  بِٱَّلله
َٰلِهِ  َو مح
َ
ْ بِأ ن يَُجَٰهُِدوا

َ
َوحِم ٱٓأۡلِخرِ أ

نُفِسهِ  مح َوٱَلح
َ
ُۢ ۖ   مح َوأ ُ َعلِيُم َوٱَّلله

حُمتهقِنَي بِٱ تَ  ٤٤ل َما يَسح ِمُنوَن ـ ح إِنه ِيَن ََل يُؤح َوحِم ِذنَُك ٱَّله ِ َوٱَلح بِٱَّلله
تَابَتح قُلُوُبهُ ٱٓأۡلِخرِ  ُدوَن  مح ِِف َريحبِهِ  مح َفهُ  مح َوٱرح َولَوح ۞  ٤٥َيََتَده

ة   واْ ََلُۥ ُعده َعدُّ
َ
ُُروَج َۡل َراُدواْ ٱۡلح

َ
ُ ٱۢنبَِعاَثهُ َوَلَِٰكن َكرِهَ ٱ أ  مح َّلله

َٰعِِديَن  مح َفَثبهَطهُ  َٰ ْ َمَع ٱلح ُعُدوا ْ فِيكُ لَوح خَ  ٤٦َوقِيَل ٱقح  مرَُجوا
ْ ِخَلَٰلَكُ إَِله َخَباَل   مح ا َزاُدوكُ مه  وحَضُعوا

َ
َيبحُغونَُكُم  مح  َوَۡل

َُٰعوَن لَهُ  مح ٱلحفِتحَنَة َوفِيكُ  َٰلِِمنَي ۖ   مح َسمه ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٤٧َوٱَّلله
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 چَربهُصونَ ته  َهلح چ٥٢

 الزبي بتشديد التاء وصاًل.

وهجان: وهل من الطيبة فهيا 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 ْ َتَغُوا َٰ َجآَء  لََقِد ٱبح ُموَر َحته
ُ ٱلحفِتحَنَة ِمن َقبحُل َوقَلهُبواْ لََك ٱۡلح

ِ َوهُ  ُر ٱَّلله مح
َ
َقُّ َوَظَهَر أ ن  مَوِمنحهُ  ٤٨َكَٰرُِهوَن  مح ٱۡلح مه

ِ ٱئحذَ َيُقوُل  ٓ  ـن لِ تِِّنِ ْ     َوََل َتفح ََل ِِف ٱلحفِتحَنةِ َسَقُطوا
َ
ِإَونه  أ
َٰفِرِيَن   إِن تُِصبحَك َحَسَنة   ٤٩َجَهنهَم لَُمِحيَطُۢة بِٱلحَك

َرنَا ِمن َيُقولُواْ َقدح  ِإَون تُِصبحَك ُمِصيَبة   مح  هُ ؤح تَسُ  مح
َ
نَآ أ َخذح

َ
أ

ْ وههُ  ٓ إَِله َما  ٥٠َفرُِحوَن  مح َقبحُل َوَيَتَولهوا ُقل لهن يُِصيبََنا
َٰنَ  لَى ُ نَلَا ُهَو َموح ِ فَلح  ا  َكَتَب ٱَّلله ِ َولََعَ ٱَّلله

ِمُنوَن َيَتَوَّكه حُمؤح ٱل
ِ  تََربهُصوَن  َهلح قُلح  ٥١ نََينيح ُسح

َدى ٱۡلح ٓ إِحح ٓ إَِله َوََنحُن  بَِنا
بهُص بِكُ  ن مح َنََتَ

َ
ُ  أ وح ِمِنح ِعن بَِعَذاب  يُِصيَبُكُم ٱَّلله

َ
ِدهِۦٓ أ

يحِديَنا
َ
ْ إِنها َمَعكُ ۖ   بِأ بهُصٓوا ِبُِصوَن مُّ  مَفََتَ نفُِقواْ  ٥٢ََتَ

َ
قُلح أ

وح َكرح 
َ
ا قَوحم   مح ُكنتُ  مح إِنهك مح ِمنكُ ن ُيَتَقبهَل ا له ه  َطوحًَع أ
َِٰسقِنَي  َبَل ِمنحهُ  مح َوَما َمَنَعهُ  ٥٣َف ن ُتقح

َ
َُٰتهُ  مح أ َٰ نههُ  مح َنَف

َ
ٓ أ  مح إَِله

 ْ ِ َوبَِرُسوَِلِۦ َكَفُروا تُوَن َوََل بِٱَّلله
ح
لَوَٰ يَأ  مح ةَ إَِله َوهُ ٱلصه

 ٥٤َكَٰرُِهوَن  مح ُكَساَلَٰ َوََل يُنفُِقوَن إَِله َوهُ 
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 چۦإََِلحهِ چ٥٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 
 

َٰلُهُ  َو مح
َ
ِجبحَك أ َلَُٰدهُ  مح فَََل ُتعح وح

َ
َبهُ  ۖ  مح َوََلٓ أ ُ َِلَُعِذِ َما يُرِيُد ٱَّلله  مإِنه

 ِ نُفُسهُ ب
َ
َيا َوتَزحَهَق أ نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ  ٥٥ َكَٰفُِرونَ  مح َوهُ  مح َها ِِف ٱۡلح

ِ إِنههُ  لُِفوَن بِٱَّلله  قَوحم   مح َوَلَِٰكنههُ  مح نكُ مِِ  مَوَما هُ  مح لَِمنكُ  مح َوَيحح
َرقُ  وح َمَغَٰ ـ ً لَوح ََيُِدوَن َملحجَ  ٥٦وَن َيفح

َ
خَ ا أ وح ُمده

َ
اْ َولهوح له  َل  َرَٰت  أ

َِٰت فَإِنح مه  مَوِمنحهُ  ٥٧ََيحَمُحوَن  مح َوهُ  هِ إََِلح  َدَق ن يَلحِمُزَك ِِف ٱلصه
ُطواْ ِمنحَها رَُضواْ ِإَو عح

ُ
اْ ِمنحَهآ إَِذا هُ ن له أ َطوح َخُطوَن  مح مح ُيعح  ٥٨يَسح

نههُ 
َ
بَُنا  مح َولَوح أ ُ َورَُسوَُلُۥ َوقَالُواْ َحسح َُٰهُم ٱَّلله ْ َمآ َءاتَى ُ رَُضوا ٱَّلله

تِيَنا  ُ َسُيؤح ِ َرَِٰغُبوَن ٱَّلله ٓ إَِل ٱَّلله ا ۥٓ إِنه لِهِۦ َورَُسوَُلُ  ٥٩ِمن فَضح
حَمَسَِٰكنِي َوٱلحَعَِٰملنَِي َعلَيحهَ ۞  َُٰت لِلحُفَقَرآءِ َوٱل َدَق َما ٱلصه ا إِنه

حُمَؤلهَفةِ  ِ  مح لُوُبهُ قُ َوٱل َوِِف ٱلِرِقَاِب َوٱلحَغَٰرِِمنَي َوِِف َسبِيِل ٱَّلله
بِيلِ  ِ  فَرِيَضة  ۖ   َوٱبحِن ٱلسه ُ َعلِيٌم َحِكيم  ۖ   ِمَِن ٱَّلله  ٦٠ َوٱَّلله
ِيَن  ُذن  يُ َوِمنحُهُم ٱَّله

ُ
ُذوَن ٱنلهِبه َوَيُقولُوَن ُهَو أ ُذُن  ۖ  ؤح

ُ
 ر  ـَخيح قُلح أ

ِمننَِي يُ  مح كُ له  ِمُن لِلحُمؤح ِ َوُيؤح ِمُن بِٱَّلله َ ؤح ِ  ة  َورَۡحح ِيَن َءاَمُنواْ لِ َّله
ِيَن  ۖ  مح ِمنكُ  ُذوَن َوٱَّله ِ لَهُ يُؤح َِلم   مح رَُسوَل ٱَّلله

َ
 ٦١ َعَذاٌب أ
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 چۥيُرحُضوهُ چ٦٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 چتََُنَل چ٦٤

ساكن النون مع  ابن كثري ابإ

 الزاي.الإخفاء وختفيف 

 

 

 

َف يُ چ٦٦   چعح

ابن كثري بياء مضمومة وفتح 

 الفاء.

بح َطآئَِفُۢةچ  چُتَعذه

بدال النون اتًء  ابن كثري ابإ

مضمومة وفتح اذلال وتنوين 

 مض التاء املربوطة.

 
 

ِ لَكُ َُيحلُِفوَن بِٱ َحقُّ  مح لُِۡيحُضوكُ  مح َّلله
َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوَُلُ  َوٱَّلله

ن يُرحُضو
َ
ْ إِن  هُ أ ِمننَِي ََكنُوا   ٦٢ُمؤح

َ
نهُهۥ َمنأ

َ
ْ أ لَُمٓوا  لَمح َيعح
نه ََلُۥ نَاَر َجَهنهَم َخَِِٰل  

َ
َ َورَُسوََلُۥ فَأ َٰلَِك ا   ا فِيهَ ُُيَادِدِ ٱَّلله َذ

ُي ٱلحَعِظيُم  ِزح ن  ٦٣ٱۡلح
َ
حُمَنَٰفُِقوَن أ َل َُيحَذُر ٱل  مح َعلَيحهِ ُتََنه

ِ  متُنَِبُِئهُ  ُسوَرة   زُِءٓواْ إِنه  قُلِ  ۖ  مح َما ِِف ُقلُوبِهِ ب َتهح َ ُُمحرِج  ٱسح  ٱَّلله
ا ََتحَذُروَن  َهُ  ٦٤مه تلح

َ
ََلَُقوُلنه إِنهَما ُكنها ََّنُوُض  مح َولَئِن َسأ

ِ َوَءاتََٰيَٰتِهِۦ َورَُسوَِلِۦ ُكنتُ  ۖ  َونَلحَعُب  بِٱَّلله
َ
زُِءوَن  مح قُلح أ َتهح تَسح

تُ  ٦٥ ْ َقدح َكَفرح َتِذُروا َد إِيَمَٰنِكُ بَ  مََل َتعح ُف إِن  ۖ  مح عح نهعح
نههُ ُنَعِذِبح َطآئَِفَۢة  مح ِمِنكُ  َعن َطآئَِفة  

َ
 ٦٦ََكنُواْ ُُمحرِِمنَي  مح بِأ
ُضهُ  َُٰت َبعح َٰ حُمَنَٰفِ حُمَنَٰفُِقوَن َوٱل ُمُروَن  ۖ  نُۢ َبعحض  مِِ  مٱل

ح
يَأ

ح  َن  ُمنَكرِ بِٱل يحِدَيهُ َوَينحَهوح
َ
بُِضوَن أ ُروِف َوَيقح حَمعح نَُسواْ  ۖ  مح َعِن ٱل

َ فَنَِسَيهُ  حُمَنَٰفِقِنَي ُهُم ٱلحَفَِٰسُقوَن  ۖ  مح ٱَّلله ُ  ٦٧إِنه ٱل وََعَد ٱَّلله
اَر نَاَر َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيهَ  َِٰت َوٱلحُكفه َٰ حُمَنَٰفِ حُمَنَٰفِقِنَي َوٱل ا   ٱل

ُبهُ  ُ  ۖ  مح ِهَ َحسح قِيم   َعَذاب   مح َولَهُ ۖ   َولََعَنُهُم ٱَّلله  ٦٨مُّ
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ِيَن ِمن َقبحلِكُ  َشده ِمنكُ  مح َكٱَّله
َ
ْ أ ََٰل   قُوهة   مح ََكنُٓوا َو مح

َ
ََثَ أ كح

َ
 َوأ

َلَٰد   وح
َ
ْ ِِبََلَٰقِهِ َوأ َتُعوا َتمح تُ  مح ا فَٱسح َتعح َتمح َكَما  مح َلَٰقِكُ ِِبَ  مفَٱسح

ِيَن ِمن َقبحلِكُ  َتَع ٱَّله َتمح تُ  مح َلَٰقِهِ ِِبَ  مٱسح ِي َخاُضوٓ  مح وَُخضح ْ َكٱَّله  ا
َمَٰلُهُ  ۖ  عح

َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطتح أ

ُ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  مح أ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ۖ   ِِف ٱلُّ

ُ
َوأ

وَن  ِ  ٦٩ٱلحَخَِّٰسُ ت
ح
لَمح يَأ

َ
ِيَن ِمن َقبحلِهِ  مح هِ أ  ٱَّله

ُ
 قَوحِم نُوح   مح َنَبأ

َحَِٰب َمدح َوَثُموَد َوقَوحِم  وَََعد   صح
َ
َٰ َيَن إِبحَرَٰهِيَم َوأ تَفَِك حُمؤح  ۖ  ِت َوٱل

َتتحهُ 
َ
ِ  مرُُسلُهُ  مح أ َِيَِنَِٰت ـب لَِمهُ ۖ   ٱِلح ُ َِلَظح َوَلَِٰكن  مح َفَما ََكَن ٱَّلله

 ْ نُفَسهُ  ََكنُٓوا
َ
لُِموَن  مح أ ِمَنَٰ  ٧٠َيظح حُمؤح ِمُنوَن َوٱل حُمؤح  مح ُضهُ ُت َبعح َوٱل

َِلَآُء َبعح  وح
َ
ُمُروَن  ۖ  ض  أ

ح
ُمنَكرِ يَأ

ح َن َعِن ٱل ُروِف َوَينحَهوح حَمعح  بِٱل
ةَ  لَوَٰ تُوَن َوُيقِيُموَن ٱلصه َكوَٰ َوُيؤح َ ٱلزه ۥٓ   ةَ َوُيِطيُعوَن ٱَّلله  َورَُسوََلُ

  ُ ْوَلَٰٓئَِك َسَۡيحَۡحُُهُم ٱَّلله
ُ
َ َعزِيٌز َحِكيم   أ ُ وََعَد  ٧١ إِنه ٱَّلله ٱَّلله

ِمَنَٰ  حُمؤح ِمننَِي َوٱل حُمؤح َٰ ٱل نحَهَُٰر ََتحرِي ِمن ََتحتَِها  ت  ِت َجنه
َ ٱۡلح

َِٰت عَ  فِيَها َوَمَسَِٰكَن َطِيَِبة   َخَِِٰلِينَ  ن  ِِف َجنه َٰن   ۖ  دح َو َورِضح
ََبُ ِمَِن ٱ كح

َ
ِ أ ُز ٱلحَعِظيُم  ۖ  َّلله َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح  ٧٢َذ

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري.چ٧٠چچ مالحظة: أ ية 
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 چۥوََعُدوهُ چ٧٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

َها َيَٰٓ  يُّ
َ
حمُ ٱنلهِبُّ َجَٰ أ اَر َوٱل لُظح َعلَيحهِ ِهِد ٱلحُكفه   مح  َنَٰفِقِنَي َوٱغح
 َٰ َوى
ح
ح َوبِئحَس ۖ   مُ َجَهنه  مح هُ َوَمأ ِ َما قَالُواْ  ٧٣َمِصُۡي ٱل  َُيحلُِفوَن بِٱَّلله

َلَِٰمهِ  َد إِسح ْ َبعح رِ َوَكَفُروا ُكفح
ْ َُكَِمَة ٱلح واْ  مح َولََقدح قَالُوا  َوَهمُّ

ْ  بَِما لَمح  ُ َورَُسوَُلُۥ ِمن  َيَنالُوا َُٰهُم ٱَّلله َنى غح
َ
نح أ
َ
ٓ أ ْ إَِله َوَما َنَقُمٓوا

لِهِۦ ه ر  ـفَإِن َيُتوُبواْ يَُك َخيح  ۖ  فَضح ُهُم ۖ   مح هُ ا ل بح اْ ُيَعِذِ ُ ِإَون َيَتَولهوح ٱَّلله
َِلم  
َ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َعَذابًا أ ۡرِض  مح َوَما لَهُ  ۖ  ا ِِف ٱلُّ

َ  َوِلِ  ِمن ِِف ٱۡلح
ََٰهَد ٱمه  مَوِمنحهُ ۞  ٧٤ َوََل نَِصۡي   لِهِۦ نح َع ََٰنا ِمن فَضح َ لَئِنح َءاتَى َّلله

َٰلِِحنيَ  َقنه َونَلَُكوَننه ِمَن ٱلصه ده َٰهُ  ٧٥نَلَصه ٓ َءاتَى ا ن مِِ  مفَلَمه
ْ وههُ  ْ بِهِۦ َوتََولهوا لِهِۦ َِبِلُوا رُِضوَن مُّ  مفَضح َقَبهُ  ٧٦عح عح

َ
ا نَِفاق   مح فَأ

نَُهۥ مح ِِف قُلُوبِهِ  َ َما  إَِلَٰ يَوحِم يَلحَقوح ْ ٱَّلله لَُفوا خح
َ
ٓ أ َوبَِما  هُ وََعُدوبَِما

ِذبُوَن  لَُم ِِسههُ  ٧٧ََكنُواْ يَكح َ َيعح نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ لَمح َيعح

َ
َٰهُ  مح أ  مح َوََنحَوى

َُٰم ٱلحُغُيوِب  َ َعله نه ٱَّلله
َ
ِوِ  ٧٨َوأ ُمطه

ح ِيَن يَلحِمُزوَن ٱل  ِعنَي ِمنَ ٱَّله
ح  ِمننَِي ٱل َدهُ ُمؤح ِيَن ََل ََيُِدوَن إَِله ُجهح

َِٰت َوٱَّله َدَق  مح ِِف ٱلصه
َخُروَن ِمنحهُ  ُ ِمنحهُ  مح فََيسح َِلٌم  مح َولَهُ  مح َسِخَر ٱَّلله

َ
 ٧٩َعَذاٌب أ
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ا َمَِعح چ٨٣  چَعُدوًّ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 

 

 

 

 

فِرح لَهُ  َتغح فِرح لَهُ  مح ٱسح َتغح وح ََل تَسح
َ
فِرح لَهُ  مح أ َتغح ة   َسبحعِنيَ  مح إِن تَسح  َمره

ُ لَهُ  فَِر ٱَّلله نههُ  ۖ  مح فَلَن َيغح
َ
َٰلَِك بِأ ِ  مح َذ ُ ۖ   َورَُسوَِلِۦ َكَفُرواْ بِٱَّلله َوٱَّلله
ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَفَِٰسقِنَي  َعِدهِ  فَرِحَ  ٨٠ََل َيهح حُمَخلهُفوَن بَِمقح  مح ٱل
ن
َ
ْ أ ِ َوَكرُِهٓوا َٰلِهِ  ِخَلََٰف رَُسوِل ٱَّلله َو مح

َ
ْ بِأ نُفِسهِ  مح يَُجَِٰهُدوا

َ
ِِف  مح َوأ

ِ َوقَالُواْ ََل  ِرِ  َسبِيِل ٱَّلله َ
َشدُّ حَ ۖ   تَنفُِرواْ ِِف ٱۡلح

َ
ا   ِر  قُلح نَاُر َجَهنهَم أ

َقُهونَ له  ْ َيفح ْ قَلِيَل   ٨١ وح ََكنُوا َحُكوا َ فَلحَيضح ْ  َوَلح ُۢ ا َجزَ َكثِۡي  بحُكوا آَء
 ْ ِسُبوَن  بَِما ََكنُوا ُ إَِلَٰ َطآئَِفة  ن ره فَإِ  ٨٢يَكح  مح ِمِنحهُ  َجَعَك ٱَّلله

بَد  لِلح َذنُوَك ـ ح تَ فَٱسح 
َ
ْ َمَِعَ أ َٰتِلُواْ ا َولَن ُخُروِج َفُقل لهن ََّتحرُُجوا َٰ تُ

ا َمَِعَ  ِ  مَرِضيتُ  مح إِنهكُ ۖ   َعُدوًّ ة  ب َل َمره وه
َ
ْ  ٱلحُقُعودِ أ ُعُدوا َمَع فَٱقح

َحد   ٨٣ٱلحَخَٰلِفِنَي 
َ
َٰٓ أ بَد  مه  مِمِنحهُ  َوََل تَُصِلِ لََعَ

َ
ا َوََل َتُقمح اَت أ

ِهِۦٓ  َٰ َقَبح ِ َورَُسوَِلِۦ مح إِنههُ ۖ   لََعَ ْ بِٱَّلله ْ َوهُ  َكَفُروا َِٰسُقوَن  مح َوَماتُوا َف
َٰلُهُ  ٨٤ َو مح

َ
ِجبحَك أ َلَُٰدهُ  مح َوََل ُتعح وح

َ
َما يُ  ۖ   مح َوأ َبهُ إِنه ن ُيَعِذِ

َ
ُ أ  مرِيُد ٱَّلله

 ِ نُفُسهُ  َها ِِف ب
َ
َيا َوتَزحَهَق أ نح نزِلَتح  ٨٥فُِروَن َكَٰ  مح َوهُ  مح ٱلُّ

ُ
ٓ أ  ِإَوَذا

 ِ ْ بِٱَّلله نح َءاِمُنوا
َ
ْ  ُسوَرةٌ أ تَ رَُسوَِلِ َمَع  َوَجَِٰهُدوا ْولُواْ َذنََك ـ ح ٱسح

ُ
أ

ِل ِمنحهُ  وح ْ  مح ٱلطه َع  َوقَالُوا نَا نَُكن مه َٰعِِديَن َذرح َٰ  ٨٦ٱلح
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 چۦَعلَيحهِ چ٩٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َٰ قُلُوبِهِ  ََوالِِف َوُطبَِع لََعَ ْ َمَع ٱۡلح ن يَُكونُوا
َ
ْ بِأ ََل  مح َفهُ  مح رَُضوا
َقُهوَن  ْ َمَعُهۥ َجََٰهُدواْ  ٨٧َيفح ِيَن َءاَمُنوا َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱَّله
َٰلِهِ  َو مح
َ
نُفِسهِ  مح بِأ

َ
َيحَرَُٰت   مح  َوأ ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱۡلح

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َوأ

ُ
َوأ

لُِحوَن  حُمفح ُ لَهُ  ٨٨ٱل َعده ٱَّلله
َ
َٰت   مح أ نحَهَُٰر ََتحرِي  َجنه

َ ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
ُز ٱلحَعِظيُم ا   َخَِِٰلِيَن فِيهَ  َٰلَِك ٱلحَفوح ُروَن ِمَن  ٨٩َذ حُمَعِذِ وََجآَء ٱل

عح 
َ َذَن َراِب ٱۡلح َ َورَُسوََلُۥ مح لَهُ َِلُؤح ْ ٱَّلله ِيَن َكَذبُوا  ۖ  َوَقَعَد ٱَّله

ْ ِمنحهُ  ِيَن َكَفُروا َِل  مح َسُيِصيُب ٱَّله
َ
يحَس لََعَ له  ٩٠ م  َعَذاٌب أ

َعفَ  ِيَن ََل ََيُِدوَن َما ٱلضُّ
حَمرحََضَٰ َوََل لََعَ ٱَّله آءِ َوََل لََعَ ٱل

 ْ ِ َورَُسوَِلِۦ  يُنفُِقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوا ِسننَِي  َّلِله حُمحح َما لََعَ ٱل
ُ َغُفوَوٱ ِمن َسبِيل    تَوحَك  ٩١ِحيم  ره  ر  َّلله

َ
ِيَن إَِذا َمآ أ َوََل لََعَ ٱَّله

ِملَهُ  ِلُكُ  مح تِلَحح ۡحح
َ
ٓ أ ِجُد َما

َ
ُيُنهُ  هِ َعلَيح  مح قُلحَت ََلٓ أ عح

َ
أ ْ وه  مح تََولهوا
ْ َما يُنفُِقوَن   ََيُِدوا

َله
َ
ِع َحَزنًا أ مح إِنهَما ۞  ٩٢تَفِيُض ِمَن ٱله

بِيُل لََعَ  ِيَن ٱلسه تَ ٱَّله نَِيآُء   مح َوهُ ِذنُونََك ـ ح يَسح غح
َ
ن  أ

َ
ْ بِأ رَُضوا

 ْ ََوالِِف  َمعَ  يَُكونُوا َٰ  َوَطَبعَ  ٱۡلح ُ لََعَ لَُمونَ  مح َفهُ  مح قُلُوبِهِ  ٱَّلله  ٩٣ََل َيعح
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 چ ءِ وٓ ٱلسُّ چ٩٨

ابن كثري بضم السني ومد 

 الواو مدًا متصاًل.

 

َتِذُروَن إََِلحكُ  تُ  مح َيعح َتِذُرواْ  ۖ  مح إََِلحهِ  مح إَِذا رََجعح  قُل َله َتعح
ِمَن  َبارِكُ  مح لَكُ لَن نُّؤح خح

َ
ُ ِمنح أ نَا ٱَّلله

َ
 وََسَۡيَى  ۖ  مح قَدح َنبهأ

ُ َعَملَكُ  َٰلِِم ٱلحَغيحِب  مح ٱَّلله وَن إَِلَٰ َع َورَُسوَُلُۥ ُثمه تَُردُّ
َهََٰدةِ َفُينَِبُِئكُ  ِ  مَوٱلشه َملُوَن  مح َما ُكنتُ ب لُِفوَن  ٩٤َتعح َسَيحح

ِ لَكُ  ْ َعنحهُ  مح إََِلحهِ  مح إَِذا ٱنَقلَبحتُ  مح بِٱَّلله رُِضوا رُِضواْ ۖ   مح تِلُعح عح
َ
فَأ

س   مح إِنههُ ۖ   مح َعنحهُ   ۖ   رِجح
ح
َٰهُ وَ َوَمأ ُۢ بَِما ََكنُواْ  مح ى َجَهنهُم َجَزآَء

ِسُبوَن  ْ َعنحهُ  مح َُيحلُِفوَن لَكُ  ٩٥يَكح ا  فَإِن ۖ   مح لََِتحَضوح
ْ َعنحهُ  ا َ ََل يَرحََضَٰ َعِن ٱلحَقوحِم ٱلحَفَِٰسقنَِي  مح تَرحَضوح  فَإِنه ٱَّلله

ر   ٩٦ َشدُّ ُكفح
َ
َراُب أ عح

َ لَُموا َونَِفاق  ٱۡلح َله َيعح
َ
َدُر أ جح

َ
 اْ ُحُدوَد ا َوأ

َٰ رَُسوَِلِۦ ُ لََعَ نَزَل ٱَّلله
َ
ٓ أ ُ َعلِيٌم َحِكيم  ۖ   َما  َومَِن  ٩٧ َوٱَّلله

َرم   َراِب َمن َيتهِخُذ َما يُنفُِق َمغح عح
َ بهُص بُِكُم ٱۡلح  ا َوَيََتَ

َوآئِرَ  وحءِ َدآئَِرةُ  مح َعلَيحهِ  ۖ  ٱله ُ َسِميٌع َعلِيم  ۖ   ٱلسه  َومَِن  ٩٨ َوٱَّلله
َراِب  عح

َ ِمُن ٱۡلح َوحِم ٱٓأۡلِخرِ َوَيتهِخُذ َما يُنفُِق َمن يُؤح
ِ َوٱَلح  بِٱَّلله

َِٰت ٱلرهُسولِ  ِ َوَصَلَو بَ  ۖ  قُُرَبَٰت  ِعنَد ٱَّلله َها قُرح ََلٓ إِنه
َ
ه  ة  أ   ۖ  مح هُ ل

َتِهِۦٓ  ُ ِِف رَۡحح ِخلُُهُم ٱَّلله َ َغُفو ۖ  َسُيدح  ٩٩ِحيم  ره  ر  إِنه ٱَّلله
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 چۥَعنحهُ چ١٠٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چِمن ََتحتَِهاچ

ضافة من وكرس  ابن كثري ابإ

 التاء الثانية.

 

 

 

 
 

 

 

َٰ چ١٠٣ ِ َصلََو  چَك ت

ابن كثري بواو مفتوحة بعد 

 الالم وكرس التاء عىل امجلع.

 

 

 

نَ ـ ُ ُمرحجَ چ١٠٦  چوح

ابن كثري هبمزة مضمومة بعد 

 اجلمي مث واو مدية.

َٰبُِقونَ  لُونَ  َوٱلسه وه
َ نَصارِ  ٱۡلح

َ حُمَهَِٰجرِيَن َوٱۡلح ِينَ  ِمَن ٱل  مٱتهَبُعوهُ  َوٱَّله
َسَٰ بِ  ُ َعنحهُ َِضَ ٱره  ن  إِحح ْ َعنح  مح َّلله َعده لَهُ  هُ َورَُضوا

َ
َٰت   مح َوأ  َجنه

نحَهَُٰر ََتحَتَها ََتحرِي 
َ بَد  ٱۡلح

َ
ٓ أ ُز ٱلحَعِظيمُ ا   َخَِِٰلِيَن فِيَها َٰلَِك ٱلحَفوح  َذ

نح  ١٠٠ لَكُ  َوِممه َراِب ُمَنَٰفُِقونَ مِِ  مَحوح عح
َ ِل ۖ   َن ٱۡلح هح

َ
َوِمنح أ

لَُمهُ  ْ لََعَ ٱنلَِِفاِق ََل َتعح حَمِديَنةِ َمَرُدوا لَُمهُ ۖ   مح ٱل  ۖ  مح ََنحُن َنعح
ُبهُ  ِ مه  مَسُنَعِذِ َتنيح وَن إَِلَٰ َعَذاب  َعِظيم   ره َوَءاَخُروَن  ١٠١ ُثمه يَُردُّ

ْ بُِذنُوبِهِ  ََتَفُوا ْ َعَمَل   مح ٱعح  َوَءاَخَر َسِيًِئا َعََس ا  َصَٰلِح  َخلَُطوا
ن َيُتوَب 

َ
ُ أ َ َغُفو مح  َعلَيحهِ  ٱَّلله ُخذح ِمنح  ١٠٢ِحيٌم ره  ر  إِنه ٱَّلله
َٰلِهِ  َو مح
َ
ِ  مَوتَُزِكِيهِ  مح ُتَطِهِرُهُ  َصَدقَة   مح أ إِنه ۖ   مح َصِلِ َعلَيحهِ َها وَ ب

تََك  ه  ن  َسكَ َصلَوَٰ ُ َسِميٌع َعلِيٌم َوٱۖ   مح هُ ل نه  ١٠٣َّلله
َ
ْ أ لَُمٓوا لَمح َيعح

َ
أ

َبَة َعنح ِعَبادِهِۦ  َبُل ٱتلهوح َ ُهَو َيقح ُخُذ ٱَّلله
ح
َ َوَيأ نه ٱَّلله

َ
َِٰت َوأ َدَق ٱلصه

اُب ٱلرهِحيُم  ُ َعَملَكُ  ١٠٤ُهَو ٱتلهوه ْ فََسَۡيَى ٱَّلله َملُوا  مح َوقُِل ٱعح
ِمُنونَ  َورَُسوَُلُۥ حُمؤح َٰ  ۖ  َوٱل وَن إَِلَٰ َع َهََٰدةِ وََسَُتَدُّ  لِِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه
َملُونَ  مح بَِما ُكنتُ  مح َفُينَِبُِئكُ  َن َوَءاَخُروَن  ١٠٥ َتعح ِر ُمرحَجوح مح

َ
ِۡل

ُبهُ  ا ُيَعِذِ ِ إِمه ا َيُتوُب َعلَيحهِ  مح ٱَّلله ُ َعلِيٌم َحِكيم  ۖ   مح ِإَومه  ١٠٦ َوٱَّلله
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 لكه چۦهِ فِيِ چ١٠٨

 بصةل هاء الضمري. ابن كثري

 
 

 

عَ تُ چ١١٠  چ َقطه

 ابن كثري بضم التاء.
 

 چۦَعلَيحهِ چ١١١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَوٱلحُقَرانِ چ

 ابن كثري ابلنقل.

ِيَن ٱ ِجد  َوٱَّله ْ َمسح َُذوا ار  َّته ر  ا ِۡضَ َ ا َوُكفح رِيَقُۢا َبنيح ا َوَتفح
ح  ِمننَِي ٱل ِ د  َصاِإَورح ُمؤح ِ َ َمنح َحاَرَب ٱا ل  َورَُسوََلُۥ ِمن َقبحُل   َّلله

َّنَٰ  ُسح نَآ إَِله ٱۡلح َردح
َ
لُِفنه إِنح أ هُ ۖ   َوََلَحح َهُد إِنه ُ يَشح َِٰذبُوَن  مح َوٱَّلله لََك

بَ  هِ فِي ََل َتُقمح  ١٠٧
َ
ه ا   د  أ َوىَٰ ل َس لََعَ ٱتلهقح ِسِ

ُ
ِجٌد أ ِل َمسح وه

َ
ِمنح أ

ن َتُقوَم فِي
َ
َحقُّ أ

َ
م  أ ن  رَِجال   هِ فِي هِ  يَوح

َ
ْ  ُُيِبُّوَن أ ُروا ُ  َيَتَطهه َوٱَّلله

ِهِرِ  ُمطه
ح َفَمنح  ١٠٨ينَ ُُيِبُّ ٱل

َ
ِ  أ َوىَٰ ِمَن ٱَّلله َٰ َتقح َس ُبنحَيََٰنُهۥ لََعَ سه

َ
أ

َس ُبنحَيََٰنُهۥ  سه
َ
نح أ م مه

َ
ٌ أ َٰن  َخۡيح َو َٰ َشَفا َورِضح  ُجُرف  َهار  لََعَ

ُ ََل َوٱۖ   َهاَر بِهِۦ ِِف نَارِ َجَهنهمَ فَٱنح  َٰلِِمنَي َّلله ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه  َيهح
ْ رِيَبة   ١٠٩ ا ِي َبَنوح ٓ  مح ِِف قُلُوبِهِ  ََل يََزاُل ُبنحَيَُٰنُهُم ٱَّله ن إَِله

َ
أ

عَ  ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  مح  قُلُوُبهُ  َتَقطه ىَٰ ۞ ١١٠َوٱَّلله ََتَ َ ٱشح ِمَن إِنه ٱَّلله
ِمننَِي  حُمؤح نُفَسهُ ٱل
َ
َٰلَهُ  مح أ َو مح

َ
نه  مَوأ

َ
نهَة   بِأ َ َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  لَُهُم ٱۡلح َٰ يُ

َتلُوَن   ُتلُوَن َوُيقح ِ َفَيقح َٰةِ ِِف ا َحِق   هِ ًدا َعلَيح وَعح  ٱَّلله َرى ِ  ٱتلهوح َِنيِل َوٱۡلح
ِ   َوٱلحُقرحَءاِن   ِدهِۦ ِمَن ٱَّلله َِفَٰ بَِعهح وح

َ
ْ بِبَيحعُِكُم  َوَمنح أ وا َتبحِّشُ فَٱسح

تُ  ِي بَاَيعح ِ  مٱَّله َٰ  هۦِ  ب ُز ٱلحَعِظيمُ َوَذ  ١١١لَِك ُهَو ٱلحَفوح
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بِيهِ چ١١٤
َ
 چۦِۡل

 چۥإِيهاهُ چ

 چۥِمنحهُ چ
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

 

 

 

 
 

 
َبُعوهُ چ١١٧   چۥٱته

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ زِيغُ تَ چ

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

ئُِبوَن ٱلحَعَٰبُِدوَن ٱلحَحَِٰمُدوَن  َٰٓ َٰكُِعوَن ٱلته ئُِحوَن ٱلره َٰٓ ٱلسه
حُمنَكِر  ُروِف َوٱنلهاُهوَن َعِن ٱل حَمعح َِٰجُدوَن ٱٓأۡلِمُروَن بِٱل ٱلسه

 ِ َ ۖ   َوٱلحَحَٰفُِظوَن ِۡلُُدودِ ٱَّلله ِمننَِي َوب حُمؤح ِ ٱل ََكَن َما  ١١٢ِّشِ
ِيَن َءاَمُنوٓ  ِ َوٱَّله ِكنِيَ لِلنهِبِ ُمّشح

ْ لِلح فُِروا َتغح ن يَسح
َ
ْ أ نُٓواْ َولَوح َكَ  ا

َ لَهُ  ِد َما تَبنَيه ََبَٰ ِمنُۢ َبعح ْوِل قُرح
ُ
نههُ  مح أ

َ
َِحيِم  مح أ َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
أ

َفاُر إِبحَرَٰهِ  ١١٣ تِغح بِيَوَما ََكَن ٱسح
َ
وحِعَدة   هِ يَم ِۡل  إَِله َعن مه

 ٓ نهُهۥ فَلَ  هُ إِيهاوََعَدَها
َ
ۥٓ أ َ ََلُ ا تَبَنيه ِ  ِو  َعدُ مه  ِمنح ـلِ

َ
أ إِنه  ۖ  هُ لههِ َتََبه

َٰهٌ َحلِيم  إِبحَرَٰهِيَم  وه
َ
َد إِذح َوَما ََكَن ٱ ١١٤ َۡل ُ َِلُِضله قَوحَمُۢا َبعح َّلله
َٰهُ  َ لَهُ  مح َهَدى َٰ يُبَنِيِ ا َيتهُقونَ  مَحته ء   ۖ  مه َ بُِكِلِ ََشح إِنه ٱَّلله
ۡر ١١٥ َعلِيمٌ 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َ ََلُۥ ُملحُك ٱلسه ۦ ۖ   ِض إِنه ٱَّلله ِ يُۡحح
ِ ِمن َوِلِ  مِِ  مَوَما لَكُ  ۖ  َوُيِميُت   116 ر  ـَوََل نَِصي ن ُدوِن ٱَّلله

ُ لََعَ له  ِ  َقد تهاَب ٱَّلله حُمَهَِٰجرِينَ ٱنلهِبِ نَصارِ  َوٱل
َ ِيَن َوٱۡلح ٱَّله

َبُعو ةِ ِمنُۢ  َساَعةِ  ِِف  هُ ٱته َ ِد َما ََكَد  ٱلحُعّسح قُلُوُب يَزِيُغ َبعح
 ١١٧ِحيم  ره  ف  رَُءو مح بِهِ إِنهُهۥ  ۖ  مح ُثمه تَاَب َعلَيحهِ  مح ِمِنحهُ  فَرِيق  
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 چۦإََِلحهِ چ١١٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

 

ۡرُض 
َ َٰٓ إَِذا َضاقَتح َعلَيحِهُم ٱۡلح ْ َحته ِيَن ُخلُِِفوا ََٰثةِ ٱَّله  َولََعَ ٱثلهَل

نُفُسهُ  مح َعلَيحهِ بَِما رَُحَبتح َوَضاقَتح 
َ
  مح أ

َ
ْ أ  ـن له َوَظنُّٓوا

َ
 ا َملحَجأ

 ِ ٓ إََِلح ِمَن ٱَّلله ْ  َِلَُتوُبوٓ  مح ُثمه تَاَب َعلَيحهِ  هِ إَِله اُب  ا َ ُهَو ٱتلهوه إِنه ٱَّلله
ْ َمَع  ١١٨ٱلرهِحيُم  َ َوُكونُوا ْ ٱَّلله ُقوا ْ ٱته ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ
َِٰدقنَِي  حمَ  ١١٩ٱلصه ِل ٱل هح

َ
لَهُ َما ََكَن ِۡل ِمَِن  مِديَنةِ َوَمنح َحوح
ن َيَتَخلهُفواْ عَ 

َ
َراِب أ عح

َ ِ وَ ن ره ٱۡلح نُفِسهِ ََل يَرحَغُبواْ ُسوِل ٱَّلله
َ
 مح بِأ

ِسهِۦ   نههُ  َعن نهفح
َ
َٰلَِك بِأ   مح ََل يُِصيُبهُ  مح َذ

 
َوََل  َوََل نََصب   َظَمأ

ِ َُمحَمَصة  ِِف َسبِيِل ٱ اَر َوََل ا وَن َموحِطئ  ـ ُ َوََل َيطَ َّلله يَغِيُظ ٱلحُكفه
يحًَل إَِله ُكتَِب  َيَنالُوَن ِمنح َعُدِو   ِ  ملَهُ نه إِنه  ۖ  َصَٰلِحٌ  هِۦ َعَمل  ب

ِسننِيَ ٱ حُمحح َر ٱل جح
َ
َ ََل يُِضيُع أ  َصغَِۡية   َوََل يُنفُِقوَن َنَفَقة   ١٢٠ َّلله
َطُعوَن  َوََل َكبَِۡية   ُ  مح َوادِيًا إَِله ُكتَِب لَهُ َوََل َيقح زَِيُهُم ٱَّلله َِلَجح

َملُوَن  ْ َيعح َسَن َما ََكنُوا حح
َ
ِمُنوَن ََكَن َوَما ۞  ١٢١أ حُمؤح َِلَنفُِرواْ ٱل

قَة   َكٓافهة    ِ فِرح
ََل َنَفَر ِمن ُكِ ِ َطآئِفَ  مح ِمِنحهُ  فَلَوح ْ ِِف ـة  لِ ُهوا َيَتَفقه

َمهُ ٱِلِيِن   ١٢٢َُيحَذُروَن  مح لََعلههُ  مح إَِذا رََجُعٓواْ إََِلحهِ  مح َوَِلُنِذُرواْ قَوح
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 چَزاَدتحُهۥچ١٢٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معا چۦَعلَيحهِ چ١٢٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِيَن يَلُونَكُ  ْ ٱَّله َٰتِلُوا ْ َق ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ارِ مِِ  مَيَٰٓ ُكفه

 َن ٱلح
ْ فِيكُ  َِجُدوا نه ٱ ۖ  ِغلحَظة   مح َوَلح

َ
ْ أ لَُمٓوا حُمتهقِنيَ َوٱعح َ َمَع ٱل   َّلله

نزِلَتح ُسوَرة   ١٢٣
ُ
ٓ أ يُّكُ مه  مفَِمنحهُ  ِإَوَذا َما

َ
 هُ َزاَدتح  مح ن َيُقوُل أ

ْ َفَزاَدتحهُ ا   َهَِٰذهِۦٓ إِيَمَٰن   ِيَن َءاَمُنوا ا ٱَّله مه
َ
 مح ا َوهُ ن  إِيَمَٰ  مح فَأ
وَن  َتبحِّشُ ِيَن ِِف  ١٢٤يَسح ا ٱَّله مه

َ
 مح فََزاَدتحهُ  َرض  مه  مقُلُوبِهِ َوأ
ِسهِ  ًسا إَِلَٰ رِجح ْ َوهُ  مح رِجح َن  ١٢٥َكَٰفُِروَن  مح َوَماتُوا َوََل يََروح

َ
أ

نههُ 
َ
ِ ََعم   مح أ

َتُنوَن ِِف ُكِ ِ  ُيفح َتنيح وح َمره
َ
ةً أ ره ُثمه ََل َيُتوُبوَن  مه

ُروَن  مح َوََل هُ  كه نزِلَتح ُسوَرة   ١٢٦يَذه
ُ
ٓ أ ُضهُ  ِإَوَذا َما  مح نهَظَر َبعح

َٰكُ إَِلَٰ َبعحض  َهلح يَرَ  َحد   نح مِِ  مى
َ
ْ  أ فُوا ُ َصََف ٱ ۖ   ُثمه ٱنَِصَ َّلله

ِ  مقُلُوَبهُ  نههُ ب
َ
َقُهوَن  قَوحم   مح أ  رَُسول   مح لََقدح َجآَءكُ  ١٢٧َله َيفح

نُفِسكُ 
َ
 مَحرِيٌص َعلَيحكُ  مح َما َعنِتُّ  هِ َعلَيح  َعِزيزٌ  مح ِمِنح أ
 ِ  ب
ح ِمننَِي ٱل ِبَ ٱ ١٢٨ِحيم  ره  ف  رَُءوُمؤح ْ َفُقلح َحسح ا ُ فَإِن تََولهوح َّلله
ح  هِ َعلَيح ۖ   إَِلََٰه إَِله ُهوَ  ََلٓ   ١٢٩َربُّ ٱلحَعرحِش ٱلحَعِظيمِ َوُهَو ۖ   ُت تََوُكه
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ُبُدوهُ چ٣  چۥفَٱعح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ُرونَ تَذه چ  چ كه

 بتشديد اذلال.ابن كثري 

 چۦإََِلحهِ چ٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 چآء  ـ َ ضِ چ٥

بدال الياء مهزة  قنبل ابإ

 مفتوحة.

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِكيِم تِلح  ۖ  الٓر َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا ١َك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱۡلح
َ
 أ

ٓ إَِلَٰ  وحَحيحَنا
َ
نح أ
َ
ِيَن  مح ِمِنحهُ  رَُجل  أ ِ ٱَّله نِذرِ ٱنلهاَس َوبَِّشِ

َ
نح أ
َ
 أ

نه لَهُ 
َ
ْ أ ق  ِعنَد َرِبِهِ  مح َءاَمُنٓوا َٰفُِروَن إِنه ۖ   مح قََدَم ِصدح قَاَل ٱلحَك

بنٌِي  َذا لََسَِٰحر  َهَٰ  َمََٰوَٰتِ إِنه َربهُكُم ٱ ٢مُّ ِي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله  َّلله
يهام  
َ
ۡرَض ِِف ِستهةِ أ

َ َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِش  َوٱۡلح رَ ۖ   ُثمه ٱسح مح
َ َما ۖ   يَُدبُِِر ٱۡلح

ِد إِذحنِهِۦ َٰلُِكُم ٱ ۖ  ِمن َشفِيع  إَِله ِمنُۢ َبعح ُ َربُّكُ َذ ُبُدو مح َّلله  ۖ  هُ فَٱعح
فَََل 
َ
ُرونَ  أ َد ٱۖ   اََجِيع   مح َمرحِجُعكُ  هِ إََِلح  ٣ تََذكه ِ َحقًّ وَعح ا   َّلله

ْ إِنهُهۥ  ْ وََعِملُواْ  َيبحَدُؤا ِيَن َءاَمُنوا زَِي ٱَّله َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ َِلَجح ٱۡلح
ِط  َٰلَِحَِٰت بِٱلحقِسح ْ لَهُ  ۖ  ٱلصه ِيَن َكَفُروا اب   مح َوٱَّله  ِمِنح َۡحِيم   َۡشَ

ُفُرونَ  ُۢ بَِما ََكنُواْ يَكح َِلُم
َ
ِي ٤ وََعَذاٌب أ َس  ُهَو ٱَّله مح َجَعَل ٱلشه
ننَِي  اَوٱلحَقَمَر نُور   ِضَيآء   ْ َعَدَد ٱلِسِ لَُموا َرهُۥ َمَنازَِل تِلَعح َوقَده

َِساَب  َقِِ َما َخلََق ٱ ۖ  َوٱۡلح َٰلَِك إَِله بِٱۡلح ُ َذ ُل  ۖ  َّلله ٱٓأۡلتََٰيَِٰت ُيَفِصِ
م   لَمُ  لَِقوح حلِ  ٥وَن َيعح َِٰف ٱَله تَِل ُ  إِنه ِِف ٱخح َوٱنلهَهارِ َوَما َخلََق ٱَّلله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو م  ِلِ  ت  ٓأَلتََٰيَٰ ِِف ٱلسه ٦َيتهُقوَن  َقوح

 
  

 يونس ُسوَرة
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 چۥَعنحهُ چ١٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نُّواْ 
َ
َمأ َيا َوٱطح نح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ِيَن ََل يَرحُجوَن لَِقآَءنَا َورَُضواْ بِٱۡلح  إِنه ٱَّله

ِيَن  ْوَلَٰٓ  ٧َعنح َءاتََٰيَٰتَِنا َغَٰفِلُوَن  مح هُ بَِها َوٱَّله
ُ
َُٰهُم أ َوى

ح
 ئَِك َمأ

ِسُبوَن  ْ يَكح ْ وََعِملُواْ  ٨ٱنلهاُر بَِما ََكنُوا ِيَن َءاَمُنوا  إِنه ٱَّله
ِديهِ  َٰلَِحَِٰت َيهح  ََتحرِي ِمن ََتحتِِهُم ۖ   مح إِيَمَٰنِهِ بِ  مَربُّهُ  مح ٱلصه

َِٰت ٱنلهعِيِم  نحَهَُٰر ِِف َجنه
َ َٰهُ  ٩ٱۡلح َوى  فِيَها ُسبحَحََٰنَك  مح َدعح

وَ  ۖ  فِيَها َسَلَٰم   مح َوََتِيهُتهُ ٱللهُهمه  َٰهُ َوَءاِخُر َدعح ُد  مح ى َمح ِن ٱۡلح
َ
 أ

ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  ه ۞  ١٠َّلِله ُ لِلنهاِس ٱلّشه ُل ٱَّلله  َولَوح ُيَعِجِ
َجالَهُ  تِعح ِ  مٱسح ِ لَُقَِضَ إََِلحهِ ب َۡيح

َجلُهُ  مح ٱۡلح
َ
ِيَن ۖ   مح أ  َفَنَذُر ٱَّله

َيَٰنِهِ  ََل يَرحُجوَن لَِقآَءنَا َمُهوَن  مح ِِف ُطغح ِإَوَذا َمسه  ١١َيعح
وح قَآئِم  

َ
وح قَاِعًدا أ

َ
ُّ َدََعنَا ِۡلَۢنبِهِۦٓ أ نَسََٰن ٱلۡضُّ ِ

َنا ٱۡلح ا َكَشفح ا فَلَمه
  هُ َعنح 

َ
هُۥ َمره َكأ ُعَنآ إَِلَٰ ُۡضِ  ن له ُۡضه ُهۥ مح يَدح سه ِ  ۖ  مه  نَ َكَذَٰلَِك ُزِي
 ْ ِفنَِي َما ََكنُوا َملُوَن لِلحُمّسح َنا ٱلحُقُروَن ِمن  ١٢َيعح لَكح هح

َ
َولََقدح أ

ْ وََجآَءتحهُ  مح َقبحلِكُ  ا َظلَُموا ِ  مرُُسلُهُ  مح لَمه َِيَِنَِٰت َوَما ََكنُواْ ب ٱِلح
 ْ ِمُنوا رِِمنَي َكَذَٰ  ۖ  َِلُؤح حُمجح  مح ُثمه َجَعلحَنَٰكُ  ١٣لَِك ََنحزِي ٱلحَقوحَم ٱل

ِدهِ  ۡرِض ِمنُۢ َبعح
َ َملُوَن  مح َخَلَٰٓئَِف ِِف ٱۡلح  ١٤نِلَنُظَر َكيحَف َتعح
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 چبُِقَران  چ١٥

 ابن كثري ابلنقل.

ُ چ َلح  چ ۥبَِدِ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چِلَ چ  

 ابن كثري بفتح الياء.

َ چ َخاُف  إِِنِ
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح الياء.

َٰكُ چ١٦ َرى دح
َ
 چۥمُ َوَۡل

ابن كثري حبذف الألف، 

وللزبي وجه أ خر كحفص، 

 املقدم.والأول 

 والوهجان يف الطيبة.

 

 چۦفِيهِ چ١٩

  چۦَعلَيحهِ چ٢٠

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

ِيَن ََل يَرحُجوَن  َءايَاُتَنا َبِيَِنَٰت   مح ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ  ٓ قَاَل ٱَّله َءنَا لَِقا
ِ  ن  بُِقرحَءاٱئحِت  وح  َغۡيح

َ
ٓ أ لح َهََٰذا نح ِلٓ َما يَُكوُن  قُلح  ۖ  هُ ـبَِدِ

َ
أ

َقآيِٕ 
ََلُۥ ِمن تِلح بَِدِ

ُ
َِسٓ أ تهبُِع إَِله َما يُوَحَٰٓ إَِله  ۖ   َنفح

َ
ٓ  إِنح أ إِِنِ

م  َعِظيم   َخاُف إِنح َعَصيحُت َرَِبِ َعَذاَب يَوح
َ
آَء لهوح شَ قُل  ١٥ أ

تُُهۥ َعلَيحكُ  ُ َما تَلَوح َٰكُ  مح ٱَّلله َرى دح
َ
ِ  مَوََلٓ أ  َِلِثحُت  َفَقدح ۖ   هِۦب

قِلُوَن  ۖ  هِۦٓ ا ِمِن َقبحلِ ُعُمر   مح يكُ فِ  فَََل َتعح
َ
ِن  ١٦أ لَُم ِممه ظح

َ
َفَمنح أ

َب أَِب وح َكذه
َ
ِ َكِذبًا أ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ لُِح  تََٰيَٰتِهِۦٓ  ٱفح إِنهُهۥ ََل ُيفح

رُِموَن  حُمجح ِ َما ََل يَُۡضُّهُ  ١٧ٱل ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َوََل  مح َوَيعح
ُؤََلٓءِ ُشَفَعَُٰٓؤنَاَوَيُقولُو مح يَنَفُعهُ  ِ  َن َهَٰٓ ِ  قُلح  ۖ  ِعنَد ٱَّلله تُنَِب

َ
وَن ـ ُ أ

 َ َِٰت َوََل بَِما ََل يَ  ٱَّلله َمََٰو لَُم ِِف ٱلسه ۡرِض   عح
َ َوتََعََٰلَٰ  ُسبحَحََٰنُهۥ ِِف ٱۡلح

ُِكوَن  ا يُّشح ة   ١٨َعمه مه
ُ
ٓ أ ْ   َوَِٰحَدة   َوَما ََكَن ٱنلهاُس إَِله َتلَُفوا  فَٱخح

ََل َُكَِمة    هِ َما فِيفِي مح ِبَِك لَُقَِضَ بَيحَنهُ ن ره َسَبَقتح مِ َولَوح
نزَِل َعلَيح  ١٩ ََيحَتلُِفونَ 

ُ
ََلٓ أ َفُقلح  ِبِهۦِ  ن ره مِِ  َءايَة   هِ َوَيُقولُوَن لَوح

َما  ِ فَٱنَتِظُروٓ إِنه ْ إِِنِ َمَعكُ ٱلحَغيحُب َّلِله حُمنَتِظرِيَن مِِ  ما  ٢٠َن ٱل
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َتَٰعُ چ٢٣  چمه

 ابن كثري بضم العني.

نَزلحَنَٰهُ چ٢٤
َ
 چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

چَلَٰ وِ يََشآُء چ ٢٥

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

 والتسهيل وهو املقدم لقنبل

 چَلَٰ ِۖا  يََشآُء چ

 والوهجان يف الطيبة.

 چَرَٰط  سِ چ

 ابلسني.قنبل 

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

َة   َنا ٱنلهاَس رَۡحح َذقح
َ
ٓ أ تحهُ  ِإَوَذا آَء َمسه ِد َۡضه  مإَِذا لَهُ  مح ِمِنُۢ َبعح
ر  مه  رً ا   ِِفٓ َءايَاتِنَ  كح ُع َمكح َ ِسح

َ
ُ أ ُتُبوَن ا   قُِل ٱَّلله إِنه رُُسلََنا يَكح

ُكُرونَ  ِي ُهَو  ٢١ َما َتمح ُكُ ٱَّله رِ  مح يَُسِۡيِ َحح
ِ َوٱِلح ََبِ

َٰٓ ۖ   ِِف ٱلح  َحته
ِ  موََجَريحَن بِهِ ِِف ٱلحُفلحِك  مح إَِذا ُكنتُ  ِ  َطِيَِبة   رِيح  ب  ب

ْ َها َوفَرُِحوا
ِ َمَّكن  َجآَءتحَها رِيٌح ََعِصف  

ُج ِمن ُكِ حَموح ٓواْ َوَظنُّ  وََجآَءُهُم ٱل
نههُ 
َ
ِحيَط بِهِ  مح أ

ُ
ْ  مح أ َنَيحتَ  َدَعُوا

َ
َ ُُمحلِِصنَي ََلُ ٱِلِيَن لَئِنح أ َنا ٱَّلله

َِٰكرِينَ  ِمنح َهَِٰذهِۦ نَلَُكوَننه  َٰهُ  ٢٢ ِمَن ٱلشه َنَى
َ
آ أ  مح هُ  إَِذا مح فَلَمه

َقِِ  ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ ُيكُ ۖ   َيبحُغوَن ِِف ٱۡلح َها ٱنلهاُس إِنهَما َبغح يُّ

َ
أ  مح َيَٰٓ

نُفِسكُ 
َ
َٰٓ أ َياَتََٰع مه ۖ   ملََعَ نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ  مح ُثمه إََِلحَنا َمرحِجُعكُ ۖ   ٱۡلح

ِ  مَفُننَِبُِئكُ  َملُوَن  مح َما ُكنتُ ب نحَيا  ٢٣َتعح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َما َمَثُل ٱۡلح إِنه
 ٓ نَزلحَنَٰ َكَما

َ
ا  هُ ء  أ ۡرِض ِممه

َ َتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱۡلح َمآءِ فَٱخح ِمَن ٱلسه
ُكُل 

ح
َٰٓ ٱنلهاُس يَأ نحَعَُٰم َحته

َ ُرَفَها َوٱۡلح ۡرُض زُخح
َ َخَذِت ٱۡلح

َ
ٓ أ  إَِذا

نههُ 
َ
لَُهآ أ هح

َ
يهَنتح َوَظنه أ ُرنَا ََلحًَل  مح َوٱزه مح

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَيحَهآ أ َق

وح َنَهار  
َ
 ا فََجَعلحَنََٰها َحِصيد  أ

َ
َن ن له ا َكأ ِس مح َتغح مح

َ  ۖ  بِٱۡلح
م   ُل ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقوح ُروَن  َكَذَٰلَِك ُنَفِصِ ْ َوٱ ٢٤َيَتَفكه ُعٓوا ُ يَدح  َّلله
ِدي َمن  َلَِٰم َوَيهح تَ  ِصَرَٰط  يََشآُء إَِلَٰ إَِلَٰ َدارِ ٱلسه سح  ٢٥ م  قِيمُّ
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 چاع  قِطح چ٢٧

ساكن الطاء.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حَميح چ٣١  معًا. چتِ ٱل

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 .چهَُكِمَ چ٣٣

  .ابن كثري وقفًا ابلهاء

َّنَٰ َوزَِياَدة  ِلِ  ۞ ُسح َسُنواْ ٱۡلح حح
َ
ِيَن أ  َقََت   مح ََل يَرحَهُق وُُجوَههُ وَ ۖ   َّله

َنهةِ  ۖ  َوََل ذِلهةٌ  َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
وَن  مح هُ ۖ   أ  ٢٦فِيَها َخَِِٰلُ

ِيِ  ِيَن َكَسُبواْ ٱلسه
ِۢ بِِمثحلَِها َوتَرحَهُقهُ ـ َ َوٱَّله ۖ   ذِلهة   مح اِت َجَزآُء َسِيَِئة

ا لَهُ  ِ ِمنح ََعِصم   مِِ  ممه ِشَيتح وُُجوُههُ  َن ٱَّلله غح
ُ
ٓ أ َما نه

َ
ا قَِطع   مح َكأ

حِل  لِمً ِمَِن ٱَله َحَُٰب ٱنلهارِ  ا  ُمظح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
وَن  مح هُ ۖ   أ فِيَها َخَِِٰلُ

ْ َمَّكنَكُ ََجِيع   مح َوَيوحَم ََنحُّشُهُ  ٢٧ ُكوا َ ۡشح
َ
ِيَن أ  مح ا ُثمه َنُقوُل لَِّله

نتُ 
َ
ََكٓؤُكُ  مح أ ََكٓؤُهُ ۖ   مح فََزيهلحَنا بَيحَنهُ  ۖ  مح َوُۡشَ  مح ا ُكنتُ مه  مَوقَاَل ُۡشَ

ُبُدوَن  ِ َشِهيَدُۢا ٢٨إِيهانَا َتعح إِن  مح بَيحَنَنا َوَبيحَنكُ  فََكََفَٰ بِٱَّلله
س   ٢٩لََغَٰفِلنَِي  مح ُكنها َعنح ِعَباَدتِكُ  آ  ُهَنالَِك َتبحلُواْ ُكُّ َنفح مه

 
َ
لََفتح أ َقِِ  ۖ  سح َُٰهُم ٱۡلح لَى ِ َموح ٓواْ إَِل ٱَّلله ا ََكنُواْ مه  مَوَضله َعنحهُ ۖ   َوُردُّ

وَن  ََتُ زُقُكُ  ٣٠َيفح ن مِِ  مقُلح َمن يَرح مه
َ
ۡرِض أ

َ َمآءِ َوٱۡلح َن ٱلسه
بحَصََٰر َوَمن َُيحرُِج ٱلحَۡحه ِمَن 

َ َع َوٱۡلح مح لُِك ٱلسه حَمِيِِت َيمح ٱل
رُِج  حَمِيَِت َوُيخح رَ ِمَن ٱل مح

َ َۡحِِ َوَمن يَُدبُِِر ٱۡلح
ُ  ۖ  ٱلح  ۖ  فََسَيُقولُوَن ٱَّلله
فَََل َتتهُقوَن 

َ
َقُّ  ٣١َفُقلح أ ُ َربُُّكُم ٱۡلح َٰلُِكُم ٱَّلله َد ۖ   فََذ َفَماَذا َبعح

َلَُٰل  َِقِ إَِله ٱلضه
فُوَن ۖ   ٱۡلح َ َٰ تُِصح نه

َ
تح  ٣٢فَأ َٰلَِك َحقه  َُكَِمُت َكَذ
ِيَن فَسَ  نههُ َرِبَِك لََعَ ٱَّله

َ
ِمُنوَن  مح ُقٓواْ أ  ٣٣ََل يُؤح
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 چِدِيَيهَ چ٣٥

 ابن كثري بفتحها.
 

 

 

 چٱلحُقَرانُ چ٣٧

 ابن كثري ابلنقل.

 چۦفِيهِ چچۦيََديحهِ چ

َٰهُ چ٣٨ ى ََتَ  چۥٱفح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

 

ََكٓئِكُ قُلح َهلح ِمن  ۥ  مه  مُۡشَ َلحَق ُثمه يُعِيُدهُ ْ ٱۡلح ُ  ن َيبحَدُؤا قُِل ٱَّلله
ۥ   َلحَق ُثمه يُعِيُدهُ ْ ٱۡلح َٰ  َيبحَدُؤا نه

َ
فَُكونَ  فَأ  قُلح َهلح ِمن ٣٤ تُؤح

ََكٓئِكُ  َقِِ مه  مُۡشَ ِدٓي إَِل ٱۡلح ِدي لِلحَحقِِ  ۖ  ن َيهح ُ َيهح َفَمن ۖ   قُِل ٱَّلله
َ
أ

مه 
َ
ن يُتهَبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َِقِ أ
ِدٓي إَِل ٱۡلح ٓي ا ـن له َيهح ٓ يَِهِدِ َدىَٰ إَِله ن ُيهح

َ
ۖ   أ

ََثُهُ  ٣٥َكيحَف ََتحُكُموَن  مح َفَما لَكُ  كح
َ
إِنه  ا  إَِله َظنًّ  مح َوَما يَتهبُِع أ

نه  َِقِ َشيح  ٱلظه
ِّن ِمَن ٱۡلح َعلُوَن ا   ـ ً ََل ُيغح ُۢ بَِما َيفح َ َعلِيُم  ٣٦إِنه ٱَّلله

ِ وَ ٱلحُقرحَءاُن َوَما ََكَن َهََٰذا  ََتَىَٰ ِمن ُدوِن ٱَّلله ن ُيفح
َ
َلَِٰكن أ

 َ ِي َبنيح ِديَق ٱَّله ِصيَل ٱلحِكَتَِٰب ََل َريحَب فِي هِ يََديح تَصح ن مِ  هِ َوَتفح
َٰ  ٣٧ِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ره  ى ََتَ مح َيُقولُوَن ٱفح

َ
ْ قُلح ۖ   هُ أ تُوا

ح
ِمِثحلِهِۦ  بُِسوَرة  فَأ

تُ  َتَطعح ْ َمِن ٱسح ُعوا ِ إِن ُكنتُ ن ُدوِن ٱمِِ  مَوٱدح بَلح  ٣٨ َصَِٰدقنِيَ  مح َّلله
ْ بِعِلحِمهِۦ  ْ بَِما لَمح ُُيِيُطوا بُوا ا َكذه ِ َولَمه ت

ح
وِيلُُهۥ مح هِ يَأ

ح
َكَذَٰلَِك  ۖ  تَأ

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  َب ٱَّله َٰقِبَةُ  مح  َكذه َٰلِِمنَي  فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع  ٣٩ٱلظه
ِمُن مه  مَوِمنحهُ  ِمُن ا ـن له مه  مبِهِۦ َوِمنحهُ ن يُؤح لَُم  بِهۦِ  يُؤح عح

َ
َوَربَُّك أ

ِسِديَن  حُمفح بُوكَ  ٤٠بِٱل ۖ   مح َعَملُكُ  مح َفُقل ِلِ َعَمِل َولَكُ  ِإَون َكذه
نتُ 
َ
نَا۠ بَرِٓيء  ـ ُ رِيٓ بَ  مأ

َ
َمُل َوأ عح

َ
آ أ َملُوَن  وَن ِممه ا َتعح ن مه  مَوِمنحهُ  ٤١ِمِمه
َتِمُعوَن إََِلحَك  قِلُوَن  ۖ  يَسح مه َولَوح ََكنُواْ ََل َيعح ِمُع ٱلصُّ نَت تُسح

َ
فَأ
َ
 ٤٢أ
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 چۥمُ ََنحُّشُهُ چ٤٥

 ابن كثري ابلنون.

َجلُهُ چ٤٩
َ
 چ ۥمُ َجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، 

، ولقنبل والقرص أأوىل

وهجان تسهيل الثانية وهو 

 املقدم

ٓ چ  چۥمُ َجلُهُ ۬ا ءَ َجا

بدال أألفًا.  والإ

ٓ چ  چۥمُ َجلُهُ ا ءَ َجا

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه وهجان الشاطبية، 

ووجه حبذف اهلمزة 

 الأوىل.

 

ْ ََل  ۖ  ن يَنُظُر إََِلحَك مه  مَوِمنحهُ  َ َولَوح ََكنُوا ِدي ٱلحُعمح نَت َتهح
َ
فَأ
َ
أ

ونَ  ا ٤٣ ُيبحِِصُ لُِم ٱنلهاَس َشيحـ   َ ََل َيظح َوَلَِٰكنه ٱنلهاَس  إِنه ٱَّلله
نُفَسهُ 

َ
لُِمونَ  مح أ   مح َُيحُّشُهُ َوَيوحَم  ٤٤ َيظح

َ
ْ إَِله َساَعة  ن له َكأ  مح يَلحَبُثٓوا

ْ  ۖ  مح َيَتَعاَرفُوَن بَيحَنهُ ِمَِن ٱنلهَهارِ  بُوا ِيَن َكذه ِ  قَدح َخِّسَ ٱَّله بِلَِقآءِ ٱَّلله
َتِديَن  ْ ُمهح ا  ٤٥َوَما ََكنُوا ِي نَعُِدهُ ِإَومه وح  مح نُرَِينهَك َبعحَض ٱَّله

َ
أ

َينهَك فَإََِلحَنا َمرحِجُعهُ  َعلُوَن  مح َنَتَوفه َٰ َما َيفح ُ َشِهيٌد لََعَ  ٤٦ُثمه ٱَّلله
مه 
ُ
ِ أ
ِ  مقَُِضَ بَيحَنهُ  مح آَء رَُسولُهُ فَإَِذا جَ ۖ   ُسول  ره  ة  َولُِكِ ِط َوهُ ب  مح ٱلحقِسح

لَُموَن  ُد إِن ُكنتُ  ٤٧ََل ُيظح حوَعح  ٤٨ َصَِٰدقنِيَ  مح َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا ٱل
َِس َۡضِ   لُِك نِلَفح مح

َ
ٓ أ ًعا ا قُل َله ُ إَِله َما شَ َوََل َنفح ة  ۖ   آَء ٱَّلله مه

ُ
ِ أ
لُِكِ

َجٌل 
َ
َجلُهُ إَِذا  ۖ  أ

َ
ِدُموَن  َساَعة  ِخُروَن ـ ح تَ يَسح  فَََل  مح َجآَء أ َتقح َوََل يَسح

تُ قُلح  ٤٩ رََءيح
َ
َٰكُ  إِنح  مح أ تَى

َ
وح َنَهار   مح أ

َ
ِجُل َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا أ َتعح اَذا يَسح ا مه

رُِموَن  ِمنحهُ  ُمجح
ح ُثمه إَِذا َما َوَقعَ  ٥٠ٱل

َ
ِ  مَءاَمنتُ  أ   ۖ  هِۦٓ ب

َوقَدح َن َٰٔـَءٓالح
ِ  مُكنتُ  ِجلُوَن ب َتعح ِي ٥١هِۦ تَسح ْ َعَذاَب ُثمه قِيَل لَِّله ْ ُذوقُوا َن َظلَُموا

َن إَِله بَِما ُكنتُ  ِ َهلح َُتحَزوح ُِلح ِسُبوَن  مح ٱۡلح َتۢنبِ ۞  ٥٢تَكح ونََك ـ ُ َويَسح
َحقٌّ ُهوَ 

َ
ٓ قُلح إِي ۖ   أ نتُ ۖ   إِنهُهۥ َۡلَِق  َوَرَِبِ

َ
ِ  مَوَمآ أ ِجزِيَن ب  ٥٣ُمعح
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 چۦهِ ِإَوََلح چ٥٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 معًا. چۥِمِنحهُ چ٥٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 چقَُران  چ٦١

 ابن كثري ابلنقل.

 چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

س   ِ َنفح
نه لُِكِ

َ
َتَدتح بِهِۦ   َولَوح أ ۡرِض ََلفح

َ  َظلََمتح َما ِِف ٱۡلح
 ْ وا َِسُّ

َ
ْ ٱلحَعَذاَب َوأ ُوا

َ
ا َرأ ِ  مَوقَُِضَ بَيحَنهُ ۖ   ٱنلهَداَمَة لَمه ِط ب ٱلحقِسح

لَُموَن  مح َوهُ  ۡرِض  ٥٤ََل ُيظح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه ََلٓ إِنه َّلِله

َ
ۖ   أ
ِ َحِق   َد ٱَّلله ََلٓ إِنه وَعح

َ
ََثَهُ  أ كح

َ
لَُموَن  مح َوَلَِٰكنه أ ُهَو  ٥٥ََل َيعح

ۦ  ِ َها ٱنلهاُس قَدح  ٥٦تُرحَجُعوَن  هِ َوُيِميُت ِإَوََلح يُۡحح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٓ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  وحِعَظة  مه  متحكُ َجآءَ  ِ  ء  وَِشَفا ِ ُدورِ ل َما ِِف ٱلصُّ
َ ى َوُهد   ِ َورَۡحح ِمننَِي لحمُ ة  لِ َتِهِۦ  ٥٧ؤح ِ َوبِرَۡحح ِل ٱَّلله قُلح بَِفضح

ْ ُهَو َخۡيح   رَُحوا َٰلَِك فَلحَيفح ا  فَبَِذ تُ  ٥٨ََيحَمُعوَن ِمِمه رََءيح
َ
آ مه  مقُلح أ

ُ لَكُ  نَزَل ٱَّلله
َ
ق  ِرِ  نمِِ  مأ  قُلح ا وََحَلََٰل  َحَرام   هُ نح مِِ  مفََجَعلحتُ  زح
 ٓ ذَِن لَكُ َءا

َ
ُ أ وَن ۖ   مح َّلله ََتُ ِ َتفح مح لََعَ ٱَّلله

َ
ِيَن  ٥٩أ َوَما َظنُّ ٱَّله

ِ ٱلحَكِذَب يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ ل  ۖ   َيفح
و فَضح َ ََّلُ  إِنه ٱَّلله

ََثَهُ لََعَ ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه  كح
َ
ُكُروَن  مح أ  َوَما  ٦٠ََل يَشح

ن  ِِف تَُكوُن 
ح
ْ ِمنح َوَما  َشأ َملُونَ  قُرحَءان  ِمن  هُ َتتحلُوا   َوََل َتعح

َوَما  ۖ  هِ تُفِيُضوَن فِيُشُهوًدا إِذح  مح ِمنح َعَمل  إَِله ُكنها َعلَيحكُ 
ُزُب عَ  ة  ن ره َيعح ۡرِض َوََل ِِف  ِبَِك ِمن ِمِثحَقاِل َذره

َ َمآءِ ِِف ٱۡلح ٱلسه
 ِِف كَِتَٰب  

ََبَ إَِله كح
َ
َٰلَِك َوََلٓ أ َغَر ِمن َذ صح

َ
بنِي   َوََلٓ أ  ٦١مُّ
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ََكٓءَ چ٦٦  چِۖنِ ا   ۖ  ُۡشَ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

 چۦفِيهِ چ٦٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

ِ ََل  َِلَآَء ٱَّلله وح
َ
ََلٓ إِنه أ

َ
 ٦٢َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح َخوحٌف َعلَيحهِ أ

ْ َيتهُقوَن  ْ َوََكنُوا ِيَن َءاَمُنوا نحَيا  ٦٣ٱَّله ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ ىَٰ ِِف ٱۡلح َ لَُهُم ٱلحبُّشح
ِ ََل َتبحِديَل لَُِكَِمَِٰت  ۖ  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ُز ٱلحَعِظيُم  ۖ  ٱَّلله َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح َذ

لُهُ َوََل َُيحُزنَك  ٦٤ ِ ََجِيعً ۖ   مح قَوح ِميُع  ا  إِنه ٱلحعِزهةَ َّلِله ُهَو ٱلسه
ۡرِض  ٦٥ٱلحَعلِيمُ 

َ َِٰت َوَمن ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َمن ِِف ٱلسه ََلٓ إِنه َّلِله
َ
َوَما ۖ   أ

 ِ ُعوَن مِن ُدوِن ٱَّلله ِيَن يَدح ََكٓءَ يَتهبُِع ٱَّله يَتهبُِعوَن إَِله إِن  ۖ  ُۡشَ
نه ِإَونح هُ  حَل  ٦٦ُصوَن إَِله ََيحرُ  مح ٱلظه ِي َجَعَل لَُكُم ٱَله ُهَو ٱَّله
 ْ ُكُنوا َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ ا   َوٱنلهَهاَر ُمبحِِصً  هِ فِي لِتَسح ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ  َقوح
َمُعوَن  ََذ ٱ ٦٧يَسح ُ َوَل  قَالُواْ ٱَّته ََلُۥ َما ۖ   ُهَو ٱلحَغِّنُّ ۖ   ُسبحَحََٰنُهۥۖ   اَّلله

َِٰت َوَما ِِف  َمََٰو ۡرِض ِِف ٱلسه
َ ٓ مِِ  مإِنح ِعنَدكُ  ۖ  ٱۡلح  ۖ  ن ُسلحَطَِٰۢن بَِهََٰذا

لَُموَن  ِ َما ََل َتعح َتُقولُوَن لََعَ ٱَّلله
َ
ََتُ  ٦٨أ ِيَن َيفح وَن قُلح إِنه ٱَّله

ِ ٱلحَكِذَب  لُِحوَن لََعَ ٱَّلله َيا ُثمه إََِلحَنا  َمَتَٰع   ٦٩ََل ُيفح نح ِِف ٱلُّ
دِ نُِذيُقُهُم ُثمه  مح َمرحِجُعهُ  ُفُرونَ ٱلحَعَذاَب ٱلشه  ٧٠يَد بَِما ََكنُواْ يَكح

 
  



 

 
217 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 

 

 

رِيح چ٧٢ جح
َ
 چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

بُوهُ چ٧٣  ۥفََكذه
يحَنَٰهُ   چۥَفَنجه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  چۦَعلَيحهِ چ٧٨

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ََٰقوحِم إِن ََكَن َكَُبَ  مح َوٱتحُل َعلَيحهِ ۞    نُوح  إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦ تََٰي
َ
 َنَبأ

كِۡيِي أَِبمه  مَعلَيحكُ  حُت َقاِم َوتَذح ِ تََوُكه ِ َفَعَل ٱَّلله  تََٰيَِٰت ٱَّلله
َركُ  مح
َ
ْ أ ُِعٓوا َجح

َ
ََكَٓءكُ  مح فَأ رُكُ  مح َوُۡشَ مح

َ
 مح َعلَيحكُ  مح ُثمه ََل يَُكنح أ

ة   ْ ُثمه  ُغمه حتُ  ٧١إَِله َوََل تُنِظُروِن ٱقحُضٓوا َفَما  مح فَإِن تََوَله
ُكُ  تلح

َ
ر  مِِ  مَسأ جح

َ
رَِي إِنح ۖ   نح أ جح

َ
ِ أ نح ۖ   إَِله لََعَ ٱَّلله

َ
ِمرحُت أ

ُ
َوأ

لِِمنَي  حُمسح ُكوَن ِمَن ٱل
َ
بُو ٧٢أ يحَنَٰ  هُ فََكذه َعُهۥ ِِف  هُ َفَنجه َوَمن مه

رَ  مح ٱلحُفلحِك وََجَعلحَنَٰهُ  غح
َ
ْ أَِبَخَلَٰٓئَِف َوأ بُوا ِيَن َكذه َنا ٱَّله ۖ   تََٰيَٰتَِناقح

حُمنَذرِينَ  َٰقَِبُة ٱل ِدهِۦ  ٧٣ فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع ُثمه َبَعثحَنا ِمنُۢ َبعح
ِمهِ  ِ  مفََجآُءوهُ  مح رُُسًَل إَِلَٰ قَوح َِيَِنَِٰت َفَما ب ْ ٱِلح ِمُنوا ْ َِلُؤح بَِما ََكنُوا

ْ بِهِۦ ِمن َقبحُل  بُوا َتِديَن  ۖ  َكذه حُمعح َٰ قُلُوِب ٱل َبُع لََعَ  ٧٤َكَذَٰلَِك َنطح
ِدهِ  يْهِۦ مُّ  مُثمه َبَعثحَنا ِمنُۢ َبعح َن َوَمََلِ وَسَٰ َوَهَُٰروَن إَِلَٰ فِرحَعوح

واْ َوََكنُواْ قَوحم  أَِب ََبُ َتكح َٰتَِنا فَٱسح حرِِمنَي تََٰي َقُّ  ٧٥ا ُمُّ ا َجآَءُهُم ٱۡلح فَلَمه
بنِي  ِمنح ِعنِدنَا قَالُٓواْ  ر  مُّ َتُقولُوَن  ٧٦إِنه َهََٰذا لَِسحح

َ
قَاَل ُموَسَٰٓ أ

ا َجآَءكُ  َحِقِ لَمه
لِحُ ۖ   مح لِلح ٌر َهََٰذا َوََل ُيفح ِسحح

َ
َِٰحُروَن  أ  ٧٧ٱلسه

ْ قَالُوٓ  ِجئحتََنا ا
َ
ا وََجدح تِلَلح أ َءابَآَءنَا َوتَُكوَن  هِ نَا َعلَيح فَِتَنا َعمه

ۡرِض َوَما ََنحُن 
َ َِيآُء ِِف ٱۡلح  ٧٨ِمننَِي لَُكَما بُِمؤح لَُكَما ٱلحِكَبح
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 چۦَعلَيحهِ فَ چ٨٤

ِخيهِ چ٨٧
َ
 چۦَوأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 چاُيوت  بِ چ

 چۥمُ بُِيوتَكُ چ

 ابن كثري بكرس الباء.

ْ َِلَ چ٨٨  چِضلُّوا

 الياء.ابن كثري بفتح 

ُن ٱئحُتوِِن َوقَاَل  ا جَ  ٧٩ بُِكِلِ َسَِٰحر  َعلِيم  فِرحَعوح  آءَ فَلَمه
َحَرةُ قَاَل لَهُ  نتُ مُّ  مٱلسه

َ
ٓ أ ْ َما لحُقوا

َ
ْ  ٨٠لحُقوَن مُّ  موَسَٰٓ أ ا لحَقوح

َ
ٓ أ ا  فَلَمه

ِ  متُ َما ِجئح قَاَل ُموَسَٰ  رُ ب حح َ إِنه ۖ   هِ ٱلِسِ َ ٱَّلله ۥٓ إِنه ٱَّلله ََل   َسُيبحِطلُُه
ِسِديَن  حُمفح لُِح َعَمَل ٱل َقه بَِكلَِمَٰتِهِۦَوُيِحقُّ  ٨١يُصح ُ ٱۡلح َولَوح  ٱَّلله

رُِموَن  حُمجح ٓ َءاَمَن لُِموَسَٰٓ إَِله ُذِرِيهة   ٨٢َكرِهَ ٱل قَوحِمهِۦ ِمِن  َفَما
 َٰ يْهِ  َخوحف  لََعَ َن َوَمََلِ تَِنهُ  مح ِمِن فِرحَعوح ن َيفح

َ
َن  ِإَونه  ۖ  مح أ فِرحَعوح

َعال  
َ  لَ ۡرِض ِإَونهُهۥ ل

َ ِفنَِي ِِف ٱۡلح حُمّسح ُموَسَٰ تََٰيََٰقوحِم  َوقَاَل  ٨٣ِمَن ٱل
ِ  مَءاَمنتُ  مح إِن ُكنتُ  ِ َفَعلَيح ب ْ إِن ُكنتُ  هِ ٱَّلله ُٓوا لِِمنَي مُّ  متََوُكه  ٨٤سح

حَنا َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا فِتحنَ  ِ تََوُكه ِ  ة  َفَقالُواْ لََعَ ٱَّلله َٰلِِمنيَ لحَقوحِم لِ  ٨٥ٱلظه
َٰفِرِيَن  َتَِك ِمَن ٱلحَقوحِم ٱلحَك ٓ إَِلَٰ ُموَسَٰ  ٨٦َوََنَِِنا بِرَۡحح وحَحيحَنا

َ
 َوأ

ِخي
َ
ن  هِ َوأ

َ
َ أ ْ ا ُبُيوت  َتَبوهَءا لَِقوحِمُكَما بِِمِصح َعلُوا  مح ُبُيوتَكُ َوٱجح
ةَ  قِبحلَة   لَوَٰ ْ ٱلصه قِيُموا

َ
ِ ٱۖ   َوأ ِمننِيَ َوبَِّشِ حُمؤح ُموَسَٰ َربهَنآ َوقَاَل  ٨٧ل

هُۥ زِيَنة  
َ
َن َوَمَِل ََٰل   إِنهَك َءاَتيحَت فِرحَعوح َو مح

َ
ةِ َوأ َيوَٰ َ نحَيا  ِِف ٱۡلح ٱلُّ

ْ َربهَنا  َٰلِهِ ۖ   َعن َسبِيلَِك  َِلُِضلُّوا َو مح
َ
َٰٓ أ ِمسح لََعَ ُددح  مح َربهَنا ٱطح َوٱشح

َٰ قُلُوبِهِ  ِمُنواْ  مح لََعَ ْ فَََل يُؤح َٰ يََرُوا َِلمَ ٱلحَعَذا َحته
َ  ٨٨َب ٱۡلح
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 چۦفِيهِ چ٩٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چفََسلِ چ٩٤

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 چهَُكِمَ چ٩٦

 .ابن كثري وقفًا ابلهاء

َتقِيَما َوََل تَتهبَِعآِنِ َسبِيَل  َوتُُكَما فَٱسح عح ِجيَبت ده
ُ
 قَاَل قَدح أ
ِينَ  لَُمونَ  ٱَّله نَا  ۞٨٩ ََل َيعح َٰٓءِيَل  بِبَِّنٓ َوَجََٰوزح َر رَ  إِسح َحح َبَعهُ  ٱِلح تح

َ
 مح فَأ

ي   ُن وَُجُنوُدهُۥ َبغح وً فِرحَعوح َرَكُه ٱلحَغَرُق قَاَل  ا  ا وََعدح دح
َ
ٓ أ َٰٓ إَِذا َحته

نهُهۥ 
َ
ْ  ََلٓ َءاَمنُت أ ِٓي َءاَمَنتح بِهِۦ َبُنٓوا ََٰه إَِله ٱَّله نَا۠ إَِل

َ
َٰٓءِيَل َوأ َر إِسح

لِِمنَي  حُمسح َعَصيحَت َقبحُل َوُكنَت ِمَن  َن َوقَدح َٰٔـَءٓالح  ٩٠ِمَن ٱل
ِسِديَن  حُمفح يَك بَِبَدنَِك تِلَُكوَن  ٩١ٱل َوحَم ُنَنِجِ

لَِمنح َخلحَفَك فَٱَلح
َولََقدح  ٩٢ا ِمَِن ٱنلهاِس َعنح َءاتََٰيَٰتَِنا لََغَٰفِلُوَن ِإَونه َكثِۡي   َءايَة   

 
َ
أ َٰٓءِيَل ُمَبوه َر نَا بَِّنٓ إِسح

ح
ِيَِبَِٰت َفَما َن مِِ  مَوَرَزقحَنَٰهُ  ق  ِصدح بَوهأ ٱلطه

َٰ َجآَءُهُم ٱلحعِلحمُ  ْ َحته َتلَُفوا َِض بَيحَنهُ  ۖ  ٱخح يَوحَم  مح إِنه َربهَك َيقح
آ  فَإِن ُكنَت ِِف َشِك   ٩٣ََيحَتلُِفوَن  هِ ََكنُواْ فِيٱلحقَِيََٰمةِ فِيَما  ِمِمه
ٓ إََِلحَك  َا نَزنلح

َ
ِيَن ِل ـ َ فَسح أ َرُءوَن ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلَِك ٱَّله لََقدح  ۖ  َيقح

َقُّ مِ  ََتِيَن ن ره َجآَءَك ٱۡلح حُممح َوََل  ٩٤ِبَِك فَََل تَُكوَننه ِمَن ٱل
بُواْ أَِب تَُكوَننه  ِيَن َكذه ِ َفَتُكوَن ِمنَ ِمَن ٱَّله َخَِّٰسِينَ  تََٰيَِٰت ٱَّلله

 ٱلح
تح َعلَيحهِ  ٩٥ ِيَن َحقه ِمُنوَن ََل َرِبَِك  َُكَِمُت  مح إِنه ٱَّله َولَوح  ٩٦يُؤح

ْ  مح َجآَءتحهُ  َٰ يََرُوا َِلمَ  ُكُّ َءايَة  َحته
َ  ٩٧ٱلحَعَذاَب ٱۡلح
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ْ  قُُل چ١٠١  چ ٱنُظُروا

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

 

 

 

 

 

 

 چجِِ ُننَ چ١٠٣

ابن كثري بفتح النون الثانية 

 وتشديد اجلمي.

 

َيٌة  ََل ََكنَتح قَرح ٓ إَِله قَوحَم يُونَُس فَلَوح ٓ إِيَمَُٰنَها َءاَمَنتح َفَنَفَعَها
َنا َعنحهُ  ْ َكَشفح ٓ َءاَمُنوا ا َيا  مح لَمه نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ ِي ِِف ٱۡلح ِزح َعَذاَب ٱۡلح

َنَٰهُ  ۡرِض َولَوح شَ  ٩٨ إَِلَٰ ِحني   مح َوَمتهعح
َ آَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِِف ٱۡلح

نَت تُ ا   ََجِيعً  مح ُُكُّهُ 
َ
فَأ
َ
َٰ أ رِهُ ٱنلهاَس َحته ِمننَِي كح ْ ُمؤح يَُكونُوا

ِمَن  ٩٩ ن تُؤح
َ
س  أ ِ إَِله َوَما ََكَن نِلَفح َعُل  ۖ  بِإِذحِن ٱَّلله َوَيجح

قِلُوَن  ِيَن ََل َيعح َس لََعَ ٱَّله ْ َماَذا ِِف  قُلِ  ١٠٠ٱلرِِجح ٱنُظُروا
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِّن ٱٓأۡلتََٰيَُٰت َوٱنلُُّذرُ  ۖ  ٱلسه ا ـله  م  َعن قَوح  َوَما ُتغح

ِمُنونَ يُ  ْ ِمن  ١٠١ ؤح ا ِيَن َخلَوح يهاِم ٱَّله
َ
َفَهلح يَنَتِظُروَن إَِله ِمثحَل أ

ْ إِِنِ َمَعكُ  ۖ  مح َقبحلِهِ  حمُ مِِ  مقُلح فَٱنَتِظُرٓوا ُثمه  ١٠٢نَتِظرِيَن َن ٱل
ْ ُنَنِّجِ  ِيَن َءاَمُنوا ا َعلَيحَنا  ۖ  رُُسلََنا َوٱَّله نُنِج َكَذَٰلَِك َحقًّ

ح  ِمننَِي ٱل َها ٱنلهاُس إِن ُكنتُ  ١٠٣ُمؤح يُّ
َ
أ ِمِن دِيِّن  ِِف َشِك   مح قُلح َيَٰٓ
ِيَن  ُبُد ٱَّله عح

َ
ُبُد فَََلٓ أ عح

َ
ِ َوَلَِٰكنح أ ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َتعح

ِي َيَتَوفهىَٰكُ  َ ٱَّله ُكوَن ۖ   مح ٱَّلله
َ
نح أ
َ
ِمرحُت أ

ُ
ِمننَِي َوأ حُمؤح ِمَن ٱل

قِمح  ١٠٤
َ
نح أ
َ
َهَك لِِِلِيِن َحنِيف   َوأ َوََل تَُكوَننه ِمَن ا وَجح

ِكنَِي  ُمّشح
ح ِ َما ََل َوََل تَ  ١٠٥ٱل ُع ِمن ُدوِن ٱَّلله يَنَفُعَك َوََل دح

َٰلِِمنيَ فَإِن َفَعلحَت فَإِنهَك إِذ  ۖ   يَُۡضُّكَ   ١٠٦ا ِمَِن ٱلظه
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 معًا. چۥِمِنحهُ چ٢

  چۦإََِلحهِ چ٣

 بصةل هاء الضمري.ابن كثري 

ْ  ِإَونچ ا  چتهَولهوح

الزبي بتشديد التاء وصاًل مع 

 بقاء الإخفاء.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

َ چ   چفَإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء.

ُ بُِۡضِ   َك ٱَّلله َسسح ۥٓ إَِله ُهوَ  ِإَون َيمح  ِإَون يُرِدحَك ۖ   فَََل ََكِشَف ََلُ
ۡيح  
لِهِۦ ِِبَ   ۖ  آُء ِمنح ِعَبادِهِۦيُِصيُب بِهِۦ َمن يَشَ  ۖ  فَََل َرآده لَِفضح

َها ٱنلهاُس قَدح َجآَءُكمُ  ١٠٧ ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيمُ َوُهَو  يُّ
َ
أ َقُّ  قُلح َيَٰٓ ٱۡلح

ِسهِۦۖ   مح ِبِكُ ن ره مِ  َتِدي نِلَفح َما َيهح َتَدىَٰ فَإِنه َوَمن َضله ۖ   َفَمِن ٱهح
نَا۠ ۖ   فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَيحَها

َ
ِ  مَعلَيحكُ َوَمآ أ َوٱتهبِعح َما يُوَحَٰٓ  ١٠٨ َوكِيل  ب
َٰ َُيحُكَم  َِبح َحته ُ إََِلحَك َوٱصح ُ ٱلحَحَِٰكِمنيَ َوُهَو  ۖ  ٱَّلله  ١٠٩َخۡيح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِكَمتح كَِتَٰ  ۖ  الٓر حح
ُ
لَتح مِ ٌب أ َُٰتُهۥ ُثمه فُِصِ َحِكيم   ُدنح ـن له َءاتََٰي

َ  ١َخبِۡي   ْ إَِله ٱَّلله ُبُدٓوا َله َتعح
َ
َ  نَِذير   هُ نح مِِ  مإِنهِّن لَكُ  ۖ  أ ِشۡي  َوب

٢  ْ فُِروا َتغح ِن ٱسح
َ
ْ إََِلح ُثمه تُوُبوٓ  مح َربهكُ َوأ َتًَٰعا مه  مكُ ُيَمِتِعح  هِ ا

َجل  
َ
َسِم   َحَسًنا إَِلَٰٓ أ ِت َويُ  مُّ ل  ُكه ؤح

لَُهۥ ذِي فَضح ِإَون ۖ   فَضح
 ْ ا ٓ تََولهوح َخاُف َعلَيحكُ فَإِِنِ

َ
م   مح أ ِ  ٣َكبِۡي   َعَذاَب يَوح إَِل ٱَّلله
َٰ ۖ   مح َمرحِجُعكُ  ء   َوُهَو لََعَ ِ ََشح

ََلٓ إِنههُ  ٤قَِديٌر  ُكِ
َ
يَثحُنوَن  مح أ

َتخح  مح ُصُدورَهُ  ْ ِمنح لَِيسح ََل  ۖ  هُ ُفوا
َ
ُشوَن ثَِياَبهُ ِحنَي أ َتغح   مح يَسح
لُِنونَ  وَن َوَما ُيعح لَُم َما يُِّسُّ ُدورِ  ۖ  َيعح ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٥إِنهُهۥ َعلِيُم

  

 ُسوَرة هود
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 چِمنحُهۥچ٩

َذقحَنَُٰهۥچ١٠
َ
 چأ

تحهُ چ  چۥَمسه

 چۦَعلَيحهِ چ١٢

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

 

ۡرِض إَِله لََعَ ٱ َوَما ِمن َدٓابهة  ۞
َ ِ ِِف ٱۡلح لَمُ  رِزحُقَها َّلله  َوَيعح
َتوحَدَعهَ  َتَقرهَها َوُمسح بنِي   كَِتَٰب   ِِف  ُكِ   ا  ُمسح ِي َوُهوَ  ٦ مُّ  ٱَّله

يهام  
َ
ۡرَض ِِف ِستهةِ أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َعرحُشُهۥ لََعَ َوََكَن  َخلََق ٱلسه
حمَ  يُّكُ  مح آءِ َِلَبحلَُوكُ ٱل

َ
َسُن َعَمَل   مح أ حح

َ
 مقُلحَت إِنهكُ َولَئِن ۖ   أ

ْ إِنح َهََٰذآ مه  ِيَن َكَفُرٓوا حَموحِت ََلَُقولَنه ٱَّله ِد ٱل بحُعوثُوَن ِمنُۢ َبعح
ر   بنِي   إَِله ِسحح نَ  ٧مُّ رح خه

َ
ة  ا َعنحُهُم ٱلحَعَذاَب إَِلَٰٓ َولَئِنح أ مه

ُ
 أ

ُدودَ  عح ۥٓ ـله  ة  مه ََل يَوحَم ۖ   َيُقولُنه َما َُيحبُِسُه
َ
تِ أ

ح
لَيحَس  مح يهِ يَأ

وفًا َعنحهُ  ُ ْ بِهِۦ مه  موََحاَق بِهِ  مح َمِصح زُِءوَن ا ََكنُوا َتهح  ٨يَسح
َة   نَسََٰن ِمنها رَۡحح ِ

َنا ٱۡلح َذقح
َ
َنََٰها  ُثمه  َولَئِنح أ  وس  ـ ُ ََلَ إِنهُهۥ  هُ ِمنح نَزَعح
َذقحَنَٰ  َولَئِنح  ٩َكُفور  

َ
آَء مَ َنعح  هُ أ َد َۡضه تح آَء َبعح ََلَُقولَنه  هُ َمسه

 ِ ِي ٓ اُت ـ َ َذَهَب ٱلسه ِيَن  ١٠فَُخوٌر  لََفرِح  إِنهُهۥ  ۖ   َعِّنِ إَِله ٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك لَهُ 

ُ
َٰلَِحَِٰت أ واْ وََعِملُواْ ٱلصه فَِرة   مَصََبُ غح ر  َكبِۡي   مه جح

َ
َوأ

َض َما يُوَحَٰٓ إََِلحَك  فَلََعلهَك تَارُِكُۢ  ١١ ُرَك َبعح َوَضآئُِقُۢ بِهِۦ َصدح
ََلٓ  ْ لَوح ن َيُقولُوا

َ
نزَِل َعلَيح أ

ُ
وح َجآَء َمَعُهۥ َملٌَك َكٌَن  هِ أ

َ
َمآ  ۖ  أ إِنه

نَت نَِذير  
َ
ء  َوٱ ۖ  أ ِ ََشح

َٰ ُكِ ُ لََعَ  ١٢َوكِيٌل  َّلله
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ََتَ چ١٣ َٰهُ ٱفح  چۥى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

 چَوَيتحلُوهُۥچ١٧

 معًا. چِمِنحُهۥچ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.
 

مح َيُقولُوَن 
َ
ََتَ أ َٰ ٱفح ْ  قُلح ۖ   هُ ى تُوا

ح
ِ فَأ تََٰيَٰت    ُسَور  بَِعّشح ََتَ   ِمِثحلِهِۦ ُمفح

تُ  َتَطعح ْ َمِن ٱسح ُعوا ِ إِن ُكنتُ مِِ  مَوٱدح  ١٣َصَِٰدقنَِي  مح ن ُدوِن ٱَّلله
َتِجيُبواْ لَكُ    مح فَإِلهمح يَسح

َ
ِ َوأ نزَِل بِعِلحِم ٱَّلله

ُ
َمآ أ نه

َ
ْ أ لَُمٓوا آ ـن له فَٱعح

ََٰه إَِله ُهوَ  نتُ ۖ   إَِل
َ
لُِموَن مُّ  مَفَهلح أ ََيوَٰةَ  ١٤سح َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡلح

َيا َوزِينََتَها نُوَِفِ إََِلحهِ  نح َمَٰلَهُ  مح ٱلُّ عح
َ
فِيَها ََل  مح فِيَها َوهُ  مح أ

ْوَلَٰٓئَِك ٱ ١٥ُيبحَخُسوَن 
ُ
ِيَن لَيحَس لَهُ أ ۖ   ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِله ٱنلهارُ  مح َّله

ْ فِيَها َوَبَِٰطل   َمُلوَن  وََحبَِط َما َصَنُعوا ْ َيعح ا ََكنُوا َفَمن  ١٦مه
َ
أ

َٰ بَِيَِنة   كَِتَُٰب َقبحلِهِۦ َوِمن  هُ َشاهِد  ِمِنح  هُ َوَيتحلُوِبِهِۦ ن ره مِِ  ََكَن لََعَ
َةً ا َورَ ُموَسَٰٓ إَِمام   ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  ۡحح

ُ
ُفرح بِهِۦ  ۖ  ِمُنوَن بِهِۦيُؤح أ َوَمن يَكح

َزاِب فَٱنلهاُر َموحِعُدهُۥ حح
َ َية   ۖ  ِمَن ٱۡلح إِنهُه  ۖ  هُ ِمِنح  فَََل تَُك ِِف ِمرح
َقُّ مِ  ََثَ ٱنلهاِس ن ره ٱۡلح كح

َ
ِمُنوَن ِبَِك َوَلَِٰكنه أ َوَمنح  ١٧ََل يُؤح
ىَٰ لََعَ  ََتَ ِن ٱفح لَُم ِممه ظح

َ
ِ َكِذبً أ َٰ ا   ٱَّلله َرُضوَن لََعَ ْوَلَٰٓئَِك ُيعح

ُ
أ

َٰ َرِبِهِ  مح َرِبِهِ  ْ لََعَ ِيَن َكَذبُوا ُؤََلٓءِ ٱَّله َهَُٰد َهَٰٓ شح
َ ََل  ۖ  مح َوَيُقوُل ٱۡلح

َ
أ

َٰلِِمنَي  ِ لََعَ ٱلظه َنُة ٱَّلله ِ  ١٨لَعح وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ِيَن يَُصدُّ ٱَّله
ِ  ما َوهُ َوَيبحُغوَنَها ِعوَج    ١٩َكَٰفُِرونَ  مح ِخَرةِ هُ ٓأۡلٱب
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 چُف يَُضعه چ٢٠

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني.
 

 

 

 

 

 

 

 
ُرونَ تَذه چ٢٤  چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 چ٢٥
َ
 چۥمُ ِنِ لَكُ أ

 ابن كثري بفتح اهلمزة.

َ چ٢٦ َخاُف  إِِنِ
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 

 
 چِمَيتح َفعَ چ٢٨

وختفيف ابن كثري بفتح العني 

 املمي.

ۡرِض َوَما ََكَن لَهُ 
َ ِجزِيَن ِِف ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك لَمح يَُكونُواْ ُمعح

ُ
ن مِِ  مأ

َِلَآءَ  وح
َ
ِ ِمنح أ َما ََكنُواْ  ۖ  لَُهُم ٱلحَعَذاُب يَُضََٰعُف ۖ   ُدوِن ٱَّلله

وَن  ْ ُيبحِِصُ َع َوَما ََكنُوا مح َتِطيُعوَن ٱلسه ِيَن  ٢٠يَسح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

نُفَسهُ 
َ
ٓواْ أ وَن ا َكَ مه  مَوَضله َعنحهُ  مح َخِّسُ ََتُ  ََل َجَرمَ  ٢١نُواْ َيفح

نههُ 
َ
وَن  مح أ َّسُ خح

َ ِيَن َءاَمُنواْ  ٢٢ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱۡلح إِنه ٱَّله
ْ إَِلَٰ َرِبِهِ وََعِملُو َبُتٓوا خح

َ
َٰلَِحَِٰت َوأ ْ ٱلصه َحَُٰب  مح ا صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

َنهةِ  وَن  مح هُ ۖ   ٱۡلح َمَٰ ۞  ٢٣فِيَها َخَِِٰلُ عح
َ ِ َكٱۡلح َفرِيَقنيح

َمَثُل ٱلح
ِميعِ  َِصۡيِ َوٱلسه

َصِمِ َوٱِلح
َ َتوَِياِن َمَثًَل  ۖ  َوٱۡلح فَََل    َهلح يَسح

َ
أ

ُرونَ  رحَسلحَنا نُوًحا إَِلَٰ قَوحِمهِۦٓ  ٢٤ تََذكه
َ
 نَِذير   مح لَكُ  إِِنِ َولََقدح أ

بنٌِي    ٢٥مُّ
َ
َ ـن له أ ْ إَِله ٱَّلله ُبُدٓوا ٓ ۖ   ا َتعح َخاُف َعلَيحكُ إِِنِ

َ
 مح أ

َِلم  
َ
م  أ ْ ِمن  ٢٦ َعَذاَب يَوح ِيَن َكَفُروا  ٱَّله

ُ
حَمَِل َفَقاَل ٱل

ََٰك إَِله بََّش   َبَعَك إَِله ِمِثحلََنا  اقَوحِمهِۦ َما نََرى ََٰك ٱته َوَما نََرى
ِيَن هُ  َراذنُِلَا بَادَِي  مح ٱَّله

َ
ِي َوَما أ

ح
أ َعلَيحَنا ِمن  مح نََرىَٰ لَكُ ٱلره

ِۢل بَلح َنُظنُّكُ  تُ قَاَل تََٰيََٰقوحِم  ٢٧ َكَِٰذبنِيَ  مح فَضح رََءيح
َ
إِن  مح أ

َٰ بَِيَِنة   َة  َِبِ َوَءاتَ ن ره مِِ  ُكنُت لََعَ َِّٰن رَۡحح َفُعِمَِيتح ِعنِدهِۦ ِمِنح  ى
نتُ  مح َعلَيحك

َ
نُلحزُِمُكُموَها َوأ

َ
 ٢٨لََها َكَٰرُِهوَن  مح أ
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 چۦَعلَيحهِ چ٢٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

رِيح چ جح
َ
 چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

ُرونَ تَذه چ٣٠  چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 

 

 

 

 

 
 

 چۦِإَوََلحهِ چ٣٤

َٰهُ چ٣٥ ى ََتَ  چٱفح

بصةل هاء الضمري ابن كثري 

 فهيام.
 

سح 
َ
رَِي إِنح ۖ   َماًَل  هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ َوتََٰيََٰقوحِم ََلٓ أ جح

َ
ِ أ  ۖ  إَِله لََعَ ٱَّلله

 ٓ ِيَن َءاَمُنوٓ  َوَما ۠ بَِطارِدِ ٱَّله نَا
َ
ْ أ ْ َرِبِهِ مُّ  مإِنههُ  ۖ  ا ٓ  مح َلَُٰقوا َوَلَِٰكِّنِ
َٰكُ  َرى

َ
ِ إِن َوتََٰيََٰقوحِم َمن  ٢٩ََتحَهلُوَن ا قَوحم   مح أ ِِن ِمَن ٱَّلله يَنُِصُ

فَََل  ۖ  مح َطَردتُّهُ 
َ
ُرونَ أ قُوُل لَكُ  ٣٠ تََذكه

َ
نِدي عِ  مح َوََلٓ أ

ِ َوََلٓ  قُوُل إِِنِ َمَلك   َخَزآئُِن ٱَّلله
َ
لَُم ٱلحَغيحَب َوََلٓ أ عح

َ
قُوُل  َوََلٓ  أ

َ
أ

ِيَن تَزحَدرِٓي  ُيُنكُ لَِّله عح
َ
تَِيُهُم  مح أ الَن يُؤح ً ُ َخۡيح لَُم ۖ   ٱَّلله عح

َ
ُ أ ٱَّلله

نُفِسهِ 
َ
ٓ  مح بَِما ِِفٓ أ ه ذ  إِ إِِنِ َٰلِِمنَي ا ل ُ  ٣١ِمَن ٱلظه ْ تََٰيَُٰنوُح قَدح قَال وا

ََثحَت ِجَدَٰ  كح
َ
ََنا فَأ ِ َجََٰدتلح ت

ح
ٓ إِن ُكنَت نَلَا فَأ ِمَن َنا بَِما تَعُِدنَا

َِٰدقنَِي  تِي ٣٢ٱلصه
ح
َما يَأ ِ  مكُ قَاَل إِنه ُ إِن َشآَء َوَمآ ب نتُ هِ ٱَّلله

َ
 مأ

 ِ ِجزِيَن ب ِۡحٓ  مح َوََل يَنَفُعكُ  ٣٣ُمعح نَصَح نُصح
َ
نح أ
َ
َردتُّ أ

َ
إِنح أ

ن ُيغحوَِيكُ  مح لَكُ 
َ
ُ يُرِيُد أ  هِ ِإَوََلح  مح ُهَو َربُّكُ  ۖ  مح إِن ََكَن ٱَّلله

َٰ  ٣٤تُرحَجُعوَن  ى ََتَ مح َيُقولُوَن ٱفح
َ
يحُتُهۥ َفَعَله ۖ   هُ أ ََتَ قُلح إِِن ٱفح
 ۠ نَا
َ
َراِم َوأ ا َُتحرُِموَن  بَرِٓيء  إِجح نهُهۥ  ٣٥ِمِمه

َ
وِحَ إَِلَٰ نُوح  أ

ُ
َوأ

ِمَن لَن  ِمَك إَِله َمن قَدح َءاَمَن فَََل تَبحَتئِسح بَِما يُؤح ِمن قَوح
َعلُوَن  ْ َيفح يَِنا َوََل  ٣٦ََكنُوا ُينَِنا َووَحح عح

َ
َنِع ٱلحُفلحَك بِأ َوٱصح

ِيَن َظلَُموٓ  َرقُوَن مُّ  مهُ اْ إِنه تَُخَِٰطبحِّن ِِف ٱَّله  ٣٧غح
 



 

 
226 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 چِمنحُهۥچمعًا.چۦَعلَيحهِ چ٣٨

تِيهِ چ٣٩
ح
  چَُيحزِيهِۦچچۦيَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيم.
ُرنَاچ٤٠ مح

َ
 چ َجا أ

مع القرص الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

، ولقنبل والتوسط، والقرص أأوىل

وهجان تسهيل الثانية وهو املقدم 

ٓ چ ُرنَا۬ا ءَ َجا بدال أألفاً  چ مح  والإ

ٓ چ مش بعة. ُرنَآا ءَ َجا   چ مح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه وهجان 

الشاطبية، ووجه حبذف اهلمزة 

 الأوىل.

ِ چ     چُكِ

 ابن كثري بكرس الالم دون تنوين.

ََٰهارَ ُُمح چ٤١   چى

ابن كثري بضم املمي وفتح الراء بال 

ماةل.  اإ

َُٰبَّنِِ چ٤٢  چتََٰي

 ابن كثري بكرس الياء الأخرية. 

َكبح چ  چَمَعَنا ٱرح

الزبي وهجان ابلإظهار وهو املقدم، 

والإدغام. وقنبل ابلإدغام قوًل واحدًا 

 من الشاطبية.

 ولبن كثري من الطيبة وهجان:

  الإظهار والإدغام.

 چقحلَِِع وَ َوتََٰيََٰسَمآُء چ

بدال اهلمزة الثانية واوًا  ابن كثري ابإ

 مفتوحة.

َنُع ٱلحُفلحَك َوُُكهَما    هِ َمره َعلَيح َوَيصح
 
 ِمِن قَوحِمهِۦ َسِخُرواْ  َمَِل

َخُر ِمنكُ  ُه  ِمنح  ْ ِمنها َفإِنها نَسح َخُروا َخُرونَ  مح قَاَل إِن تَسح  َكَما تَسح
لَُموَن  ٣٨ تِيفََسوحَف َتعح

ح
 هِ َوَيِحلُّ َعلَيح  هِ َُيحزِي َعَذاب   هِ َمن يَأ

قِيٌم َعَذاب   َٰٓ إَِذا  ٣٩مُّ ُرنَا َحته مح
َ
ِلح َجآَء أ َوفَاَر ٱتلهنُّوُر قُلحَنا ٱۡحح

  فِيَها ِمن 
ُل  ُكِ لََك إَِله َمن َسَبَق َعلَيحهِ ٱلحَقوح هح

َ
ِ َوأ ِ ٱثحننَيح َزوحَجنيح

ۥٓ إَِله قَلِيل   َكُبواْ فِيَها  ٤٠َوَمنح َءاَمَن   َوَمآ َءاَمَن َمَعُه ۞ َوقَاَل ٱرح
ِ ِمۡسِب ٱ ََٰها َُمحٜرَّلله ََٰهآ   إِنه ى َوِهَ  ٤١ِحيم  ره  ر  َرَِبِ لََغُفو َوُمرحَسى

ج   مح ََتحرِي بِهِ  َباِل َونَاَدىَٰ نُوٌح ٱبحَنُهۥ  ِِف َموح ِ
زِل  َكٱۡلح  َوََكَن ِِف َمعح

َعَنا  َكب مه َُٰبَّنه ٱرح َٰفِرِيَن تََٰي َع ٱلحَك اوِٓي ـ َ قَاَل سَ  ٤٢َوََل تَُكن مه
ِصُمِّن  إَِلَٰ َجَبل   حَمآءِ   قَاَل ََل َيعح ِ  ِمَن ٱل رِ ٱَّلله مح

َ
َوحَم ِمنح أ ََعِصَم ٱَلح

َرقنَِي ن ره إَِله مَ  حُمغح ُج فََّكَن ِمَن ٱل حَموح  ٤٣ِحَم   وََحاَل بَيحَنُهَما ٱل
ۡرُض ٱبحلََِع َمآَءِك 

َ
أ قحلَِِع َوقِيَل َيَٰٓ

َ
حَمآُء َوتََٰيََٰسَمآُء أ وَِغيَض ٱل

ُودِِيِ   َوقِيَل 
َتوَتح لََعَ ٱۡلح ُر َوٱسح مح

َ لحَقوحِم ا ِلِ د  ُبعح  َوقَُِضَ ٱۡلح
َٰلِِمنَي  ِل بهُهۥَفَقاَل َرِبِ إِنه ٱبحِّن مِ ح  ره َونَاَدىَٰ نُو ٤٤ٱلظه هح

َ
نح أ

َكُم ٱلحَحَِٰكِمنيَ  حح
َ
نَت أ

َ
َقُّ َوأ َدَك ٱۡلح  ٤٥ِإَونه وَعح
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  چنه لَ ـ َ تَسح چ٤٦

ابن كثري بفتح الالم وتشديد النون 

 وفتحها.

َ چ  معًا. چإِِنِ

 الياء وصاًل. ابن كثري بفتح

 

 

 

 

 چۦَعلَيحهِ چ٥١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

رِيح چ جح
َ
 چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

  چَفَطَرِِنَ چ

ابن كثري بفتح الياء، عدا قنبل 

 ابلإساكن.

  چۦإََِلحهِ چ٥٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

لَِك  هح
َ
ُ إِنهُهۥ ۖ   قَاَل تََٰيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيحَس ِمنح أ ۖ   لِح  َصَٰ َعَمٌل َغۡيح

ٓ ۖ   َما َليحَس لََك بِهِۦ ِعلحمٌ لحِن ـ َ تَسح فَََل  ن تَُكوَن إِِنِ
َ
ِعُظَك أ

َ
أ

ٓ قَاَل َرِبِ  ٤٦ ِمَن ٱلحَجَِٰهلنِيَ  سح إِِنِ
َ
نح أ
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
لََك َما ـ َ أ

ُكن ِمَِن ِإَوَله ۖ   لَيحَس ِل بِهِۦ ِعلحم  
َ
فِرح ِل َوتَرحَۡححِّنٓ أ َتغح

َخَِّٰسِيَن 
بِطح بَِسَلَٰم   ٤٧ٱلح ِمِنها َوَبرََكَٰت   قِيَل تََٰيَُٰنوُح ٱهح

َمم  
ُ
َٰٓ أ َعَك  َعلَيحَك َولََعَ ن مه َمم   ۖ  ِمِمه

ُ
هُ  مح َسُنَمِتُِعهُ  َوأ  مُثمه َيَمسُّ

َِلم  مِِ 
َ
ۢنَبآءِ ٱلحَغيحِب نُوِحيَهآ إََِلحَك تِلحَك  ٤٨نها َعَذاٌب أ

َ
َما ۖ   ِمنح أ

ُمَك ِمن َقبحِل َهََٰذاُكنَت  نَت َوََل قَوح
َ
ٓ أ لَُمَها َِبح ۖ   َتعح إِنه ۖ   فَٱصح

َخاهُ  ٤٩ٱلحَعَٰقَِبَة لِلحُمتهقِنَي 
َ
قَاَل تََٰيََٰقوحِم ا   ُهود   مح ِإَوَلَٰ ََعد  أ

ْ ٱ ُبُدوا َ َما لَكُ ٱعح ۥٓ نح مِِ  مَّلله ُهُ نتُ ۖ   إَِلَٰه  َغۡيح
َ
وَن  مح إِنح أ ََتُ إَِله ُمفح

سح تََٰيََٰقوحِم ََلٓ  ٥٠
َ
ًرا هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ  أ جح

َ
رَِي إِنح ۖ   أ جح

َ
ِي أ إَِله لََعَ ٱَّله

قِلُوَن  ۖ  َفَطَرِِنٓ  فَََل َتعح
َ
فُِرواْ َربهكُ  ٥١أ َتغح اْ ُثمه تُوُبوٓ  مح َوتََٰيََٰقوحِم ٱسح

َمآَء َعلَيحكُ  هِ إََِلح  َرار  مِِ  ميُرحِسِل ٱلسه قُوهةً إَِلَٰ  مح ا َوَيزِدحكُ دح
تِكُ  ْ ُُمحرِِمنَي َوََل َتَتَولهوح  مح قُوه ْ تََٰيَُٰهوُد  ٥٢ا  َما ِجئحتََنا بِبَِيَِنة  قَالُوا
ِمننِيَ َوَما ََنحُن  لَِك َوَما ََنحُن لََك بُِمؤح  ٥٣ بَِتارَِِكٓ َءالَِهتَِنا َعن قَوح
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 چَرَٰط  سِ چ٥٦

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

 ابلسني، وابلصاد.

ْ فَإِن ته چ٥٧ ا  چَولهوح

 الزبي بتشديد التاء.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

ُرنَاچ٥٨ مح
َ
 چ َجا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

 .وهو املقدم

ٓ چ ُرنَا۬ا ءَ َجا  چ مح

 والإبدال أألفًا مش بعة.

ٓ چ ُرنَآا ءَ َجا  چ مح

الطيبة ثالثة أأوجه، ولقنبل من 

وهجان الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل.

فُِروهُ چ٦١ َتغح  چۥفَٱسح

 معًا. چۦإََِلحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

ُض َءالَِهتَِنا بُِسوٓء   ََٰك َبعح ى ََتَ شح قَاَل ۖ   إِن نهُقوُل إَِله ٱعح
ُ
ٓ أ ِهُد إِِنِ

ِنِ بَِرٓيء  ٱ
َ
ْ أ َهُدٓوا َ َوٱشح ِ  َّلله ا تُّشح ۖ   ُدونِهِۦِمن  ٥٤ُكوَن ِمِمه

حُت  ٥٥ ا ُثمه ََل تُنِظُرونِ ََجِيع  فَِكيُدوِِن  ِ َرَِبِ  إِِنِ تََوُكه  ٱَّلله
لََعَ

ا  ۖ   مَوَرِبِكُ  ٓ مه ُۢ بَِناِصَيتَِها َٰ  ۖ  ِمن َدٓابهة  إَِله ُهَو َءاِخُذ إِنه َرَِبِ لََعَ
َتقِيم   ِصَرَٰط   سح اْ فَإِن  ٥٦ مُّ ُتكُ تََولهوح بحلَغح

َ
رحِسلحُت بِهِۦٓ مه  مَفَقدح أ

ُ
 آ أ

لُِف َرَِبِ  ۖ  مح إََِلحكُ  َتخح َ قَوح َويَسح ونَُهۥ َشيح  مح كُ ًما َغۡيح ا   ـ ً َوََل تَُۡضُّ
ء  َحفِيظ   إِنه َرَِبِ  ِ ََشح

َٰ ُكِ ا  ٥٧ لََعَ ُرنَا َولَمه مح
َ
ا ََنهيحَنا ُهود  َجآَء أ

ِيَن َءامَ  ْ َمَعُهۥ َوٱَّله َة  ُنوا  َعَذاب  َغلِيظ  نح مِِ  مَوََنهيحَنَٰهُ ِمِنها  بِرَۡحح
ْ أَِبۖ   َوتِلحَك ََعد   ٥٨ َبُعٓواْ  مح تََٰيَِٰت َرِبِهِ َجَحُدوا ْ رُُسلَُهۥ َوٱته ا وََعَصوح

ِ َجبهار  َعنِيد  
َر ُكِ مح

َ
ْ ِِف  ٥٩ أ تحبُِعوا

ُ
َنة  َوأ َيا لَعح نح ِ ٱلُّ َوَيوحَم  َهَِٰذه

ََلٓ ۖ   َمةِ ٱلحقَِيَٰ 
َ
ََل ُبعح ۖ   مح ا َكَفُرواْ َربههُ إِنه ََعد  أ

َ
 قَوحِم ُهود   َعاد  ا ِلِ د  أ

َخاهُ ۞  ٦٠
َ
ََٰقوحِم ا   َصَٰلِح   مح ِإَوَلَٰ َثُموَد أ َ َما قَاَل تََٰي ْ ٱَّلله ُبُدوا ٱعح

ۥٓ  نح مِِ  ملَكُ  ُهُ َٰه  َغۡيح كُ ۖ   إَِل
َ
نَشأ
َ
ۡرِض مِِ  مُهَو أ

َ َمَركُ  َن ٱۡلح َتعح  مح َوٱسح
فُِروفِيَها  َتغح ِيب   إِنه َرَِبِ قَرِيب   ۖ  هِ تُوبُٓواْ إََِلح ُثمه  هُ فَٱسح قَالُواْ  ٦١ُمُّ

ٓ تََٰيََٰصَٰلُِح قَدح ُكنَت فِيَنا َمرحُجِو   َتنحهَ ۖ   ا َقبحَل َهََٰذا
َ
ُبَد َما أ ن نهعح

َ
ََٰنآ أ ى

َنا لََِف َشِك   ُبُد َءابَآُؤنَا ِإَونه ا تَدح  َيعح  ٦٢ ُمرِيب   هِ ُعونَآ إََِلح ِمِمه
ُِكونَ چ ٥٤أ ية  مالحظة:   ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چتُّشح
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ُرنَاچ٦٦ مح
َ
 چ َجا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية وهو 

 .املقدم

ٓ چ ُرنَا۬ا ءَ َجا  چ مح

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

ٓ چ ُرنَآا ءَ َجا  چ مح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجان الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

  چَثُموَداً چ٦٨

 ابن كثري بتنوين فتح.

َحَٰقَ  •َوَراچ٧١  چإِسح

الزبي بتسهيل اهلمزة الأوىل. 

  .وقنبل بتسهيل الثانية

َحَٰقَ ا  َوَرآءِ چ   چسح

ولقنبل وجه ابلإبدال ايءًا مع املد 

  والأول أأرحج.املش بع، 

ٓ َوَرآءِ چ َحَٰقَ ي   چسح

 والوهجان يف الطيبة.

ُقوُب چ  چَيعح

 ابن كثري بضم الباء.

تُ قَاَل تََٰيَٰ  رََءيح
َ
َٰ بَِيَِنة   مح َقوحِم أ َِّٰن َِبِ َوَءاتَ ن ره مِِ  إِن ُكنُت لََعَ  ى

َة   هُ ِمنح  ِِن ِمَن ٱ رَۡحح ِ إِنح َعَصيحُتُهۥَفَمن يَنُِصُ َفَما ۖ   َّلله
ِسۡي  تَزِيُدونَِّن 

َ ََّتح ِ لَكُ َوتََٰيََٰقوحِم َهَِٰذهِۦ نَاقَُة ٱ ٦٣ َغۡيح  مح َّلله
ُكلح فََذُروَها ۖ   َءايَة  

ح
ِ  تَأ ۡرِض ٱَّلله

َ
وَها بُِسوٓء  ۖ   ِِفٓ أ  َوََل َتَمسُّ

 
ح
ْ ِِف  ٦٤قَِريب   َعَذاب   مح ُخَذكُ َفَيأ َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعوا
يهام   مح َدارِكُ 

َ
ََٰثَة أ َٰلَِك ۖ   ثََل ُذوب  َذ

ُ َمكح ٌد َغۡيح ا  ٦٥ وَعح آَء جَ فَلَمه
ُرنَا مح
َ
ِينَ ََنهيحَنا َصَٰلِح   أ َة   ا َوٱَّله ْ َمَعُهۥ بِرَۡحح َوِمنح ِمِنها  َءاَمُنوا

ِيَن  ٦٦إِنه َربهَك ُهَو ٱلحَقوِيُّ ٱلحَعزِيُز  ۖ  يَوحِمئِذ   يِ ِخزح  َخَذ ٱَّله
َ
 َوأ

ْ ِِف  َبُحوا صح
َ
يحَحُة فَأ ْ ٱلصه َٰرِهِ َظلَُموا   ٦٧َجَٰثِِمنَي  مح دتََِٰي

َ
مح ن له َكأ

 ٓ اْ فِيَها َنوح ََلٓ إِنه ۖ   َيغح
َ
ْ أ ْ َربههُ َثُموَدا ََل ۖ   مح َكَفُروا

َ
ِ ا د  ُبعح  أ َثُموَد ـلِ

ىَٰ قَالُواْ َولََقدح َجآَءتح رُُسلَُنآ إِبحَرَٰ  ٦٨ َ قَاَل ۖ   اَسَلَٰم  هِيَم بِٱلحبُّشح
ن جَ ۖ   َسَلَٰم  

َ
ل  َحنِيذ  آَء َفَما َِلَِث أ ا  ٦٩ بِعِجح يحِدَيهُ رََءآ فَلَمه

َ
  مح أ

وحَجَس ِمنحهُ  مح نَِكَرهُ  هِ إََِلح ََل تَِصُل 
َ
قَالُواْ ََل ََّتَفح  ۖ  ِخيَفة   مح َوأ
ٓ إَِلَٰ قَوحِم لُوط   رحِسلحَنا

ُ
ٓ أ ا تُُهۥ قَآئَِمة   ٧٠ إِنه

َ
َرأ فََضِحَكتح َوٱمح

َحََٰق َومِ  َنََٰها بِإِسح ح َحََٰق ن فَبَّشه ُقوَب َوَرآءِ إِسح  ٧١ َيعح
 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيام. چۦإََِلحهِ چ ٧٠      چۥِمنحهُ چ٦٣
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 چ ِلُ ۬اءَ چ٧٢
 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

َ چ٧٣  چهرَۡحح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

رُ چ٧٦ مح
َ
 چَجا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

تسهيل الثانية  ولقنبل وهجان

  .وهو املقدم

ٓ چ  رُ ۬ا ءَ َجا  چمح

 والإبدال أألفًا مش بعة.

ٓ چ رُ ٓا ءَ َجا  چمح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجان الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل.

 چۦإََِلحهِ چ٧٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ ٱفَ چ   چِسح

ابن كثري هبمزة وصل بدل 

 القطع.

تُ چ
َ
َرأ  چَك ٱمح

 بضم التاء.ابن كثري 

ََٰويحلََتَٰٓ  ِلُ قَالَتح تََٰي
َ
۠ َعُجوز   َءأ نَا

َ
ِل َشيح  َوأ  إِنه َهََٰذاۖ   ًخاَوَهََٰذا َبعح

ٌء َعِجيب   رِ ٱ ٧٢ لَََشح مح
َ
َجبنَِي ِمنح أ َتعح

َ
ْ أ ِ قَالُٓوا َُت ۖ   َّلله ِ رَۡحح ٱَّلله

َيحِت   مح َوَبرََكَُٰتُهۥ َعلَيحكُ  َل ٱِلح هح
َ
ِيد   إِنهُهۥ َۡحِيد   أ ا  ٧٣ُمه فَلَمه

ىَٰ يَُجَِٰدنُلَا ِِف قَوحِم َذَهَب  َ ُع وََجآَءتحُه ٱلحُبّشح وح َعنح إِبحَرَٰهِيَم ٱلره
َٰه   ٧٤لُوط   وه

َ
نِيب   إِنه إِبحَرَٰهِيَم َۡلَلِيٌم أ رِضح  ٧٥مُّ عح

َ
إِبحَرَٰهِيُم أ َيَٰٓ

 ٓ ُر قَدح إِنهُهۥ ۖ   َعنح َهََٰذا مح
َ
َعَذاٌب  مح َءاتِيهِ  مح ِإَونههُ ۖ   َرِبَِك َجآَء أ

 ُ ُدود   َغۡيح ا  ٧٦ َمرح َء َجآَءتح رُُسلَُنا لُوط  َولَمه اَق َوضَ  مح بِهِ ا ِسٓ
رَُعوَن وََجآَءهُۥ قَوحُمُهۥ ُيهح  ٧٧ يَوحٌم َعِصيب   َوقَاَل َهََٰذا َذرحَع   مح بِهِ 
ْ هِ إََِلح  ِيِ َوِمن َقبحُل ََكنُوا َملُوَن ٱلسه ُؤََلٓءِ  ۖ  اتِ ـ َ َيعح قَاَل تََٰيََٰقوحِم َهَٰٓ

َهُر لَكُ  طح
َ
ْ ۖ   مح َبَناِِت ُهنه أ َ َوََل َُّتحُزوِن ِِف َضيحَِفٓ فَٱتهُقوا ۖ   ٱَّلله

لَيح 
َ
َت َما نَلَا ِِف  ٧٨ِشيد  ره  ل  رَجُ  مح َس ِمنكُ أ ْ لََقدح َعلِمح قَالُوا

لَُم َما نُرِيُد  َبَناتَِك ِمنح َحِق   نه ِل بِكُ  قَاَل لَوح  ٧٩ِإَونهَك تَلَعح
َ
 مح أ

ن  
وح َءاوِٓي إَِلَٰ رُكح

َ
َٰلُوُط إِنها رُُسُل َرِبَِك قَالُواْ  ٨٠ َشِديد   قُوهةً أ تََٰي

ْ إََِلحَك  ِ ۖ   لَن يَِصلُٓوا ِسح
َ
ع  فَأ لَِك بِقِطح هح

َ
حِل َوََل يَلحَتفِتح  بِأ ِمَِن ٱَله

َحٌد إَِله  مح ِمنكُ 
َ
تََك أ

َ
َرأ ٓ ۖ   ٱمح َصاَبهُ إِنهُهۥ ُمِصيُبَها َما

َ
إِنه  ۖ  مح أ

بححُ  بحُح بَِقرِيب   ۖ  َموحِعَدُهُم ٱلصُّ لَيحَس ٱلصُّ
َ
 ٨١ أ
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رُ چ٨٢ مح
َ
 چَجا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية وهو 

ٓ چ املقدم رُ ۬ا ءَ َجا  چمح

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

ٓ چ  رُ ٓا ءَ َجا  چمح

الطيبة ثالثة أأوجه ولقنبل من 

وهجان الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

َ چ٨٤ َٰكُ  إِِنِ َرى
َ
 چۥمُ أ

 الزبي بفتح الياء.  

َ چ َخاُف  ِإَوِنِ
َ
  چأ

 ابن كثري بفتح الياء.

 چهبَقِيه چ٨٦

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

َٰتَُك چ َصلََو
َ
ابن كثري  چأ

 بأألف بعد الواو عىل امجلع.

ُؤاْ چ    چنهَك وِ نََشَٰٓ

بدال اهلمزة  ابن كثري عىل وهجن: ابإ

الثانية واوًا مكسورة، وهو املقدم 

 للزبي.

 قنبل ل والتسهيل وهو املقدم 

ُؤاْ   چ   چنهَك ِۖا  نََشَٰٓ

 والوهجان يف الطيبة.

ا  ُرنَا جَ فَلَمه مح
َ
نَا َعلَيحَها آَء أ َطرح مح

َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ َجَعلحَنا َع

يل   ِحَجاَرة   ن ِمِن ِسِجِ َسوهَمًة  ٨٢ ُضود  مه َوَما ِهَ ِعنَد َرِبَِك   مُّ
َٰلِِمنَي بَِبعِيد   ِمنَ  َخاهُ  ٨٣ ٱلظه

َ
َيَن أ ا   قَاَل ُشَعيحب   مح ۞ ِإَوَلَٰ َمدح

ْ ٱتََٰيََٰقوحِم  ُبُدوا َ َما لَكُ ٱعح ۥٓ نح مِِ  مَّلله ُهُ َٰه  َغۡيح ََل تَنُقُصواْ وَ ۖ   إَِل
َياَل  حِمكح حِمََيانَ  ٱل ٓ ۖ   َوٱل َٰكُ إِِنِ َرى

َ
ٓ  ۡيح  ِِبَ  مأ َخاُف َعلَيحكُ ِإَوِنِ

َ
 مح أ

م   ِيط   َعَذاَب يَوح حِمََياَن َوتََٰيََٰقوحِم  ٨٤ ُمُّ َياَل َوٱل حِمكح ْ ٱل فُوا وح
َ
أ

َيآَءهُ َتبحَخُسواْ ٱنلهاَس  ِط   َوََل بِٱلحقِسح  شح
َ
ۡرِض  مح أ

َ اْ ِِف ٱۡلح َثوح َوََل َتعح
سِ  ِ َخيح  بَقِيهُت  ٨٥ِديَن ُمفح ِمننِيَ مُّ  مإِن ُكنتُ  مح كُ له  ر  ـٱَّلله َوَمآ  ۖ  ؤح

۠ َعلَيحكُ  نَا
َ
ْ تََٰيَُٰشَعيحُب  ٨٦ ِِبَفِيظ   مأ تَُك قَالُوا َصَلوَٰ

َ
ُمُرَك أ

ح
ن تَأ

َ
أ

َُك  َٰنِلَا َما نهَتح َو مح
َ
َعَل ِِفٓ أ ن نهفح

َ
وح أ
َ
ٓ أ ُبُد َءابَآُؤنَا ْ َما َيعح ُؤا إِنهَك ۖ   نََشَٰٓ
َلِيُم ٱلرهِشيُد  نَت ٱۡلح

َ
تُ َقوح تََٰيَٰ قَاَل  ٨٧َۡل رََءيح

َ
َٰ إِن ُكنُت  مح ِم أ لََعَ

نح  ا  رِزحقًا َحَسن   هُ َوَرزَقَِّن ِمنح َِبِ ن ره مِِ  بَِيَِنة  
َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ َوَما

َخالَِفكُ 
ُ
نحهَ  مح أ

َ
ٓ أ َلََٰح َما إِنح  ُه  َعنح  مح ىَٰكُ إَِلَٰ َما ِصح

رِيُد إَِله ٱۡلح
ُ
أ

ُت   َتَطعح ِ تَوحفِيَِّقٓ  َوَما ٱسح حُت ِإَوََلح  هِ َعلَيح  ۖ  إَِله بِٱَّلله نِيُب  هِ تََوُكه
ُ
 ٨٨ أ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيم مجيعًا.چۦإََِلحهِ چچ ۦَعلَيحهِ چچۥَعنحهُ چچِمنحُهۥچ

يل  چ٨٢ مالحظة: مِننِيَ مُّ  چو چِمِن ِسِجِ  رأأس أ ية عند ابن كثري.  امامليك. فه اميعده چ٨٥ؤح

 . ابن كثريرأأس أ ية غري معدودة ل يعده امليك. فهي   چڀچ و
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 چ ِشَقاِقَ چ٨٩

 ابن كثري بفتح الياء.

 چإََِلحهِۦچ٩٠

  .ابن كثري بصةل هاء الضمري

ِط َ چ٩٢ رَهح
َ
 چ أ

 ابن كثري بفتح الياء.

ُتُموهُ چ َذح   چۥَوٱَّته

تِيهِ چ٩٣
ح
 چۦيَأ

  چَُيحزِيهِۦچ

ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيم 

 مجيعًا.

رُ چ٩٤ مح
َ
 چَجا أ

 معالزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

  .وهو املقدم

ٓ چ رُ ۬ا ءَ َجا  چمح

 والإبدال أألفًا مش بعة.

ٓ چ رُ ٓا ءَ َجا  چمح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجان الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

ن يُِصيَبكُ  ِشَقاِقٓ  مح َوتََٰيََٰقوحِم ََل ََيحرَِمنهكُ 
َ
َمآ ثحُل مِِ  مأ

وح قَوحَم َصَٰلِح  
َ
وح قَوحَم ُهود  أ

َ
َصاَب قَوحَم نُوح  أ

َ
ُ  ۖ  أ  وط  َوَما قَوحُم ل

ِ  مِمِنكُ  ْ َربهكُ  ٨٩ َبعِيد  ب فُِروا َتغح ْ  مح َوٱسح إِنه  ۖ  هِ إََِلح ُثمه تُوُبٓوا
َقُه َكثِۡي   ٩٠َرَِبِ رَِحيم  َوُدود   ْ تََٰيَُٰشَعيحُب َما َنفح ا قَالُوا ا ِمِمه

ََٰك فِيَنا َضعِيف  َتُقوُل  ى ُطَك لَرَََجحَنََٰك ۖ   اِإَونها لَََنَ ََل رَهح ۖ   َولَوح
نَت 

َ
ٓ أ يحَنا بَِعزِيز  َوَما

ِطٓ  قَاَل تََٰيََٰقوحِم  ٩١ َعلَ رَهح
َ
َعزُّ أ

َ
أ

ِ َن ٱمِِ  مَعلَيحكُ  ُتُموَّلله َذح رِيًّا مح َوَرآَءكُ  هُ َوٱَّته إِنه َرَِبِ ۖ   ِظهح
َملُوَن ُُمِيط   َٰ َمَّكنَتِكُ  ٩٢ بَِما َتعح َملُواْ لََعَ إِِنِ  مح َوتََٰيََٰقوحِم ٱعح

َِٰمل   لَُموَن َمن ۖ   َع  َسوحَف َتعح
ح
َوَمنح ُهَو  هِ َُيحزِي َعَذاب   هِ تِييَأ

ْ إِِنِ َمَعكُ ۖ   َكَِٰذب   تَقُِبٓوا ا  ٩٣ َرقِيب   مح َوٱرح ُرنَا جَ َولَمه مح
َ
آَء أ

ْ َمَعُهۥ ََنهيحَنا ُشَعيحب   ِيَن َءاَمُنوا َة  ا َوٱَّله َخَذِت  بِرَۡحح
َ
 ِمِنها َوأ

َٰرِهِ  ْ ِِف دتََِٰي َبُحوا صح
َ
يحَحُة فَأ ْ ٱلصه ِيَن َظلَُموا   ٩٤َجَٰثِِمنَي  مح ٱَّله

 
َ
ٓ ن له َكأ اْ فِيَها َنوح ََل ُبعح ۖ   مح َيغح

َ
ِ د  أ ِ َيَن َكَما بَعَِدتح َثُموُد ا ل   ٩٥َمدح
رحَسلحَنا ُموَسَٰ أَِب

َ
َطَٰن  َولََقدح أ

بنِي   تََٰيَٰتَِنا وَُسلح َن  ٩٦مُّ  إَِلَٰ فِرحَعوح
نَ  َر فِرحَعوح مح

َ
َبُعٓواْ أ يْهِۦ فَٱته َن بِرَِشيد  ۖ   َوَمََلِ ُر فِرحَعوح مح

َ
 ٩٧ َوَمآ أ
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رُ چ١٠١ مح
َ
 چَجا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

  .وهو املقدم

ٓ چ رُ ۬ا ءَ َجا  چمح

 والإبدال أألفًا مش بعة.

ٓ چ رُ ٓا ءَ َجا  چمح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجان الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

ِتۦچ١٠٥
ح
 چيَأ

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

  .وقفاً 

 چَل تهَكلهمُ چ

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 املش بع.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

ْ سَ چ١٠٨  چعُِدوا

 ابن كثري بفتح السني.

َرَدُهُم ٱنلهارَ  وح
َ
ُدُم قَوحَمُهۥ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ فَأ حوِرحدُ َس َوبِئح ۖ   َيقح  ٱل

ُروُد  حَموح َنة   ٩٨ٱل ْ ِِف َهَِٰذهِۦ لَعح تحبُِعوا
ُ
 بِئحَس  ۖ  َوَيوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  َوأ
فُوُد  حَمرح ۢنَبآءِ  ٩٩ٱلِرِفحُد ٱل

َ
َٰلَِك ِمنح أ ُهۥ َعلَيحَك َذ  ۖ   ٱلحُقَرىَٰ َنُقصُّ

َنَٰهُ  ١٠٠وََحِصيد   ِمنحَها قَآئِم    َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ  مح َوَما َظلَمح
نُفَسهُ 

َ
َنتح َعنحهُ ۖ   مح أ غح

َ
ٓ أ ُعوَن ِمن ُدوِن  مح َفَما  َءالَِهُتُهُم ٱلهِت يَدح
ِ ِمن ََشح  ه  ء  ٱَّلله ا ل ُر جَ مه مح

َ
َ تَتحبِيب   مح َوَما َزاُدوهُ ۖ   َرِبَِك آَء أ  َغۡيح

َخَذ ٱلحُقَرىَٰ  ١٠١
َ
ٓ أ ُذ َرِبَِك إَِذا خح

َ
إِنه  ۖ  لَِمةٌ َظَٰ َوِهَ  َوَكَذَٰلَِك أ
َِلم  
َ
ۥٓ أ َذهُ خح

َ
َٰلَِك ٓأَل ١٠٢َشِديٌد  أ ِ  ة  يَ إِنه ِِف َذ ِ َمنح َخاَف َعَذاَب ل

َٰلَِك يَوحم   ۖ  ٱٓأۡلِخَرةِ  حُمو َذ ُهود  ـع  له ُمه شح َٰلَِك يَوحم  مه  ١٠٣ُه ٱنلهاُس َوَذ
ۥٓ َوَما  ُرهُ َجل   نَُؤِخِ

َ
ُدود   إَِله ِۡل عح تِ يَوحَم  ١٠٤ مه

ح
ٌس ََل تََكلهُم  يَأ َنفح

ْ فََِف  ١٠٥وََسعِيد   َشَِّقِ   مح فَِمنحهُ  ۖ  إَِله بِإِذحنِهِۦ ِيَن َشُقوا ا ٱَّله مه
َ
فَأ

َخَِِٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت  ١٠٦وََشِهيٌق  فِيَها زَفِۡي   مح ٱنلهارِ لَهُ 
َُٰت  َمََٰو ۡرُض إَِله َما َشآَء َربَُّك ٱلسه

َ ا ۖ  َوٱۡلح ِ  ل  إِنه َربهَك َفعه ِ َما يُرِيُد ل
ِيَن ۞  ١٠٧ ا ٱَّله مه

َ
َنهةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت ُسعُِدواْ َوأ فََِف ٱۡلح

ۡرُض إَِله َما
َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو ٓ ۖ   َشآَء َربَُّك  ٱلسه َ َعَطا  ١٠٨ َُمحُذوذ   ًء َغۡيح
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 معًا.چۦفِيهِ چ١١٠

 چِمِنحُهۥچ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

 ـكُ  ِإَونچ١١١
 
ه َِل  چَمال

ابن كثري بتخفيف النون مع 

 الإخفاء، وختفيف املمي.

 
 

 

 

 

 

َية   ُبُد َهَٰٓ  فَََل تَُك ِِف ِمرح ا َيعح ُبُد  ُؤََلٓءِ  ِمِمه ُبُدوَن إَِله َكَما َيعح َما َيعح
َ َمنُقوص   مح نَِصيَبهُ  مح ِإَونها لَُمَوفُّوهُ  ن َقبحُل  مِِ  مَءابَآؤُهُ   ١٠٩ َغۡيح
ُتلَِف  َءاتَيحَنا َولََقدح  ََل َُكَِمة   هِ  فِي ُموَس ٱلحِكَتََٰب فَٱخح َسَبَقتح  َولَوح
 ِإَونه  ١١٠ ُمرِيب   هُ ِمِنح  لََِف َشِك   مح ِإَونههُ  مح  ِبَِك لَُقَِضَ بَيحَنهُ ره  نمِ 
 ـكُ 
 
ه َِل ا ل َمَٰلَهُ  مح ََلَُوِفَِينههُ  مه عح

َ
َملُونَ  مح  َربَُّك أ  ١١١ َخبِۡي   إِنهُهۥ بَِما َيعح

َتقِمح  ِمرحَت  فَٱسح
ُ
ْ   َوََل  َمَعَك  تَاَب  َوَمن َكَمآ أ ا َغوح َملُوَن  إِنهُهۥ َتطح بَِما َتعح

َكنُ  ١١٢ بَِصۡي   ْ َوََل تَرح ِيَن َظلَُموا ْ إَِل ٱَّله ُكُم ٱنلهاُر َوَما ٓوا َفَتَمسه
َِلَآءَ مِِ  ملَكُ  وح

َ
ِ ِمنح أ ونَ  ََل  ُثمه  ن ُدوِن ٱَّلله َة  ١١٣ تُنَِصُ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
َوأ

حلِ ِمَِن ا َوُزلَف  َطَرَِفِ ٱنلهَهارِ  َ  ۖ  ٱَله هِبح ََسَنَِٰت يُذح ِ  إِنه ٱۡلح ِي  ۖ  اتِ ـ َ ٱلسه
َٰكِرِيَن  َرىَٰ لِلذه َٰلَِك ذِكح َر  ١١٤َذ جح

َ
َ ََل يُِضيُع أ َِبح فَإِنه ٱَّلله َوٱصح

ِسننَِي  حُمحح ََل ََكَن ِمَن ٱلحُقُروِن ِمن َقبحلِكُ  ١١٥ٱل ْولُواْ  مح فَلَوح
ُ
أ

َن َينح  بَقِيهة   ۡرِض إَِله قَلِيَل  َهوح
َ َنَيحَنا َعِن ٱلحَفَسادِ ِِف ٱۡلح

َ
نح أ  ِمِمه

َبَع ۖ   مح ِمنحهُ  تح َوٱته
ُ
ٓ أ ْ َما ِيَن َظلَُموا ْ فِيٱَّله ْ ُُمحرِِمنَي  هِ رِفُوا  116َوََكنُوا

لَِك ٱلحُقَرىَٰ بُِظلحم   لُِحوَن  َوَما ََكَن َربَُّك َِلُهح لَُها ُمصح هح
َ
 ١١٧َوأ
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 چۦِإَوََلحهِ چ١٢٣

هُ چ ُبدح  چۥفَٱعح

 چۦَعلَيحهِ چ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چ عُ رحجِ يَ چ

بفتح الياء وكرس ابن كثري 

 احلاء.

َملُونَ يَ چ چعح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

نَزلحَنَٰهُ چ٢
َ
 چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َٰنًاچ چ قَُر

 چ ٱلحُقَرانَ چ

 ابن كثري ابلنقل.

بَ چ٤
َ
أ  چهَيَٰٓ

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

بِيهِ چ
َ
  چۦِۡل

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ة  َولَوح َشآَء  مه
ُ
 ََل يََزالُوَن ُُمحَتلِفنِيَ وَ ۖ   َوَِٰحَدة   َربَُّك َۡلََعَل ٱنلهاَس أ

َٰلَِك  ۖ  ِحَم َربَُّك ن ره إَِله مَ  ١١٨ تح َُكَِمُة َرِبَِك ۖ   مح َخلََقهُ َولَِذ  َوَتمه
نه  ِ
نه َجَهنهَم ِمَن ٱۡلح

َ
َِل مح
َ
َعِنيَ  ةِ َۡل َجح

َ
  ١١٩ َوٱنلهاِس أ

 نهُقصُّ َوُُكِ 
ۢنَبآءِ ٱلرُُّسلِ  ِمنح َعلَيحَك 

َ
وََجآَءَك ِِف َهَِٰذهِ  ۖ  َما نُثَِبُِت بِهِۦ فَُؤاَدكَ  أ

َقُّ  َرىَٰ  َوَموحِعَظة   ٱۡلح ِمننِيَ لِلحمُ  َوذِكح ِمُنونَ  ١٢٠ ؤح ِيَن ََل يُؤح  َوقُل ِلَِّله
َٰ َمَّكنَتِكُ  َملُواْ لََعَ َٰ  مح ٱعح  ُمنَتِظُرونَ  اْ إِنهاَوٱنَتِظُروٓ  ١٢١ِملُوَن إِنها َع

ۡرِض  ١٢٢
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َغيحُب ٱلسه ُر ُُكُُّهۥ  يُرحَجعُ  هِ ِإَوََلح َوَّلِله مح

َ ٱۡلح
ُبدح  ح  هُ فَٱعح ا  ۖ  هِ َعلَيح َوتََوَّكه َمُلوَن َوَما َربَُّك بَِغَٰفِل  َعمه  ١٢٣َتعح

 
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حُمبنِِي  ۖ  الٓر ٓ  ١تِلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱل ا نَزلحَنَٰ إِنه
َ
َٰءنًا  هُ أ  قُرح

 ِ  ِي  َعَرب
قِلُوَن  مح َعلهكُ ا له َسَن  ٢َتعح حح

َ
 ََنحُن َنُقصُّ َعلَيحَك أ

وحَحيحَنآ إََِلحَك َهََٰذا 
َ
ِإَون ُكنَت ِمن َقبحلِهِۦ ٱلحُقرحَءاَن ٱلحَقَصِص بَِمآ أ
بِي إِذح قَاَل يُوُسُف  ٣لَِمَن ٱلحَغَٰفِلنَِي 

َ
بَِت  هِ ِۡل

َ
َحَد َيَٰٓأ

َ
يحُت أ

َ
إِِنِ َرأ

َكب  َعَّشَ  ُتهُ َكوح يح
َ
َس َوٱلحَقَمَر َرأ مح  ٤ِل َسَِٰجِديَن  مح ا َوٱلشه

 .لبن كثريل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة  چُُمحَتلِفِنيَ چ: ١١٨أ ية  مالحظة:
َِٰملُونَ چ .ابن كثري أ ية عندفهي  رأأس ل يعده امليك  چ١٢١َع

 ُسوَرة يوسف
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ُخوهُ چ٨
َ
رَُحوهُۥچ٩ چۥَوأ لحُقوهُ چ١٠چٱطح

َ
هُ چچۥَوأ رحِسلحهُ چ١٢چۥيَلحَتقِطح

َ
ابن كثري بصةل  چۥَعنحهُ چ١٣چۥأ

 .فهيم هاء الضمري

 

  چتََٰيَُٰبَّنِِ چ٥

 ابن كثري بكرس الياء وصاًل.

  چَءايَت  چ٧

ابن كثري حبذف الألف الثانية عىل 

 الإفراد، وابلهاء وقفًا.

بنِي  چ ْ  ٨مُّ ُتلُوا  چٱقح

 ابن كثري بضم نون التنوين وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس.

  چهَغَيَٰبَ چ

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

تَِع َونَلحَعبح چ  چنهرح

ابن كثري ابلنون فهيام وكرس العني 

الأوىل واملقدم من الشاطبية حذف 

 الياء.

وهجان حبذف ولقنبل من الطيبة 

ثبات الياء  الياء وصاًل ووقفًا. وابإ

تَِعۦچوصاًل ووقفًا.    چ نهرح

ُزنُِّنَ چ١٣   چََلَحح

 ابن كثري بفتح الياء الأخرية وصاًل. 

 

َُٰبَّنه قَاَل  ُصصح تََٰي ْ لََك ءحيَاَك رُ ََل َتقح َوتَِك َفَيِكيُدوا َٰٓ إِخح لََعَ
نَسَِٰن َعُدِو  ۖ   َكيحًدا ِ

يحَطََٰن لَِلح بنِي   إِنه ٱلشه َوَكَذَٰلَِك ََيحَتبِيَك  ٥مُّ
وِيِل ِمن َربَُّك َوُيَعلُِِمَك 

ح
َحادِيِث تَأ

َ َمَتُهۥ َعلَيحَك  َوُيتِمُّ ٱۡلح  نِعح
بََويحَك ِمن َقبحُل إِبحَرَٰهِيَم 

َ
َٰٓ أ َها لََعَ َتمه

َ
ٓ أ ُقوَب َكَما َٰٓ َءاِل َيعح َولََعَ

َحَٰقَ   َقدح ََكَن ِِف يُوُسَف له  ۞ ٦ م  إِنه َربهَك َعلِيٌم َحِكي ۖ  ِإَوسح
َوتِهِۦٓ  ِ  ت  َءاتََٰيَٰ ِإَوخح آئِلنَِي لِ ُخوََلُوُسُف إِذح قَالُواْ  ٧لسه

َ
َحبُّ هُ َوأ

َ
أ

بَانَا لََِف َضَلَٰل  
َ
َبٌة إِنه أ بِيَنا ِمنها َوََنحُن ُعصح

َ
بنِي   إَِلَٰٓ أ  ٨ مُّ

ْ يُوُسَف  ُتلُوا رَُحوٱقح وِ ٱطح
َ
ۡر هُ أ

َ
بِيكُ  مح لَكُ ا ََيحُل ض  أ

َ
ُه أ  مح وَجح

ِدهِۦ قَوحم   ْ ِمنُۢ َبعح ََل  مح ِمِنحهُ  قَآئِل   قَاَل  ٩ا َصَٰلِِحنَي َوتَُكونُوا
ْ يُوُسَف  ُتلُوا لحُقوَتقح
َ
ُِبِ َغَيََٰبِت ِِف  هُ َوأ

َبعحُض  هُ يَلحَتقِطح ٱۡلح
يهاَرةِ إِن ُكنتُ  َٰعِلنَِي  مح ٱلسه بَانَا َمالََك  ١٠َف

َ
أ ْ َيَٰٓ  ََل تَ قَالُوا

ح
نها َ۬مأ

َٰ يُوُسَف ِإَونها ََلُۥ لََنَِٰصُحوَن  رحِسلح  ١١لََعَ
َ
َتعح ا َمَعَنا َغد   هُ أ يَرح

ُزنُِّنٓ قَاَل إِِنِ  ١٢ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفُِظوَن  َوَيلحَعبح  َهُبواْ ََلَحح ن تَذح
َ
أ

َخاُف 
َ
ُكلَُه ٱَِّلِئحُب بِهِۦ َوأ

ح
ن يَأ
َ
نتُ أ

َ
قَالُواْ  ١٣َغَِٰفلُوَن  هُ َعنح  مح َوأ

َكلَُه لَئِنح 
َ
آ إِ َوََنحُن ٱَِّلِئحُب أ َبٌة إِنه ونَ ا له ذ  ُعصح  ١٤ َخَِّٰسُ
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 چۥََيحَعلُوهُ چ١٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چهَغَيَٰبَ چ

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 چۦإََِلحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

َرَٰ چ١٩   چيَ تََٰيَٰبُشح

لف بعد  الراء مث ابن كثري ابإ

 ايء مفتوحة وصاًل.

وهُۥچ َِسُّ
َ
 چَوأ

هُ چ٢٠ وح  چۥَوَۡشَ

 چفِيهِۦچ

َٰهُ چ٢١ ى ََتَ  چۥٱشح

َٰهُ چ  چۥَمثحَوى

 چۥَءاَتيحَنَٰهُ چ٢٢

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

ن 
َ
ْ أ َُعٓوا َجح

َ
ْ بِهِۦ َوأ ا َذَهُبوا ُِبِ َغَيََٰبِت ِِف  هُ ََيحَعلُوفَلَمه  ۖ  ٱۡلح

وحَحيحنَ 
َ
ٓ َوأ ِ  هِ إََِلح ا ِ  مَئنههُ تَلُنَِب رِهِ ب مح

َ
ُعُروَن  مح َهََٰذا َوهُ  مح أ  ١٥ََل يَشح

بَاهُ 
َ
ٓ إِنها َذَهبحَنا  ١٦َيبحُكوَن  ِعَشآء   مح وََجآُءٓو أ بَانَا

َ
أ ْ َيَٰٓ قَالُوا

َنا يُوُسَف ِعنَد َمَتَٰعَِنا  تَبُِق َوتََركح َكلَُه نَسح
َ
ٓ ۖ   ُب ٱَِّلِئح فَأ  َوَما

نَت 
َ
مِ أ   ن  بُِمؤح

َٰ قَِميِصهِۦ  ١٧َولَوح ُكنها َصَِٰدقنَِي َنا ـله  وََجآُءو لََعَ
لَتح لَكُ  ۖ  َكِذب   بَِدم   نُفُسكُ  مح قَاَل بَلح َسوه

َ
ر   مح أ مح

َ
فََصَبح  ۖ   اأ

َٰ َما تَِصُفوَن ۖ   ََجِيل   َتَعاُن لََعَ حُمسح ُ ٱل   وََجآَءتح َسيهاَرة   ١٨َوٱَّلله
ْ َوارَِدهُ  رحَسلُوا

َ
َلَٰ دَ  مح فَأ دح

َ
حَوهُۥفَأ ىَٰ َقاَل ۖ   ل َ  ۖ  َهََٰذا ُغَلَٰم  تََٰيَٰبُّشح

و َِسُّ
َ
َملُوَن َوٱ ۖ  بَِضََٰعة   هُ َوأ ُۢ بَِما َيعح ُ َعلِيُم وح  ١٩َّلله بَِثَمِۢن  هُ َوَۡشَ

ُدوَدة   َِبحس   ْ فِي َدَرَٰهَِم َمعح َٰهِِديَن  هِ َوََكنُوا  َوقَاَل  ٢٠ِمَن ٱلزه
 َٰ ى ََتَ ِي ٱشح َٰ  هُ ٱَّله رِِم َمثحَوى كح

َ
تِهِۦٓ أ

َ
َرأ َ َِلمح  َعََسَٰٓ  هُ ِمن ِمِِصح
وح َنتهِخَذهُۥ َوَل  

َ
ٓ أ ن يَنَفَعَنا

َ
نها َِلُوُسَف ِِف ا   أ  َوَكَذَٰلَِك َمكه

ۡرِض َونِلَُعلَِِمُهۥ 
َ وِيِل ِمن ٱۡلح

ح
َحادِيِث تَأ

َ َٰٓ  ۖ  ٱۡلح ُ ََغلٌِب لََعَ  َوٱَّلله
ََثَ ٱنله  كح

َ
رِهِۦ َوَلَِٰكنه أ مح

َ
لَُموَن أ ا بَلََغ  ٢١اِس ََل َيعح  َولَمه

ۥٓ  هُ ُشده
َ
ِسننَِي ا   ا وَِعلحم  م  ُحكح  هُ َءاَتيحَنَٰ أ حُمحح  ٢٢َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل
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 مد اتلعظيم من الطيبة

  چَهيحُت چ٢٣

ابن كثري بفتح الهاء ومض 

 التاء. 

َ چ  چَرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َشآءَ چ٢٤  َوٱلحَفحح
 چنهُهۥِۖا  

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

لِ چ حُمخح  چِصنيَ ٱل

 ابن كثري بكرس الالم.

 
 
 
 
 
 

هچ٣٠
َ
َرأ  چٱمح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 َٰ بحَو
َ ِسهِۦ وََغلهَقِت ٱۡلح  َب َوَرََٰوَدتحُه ٱلهِت ُهَو ِِف بَيحتَِها َعن نهفح

ِ  ۖ  لََك َهيحَت َوقَالَتح  ٓ إِنهُهۥ ۖ   قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله َسَن َمثحَوايَ َرَِبِ حح
َ
ۖ   أ

َٰلُِموَن  لُِح ٱلظه تح بِهِۦ ٢٣إِنهُهۥ ََل ُيفح ََلٓ ۖ   َولََقدح َهمه َوَهمه بَِها لَوح
 
َ
َهََٰن َرِبِهِۦ  ن ره أ وَٓء  َءا بُرح َِف َعنحُه ٱلسُّ َشآءَ َكَذَٰلَِك نِلَِصح  َوٱلحَفحح
لَِصنَي ِمنح ِعَبادِنَا إِنهُهۥ  ۖ  حُمخح تح  ٢٤ٱل َاَب َوقَده تََبَقا ٱِلح َوٱسح

ِميَصُهۥ ِمن ُدبُر  
َاِب  قَ ا ٱِلح لحَفَيا َسِيَِدَها َلَ

َ
قَالَتح َما َجَزآُء  ۖ  َوأ
لَِك ُسوٓ  هح

َ
َراَد بِأ

َ
َِلم   ًءاَمنح أ

َ
وح َعَذاٌب أ

َ
َجَن أ ن يُسح

َ
ٓ أ  ٢٥ إَِله

َِس  قَاَل ِهَ َرََٰوَدتحِّن َعن  ِمِنح  وََشِهَد َشاهِد   ۖ  نهفح
َ
ٓ أ لَِها إِن  هح

ِميُصُهۥ قُده ِمن ُقُبل  
َِٰذبنَِي ِمَن َوُهَو  فََصَدقَتح  ََكَن قَ  ٢٦ٱلحَك

ِميُصُهۥ قُده ِمن ُدبُر  
َِٰدقنَِي َوُهَو  فََكَذبَتح  ِإَون ََكَن قَ ِمَن ٱلصه

ِميَصُهۥ ُقده ِمن ُدبُر   ٢٧
ا رََءا قَ إِنه ۖ   ِمن َكيحِدُكنه قَاَل إِنهُهۥ  فَلَمه

رِضح َعنح  ٢٨ َكيحَدُكنه َعِظيم   عح
َ
فِرِي ا   َهَٰذَ يُوُسُف أ َتغح َوٱسح

ۢنبِ  َاطِ إِنهِك ُكنِت ِمَن ۖ   ِك َِّلَ َوة  ۞  ٢٩نَي ـ ِ ٱۡلح ِِف  َوَقاَل نِسح
حَمِديَنةِ  ُت ٱل

َ
َرأ َٰوُِد َفتَ ٱمح َعزِيزِ تَُر

ََٰها ٱلح ِسهۦِ  ى قَدح َشَغَفَها  َعن نهفح
ََٰها ِِف  ُحبًّا   ى بنِي    َضَلَٰل  إِنها لَََنَ  ٣٠مُّ
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 چَوقَالَُت چ٣١

 ابن كثري بضم التاء وصاًل.

 

 

 

 

 چفِيهِۦچ٣٢

 چۦإََِلحهِ چ٣٣

 چۥَعنحهُ چ٣٤

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

 

 

 چ٣٦
َ
َِّٰنَ أ  معًا. چَرى

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

  چِمنحُهۥچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َتَدتح  عح
َ
رحَسلَتح إََِلحِهنه َوأ

َ
رِهِنه أ ا َسِمَعتح بَِمكح  ا لَُهنه ُمتهَكـ   فَلَمه

ُرجح َعلَيحِهنه  َوقَالَتِ ا ِمِنحُهنه ِسِكِين   َوَءاتَتح ُكه َوَِٰحَدة   ا فَ ۖ   ٱخح لَمه
ِ َما يحِدَيُهنه َوقُلحَن َحََٰش َّلِله

َ
َن أ عح نَُهۥ َوَقطه ََبح كح

َ
ۥٓ أ َنُه يح

َ
َهََٰذا  َرأ

ٓ إَِله َملَك   ا إِنح َهََٰذا ِي  ٣١َكرِيم   بََّشً َٰلُِكنه ٱَّله قَالَتح فََذ
َصمَ َرََٰودتُُّهۥ  َولََقدح ۖ   هِ ُتنهِّن فِيلُمح  َتعح ِسهِۦ فَٱسح مح ن له َولَئِ ۖ   َعن نهفح

َجَُنه َوََلَُكون   ٓ َءاُمُرهُۥ لَيُسح َعلح َما َٰغِرِيَن َيفح قَاَل  ٣٢ا ِمَِن ٱلصه
ا يَدح  َرِبِ  َحبُّ إَِله ِممه

َ
ُن أ جح  َعِّنِ ِإَوَله ۖ   هِ إََِلح ُعونَِّنٓ ٱلِسِ

ِفح تَِصح
ُكن ِمَِن ٱلحَجَِٰهلنَِي 

َ
ُب إََِلحِهنه َوأ صح

َ
َتَجاَب  ٣٣َكيحَدُهنه أ فَٱسح

ِميُع ٱلحَعلِيُم  ۖ  َكيحَدُهنه ُه َعنح ََلُۥ َربُُّهۥ فََِصََف   ٣٤إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه
َٰ ِحني  مِِ  مُثمه بََدا لَهُ  ُجُننهُهۥ َحته  ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَيَسح

ْ ُوا
َ
ِد َما َرأ  نُۢ َبعح

َن َفَتَيا ٣٥ جح ٓ قَاَل ۖ   نِ َوَدَخَل َمَعُه ٱلِسِ ٓ إِِنِ َحُدُهَما
َ
 أ

َ
َِّٰنٓ أ َرى

ِِصُ َُخحر   عح
َ
ٓ َوقَاَل ٱٓأۡلۖ   اأ رَ َخُر إِِنِ

َ
َِّٰنٓ أ ُِل فَوح ى ۡحح

َ
ِس ُخبح  أ

ح
ا َق َرأ

ُكُل 
ح
ُ ِمنح تَأ ۡيح وِيلِهِۦٓ ۖ   هُ ٱلطه

ح
ِسننَِي إِنها نَرَ ۖ   نَِبِئحَنا بَِتأ حُمحح ََٰك ِمَن ٱل ى

تِيُكَما ََل قَاَل  ٣٦
ح
تُُكَما  َطَعام  يَأ

ح
زَقَانِهِۦٓ إَِله َنبهأ وِيلِهِۦ تُرح

ح
بَِتأ

تَِيُكمَ َقبحَل 
ح
ن يَأ
َ
َٰلُِكَماا   أ ا عَ  َذ ٓ لهَمِّن ِممه ُت إِِنِ  ۖ  َرَِبِ ِملهَة  تََركح
ِمُنوَن ا يُ ـله  م  قَوح  ِ َوهُ ؤح ِ  مبِٱَّلله  ٣٧َكَٰفُِروَن  مح ٱٓأۡلِخَرةِ هُ ب
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 مد اتلعظيم من الطيبة

  چَءابَآءِيَ چ٣٨

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 
 

َباب  ۬اءَ چ٣٩  چرح
ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.
 

  چۥإِيهاهُ چ٤٠

 هاء الضمري.ابن كثري بصةل 

 

 

 

  چفِيهِۦچ٤١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ٤٣   چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 چ
ُ
حَمَِل ُتوِِن وَ ٱل  چفح

بدال اهلمزة الثانية  ابن كثري ابإ

  واوًا مفتوحة.

ُت ِملهَة  َبعح ُقوَب َءابَآءِٓي َوٱته َحََٰق َوَيعح  َما ََكَن  ۖ  إِبحَرَٰهِيَم ِإَوسح
ن 
َ
ٓ أ ء  نَلَا ِ ِمن ََشح َِك بِٱَّلله ُّّشح ِ َعلَيحنَا  ۖ  ن ِل ٱَّلله َٰلَِك ِمن فَضح َذ

ُكُروَن  ََثَ ٱنلهاِس ََل يَشح كح
َ
 ٣٨َولََعَ ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه أ

ِن  جح َباب  تََٰيََٰصَِٰحَبِ ٱلِسِ رح
َ
ِم ٱ َءأ

َ
ٌ أ َتَفِرِقُوَن َخۡيح َِٰحُد مُّ ُ ٱلحَو َّلله

اُر  ِ  ٣٩ٱلحَقهه ُبُدوَن ِمن ُدون َمآء  َما َتعح سح
َ
ٓ أ يحُتُموَهآ  هِۦٓ إَِله َسمه

نتُ 
َ
َطَٰن  مه  مَوَءابَآؤُكُ  مح أ

ُ بَِها ِمن ُسلح نَزَل ٱَّلله
َ
ُم  ۖ   آ أ ُكح إِِن ٱۡلح

 ٓ ُبُدٓواْ إَِله َله َتعح
َ
َمَر أ
َ
ِ أ َٰ  ۖ  هُ إِيها إَِله َّلِله لَِك ٱِلِيُن ٱلحَقِيُِم َوَلَِٰكنه َذ

ََثَ ٱنلهاِس ََل  كح
َ
لَُموَن أ آ  ٤٠َيعح مه

َ
ِن أ جح تََٰيََٰصَِٰحَبِ ٱلِسِ

َِّق َربهُهۥ َُخحر   َحُدُكَما فََيسح
َ
ا ٱٓأۡلَخُر فَ ۖ   اأ مه

َ
ُكُل ُيصح َوأ

ح
لَُب َفَتأ

 ُ ۡيح ِسهِۦن ره مِ ٱلطه
ح
ِي ۖ  أ ُر ٱَّله مح

َ تَِياِن  هِ فِي قَُِضَ ٱۡلح َتفح  ٤١تَسح
نهُهۥ نَاج  

َ
ِي َظنه أ ِِن  َوقَاَل لَِّله َُٰه ِمِنحُهَما ٱذحُكرح نَسى

َ
 ِعنَد َرِبَِك فَأ
َع ِسننِيَ  ِن بِضح جح َر َرِبِهِۦ فَلَبَِث ِِف ٱلِسِ يحَطَُٰن ذِكح  ٤٢ ٱلشه

حَملُِك  ٓ َوقَاَل ٱل َرىَٰ َسبحَع َبَقَرَٰت  إِِنِ
َ
ُكلُُهنه  ِسَمان   أ

ح
ٌع َسبح يَأ

َخَر يَابَِسَٰت   ُبَلَٰت  ُخۡضح  ُسۢنوََسبحَع  ِعَجاف  
ُ
َها ۖ   َوأ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ُ
حَمَِل ٱل

ُتوِِن  فح
َ
تََٰيَٰ ِِف أ وَن لِلرُّءحيَا  مح ُكنتُ  َ  إِنرُءح َُبُ  ٤٣َتعح
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َ چ٤٦ َعِلِ
  چله

 ابن كثري بفتح الياء.

 چ٤٧
ح
  چاب  َدأ

ساكن اهلمزة.  ابن كثري ابإ

 چفََذُروهُۥچ

 معًا.چۦفِيهِ چ٤٩

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

 چۥفََسلحهُ چ٥٠

كثري ابلنقل وبصةل هاء ابن 

 الضمري.

 چۦَعلَيحهِ چ٥١
ُخنحهُ چ٥٢

َ
  چۥأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

َلَٰم   حح
َ
َغَُٰث أ ضح

َ
ْ أ وِيِل َوَما ََنح ۖ   قَالُٓوا

ح
َِٰم بَِعَٰلِِمنَي ُن بَِتأ َل حح

َ   ٤٤ٱۡلح
ة   مه
ُ
َد أ َكَر َبعح ِي ََنَا ِمنحُهَما َوٱده ۠ َوقَاَل ٱَّله نَا

َ
نَِبُِئكُ أ

ُ
 مأ

 ِ وِيلِهِۦ ب
ح
رحِسلُوِن َتأ

َ
فحتَِنا ِِف َسبحِع  ٤٥فَأ

َ
يُق أ ِدِ َها ٱلِصِ يُّ

َ
يُوُسُف أ

ُكلُُهنه  ِسَمان   َبَقَرَٰت  
ح
 ت  ُخۡضح  ٌع ِعَجاف  وََسبحِع ُسۢنُبَلَٰ َسبح يَأ
َخَر يَابَِسَٰ 

ُ
ٓ له  ت  َوأ رحِجُع إَِل ٱنلهاِس لََعلههُ َعِلِ

َ
َلُموَن  مح أ قَاَل  ٤٦َيعح
رَُعوَن َسبحَع ِسننَِي  ب  تَزح
َ
ُسۢنُبلِهِۦٓ ِِف  هُ فََذُرو مح َفَما َحَصدتُّ ا َدأ

ُكلُوَن  قَلِيَل  إَِله 
ح
ا تَأ ِِت  ٤٧ِمِمه

ح
َٰلَِك َسبحع   ِمنُۢ ُثمه يَأ ِد َذ َبعح

ُكلح ِشَداد  
ح
تُ َن يَأ مح ا َُتحِصُنوَن لَُهنه إَِله قَلِيَل   مح َما قَده  ٤٨ ِمِمه
ِِت 
ح
َٰلَِك ُثمه يَأ ِد َذ  هِ ُيَغاُث ٱنلهاُس َوفِي هِ فِي ََعم  ِمنُۢ َبعح
وَن َيعح  ح  ٤٩ِِصُ ُتوِِن َوقَاَل ٱل ا َجآَءهُ ٱلرهُسوُل ۖ   بِهِۦَملُِك ٱئح فَلَمه

َن  هُ لح ـ َ َفسح َرِبَِك إَِلَٰ  قَاَل ٱرحِجعح  عح َِٰت َقطه َوةِ ٱله َما بَاُل ٱلِنِسح
يحِدَيُهنه 

َ
ُبُكنه إِذح  ٥٠ بَِكيحِدهِنه َعلِيم  إِنه َرَِبِ  ۖ  أ قَاَل َما َخطح
ِسهِۦَرَٰ  ِ َما َعلِمح  ۖ  َودتُّنه يُوُسَف َعن نهفح  هِ َنا َعلَيح قُلحَن َحََٰش َّلِله

ُت ٱلح  ۖ  ِمن ُسوٓء  
َ
َرأ َحَص َٰٔـٱلح َعزِيِز قَالَِت ٱمح نَا۠ َن َحصح

َ
َقُّ أ ٱۡلح

َِٰدقنَِي  ِسهِۦ ِإَونهُهۥ لَِمَن ٱلصه لََم  ٥١َرََٰودتُُّهۥ َعن نهفح َٰلَِك َِلَعح َذ
ِنِ لَمح 

َ
ُخنح أ

َ
َآئِننِيَ  هُ أ ِدي َكيحَد ٱۡلح َ ََل َيهح نه ٱَّلله

َ
 ٥٢بِٱلحَغيحِب َوأ
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ِوِ چ٥٣ چإَِله  بِٱلسُّ

الزبي عىل وهجني: ابلإبدال واواً 

دغاهما يف الواو اليت قبلها مع  واإ

القرص وهو املقدم، والثاين: 

 تسهيل اهلمزة الأوىل. 

وقنبل وهجان بتسهيل الثانية 

وٓءِ چ  چَله ا  بِٱلسُّ

والإبدال ايًء مع املد املش بع، 

  والأول أأرحج.

وٓءِ چ  چَله يٓ بِٱلسُّ

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجا الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

هُ چ٥٤ لِصح تَخح سح
َ
 چۥأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

َ چ٥٦  چَشآءُ ن

 ابن كثري ابلنون بدل الياء.

َوةُ ا  آَء وَجَ چ٥٨  چ خح

 ابن كثري بتسهيل اهلمزة الثانية.

  چۦَعلَيحهِ چ

بَاهُ  ۥَعنحهُ چ٦١
َ
  چۥأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيام.

بَِرُِئ ۞ 
ُ
ٓ أ َِسٓ َوَما ُۢ  ۖ  َنفح اَرةُ مه

َ
َس َۡل وٓءِ إَِله إِنه ٱنلهفح  َما رَِحمَ بِٱلسُّ

 ٓ ح  ٥٣ِحيم  ره  ر  َرَِبِ َغُفوإِنه  ۖ  َرَِبِ ُتوِِن َملُِك َوقَاَل ٱل  بِهِۦٓ ٱئح
لِصح  َتخح سح

َ
َِس  هُ أ َنا َمِكنٌي ۖ   نِلَفح يح َوحَم َلَ ا َُكهَمُهۥ قَاَل إِنهَك ٱَلح فَلَمه

ِمني  
َ
ۡرِض  ٥٤ أ

َ َٰ َخَزآئِِن ٱۡلح َعلحِّن لََعَ  إِِنِ َحفِيٌظ َعلِيم  ۖ   قَاَل ٱجح
 ِمنحَها َحيحُث َوَكَذَٰلَِك  ٥٥

ُ
أ ۡرِض يَتََبوه

َ نها َِلُوُسَف ِِف ٱۡلح  ۖ  يََشآءُ َمكه
هَشآءُ  َتَِنا َمن ن ِسننَِي َوََل نُ ۖ   نُِصيُب بِرَۡحح حُمحح َر ٱل جح

َ
 ٥٦ِضيُع أ

ُر  جح
َ
يِلِ  ر  ـٱٓأۡلِخَرةِ َخيح َوَۡل ِ ْ َيتهُقوَن َّله ْ َوََكنُوا آَء وَجَ  ٥٧َن َءاَمُنوا

َوةُ  ْ َعلَيح يُوُسَف إِخح  ٥٨ََلُۥ ُمنِكُروَن  مح َوهُ  مح َفَعَرَفهُ  هِ فََدَخلُوا
زَهُ  ا َجهه ُتوِِن  مح َهازِهِ ِِبَ  مَولَمه  َقاَل ٱئح

َ
بِيكُ مِِ  مكُ له  خ  بِأ

َ
 ۖ  مح نح أ

ََل 
َ
ٓ تََروح أ ِنِ

َ
ُمَنِلنَِي َن أ

ح ُ ٱل ۠ َخۡيح نَا
َ
وِِف ٱلحَكيحَل َوأ

ُ
 مح ن له فَإِ  ٥٩أ

تُوِِن 
ح
َرُبوِن  مح فَََل َكيحَل لَكُ بِهِۦ تَأ قَالُواْ  ٦٠ِعنِدي َوََل َتقح
بَا هُ وُِد َعنح َسُنَرَٰ 

َ
َعلُواْ لِفِتحَيَٰنِهِ َوقَاَل  ٦١ِإَونها لََفَٰعِلُوَن  هُ أ ٱجح

لِهِ  مح لََعلههُ  مح رَِحالِهِ  ِِف  مح بَِضََٰعَتهُ  هح
َ
ْ إَِلَٰٓ أ ٓ إَِذا ٱنَقلَُبٓوا رِفُوَنَها  مح َيعح

بِيهِ  ٦٢ يَرحِجُعونَ  مح لََعلههُ 
َ
ْ إَِلَٰٓ أ ا رََجُعٓوا ْ  مح فَلَمه بَانَا ُمنَِع  قَالُوا

َ
أ َيَٰٓ

َتلح ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفُِظوَن  َخانَا نَكح
َ
رحِسلح َمَعَنآ أ

َ
 ٦٣ِمنها ٱلحَكيحُل فَأ

بدال النون اتًء.  چهِ تِ لِفِتحيَ چ٦٢  ابن كثري حبذف الألف واإ
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 لكه. چۦَعلَيحهِ چ٦٤

ِخيهِ چ
َ
 چۦأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 .فهيام

 چاظ  فح حِ چ

ابن كثري بكرس احلاء 

ساكن الفاء دون أألف.  واإ

  چۦتُؤتُونِ چ٦٦

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

 چۥَءاتَوحهُ چ

َنَُٰهۥچ٦٨  چَعلهمح

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

َخاهُ  ۦإََِلحهِ چ٦٩
َ
 چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ   چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

مِنُتكُ  هِ َعلَيح  مح َءاَمُنكُ قَاَل َهلح 
َ
ٓ أ َٰٓ  مح إَِله َكَما ِخي لََعَ

َ
 ِمن  هِ أ

 ٌ ُ َخۡيح رح ۖ   اَحَٰفِظ  َقبحُل فَٱَّلله
َ
َِٰۡحِنَي َوُهَو أ ا َفَتُحواْ  ٦٤َحُم ٱلره َولَمه

ْ بَِضََٰعَتهُ  مح َمَتََٰعهُ  بَانَا ۖ   مح ُردهتح إََِلحهِ  مح وََجُدوا
َ
أ ْ َيَٰٓ  قَالُوا

لََنا َوََنحَفُظ ۖ   َهَِٰذهِۦ بَِضََٰعُتَنا ُردهتح إََِلحَناۖ   َما َنبحِغ  هح
َ
 َونَِمُۡي أ

َداُد َكيحَل بَعِۡي   َخانَا َونَزح
َ
َٰلَِك ۖ   أ  قَاَل  ٦٥َكيحل  يَِسۡي  َذ

رحِسلَُهۥ َمَعكُ 
ُ
َٰ  مح لَنح أ تُوِن َحته ثِق  تُؤح تُنهِّن ٱا ِمَِن َموح

ح
ِ تَلَأ  َّلله

ن ُُيَاَط بِكُ 
َ
ٓ أ آ َءاتَوح ۖ   مح بِهِۦٓ إَِله ثَِقهُ  هُ فَلَمه َٰ َما  مح َموح ُ لََعَ قَاَل ٱَّلله

ْ  ٦٦ َنُقوُل َوكِيل   ُخلُوا ََٰبِّنه ََل تَدح   َوَِٰحد   ِمنُۢ بَاب   َوقَاَل تََٰي
 َٰ بحَو
َ
َتَفِرِقَة   ب  َوٱدحُخلُواْ ِمنح أ ِّن َعنكُ ۖ   مُّ غح

ُ
ِ ِمن َن ٱمِِ  مَوَمآ أ َّلله

ء   ِ ۖ   ََشح ُم إَِله َّلِله ُكح حُت  هِ َعلَيح ۖ   إِِن ٱۡلح ِ  هِ وََعلَيح ۖ   تََوُكه
فَلحَيَتَوَّكه

ُوَن  حُمَتَوُِكِ ْ ِمنح َحيحُث  ٦٧ٱل ا َدَخلُوا َمَرهُ َولَمه
َ
بُوهُ  مح أ

َ
ا ََكَن مه  مأ

ِّن َعنحهُ  ء  إَِله َحاَجة  مِِ  مُيغح ِ مِن ََشح ُقوَب  َن ٱَّلله ِس َيعح ِِف َنفح
َٰهَ قََض  و ِعلح ا   ى ِ  م  ِإَونهُهۥ ََّلُ ِ َنَٰ ل ََثَ ٱنلهاِس َوَلَٰ  هُ َما َعلهمح كح

َ
ِكنه أ

لَُموَن  َٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ  ٦٨ََل َيعح ْ لََعَ ا َدَخلُوا َخا هِ إََِلح َولَمه
َ
ۖ   هُ أ

ٓ قَاَل  نَا۠ إِِنِ
َ
َملُوَن أ ُخوَك فَََل تَبحَتئِسح بَِما ََكنُواْ َيعح

َ
 ٦٩أ
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ِخيهِ چ٧٠
َ
چۦأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

 

 

 

 چۦيهِ ََيِ وََِعٓءِ چ٧٦

 معًا.

بدال ايًء للهمزة  ابن كثري ابلإ

الثانية، ومد صةل هاء 

 الضمري.

َخاهُ چ
َ
چۥأ

 هاء الضمري. ابن كثري بصةل

  چَمن َدَرَجَٰتِ چ

ابن كثري بكرس التاء دون 

 تنوين.

زَهُ  ا َجهه ِل  مح َهازِهِ ِِبَ  مفَلَمه َقايََة ِِف رَحح ِخيَجَعَل ٱلِسِ
َ
ذهَن ُثمه  هِ أ

َ
أ

ُتَها ُمَؤِذٌِن  يه
َ
يحهِ  ٧٠لََسَٰرِقُوَن  مح ٱلحعُِۡي إِنهكُ أ

ْ َعلَ َبلُوا قح
َ
ْ َوأ  مقَالُوا

قُِدونَ مه  حَملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ  ٧١ اَذا َتفح قُِد ُصَواَع ٱل ْ َنفح قَالُوا
نَا۠ بِهِۦ زَِعيم   ِۡححُل بَعِۡي  

َ
تُ قَالُواْ تَ  ٧٢َوأ ِ لََقدح َعلِمح ِجئحَنا  امه  مٱَّلله

ۡرِض َوَما ُكنها َسَٰرِقنِيَ نِلُفح 
َ ۥٓ إِن  ٧٣ ِسَد ِِف ٱۡلح ُؤهُ ْ َفَما َجَزَٰٓ قَالُوا

لِهِۦ ٧٤َكَِٰذبنَِي  مح ُكنتُ  ُؤهُۥ َمن وُِجَد ِِف رَحح ْ َجَزَٰٓ َفُهَو  قَالُوا
َٰلِِمنيَ  ۖ  ُؤهُۥَجَزَٰٓ  وحِعَيتِهِ  ٧٥ َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلظه

َ
 بِأ
َ
َقبحَل  مح َفَبَدأ

ِخي
َ
رََجَها ِمن هِ وََِعٓءِ أ َتخح ِخي ُثمه ٱسح

َ
نَا  ۖ  هِ وََِعِٓء أ َكَذَٰلَِك كِدح

ُخَذ َما ۖ   َِلُوُسَف 
ح
َخاََكَن َِلَأ

َ
ن يََشآَء  هُ أ

َ
ٓ أ حَملِِك إَِله ِِف دِيِن ٱل

 ُ ن  َدَرَجَٰت  نَرحَفُع  ۖ  ٱَّلله هشَ مه ِ ذِي ِعلحم  َعلِيم  ۖ   آءُ ن
َق ُكِ  ٧٦ َوفَوح

ِقح ۞   إِن يَّسح
ْ  قَالُٓوا

َ
َق أ َِسهَها  ۖ  ُهۥ ِمن َقبحُل ـله  خ  َفَقدح َِسَ

َ
فَأ

ِسهِۦ  نتُ  ۖ  مح ُيبحِدَها لَهُ َولَمح يُوُسُف ِِف َنفح
َ
ُ َوٱۖ   اَّكن  مه  َۡشِ   مح قَاَل أ َّلله

لَُم بَِما تَِصُفوَن  عح
َ
ب   ٧٧أ

َ
ۥٓ أ َها ٱلحَعزِيُز إِنه ََلُ يُّ

َ
أ ْ َيَٰٓ ا ا َشيحخ  قَالُوا

ۥٓ ا َكبِۡي   َحَدنَا َمَّكنَُه
َ
ِسننَِي ۖ   فَُخذح أ حُمحح ََٰك ِمَن ٱل  ٧٨إِنها نََرى
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َتَٰ چ٨٠ ْ يَ ٱسح   چُسوا

بدال اهلمزة للزبي  وهجان ابإ

أألفًا، وبتقدميها ماكن الياء مع 

فتح الياء، وهو املقدم، ومثل 

 حفص.

 والوهجان يف الطيبة.

 چۥِمنحهُ چ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

َِبَ چ
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

  چوََسلِ چ٨٢

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

چۥَعيحَناهُ چ٨٤

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 ِ ن قَاَل َمَعاَذ ٱَّلله
َ
ُخَذ أ

ح
آ إِ نهأ ۥٓ إِنه نَا َمَتََٰعَنا ِعنَدهُ ا ذ  إَِله َمن وََجدح

ا  ٧٩َظَٰلُِموَن له  تَيحـ َ فَلَمه ْ ٱسح  ََنِِي   هُ ِمنح ُسوا
ْ  مح قَاَل َكبِۡيُهُ  ا  َخلَُصوا

بَاكُ 
َ
نه أ
َ
ْ أ لَُمٓوا لَمح َتعح

َ
َخَذ َعلَيح  مح أ

َ
ِ ا ِمَِن ٱثِق  وح مه  مكُ قَدح أ َّلله

َٰ ۖ   ِِف يُوُسَف  مح َوِمن َقبحُل َما فَرهطتُ  ۡرَض َحته
َ بحَرَح ٱۡلح

َ
 فَلَنح أ

َذَن ِلٓ 
ح
َِبٓ يَأ

َ
ُ أ وح َُيحُكَم ٱَّلله

َ
ُ ٱلحَحَِٰكِمنيَ َوُهَو ۖ   ِل أ  ٨٠ َخۡيح

بِيكُ 
َ
ْ إَِلَٰٓ أ َق َوَما  مح ٱرحِجُعٓوا ٓ إِنه ٱبحَنَك َِسَ بَانَا

َ
أ ْ َيَٰٓ َفُقولُوا

َنا َوَما ُكنها لِلحَغيحِب َحَٰفِِظنيَ  ٓ إَِله بَِما َعلِمح نَا ِل ـ َ وَسح  ٨١ َشِهدح
َبلحَنا فِيَها   قح

َ
َيَة ٱلهِت ُكنها فِيَها َوٱلحعَِۡي ٱلهِتٓ أ ِإَونها لََصَِٰدقُوَن  ٱلحَقرح

لَتح لَ  ٨٢ نُفُسكُ  مح كُ قَاَل بَلح َسوه
َ
ر   مح أ مح

َ
ۖ   ََجِيٌل  فََصَبح  ۖ   اأ

ُ َعََس ٱ ن َّلله
َ
تَِيِّن أ

ح
َِكيُم ا   ََجِيعً  مح بِهِ يَأ  ٨٣إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَعلِيُم ٱۡلح

َٰ َعنحهُ  َسََفَٰ  مح َوتََوله
َ
أ َٰ َوقَاَل َيَٰٓ تح لََعَ ِمَن  هُ َعيحَنايُوُسَف َوٱبحَيضه

ِن  ُزح ْ  ٨٤ َفُهَو َكِظيم  ٱۡلح ْ تَ قَالُوا َتُؤا ِ َتفح َٰ تَٱَّلله ُكُر يُوُسَف َحته ذح
وح تَُكوَن ِمَن ٱلحَهَٰلِِكنَي  تَُكونَ 

َ
ُكواْ  ٨٥َحَرًضا أ شح

َ
َمآ أ قَاَل إِنه

ِِنٓ َبَِثِ  لَُموَن وَُحزح ِ َما ََل َتعح لَُم ِمَن ٱَّلله عح
َ
ِ َوأ  ٨٦إَِل ٱَّلله
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ِخيهِ چ٨٧
َ
 معًا.چۦَوأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ْ چ  چتَايَُسوا

 چيَايَُس چ

بدال اهلمزة  للزبي وهجان ابإ

أألفًا، وبتقدميها ماكن الياء مع 

فتح الياء، وهو املقدم، ومثل 

 حفص.

 والوهجان يف الطيبة.

چۦَعلَيحهِ چ٨٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ نهَك إِ چ٩٠

ابن كثري هبمزة واحدة 

 مكسورة. 

 چۦَيتهقِ چ

ثبات ايًء وصاًل  قنبل ابإ

 ووقفًا.

وهجان ولقنبل من الطيبة 

حبذف الياء وصاًل ووقفًا. 

ثبات الياء وصاًل ووقفًا.   وابإ

ُسواْ ِمن ََٰبِّنه ٱذحَهُبواْ َفَتَحسه ِخي تََٰي
َ
ن مِ ُسواْ ـ َ تَاْيح َوََل  هِ يُوُسَف َوأ

ِ وح ره  ِ إَِله ٱلحَقوحمُ ن ره مِ ُس ـ َ يَاْيح إِنهُهۥ ََل ۖ   ِح ٱَّلله ِح ٱَّلله  وح
َٰفُِروَن  ا  ٨٧ٱلحَك َنا  هِ َدَخلُواْ َعلَيح فَلَمه َها ٱلحَعزِيُز َمسه يُّ

َ
أ قَالُواْ َيَٰٓ

لََنا  هح
َ
ُّ َوأ زحجَ  َعة  وَِجئحَنا بِبَِضَٰ ٱلۡضُّ َٰة  مُّ وحِف نَلَ  ى

َ
ٱلحَكيحَل ا فَأ

 ٓ قح َعلَيحَنا قنِيَ ۖ   َوتََصده حُمَتَصِدِ َ ََيحزِي ٱل قَاَل َهلح  ٨٨ إِنه ٱَّلله
تُ  ِخيبِ  ما َفَعلحتُ مه  مَعلِمح

َ
نتُ  هِ ُيوُسَف َوأ

َ
قَالُٓواْ  ٨٩َجَٰهِلُوَن  مح إِذح أ

ءِنهَك 
َ
نَت يُوُسُف  أ

َ
ِخ ۖ   َۡل

َ
ٓ أ ۠ يُوُسُف َوَهََٰذا نَا

َ
قَدح َمنه ۖ   قَاَل أ

 ٓ ُ َعلَيحَنا َر  َيتهقِ إِنهُهۥ َمن ۖ   ٱَّلله جح
َ
َ ََل يُِضيُع أ َِبح فَإِنه ٱَّلله َوَيصح

ِسننِيَ  حُمحح ِ لََقدح  ٩٠ ٱل ْ تَٱَّلله ُ َعَليحَنا ِإَون قَالُوا ُكنها َءاثََرَك ٱَّلله
َوحمَ  ٩١نَي ـ ِ لََخَٰطِ  ِيَب َعلَيحُكُم ٱَلح ُ ۖ   قَاَل ََل َتَثح فُِر ٱَّلله َيغح
رح ۖ   مح لَكُ 

َ
َِٰۡحِنيَ َوُهَو أ لحُقوٱذحَهُبواْ بَِقِميِِص َهَٰ  ٩٢ َحُم ٱلره

َ
 هُ َذا فَأ

هِ  َٰ وَجح ِت لََعَ
ح
َِب يَأ
َ
تُوِِن  ابَِصۡي  أ

ح
لِكُ َوأ هح

َ
  مح بِأ

َ
َعِنَي أ ا  ٩٣َجح َولَمه

بُوهُ فََصلَِت 
َ
ِجُد رِيَح يُوُسَف  مح ٱلحعُِۡي قَاَل أ

َ
ن ۖ   إِِنِ َۡل

َ
ََلٓ أ لَوح

ِ إِنهَك لََِف َضَلَٰلَِك ٱلحَقِديِم  ٩٤ُتَفِنُِدوِن   ٩٥قَالُواْ تَٱَّلله
لحُقوهُ چ٩٣

َ
.هاء الضمريابن كثري بصةل چۥفَأ
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َٰهُ چ٩٦ لحَقى
َ
 معًا. چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ  چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 
 چۦإََِلحهِ چ٩٩

بََويحهِ چ 
َ
  معًا. چۦأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
بَهچ١٠٠

َ
أ  چَيَٰٓ

 ابن كثري الوقف علهيا ابلهاء.

 

چنهُهۥوِ يََشآُء چ 

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي.

 .والتسهيل وهو املقدم لقنبل 

 چنهُهۥِۖا  يََشآُء چ

 والوهجان يف الطيبة.

چۦنُوِحيهِ چ١٠٢

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

ن َجآَء ٱلح 
َ
ٓ أ ا َٰ فَلَمه لحَقى

َ
تَده بَِصۡي   هُ بَِشُۡي أ ِههِۦ فَٱرح َٰ وَجح  قَاَل ۖ   الََعَ

لَمح 
َ
قُل لهكُ أ

َ
ٓ  مح أ ِ  إِِنِ لَُم ِمَن ٱَّلله عح

َ
لَُموَن أ ْ  ٩٦َما ََل َتعح  قَالُوا
فِرح نَلَا  َتغح بَانَا ٱسح

َ
أ ٓ إِنها َيَٰٓ  قَاَل َسوحَف  ٩٧نَي ـ ِ ُكنها َخَٰطِ ُذنُوَبَنا

فُِر لَكُ  َتغح سح
َ
ٓ  مح أ ا َدَخلُواْ  ٩٨ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيُم إِنهُهۥ ۖ   َرَِبِ فَلَمه

 َٰ بََويح  هِ إََِلح  يُوُسَف َءاَوىَٰٓ لََعَ
َ
َ  هِ أ ْ ِمِصح إِن َشآَء  َوقَاَل ٱدحُخلُوا

ُ َءاِمننَِي  بََويح  ٩٩ٱَّلله
َ
د   هِ َوَرَفَع أ ْ ََلُۥ ُسجه وا ۖ   الََعَ ٱلحَعرحِش وََخرُّ

بَِت َوقَاَل 
َ
أ وِيُل رُءحتََٰيََٰ  َهَٰ َيَٰٓ

ح
َها َرَِبِ ِمن َذا تَأ

َقبحُل قَدح َجَعلَ
حح َوقَدح ۖ   اَحِق  

َ
ِن وَجَ َسَن َِبٓ إِذح أ جح رََجِّن ِمَن ٱلِسِ خح

َ
 مآَء بِكُ أ

يحَطَُٰن بَيح مِِ  ن نهَزَغ ٱلشه
َ
ِد أ وِ ِمنُۢ َبعح َدح

َ َن ٱِلح َوِتٓ ِّن َوَبنيح إِنه  ۖ   إِخح
ِ  ف  َرَِبِ لَِطي ِ َِكيُم  إِنهُهۥ ۖ   آءُ يَشَ َما ل َرِبِ ۞  ١٠٠ُهَو ٱلحَعلِيُم ٱۡلح

َتِّن  حُملحِك وََعلهمح وِيِل ِمن قَدح َءاتَيحَتِّن ِمَن ٱل
ح
 تَأ

َ  ۖ  َحادِيِث ٱۡلح
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  ِۦ ِِف ٱلُّ نَت َوِلِ

َ
ۡرِض أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۖ   فَاِطَر ٱلسه
لِم   ِ تََوفهِّن ُمسح ِّن ب ِقح

ۡلح
َ
َٰلِِحنَي ا َوأ َٰلَِك ِمنح  ١٠١ٱلصه ۢنبَ َذ

َ
آءِ أ

يحهِ ۖ   إََِلحَك  هِ نُوِحيٱلحَغيحِب  َرهُ  مح َوَما ُكنَت َلَ مح
َ
َُعٓواْ أ َجح

َ
 مح وَهُ  مح إِذح أ

ُكُروَن  ََثُ ٱنلهاِس َولَوح َحَرصح  ١٠٢َيمح كح
َ
ِمننَِي َوَمآ أ  ١٠٣َت بُِمؤح
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  چَعلَيحهِ چ١٠٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ َوكَ چ١٠٥  چ نٓائ

ابن كثري بأألف بعد الاكف، مث 

 الياء مع املد.مهزة مكسورة بدل 

  چَحَٰ يُوچ١٠٩

ابن كثري بياء بدل النون وفتح 

 احلاء وأألف بعدها.

قِلُونَ چ  چَيعح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

َتَٰ چ١١٠   چيََس ٱسح

بدال اهلمزة أألفًا،  للزبي وهجان ابإ

وبتقدميها ماكن الياء مع فتح الياء، 

 وهو املقدم، ومثل حفص.

 والوهجان يف الطيبة.

ْ ُكذِِ چ   چ بُوا

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 چِّج ـ  َفنُ چ

ابن كثري بنون ساكنة مع الإخفاء 

بعد النون املضمومة وختفيف اجلمي 

 وايء ساكنة مدية.

  چۦيََديحهِ چ١١١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ر   هِ َعلَيح  مح لُهُ ـ َ َوَما تَسح  جح
َ
ِ  ر  إِنح ُهَو إَِله ذِكح  ۖ  ِمنح أ  لحَعَٰلَِمنَي لِ

يِِن ١٠٤
َ
وَن َعلَيحَها  ِمِنح َءايَة   َوَكأ ۡرِض َيُمرُّ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ِِف ٱلسه
رُِضوَن  مح َوهُ  ِمُن  ١٠٥َعنحَها ُمعح كح َوَما يُؤح

َ
ِ  مََثُهُ أ ِ إَِله ب  ٱَّلله

ُِكوَن مُّ  مَوهُ  ِمُنوٓ  ١٠٦ّشح
َ
فَأ
َ
ْ أ تِ ا

ح
ن تَأ

َ
 ِمِنح َعَذاِب  َغَِٰشَية   مح َيهُ أ

ِ ٱ وح َّلله
َ
تَِيُهُم  أ

ح
اَعُة تَأ َتة  ٱلسه ُعُروَن  مح َوهُ  َبغح  قُلح  ١٠٧ََل يَشح
ِ َسبِيِلٓ َهَِٰذهِۦ  ْ إَِل ٱَّلله ُعٓوا دح

َ
َبَعِّن  ۖ  أ ۠ َوَمِن ٱته نَا

َ
َٰ بَِصَۡية  أ  ۖ   لََعَ
ِكنَِي  ُمّشح

ح ۠ ِمَن ٱل نَا
َ
ٓ أ ِ َوَما رحَسلحَنا مِن  ١٠٨وَُسبحَحََٰن ٱَّلله

َ
ٓ أ  َوَما

ِل ٱلحُقَرىَٰٓ مِِ  مإََِلحهِ ِحٓ نُّو إَِله رَِجاَل  َقبحلَِك  هح
َ
فَلَمح يَِسُۡيواْ ۖ   نح أ

َ
أ

ِيَن ِمن َقبحلِهِ 
َٰقَِبُة ٱَّله ْ َكيحَف ََكَن َع ۡرِض َفَينُظُروا

َ  مح  ِِف ٱۡلح
اُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيح  ِ  ر  ـَوَلَ ْ لِ ا َقوح ِيَن ٱته فَََل  ۖ  َّله

َ
قِلُوَن أ َٰٓ إَِذا  ١٠٩َتعح َحته

تَيح  نههُ َس ـ َ ٱسح
َ
ْ أ ٓوا ْ قَدح  مح ٱلرُُّسُل َوَظنُّ نَا  مح َجآَءهُ ُكِذبُوا ُ نَِصح

 َ هَشآءُ  َفُنِّجِ ُسَنا َوََل ۖ   َمن ن
ح
رِِمنَي َعِن يَُردُّ بَأ حُمجح  ١١٠ٱلحَقوحِم ٱل

َ  مح لََقدح ََكَن ِِف قََصِصهِ  ِ  ة  ِعَبح لحَبَٰبِ ـلِ
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
َما ََكَن ۖ   أ

ِ ا َحِديث   ِديَق ٱَّله ىَٰ َوَلَِٰكن تَصح ََتَ َ ُيفح ِصيَل  هِ يََديح ي َبنيح َوَتفح
ء   ِ ََشح

َ ى َوُهد   ُكِ ِ  ة  َورَۡحح ِمُنوَن يُ  م  َقوح لِ  ١١١ؤح
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ََّقَٰ چ٤   چتُسح

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

كح چ
ُ  چلِ ٱۡلح

ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ

 چ٥
َ
 چ چَذا•أ

َ
 چنها•أ

بتسهيل اهلمزة الثانية ابن كثري 

 يف اللكمتني.

 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

نزَِل إََِلحَك مِ ۖ   َك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَٰبِ تِلح  ۖ  الٓٓمر
ُ
ِٓي أ َقُّ ن ره َوٱَّله ِبَِك ٱۡلح

ََثَ  كح
َ
ِمُنوَن َوَلَِٰكنه أ ِي َرَفعَ  ١ٱنلهاِس ََل يُؤح ُ ٱَّله َِٰت  ٱَّلله َمََٰو ٱلسه
ِ َعَمد   َنَها بَِغۡيح َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِش ۖ   تََروح َس ۖ   ُثمه ٱسح مح َر ٱلشه وََسخه
َجل   ُكِ  ۖ   َوٱلحَقَمرَ 

َ
َسِم   ََيحرِي ِۡل ُل ٱٓأۡلتََٰيَِٰت  ۖ  مُّ َر ُيَفِصِ مح

َ يَُدبُِِر ٱۡلح
ِ  ملََعلهكُ  ِي َمده َوُهَو  ٢ تُوقُِنونَ  مح لَِقآءِ َرِبِكُ ب ۡرَض ٱَّله

َ  ٱۡلح
نحَهَٰر  
َ
َِٰت َجَعَل فِيَها ۖ   اوََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَ َوأ ِ ٱثلهَمَر

َوِمن ُكِ
 ِ ِ ٱثحنَنيح حَل ۖ   َزوحَجنيح َٰ  ۖ  ٱنلهَهارَ ُيغحَِش ٱَله َٰلَِك ٓأَلتََٰي م  ِلِ  ت  إِنه ِِف َذ  َقوح
ُروَن    ٣َيَتَفكه

َ َتَجَٰ  ۡرِض قَِطع  َوِِف ٱۡلح َٰت  ِمِنح  َرَٰت  وِ مُّ َنَٰ وََجنه عح
َ
 ب  أ

ع  َوََّنِيل  ِصنحَوان   ُ ِصنح َوَزرح ََّقَٰ  َوان  وََغۡيح ُل  َوَِٰحد   آء  بِمَ يُسح َوُنَفِضِ
َٰ َبعحض   َضَها لََعَ ُكلِ ِِف  َبعح

ُ َٰ  ۖ  ٱۡلح َٰلَِك ٓأَلتََٰي م  ِلِ  ت  إِنه ِِف َذ قِلُوَن  َقوح َيعح
لُهُ  َفَعَجب  ِإَون َتعحَجبح ۞  ٤ ءَِذا مح قَوح

َ
َٰبًا  أ ءِنها ُكنها تَُر

َ
ق  أ

 لََِف َخلح
ْ بَِرِبِهِ ۖ   َجِديد   ِيَن َكَفُروا ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
َلَُٰل ِِفٓ ۖ   مح أ غح

َ ْوَلَٰٓئَِك ٱۡلح
ُ
َوأ

َناقِهِ  عح
َ
َحَُٰب ٱنلهارِ ۖ   مح أ صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
وَن  مح هُ ۖ   َوأ  ٥فِيَها َخَِِٰلُ

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ٥َجِديد  چمالحظة:

 سورة الرعد
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  چۦَعلَيحهِ چ٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چۦَهادِ چ

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

حُمَتَعالِ چ٩   چۦٱل

 ابن كثري ابلياء وقفًا ووصاًل.

 

  چۦيََديحهِ چ١١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

  چَواِلۦچ  

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

 

 

 

ََسَنةِ َوقَدح َخلَتح ِمن  ِيَِئةِ َقبحَل ٱۡلح ِجلُونََك بِٱلسه َتعح  َويَسح
حَمُثَلَُٰت  فِرَ ۖ   َقبحلِِهُم ٱل و َمغح ِ  ة  ِإَونه َربهَك ََّلُ َٰ ُظلح لِ  ۖ   مح ِمهِ لنهاِس لََعَ

ََلٓ  ٦ِإَونه َربهَك لََشِديُد ٱلحعَِقاِب  ْ لَوح ِيَن َكَفُروا  َوَيُقوُل ٱَّله
نزَِل 

ُ
نَت ُمنِذر  ۖ   ِبِهِۦٓ ن ره مِِ  َءايَة   هِ َعلَيح أ

َ
ٓ أ َما م  ۖ   إِنه ِ قَوح

 َولُِكِ
رحَحاُم  ٧َهاد  

َ نََثَٰ َوَما تَغِيُض ٱۡلح
ُ
لَُم َما ََتحِمُل ُكُّ أ ُ َيعح  ٱَّلله

َدادُ  َدار   ۖ  َوَما تَزح
ء  ِعنَدهُۥ بِِمقح َٰلُِم ٱلحَغيحِب  ٨َوَُّكُّ ََشح  َع

َهََٰدةِ ٱلحَكبُِۡي  حُمَتَعاِل َوٱلشه َل نح مه  مِمِنكُ  َسَوآء   ٩ٱل َِسه ٱلحَقوح
َ
أ

حِل وََسارُِبُۢ بِٱنلهَهارِ  فِۢ بِٱَله َتخح َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمنح ُهَو ُمسح
ِ  ََلُۥ ُمَعِقَِبَٰت   ١٠ َُيحَفُظونَُهۥ ِمنح فِهِۦ َوِمنح َخلح  هِ  يََديح ِمِنُۢ َبنيح

 ِ رِ ٱَّلله مح
َ
ْ َما ۖ   أ وا ُ َٰ ُيَغِۡيِ م  َحته ُ َما بَِقوح َ ََل ُيَغِۡيِ إِنه ٱَّلله

نُفِسهِ 
َ
م  ۖ   مح بِأ ُ بَِقوح َراَد ٱَّلله

َ
ٓ أ  مَوَما لَهُ  ۖ  ا فَََل َمَرده ََلُۥُسوٓء   ِإَوَذا

َق َخوحف   ١١َوال   ن ُدونِهِۦ ِمنمِِ  ِي يُرِيُكُم ٱلحََبح ا ُهَو ٱَّله
َحاَب ٱثلَِِقاَل  اَوَطَمع   ِدهِۦ  ١٢َوُينِشُئ ٱلسه ُد ِِبَمح َويَُسِبُِح ٱلرهعح

حَمَلَٰٓئَِكُة  َِٰعَق َفُيِصيُب بَِها َمن ِمنح ِخيَفتِهِۦ َوٱل َو َوُيرحِسُل ٱلصه
ِ َوُهَو يَُجَِٰدلُوَن ِِف  مح يََشآُء َوهُ  حِمَحاِل ٱَّلله  ١٣َشِديُد ٱل
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يحهِ چ١٤  چۦَكفه

چۥفَاهُ چ

بصةل هاء الضمري  ابن كثري

 فهيم مجيعًا.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  چوقُِدونَ تُ چ١٧

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 چۦَعلَيحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 
 

َقِِ  َوةُ ٱۡلح َتِجيُبوَن لَهُ  ۖ  ََلُۥ َدعح ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ََل يَسح ِيَن يَدح  مَوٱَّله
 ِ ء  إَِله َكَبَٰ ب يح ََشح حَمآءِ َِلَبح إَِل  هِ ِسِط َكفه  ۖ  َوَما ُهَو بَِبَٰلِغِهِۦ هُ لَُغ فَاٱل

 ِِف َضَلَٰل  
َٰفِرِيَن إَِله  َمن ِِف  ُۤدُجۡسَي ِۤهَّلِلوَ  ١٤ َوَما ُدََعُٓء ٱلحَك
ۡرِض َطوحَع  

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َٰلُهُ َوَكرحه   ٱلسه ِ  ما َوِظَل ُغُدِوِ َوٱٓأۡلَصاِل۩ ب
 ١٥ٱلح

َِٰت  بُّ ن ره قُلح مَ  َمََٰو ُ ٱلسه ۡرِض قُِل ٱَّلله
َ تُ  قُلح  ۖ  َوٱۡلح َذح فَٱَّته

َ
ن ُدونِهِۦٓ مِِ  مأ

نُفِسهِ 
َ
لُِكوَن ِۡل َِلَآَء ََل َيمح وح

َ
ع   مح أ َتوِي ا   ا َوََل َۡضِ  َنفح ُقلح َهلح يَسح

مح َهلح 
َ
َِصُۡي أ َمَٰ َوٱِلح عح

َ لَُمَُٰت َوٱنلُّورُ ٱۡلح َتوِي ٱلظُّ ِ ۖ   تَسح مح َجَعلُواْ َّلِله
َ
أ

ََكَٓء  َلحُق َعلَيحهِ ُۡشَ ْ َكَخلحقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱۡلح ُ َخَٰلُِق  ۖ  مح َخلَُقوا قُِل ٱَّلله
 ِ
ء  ُكِ َٰ  ََشح َُٰر وَُهَو ٱلحَو مَ  ١٦ِحُد ٱلحَقهه نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
فََسالَتح  َمآء   آءِ أ
يحُل َزبَ  َتَمَل ٱلسه دِيَُۢة بَِقَدرَِها فَٱحح وح

َ
ا ۖ   اابِي  ا ره د  أ  هِ َعلَيح  يُوقُِدونَ َوِممه

وح َمَتَٰع  
َ
ُ  ۖ  َزَبد  ِمِثحلُُهۥ ِِف ٱنلهارِ ٱبحتَِغآَء ِحلحَية  أ ُِب ٱَّلله َكَذَٰلَِك يَۡضح

َقه َوٱلحَبَِٰطَل  َهُب ُجَفآء   ۖ  ٱۡلح بَُد َفَيذح ا ٱلزه مه
َ
ا َما يَنَفُع ٱنلهاَس ۖ   فَأ مه

َ
َوأ

ۡرِض 
َ ُكُث ِِف ٱۡلح ثَاَل  ۖ  َفَيمح مح

َ ُ ٱۡلح ُِب ٱَّلله ِيَن  ١٧َكَذَٰلَِك يَۡضح لَِّله
َّنَٰ  ُسح َتَجابُواْ لَِرِبِِهُم ٱۡلح ِيَن لَمح  ۖ  ٱسح نه لَهُ  َوٱَّله

َ
َتِجيُبواْ ََلُۥ لَوح أ ا مه  ميَسح

ۡرِض ََجِيع  
َ ْ بِهِۦٓ ِِف ٱۡلح ا َتَدوح ْوَلَٰٓئَِك لَه ۖ  ا َوِمثحلَُهۥ َمَعُهۥ ََلفح

ُ
ُسوُٓء  مح أ

 ِ َٰ  َسابِ ٱۡلح َوى
ح
ح َوبِئحَس ۖ   َجَهنهمُ  مح هُ َوَمأ  ١٨ِمَهاُد ٱل

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ١٧َوٱنلُّورُ چمالحظة:
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 چإََِلحهِ چ٢٧

چۦَعلَيحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

نزَِل إََِلحَك مِ ۞  
ُ
ٓ أ َما نه

َ
لَُم أ َفَمن َيعح

َ
َقُّ َكَمنح ُهَو ِبَِك ن ره أ ٱۡلح
َمَٰٓ  عح

َ
لحَبَِٰب  ۖ  أ

َ ْولُواْ ٱۡلح
ُ
ُر أ َما َيَتَذكه ِ  ١٩إِنه ِد ٱَّلله ِيَن يُوفُوَن بَِعهح ٱَّله
حِميَثَٰقَ  ٓ  ٢٠ َوََل يَنُقُضوَن ٱل ِيَن يَِصلُوَن َما ن َوٱَّله

َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱَّلله

َ
 أ

َن َربههُ  َشوح َِساِب  مح يُوَصَل َوَيخح ِيَن  ٢١َوَيَخافُوَن ُسوَٓء ٱۡلح َوٱَّله
هِ َرِبِهِ  واْ ٱبحتَِغآَء وَجح ا َرزَقحَنَٰهُ  مح َصََبُ نَفُقواْ ِممه

َ
ةَ َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
 مح َوأ

رَُءوَن  ا وََعََلنَِية  ِِسِ   ْوَلَٰٓئَِك لَهُ َوَيدح
ُ
يَِِئَة أ ََسَنةِ ٱلسه َب  مح بِٱۡلح ُعقح

ارِ  َُٰت  ٢٢ٱله ن  َجنه ُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمنح َءابَآئِهِ  َعدح  مح يَدح
َوَِٰجهِ  زح

َ
َٰتِهِ  مح َوأ ُخلُوَن َعلَيحهِ ۖ   مح َوُذِرتَِٰيه حَمَلَٰٓئَِكُة يَدح ِ بَاب  مِِ  مَوٱل

 ن ُكِ
ِ  مَسَلٌَٰم َعلَيحكُ  ٢٣ تُ ب ارِ  ۖ  مح َما َصََبح َب ٱله َم ُعقح ِيَن  ٢٤فَنِعح َوٱَّله

ِ مِ  َد ٱَّلله ُ يَنُقُضوَن َعهح َمَر ٱَّلله
َ
ٓ أ َطُعوَن َما ِد ِميَثَٰقِهِۦ َوَيقح نُۢ َبعح

َنُة َولَهُ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱللهعح
ُ
ۡرِض أ

َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح ن يُوَصَل َوُيفح
َ
 مح بِهِۦٓ أ

ارِ  ٓ  ٢٥ ُسوُٓء ٱله َق لَِمن يََشا ُ يَبحُسُط ٱلِرِزح ِدرُ  ءُ ٱَّلله َوفَرُِحواْ  ۖ  َويَقح
َيا ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِله َمَتَٰع   نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ َيا َوَما ٱۡلح نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ  ٢٦ بِٱۡلح

ََلٓ  ِيَن َكَفُرواْ لَوح نزَِل َعلَيح َوَيُقوُل ٱَّله
ُ
إِنه قُلح  ۖ  ِبِهِۦن ره َءايَة  مِِ  هِ أ

ِدٓي إََِلح  َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َوَيهح نَاَب  هِ ٱَّلله
َ
ِينَ  ٢٧ َمنح أ َءاَمُنواْ  ٱَّله

َمئِنُّ قُلُوُبهُ  ِ  مَوَتطح ِ ب رِ ٱَّلله رِ ۖ   ِذكح
ََل بِِذكح

َ
َمئِنُّ ٱلحُقلُوُب  أ ِ َتطح  ٢٨ ٱَّلله

ِ چ: ٢٣أ ية  مالحظة:  ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چاب  بَ  ِمِن ُكِ
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چۦَعلَيحهِ چ٣٠

چإََِلحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

.فهيام

 چاقَُران  چ٣١

 ابن كثري ابلنقل.

 چيَايَِس چ

ثبات الألف  الزبي بوهجني ابإ

بعد الياء الأوىل وفتح الياء 

الثانية وحذف اهلمزة وهو 

 املقدم، ومثل حفص.

 والوهجان يف الطيبة.

 چَولََقدُ چ٣٢

 ابن كثري بضم ادلال.

ْ َوَص چ٣٣ وا  چ دُّ

 ابن كثري بفتح الصاد.

 چۦَهادِ چ

 چۦَواقِ چ٣٤

 ابن كثري ابلياء وقفًا فهيام.

َٰلَِحَٰ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُن  مح لَهُ ِت ُطوََبَٰ ٱَّله  اب  ـ َ مَ وَُحسح
ة   ٢٩ مه

ُ
رحَسلحَنََٰك ِِفٓ أ

َ
ٓ  َكَذَٰلَِك أ مَ قَدح َخلَتح ِمن َقبحلَِها

ُ
م  أ

 ِ وحَحيحَنآ إََِلحَك وَهُ ـَتتحلَُواْ لِ
َ
ِٓي أ ُفُروَن بِٱلرهِنَٰمۡح مح َعلَيحِهُم ٱَّله  ۖ  يَكح

 ُهَو َرَِبِ 
ََٰه إَِله  ََلٓ قُلح حُت ِإَوََلح  هِ ُهَو َعلَيح إَِل َولَوح  ٣٠َمَتاِب  هِ تََوُكه
نه 
َ
وح ُُكَِِم بِهِ ا قُرحَءان  أ

َ
ۡرُض أ

َ وح ُقِطَِعتح بِهِ ٱۡلح
َ
َباُل أ ِ

َتح بِهِ ٱۡلح ُسِۡيِ
َتَٰ  حَموح ُر ۖ   ٱل مح

َ ِ ٱۡلح ه فَلَمح ۖ   ََجِيًعابَل َّلِلِ
َ
ِيَن ِس ـ َ يَاْيح أ  ٱَّله

َ
ْ أ ن َءاَمُنٓوا

ُ لََهَدى ٱنلهاَس ََجِيع  وح يََشآُء له  ِيَن َكَفُرواْ ۖ   اٱَّلله َوََل يََزاُل ٱَّله
ِ  مُبهُ تُِصي وح ََتُلُّ قَرِيب  ب

َ
ْ قَارَِعٌة أ َٰ  مح ا ِمِن َدارِهِ َما َصَنُعوا  َحته

ِِتَ 
ح
ِ ُد وَعح يَأ حِميَعاَد  ۖ  ٱَّلله َ ََل َُيحلُِف ٱل ُتهح  َولََقدِ  ٣١إِنه ٱَّلله زَِئ ٱسح

ْ ِمِن  بِرُُسل   ِيَن َكَفُروا لَيحُت لَِّله مح
َ
ُتهُ َقبحلَِك فَأ َخذح

َ
ۖ   مح ُثمه أ

ِ َنفحِۢس بَِما  ٣٢فََكيحَف ََكَن ِعَقاِب 
َٰ ُكِ َفَمنح ُهَو قَآئٌِم لََعَ

َ
أ

ِ ۖ   َكَسَبتح  وهُ وََجَعلُواْ َّلِله ََكَٓء قُلح َسمُّ مح  ۖ  مح ُۡشَ
َ
ِ أ بَِما ََل ونَُهۥ ـ ُ تُنَِب

م بَِظَِٰهر  
َ
ۡرِض أ

َ لَُم ِِف ٱۡلح لِ  َيعح ِيَن ۖ   ِمَِن ٱلحَقوح بَلح ُزِيَِن لَِّله
ُرهُ  ْ  مح َكَفُرواْ َمكح وا بِيلِ  َوُصدُّ ُ َفَما ۖ   َعِن ٱلسه لِِل ٱَّلله َوَمن يُضح

ه  ٣٣ د  َهاََلُۥ ِمنح  ةِ  مح هُ ل َيوَٰ َ نحَياَعَذاب  ِِف ٱۡلح َولََعَذاُب ۖ   ٱلُّ
َشقُّ 
َ
ِ ِمن َن ٱمِِ  مَوَما لَهُ ۖ   ٱٓأۡلِخَرةِ أ  ٣٤ َواق  َّلله
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كح چ٣٥
ُ
  چ لَُهاأ

ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ
 
 
 
 

 معًا.چۦإََِلحهِ چ٣٦

نَزلحَنَٰهُ چ٣٧ 
َ
چۥأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

 چۦَواقِ چ

 وقفًا.ابن كثري ابلياء 

 
 

 

 

 

 چفِرُ ٰـَ ٱلحكَ چ٤٢

ابن كثري بفتح الاكف وأألف 

بعدها وكرس الفاء خمففة 

وحذف الألف بعدها عىل 

 الإفراد.

حُمتهُقونَ ۞  َنهةِ ٱلهِت وُِعَد ٱل َثُل ٱۡلح نحَهَٰرُ ۖ   مه
َ ۖ   ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح

ُكلَُها
ُ
ِ ا   َوِظلُّهَ  َدآئِم   أ ِيَن ت َب ٱَّله ْ  لحَك ُعقح َب  ٱتهَقوا وهُعقح

َٰفِرِيَن ٱنلهاُر  رَُحونَ  ٣٥ٱلحَك ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب َيفح بَِمآ  َوٱَّله
نزَِل إََِلحَك 

ُ
َضُهۥۖ   أ َزاِب َمن يُنِكُر َبعح حح

َ ٓ  ۖ  َوِمَن ٱۡلح َما  قُلح إِنه
َِك بِهِۦٓ  ۡشح

ُ
َ َوََلٓ أ ُبَد ٱَّلله عح

َ
نح أ
َ
ِمرحُت أ

ُ
ْ ِإَوََلح  هِ إََِلح  ۖ  أ ُعوا دح

َ
 هِ أ

نَزلحَنَٰ  ٣٦اِب ـ َ مَ 
َ
َبعحَت ا   ًما َعَربِِي  ُحكح  هُ َوَكَذَٰلَِك أ َوَلئِِن ٱته

َوآَءهُ  هح
َ
َد بَ  مأ ِ ِمن َوِلِ  عح ِم َما لََك ِمَن ٱَّلله

 َما َجآَءَك ِمَن ٱلحعِلح
رحَسلحَنا رُُسَل  َولََقدح  ٣٧ َواق  َوََل 

َ
 مح لَهُ  ِمِن َقبحلَِك وََجَعلحَنا أ

َوَٰج   زح
َ
ن َوَما ََكَن  ۖ  ا َوُذِرِيهة  أ

َ
ِِتَ أَِبلِرَُسول  أ

ح
ِ يَأ ۖ   يَة  إَِله بِإِذحِن ٱَّلله

َجل  
َ
ِ أ
ُحواْ ٱ ٣٨كَِتاب   لُِكِ ُ َما يََشآُء َيمح ۥٓ ۖ   َوُيثحبُِت َّلله  وَِعنَدهُ

مُّ ٱلحِكَتَِٰب 
ُ
ِي نَعُِدهُ ن ِإَو ٣٩أ ا نُرَِينهَك َبعحَض ٱَّله وح  مح مه

َ
أ

َِساُب  ََلَُٰغ وََعلَيحَنا ٱۡلح َما َعلَيحَك ٱِلح َينهَك فَإِنه َو لَمح  ٤٠َنَتَوفه
َ
أ

اْ  َرافِهَ يََروح طح
َ
ۡرَض نَنُقُصَها ِمنح أ

َ ِِت ٱۡلح
ح
نها نَأ
َ
ُ َُيحُكُم ََل ا   أ َوٱَّلله

ِمهِۦ َِساِب َوُهَو َِسِ  ۖ  ُمَعِقَِب ِۡلُكح ِيَن  ٤١يُع ٱۡلح َوقَدح َمَكَر ٱَّله
ُر ََجِيع   مح ن َقبحلِهِ مِ  حَمكح ِسُب ُكُّ ۖ   افَلِلههِ ٱل لَُم َما تَكح َيعح

س   َُٰر لَُم وََسَيعح ۖ   َنفح َب ٱلحُكفه ارِ لَِمنح ُعقح  ٤٢ٱله
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نَزلحَنَٰهُ چ١
َ
چۥأ

 الضمري. ابن كثري بصةل هاء

 چَرَِٰط سِ چ

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

َت ُمرحَسَل   ْ لَسح ِيَن َكَفُروا ِ    َوَيُقوُل ٱَّله  قُلح َكََفَٰ بِٱَّلله
 ٤٣َوَمنح ِعنَدهُۥ ِعلحُم ٱلحِكَتَِٰب  مح َشِهيَدُۢا بَيحِّن َوَبيحَنكُ 

 
 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

نَزلحَنَٰ كَِتَٰ  ۖ  الٓر
َ
لَُمَِٰت إَِل  هُ ٌب أ رَِج ٱنلهاَس ِمَن ٱلظُّ إََِلحَك تِلُخح
َِميِد ِصَرَِٰط إَِلَٰ  مح َرِبِهِ ٱنلُّورِ بِإِذحِن  َعزِيزِ ٱۡلح

ِ  ١ٱلح ِي  ٱَّلله ٱَّله
ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ  ل  َوَويح ۖ   ََلُۥ َما ِِف ٱلسه َٰفِرِيَن ِمنح لِ لحَك

َتِحبُّوَن  ٢َشِديد   َعَذاب   ِيَن يَسح نحَيا لََعَ ٱَّله ةَ ٱلُّ َيوَٰ َ  ٱۡلح
ِ َوَيبحُغوَنَها ِعوَجً  وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ا   ٱٓأۡلِخَرةِ َوَيُصدُّ

ْوَلَٰٓئَِك ِِف َضَلَِٰۢل بَِعيد  
ُ
ٓ  ٣ أ رحَسلحَنا مِ َوَما

َ
ُسول  إَِله ن ره أ

َ لَهُ  ِدي ۖ   مح بِلَِساِن قَوحِمهِۦ َِلُبَنِيِ ُ َمن يََشآُء َوَيهح َفُيِضلُّ ٱَّلله
َِكيُم َوُهَو ٱلحَعزِيُز  ۖ  َمن يََشآءُ  رحَسلحَنا ُموَسَٰ  ٤ٱۡلح

َ
َولََقدح أ

َمَِٰت إَِل ٱنلُّورِ َوَذِكِرحهُ أَِب
لُ َمَك ِمَن ٱلظُّ رِجح قَوح خح

َ
نح أ
َ
 متََٰيَٰتَِنآ أ

 ِ ِ ب َِٰم ٱَّلله يهى
َ
َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ۖ  أ ِ  ت  إِنه ِِف َذ  ٥ َشُكور    َصبهار  ُكِِ لِ

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ١إَِل ٱنلُّورُ  چ

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ٦إَِل ٱنلُّورُ  چ

 ُسوَرة إبراهيم
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 چۦإََِلحهِ چ٩
ابن كثري بصةل هاء الضمري

َمَة  ْ نِعح ِ َعلَيحكُ ِإَوذح قَاَل ُموَسَٰ لَِقوحِمهِ ٱذحُكُروا   مح ٱَّلله
َنَىَٰكُ 

َ
َن يَُسوُمونَكُ مِِ  مإِذح أ ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب  مح نح َءاِل فِرحَعوح

بحَنآَءكُ 
َ
ُوَن أ ُيوَن نَِسآَءكُ  مح َوُيَذِِبِ َتحح َٰلِكُ  َوِِف  ۖ  مح َويَسح  مَذ

ذهَن َربُّكُ  ٦ َعِظيم   مح ِبِكُ ن ره مِِ  ََلٓء  بَ 
َ
تُ  مح ِإَوذح تَأ  مح لَئِن َشَكرح

زِيدَ 
َ
تُ ۖ   مح نهكُ َۡل َوقَاَل  ٧ لََشِديد   إِنه َعَذاَِب  مح َولَئِن َكَفرح

نتُ 
َ
ْ أ ُفُرٓوا ۡرِض ََجِيع   َوَمن ِِف  مح ُموَسَٰٓ إِن تَكح

َ َ ا فَإِنه ٱٱۡلح َّلله
ِ  ٨لََغِّنٌّ َۡحِيٌد  ت

ح
لَمح يَأ

َ
ِيَن ِمن َقبحلِكُ  مح كُ أ ْ ٱَّله قَوحِم  مح َنَبُؤا

ِينَ  وَََعد   نُوح   ِدهِ  َوَثُموَد َوٱَّله لَُمهُ  مح ِمنُۢ َبعح ُ  مح ََل َيعح  ۖ  إَِله ٱَّلله
يحِدَيهُ  مح رُُسلُهُ  مح َجآَءتحهُ 

َ
ْ أ ٓوا َِيَِنَِٰت فََردُّ َٰهِهِ  مح بِٱِلح فحَو

َ
َوقَالُٓواْ  مح ِِفٓ أ

رحِسلحتُ 
ُ
نَا بَِمآ أ ِ  مإِنها َكَفرح ا تَدح  هِۦ ِإَونها لََِف َشِك  ب  هِ إََِلح ُعوَنَنآ ِمِمه

ِ َشِك   مح قَالَتح رُُسلُهُ ۞  ٩ ُمرِيب   ِِف ٱَّلله
َ
َِٰت  أ َمََٰو فَاِطرِ ٱلسه

ۡرِض 
َ ُعوكُ ۖ   َوٱۡلح فَِر لَكُ  مح يَدح َركُ َوُيؤَ  مح ن ُذنُوبِكُ مِِ  مَِلَغح إَِلَٰٓ  مح ِخِ
َجل  
َ
َسِم   أ نتُ  ۖ  مُّ

َ
ْ إِنح أ ن  مح قَالُٓوا

َ
إَِله بََّش  ِمِثحلَُنا تُرِيُدوَن أ

ونَا  ٓ تَُصدُّ ُبُد َءابَا ا ََكَن َيعح تُونَا َعمه
ح
بنِي   َطَٰن  بُِسلح ُؤنَا فَأ  ١٠ مُّ

 رأأس أ ية للميك، فهي  معدودة لبن كثري. چ١١َوَثُمودَ  وَََعد  چمالحظة:
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تِيهِۦچ١٧
ح
 چَوَيأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري

  

 
 

حُن إَِله بََّش  ِمِثحلُكُ  مح رُُسلُهُ  مح قَالَتح لَهُ   َوَلَِٰكنه  مح إِن َنه
َ ٱ َٰ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهۦِ   َّلله

ن  َيُمنُّ لََعَ
َ
ٓ أ َوَما ََكَن نَلَا

تِيَ 
ح
ِ  مكُ نهأ ِ ب َطَٰن  إَِله بِإِذحِن ٱَّلله

ِ  ۖ  ُسلح
ِ فَلحَيَتَوَّكه َولََعَ ٱَّلله

ِمُنونَ  حُمؤح َ َوَما  ١١ ٱل َله َنَتَوَّكه
َ
ٓ أ ََٰنا نَلَا ِ َوقَدح َهَدى  لََعَ ٱَّلله

نه ا   ُسُبلَنَ  َِبَ ُتُمونَ  َونَلَصح ٓ َءاَذيح َٰ َما ِ ا   لََعَ
ِ فَلحَيَتَوَّكه َولََعَ ٱَّلله

ُونَ  حُمَتَوُِكِ ِينَ  ١٢ ٱل رَِجنهكُ  مح َكَفُرواْ لِرُُسلِهِ  َوقَاَل ٱَّله م نَلُخح
وح  نح مِِ 

َ
ٓ أ ۡرِضَنا

َ
وحَحَٰٓ إََِلحهِ ۖ   تَلَُعوُدنه ِِف ِملهتَِناأ

َ
 مح َربُّهُ  مح فَأ

َٰلِِمنيَ  لَِكنه ٱلظه ۡرَض ِمنُۢ  ١٣ نَلُهح
َ ِكَننهُكُم ٱۡلح َولَنُسح

ِدهِ  َٰلَِك  مح  َبعح  ١٤ َمَقاِم وََخاَف وَِعيدِ  لَِمنح َخاَف َذ
 ْ َتُحوا َتفح  َجبهار  َعنِيد   َوٱسح

ِمِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم  ١٥ وََخاَب ُكُّ
ََّقَٰ  آء  َويُسح َيَتَجرهُعُهۥ َوََل يََكاُد يُِسيُغُهۥ  ١٦ َصِديد   ِمن مه
تِ 
ح
ِ َمَّكن   هِ يَوَيأ

حَموحُت ِمن ُكِ َوِمن َوَرآئِهِۦ ۖ   َوَما ُهَو بَِمِيِت   ٱل
ْ بَِرِبِهِ  ١٧ َغلِيظ   َعَذاٌب  ِيَن َكَفُروا َثُل ٱَّله َمَٰلُهُ ۖ   مح مه عح

َ
 مح أ

تح  َتده م  ََعصِ  بِهِ ٱلِرِيُح ِِف َكَرَماد  ٱشح ِدُرونَ ـله ۖ   ف  يَوح  ا َيقح
ء    َٰ ََشح ا َكَسُبواْ لََعَ َعِيدُ  ِممه َلَُٰل ٱِلح َٰلَِك ُهَو ٱلضه  ١٨َذ
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 چِلح چ٢٢

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 

 

لَمح 
َ
نه  أ

َ
َ  تََر أ َمََٰوَٰتِ  َخلَقَ  ٱَّلله ۡرَض  ٱلسه

َ ِقِ   َوٱۡلح َ
  إِن بِٱۡلح

ح
 يََشأ

ِت  مح هِبحكُ يُذح 
ح
ق  َوَيأ

َٰلَِك لََعَ ٱ ١٩ َجِديد   ِِبَلح ِ َوَما َذ َّلله
ِ ََجِيع   ٢٠ بَِعزِيز   ْ َّلِله َعَفَٰٓ َوَبَرُزوا ِيَن ا َفَقاَل ٱلضُّ ْ لَِّله ُؤا

ْ إِنها ُكنها لَكُ  ٓوا ََبُ َتكح نتُ َتَبع   مح ٱسح
َ
ُنوَن َعنها ِمنح مُّ  ما َفَهلح أ غح

ء  َعَذاِب ٱ ِ ِمن ََشح ْ  ۖ   َّلله ُ لََهَديحَنَٰكُ  قَالُوا ََٰنا ٱَّلله ۖ   مح لَوح َهَدى
ِيص   نَا َما نَلَا ِمن ُمه مح َصََبح

َ
َنآ أ َجزِعح

َ
َوقَاَل  ٢١ َسَوآٌء َعلَيحَنآ أ
ا  يحَطَُٰن لَمه َ وََعَدكُ ٱلشه ُر إِنه ٱَّلله مح

َ ِقِ  مح قَُِضَ ٱۡلح َ
َد ٱۡلح وَعح

ُتكُ  مح َووََعدتُّكُ  لَفح خح
َ
ن مِِ  مَعلَيحكُ  ِلَ َوَما ََكَن ۖ   مح فَأ

تُكُ  ن َدَعوح
َ
ٓ أ َطَٰن  إَِله

َتَجبحتُ  مح ُسلح فَََل تَلُوُموِِن ۖ   ِل  مح فَٱسح
نُفَسكُ 

َ
ْ أ ٓ مه  ۖ  مَولُوُمٓوا ِِخكُ  ا ۠ بُِمِصح نَا

َ
ٓ  مح أ نتُ  َوَما

َ
ِ  مأ ِِخه ب ُمِصح

 ٓ ُتُموِن إِِنِ َكَفرحُت بَِما كح َ ۡشح
َ
َٰلِِمنَي لَهُ ۖ   َقبحُل ِمن أ  مح إِنه ٱلظه

َِلم   َعَذاٌب 
َ
َٰلَِحَِٰت  ٢٢ أ ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا دحِخَل ٱَّله

ُ
َوأ

َٰت   نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها بِإِذحِن َرِبِهِ  َجنه
َ ۖ   مح ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح

ُ  ٢٣فِيَها َسَلٌَٰم  مح ََتِيهُتهُ  لَمح تََر َكيحَف َۡضََب ٱَّلله
َ
  َُكَِمة   َمَثَل  أ

مَ  ة  َكَشَجرَ  َطِيَِبة   لَُها ثَابِت  َوفَرحُعَها ِِف ٱلسه صح
َ
 ٢٤آءِ َطِيَِبة  أ

 

ق  چ: ١٩أ ية  مالحظة:
 ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چَجِديد   ِِبَلح

مَ چوأ ية:   معدودة لبن كثري.يعدها امليك رأأس أ ية، فهي   چآءِ َوَفرحُعَها ِِف ٱلسه
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كح چ٢٥
ُ
 چ لََهاأ

ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ

َخبِيَثة  چ٢٦
ُتثهتح   چٱجح

ابن كثري بضم نون التنوين 

 وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

 چلَمح وَ ۞  ٢٧يََشآُء چ
بدال واوًا  ابن كثري ابلإ

 مفتوحة.

مَ چ٢٨  چهنِعح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

ْ چ٣٠ َِضلُّوا  چَِلِ
 ابن كثري بفتح الياء.

چ َبيحعَ چ٣١

 چِخَلََٰل چ
 ابن كثري بفتح ال خر.

 چفِيهِۦچ
ابن كثري بصةل هاء الضمري

ِتٓ  ُكلََها  تُؤح
ُ
َثاَل ۖ   ُكه ِحيِۢن بِإِذحِن َرِبَِهاأ مح

َ ُ ٱۡلح ُِب ٱَّلله  َوَيۡضح
ُروَن  مح لِلنهاِس لََعلههُ   َجَرة  َكشَ  َُكَِمة  َخبِيَثة  َوَمَثُل  ٢٥َيَتَذكه

ُتثهتح  ۡرِض َما لََها ِمن َخبِيَثة  ٱجح
َ ِق ٱۡلح َرار   ِمن فَوح

يُثَِبُِت  ٢٦ قَ
ْ بِٱلحَقوح ٱ ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّله ةِ َّلله ََيوَٰ َيا َوِِف ِل ٱثلهابِِت ِِف ٱۡلح نح ٱلُّ

َٰلِِمنيَ ۖ   ٱٓأۡلِخَرةِ  ُ ٱلظه ُ َما  ۖ  َوُيِضلُّ ٱَّلله َعُل ٱَّلله ۞  ٢٧يََشآُء َوَيفح
لَمح 
َ
ْ أ لُوا ِيَن بَده َمَت تََر إَِل ٱَّله ر  نِعح ِ ُكفح َمهُ ا ٱَّلله ْ قَوح َحلُّوا

َ
 مح َوأ

ََوارِ 
َنَها ٢٨َداَر ٱِلح لَوح وََجَعلُواْ  ٢٩ٱلحَقَراُر َوبِئحَس ۖ   َجَهنهَم يَصح
نَدا
َ
ِ أ ِ د  َّلِله  مح َتَمتهُعواْ فَإِنه َمِصَۡيكُ قُلح ۖ   َعن َسبِيلِهِۦُيِضلُّواْ ـا لِ

ةَ  ٣٠إَِل ٱنلهارِ  لَوَٰ ْ ٱلصه ْ يُقِيُموا ِيَن َءاَمُنوا قُل لِِعَِبادَِي ٱَّله
ا َرزَقحَنَٰهُ  ن ِمِن َقبحِل  ا وََعََلنَِية  ِِسِ   مح َوُينفُِقواْ ِممه

َ
ِِتَ أ

ح
م  يَوح يَأ

ٌَٰل َوََل  هِ فِيَبيحع  ا ـله  ُ ٱ ٣١ِخَل َِٰت َّلله َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه ٱَّله
َمآءِ َمآء   نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ۡرَض َوأ

َ َرَج  َوٱۡلح خح
َ
بِهِۦ ِمَن ٱثلهَمَرَِٰت فَأ

رَِي ۖ   مح كُ ا له ق  رِزح  َر لَُكُم ٱلحُفلحَك تِلَجح رِ وََسخه َحح ِِف ٱِلح
رِهِۦ مح
َ
نحَهََٰر ۖ   بِأ

َ َر لَُكُم ٱۡلح َس  ٣٢وََسخه مح َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
 ِ حَل َوٱنلهَهاَر ۖ   َوٱلحَقَمَر َدآئَِبنيح َر لَُكُم ٱَله  ٣٣وََسخه
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ُُموهُ چ٣٤ تلح
َ
 چۥَسأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

مَ چ  چهنِعح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

 
 

 

َ چ٣٧  چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 

 

 

 

 

 

 چۦُدََعٓءِ چ٤٠
ثبات الياء وصاًل وقفًا.  الزبي ابإ

وهجان ولقنبل من الطيبة 

حبذف الياء وصاًل ووقفًا. 

ثبات الياء وصاًل ووقفًا.   وابإ

 چَبه ََتحسِ چ٤٢
 ابن كثري بكرس السني.

َٰكُ  ِ مِِ  مَوَءاتَى
ُُمون ُكِ تلح

َ
ْ  ۖ  هُ َما َسأ وا َمَت ِإَون َتُعدُّ ِ نِعح  ٱَّلله

 ٓ نَسََٰن لََظلُوم  ۖ   ََل َُتحُصوَها ِ
ار   إِنه ٱۡلح  ِإَوذح قَاَل إِبحَرَٰهِيُم  ٣٤َكفه

ََِلَ َءاِمن   َعلح َهََٰذا ٱِلح بَُد َرِبِ ٱجح ن نهعح
َ
ُنبحِّن َوَبِّنه أ  ا َوٱجح

َناَم  صح
َ لَلحَن َكثِۡي   ٣٥ٱۡلح ضح

َ
 َفَمن ۖ   ا ِمَِن ٱنلهاِس َرِبِ إِنهُهنه أ

 بهَنآ ره  ٣٦ م  ِحيره  ر  َغُفوَوَمنح َعَصاِن فَإِنهَك ۖ   تَبَِعِّن فَإِنهُهۥ ِمِّنِ 
 ٓ َكنُت ِمن ُذِرِيهِت إِِنِ سح
َ
ِ أ ع  ِعنَد بَيحتَِك بَِواد  َغۡيح  ذِي َزرح

ِم َربهَنا َِلُقِيمُ  حُمَحره فح ٱل
َ
َعلح أ ةَ فَٱجح لَوَٰ ْ ٱلصه  ِمَِن ٱنلهاِس  َدة  ـ ِ وا

وِٓي إََِلحهِ  هُ  مح َتهح زُقح ُكُروَن  مح َن ٱثلهَمَرَِٰت لََعلههُ مِِ  مَوٱرح  يَشح
لِنُ  ٣٧ لَُم َما َُّنحَِف َوَما ُنعح ِ ۖ   َربهَنآ إِنهَك َتعح  َوَما ََيحََفَٰ لََعَ ٱَّلله

ء   مَ  ِمن ََشح ۡرِض َوََل ِِف ٱلسه
َ ِي  ٣٨آءِ ِِف ٱۡلح ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح  ٱۡلح

َحَٰقَ  َمَٰعِيَل ِإَوسح ِكََبِ إِسح
  إِنه َرَِبِ لََسِميعُ  ۖ  َوَهَب ِل لََعَ ٱلح

ََعٓءِ  ةِ َوِمن ُذِرِيهِت  ٣٩ٱلُّ لَوَٰ َعلحِّن ُمقِيَم ٱلصه  َربهَنا  ۖ  َرِبِ ٱجح
يه  ٤٠ُدََعٓءِ َوَتَقبهلح  َِٰلَ فِرح ِل َولَِو ِمننَِي َربهَنا ٱغح  َولِلحُمؤح

َِساُب  َمُل ََتحَسَبه َوََل  ٤١يَوحَم َيُقوُم ٱۡلح ا َيعح َ َغَٰفًَِل َعمه  ٱَّلله
َٰلُِمونَ  َما يَُؤخِِ  ۖ  ٱلظه م   مح ُرهُ إِنه بحَصَُٰر  َِلَوح

َ َخُص فِيهِ ٱۡلح  ٤٢تَشح
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 چَبه ََتحسِ چ٤٧
 ابن كثري بكرس السني.

نَِِع رُُءوِسهِ  ِطعِنَي ُمقح تَدُّ إََِلحهِ  مح ُمهح فح ۖ   مح َطرحُفهُ  مح ََل يَرح
َ
 مح َدُتهُ ـ ِ َوأ

نِذرِ ٱنلهاَس  ٤٣ َهَوآء  
َ
تِيِهُم يَوح َوأ

ح
ِيَن َم يَأ ٱلحَعَذاُب َفَيُقوُل ٱَّله
َجل  
َ
ٓ إَِلَٰٓ أ نَا رح ِخِ

َ
ٓ أ ْ َربهَنا رِيب   َظلَُموا

ِبح  قَ
َوتََك َونَتهبِِع َنُّ َدعح

تُ ۖ   ٱلرُُّسَل  قحَسمح
َ
َو لَمح تَُكونُٓواْ أ

َ
 ن َزَوال  مِِ  مَما لَكُ ن َقبحُل مِِ  مأ

نُفَسهُ  مح وََسَكنتُ  ٤٤
َ
ْ أ ِيَن َظلَُمٓوا َ  مح ِِف َمَسَِٰكِن ٱَّله  َوتَبنَيه

َنا بِهِ  مح لَكُ 
َثاَل  مح َكيحَف َفَعلح مح

َ بحَنا لَُكُم ٱۡلح َوقَدح  ٤٥َوَۡضَ
َرهُ  ُرهُ  مح َمَكُرواْ َمكح ِ َمكح ُرهُ  مح وَِعنَد ٱَّلله وَل  مح ِإَون ََكَن َمكح لََِتُ
َباُل  ِ

َ ََتحَسَبه فَََل  ٤٦ِمنحُه ٱۡلح ۥٓ ٱَّلله ِدهِۦ رُُسلَُه إِنه  ۖ   ُُمحلَِف وَعح
َ َعزِيز   َ  ٤٧ ُذو ٱنتَِقام   ٱَّلله ۡرُض َغۡيح

َ ُل ٱۡلح ۡرِض يَوحَم ُتَبده
َ  ٱۡلح

َُٰت  َمََٰو َِٰحِد ٱلحَقهه َوَبَرُزواْ ۖ   َوٱلسه ِ ٱلحَو رِِمنيَ  ٤٨ارِ َّلِله حُمجح  َوتََرى ٱل
ننِيَ  يَوحَمئِذ   َقره َفادِ  مُّ صح

َ ابِيلُهُ  ٤٩ ِِف ٱۡلح َوَتغحََشَٰ  قَِطَران   نمِِ  مَِسَ
س   ٥٠وُُجوَهُهُم ٱنلهاُر  ُ ُكه َنفح زَِي ٱَّلله ا َكَسَبتح  َِلَجح إِنه  ۖ  مه

َِساِب  َ َِسِيُع ٱۡلح َٰ  ٥١ٱَّلله ِ  غ  َهََٰذا بََل ْ بِهِۦ لنهاِس َوَِلُنلِ َذُروا
َما ُهَو إَِلَٰه   نه

َ
لَُمٓواْ أ رَ َوَِلَ َوَِٰحد   َوَِلَعح كه لحَبَٰبِ  ذه

َ ْولُواْ ٱۡلح
ُ
 ٥٢أ
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 چقَُران  چ١

 ابن كثري ابلنقل.

بهَماچ٢  چرُّ

 ابن كثري بتشديد الباء.

 چُل ََنه تَ چ٨

ابن كثري بتاء مفتوحة وفتح 

 الزاي املشددة.

وزاد الزبي تشديد التاء مع 

 املد املش بع.

 چُل ََنه ته  ٓامَ چ

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 والتخفيف للتاء.التشديد 

حَمَلَٰٓئَِكةُ چ  چٱل

 ابن كثري بضم التاء املربوطة.

 چۦفِيهِ چ١٤
 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چُسِكَرتح چ١٥

 ابن كثري بتخفيف الاكف.

 
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
بِي َوقُرحَءان  َك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب تِلح  ۖ  الٓر ِيَن يََودُّ َبَما رُّ  ١ ن  ـمُّ ٱَّله

لِِمنَي  ْ ُمسح ْ لَوح ََكنُوا ْ  مح َذرحهُ  ٢َكَفُروا ُكلُوا
ح
َوَيَتَمتهُعواْ يَأ

َمُل 
َ لَُموَن ۖ   َوُيلحِهِهُم ٱۡلح َية   ٣فََسوحَف َيعح َنا ِمن قَرح لَكح هح

َ
ٓ أ َوَما

لُوم   ب  اإَِله َولََها كِتَ  عح ة   ٤ مه مه
ُ
بُِق ِمنح أ ا تَسح َجلََها َوَما مه

َ
أ

يُّ  ٥ِخُروَن َتـ ح يَسح 
َ
أ ْ َيَٰٓ ِي نُِزَِل َعلَيحهِ َوقَالُوا ُر إِنهَك َها ٱَّله ٱَِّلِكح

ُنو تِيَنا َما وح له  ٦ ن  لََمجح
ح
ح تَأ َِٰدقنَِي َمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت بِٱل ِمَن ٱلصه

حَمَلَٰٓئَِكَة َما  ٧ ُِل ٱل ْ إِذ  ُنََنِ َِقِ َوَما ََكنُٓوا
نَظرِيَن ا إَِله بِٱۡلح  ٨مُّ

رَ  َا ٱَِّلِكح نلح رحَسلحَنا ٩ِإَونها ََلُۥ لََحَٰفُِظوَن  إِنها ََنحُن نَزه
َ
ِمن  َولََقدح أ

لنَِي  وه
َ تِ  ١٠َقبحلَِك ِِف ِشَيِع ٱۡلح

ح
ُسول  إَِله ََكنُواْ ن ره مِِ  ميهِ َوَما يَأ

زُِءوَن بِهِۦ  َتهح رِ  ١١يَسح ُمجح
ح لُُكُهۥ ِِف قُلُوِب ٱل  ١٢ِمنَي َكَذَٰلَِك نَسح

ِمُنوَن ََل  لنِيَ يُؤح وه
َ َنا ١٣ بِهِۦ َوقَدح َخلَتح ُسنهُة ٱۡلح  َولَوح َفَتحح

مَ اب  بَ  مَعلَيحهِ  ْ ا ِمَِن ٱلسه ْ إِنهَما  ١٤رُُجوَن َيعح  هِ فِيآءِ َفَظلُّوا لََقالُٓوا
بحَصَُٰرنَا بَلح ََنحُن قَوحم  ُسِكَِرتح 
َ
ُحوُروَن  أ سح  ١٥مه

 

 ُسوَرةُ الحجر
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َقيحَنَُٰكُموهُ چ٢٢ سح
َ
 چۥفَأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 
 

َنَُٰهۥچ٢٧  چَخلَقح
 
 

 چفِيهِۦچ٢٩
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام

َمآءِ  َولََقدح َجَعلحَنا ِِف  ََٰهاوَ  ابُُروج   ٱلسه َِٰظرِينَ  َزيهنه  لِلنه

ِ َشيحَطَٰ ١٦
َنََٰها ِمن ُكِ َق إَِله َمِن  ١٧ ِجيم  ره  ن  وََحفِظح ََتَ ٱسح
تحَبَعُهۥ ِشَهاب  

َ
َع فَأ مح بنِي   ٱلسه ۡرَض َمدَ  ١٨مُّ

َ لحَقيحَنا َوٱۡلح
َ
َنََٰها َوأ دح

ء  َرَوَٰ فِيَها  ِ ََشح
ۢنَبتحَنا فِيَها ِمن ُكِ

َ
ُزون   ِسَ َوأ وح وََجَعلحَنا  ١٩ مه

تُ ن له يَِش َومَ َمَعَٰ فِيَها  مح لَكُ  َٰزِقنَِي  مح سح ِإَون ِمِن  ٢٠ََلُۥ بَِر
 بَِقَدر  

ۥٓ إَِله َُِلُ  ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُنََنِ
ء  إَِله لُوم   ََشح عح  ٢١ مه
رحَسلحَنا 

َ
َمآءِ َمآء  َوأ َا ِمَن ٱلسه نَزنلح

َ
َٰقَِح فَأ ََٰح لََو َقيحَنَُٰكُمو ٱلِرتََِٰي سح

َ
هُ فَأ

نتُ 
َ
ٓ أ ۦ وَ ِإَونه  ٢٢ََلُۥ بَِخَٰزِننَِي  مح َوَما ِ ُن نُۡحح نُِميُت َوََنحُن ا نَلَحح

َٰرِثُونَ  ِدِمنَي ِمنكُ  ٢٣ ٱلحَو َتقح حُمسح َنا ٱل َولََقدح  مح َولََقدح َعلِمح
ح  َناَعلِمح  تَ ٱل إِنهُهۥ  ۖ  مح ِإَونه َربهَك ُهَو َُيحُّشُهُ  ٢٤ِخرِيَن ـ ح ُمسح

َنا  ٢٥ َحِكيٌم َعلِيم   َصَٰل  َولََقدح َخلَقح
نَسََٰن ِمن َصلح ِ

ِمِنح  ٱۡلح
نُ  َۡحَإ   سح ٓ  ٢٦ ون  مه َا َنَٰ َوٱۡلح ُموِم ِمن  هُ نه َخلَقح َقبحُل مِن نهارِ ٱلسه
َصَٰل  ا ِإَوذح قَاَل َربَُّك لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ إِِنِ َخَٰلُِقُۢ بََّش   ٢٧

 ِمِن َصلح
ُنون   ِمِنح َۡحَإ   سح يحُتُهۥ َوَنَفخح  فَإَِذا ٢٨ مه وِح ن رُّ مِ  هِ ُت فِيَسوه
حَمَلَٰٓئَِكُة ُُكُّهُ  ٢٩ََلُۥ َسَِٰجِديَن َفَقُعواْ  َُعوَن  مح فََسَجَد ٱل َجح

َ
 ٣٠أ

ََبَٰٓ 
َ
ٓ إِبحلِيَس أ َِٰجِدينَ  إَِله ن يَُكوَن َمَع ٱلسه

َ
  ٣١ أ
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لِ چ٤٠ حُمخح  چِصنيَ ٱل
 ابن كثري بكرس الالم.

 چ َرٌَٰط سِ چ٤١

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 چٱدحُخلُوَها٤٥ُيون  عِ وَ چ

ابن كثري بكرس العني، وبضم 

 نون التنوين وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 بضم نون التنوين، وكرسها.

َ  ِعَبادِيَ چ٤٩ ِنِ
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح الياء فهيام.

َِٰجِديَن  َله تَُكوَن َمَع ٱلسه
َ
إِبحلِيُس َما لََك أ قَاَل لَمح  ٣٢قَاَل َيَٰٓ

كُ 
َ
ِ  نأ ُجدَ ـلِ سح

َ
َصَٰل  َخلَقح  لِبََّش   أ

 َۡحَإ   ِمِنح  َتُهۥ ِمن َصلح
ُنون   سح ُرجح ِمنحَها فَإِنهَك رَِجيم   ٣٣مه يحَك ِإَونه َعلَ  ٣٤قَاَل فَٱخح

َنَة إَِلَٰ يَوحِم  ِِنٓ إَِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثوَن  ٣٥ٱِلِيِن ٱللهعح نِظرح
َ
قَاَل َرِبِ فَأ

ُمنَظرِ  ٣٦
ح لُوِم  ٣٧يَن قَاَل فَإِنهَك ِمَن ٱل حَمعح حَوقحِت ٱل  ٣٨إَِلَٰ يَوحِم ٱل

َزِيَُِنه لَهُ 
ُ
َويحتَِّن َۡل غح

َ
ٓ أ وَِينههُ  مح قَاَل َرِبِ بَِما غح

ُ
ۡرِض َوَۡل

َ  مح ِِف ٱۡلح
َعِنَي  َجح

َ
لَِصنَي إَِله ِعَباَدَك ِمنحُهُم  ٣٩أ حُمخح  ِصَرٌَٰط قَاَل َهََٰذا  ٤٠ٱل

َتقِيٌم  ه ُمسح يحهِ  ٤١لََعَ
ُسلحَطٌَٰن إَِله  مح إِنه ِعَبادِي لَيحَس لََك َعلَ

َبَعَك ِمَن ٱلحغَ  َعِنَي  مح ِإَونه َجَهنهَم لََموحِعُدهُ  ٤٢يَن وِ اَمِن ٱته َجح
َ
 ٤٣أ

 َٰ بحَو
َ
ِ  ب  لََها َسبحَعُة أ

ِ بَاب  لِ
قح  مح ِمِنحهُ  ُكِ حُمتهقنَِي  إِنه  ٤٤ُسوٌم ُجزحء  مه ٱل

َٰت   َنا َما  ٤٦َءاِمننَِي  ٱدحُخلُوَها بَِسَلَٰم   ٤٥ ُعُيون  وَ  ِِف َجنه َونَزَعح
ر  نح ِغِل  مِِ  مِِف ُصُدورِهِ  َٰ ُِسُ

َٰنًا لََعَ َو َٰبِلنِيَ  إِخح َٰ َت ََل  ٤٧ مُّ
هُ  رَِجنَي مِِ  مَوَما هُ  فِيَها نََصب   مح َيَمسُّ َنِبِئح ۞  ٤٨نحَها بُِمخح

 ٓ ِنِ
َ
نَا ِعَبادِٓي أ

َ
نه  ٤٩ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيُم أ

َ
ٱلحَعَذاُب  ُهوَ  َعَذاَِب  َوأ

َِلمُ 
َ  ٥١َضيحِف إِبحَرَٰهِيمَ  َعن مح َونَِبِئحهُ  ٥٠ ٱۡلح
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  چهفَبِمَ چ٥٤

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء وعدهما، 

والراحج هل عدم الوقف هباء 

 السكت من طريق التيسري.

 والوهجان يف الطيبة. 

وٓ چ ُ  چنِِ تُبَِّشِ
ابن كثري بتشديد النون وكرسها 

 مع املد الالزم. 

 چَجآ َءاَل چ٦١
ُل چ هح

َ
 چَجآ أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية وهو 

 املقدم 

ٓ چ  چ اَل • ءَ َجا

ٓ چ ُل  ءَ َجا  چ ۬اهح

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

ٓ چ  چ اَل ٓا ءَ َجا

ٓ چ ُل  ءَ َجا  چ ٓاهح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجا الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

ِ ٱفَ چ٦٥   چِسح

 ابن كثري هبمزة وصل.

قَالُواْ  ٥٢وَِجلُوَن  مح ا قَاَل إِنها ِمنكُ َفَقالُواْ َسَلَٰم  هِ َدَخلُواْ َعلَيح إِذح 
َك بُِغَلَٰم  َعلِيم   ُ ن  قَاَل  ٥٣ ََل تَوحَجلح إِنها نُبَِّشِ

َ
َٰٓ أ ُتُموِِن لََعَ ح بَّشه

َ
أ

ِّنَ ٱلحِكََبُ  سه ونَ فَبَِم  مه ُ َِقِ  ٥٤ تَُبِّشِ
َنََٰك بِٱۡلح ح ْ بَّشه  قَالُوا

َٰنِِطنَي  َٰ َنُط مِ  ٥٥فَََل تَُكن ِمَِن ٱلح َةِ ن ره قَاَل َوَمن َيقح  ۡحح
ٓالُّوَن  ُبكُ  ٥٦َرِبِهِۦٓ إَِله ٱلضه حُمرحَسلُوَن  مح قَاَل َفَما َخطح َها ٱل يُّ

َ
 أ

م   ٥٧ ٓ إَِلَٰ قَوح رحِسلحَنا
ُ
ٓ أ ا ْ إِنه حرِِمنَي  قَالُٓوا ٓ َءاَل لُو ٥٨ُمُّ  ط  إَِله
وهُ  َعنَِي  مح إِنها لَُمَنجُّ َجح

َ
َها لَِمَن  ٥٩أ ٓ إِنه نَا رح تَُهۥ قَده

َ
َرأ  إَِله ٱمح

ا  ٦٠ٱلحَغََِٰبِيَن  حُمرحَسُلونَ َجآَء َءاَل فَلَمه  قَاَل  ٦١ لُوط  ٱل
ن قَوحم   مح إِنهكُ  ْ  ٦٢َكُروَن مُّ ْ فِيِجئحَنََٰك  بَلح قَالُوا   هِ بَِما ََكنُوا

وَن  ََتُ َِقِ ِإَونها لََصَِٰدقُوَن  ٦٣َيمح
َتيحَنََٰك بِٱۡلح

َ
ِ  ٦٤َوأ ِسح

َ
 فَأ

ع   لَِك بِقِطح هح
َ
َبََٰرهُ  بِأ دح

َ
حِل َوٱتهبِعح أ  مح َوََل يَلحَتفِتح ِمنكُ  مح ِمَِن ٱَله

َحد  
َ
ُضواْ َحيح أ َمُروَن َوٱمح نه  هِ َوقََضيحَنآ إََِلح  ٦٥ُث تُؤح

َ
َر أ مح
َ َٰلَِك ٱۡلح َذ

ُطوع   ُؤََلٓءِ َمقح بِِحنَي  َدابَِر َهَٰٓ صح ُل وَجَ  ٦٦مُّ هح
َ
حَمِديَنةِ آَء أ  ٱل

وَن  َتبحِّشُ َضُحوِن  ٦٧يَسح ُؤََلٓءِ َضيحَِف فَََل َتفح   ٦٨قَاَل إِنه َهَٰٓ
َ َوََل  َ  ٦٩َُّتحُزوِن َوٱتهُقواْ ٱَّلله َو ل

َ
 ٧٠مح َننحَهَك َعِن ٱلحَعَٰلَِمنيَ قَالُٓواْ أ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيم مجيعًا.چۦإََِلحهِ چ٦٦  چۦفِيهِ چ٦٣  چۦَعلَيحهِ چ٥٢
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 چاُيوت  بِ چ٨٢

 ابن كثري بكرس الباء.

 

 

 

 

 

 چَوٱلحُقَرانَ چ٨٧

 ابن كثري ابلنقل.
 

َ چ٨٩   چإِِنِ

 الياء وصاًل.ابن كثري بفتح 

ُؤََلٓ  َٰعِلنَِي  مح إِن ُكنتُ ءِ َبَناِِتٓ قَاَل َهَٰٓ ُرَك إِنههُ  ٧١َف لََِف  مح لََعمح
َرتِهِ  َمُهوَن  مح َسكح ِقنَِي  ٧٢َيعح يحَحُة ُمّشح ُهُم ٱلصه َخَذتح

َ
فََجَعلحَنا ٧٣فَأ

نَا َعلَيحهِ  َطرح مح
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ يل   ِحَجاَرة   مح َع ِِف إِنه  ٧٤ِمِن ِسِجِ

َٰلَِك  َٰ َذ ِمنيَ ِلِ  ت  ٓأَلتََٰي َها لَبَِسبِيل  ِإَو ٧٥ لحُمَتوَِسِ
قِيم   نه إِنه ِِف  ٧٦ مُّ

َٰلَِك  ِمننِيَ لحمُ ِلِ  ة  ٓأَليَ  َذ صح  ٧٧ ؤح
َ
يحَكةِ لََظَٰلِِمنيَ  َحَُٰب ِإَون ََكَن أ

َ  ٧٨ٱۡلح
َنا ِمنحهُ  ُهَما َِلِإَِمام   مح فَٱنَتَقمح بنِي   ِإَونه َب  ٧٩ مُّ َحَُٰب َولََقدح َكذه صح

َ
أ

حُمرحَسلنِيَ  رِ ٱل ِجح
رِِضنَي  مح َوَءاَتيحَنَٰهُ  ٨٠ ٱۡلح َٰتَِنا فََّكنُواْ َعنحَها ُمعح َءاتََٰي
َباِل  ٨١ ِ

ْ َينحِحُتوَن ِمَن ٱۡلح ُهُم  ٨٢ َءاِمننِيَ ا ُبُيوتً َوََكنُوا َخَذتح
َ
فَأ

بِِحنيَ  يحَحُة ُمصح َّنَٰ  ٨٣ ٱلصه غح
َ
ٓ أ ِسُبونَ مه  مَعنحهُ  َفَما ْ يَكح  ا ََكنُوا

َمََٰوَٰتِ  ٨٤ َنا ٱلسه ۡرَض َوَما َوَما َخلَقح
َ َقِِ  َوٱۡلح ِإَونه ۖ   بَيحَنُهَمآ إَِله بِٱۡلح

اَعَة ٓأَلتَِية   َِميَل ۖ   ٱلسه َح ٱۡلح فح َفِح ٱلصه إِنه َربهَك ُهَو  ٨٥فَٱصح
َُٰق ٱلحَعلِيُم  َله حَمَثاِن َولََقدح َءاَتيحَنََٰك َسبحع   ٨٦ٱۡلح َوٱلحُقرحَءاَن ا ِمَِن ٱل

َوَٰج   ٨٧ٱلحَعِظيَم  زح
َ
َنا بِهِۦٓ أ نه َعيحنَيحَك إَِلَٰ َما َمتهعح  مح ِمِنحهُ ا ََل َتُمده

ِفضح  مح َوََل ََتحَزنح َعلَيحهِ  ِمننَِي َوٱخح ٓ َوقُلح  ٨٨َجَناَحَك لِلحُمؤح إِِنِ
حُمبنُِي  نَا ٱنلهِذيُر ٱل

َ
تَِسِمنيَ  ٨٩أ حُمقح َا لََعَ ٱل نَزنلح

َ
ٓ أ  ٩٠ َكَما
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 چٱلحُقَرانَ چ٩١ 

 ابن كثري ابلنقل.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِجلُوهُ چ١ َتعح  چۥتَسح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چيَُنُِل چ٢

ساكن النون  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزال.

ِيَن َجَعلُواْ  َعنَِي  مح لَنههُ ـ َ لَنَسح فََوَرِبَِك  ٩١ِعِضنَي ٱلحُقرحَءاَن ٱَّله َجح
َ
أ

َملُوَن  ٩٢ ْ َيعح ا ََكنُوا َدعح فَٱ ٩٣َعمه َمرُ صح رِضح َعِن  بَِما تُؤح عح
َ
َوأ

ِكنَِي  ُمّشح
ح زِءِيَن  ٩٤ٱل َتهح حُمسح ِيَن ََيحَعلُوَن  ٩٥إِنها َكَفيحَنََٰك ٱل ٱَّله

ِ إَِلَٰهً  لَُموَن  ۖ  ا َءاَخرَ َمَع ٱَّلله نهَك  ٩٦َفَسوحَف َيعح
َ
لَُم أ َولََقدح َنعح

ُرَك بَِما َيُقولُوَن يَِضي ِد َرِبَِك َوُكن ِمَِن  ٩٧ُق َصدح فََسِبِحح ِِبَمح
َِٰجِدينَ  ُبدح َربهَك  ٩٨ ٱلسه َٰ يَ َوٱعح  َحته

ح
َقنِيُ أ   ٩٩ تَِيَك ٱَلح
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 ِ ُر ٱَّلله مح
َ
َِتَٰٓ أ
َ
ِجلُوأ َتعح ُِكوَن  ۖ  هُ فَََل تَسح ا يُّشح ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه
ُِل  ١ َٰ َمن يََشآُء ِمنح  ُيََنِ رِهِۦ لََعَ مح

َ
وِح ِمنح أ حَمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ  ٱل

نهُهۥ 
َ
ْ أ نِذُرٓوا

َ
نح أ
َ
ََٰه  ََلٓ ِعَبادِهِۦٓ أ ٓ إَِل ُقوِن إَِله ۠ فَٱته نَا

َ
َخلََق  ٢أ

َقِِ  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُِكوَن  ۖ  ٱلسه ا يُّشح َخلََق  ٣تََعََٰلَٰ َعمه

َفة   نَسََٰن ِمن نُّطح ِ
بنِي   ٱۡلح نحَعََٰم  ٤فَإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ

َ  َوٱۡلح
ء   مح لَكُ ۖ   َخلََقَها ُكلُوَن َوَمَنَٰفُِع َوِمنح  فِيَها دِفح

ح
 َها تَأ

َُحوَن  مح َولَكُ  ٥  ٦فِيَها ََجَاٌل ِحنَي تُرِيُحوَن وَِحنَي تَّسح
 

  

 ُسوَرةُ النحل
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 چَبَٰلِغِيهِۦچ٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

لكه. چۥِمِنحهُ چ١٠

 معًا. چۦفِيهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.
 

 َوٱنلُُّجومَ چ١٢
َرَٰتِۢ    چُمَسخه

ابن كثري بفتح املمي وتنوين 

 كرس.

ثحَقاَلكُ 
َ
 بِِشِقِ  هِ تَُكونُواْ َبَٰلِغِيمح له  د  ـإَِلَٰ بَلَ  مح َوََتحِمُل أ

 إَِله
نُفِس 

َ َِغاَل  ٧ِحيم  ره  ف  لََرُءو مح إِنه َربهكُ  ۖ  ٱۡلح َيحَل َوٱِلح  َوٱۡلح
َكُبوَها َوزِيَنة   َِمَۡي لََِتح لَُمونَ وَ  ۖ  َوٱۡلح لُُق َما ََل َتعح  ٨ َيخح

بِيِل َوِمنحَها َجآئِر   ُد ٱلسه ِ قَصح آَء َولَوح شَ  ۖ  َولََعَ ٱَّلله
َِعنَي  مح لََهَدىَٰكُ  َجح

َ
ٓ  ٩أ َمآءِ َما نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ِٓي أ ۖ   ء  ُهَو ٱَّله

اب   هُ نح مِِ  مكُ له  يُۢنبُِت  ١٠تُِسيُموَن  هِ َشَجر  فِي هُ َوِمنح  َۡشَ
ِ  ملَكُ  يحُتوَن َوٱنلهخِ ب َع َوٱلزه رح َنََٰب َوِمن ُكِِ هِ ٱلزه عح

َ  يَل َوٱۡلح
َٰلَِك ٓأَليَ  ۖ  ٱثلهَمَرَٰتِ  ِ  ة  إِنه ِِف َذ م  لِ ُروَن  َقوح َر  ١١َيَتَفكه وََسخه

َس َوٱلح  مح حَل َوٱنلهَهاَر َوٱلشه  َوٱنلُُّجومُ ۖ   َقَمرَ لَُكُم ٱَله
َرَُٰتُۢ  رِهِۦٓ ُمَسخه مح
َ
َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ۖ  بِأ ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ قِلُوَن  َقوح َيعح

 َلكُ  ١٢
َ
ۥٓ  مح َوَما َذَرأ َٰنُُه لحَو

َ
ۡرِض ُُمحَتلًِفا أ

َ إِنه ِِف  ۖ  ِِف ٱۡلح
َٰلَِك ٓأَليَ  ِ  ة  َذ م  لِ ُروَن  َقوح كه َر  ١٣يَذه َحح َر ٱِلح ِي َسخه َوُهَو ٱَّله
كُ 
ح
ْ ِمنح تِلَأ َتخح ا ا َطرِِي  م  َۡلح  هُ لُوا ْ ِمنح َوتَسح  َية  ِحلح  هُ رُِجوا

ْ ِمن َوتِلَبح  هِ فِيَوتََرى ٱلحُفلحَك َمَواِخَر ۖ   اتَلحبَُسوَنهَ  َتُغوا
لِهِۦ َولََعلهكُ  ُكُروَن  مح فَضح  ١٤تَشح

  



 

 
269 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

ُرونَ تَذه چ١٧  چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 

ُعونَ تَ چ٢٠  چدح

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 

 

 

 
 

ۡرِض َرَوَٰ 
َ لحََّقَٰ ِِف ٱۡلح

َ
ِ َوأ ن تَِميَد ب

َ
نحَهَٰر   مح كُ ِسَ أ

َ
 َل  ا وَُسبُ َوأ

َتُدوَن  مح َعلهكُ له  ِم هُ  ۖ  وََعَلََٰمَٰت   ١٥َتهح َتُدوَن  مح َوبِٱنلهجح  َيهح
َفَمن ََيحلُُق َكمَ  ١٦
َ
فَََل  ۖ  ا ََيحلُقُ ـن له أ

َ
ُرونَ أ  ِإَون  ١٧ تََذكه

 ٓ ِ ََل َُتحُصوَها َمَة ٱَّلله ْ نِعح وا َ لََغُفوۖ   َتُعدُّ   ١٨ِحيم  ره  ر  إِنه ٱَّلله
لُِنوَن  وَن َوَما ُتعح لَُم َما تُِّسُّ ُ َيعح ِيَن  ١٩َوٱَّلله ُعوَن َوٱَّله  يَدح

ِ ََل ََيح ِمن  ٌَٰت  ٢٠َُيحلَُقوَن  مح ا َوهُ ـ   لُُقوَن َشيح ُدوِن ٱَّلله َو مح
َ
 أ

َيآء   حح
َ
ُ أ يهاَن ُيبحَعُثوَن ۖ   َغۡيح

َ
ُعُروَن أ  إَِلَٰه   مح إَِلَُٰهكُ  ٢١َوَما يَشح

ِيَن  ۖ  َوَِٰحد   ِمُنوَن ََل يُ فَٱَّله  مَوهُ  نِكَرة  مُّ  مِخَرةِ قُلُوُبهُ بِٱٓأۡلؤح
وَن مُّ  َِبُ َتكح وَن َوَما  ٢٢سح لَُم َما يُِّسُّ َ َيعح نه ٱَّلله

َ
 ََل َجَرَم أ

لُِنونَ  َِبِيَن  ۖ  ُيعح َتكح حُمسح اَذآ مه  مِإَوَذا قِيَل لَهُ  ٢٣إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱل
نَزَل َربُّكُ 

َ
لنَِي  مح أ وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ْ أ َزارَهُ  ٢٤قَالُٓوا وح

َ
ْ أ ِملُٓوا  مح َِلَحح

ِيَن يُِضلُّوَنهُ يَ  ََكِملَة   َزارِ ٱَّله وح
َ
ِ  موحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َوِمنح أ ِ ب  َغۡيح

ََل َسآَء َما يَزُِروَن ۖ   ِعلحم  
َ
ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ٢٥أ

 مح قَدح َمَكَر ٱَّله
ُ ُبنحَيََٰنهُ  َِت ٱَّلله

َ
ُف ِمِ  مفَأ قح  َن ٱلحَقَواِعِد فََخره َعلَيحِهُم ٱلسه

َُٰهُم  مح ِمن فَوحقِهِ  تَى
َ
ُعُرونَ َوأ  ٢٦ ٱلحَعَذاُب ِمنح َحيحُث ََل يَشح
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ِيَن ُكنتُ  مح ُثمه يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َُيحزِيهِ  ََكٓءَِي ٱَّله َن ُۡشَ يح
َ
 مح َوَيُقوُل أ

وَن  قُّ َوحَم  ۖ  مح فِيهِ تَُشَٰٓ َي ٱَلح ِزح ْ ٱلحعِلحَم إِنه ٱۡلح وتُوا
ُ
ِيَن أ قَاَل ٱَّله

َٰفِرِيَن  وَٓء لََعَ ٱلحَك حَمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓ  ٢٧َوٱلسُّ َُٰهُم ٱل ِيَن َتَتَوفهى ٱَّله
نُفِسهِ 

َ
ِۢ ۖ   مح أ َمُل ِمن ُسوٓء لََم َما ُكنها َنعح ْ ٱلسه لحَقُوا

َ
إِنه  ۖ  بََلَٰٓ  ۖ  فَأ
ُۢ بِمَ  َ َعلِيُم َملُوَن  مح ا ُكنتُ ٱَّلله ََٰب َجَهنهَم  ٢٨َتعح بحَو

َ
ْ أ ُخلُٓوا فَٱدح

ِيَن فَلَبِئحَس ۖ   فِيَهاَخَِِٰلِيَن  حُمَتَكَِبِ َوقِيَل ۞  ٢٩َمثحَوى ٱل
نَزَل َربُّكُ 

َ
ٓ أ ْ َماَذا ا َقوح ِيَن ٱته ْ َخيح  ۖ  مح لَِّله ِ ۖ   ار  ـقَالُوا ِيَن لِ َّله

َسُنواْ ِِف  حح
َ
نحَيا َحَسَنة  أ اُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡيح   ۖ  َهَِٰذهِ ٱلُّ َم  ۖ  َوَلَ َونَلِعح

حُمتهقِنَي  ن   ٣٠َداُر ٱل َُٰت َعدح ُخلُوَنَها ََتحرِي ِمن ََتحتَِها  َجنه يَدح
نحَهَٰرُ 
َ حُمتهقنَِي  ۖ  فِيَها َما يََشآُءونَ  مح لَهُ ۖ   ٱۡلح ُ ٱل َكَذَٰلَِك ََيحزِي ٱَّلله
حَمَلَٰٓئَِكُة  ٣١ َُٰهُم ٱل ِيَن َتَتَوفهى َطِيِبنَِي َيُقولُوَن َسَلٌَٰم ٱَّله

نهَة بَِما ُكنتُ  َ ْ ٱۡلح َملُوَن  مح َعلَيحُكُم ٱدحُخلُوا َهلح  ٣٢َتعح
 ٓ تَِيُهُم يَنُظُروَن إَِله

ح
ن تَأ

َ
وح أ

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ مح ٱل

َ
ِِتَ أ
ح
 ۖ  َرِبَِك ُر يَأ

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ُ َوَلَٰكِ  َوَما ۖ  مح َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱَّله ن َظلََمُهُم ٱَّلله
نُفَسهُ 

َ
ْ أ لُِمونَ  مح ََكنُٓوا َصاَبهُ  ٣٣ َيظح

َ
ِ  مح فَأ اُت َما َعِملُواْ ـ َ َسِي

زُِءوَن  بِهِۦا ََكنُواْ مه  مَحاَق بِهِ وَ  َتهح  ٣٤يَسح
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ُن ٱعح چ٣٦
َ
ْ أ  چُبُدوا

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 

 

 

دَ يُ چ٣٧  چىَٰ هح

ابن كثري بضم الياء وفتح 

 ادلال وأألف بعدها.

 چۦَعلَيحهِ چ٣٨

 چۦفِيهِ چ٣٩

َنَٰهُ چ٤٠ َردح
َ
 چۥأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.
 

 ُ ْ لَوح َشآَء ٱَّلله ُكوا َ ۡشح
َ
ِيَن أ نَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َوقَاَل ٱَّله  َما َعَبدح

ء   ٓ  ََشح حُن َوََلٓ َءابَا ء  َنه َنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن ََشح مح  ۖ  ُؤنَا َوََل َحره
ِيَن َكَذَٰلَِك  َُٰغ  ۖ  مح ِمن َقبحلِهِ َفَعَل ٱَّله ََل َفَهلح لََعَ ٱلرُُّسِل إَِله ٱِلح
حُمبنُِي  مه  ٣٥ٱل

ُ
ِ أ
نِ ُسوًَل ره  ة  َولََقدح َبَعثحَنا ِِف ُكِ

َ
َ ٱعح  أ ْ ٱَّلله ُبُدوا

َُٰغوَت  ْ ٱلطه َتنُِبوا ُ َوِمنحهُ مه  مفَِمنحهُ ۖ   َوٱجح نح مه  منح َهَدى ٱَّلله
َلَٰلَةُ  تح َعلَيحهِ ٱلضه ْ َكيحَف  ۖ  َحقه ۡرِض فَٱنُظُروا

َ ْ ِِف ٱۡلح فَِسُۡيوا
 َٰ بنَِي ََكَن َع حُمَكِذِ َٰ هُ  ٣٦قَِبُة ٱل َٰهُ إِن ََتحرِصح لََعَ َ  مح َدى فَإِنه ٱَّلله
ِدي ََل  َِِٰصِيَن مِِ  مَوَما لَهُ ۖ   َمن يُِضلُّ َيهح قحَسُمواْ  ٣٧ن نه

َ
َوأ

 ِ يحَمَٰنِهِ  بِٱَّلله
َ
َد أ ُ َمن  مح َجهح ًدا  ۖ  َيُموُت ََل َيبحَعُث ٱَّلله بََلَٰ وَعح

ََثَ ا َحِق  هِ َعلَيح  كح
َ
لَُموَن َوَلَِٰكنه أ َ  ٣٨ ٱنلهاِس ََل َيعح َِلُبَنِيِ
ِي ََيحَتلُِفوَن فِي نههُ َوَِلَعح  هِ لَُهُم ٱَّله

َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا ََكنُواْ  مح لََم ٱَّله

ء   ٣٩َكَِٰذبنَِي  نُلَا لََِشح َما قَوح َنَٰ إِنه َردح
َ
ٓ أ ن نه  هُ إَِذا

َ
ُقوَل ََلُۥ أ

ِد َما  ٤٠ُكن َفَيُكوُن  ِ مِنُۢ َبعح ْ ِِف ٱَّلله ِيَن َهاَجُروا َوٱَّله
نحَيا َحَسَنة   مح هُ ُظلُِمواْ نَلَُبِوَِئنه  ََبُ  ۖ   ِِف ٱلُّ كح

َ
ُر ٱٓأۡلِخَرةِ أ جح

َ
 لَوح  َوَۡل

 ْ لَُمونَ  ََكنُوا ِينَ  ٤١ َيعح َٰ  ٱَّله واْ َولََعَ ُونَ  مح َرِبِهِ  َصََبُ  ٤٢َيَتَوُكه
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  چَحَٰ يُوچ٤٣

ابن كثري بياء بدل النون 

 وفتح احلاء وأألف بعدها.

ْ فَسَ چ   چلُٓوا

 ابن كثري ابلنقل.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چۦفَإََِلحهِ چ٥٣
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك إَِله رَِجاَل  
َ
ٓ أ ـ َ  مح  إََِلحهِ نُّوِحٓ  َوَما ْ فَسح َل لُٓوا هح

َ
 أ

رِ إِن 
لَُموَن  مح ُكنتُ ٱَِّلِكح ُبرِ   ٤٣ََل َتعح َِيَِنَِٰت َوٱلزُّ

َآ  بِٱِلح نَزنلح
َ
َوأ

َ لِلنهاِس َما نُِزَِل إََِلحهِ  َر تِلُبَنِيِ
ُروَن  مح َولََعلههُ  مح إََِلحَك ٱَِّلِكح َيَتَفكه

ِيِ  ٤٤  ٱلسه
ْ ِيَن َمَكُروا ِمَن ٱَّله

َ
فَأ
َ
ُ بِِهُم ـ َ أ ن ََيحِسَف ٱَّلله

َ
اِت أ

وح 
َ
ۡرَض أ

َ ُعُروَن  ٱۡلح تَِيُهُم ٱلحَعَذاُب ِمنح َحيحُث ََل يَشح
ح
وح  ٤٥يَأ

َ
أ

ُخَذهُ 
ح
ِ  مَفَما هُ  مح ِِف َتَقلُّبِهِ  مح يَأ ِجزِيَن ب وح  ٤٦ُمعح

َ
ُخَذهُ أ

ح
َٰ  مح يَأ لََعَ

ْ إَِلَٰ َما  ٤٧ِحيٌم ره  ف  لََرُءو مح َربهكُ فَإِنه  ََّتَوُّف   ا َو لَمح يََروح
َ
أ

ُ ِمنَخلََق ٱ ء   َّلله َمآئِِل  ََشح َِمنِي َوٱلشه ْ ِظَلَٰلُُهۥ َعِن ٱَلح َيَتَفيهُؤا
ِ ا د  ُسجه  َمََٰوَِٰت  ُۤدُجۡسَي َوِۤهَّلِل ٤٨َدَِٰخُروَن  مح لههِ َوهُ ـلِ َما ِِف ٱلسه

ۡرِض ِمن َدٓابهة  
َ حَمَلَٰٓئَِكُة َوهُ  َوَما ِِف ٱۡلح وَن  مح َوٱل َِبُ َتكح  ٤٩ََل يَسح
َعلُوَن  مح ن فَوحقِهِ مِِ  مََيَافُوَن َربههُ  َمُروَن۩ َوَيفح ۞ ٥٠َما يُؤح

  ِ ِ ٱثحنَنيح ََٰهنيح ُ ََل َتتهِخُذٓواْ إَِل َٰه   َوقَاَل ٱَّلله َما ُهَو إَِل ََٰ   إِنه َوَِٰحد  فَإتَِٰيه
َِٰت  ٥١فَٱرحَهُبوِن  َمََٰو ۡرِض َوََلُ ٱِلِيُن َوََلُۥ َما ِِف ٱلسه

َ َوٱۡلح
ِ َتتهُقوَن ا   َواِصبً  َ ٱَّلله َفَغۡيح

َ
َمة  مِِ  مَما بِكُ وَ  ٥٢أ فَِمَن  ن ِنِعح

ِ ٱ ُّ ۖ   َّلله ُكُم ٱلۡضُّ ُثمه إَِذا  ٥٣ُروَن ـ َ ََتح  هِ فَإََِلح ُثمه إَِذا َمسه
ه َعنكُ  ِ  مِمِنكُ  إَِذا فَرِيق   مح َكَشَف ٱلۡضُّ ُِكوَن  مح َرِبِهِ ب  ٥٤يُّشح
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َجلُهُ چ٦١
َ
 چۥمُ َجآ أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

والتوسط، والقرص مع القرص 

  أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

 .وهو املقدم

ٓ چ  چۥمُ َجلُهُ ۬ا ءَ َجا

بدال أألفًا.  والإ

ٓ چ   چۥمُ َجلُهُ ا ءَ َجا

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

، ووجه وهجا الشاطبيةأأوجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل.

  چۦفِيهِ چ٦٤
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 ْ ُفُروا ٓ  َِلَكح لَُمونَ  ۖ  مح َءاَتيحَنَٰهُ  بَِما َعلُوَن ٥٥ َفَتَمتهُعواْ فََسوحَف َتعح َوَيجح
لَُموَن نَِصيب   ا َرزَقحَنَٰهُ لَِما ََل َيعح ِ لَتُسح تَٱۖ   مح ا ِمِمه ا ُكنتُ ـ َ َّلله  مح لُنه َعمه

وَن  ََتُ ََنَِٰت ُسبحَحََٰنُهۥ َولَهُ  ٥٦َتفح ِ ٱِلح َعلُوَن َّلِله َتُهوَن مه  مَوَيجح ا يَشح
َحُدهُ  ٥٧

َ
َ أ ِ  مِإَوَذا بُِّشِ ُهُهۥ ُمسح ب نََثَٰ َظله وَجح

ُ  َكِظيم   ا َوُهوَ َوِد  ٱۡلح
ََٰرىَٰ ِمَن ٱ ٥٨ َ َيَتَو َٰ  ۦٓ  بِهِ  لحَقوحِم ِمن ُسوٓءِ َما بُِّشِ ِسُكُهۥ لََعَ ُيمح

َ
أ

َاِب   ُهۥ ِِف ٱلَتُّ مح يَُدسُّ
َ
ََل َسآَء َما ُهون  أ

َ
ِيَن  ٥٩َُيحُكُموَن  أ ََل لَِّله

ِمُنوَن  وحءِ  يُؤح َٰ  بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل ٱلسه َ لَعح
َ حَمَثُل ٱۡلح ِ ٱل لحَعِزيُز َوُهَو ٱ ۖ  َوَّلِله

َِكيمُ  ُ ٱنلهاَس بُِظلحِمهِ َولَوح يَُؤاِخُذ  ٦٠ ٱۡلح ا تََرَك َعلَيحَها ِمن مه  مٱَّلله
َجل   مح ُرهُ ِكن يَُؤخِِ َوَلَٰ  َدٓابهة  

َ
َسِم   إَِلَٰٓ أ َجلُهُ جَ فَإَِذا ۖ   مُّ

َ
ََل  مح آَء أ

ِدُمونَ  َساَعة  ِخُروَن ـ ح تَ يَسح  َتقح َعلُ  ٦١ َوََل يَسح ِ َما َوَيجح وَن َّلِله
َرُهوَن   ح  يَكح ل

َ
نه َوتَِصُف أ

َ
َّنَٰ  ِسنَُتُهُم ٱلحَكِذَب أ ُسح ََل  ۖ  لَُهُم ٱۡلح

نههُ 
َ
نه لَُهُم ٱنلهاَر َوأ

َ
َرُطوَن مُّ  مَجَرَم أ ِ لََقدح  ٦٢فح ٓ إَِلَٰٓ تَٱَّلله رحَسلحَنا

َ
أ

َمم  
ُ
َمَٰلَهُ ِمِن َقبحلَِك  أ عح

َ
يحَطَُٰن أ َوحَم  َفُهوَ  مح فََزيهَن لَُهُم ٱلشه َوَِلُُّهُم ٱَلح

َِلم   مح َولَهُ 
َ
َا َعلَيحَك ٱلحِكَتَٰ  ٦٣ َعَذاٌب أ نَزنلح

َ
َ َب َوَمآ أ  تِلُبَنِيِ

 لَُهمُ  إَِله

ِي َ  ىَوُهد   هِ َتلَُفواْ فِيٱخح  ٱَّله م  ِلِ  ة  َورَۡحح ِمُنونَ يُ  َقوح  ٦٤ؤح
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  چۥِمنحهُ چ٦٧
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 چاُيوت  بِ چ٦٨

 ابن كثري بكرس الباء.

 

 معًا. چۦفِيهِ چ٦٩

.ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مَ چ٧٢  چهَوبِنِعح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

َمآءِ َمآء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
ُ أ َيا بِهِ  َوٱَّلله حح

َ
ٓ فَأ تَِها َد َموح ۡرَض َبعح

َ إِنه ِِف  ۖ  ٱۡلح
َٰلَِك  م  ِلِ  ة  ٓأَليَ  َذ َمُعونَ  َقوح نحَعَٰمِ  ِِف  مح ِإَونه لَكُ  ٦٥ يَسح

َ َة   ٱۡلح ۖ   لَعَِبح
قِيكُ  ُّسح ِ فَرحث  مِِ  من ا ِِف ُبُطونِهِۦ ِمنُۢ َبنيح ا َبًنا َخالِص  ـله  م  َودَ  مه

 ِ َٰرِبنَِي ا ِلِ غ  َسآئ َنَٰبِ َوِمن َثَمَرَِٰت  ٦٦لشه عح
َ َتتهِخُذوَن  ٱنلهِخيِل َوٱۡلح

َٰلَِك ٓأَليَ ا   َحَسنً ا َورِزحقًا َسَكر   هُ ِمنح  م  ِلِ  ة  إِنه ِِف َذ قِلُوَن  َقوح  ٦٧َيعح
ِل  وحَحَٰ َربَُّك إَِل ٱنلهحح

َ
َباِل َوأ ِ

ِِذي ِمَن ٱۡلح ِن ٱَّته
َ
َوِمَن ا ُبُيوت  أ
رُِشوَن  ا َيعح َجرِ َوِممه لُِِك لُُكِ ُثمه  ٦٨ٱلشه ِ ٱثلهَمَرَِٰت فَٱسح

ِمن ُكِ
اب  ََيحُرُج ِمنُۢ ُبُطونَِها    ُسُبَل َرِبِِك ُذلَُل   َٰنُُهۥ  َۡشَ لحَو

َ
حَتلٌِف أ ُمُّ

ٓ ِشفَ  هِ فِي َٰلَِك إِ  لنهاِس  ِلِ  ء  ا م  ِلِ  ة  ٓأَليَ  نه ِِف َذ ُروَن  َقوح ُ  ٦٩َيَتَفكه َوٱَّلله
ُعُمرِ  ن يَُردُّ إَِلَٰٓ مه  مَوِمنكُ  ۖ  مح ُثمه َيَتَوفهىَٰكُ  مح َخلََقكُ 

َذِل ٱلح رح
َ
 أ

َد ِعلحم   لََم َبعح َ َعلِيم  ا   َشيحـ ً  لَِِكح ََل َيعح ُ  ٧٠قَِدير   إِنه ٱَّلله  َوٱَّلله
َل َبعحَضكُ  َٰ َبعحض   مح فَضه قِ  لََعَ لُواْ  ۖ  ِِف ٱلِرِزح ِيَن فُِضِ َفَما ٱَّله
يحَمَُٰنهُ  مح بَِرآِدِي رِزحقِهِ 

َ
َٰ َما َملََكتح أ َمةِ  ۖ  َسَوآءٌ هِ فِي مح َفهُ  مح لََعَ فَبِنِعح

َ
أ

ِ ََيحَحُدوَن  ُ َجَعَل لَكُ  ٧١ٱَّلله نُفِسكُ مِِ  مَوٱَّلله
َ
َوَٰج   مح نح أ زح

َ
ا أ

َوَِٰجكُ مِِ  موََجَعَل لَكُ  زح
َ
َن مِِ  مَوَرزَقَكُ  ننَِي وََحَفَدة  بَ  منح أ

ِيَِبَٰتِ  فَبِٱلحَبَٰ  ۖ  ٱلطه
َ
ِمُنوَن أ َمِت ِطِل يُؤح ِ هُ َوبِنِعح ُفُروَن  مح ٱَّلله  ٧٢يَكح
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زَقحَنَُٰهۥچ٧٥ چ ره

 چۥِمنحهُ چ
َٰهُ چ٧٦ لَى چ ۥَموح

ههُّ چ  چۥيُوَِجِ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيم مجيعًا.

 چَرَٰط  سِ چ٧٦

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

لُِك لَهُ  ِ َما ََل َيمح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ا ِمَِن رِزحق   مح َوَيعح
َِٰت  َمََٰو ۡرِض َشيح ٱلسه

َ َتِطيُعوَن ـ   َوٱۡلح ُِبواْ فَََل  ٧٣ا َوََل يَسح تَۡضح
َثاَل  مح
َ ِ ٱۡلح نتُ  ۖ  َّلِله

َ
لَُم َوأ َ َيعح لَُموَن  مح إِنه ٱَّلله َۡضََب ۞  ٧٤ََل َتعح

ُ َمَثًَل َعبحد   لُوا ٱَّلله مح ء  ـ له َك  مه َٰ ََشح ِدُر لََعَ  هُ زَقحَنَٰ ن ره َومَ  ا َيقح
ًراِِسِ   هُ ِمنح َفُهَو يُنفُِق ا ِمنها رِزحقًا َحَسن   َتوُۥنَ ۖ   ا وََجهح  ۖ  َهلح يَسح

ُد  َمح ِ ٱۡلح ََثُهُ  ۖ  َّلِله كح
َ
لَُموَن  مح بَلح أ ُ  ٧٥ََل َيعح َوَۡضََب ٱَّلله

ِ  ره َل  َمثَ  َٰ ََشح ُجلَنيح ِدُر لََعَ بحَكُم ََل َيقح
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
َكٌّ َوُهَو  ء  أ

 َٰ َٰ  لََعَ لَى ه هُ َموح َنَما يُوَِجِ يح
َ
ِت ََل  هُّ أ

ح
ۡيح  يَأ

َتوِي ُهَو ِِبَ  َهلح يَسح
ِل َوُهَو  ُمُر بِٱلحَعدح

ح
َٰ َوَمن يَأ َتِقيم   ِصَرَٰط  لََعَ سح ِ وَ  ٧٦ مُّ َّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِح  ۖ  َغيحُب ٱلسه اَعةِ إَِله َُكَمح ُر ٱلسه مح

َ
ٓ أ َوَما

قحَرُب 
َ
وح ُهَو أ

َ
ََِصِ أ

َ  ۖ  ٱِلح ء  إِنه ٱَّلله ِ ََشح
َٰ ُكِ ُ  ٧٧قَِدير    لََعَ َوٱَّلله

رََجكُ  خح
َ
َهَٰتِكُ مِِ  مأ مه

ُ
لَُموَن َشيح  مح نُۢ ُبُطوِن أ وََجَعَل ا ـ   ََل َتعح

فح 
َ بحَصََٰر َوٱۡلح

َ َع َوٱۡلح مح ُكُروَن  مح َدةَ لََعلهكُ ـ ِ لَُكُم ٱلسه  ٧٨تَشح
َرَٰت   ِ ُمَسخه ۡيح  إَِل ٱلطه

ْ ا لَمح يََروح
َ
مَ  أ آءِ َما ِِف َجِوِ ٱلسه

 ُ ِسُكُهنه إَِله ٱَّلله َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ۖ  ُيمح ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ ِمُنونَ يُ  َقوح  ٧٩ ؤح
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 چۥمُ بُِيوتَكُ چ٨٠

 چاُيوت  بِ چ

 ابن كثري بكرس الباء.

 چۥمُ َظَعنِكُ چ

 ابن كثري عىل فتح العني.

 
 

 

 

 

 

مَ چ٨٣  چهنِعح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

ُ َجَعَل   نمِِ  ملَكُ ا وََجَعَل َسَكن   مح ُبُيوتِكُ نُۢ مِِ  ملَكُ َوٱَّلله
نحَعَِٰم ُجلُودِ 

َ وَنَها يَوحَم ا ُبُيوت  ٱۡلح َتِخفُّ نِكُ تَسح َوَيوحَم  مح َظعح
َثَٰث   مح إِقَاَمتِكُ 

َ
ٓ أ َعارَِها شح

َ
َبارَِها َوأ وح

َ
َوافَِها َوأ صح

َ
ا َوَمَتًَٰعا إَِلَٰ َوِمنح أ

ُ  ٨٠ ِحني   ا َخلََق ِظَلََٰل  مِِ  مَجَعَل لَكُ َوٱَّلله  م وََجَعَل لَكُ مه
َنَٰن  َن مِِ  كح

َ
َباِل أ ِ

َره  َسَرَٰبِيَل تَقِيُكمُ  مح وََجَعَل لَكُ ا ٱۡلح ٱۡلح
سَ بَ  موََسَرَٰبِيَل تَقِيكُ 

ح
َمَتُهۥ َعلَيحكُ  ۖ  مح كُ أ  مح َكَذَٰلَِك يُتِمُّ نِعح

لُِموَن  مح لََعلهكُ  حُمبنُِي  ٨١تُسح ََلَُٰغ ٱل َما َعلَيحَك ٱِلح ْ فَإِنه ا َفإِن تََولهوح
رِفُوَن  ٨٢ َمَت َيعح َٰفُِروَن نِعح ََثُُهُم ٱلحَك كح

َ
ِ ُثمه يُنِكُروَنَها َوأ ٱَّلله

ة   ٨٣ مه
ُ
ِ أ
َذُن ََل يُ ا ُثمه َشهِيد   َوَيوحَم َنبحَعُث ِمن ُكِ ِيَن ؤح لَِّله

ْ َوََل هُ  َتُبونَ  مح َكَفُروا َتعح ِيَن َظلَُمواْ  ٨٤ يُسح ِإَوَذا رََءا ٱَّله
ُف َعنحهُ  ِإَوَذا رََءا  ٨٥يُنَظُروَن  مح هُ  َوََل  مح ٱلحَعَذاَب فَََل َُيَفه
ََكَٓءهُ  ُكواْ ُۡشَ َ ۡشح

َ
ِيَن أ ِيَن ُكنها  مح ٱَّله ََكُٓؤنَا ٱَّله ُؤََلِٓء ُۡشَ قَالُواْ َربهَنا َهَٰٓ

ْ ِمن ُدونَِك  ُعوا لح ۖ   نَدح
َ
ْ فَأ ا َل إِنهكُ  َقوح َِٰذبُوَن  مح إََِلحِهُم ٱلحَقوح  ٨٦لََك

اْ إَِل  لحَقوح
َ
لََم   َوأ ِ يَوحَمئِذ  ٱلسه ونَ مه  مَوَضله َعنحهُ  ٱَّلله ََتُ  ٨٧ ا ََكنُواْ َيفح
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ُرونَ تَذه چ٩٠  چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 

 

 

 

 
 

  چۦفِيهِ چ٩٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِينَ  َنَٰهُ  ٱَّله ِ زِدح ْ َعن َسبِيِل ٱَّلله وا ْ َوَصدُّ َق ا َعَذاب   مح َكَفُروا فَوح
ِسُدوَن  ْ ُيفح ة   ٨٨ٱلحَعَذاِب بَِما ََكنُوا مه

ُ
ِ أ
 َوَيوحَم َنبحَعُث ِِف ُكِ

نُفِسهِ مِِ  مَشِهيًدا َعلَيحهِ 
َ
ُؤََلٓءِ بَِك وَِجئحَنا ۖ   مح نح أ َٰ َهَٰٓ  ۖ  َشِهيًدا لََعَ

َا َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب تِبحَيَٰ  نلح ِ ن  َونَزه ِ ا لِ
ء  ُكِ َة  ى َوُهد   ََشح  َورَۡحح

لِِمنَي  ىَٰ لِلحُمسح َ َ إِنه ٱ۞  ٨٩َوبُّشح ُمُر َّلله
ح
َسَِٰن بِٱلح يَأ ِحح

ِل َوٱۡلح َعدح
ََبَٰ َوَينحَِهَٰ َعنِ  ِإَويَتآيِٕ  ِ  ذِي ٱلحُقرح َغح ُمنَكرِ َوٱِلح

ح َشآءِ َوٱل  ۖ  ٱلحَفحح
ُرونَ  مح لََعلهكُ  مح يَعُِظكُ  ََٰهدتُّ  ٩٠ تََذكه ِ إَِذا َع ِد ٱَّلله فُواْ بَِعهح وح

َ
 مح َوأ

 َ كِيِدَها َوقَدح َجَعلحُتُم ٱَّلله َد تَوح يحَمََٰن َبعح
َ ْ ٱۡلح َوََل تَنُقُضوا

َعلُوَن    َكفِيًَل  مح َعلَيحكُ  لَُم َما َتفح َ َيعح َوََل تَُكونُواْ  ٩١إِنه ٱَّلله
َٰث  َنَقَضتح  ِت َكٱله  نَك

َ
ة  أ ِد قُوه لََها ِمنُۢ َبعح يحَمََٰنكُ  ا َتتهِخُذونَ َغزح

َ
 مح أ

ة   مح بَيحَنكُ َدَخََلُۢ  مه
ُ
ََبَٰ ِمنح أ رح

َ
ٌة ِهَ أ مه

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
َما َيبحلُوُكُم  ۖ  أ إِنه

ُ بِهِۦ  ٱ  ََّتحَتلُِفونَ  هِ فِي مح يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َما ُكنتُ  مح َوََلُبَِيَُِنه لَكُ  َّلله
ُ َۡلََعلَكُ  ٩٢ ة   مح َولَوح َشآَء ٱَّلله مه

ُ
َوَلَِٰكن يُِضلُّ َمن  َوَِٰحَدة   أ

ِدي َمن يََشآءُ يََشآُء وَ  ا ُكنتُ ـ َ َولَتُسح  ۖ   َيهح َملُوَن  مح لُنه َعمه  ٩٣َتعح
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 چۦبَاقِ چ٩٦

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

 

 
 چٱلحُقَرانَ چ٩٨

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 چيَُنُِل چ١٠١

ساكن النون ابن  كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

 چِس ٱلحُقدح چ١٠٢

ساكن ادلال.  ابن كثري ابإ

يحَمََٰنكُ 
َ
ْ أ َد  مح َدَخََلُۢ بَيحَنكُ  مح َوََل َتتهِخُذٓوا ُۢ َبعح َفََتِله قََدُم

وَٓء بَِما َصَددتُّ  ْ ٱلسُّ ِ َولَكُ  مح ُثُبوتَِها َوتَُذوقُوا  مح َعن َسبِيِل ٱَّلله
ِد ٱَوََل  ٩٤ َعَذاٌب َعِظيم   ْ بَِعهح وا ََتُ ِ َثَمن  تَشح َما    ا قَلِيًَل َّلله إِنه

ِ ُهَو َخيح  لَُموَن  مح إِن ُكنتُ  مح كُ له  ر  ـِعنَد ٱَّلله َما  ٩٥َتعح
ِ  يَنَفدُ  مح ِعنَدكُ  زَِينه ۖ   بَاق  َوَما ِعنَد ٱَّلله ٓواْ َونَلَجح ِيَن َصََبُ ٱَّله
َرهُ  جح
َ
ِ  مأ َملُوَن ب ْ َيعح َسِن َما ََكنُوا حح

َ
ِمِن ا َمنح َعِمَل َصَٰلِح   ٩٦أ

نََثَٰ  َذَكر  
ُ
وح أ
َ
ِمن  أ ة  فَلَُنحح  َوُهَو ُمؤح زَِينههُ  َطِيَِبة    يَِينهُهۥ َحَيوَٰ  مح َونَلَجح
َرهُ  جح
َ
ِ  مأ َملُوَن ب ْ َيعح َسِن َما ََكنُوا حح

َ
َت فَإَِذا  ٩٧أ

ح
ٱلحُقرحَءاَن قََرأ

يحَطَِٰن ٱلرهِجيمِ  ِ ِمَن ٱلشه َتعِذح بِٱَّلله إِنهُهۥ لَيحَس ََلُۥ ُسلحَطٌَٰن  ٩٨ فَٱسح
ِيَن َءاَمُنو َٰ َرِبِهِ لََعَ ٱَّله ُوَن  مح اْ َولََعَ َما ُسلحَطَُٰنُهۥ لََعَ  ٩٩َيَتَوُكه إِنه

ِينَ  نَُهۥ َوٱَّله ِيَن َيَتَولهوح ِ  مهُ  ٱَّله ُِكوَن ب َآ َءايَة   ١٠٠هِۦ ُمّشح نلح  ِإَوَذا بَده
َّكَن َءايَة   لَُم بَِما  مه عح

َ
ُ أ ُِل َوٱَّلله ِۢ  ُيََنِ ََت

نَت ُمفح
َ
ٓ أ َما ْ إِنه  بَلح  ۖ  قَالُٓوا

ََثُهُ  كح
َ
لَُموَن  مح أ ََلُۥ ُروُح  ١٠١ََل َيعح ِبَِك ن ره مِ ٱلحُقُدِس قُلح نَزه

َقِِ  ِيَن َءاَمُنواْ َوُهد   بِٱۡلح لِِمنَي ى َِلُثَِبَِت ٱَّله ىَٰ لِلحُمسح َ  ١٠٢َوبُّشح
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 چ ۦإََِلحهِ چ١٠٣

ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

نههُ 
َ
لَُم أ َما ُيَعلُِِمُهۥ بَشَ  مح َولََقدح َنعح ِ ۖ   ر  ـَيُقولُوَن إِنه َساُن لِ

ِي يُلح  َجِمِ   هِ ِحُدوَن إََِلح ٱَّله عح
َ
بنٌِي  أ َوَهََٰذا لَِساٌن َعَرَِبِ  مُّ

ِيَن  ١٠٣ ِمُنوَن ََل إِنه ٱَّله ُ أَِبيُؤح ِديِهُم ٱَّلله ِ ََل َيهح  تََٰيَِٰت ٱَّلله
َِلٌم  مح َولَهُ 

َ
ِيَن ََل  ١٠٤َعَذاٌب أ ََتِي ٱلحَكِذَب ٱَّله إِنهَما َيفح

ِمُنوَن  ِ أَِبيُؤح َِٰذبُوَن ۖ   تََٰيَِٰت ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَك
ُ
  ١٠٥َوأ

رِهَ  كح
ُ
ِد إِيَمَٰنِهِۦٓ إَِله َمنح أ ِ ِمنُۢ َبعح   َمن َكَفَر بِٱَّلله

ِر  َح بِٱلحُكفح ن َۡشَ يَمَِٰن َوَلَِٰكن مه ِ
ُۢ بِٱۡلح َمئِنُّ َوقَلحُبُهۥ ُمطح

ر   ِ َولَهُ َغَضب  ِمَِن ٱ مح ا َفَعلَيحهِ َصدح  ١٠٦ َعَذاٌب َعِظيم   مح َّلله
نه 
َ
نحَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ةَ ٱلُّ ََيوَٰ ْ ٱۡلح َتَحبُّوا ُهُم ٱسح نه

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ِدي ٱلحَقوحمَ  َ ََل َيهح َٰفِرِينَ  ٱَّلله ِيَن َطَبَع  ١٠٧ ٱلحَك ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ

َٰ قُلُوبِهِ  ُ لََعَ عِهِ  مح ٱَّلله بحَصَٰرِهِ  مح َوَسمح
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ۖ   مح َوأ

ُ
َوأ

نههُ  ١٠٨ٱلحَغَٰفِلُوَن 
َ
وَن  مح ََل َجَرَم أ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلحَخَِّٰسُ

ْ ِمنُۢ  ١٠٩ ِيَن َهاَجُروا ْ ُثمه ُثمه إِنه َربهَك لَِّله ِد َما فُتُِنوا َبعح
 ْ ٓوا ِدَها لََغُفو َجََٰهُدواْ َوَصََبُ  ١١٠ِحيم  ره  ر  إِنه َربهَك ِمنُۢ َبعح
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بُوهُ فَ چ١١٣  چۥَكذه

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

مَ چ١١٤  چهنِعح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 چۥإِيهاهُ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چَفَمنُ چ١١٥

 بضم النون وصاًل. ابن كثري

ِِت ُكُّ يَوح ۞ 
ح
َٰ ُكُّ تَُجَِٰدُل عَ  س  َنفح َم تَأ ِسَها َوتَُوِفه س  ن نهفح  َنفح

ا َعِملَتح  لَُموَن  مح َوهُ مه ُ َمَثَل  َوَۡضََب ٱ ١١١ََل ُيظح َية   َّلله  قَرح
طح  ََكنَتح َءاِمَنة   تِيَها  َمئِنهة  مُّ

ح
ِ َمَّكن  ا ِمِن رِزحُقَها رََغد  يَأ

 ُكِ
نحُعِم ٱ

َ
َوحِف بَِما فََكَفَرتح بِأ ُوِع َوٱۡلح ُ ِِلَاَس ٱۡلح ََٰقَها ٱَّلله َذ

َ
ِ فَأ َّلله

َنُعوَن  ْ يَصح بُوفَ  مح ِمِنحهُ  رَُسول   مح َولََقدح َجآَءهُ  ١١٢ََكنُوا  هُ َكذه
َخَذُهُم ٱلحَعَذاُب َوهُ 

َ
ُ  ١١٣َظَٰلُِموَن  مح فَأ ا َرَزقَُكُم ٱَّلله فَُُكُواْ ِممه

ُكُرواْ ا وَ َطِيِب   َحَلََٰل   َمَت ٱشح ِ إِن ُكنتُ  نِعح ُبُدوَن  هُ إِيها مح ٱَّلله  ١١٤َتعح
َم َعلَيح  َما َحره َم إِنه حَميحَتَة َوٱله هِله ُكُم ٱل

ُ
ٓ أ َِنِيرِ َوَما

َوَۡلحَم ٱۡلح
ِ بِهِۦ ِ ٱَّلله َ َفَمِن ۖ   لَِغۡيح ُطره َغۡيح َ فَإِنه ٱ َوََل ََعد    بَاغ  ٱضح َّلله

ْ لَِما تَ  ١١٥ ِحيم  ره  ر  َغُفو حِسنَُتُكُم ٱلحَكِذَب َوََل َتُقولُوا ل
َ
ِصُف أ

ِ َوَهََٰذا َحَرا َهََٰذا َحَلَٰل   واْ لََعَ ٱـم  لِ ََتُ ِ ٱلحَكِذَب  َتفح ِيَن  َّلله إِنه ٱَّله
لُِحوَن  ِ ٱلحَكِذَب ََل ُيفح وَن لََعَ ٱَّلله ََتُ  مح َولَهُ قَلِيل   َمَتَٰع   116َيفح

َِلم  
َ
َنا َعلَيحَك  ١١٧ َعَذاٌب أ َنا َما َقَصصح مح ِيَن َهاُدواْ َحره َولََعَ ٱَّله
َنَٰهُ ۖ   ِمن َقبحُل  نُفَسهُ  مح َوَما َظلَمح

َ
لُِموَن  مح َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ أ   ١١٨َيظح
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َتبَ چ١٢١ َٰهُ ٱجح  ۥى
َٰهُ   چۥوََهَدى

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

 چَرَٰط  سِ چ

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 چۥَوَءاَتيحَنَٰهُ چ١٢٢
 معًا. چۦفِيهِ چ١٢٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 چيق  ضِ چ١٢٧

ابن كثري بكرس الضاد وايء 

 مدية.

وَٓء ِِبََهَٰلَة   ْ ٱلسُّ ِيَن َعِملُوا ِد  ُثمه إِنه َربهَك لَِّله ْ ِمنُۢ َبعح  ُثمه تَابُوا
َٰلَِك  ِدَها لََغُفوَذ ْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبعح لَُحٓوا صح
َ
 ِحيٌم ره  ر  َوأ

ة  إِنه  ١١٩ مه
ُ
ِ  إِبحَرَٰهِيَم ََكَن أ ِ ا ت  قَان ا َولَمح يَُك ِمَن لههِ َحنِيف  ـلِ

ِكنَِي  ُمّشح
ح ِ ر  َشاكِ  ١٢٠ٱل نحُعِمهِ ـا لِ

َ
َتبَ  ۖ  أ َٰ ٱجح َٰ  هُ ى  ِصَرَٰط  إَِلَٰ  هُ َوَهَدى

َتقِيم   سح نحَيا َحَسَنة   هُ َوَءاَتيحَنَٰ  ١٢١ مُّ  ِإَونهُهۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ۖ   ِِف ٱلُّ
َٰلِِحنَي  ِن ٱتهبِعح ِملهَة إِبحَرَٰهِيَم  ١٢٢لَِمَن ٱلصه

َ
ٓ إََِلحَك أ وحَحيحَنا

َ
ُثمه أ

ِكنِيَ َوَما َكَ ۖ   اَحنِيف   ُمّشح
ح بحُت  ١٢٣ َن ِمَن ٱل َما ُجعَِل ٱلسه  إِنه

ِيَن ٱخح  ْ فِيلََعَ ٱَّله ُكُم بَيحَنهُ ِإَونه  ۖ  هِ َتلَُفوا يَوحَم  مح َربهَك ََلَحح
ْ فِيٱلحقَِيََٰمةِ فِيَما  ُع إَِلَٰ َسبِيِل  ١٢٤َتلُِفوَن ََيح  هِ ََكنُوا  ٱدح

ََسَنةِ  حَموحِعَظةِ ٱۡلح َمةِ َوٱل ِكح حهُ ۖ   َرِبَِك بِٱۡلح ِ  مَوَجَِٰدل  ٱلهِت ب
َسنُ  حح

َ
لَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ  ۖ  ِهَ أ عح

َ
 إِنه َربهَك ُهَو أ

عح 
َ
َتِديَن َوُهَو أ حُمهح ْ بِِمثحِل َما  مح ِإَونح ََعَقبحتُ  ١٢٥لَُم بِٱل َفَعاقُِبوا
ِ  مُعوقِبحتُ  تُ ۖ   هِۦب ِ  ر  ـيح لَُهَو خَ  مح َولَئِن َصََبح ََِٰبِيَن لِ َِبح  ١٢٦لصه َوٱصح

 ِ َُك إَِله بِٱَّلله ا  َضيحق  َوََل تَُك ِِف  مح َوََل ََتحَزنح َعلَيحهِ  ۖ  َوَما َصَبح ِمِمه
ُكُروَن  ِيَن هُ  ١٢٧َيمح ِيَن ٱتهَقواْ وهٱَّله َ َمَع ٱَّله ح  مإِنه ٱَّلله  ١٢٨ ِسُنونَ ُمُّ
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 چۥوََجَعلحَنَٰهُ چ٢
 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  چۥَدَخلُوهُ چ٧

 .هاء الضمريابن كثري بصةل 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ىَٰ بَِعبحِدهِۦ ََلحَل   َ ِسح
َ
ِٓي أ ََراِم إَِل ُسبحَحََٰن ٱَّله ِجِد ٱۡلح حَمسح   ِمَِن ٱل

 ٓ ََلُۥ لَُِنَِيُهۥ ِمنح َءاتََٰيَٰتَِنا َنا َحوح ِي َبََٰركح قحَصا ٱَّله
َ ِجِد ٱۡلح حَمسح  ۖ  ٱل

َِصُۡي  ِميُع ٱِلح َوَءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب  ١إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه
ِ ى د  هُ  هُ وََجَعلحَنَٰ  َله ـلِ

َ
َٰٓءِيَل أ َر  َتتهِخُذواْ ِمن ُدوِِن َوكِيَل  َبِّنٓ إِسح

 ٣ا ا َشُكور  إِنهُهۥ ََكَن َعبحد   ۖ  ُذِرِيهَة َمنح َۡحَلحَنا َمَع نُوح   ٢
ٓ إَِلَٰ  َٰٓءِيَل ِِف ٱلحِكَتَٰ  بَِّنٓ َوقََضيحَنا َر ۡرِض إِسح

َ ِسُدنه ِِف ٱۡلح ِب تَلُفح
لُنه ُعلُِو   ِ َوتَلَعح َتنيح َُٰهَما  ٤ا َكبِۡي   اَمره ولَى

ُ
ُد أ فَإَِذا َجآَء وَعح

س  َنآ ـا له د  ِعَبا مح َبَعثحَنا َعلَيحكُ 
ح
ْوِل بَأ

ُ
ْ ِخَلََٰل  َشِديد   أ  فََجاُسوا

د   ۖ  ٱِلِيَارِ  ُعوَل  ا َوََكَن وَعح فح ةَ  ٥ مه نَا لَُكُم ٱلحَكره ُثمه َرَددح
َنَٰكُ  مح َعلَيحهِ  َددح مح

َ
ِ  مَوأ َٰل  ب َو مح

َ
ََثَ  مح وََجَعلحَنَٰكُ َوَبننَِي  أ كح

َ
أ

َسنتُ  ٦ نَفًِۡيا حح
َ
َسنتُ  مح إِنح أ حح

َ
نُفِسكُ  مح أ

َ
  ِإَونح ۖ   مح ِۡل

ح
َسأ
َ
 مح تُ أ

ُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُُسَيِلا   فَلَهَ  ْ فَإَِذا َجآَء وَعح ُخلُواْ  مح وُُجوَهكُ  ا َوَِلَدح
ِجَد  حَمسح ة   هُ َكَما َدَخلُوٱل َل َمره وه

َ
واْ َما َعلَوح  أ ُ  ٧اْ تَتحبًِۡيا َوَِلُتََِبِ

  

 ُسوَرةُ اإلسراء
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 چٱلحُقَرانَ چ٩

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 

 

 

 
لحَنَُٰهۥچ١٢  چفَصه
َنَٰهُ چ١٣ حَزمح ل

َ
 چۥأ

َٰهُ چ  چۥيَلحَقى

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعاً 
 

ن يَرحَۡحَكُ  مح َربُّكُ  َعََسَٰ 
َ
نَ  مح ِإَونح ُعدتُّ  مح  أ وََجَعلحَنا َجَهنهَم  ا  ُعدح

َٰفِرِيَن َحِصًۡيا  قحَوُم ٱلحُقرحَءاَن إِنه َهََٰذا  ٨لِلحَك
َ
ِدي لِلهِت ِهَ أ َيهح

 ُ ِمننَِي َوُيبَِّشِ حُمؤح ِيَن ٱل نه لَهُ ٱَّله
َ
َٰلَِحَِٰت أ َملُوَن ٱلصه ر   مح َيعح جح

َ
ا أ

ِيَن وَ  ٩ا َكبِۡي   نه ٱَّله
َ
ِمُنوَن أ نَا لَهُ بِٱٓأۡلََل يُؤح َتدح عح

َ
َعَذابًا  مح ِخَرةِ أ

َِلم  
َ
ِ  ١٠ا أ َۡيح

ِ ُدََعَٓءهُۥ بِٱۡلح ِ نَسَُٰن بِٱلّشه ِ
ُع ٱۡلح نَسَُٰن ۖ   َوَيدح ِ

َوََكَن ٱۡلح
ِ  ١١ َعُجوَل   حَل َوٱنلهَهاَر َءايَتَنيح حِل ۖ   وََجَعلحَنا ٱَله ٓ َءايََة ٱَله نَا َفَمَحوح
 ٓ ِ  ة  ُمبحِِصَ  ٱنلهَهارِ  َءايَةَ  وََجَعلحَنا ْ ـلِ َل   َتبحَتُغوا  مح ِبِكُ ره  ن مِِ فَضح

ْ َعَدَد  لَُموا َِساَب  َوتِلَعح
ننَِي َوٱۡلح ء   ٱلِسِ لحَنَٰ  َوَُّكه ََشح  هُ فَصه

ِصيَل   َنَٰ إِنَسَٰ َوَُّكه  ١٢ َتفح حَزمح ل
َ
َوَُّنحرُِج ۖ   َطَٰٓئَِرهُۥ ِِف ُعُنقِهِۦ هُ ن  أ

َٰ ا ٱلحقَِيََٰمةِ كَِتَٰب  ََلُۥ يَوحَم   كَِتَٰ ٱقح  ١٣َمنُشوًرا  هُ يَلحَقى
ح
َبَك َكََفَٰ َرأ

َوحَم َعلَيحَك َحِسيب   ِسَك ٱَلح َتِدي  ١٤ا بَِنفح َما َيهح َتَدىَٰ فَإِنه ِن ٱهح مه
ِسهِۦ َر  َوََل تَزُِر َوازَِرة  ا   َعلَيحهَ َوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ ۖ   نِلَفح وِزح
َرىَٰ  خح

ُ
َٰ َنبحَعَث  ُكنهاَوَما ۖ   أ بنَِي َحته نَآ  ١٥ رَُسوَل  ُمَعِذِ َردح

َ
ٓ أ ِإَوَذا

نَا مُ  َمرح
َ
َيًة أ لَِك قَرح ن نُّهح

َ
ْ فِيَها أ َفِيَها َفَفَسُقوا فََحقه َعلَيحَها َتح

ِمۡي   َنََٰها تَدح رح ُل فََدمه َنا ِمَن ٱلحُقُروِن َوكَ  ١٦ا ٱلحَقوح لَكح هح
َ
ِمنُۢ مح أ

ِد نُوح    ١٧ا بَِرِبَِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبَِۡيُۢا بَِصۡي  َوَكََفَٰ ۖ   َبعح
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 چٱنُظرح  ٢٠َُمحُظوًرا چ

ابن كثري بضم نون التنوين 

 وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

 

  چۥإِيهاهُ چ٢٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

فه چ
ُ
 چأ

 ابن كثري بفتح الفاء.

ن ََكَن يُرِيُد ٱلحَعاِجلََة  لحَنا ََلُۥ فِيَها َما نَشَ مه آُء لَِمن نُّرِيُد َعجه
ُموم   ََٰها َمذح لَى ُحور  ُثمه َجَعلحَنا ََلُۥ َجَهنهَم يَصح دح َراَد  ١٨ا ا مه

َ
َوَمنح أ

ِمن  ٱٓأۡلِخَرةَ وََسََعَٰ لََها َسعح  ْوَلَٰٓ  َيَها َوُهَو ُمؤح
ُ
ُيهُ ئَِك ََكَن فَأ  مَسعح

ُكور  مه    ١٩ا شح
ُؤََلٓءِ ِمنح  نُِّمدُّ َهَٰٓ ُُكِ  َوَما  ۖ  َعَطآءِ َرِبَِك ُؤََلٓءِ َوَهَٰٓ
َضهُ ٱنُظرح  ٢٠َُمحُظوًرا ََكَن َعَطآُء َرِبَِك  لحَنا َبعح َٰ  مح َكيحَف فَضه لََعَ

ََبُ َدَرَجَٰت  لٓأَۡلوَ  ۖ  َبعحض   كح
َ
ََبُ  ِخَرةُ أ كح

َ
ِضيَوأ ا ـله  ٢١ َل  َتفح

َٰهً  ِ إَِل ُموم  ا َءاَخَر ََتحَعلح َمَع ٱَّلله ُعَد َمذح حُذوَل  َفَتقح ۞  ٢٢ ا ُمه
 ٓ ْ إَِله ُبُدٓوا َله َتعح

َ
َسَٰنً  هُ إِيها َوقَََضَٰ َربَُّك أ يحِن إِحح َِٰلَ اا   َوبِٱلحَو  إِمه

وح ُِكَ 
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
هُهَمآ َيبحلَُغنه ِعنَدَك ٱلحِكََبَ أ ِف  ُهَما فَََل َتُقل ل

ُ
 أ

هُهَما َوََل َتنح  َل  َهرحُهَما َوقُل ل فِضح لَُهَما  ٢٣ا  َكرِيم  قَوح َجَناَح َوٱخح
ِلِ ِمنَ  َةِ  ٱَّلُّ  ٢٤ ار  ـَوقُل رهِبِ ٱرحَۡححُهَما َكَما َربهَياِن َصغِي ٱلرهۡحح

لَُم  مح بُّكُ ره  عح
َ
إِن تَُكونُواْ َصَٰلِِحنَي فَإِنهُهۥ  ۖ  مح بَِما ِِف ُنُفوِسكُ أ

َٰبنَِي َغُفور   وه
َ ُهۥ وَ  ٢٥ اََكَن لِِلح ََبَٰ َحقه ِكنَي َءاِت َذا ٱلحُقرح حِمسح َوٱل

رح َتبحِذيًرا  بِيِل َوََل ُتَبِذِ ََٰن  ٢٦َوٱبحَن ٱلسه َو رِيَن ََكنُٓواْ إِخح حُمَبِذِ إِنه ٱل
َيَِٰطنيِ  يحَطَُٰن لَِرِبِهِۦ َكُفور  ۖ   ٱلشه  ٢٧ا َوََكَن ٱلشه

 
  



 

 
285 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

  چاـٰٓـَ   ِخطَ چ٣١

ابن كثري بفتح الطاء وأألف 

 مع املد املتصل. بعدها

 

 

 

 

 

 

 

َطاِس چ٣٥   چبِٱلحُقسح

 ابن كثري بضم القاف.

  چۥَعنحهُ چ٣٦

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چَسِيَِئةً چ٣٨

ابن كثري بفتح اهلمزة واتء 

مربوطة مع تنوين فتح.

رَِضنه َعنحُهُم ٱبحتِغَ  ا ُتعح َة  ِإَومه ههُ ن ره مِِ  آَء رَۡحح  مح ِبَِك تَرحُجوَها َفُقل ل
َل   يحُسور   قَوح لُولًَة إَِلَٰ ُعُنقَِك َوََل  ٢٨ا مه َوََل ََتحَعلح يََدَك َمغح

َها  ُعَد َملُوم  تَبحُسطح ِط َفَتقح حُسوًرا ُكه ٱلحبَسح نه َربهَك إِ  ٢٩ا ُمه
َق  ِدرُ لَِمن يَشَ يَبحُسُط ٱلِرِزح إِنهُهۥ ََكَن بِعَِبادِهِۦ َخبَِۡيُۢا  ۖ  آُء َوَيقح

ْ َوََل ٣٠ا بَِصۡي   ُتلُٓوا َلََٰدكُ  َتقح وح
َ
َلَٰق   مح أ َيَة إِمح

حُن ۖ   َخشح زُُقهُ َنه  مح نَرح
َرُبواْ ٱلِزَِِنَٰٓ  ٣١ا ۡي  َكبِ ا ـ   ِخطح ََكَن  مح إِنه َقتحلَهُ  ۖ  مح اكُ ِإَويه  ۖ   َوََل َتقح

َِٰحَشة   َس ٱلهِت َوََل  ٣٢ آَء َسبِيَل  وَسَ  إِنهُهۥ ََكَن َف ْ ٱنلهفح ُتلُوا  َتقح
َم ٱ َقِِ َحره ُ إَِله بِٱۡلح لُوم  ۖ   َّلله ِ َوَمن قُتَِل َمظح َنا لَِوَِلِ

هِۦ ا َفَقدح َجَعلح
ِفُسلحَطَٰن   َوََل  ٣٣ا إِنهُهۥ ََكَن َمنُصور  ۖ   ٱلحَقتحلِ ِِفِ  ا فَََل يُّسح

ْ َما َرُبوا َتِيِم إَِله بِٱلهِت َتقح هُۥَل ٱَلح ُشده
َ
َٰ َيبحلَُغ أ َسُن َحته حح

َ
 ۖ  ِهَ أ

دِ  فُواْ بِٱلحَعهح وح
َ
َد ََكَن ۖ   َوأ فُواْ ٱلحَكيحَل إَِذا  ٣٤ وَل  ـ ُ َمسح إِنه ٱلحَعهح وح

َ
َوأ

ْ  مح ُِكحتُ  َطاِس َوزِنُوا َتقِ بِٱلحقِسح حُمسح َٰلَِك َخۡيح   ۖ  يمِ ٱل َسُن  َذ حح
َ
َوأ

وِيَل  
ح
ُف َما لَ  ٣٥ تَأ عَ إِنه  ۖ  يحَس لََك بِهِۦ ِعلحمٌ َوََل َتقح مح  ٱلسه

ََِصَ  ْوَلَٰٓئَِك ََكَن  َوٱلحُفَؤاَد ُكُّ َوٱِلح
ُ
ِش  ٣٦ وَل  ـ ُ َمسح  هُ َعنح أ َوََل َتمح
ۡرِض َمرًَحا

َ َباَل ۖ   ِِف ٱۡلح ِ
ۡرَض َولَن َتبحلَُغ ٱۡلح

َ إِنهَك لَن ََّتحرَِق ٱۡلح
َٰلَِك ََكَن  ٣٧ ُطوَل   ُروه   َسِيُِئُهۥُكُّ َذ  ٣٨ اِعنَد َرِبَِك َمكح
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 لكه. چٱلحُقَرانَ چ٤١

 كثري ابلنقل.ابن 

 
 

 چيَُسِبِحُ چ٤٤

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.
 

 

 

َقُهوهُۥچ٤٦   چَيفح

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

ُحوًراچ سح  چٱنُظرح ٤٧مه

 بضم نون التنوين.ابن كثري 

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

 چ٤٩
َ
 چچَذا•أ

َ
 چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 .الثانية يف اللكمتني

َمةِ ِكح وحَحَٰٓ إََِلحَك َربَُّك ِمَن ٱۡلح
َ
ٓ أ ا َٰلَِك ِممه ِ ۖ   َذ َوََل ََتحَعلح َمَع ٱَّلله

ُحوًراا َءاَخَر َفُتلحََّقَٰ ِِف َجَهنهَم َملُوم  إَِلَٰهً  دح فَ  ٣٩ ا مه صح
َ
فَأ
َ
 مح ىَٰكُ أ

ِ  مَربُّكُ  حَمَلَٰٓئَِكةِ إَِنَٰثً ب ََذ ِمَن ٱل َننَِي َوٱَّته ًَل  مح إِنهكُ ا   ٱِلح تَلَُقولُوَن قَوح
َنا ِِف َهََٰذا  ٤٠ا َعِظيم   فح ُرواْ َوَما يَزِيُدهُ ٱلحُقرحَءاِن َولََقدح َصه كه  مح َِلَذه
ۥٓ َءالَِهة   ٤١ا ُنُفور   إَِله  اْ ا له ذ  ُقولُوَن إِ َكَما يَ  قُل لهوح ََكَن َمَعُه ـٱبحَتَغوح
ا َيُقولُوَن ُعلُِو  ُسبحَحََٰنُهۥ  ٤٢ ذِي ٱلحَعرحِش َسبِيَل  إَِلَٰ  ا َوتََعََٰلَٰ َعمه
ۡرُض َوَمن فِيِهنه  تَُسِبِحُ  ٤٣ا َكبِۡي  

َ بحُع َوٱۡلح َُٰت ٱلسه َمََٰو ِإَون  ۖ  ََلُ ٱلسه
ِدهِۦ َوَلَٰكِ  ء  إَِله يَُسِبُِح ِِبَمح بِيَحهُ ـله ن ِمِن ََشح َقُهوَن تَسح  ۖ  مح ا َتفح

َت  ٤٤ا َحلِيًما َغُفور  إِنهُهۥ ََكَن 
ح
َجَعلحَنا بَيحَنَك ٱلحُقرحَءاَن ِإَوَذا قََرأ

ِيَن  َ ٱَّله ِمُنوَن َوَبنيح ُتور  ا ِحَجاب   ِخَرةِ بِٱٓأۡلََل يُؤح سح وََجَعلحَنا  ٤٥ا مه
َٰ قُلُوبِهِ  ن  مح لََعَ

َ
ِكنهًة أ

َ
َقُهوأ ِإَوَذا َذَكرحَت ا   َوقحر   مح َذانِهِ َوِِفٓ َءا هُ َيفح
َٰرِهِ ٱلحُقرحَءاِن َربهَك ِِف  َب دح

َ
َٰٓ أ اْ لََعَ َدهُۥ َولهوح ح  ٤٦ا ُنُفور   مح وَحح لَُم َنه عح

َ
ُن أ

َتِمُعوَن إََِلحَك ِإَوذح هُ  َتِمُعوَن بِهِۦٓ إِذح يَسح ََنحَوىَٰٓ إِذح َيُقوُل  مح بَِما يَسح
َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إَِله رَُجَل   ُحوًرا  ٱلظه سح ٱنُظرح َكيحَف  ٤٧مه

 
َ ْ لََك ٱۡلح ُبوا َتِطيُعوَن َسبِيَل  َۡضَ ْ فَََل يَسح َثاَل فََضلُّوا َوقَالُٓواْ  ٤٨ مح

 
َ
َٰتً ُكنها ِعَظَٰم   ءَِذاأ  ا ا َوُرَف

َ
 ٤٩ اا َجِديد  لََمبحُعوثُوَن َخلحق   نهاءِ أ
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ْ چ٥٦ ُعوا  چقُُل ٱدح

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

 

وح َحِديًدا ۞ 
َ
وح  ٥٠قُلح ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ

َ
َُبُ ِِف َخلحق   أ ا يَكح ا ِمِمه

ِي ۖ   فََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا ۖ  مح ُصُدورِكُ  َل  مح َفَطَركُ قُِل ٱَّله وه
َ
أ

ة   قُلح ۖ   َوَيُقولُوَن َمَتَٰ ُهوَ  مح فََسُينحغُِضوَن إََِلحَك رُُءوَسهُ  ۖ  َمره
ن يَُكوَن قَرِيب  

َ
ُعوكُ  ٥١ا َعََسَٰٓ أ َتِجيُبوَن  مح يَوحَم يَدح فَتَسح

ِدهِۦ َوَتُظنُّوَن ِِبَ  َوقُل لِِعَِبادِي  ٥٢ إَِله قَلِيَل   مح بِثحتُ ـن له إِ مح
َسنُ َيقُ  حح

َ
ْ ٱلهِت ِهَ أ يحَطََٰن يَََنُغ بَيحَنهُ  ۖ  ولُوا إِنه  ۖ  مح إِنه ٱلشه

نَسَِٰن َعُدِو   ِ
يحَطََٰن ََكَن لَِلح بِيا ٱلشه لَُم بِكُ  مح بُّكُ ره  ٥٣ ان  مُّ عح

َ
ۖ   مح أ

 إِن 
ح
وح  مح َۡححكُ يَرح  يََشأ

َ
بح أ  ُيَعِذِ

ح
رحَسلحَنََٰك  ۖ  مح كُ إِن يََشأ

َ
ٓ أ َوَما

لَُم  ٥٤ َوكِيَل   مح َعلَيحهِ  عح
َ
ۡرِض َوَربَُّك أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۖ   بَِمن ِِف ٱلسه
لحَنا َبعح َولَقَ  ِ دح فَضه َٰ َبعحض  َن ـ  َض ٱنلهبِِي ا َوَءاتَيحَنا َداوُۥَد َزُبور  ۖ   لََعَ
ِينَ  قُلِ  ٥٥ تُ  ٱدحُعواْ ٱَّله َف مِِ  مزََعمح لُِكوَن َكشح ن ُدونِهِۦ فَََل َيمح

ِ َعنكُ  ِ ُعوَن  ٥٦َوََل ََتحوِيًَل  مح ٱلۡضُّ ِيَن يَدح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
أ
هُ  يُّ
َ
حوَِسيلََة أ ََتُهۥ  مح يَبحَتُغوَن إَِلَٰ َرِبِِهُم ٱل قحَرُب َوَيرحُجوَن رَۡحح

َ
أ

ۥٓ  ِإَون  ٥٧ا َعَذاَب َرِبَِك ََكَن َُمحُذور   إِنه  ۖ  َوَيَخافُوَن َعَذابَُه
لُِكو َية  إَِله ََنحُن ُمهح بُوَها َها َقبحَل يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ ِمِن قَرح وح ُمَعِذِ

َ
أ

ُطور   ا  ا َشِديد  َعَذاب   َٰلَِك ِِف ٱلحِكَتَِٰب َمسح  ٥٨اََكَن َذ
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 چٱلحُقَرانَ چ٦٠

 ابن كثري ابلنقل.

 

ُجدُ ۬اءَ چ٦١  چسح
 ابلتسهيل للثانية. ابن كثري

تَنِ چ٦٢ رح خه
َ
 چۦأ

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا. 

 

 

 چ لَِك َورَجح چ٦٤

ساكن اجلمي مع  ابن كثري ابإ

 القلقة.

 
َ
ٓ أ ن نُّرحِسَل بِٱٓأۡلتََٰيَِٰت إَِله

َ
ٓ أ لُونَ َوَما َمَنَعَنا وه

َ َب بَِها ٱۡلح  ۖ  ن َكذه
ة   َوَما نُرحِسُل بِٱٓأۡلتََٰيَِٰت ا   َفَظلَُمواْ بِهَ  َوَءاتَيحَنا َثُموَد ٱنلهاقََة ُمبحِِصَ

َحاَط بِٱنلهاِس  ٥٩ا إَِله ََّتحوِيف  
َ
َوَما  ۖ  ِإَوذح قُلحَنا لََك إِنه َربهَك أ

َريحَنََٰك إَِله فِتحنَ  َنا ٱلرُّءحيَا ٱلهِتٓ َجَعلح 
َ
ِ  ة  أ َجَرةَ لنهاِس َوٱللِ  شه

حَملحُعونََة ِِف  َيَٰن   مح َفَما يَزِيُدهُ  مح َوَُّنَِوُِفهُ  ۖ  ٱلحُقرحَءانِ ٱل ا إَِله ُطغح
ٓ قُلحَنا لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح ِإَوذح  ٦٠ا َكبِۡي   ْ إَِله ْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓوا ُجُدوا

ُجُد إِبحلِيَس قَاَل  سح
َ
َتَك  ٦١ا َت ِطين  لَِمنح َخلَقح َءأ رََءيح

َ
قَاَل أ

ه لَئِنح َذا َهَٰ  َت لََعَ ِي َكرهمح تَِن ٱَّله رح خه
َ
 إَِلَٰ يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ أ
ۥٓ إَِله قَلِيَل   َتنَِكنه ُذِرِيهَتُه حح

َ
َمن تَبَِعَك قَاَل ٱذحَهبح فَ  ٦٢ َۡل
وحفُور   َجَزآء   مح َجَهنهَم َجَزآؤُكُ فَإِنه  مح ِمنحهُ  زِزح َمِن  ٦٣ا مه َتفح َوٱسح

َت  َتَطعح ِ  مِمنحهُ ٱسح لِبح َعلَيحهِ ب جح
َ
تَِك َوأ  َورَِجلَِك  يحلَِك ِِبَ  مَصوح

هُ  هُ  مح وََشارِكح َلَِٰد وَِعدح وح
َ َِٰل َوٱۡلح َو مح

َ يحَطَُٰن  َوَما ۖ  مح ِِف ٱۡلح يَعُِدُهُم ٱلشه
َوَكََفَٰ  ۖ  ُسلحَطَٰن   مح َعلَيحهِ  إِنه ِعَبادِي لَيحَس لََك  ٦٤ُغُروًرا  إَِله 

ِي يُزحِج بُّ ره  ٦٥ َل  بَِرِبَِك َوكِي  لَُكُم ٱلحُفلحَك ِِف  ُكُم ٱَّله
 ْ رِ تِلَبحَتُغوا َحح

لِهِۦٓ  ٱِلح  ٦٦ا رَِحيم   مح بِكُ  إِنهُهۥ ََكنَ  ۖ  ِمن فَضح
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  چِسَف ََّنح چ٦٨

 چرحِسَل نُ چ

 چۥمُ عِيَدكُ نُ چ٦٩

 چِسَل َُنح فَ چ

رِقَكُ َفنُ چ  چۥمُ غح

ابن كثري ابلنون بدل الياء 

 فهيم مجيعًا.

 چۥإِيهاهُ چ٦٧

  چۦفِيهِ چ٦٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.

 

 ٓ ُعوَن إَِله رِ َضله َمن تَدح َحح
ُّ ِِف ٱِلح ُكُم ٱلۡضُّ ا ۖ   هُ إِيها ِإَوَذا َمسه  فَلَمه

تُ  مح ََنهىَٰكُ  َرضح عح
َ
ِ أ ََبِ
نَسَُٰن َكُفوًرا ۖ  مح إَِل ٱلح ِ

ِمنتُ  ٦٧ َوََكَن ٱۡلح
َ
فَأ
َ
 مح أ

ن 
َ
وح  مح بِكُ ََيحِسَف أ

َ
ِ أ ََبِ
ا ُثمه َحاِصب   مح َعلَيحكُ يُرحِسَل َجانَِب ٱلح

ْ لَكُ  ِمنتُ  ٦٨َوكِيًَل  مح ََل ََتُِدوا
َ
مح أ
َ
ن  مح أ

َ
تَاَرةً  هِ فِي مح يُعِيَدكُ أ

َرىَٰ  خح
ُ
رِقَكُ فَ ِمَِن ٱلِرِيِح ا قَاِصف   مح َعلَيحكُ َفُۡيحِسَل أ ِ  مُيغح َما ب

تُ  ْ َلكُ  مح َكَفرح َولََقدح ۞  ٦٩ا َعلَيحَنا بِهِۦ تَبِيع   مح ُثمه ََل ََتُِدوا
َنا بَِّنٓ  مح رِ َوَرزَقحَنَٰهُ  مح وََۡحَلحَنَٰهُ َءاَدَم َكره َحح

ِ َوٱِلح ََبِ
َن مِِ  مِِف ٱلح

لحَنَٰهُ  ِيَِبَِٰت َوفَضه َٰ َكثِۡي   مح ٱلطه
نح َخلَقح  لََعَ ضِ ِمِمه يَوحَم  ٧٠ يَل  َنا َتفح

 ْ ُعوا َِٰمهِ نَدح نَاِۢس بِإَِم
ُ
وِتَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ ۖ   مح ُكه أ

ُ
َفَمنح أ

َرُءوَن كِ  ْوَلَٰٓئَِك َيقح
ُ
لَُموَن فَتِيَل   مح َتََٰبهُ فَأ َوَمن ََكَن  ٧١ َوََل ُيظح

َمَٰ  عح
َ
َضلُّ َسبِيَل  َفُهَو ِِف  ِِف َهَِٰذهِۦٓ أ

َ
َمَٰ َوأ عح

َ
 نِإَو ٧٢ ٱٓأۡلِخَرةِ أ
ِيٓ  تُِنونََك َعِن ٱَّله ْ ََلَفح ََتَِي َعلَيحنَا  ََكُدوا ٓ إََِلحَك تِلَفح وحَحيحَنا

َ
 أ

َهُۥ َُذوكَ ـا له ذ  ِإَوۖ   َغۡيح ن ثَبهتحَنََٰك  ٧٣ َخلِيَل   ٱَّته
َ
ََلٓ أ  لََقدح َولَوح

َذقحَنََٰك ِضعحَف ـا له ذ  إِ  ٧٤ا قَلِيًَل ـ   َشيح  مح كِدته تَرحَكُن إََِلحهِ 
َ
أ

َمَماِت ُثمه ََل ََتُِد لََك َعلَيحَنا نَِصۡي  
ح َف ٱل َيوَٰةِ َوِضعح َ  ٧٥ا ٱۡلح
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 چَفَك َخلح چ٧٦

ساكن  ابن كثري بفتح اخلاء واإ

 وحذف الألف.الالم 

 لكه. چقَُرانَ وچ٧٨

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

رُِجوَك ِمنحَها ۡرِض َِلُخح
َ ونََك ِمَن ٱۡلح َتفِزُّ ْ لََيسح  ۖ   ِإَون ََكُدوا

رحَسلحَنا  ٧٦ إَِله قَلِيَل  ِخَلََٰفَك ا يَلحَبُثوَن ـا له ذ  ِإَو
َ
 ُسنهَة َمن قَدح أ

قِِم  ٧٧نهتَِنا ََتحوِيًَل لِسُ َوََل ََتُِد ۖ   ُسلَِنان رُّ َقبحلََك مِ 
َ
ةَ أ لَوَٰ ٱلصه

حِل  ِس إَِلَٰ َغَسِق ٱَله مح لُوِك ٱلشه رِ َوقُرحَءاَن ِلُ َفجح
قُرحَءاَن إِنه ۖ   ٱلح

ُهود   رِ ََكَن َمشح َفجح
دح  ٧٨ا ٱلح حِل َفَتَهجه َك له  ة  بِهِۦ نَافِلَ َوِمَن ٱَله

ن َيبحَعَثَك َربَُّك َمقَ 
َ
حُمود  ا ام  َعََسَٰٓ أ دحِخلحِّن  ٧٩ا ُمه

َ
َوقُل رهِبِ أ

ق   َخَل ِصدح ق   ُمدح ِّن ُُمحَرَج ِصدح رِجح خح
َ
َعل ِلِ مِ  َوأ ُدنَك ـن له َوٱجح

َقُّ َوزََهَق ٱلحَبَِٰطُل َوقُلح جَ  ٨٠ا ا نهِصۡي  ُسلحَطَٰن   إِنه ٱلحَبَِٰطَل  ۖ  آَء ٱۡلح
ُِل ِمَن  ٨١ اََكَن زَُهوق   َ  ِشَفآء  ا ُهَو مَ ٱلحُقرحَءاِن َوُنََنِ  ة  َورَۡحح

 ِ ِمننَِي مُ لح لِ َٰلِِمنَي إَِله َخَسار  ؤح َنا لََعَ  ٨٢ا َوََل يَزِيُد ٱلظه نحَعمح
َ
ِإَوَذآ أ

عح 
َ
نَسَِٰن أ ِ

ُه ا ِِبَانِبِهِۦ ـ َ َرَض َونَ ٱۡلح ُّ ََكَن يَ ِإَوَذا َمسه  ٨٣ا وس  ـ ُ ٱلّشه
َٰ َشاُِكَتِهِۦ  َمُل لََعَ َدىَٰ  مح كُ فََربُّ قُلح ُكِ  َيعح هح

َ
لَُم بَِمنح ُهَو أ عح

َ
أ

وحِ ـ َ َويَسح  ٨٤ َسبِيَل   رِ َرَِبِ ۖ   لُونََك َعِن ٱلرُّ مح
َ
وُح ِمنح أ قُِل ٱلرُّ

وتِيتُ 
ُ
ٓ أ َهَبه َولَئِن ِشئحَنا نَلَذح  ٨٥ َن ٱلحعِلحِم إَِله قَلِيَل  مِِ  مَوَما

وحَحيحَنآ إََِلحَك ُثمه ََل ََتُِد لََك بِهِۦ 
َ
ِٓي أ  ٨٦َعلَيحَنا َوكِيًَل بِٱَّله
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 معًا. چٱلحُقَرانَ چ٨٨

 ابن كثري ابلنقل.

 
 

 چرَ جِِ فَ تُ چ٩٠

ابن كثري بضم التاء وفتح 

 الفاء وكرس اجلمي مشددة.
 

  چًفاكِسح چ٩٢

ساكن السني.  ابن كثري ابإ

 

 

َٰ چ٩٣   چَل َق

ابن كثري بفتح القاف وأألف 

 بعدها وفتح الالم.

 

َة   لَُهۥ ََكَن َعلَيحَك َكبِۡي   ۖ  ِبَِك ن ره مِِ  إَِله رَۡحح  قُل  ٨٧ا إِنه فَضح
 َٰٓ نُّ لََعَ ِ

نُس َوٱۡلح ِ
َتَمَعِت ٱۡلح تُواْ بِِمثح لهئِِن ٱجح

ح
ن يَأ
َ
ٱلحُقرحَءاِن ِل َهََٰذا أ

تُوَن ََل 
ح
ُضهُ بِِمثح يَأ َولََقدح  ٨٨ا َظِهۡي   ِِلَعحض   مح لِهِۦ َولَوح ََكَن َبعح

َنا لِلنهاِس ِِف َهََٰذا  فح ِ َمَثل  ٱلحُقرحَءاِن َصه
ََثُ  ِمن ُكِ كح

َ
ََبَٰٓ أ
َ
فَأ

ِمَن لَن نُّ َوقَالُواْ  ٨٩ا ٱنلهاِس إَِله ُكُفور   َٰ لََك ؤح ُجَر َحته نَلَا ِمَن َتفح
ۡرِض يَۢنُبوًَع 

َ وح تَُكوَن لََك َجنهة   ٩٠ٱۡلح
َ
ِيل   أ

 وَِعَنب   ِمِن َّنه
ِجًۡيا  نحَهََٰر ِخَلَٰلََها َتفح

َ َر ٱۡلح مَ  ٩١َفُتَفِجِ قَِط ٱلسه وح تُسح
َ
آَء َكَما أ

َت َعلَيحَنا  وح  كَِسًفازََعمح
َ
ِِتَ أ

ح
ِ تَأ حَمَلَٰٓئَِكةِ بِٱَّلله  َوٱل

وح يَُكوَن لََك َبيحت   ٩٢قَبِيًَل 
َ
مَ  أ ََقَٰ ِِف ٱلسه وح تَرح

َ
ُرف  أ آءِ ِمِن زُخح

ِمَن َولَن  َِل َعلَيحَنا كَِتَٰب  ِيَِك لُِرقِ نُّؤح َٰ ُتََنِ رَ َحته  قُلح ۖ   ُؤهُۥا نهقح
َوَما َمَنَع ٱنلهاَس  ٩٣ ُسوَل  ا ره ر  ـُسبحَحاَن َرَِبِ َهلح ُكنُت إَِله بَشَ 

ن 
َ
ِمُنوٓ أ ْ إِذح يُؤح ُ بَشَ  ا َبَعَث ٱَّلله

َ
ْ أ ن قَالُٓوا

َ
ٓ أ حُهَدىَٰٓ إَِله  ار  ـَجآَءُهُم ٱل

ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة   ٩٤ ُسوَل  ره 
َ َمئِِننَِي  قُل لهوح ََكَن ِِف ٱۡلح ُشوَن ُمطح َيمح

َا َعلَيحهِ  نلح َمآءِ َملَ مِِ  ملَََنه ِ قُلح َكََفَٰ بِٱ ٩٥ ُسوَل   ره ّك  َن ٱلسه  َّلله
 ٩٦ا إِنهُهۥ ََكَن بِعَِبادِهِۦ َخبَِۡيُۢا بَِصۡي   ۖ  مح َشِهيَدُۢا بَيحِّن َوَبيحَنكُ 

 
  



 

 
292 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 چ٩٨
َ
 چ چَذا•أ

َ
 چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية يف اللكمتني.

  چۦفِيهِ چ٩٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 چلح فَسَ چ١٠١

 ابن كثري ابلنقل.

ُؤََلٓ چ١٠٢   چإَِله  •َهَٰٓ

 الزبي بتسهيل اهلمزة الأوىل.

 .وقنبل بتسهيل الثانية

ُؤََلٓءِ چ   چَله ا  َهَٰٓ

بدال ايًء مع  ولقنبل وجه ابلإ

 .والأول أأرحجاملد املش بع، 

ُؤََلٓءِ چ  چَله يٓ َهَٰٓ

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه وهجا الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل.

َرقحَنَٰهُ چ١٠٣ غح
َ
 چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِد  َتدِ َوَمن َيهح حُمهح ُ َفُهَو ٱل لِلح فَلَن ََتَِد لَهُ َوَمن ۖ   ٱَّلله َِلَآَء  مح يُضح وح
َ
أ

َٰ وُُجوهِهِ  مح َوََنحُّشُهُ ۖ   ِمن ُدونِهِۦ ي   مح يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ لََعَ ا ُعمح
م   وَ ۖ   اَوُصِم  ا َوُبكح

ح
أ َٰ مه َنَٰهُ ۖ   َجَهنهمُ  مح هُ ى  ٩٧ا َسعِۡي   مح ُُكهَما َخَبتح زِدح

 َٰ ِ  مَجَزآؤُهُ  لَِك َذ نههُ ب
َ
ْ أَِب مح أ ْ َكَفُروا ءَِذاتََٰيَٰتَِنا َوقَالُٓوا

َ
ا ُكنها ِعَظَٰم   أ

ًَٰتا  ءِنها َوُرَف
َ
َ ۞  ٩٨ا ا َجِديدً لََمبحُعوثُوَن َخلحق  أ نه ٱَّلله

َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
أ

ن ََيحلَُق ِمثحلَهُ 
َ
َٰٓ أ ۡرَض قَادٌِر لََعَ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه  مح ٱَّله
جَ  مح وََجَعَل لَهُ 

َ
َٰلُِموَن إَِله ُكُفور   هِ فِي َب ا َريح ـله  َل  أ ََب ٱلظه

َ
 ٩٩ا فَأ

نتُ قُل لهوح 
َ
َةِ  مح أ لُِكوَن َخَزآئَِن رَۡحح ٓ َتمح تُ ـا له ذ  إِ َرَِبِ َسكح مح

َ
َيَة  مح أ َخشح

نَفاقِ  ِ
نَسَُٰن َقُتور   ۖ  ٱۡلح ِ

َع  ١٠٠ا َوََكَن ٱۡلح َولََقدح َءاتَيحَنا ُموَسَٰ تِسح
ـ َ ۖ   َءاتََٰيَٰتِۢ َبِيَِنَٰت   َٰٓءِيَل  بَِّنٓ لح فَسح َر َفَقاَل ََلُۥ  مح إِذح َجآَءهُ إِسح

نُ  ُحور   فِرحَعوح ُظنَُّك تََٰيَُٰموَسَٰ َمسح
َ
َت َمآ  قَاَل  ١٠١ا إِِنِ َۡل لََقدح َعلِمح

نَزَل 
َ
ُؤََلٓءِ إَِله أ ُظنَُّك َهَٰٓ

َ
ۡرِض بََصآئَِر ِإَوِنِ َۡل

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َربُّ ٱلسه
ُن َمثحُبور   َتفِزههُ  ١٠٢ا تََٰيَٰفِرحَعوح ن يَسح

َ
َراَد أ
َ
ۡرِض مِِ  مفَأ

َ َرقحَنَٰ َن ٱۡلح غح
َ
  هُ فَأ

َعُهۥ ََجِيع   ِدهِۦ  ١٠٣ا َوَمن مه َٰٓءِيَل َوُقلحَنا ِمنُۢ َبعح َر ُكُنواْ ٱسح ِِلَِّنٓ إِسح
ُد ٱٓأۡل ۡرَض فَإَِذا َجآَء وَعح

َ  ١٠٤ا لَفِيف   مح بِكُ ِجئحَنا ِخَرةِ ٱۡلح
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نَزلحَنَٰهُ چ١٠٥
َ
 چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چاَوقَُران  چ١٠٦

 ابن كثري ابلنقل.

 چفََرقحَنَُٰهۥچ

لحَنَُٰهۥچ  چَونَزه
 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيام.

ْ چ١١٠  چ قُُل ٱدحُعوا

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

وُ چ
َ
ْ  أ ُعوا  چٱدح

 ابن كثري بضم الواو وصاًل.

حهُۥچ١١١  چَوَكَِبِ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 چاَقِيِم   ١ا ِعوَج  چ

ابن كثري وصاًل بال سكت مع 

 الإخفاء.

نحُهۥچ٢ ُ  چله

چۦفِيهِ چ٣

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

نَزلحَنَٰ َوبِٱۡلحَ 
َ
ِقِ نََزَل  هُ ِقِ أ َ

رحَسلحَنََٰك إَِله ُمبَِّشِ  ۖ   َوبِٱۡلح
َ
ٓ أ ا َوَما

ث   هُ فََرقحَنَٰ ا َوقُرحَءان   ١٠٥ا َونَِذير   َٰ ُمكح هُۥ لََعَ ٱنلهاِس لََعَ
َ
َرأ  تِلَقح

لحَنَٰ  ْ بِهِۦٓ  ١٠٦ تََنِيَل   هُ َونَزه ِمُنوٓ قُلح َءاِمُنوا وح ََل تُؤح
َ
ْ أ ِينَ إِنه  ۖ  ا  ٱَّله
وتُواْ ٱلحعِلحَم ِمن َقبحلِهِۦٓ إَِذا ُيتحَلَٰ َعلَيحهِ 

ُ
 ۤاٗدَّجُس ِۤناَقۡذَأۡلِل َۤنوُّرِخَي مح أ
ٓ إِن ََكنَ  ١٠٧ ُعوَل   َوَيُقولُوَن ُسبحَحََٰن َرِبَِنا ُد َرِبَِنا لََمفح  ١٠٨ وَعح

وَن  ذحقَاِن َيبحُكوَن َوَيزِيُدهُ َوَيِخرُّ
َ ْ قُِل  ١٠٩۩  ُخُشوَع   مح لِِلح ُعوا  ٱدح

 َ وِ ٱَّلله
َ
َمَٰنَ  أ ْ ٱلرهحح ُعوا يِ  ۖ   ٱدح

َ
ْ فَلَُه أ ُعوا ا تَدح َّنَٰ ا مه ُسح َمآُء ٱۡلح سح

َ  ۖ  ٱۡلح
َٰلَِك َسبِيَل   َ َذ َتِغ َبنيح  ١١٠ َوََل ََتحَهرح بَِصََلتَِك َوََل َُّتَافِتح بَِهاَوٱبح

ُد  َمح ِي لَمح َيتهِخذح َوَل  َوقُِل ٱۡلح ِ ٱَّله  َۡشِيك   ُهۥـله ن ا َولَمح يَكُ َّلِله
حُملحِك َولَمح يَكُ  ِلِ ـُهۥ َوِلِ  ِمَِن ن له ِِف ٱل ح ۖ   ٱَّلُّ ُۢا  هُ َوَكَِبِ بَِۡي  ١١١تَكح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُۥ  ِ ٱلحِكَتََٰب َولَمح ََيحَعل َله َٰ َعبحِده نَزَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ٱۡلح

س  ُينـا ِلِ م  َقِيِ  ١ ِعوََجا  
ح
َ  هُ ُدنح ـن له ا مِِ ا َشِديد  ِذَر بَأ َوُيَبِّشِ

حمُ  ِمننَِي ٱل نه لَهُ ؤح
َ
َٰلَِحَِٰت أ َملُوَن ٱلصه ِيَن َيعح ًرا َحَسن   مح ٱَّله جح

َ
  ٢ا أ

َِٰكثنِيَ  بَد   هِ فِي مه
َ
ُ َوَل  َوُين ٣ا أ ََذ ٱَّلله ِيَن قَالُواْ ٱَّته  ٤ا ِذَر ٱَّله

 .لبن كثريل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة  چۤاٗدَّجُس ِۤناَقۡذَأۡلِلچ: ١١٧أ ية  مالحظة:
  

 ُسوَرةُ الكهف
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ِ  ما لَهُ مه    ََّتحُرُج ِمنح  َكَُبَتح َُكَِمة   ۖ  مح َوََل ٓأِلبَآئِهِ  هِۦ ِمنح ِعلحم  ب
َٰهِهِ  فحَو

َ
َسَك  ٥ا إِن َيُقولُوَن إَِله َكِذب   ۖ  مح أ  فَلََعلهَك َبَِٰخع  نهفح

َٰٓ َءاَثَٰرِهِ  ْ يُ  مح ن له إِ  مح لََعَ ِمُنوا َسًفا بَِهَٰ ؤح
َ
َِديِث أ  إِنها  ٦َذا ٱۡلح

ۡرِض زِينَ 
َ ه  ة  َجَعلحَنا َما لََعَ ٱۡلح هُ  مح َها نِلَبحلُوَهُ ل يُّ

َ
َسُن َعَمَل   مح أ حح

َ
 أ

مح َحِسبحَت  ٨ا ُجُرًزا ِإَونها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَيحَها َصعِيد   ٧
َ
أ

ِف َوٱلرهقِيِم ََكنُواْ ِمنح َءاتََٰيَٰتَِنا َعَجًبا  َحََٰب ٱلحَكهح صح
َ
نه أ
َ
إِذح  ٩أ

ِف َفَقالُواْ َربهَنآ َءاتَِنا مِ  َوى ٱلحفِتحَيُة إَِل ٱلحَكهح
َ
َة  ـن له أ  ُدنَك رَۡحح

رِنَا رََشد   نَلَا ِمنح َوَهِيِئح  مح
َ
َٰٓ َءاَذانِهِ  ١٠ا أ بحَنا لََعَ ِِف  مح فََۡضَ

ِف ِسننَِي َعَدد   يُّ  مح ُثمه َبَعثحَنَٰهُ  ١١ا ٱلحَكهح
َ
لََم أ  نِلَعح

َمد  
َ
ْ أ َِصَٰ لَِما َِلُِثٓوا حح

َ
ِ أ َبنيح ِزح

ح  ١٢ا ٱۡلح ُن َنُقصُّ َعلَيحَك َنه
هُ 
َ
ِ  مَنَبأ َقِِ ب ْ بَِرِبِهِ  مح إِنههُ  ۖ  ٱۡلح َنَٰهُ  مح فِتحَيٌة َءاَمُنوا   ١٣ى ُهد   مح َوزِدح

َٰ قُلُوبِهِ  َنا لََعَ َِٰت  مح َوَرَبطح َمََٰو ْ َربَُّنا َربُّ ٱلسه ْ َفَقالُوا  إِذح قَاُموا
 َٰ ُعَواْ ِمن ُدونِهِۦٓ إَِل ۡرِض لَن نهدح

َ   ١٤ ا َشَطًطاَقدح قُلحَنآ إِذ  له ۖ   اه  َوٱۡلح
ُؤََلٓءِ قَوحُمَنا  َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالِهَ َهَٰٓ تُوَن له ۖ   ة  ٱَّته

ح
ََل يَأ يحهِ وح

  مح َعلَ
َطَِٰۢن َبنِيِ  

ىَٰ لََعَ ٱۖ   بُِسلح ََتَ ِن ٱفح لَُم ِممه ظح
َ
ِ َكِذب  َفَمنح أ  ١٥ا َّلله
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َٰ چ١٧  چَورُ تهزه

 ابن كثري بتشديد الزاي.
 

 معًا. چۥِمِنحهُ چ

  چذَِراَعيحهِۦچ١٨

الضمري ابن كثري بصةل هاء 

 فهيام.

  چۥمُ َوََتحِسُبهُ چ

 ابن كثري بكرس السني.

  چَولَُمِلِئحَت چ

 ابن كثري بتشديد الالم.

 

 

ُُموهُ  تلح ََتَ ُبُدوَن إَِله  مح ِإَوذِ ٱعح ْ إَِل َوَما َيعح ا ۥٓ ُو
ح
َ فَأ ِف ٱَّلله  ٱلحَكهح

َ ن ره مِِ  مَربُّكُ  مح يَنُّشح لَكُ  رِكُ نح مِِ  ملَكُ َوُيَهِيِئح تِهِۦ ۡحح مح
َ
 مأ

فَق  مِِ  َس إَِذا َطلََعت ۞  ١٦ا رح مح ََٰوُر َوتََرى ٱلشه فِهِ تهَز  مح َعن َكهح
رُِضهُ  َِمنِي ِإَوَذا َغَرَبت تهقح َماِل َوهُ  مح َذاَت ٱَلح ِِف  مح َذاَت ٱلِشِ

َوة   َٰ  ۖ  هُ ِمِنح  فَجح ِ َذ ِد ۖ   لَِك ِمنح َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله ُ َفُهَو َمن َيهح ٱَّلله
َتدِ  حُمهح لِلح َوَمن ۖ   ٱل رحِشد  فَلَن ََتَِد ََلُۥ َوَِلِ   يُضح  ١٧ اا مُّ
َقاظ   مح َوََتحَسُبهُ  يح

َ
َِمنِي َوَذاَت  مح َوُنَقلُِِبهُ  ُرقُود    مح َوهُ ا أ َذاَت ٱَلح
َمالِ  حوَِصيدِ  هِ ذَِراَعيح  ِسط  َبَٰ م َوَُكحُبهُ ۖ   ٱلِشِ َت  ۖ  بِٱل لَعح لَوِ ٱطه
حَت ِمنحهُ  مح َعلَيحهِ  ب   مح ِمنحهُ  َولَُملِئحَت ا فَِرار   مح لََوَله  ١٨ا رُعح

ْ بَيحَنهُ  مح َوَكَذَٰلَِك َبَعثحَنَٰهُ  َكمح  مح ِمِنحهُ  قَاَل قَآئِل   ۖ  مح َِلَتََسآَءلُوا
ْ َِلِثحَنا ۖ   مح َِلِثحتُ  م  قَالُوا وح َبعحَض يَوح

َ
ُ  ۖ  يَوحًما أ ْ َربُّكُ قَال لَُم  مح وا عح

َ
أ

َحَدكُ  مح َِلِثحتُ بَِما 
َ
ْ أ َعُثٓوا ِ  مفَٱبح حَمِديَنةِ  مح َورِقِكُ ب َهَِٰذهِۦٓ إَِل ٱل

ََكَٰ َطَعام   زح
َ
َهآ أ يُّ

َ
ِ ا فَلحَينُظرح أ ت

ح
ِ  مكُ فَلحَيأ ق  ب َ  هُ ِمِنح  رِزح فح َوَلح َتلَطه

عَِرنه  َحًدا  مح بِكَوََل يُشح
َ
ْ َعلَيحكُ  مح إِنههُ  ١٩أ َهُروا  مح إِن َيظح

وح يُعِيُدوكُ  مح يَرحَُجُوكُ 
َ
بَد  َولَن  مح ِِف ِملهتِهِ  مح أ

َ
لُِحٓواْ إًِذا أ  ٢٠اُتفح
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َ چ٢٢ َِبِ  چره

 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

 

ِديَنِ چ٢٤  چۦَيهح

 ابن كثري وصاًل ووقفًا ابلياء.

 

نَا َعلَيحهِ  ََثح عح
َ
ِ َحِق   مح َوَكَذَٰلَِك أ َد ٱَّلله نه وَعح

َ
ْ أ لَُمٓوا نه  َِلَعح

َ
َوأ

 ٓ اَعَة ََل َريحَب فِيَها َرهُ  مح إِذح َيَتَنَٰزَُعوَن بَيحَنهُ  ٱلسه مح
َ
َفَقالُواْ ۖ   مح أ

لَُم بِهِ  مح بُّهُ ره ۖ   ان  نحَيَٰ بُ  مٱبحُنواْ َعلَيحهِ  عح
َ
َٰٓ  ۖ  مح أ ِيَن َغلَُبواْ لََعَ قَاَل ٱَّله

رِهِ  مح
َ
ِجد  مه  منَلَتهِخَذنه َعلَيحهِ  مح أ َٰثَ  ٢١ا سح  مح ابُِعهُ ره ة  َسَيُقولُوَن ثََل

ُۢا بِٱلحَغيحِب   مح َُكحُبهُ  مح َسادُِسهُ  َوَيُقولُوَن َُخحَسة   مح َُكحُبهُ  َ  رََجح
ٓ قُل  ۖ  مح َُكحُبهُ  مح َوثَاِمُنهُ  َوَيُقولُوَن َسبحَعة   َِبِ تِهِ  ره لَُم بِعِده عح

َ
ا مه  مأ

لَُمهُ  ا َوََل َظَِٰهر   آء  إَِله ِمرَ  مح فَََل ُتَمارِ فِيهِ ۖ   إَِله قَلِيل   مح َيعح
ِت فِيهِ  َتفح َحد   مح نحهُ ِمِ  متَسح

َ
 ء  إِِنِ فَاِعل  َوََل َتُقولَنه لَِشاْيح  ٢٢ا أ

َٰلَِك َغًدا  ن يَشَ  ٢٣َذ
َ
ٓ أ ُ إَِله بهَك  ۖ  آَء ٱَّلله إَِذا نَِسيَت َوٱذحُكر ره
ن 
َ
ِديَِن َوقُلح َعََسَٰٓ أ قحَرَب ِمنح َهََٰذا رََشد  َيهح

َ
 ٢٤ا َرَِبِ ِۡل

فِهِ  ْ ِِف َكهح َٰ  مح َوَِلُِثوا ع  ِسننَِي  ِماْئَة  َث ثََل ْ تِسح قُِل  ٢٥ا َوٱزحَداُدوا
 ْ لَُم بَِما َِلُِثوا عح

َ
ُ أ ۡرِض ۖ   ٱَّلله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو بحِِصح ۖ   ََلُۥ َغيحُب ٱلسه
َ
أ

ِمعح  سح
َ
ُِك  ن ُدونِهِۦ ِمن َوِلِ  مِِ  مَما لَهُ  ۖ  بِهِۦ َوأ ِِف َوََل يُّشح

َحد  
َ
ِمهِۦٓ أ وِحَ  ٢٦ا ُحكح

ُ
ََل ۖ   ِب َرِبَِك إََِلحَك ِمن كَِتاَوٱتحُل َمآ أ

َل لَُِكَِمَٰتِهِۦ َولَن ََتَِد ِمن ُدونِهِۦ ُملحَتَحد    ٢٧ا ُمَبِدِ
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َٰهُ چ٢٨  چۥَهَوى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كح چ٣٣
ُ
 چلََهاأ

ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ

  چۥِمِنحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چُثُمر  چ٣٤

 بضم الثاء واملمي. ابن كثري

ُعوَن َربههُ  ِيَن يَدح َسَك َمَع ٱَّله َِبح َنفح ِ  مَوٱصح  ةِ َوٱلحَعَِشِِ ٱلحَغَدوَٰ ب
َهُهۥ ُد َعيحَناَك َعنحهُ ۖ   يُرِيُدوَن وَجح ََيوَٰةِ  مح َوََل َتعح  تُرِيُد زِيَنَة ٱۡلح

َيا نح َبَع ۖ   ٱلُّ رِنَا َوٱته
َفلحَنا قَلحَبُهۥ َعن ذِكح غح

َ
َٰ َوََل تُِطعح َمنح أ  هُ َهَوى

ُرهُۥ فُُرط   مح
َ
َقُّ مِ  ٢٨ا َوََكَن أ آَء َفَمن شَ ۖ   مح ِبِكُ ن ره َوقُِل ٱۡلح

ِمن  ُفرح فَلحُيؤح َٰلِِمنَي نَاًرا  ۖ  َوَمن َشآَء فَلحَيكح نَا لِلظه َتدح عح
َ
ٓ أ ا إِنه

َحاَط بِهِ 
َ
ادُِقهَ  مح أ ْ بَِمآء  ا   ُِسَ ْ ُيَغاثُوا َتغِيُثوا ِل  ِإَون يَسح حُمهح َكٱل

حوُُجوهَ  وِي ٱل اُب بِئحَس  ۖ  يَشح َ َتَفًقا ٱلّشه ِيَن  ٢٩وََسآَءتح ُمرح إِنه ٱَّله
َسَن  حح

َ
َر َمنح أ جح

َ
َٰلَِحَِٰت إِنها ََل نُِضيُع أ ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا َءاَمُنوا

ْوَلَٰٓئَِك لَهُ  ٣٠َعَمًَل 
ُ
ن   مح أ َُٰت َعدح   َجنه

َ نحَهَُٰر ََتحرِي ِمن ََتحتِِهُم ٱۡلح
َساوَِر ِمن َذَهب  

َ
َن فِيَها ِمنح أ ا ِمِن ُسوَن ثَِيابًا ُخۡضح  بَ َوَيلح  ُُيَلهوح

ق   ُدس  ُسن َ تََبح تهِكـ ِ  ِإَوسح َرآئِِك نَي فِيَها مُّ
َ َم ٱثلهَواُب  ۖ  لََعَ ٱۡلح نِعح

َتَفق  وَ  ِبح ۞  ٣١ا َحُسَنتح ُمرح ِ َجَعلحَنا  ره َل  ثَ مه  ملَهُ َوٱۡضح ُجلَنيح
 
َ
َنَٰب  ِۡل عح

َ
ِ ِمنح أ َنَُٰهَما  َحِدهَِما َجنهتَنيح ل  وََحَففح

وََجَعلحَنا  بَِنخح
ِ َءاتَتح  ٣٢ بَيحَنُهَما َزرحَع   َنهتَنيح

ُكلََها  ُِكحَتا ٱۡلح
ُ
 هُ لِم ِمِنح َتظح َولَمح أ

نَا ِخَلَٰلَُهَما َنَهر  ا   ـ   َشيح  رح َفَقاَل َثَمر  َوََكَن ََلُۥ  ٣٣ا َوفَجه
كح لَِصَٰ 

َ
نَا۠ أ
َ
ۥٓ أ َعزُّ َنَفر  ََثُ ِمنَك َماَل  ِحبِهِۦ َوُهَو ُُيَاوُِرهُ

َ
 ٣٤ا  َوأ

 ل يعدها امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چَزرحَع  چ: ٣٢أ ية  مالحظة:
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  چِمِنحُهَماچ٣٦

ابن كثري بضم الهاء وبعدها 

 ممي مفتوحة.

َ چ٣٨  معًا. چبَِرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

  چۦتََرنِ چ٣٩

 ابن كثري ابلياء وصاًل ووقفًا.

َ چ٤٠   چَرَِبِ

ابن كثري بفتح الياء وصاًل 

 ووقفًا.

تنَِيِ يُ چ   چۦؤح

 ابن كثري ابلياء وصاًل ووقفًا.

 چ بُِثُمرِهِۦچ٤٢

 ابن كثري بضم الثاء واملمي.

يحهِ چ  چۦَكفه

 .الضمريابن كثري بصةل هاء 

 چاُعُقب  چ٤٤

 ابن كثري بضم القاف.
نَزلحَنَٰهُ چ٤٥

َ
  چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ َوَدَخَل  ن تَبِيَد َهَِٰذهِۦٓ ـِلِ  م  َجنهَتُهۥ َوُهَو َظال
َ
ُظنُّ أ

َ
ِسهِۦ قَاَل َمآ أ َنفح

بَد  
َ
اَعَة قَآئَِمة   ٣٥ اأ ُظنُّ ٱلسه

َ
ِجَدنه دِ ن رُّ َولَئِ  َوَمآ أ

َ
دتُّ إَِلَٰ َرَِبِ َۡل

ۥٓ قَاَل ََلُۥ  ٣٦ اُمنَقلَب  ِمِنحَها ا َخۡيح    َصاِحُبُهۥ َوُهَو ُُيَاوُِرهُ
َكَفرحَت 

َ
َقَك ِمن تَُراب  أ

ِي َخلَ َفة   بِٱَّله ََٰك ُثمه َسوه  ُثمه ِمن نُّطح ى
َٰ  ٣٧ َل  رَجُ  ۠ له ُ  ِكنها ُِك ُهَو ٱَّلله ۡشح

ُ
ٓ َرَِبِ َوََلٓ أ َحد  بَِرَِبِ

َ
ََلٓ  ٣٨ا أ َولَوح

ِ  إِذح َدَخلحَت  ُ ََل قُوهةَ إَِله بِٱَّلله  تََرنِ إِن  ۖ  َجنهَتَك قُلحَت َما َشآَء ٱَّلله
قَله 
َ
۠ أ نَا
َ
ٓ َفَعََسَٰ  ٣٩ا  َوَوَل  ِمنَك َماَل  أ ن َرَِبِ

َ
تنَِيِ يُ أ ا ِمِن َخۡيح  ؤح

َبان  َجنهتَِك َوُيرحِسَل  مَ َعلَيحَها ُحسح بَِح َصعِيد  ا ِمَِن ٱلسه ا آءِ َفُتصح
ر   ٤٠َزلًَقا  بَِح َمآؤَُها َغوح وح يُصح

َ
َتِطيَع ََلُۥ َطلَب  أ  ٤١ا ا فَلَن تَسح
ِحيَط 

ُ
َبَح ُيَقِلُِب  بَِثَمرِهِۦَوأ صح

َ
يح فَأ نَفَق فِيَها  هِ َكفه

َ
ٓ أ َٰ َما َوِهَ لََعَ

ِكح َخاوَِيٌة  ۡشح
ُ
َٰ ُعُروِشَها َوَيُقوُل تََٰيَٰلَيحتَِّن لَمح أ ٓ لََعَ َحد   بَِرَِبِ

َ
 ٤٢ا أ

ونَُهۥ يَن ة  فِئَ ُهۥ ـن له َولَمح تَكُ  ِ َوَما ََكَن ُِصُ ِمن ُدوِن ٱَّلله
اُمنتَ  حَوَلََٰيةُ  ٤٣ ِِصً َقِِ  ُهَنالَِك ٱل ِ ٱۡلح ٌ ثََواب   ُهَو َخۡيح   ۖ  َّلِله ا وََخۡيح
ب   ِبح لَهُ  ٤٤ا ُعقح ةِ َثَل مه  مَوٱۡضح ََيوَٰ نحَيا َكَمآء  ٱۡلح نَزلحَنَٰ ٱلُّ

َ
ِمَن  هُ أ
َبَح َهِشيم   صح

َ
ۡرِض فَأ

َ َتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱۡلح َمآءِ فَٱخح ُروُه ٱلسه ا تَذح
ء  َوََكَن ٱۖ   ٱلِرِتََٰيَٰحُ  ِ ََشح

َٰ ُكِ ُ لََعَ َتِدًرا َّلله قح  ٤٥ مُّ
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ُ چ٤٧ ُ ت َباُل  َسۡيه ِ
  چٱۡلح

ابن كثري ابلتاء بدل النون 

وفتح الياء، ومض الالم 

 الأخرية.

 

 
  چۦفِيهِ چ ٤٩

 .كثري بصةل هاء الضمريابن 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

َيا نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َُنوَن زِيَنُة ٱۡلح حَماُل َوٱِلح َٰلَِحَُٰت ۖ   ٱل  َوٱلحَبَٰقَِيَُٰت ٱلصه
ٌ ِعنَد َرِبَِك ثََواب   َمَل  َخۡيح

َ
ٌ أ ُ َوَيوحَم  ٤٦ ا وََخۡيح َباَل  نَُسِۡيِ ِ

ٱۡلح
ۡرَض بَارِزَة  

َ َنَٰهُ  َوتََرى ٱۡلح َحد   مح فَلَمح ُنَغادِرح ِمنحهُ  مح وََحَّشح
َ
 ٤٧ا أ

 ْ َٰ َرِبَِك َص وَُعرُِضوا َنَٰكُ ِجئحُتُمونَا  َقدح ا له ِف  لََعَ  مح َكَما َخلَقح
وه 
َ
ِۢ أ ة تُ  ۖ  َل َمره حَعَل لَكُ  مح بَلح زََعمح لهن َنه

َ
َوُوِضَع  ٤٨ا وحِعد  مه  مأ

رِِمنَي ٱلح  حُمجح ى ٱل فِقِنَي ِكَتَُٰب َفََتَ ا فِيُمشح َوَيُقولُوَن  هِ ِممه
ََٰويحلََتَنا َماِل َهََٰذا ٱلحِكَتَِٰب ََل ُيَغادُِر َصغَِۡية   ٓ  تََٰي َوََل َكبَِۡيةً إَِله

َص  حح
َ
َٰهَ أ ْ َحاِۡض  ا   ى ْ َما َعِملُوا لُِم َربَُّك ۖ   اَووََجُدوا َوََل َيظح

َحد  
َ
ْ لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح ِإَوذح قُلحَنا  ٤٩ اأ ْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓوا ٓ ُجُدوا إَِله

رِ َرِبِهِۦٓ  مح
َ
ِنِ َفَفَسَق َعنح أ ِ

َفَتتهِخُذونَُهۥ ۖ   إِبحلِيَس ََكَن ِمَن ٱۡلح
َ
أ

َِلَآَء ِمن ُدوِِن َوهُ  وح
َ
ۥٓ أ َتُه ُۢ  مح لَكُ  مح َوُذِرِيه بِئحَس  ۖ  َعُدوُّ

 َٰ آ ۞ ٥٠ لِِمنَي بََدَل  لِلظه َهدتُّهُ مه شح
َ
ۡرِض  َخلحقَ  مح أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
نُفِسهِ َوََل 

َ
حُمِضلِنَِي َعُضد  ُكنُت َوَما  مح َخلحَق أ  ٥١ا ُمتهِخَذ ٱل

تُ  ِيَن زََعمح ََكٓءَِي ٱَّله ْ ُۡشَ فَلَمح  مح فََدَعوحهُ  مح َوَيوحَم َيُقوُل نَاُدوا
ْ لَهُ  َتِجيُبوا بِق  مه  موََجَعلحَنا بَيحَنهُ  مح يَسح رُِموَن  ٥٢ا وح حُمجح َورََءا ٱل

نههُ 
َ
ِف  مُّ  مٱنلهاَر َفَظنُّٓواْ أ  ٥٣ا َواقُِعوَها َولَمح ََيُِدواْ َعنحَها َمِصح
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 چٱلحُقَرانَ چ٥٤

 ابن كثري ابلنقل.
 

 

 

 چَل  بَ قِ چ٥٥

ابن كثري بكرس القاف وفتح 

 الباء.

 چاؤ  ُهزُ چ٥٦

بدال الواو مهزة.  ابن كثري ابإ

 چۥيََداهُ چ٥٧

َقُهوهُ چ   چۥَيفح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 
 

لَِكهِ چ٥٩  چۥمُ لُِمهح

ابن كثري بضم املمي وفتح 

 الالم.

َٰهُ لَِفتَ چ٦٠   چۥى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َنا ِِف َهََٰذا  فح ِ َمَثل  ٱلحُقرحَءاِن َولََقدح َصه
 َوََكَن  ۖ  لِلنهاِس ِمن ُكِ

ء   ََثَ ََشح كح
َ
نَسَُٰن أ ِ

ِمُنوٓ ٱنلهاَس  َمَنعَ  َوَما ٥٤ َجَدَل   ٱۡلح ن يُؤح
َ
 اْ أ

ْ َربههُ إِذح َجآَءُهُم  فُِروا َتغح حُهَدىَٰ َويَسح ٓ  مح ٱل تِ إَِله
ح
ن تَأ

َ
 ُسنهُة  مح َيهُ أ

وح 
َ
لنَِي أ وه

َ تَِيُهُم ٱۡلح
ح
حُمرحَسلنَِي  ٥٥ ُقُبَل  ٱلحَعَذاُب يَأ  َوَما نُرحِسُل ٱل

ِيَن َوُمنِذرِينَ   ُمبَِّشِ
ْ بِٱلحَبَِٰطِل  ۖ  إَِله ِيَن َكَفُروا  َوُيَجَِٰدُل ٱَّله

ْ بِهِ  ِحُضوا َقه  َِلُدح ْ ۖ   ٱۡلح نِذُروا
ُ
ٓ أ ْ َءاتََٰيَِٰت َوَما َُذٓوا   ٥٦ا ُهُزو  َوٱَّته

ن ُذِكَِر أَِب لَُم ِممه ظح
َ
َرَض َعنحَها َونََِسَ َوَمنح أ عح

َ
 تََٰيَِٰت َرِبِهِۦ فَأ

َمتح  َٰ قُلُوبِهِ  ۖ  هُ يََدا َما قَده ِكنهًة  مح إِنها َجَعلحَنا لََعَ
َ
َقُهوأ ن َيفح

َ
  هُ أ

ُعهُ ۖ   اَوقحر   مح َوِِفٓ َءاَذانِهِ  ْ إًِذا  مح ِإَون تَدح َتُدٓوا حُهَدىَٰ فَلَن َيهح  إَِل ٱل
بَد  
َ
َةِ  ٥٧ا أ ِ  مِخُذهُ َؤايُ لَوح ۖ   َوَربَُّك ٱلحَغُفوُر ُذو ٱلرهۡحح َما َكَسُبواْ ب

َل لَُهُم ٱلحَعَذاَب  ههُ  ۖ  لََعجه ْ له  د  وحعِ مه  مبَل ل ِمن ُدونِهِۦ  ن ََيُِدوا
ئَِل   َنَٰهُ َوتِلحَك  ٥٨ َموح لَكح هح

َ
ْ وََجَعلحَنا  مح ٱلحُقَرىَٰٓ أ ا َظلَُموا لَمه

لِِكهِ  َٰ ُموَسَٰ لَِفتَ ِإَوذح قَاَل  ٥٩ا وحِعد  مه  ملَِمهح َٰٓ  هُ ى بحَرُح َحته
َ
 ََلٓ أ

َِضَ ُحُقب   مح
َ
وح أ
َ
َريحِن أ َحح بحلَُغ َُمحَمَع ٱِلح

َ
ا بَلََغا َُمح  ٦٠ا أ  َمعَ فَلَمه

ب  بَيحنِِهَما نَِسَيا ُحوَتُهَما  رِ َِسَ َحح
ََذ َسبِيلَُهۥ ِِف ٱِلح  ٦١ا فَٱَّته
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َٰهُ چ٦٢  چۥلَِفَتى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

نسَ چ٦٣
َ
َٰ أ  چۦنِيهِ ى

 ابن كثري بكرس الهاء والصةل. 

 چَنبحِغۦچ٦٤

 چۦُتَعِلَِمنِ چ٦٦

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا فهيام.

 چَءاَتيحَنَُٰهۥچ٦٥

َنَٰهُ چ   چۥوََعلهمح

بصةل هاء الضمري ابن كثري 

 .فهيم

 معًا. چَمَِعح چ٦٧

ساكن الياء وصاًل.  ابن كثري ابإ

 چۥِمنحهُ چ٧٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
َٰ چ٧٤  چكَِيَۢةَز

ابن كثري بأألف بعد الزاي 

 وختفيف الياء.

ا َجاَوَزا  َٰ فَلَمه قِيَنا ِمن َسَفرِنَاَءاتَِنا َغَدآَءنَ  هُ قَاَل لَِفَتى
 ا لََقدح لَ

رََءيحَت  ٦٢ا نََصب  َهََٰذا 
َ
َرةِ فَإِِنِ نَسِ قَاَل أ خح َويحَنآ إَِل ٱلصه

َ
يُت إِذح أ

 ٓ ُوَت َوَما نسَ  ٱۡلح
َ
َٰ أ ذحُكَرهُۥ هُ نِيى

َ
نح أ
َ
يحَطَُٰن أ ََذ  ۖ  إَِله ٱلشه َوٱَّته

رِ َعَجب   َحح
َٰلَِك َما ُكنها  ٦٣ا َسبِيلَُهۥ ِِف ٱِلح ا  ۖ  َنبحغِ قَاَل َذ تَده فَٱرح
َٰٓ َءاثَارِهَِما  ٓ فَوََجَدا َعبحد   ٦٤ا قََصص  لََعَ  هُ َءاَتيحَنَٰ ا ِمِنح ِعَبادِنَا

َة   َنَٰ ِمِنح  رَۡحح قَاَل ََلُۥ  ٦٥ا ُدنها ِعلحم  ـن له مِ  هُ ِعنِدنَا وََعلهمح
ن  ُموَسَٰ 

َ
َٰٓ أ تهبُِعَك لََعَ

َ
د  ُتَعلَِِمِن َهلح أ َت رُشح ا ُعلِِمح قَاَل  ٦٦ا ِممه

َتِطيَع  َٰ َما لَمح  ٦٧ا َصَبح   َمَِعَ إِنهَك لَن تَسح َِبُ لََعَ َوَكيحَف تَصح
ُ َصابِر  اَل قَ  ٦٨ا َُتِطح بِهِۦ ُخَبح   ا َوََلٓ َسَتِجُدِنٓ إِن َشآَء ٱَّلله

ِِص  عح
َ
ر   أ مح

َ
َتِّن فَََل تَسح قَاَل  ٦٩ا لََك أ َبعح َعن لحِّن ـ َ فَإِِن ٱته
 َٰٓ ء  َحته ِدَث  ََشح حح
ُ
ر   هُ لََك ِمنح أ َٰٓ إَِذا  ٧٠ا ذِكح فَٱنَطلََقا َحته

فِيَنةِ َخَرَقَها رِ ۖ   َركَِبا ِِف ٱلسه َتَها تِلُغح
َخَرقح
َ
لََها لََقدح قَاَل أ هح

َ
َق أ

ر  ـ ً َشيح ِجئحَت  قُلح إِنهَك  ٧١ا ا إِمح
َ
لَمح أ
َ
َتِطيَع قَاَل أ  َمَِعَ لَن تَسح

ِّن ِمنح ِن َؤاِخذح ََل تُ قَاَل  ٧٢ اَصَبح   بَِما نَِسيُت َوََل تُرحهِقح
رِي  مح

َ
َٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَلَٰم   ٧٣ا ُعّسح  أ ۥ قَاَل ا َفَقَتلَهُ فَٱنَطَلَقا َحته

س   َقَتلحَت َنفح
َ
ِ َنفح َزكِيهَۢة ا أ ر  ِجئحَت َشيحـ   َقدح له  س  بَِغۡيح  ٧٤ اا نُّكح
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 چَمَِعح چ٧٥

ساكن الياء  ابن كثري ابإ

 وصاًل.

 

 

 

 لكه. چۦَعلَيحهِ چ٧٧
بََواهُ چ٨٠

َ
 چۥأ

 معًا. چۥِمنحهُ چ٨١

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعاً 
 

َتِطيَع ۞   قُل لهَك إِنهَك لَن تَسح
َ
لَمح أ
َ
قَاَل  ٧٥ا َصَبح   َمَِعَ قَاَل أ

َدَها فَََل تَُصَِٰحبحِّن إِن  ِۢ َبعح ء َُك َعن ََشح تلح
َ
َت ۖ   َسأ ن مِ قَدح بَلَغح

ر  ُدِنِ ـله  َل قَ  ٧٦ا ُعذح هح
َ
َتَيآ أ
َ
َٰٓ إَِذآ أ َعَمآ فَٱنَطلََقا َحته َتطح َية  ٱسح رح

لََها هح
َ
ن يَُضِيُِفوُهَما فَوََجَدا فِيَها ِجَدار   أ

َ
ْ أ ا بَوح
َ
ن فَأ

َ
ا يُرِيُد أ

قَاَمُهۥ
َ
َت  قَاَل لَوح ۖ   يَنَقضه فَأ جح  هِ َعلَيح ِشئحَت تَلهَخذح

َ
 ٧٧ا ر  أ

نَبُِِئَك  ۖ  َبيحنَِك وَ قَاَل َهََٰذا فَِراُق بَيحِّن 
ُ
وِيِل َسأ

ح
لَمح َما بَِتأ

َتِطع  لَيح تَسح ً  هِ عه فِيَنُة فََّكنَتح لَِمَسَِٰكنَي  ٧٨ا َصَبح ا ٱلسه مه
َ
أ

َملُونَ  نح  َيعح
َ
َردتُّ أ

َ
رِ فَأ َحح

ِعيَبَها َوََكَن َوَرآَءهُ ِِف ٱِلح
َ
 لِك  مه  مأ

ُخُذ ُكه َسفِيَنة  َغصح 
ح
ا  ٧٩ا ب  يَأ مه

َ
بََواٱلحُغَلَُٰم َوأ

َ
ِ  هُ فََّكَن أ ِمَننيح ُمؤح

َيَٰن   ن يُرحهَِقُهَما ُطغح
َ
ر  ا فََخِشيَنآ أ نَآ  ٨٠ا َوُكفح َردح

َ
ن ُيبحِدلَُهَما فَأ

َ
أ

قحَرَب  ة  َزَكوَٰ  هُ ا ِمِنح َربُُّهَما َخۡيح  
َ
َداُر فََّكَن  ٨١ا رُۡحح  َوأ ِ

ا ٱۡلح مه
َ
َوأ

 ِ حَمِديَنةِ  لُِغَلََٰمنيح ِ ِِف ٱل ه  ز  ـَوََكَن ََتحَتُهۥ َكنيَتِيَمنيح ُهَما َوََكَن ل
بُوُهَما َصَٰلِح  

َ
ن أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
رَِجا ا فَأ َتخح ُهَما َويَسح ُشده

َ
ٓ أ َيبحلَُغا

َة   رِيَوَما َفَعلحُتُهۥ ۖ  ِبَِك ن ره مِِ  َكَنَُهَما رَۡحح مح
َ
َٰ  ۖ  َعنح أ لَِك َذ

وِيُل 
ح
لَيح تَأ ِطع عه لُونََك َعن ذِي ـ َ َويَسح  ٨٢ا َصَبح   هِ َما لَمح تَسح

 ِ َننيح تحلُواْ َعلَيحكُ  قُلح ۖ   ٱلحَقرح
َ
 ٨٣ًرا ذِكح  هُ نح مِِ  مَسأ
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 لكه. چفَٱتهَبعَ چ٨٥

ابن كثري هبمزة وصل وتشديد 

 التاء املفتوحة.

 چۥَوَءاَتيحَنَٰهُ چ٨٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چآءُ َجزَ چ٨٩

ابن كثري حبذف التنوين ومض 

 اهلمزة.

يحهِۦچ٩١  چَلَ

 كثري بصةل هاء الضمري.ابن 

يَاُجوَج چ٩٤
 چُجوجَ اَومَ 

بدال أألفًا.  ابن كثري ابلإ

َنِّن چ٩٥  چ َمكه

ابن كثري بفك الإدغام النون 

 الأوىل مفتوحة والثانية مكسورة.

 چفِيهِۦچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ دُ ٱلصُّ چ٩٦  چَفنيح

 ابن كثري بضم الصاد وادلال.
 

 چۦَعلَيحهِ چ

نها  ۡرإِنها َمكه
َ ء  ِمن  هُ ِض َوَءاَتيحَنَٰ ََلُۥ ِِف ٱۡلح ِ ََشح

تحَبَع  ٨٤ا َسبَب   ُكِ
َ
فَأ

ُرُب ِِف َعنيح   ٨٥َسبًَبا  ِس وََجَدَها َتغح مح رَِب ٱلشه َٰٓ إَِذا بَلََغ َمغح َحته
َب ِإَومه ۖ   اَووََجَد ِعنَدَها قَوحم   َۡحَِئة   ن ُتَعِذِ

َ
آ أ ِ إِمه َننيح َقرح

ََٰذا ٱلح آ قُلحَنا تََٰي
 
َ
ن   مح ن َتتهِخَذ فِيهِ أ بُُهۥ ُثمه  ٨٦ا ُحسح ا َمن َظلََم فََسوحَف ُنَعِذِ مه

َ
قَاَل أ

بُُهۥ َعَذاب  يَُردُّ إَِلَٰ َرِبِهِۦ  ر   اَفُيَعِذِ ا َمنح َءاَمَن وََعِمَل  ٨٧ا نُّكح مه
َ
َوأ

َّنَٰ آًء َجزَ ا فَلَُهۥ َصَٰلِح   ُسح مح  وََسَنُقوُل ۖ   ٱۡلح
َ
ُثمه  ٨٨ا رِنَا يُّسح  ََلُۥ ِمنح أ

تحَبَع 
َ
َٰٓ  ٨٩َسبًَبا أ َٰ َحته لُُع لََعَ ِس وََجَدَها َتطح مح لَِع ٱلشه إَِذا بَلََغ َمطح
ههُ له  م  قَوح  َنا بَِما ۖ   َكَذَٰلَِك  ٩٠ا ُدونَِها ِسَتح  ن مِِ  ممح ََنحَعل ل َحطح

َ
َوقَدح أ

يح  تحَبَع ُثمه  ٩١ا ُخَبح   هِ َلَ
َ
َٰٓ إَِذا بَلََغ  ٩٢َسبًَبا أ َ َحته يحِن وََجَد َبنيح ده  ٱلسه
َل   اـله ا م  ِمن ُدونِِهَما قَوح  َقُهوَن قَوح ْ تََٰيََٰذا  ٩٣ يََكاُدوَن َيفح قَالُوا
ِ إِنه  َننيح َقرح

ُجوَج ٱلح
ح
ُجوَج يَأ

ح
ۡرِض َفَهلح ََنحَعُل َوَمأ

َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح ُمفح
ن ََتحَعَل بَيحَنَنا َوَبيحَنهُ 

َ
َٰٓ أ ِّنِ قَاَل َما  ٩٤ا َسِد   مح لََك َخرحًجا لََعَ

 َمكه
ِعيُنوِِن َرَِبِ  هِ فِي

َ
َعلح بَيحَنكُ َخۡيح  فَأ جح

َ
ة  أ  ٩٥ا َردحمً  مح َوَبيحَنهُ  مح بُِقوه

َِديدِ  َ ۖ   َءاتُوِِن ُزَبَر ٱۡلح َٰٓ إَِذا َساَوىَٰ َبنيح ِ َحته َدَفنيح ْ ٱلصه ۖ   قَاَل ٱنُفُخوا
َٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ نَار   فحرِغح  ا قَاَل َءاتُوِِنٓ َحته

ُ
ر   هِ َعلَيح  أ َفَما  ٩٦ا قِطح

َطَُٰعٓواْ  َهُروٱسح ن َيظح
َ
ب  َوَما هُ أ َتَطَُٰعواْ ََلُۥ َنقح  ٩٧ا ٱسح

َهُروهُۥچ٩٧  ابن كثري بصةل هاء الضمري چَيظح

 .لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چاَسبَب  چ٩٢چاَسبَب  چ٨٩چاَسبَب  چ٨٥چاَسبَب  چ٨٤أ ية مالحظة: 

 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چاقَوحم  چ٨٦أ ية 
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 چاَدِك  چ٩٨

ابن كثري بتنوين الاكف  

 وحذف اهلمزة.

 

 

 

 

َِلَآَء چ١٠٢ وح
َ
آ ِۖا  أ  چنه

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

چُبونَ َُيحسِ چ١٠٤

 ابن كثري بكرس السني.

 

 

چاؤ  ُهزُ چ١٠٦

بدال الواو مهزة.   ابن كثري ابإ

 

 

 
 

َة  قَاَل  ُد َرَِبِ َجَعلَُهۥ فَإَِذا جَ ۖ   َِبِ ن ره مِِ  َهََٰذا رَۡحح ٓءَ آَء وَعح َوََكَن ۖ   َدَكه
ُد َرَِبِ َحِق   َضهُ ۞  ٩٨ا وَعح َنا َبعح ۖ   َيُموُج ِِف َبعحض   ذ  يَوحَمئِ  مح َوتََركح

ورِ  َنَٰهُ َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ َنا َجَهنهَم يَوحَمئِ  ٩٩ا ََجحع   مح فََجَمعح  ذ  وََعَرضح
َٰفِرِيَن َعرحًضاِلِ  ُيُنهُ  ١٠٠ لحَك عح

َ
ِيَن ََكنَتح أ  ِِف ِغَطآء  َعن مح ٱَّله
ًعا  َتِطيُعوَن َسمح رِي َوََكنُواْ ََل يَسح

ِينَ  ١٠١ذِكح فََحِسَب ٱَّله
َ
َكَفُرٓواْ  أ

ْ ِعَبادِي  ن َيتهِخُذوا
َ
َِلَآءَ ِمن ُدوِِنٓ أ وح

َ
ٓ  ۖ  أ ا نَا َجَهنهَم إِنه َتدح عح

َ
أ

َٰفِرِيَن نُزُ  ِ  مقُلح َهلح نُنَِبُِئكُ  ١٠٢ َل  لِلحَك َمًََٰل ب عح
َ
َّسِيَن أ خح

َ  ١٠٣ٱۡلح
ُيهُ  ِيَن َضله َسعح َيا وَهُ  مح ٱَّله نح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ نههُ َُيحَسُبوَن  مح ِِف ٱۡلح

َ
 مح أ

ْ أَِب ١٠٤ُُيحِسُنوَن ُصنحًعا  ِيَن َكَفُروا ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
 مح تََٰيَِٰت َرِبِهِ أ
َمَٰلُهُ  عح

َ
ن   مح فَََل نُقِيُم لَهُ  مح َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطتح أ  ١٠٥ا يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َوزح

 ٓ َٰلَِك َجَزا ْ َءاتََٰيَِٰت َورُُسِل  مح ؤُهُ َذ َُذٓوا ْ َوٱَّته  ُهُزًواَجَهنهُم بَِما َكَفُروا
َٰلَِحَِٰت ََكنَتح لَهُ  ١٠٦ ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َُٰت جَ  مح إِنه ٱَّله نه

َدوحِس  قُل  ١٠٨ فِيَها ََل َيبحُغوَن َعنحَها ِحَوَل  َخَِِٰلِيَن  ١٠٧نُُزًَل ٱلحفِرح
ُر ِمَدا لهوح  َحح ِ د  ََكَن ٱِلح ن تَنَفَد َُكَِمَِٰت َرَِبِ نَلَفَِد ا لِ

َ
ُر َقبحَل أ َحح ٱِلح

َمآ  ١٠٩ الِهِۦ َمَدد  بِِمثح َولَوح ِجئحَنا َرَِبِ  َُكَِمَُٰت  ۠ قُلح إِنه نَا
َ
 مح ِمِثحلُكُ  بََّش   أ

َمآ إَِلَُٰهكُ  نه
َ
ْ ۖ   إَِلَٰه  َوَِٰحد   مح يُوَحَٰٓ إَِله أ لَِقآَء َرِبِهِۦ َفَمن ََكَن يَرحُجوا

َملح َعَمَل   ِكح بِعِبَ  َصَٰلِح  فَلحَيعح َحَدُۢاا َوََل يُّشح
َ
 ١١٠ اَدةِ َرِبِهِۦٓ أ

َمًََٰل چ١٠٣مالحظة: أ ية  عح
َ
 يُعد لبن كثري.ل يعده امليك رأأس أ ية، فال  چأ
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ابن كثري چٓكهيٓعٓص چ١

ميد العني أأربع حراكت من 

 .6و 4 و 2ومن الطيبة الشاطبية.

َ چ٢ چهرَۡحح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

  چٓاءَ َزَكرِيه چ

ابن كثري ابهلمزة مفتوحة مع املد 

ويف الوصل بتسهيل اهلمزة  املتصل.

ٓ چالثانية.   چذح ا   ءَ َزَكرِيها

چَوَرآءِيَ چ٥

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َعلحهُ چ٦  چۥَوٱجح

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چتََٰيََٰزَكرِيهآُء إِنهاچ٧

ابن كثري ابهلمزة مفتوحة مع املد 

بدال ويف الوصل وهجان  املتصل. ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، وهو 

 املقدم للزبي 

  چتََٰيََٰزَكرِيهآُء وِنهاچ

 

 
 
 

 
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُر  ١ٓكهيٓعٓص  َِت ذِكح ٓ َرِبَِك َعبحَدهُۥ رَۡحح نَاَدىَٰ إِذح  ٢ َزَكرِيها
 ٓ ُم مِِّنِ قَاَل َرِبِ  ٣ا ًء َخفِِي  َربهُهۥ نَِدا َعظح

َتَعَل إِِنِ َوَهَن ٱلح َوٱشح
ُس َشيح 

ح
أ ُكنُۢ بُِدََعٓئَِك َرِبِ َشقِِي  ب  ٱلره

َ
ُت  ٤ا ا َولَمح أ ِإَوِنِ ِخفح

َِٰلَ ِمن  حَمَو ِِت ََعقِر  َوَرآءِي ٱل
َ
َرأ ن ا َفَهبح ِل مِ َوََكنَِت ٱمح

ُقوَب يَرِثُِّن َوَيرُِث ِمنح  ٥ا َك َوَِلِ  ُدنـله  َعلح ۖ   َءاِل َيعح  هُ َوٱجح
ٓ إِنها  ٦ا َرِبِ رَِضِي   ُمُهۥ َُيح تََٰيََٰزَكرِيها َك بُِغَلَٰم  ٱسح ُ لَمح  ََيَٰ نُبَِّشِ

ُۥ ِمن َقبحُل َسِمِي   َٰ يَُكوُن ِل ُغَلَٰم   ٧ا ََنحَعل َله نه
َ
 قَاَل َرِبِ أ

ِِت ََعقِر  
َ
َرأ ِكََبِ ا َوََكنَِت ٱمح

ُت ِمَن ٱلح قَاَل  ٨ا ِعتِِي  َوقَدح بَلَغح
ه َهنِيِ  َكَذَٰلَِك قَاَل 

ُتَك ِمن َقبحُل َولَمح َوقَدح خَ  َربَُّك ُهَو لََعَ لَقح
اتَُك  ٓ َءايَة  قَاَل َرِبِ ٱجح  ٩ َشيحـ   َله ۖ   َعل ِلِ

َ
قَاَل َءاَيُتَك أ

ََٰث ََلَال   َِم ٱنلهاَس ثََل
َٰ قَوحِمهِۦ ِمَن  ١٠ا َسوِِي   تَُكلِ فََخَرَج لََعَ

وحَحَٰٓ إََِلحهِ 
َ
َراِب فَأ حِمحح َرة   مح ٱل ن َسِبُِحواْ بُكح

َ
 ١١ا وََعِشِي   أ

 والوهجان يف الطيبة. چ نهاِۖا   تََٰيََٰزَكرِيهآءُ چ والتسهيل وهو املقدم لقنبل
بضم العني.ابن كثري چاتِِي  عُ چ٨

.لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چٓكهيٓعٓص چ١مالحظة: أ ية

 ُسوَرةُ مريم
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يحهِۦچ١٤ َِٰلَ  چبَِو
 چَعلَيحهِۦچ١٥

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

َ چ١٨   چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 چفََحَملَتحُهۥچ٢٢

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چ تُّ مُ چ٢٣

 ابن كثري بضم املمي.

ِ چ ي  ن  چ اسح

 ابن كثري بكرس النون.

ٓ ن ََتحتَ مَ چ٢٤  چَها

ابن كثري بفتح املمي والتاء 

 الثانية.

َ چ٢٥ َٰ ت  چطح قَ سه

ابن كثري بفتح التاء وتشديد 

 السني وفتح القاف.

ََيَٰ يَ تََٰيَٰ  ة   حح َم َصبِِي  ۖ   ُخِذ ٱلحِكَتََٰب بُِقوه ُكح   ١٢ا َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح
ة  ـن له ا مِِ وََحَنان   ُۢ  ١٣ا َوََكَن تَقِِي  ۖ   ُدنها َوَزَكوَٰ يح َوَبره َِٰلَ   َولَمح  هِ ا بَِو

 ُوِلَ َوَيوحَم َيُموُت  يَوحمَ  هِ َعلَيح وََسَلٌَٰم  ١٤ا يَُكن َجبهاًرا َعِصِي  
َيَم إِذِ ٱنتََبَذتح  ١٥ا َوَيوحَم ُيبحَعُث َحِي    َوٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب َمرح
لَِها َمَّكن   هح

َ
ََذتح ِمن ُدونِهِ  ١٦ا ا َۡشحقِِي  ِمنح أ  ا ِحَجاب   مح فَٱَّته

ٓ إََِلحَها ُروَحَنا َفَتَمثهَل لََها بََّش   رحَسلحَنا
َ
ٓ قَالَتح  ١٧ا ا َسوِِي  فَأ   إِِنِ

ُعوُذ بِٱلرهِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكن
َ
۠ رَُسوُل  ١٨ا َت تَقِِي  أ نَا

َ
ٓ أ َما  قَاَل إِنه

َهَب  َرِبِِك 
َ
َٰ يَُكوُن ِل  ١٩ا ا َزكِِي  لَِك ُغَلَٰم  ِۡل نه

َ
 قَالَتح أ

ُك بَغِِي   ُغَلَٰم  
َ
ِّن بََّش  َولَمح أ َسسح  قَاَل َكَذَٰلِِك  ٢٠ا َولَمح َيمح

ه َهنِيِ  
َعلَ ۖ   قَاَل َربُِّك ُهَو لََعَ ۥٓ َءايَ َونِلَجح ِ  ة  ُه َة  لِ   لنهاِس َورَۡحح

ر  ا   ِمِنه  مح
َ
ِضِي  َوََكَن أ قح  فَٱنتََبَذتح بِهِۦ  هُ فََحَملَتح ۞  ٢١ا ا مه

لَةِ  ٢٢ا ا قَِصِي  َمَّكن   ِع ٱنلهخح حَمَخاُض إَِلَٰ ِجذح َجآَءَها ٱل
َ
 فَأ
ي  َقبحَل َهََٰذا َوُكنُت  ِمتُّ قَالَتح تََٰيَٰلَيحتَِّن  نا نَسح   ٢٣ا ِسِي  مه

ََٰها   ََتحَزِِن قَدح َجَعَل َربُِّك ََتحَتِك َِسِِي  ِمن ََتحتَِهآ َفَناَدى
َله
َ
 ٢٤ا أ

لَةِ  ِع ٱنلهخح  ٢٥ا ا َجنِِي  َعلَيحِك ُرَطب  تَُسَٰقِطح َوُهِزِٓي إََِلحِك ِِبِذح
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 چإََِلحهِۦچ٢٩

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 
 

ُل چ٣٤  چقَوح

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

 چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نه چ٣٦
َ
 چ َوأ

 ابن كثري بفتح اهلمزة.

ُبُدوهُ چ   چۥفَٱعح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَرَٰط  سِ چ

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

َِب َوقَِرِي َعيحن   َ َحد  ۖ   افَلُُكِ َوٱۡشح
َ
بََّشِ أ

ا تََريِنه ِمَن ٱلح ا فَإِمه
َوحَم إِنِسِي  إِِنِ نََذرحُت لِلرهِنَٰمۡح َصوحم   َفُقوِلٓ  َكلَِِم ٱَلح

ُ
ا ا فَلَنح أ

تَتح  ٢٦
َ
َمَها ََتحِملُُهۥفَأ َيُم ۖ   بِهِۦ قَوح اَشيح ِجئحِت  لََقدح قَالُواْ تََٰيََٰمرح  ـ  
 َسوحء   ٢٧ا فَرِِي  

َ
َرأ بُوِك ٱمح

َ
َت َهَُٰروَن َما ََكَن أ خح

ُ
أ َوَما ََكنَتح  َيَٰٓ
ِك بَغِِي   مُّ

ُ
َشاَرتح  ٢٨ا أ

َ
ْ َكيح ۖ   هِ إََِلح  فَأ َف نَُكلُِِم َمن ََكَن قَالُوا

ِد َصبِِي  ِِف  حَمهح َِّٰنَ ٱلحِكَتََٰب قَاَل إِِنِ َعبحُد ٱ ٢٩ا ٱل ِ َءاتَى َّلله
َصَِّٰن وََجَعَلِّن ُمَبارَ  ٣٠ا وََجَعلَِّن نَبِِي   وح

َ
َن َما ُكنُت َوأ يح

َ
ًَك أ

ةِ  لَوَٰ ُت َحِي  بِٱلصه ةِ َما ُدمح َكوَٰ ِ  ٣١ا َوٱلزه ُۢا ب ِِت َولَمح َوَبره َِٰلَ َو
ه يَوحَم ُوِلتُّ َوَيوحَم  ٣٢ا ا َشقِِي  َجبهار  ََيحَعلحِّن  َلَُٰم لََعَ َوٱلسه
ُموُت 

َ
بحَعُث َحِي  أ

ُ
َٰلَِك ِعيََس ٱ ٣٣ا َوَيوحَم أ َيمَ َذ َل ۖ   بحُن َمرح قَوح

َِقِ 
ِي فِيٱۡلح وَن َيمح  هِ ٱَّله ن َيتهِخَذ ِمن َوَل   ٣٤ََتُ

َ
ِ أ ۖ   َما ََكَن َّلِله

ۥٓ  ر   ۖ  ُسبحَحََٰنُه مح
َ
َماإَِذا قَََضَٰٓ أ  ٣٥َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن  ا فَإِنه

َ َرَِبِ َوَربُّكُ ٱ ِإَونه  ُبُدو مح َّلله َتقِيم   ِصَرَٰط  َهََٰذا  ۖ  هُ فَٱعح سح  ٣٦مُّ
َزاُب ِمنُۢ  حح

َ َتلََف ٱۡلح ِ  ل  فََويح ۖ   مح بَيحنِهِ فَٱخح ِيَن كَ لِ ْ ِمن َّله َفُروا
َهِد يَ  شح م  َعِظيم  مه ِمعح بِهِ  ٣٧وح سح

َ
بحِِصح  مح أ

َ
تُوَننَا  يَوحَم َوأ

ح
 يَأ

َوحَم ِِف َضَلَٰل  َلَٰ 
َٰلُِموَن ٱَلح بنِي   ِكِن ٱلظه  ٣٨مُّ
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بِيهِۦچ٤٢
َ
 چِۡل

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

بَ چ
َ
أ  لكه. چهَيَٰٓ

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

 چاَرَٰط  سِ چ٤٣

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

َ چ٤٥   چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 
 
 
 
 

  چاص  ُُمحلِ چ٥١

 ابن كثري بكرس الالم.

نِذرحهُ 
َ
ُر َوهُ  مح َوأ مح

َ ةِ إِذح قَُِضَ ٱۡلح َ َّسح لَة   مح يَوحَم ٱۡلح ََل  مح َوهُ  ِِف َغفح
ِمُنوَن يُ  ۡرَض َوَمنح َعلَيحَها ِإَوََلحَنا إِنها  ٣٩ؤح

َ ََنحُن نَرُِث ٱۡلح
يق   ۖ  َوٱذحُكرح ِِف ٱلحِكَتَِٰب إِبحَرَٰهِيمَ  ٤٠يُرحَجُعوَن  ا إِنهُهۥ ََكَن ِصِدِ

بِيذح إِ  ٤١ نهبِيًّا
َ
بَِت  هِ قَاَل ِۡل

َ
أ َمُع َوََل َيَٰٓ ُبُد َما ََل يَسح لَِم َتعح

ِّن َعنَك َشيح يُ  بَِت  ٤٢ا ـ   بحِِصُ َوََل ُيغح
َ
أ إِِنِ قَدح َجآَءِن ِمَن َيَٰٓ

تَِك َما لَمح ٱلحعِلحِم 
ح
ِدَك فَٱتهبِعح يَأ هح

َ
بَِت  ٤٣ا َسوِِي  ا ِصَرَٰط  ِّنٓ أ

َ
أ َيَٰٓ

يحَطَٰنَ  ُبِد ٱلشه يحَطََٰن ََكَن لِلرهِنَٰمۡح إِنه ٱلۖ   ََل َتعح  ٤٤ا َعِصِي  شه
بَِت 

َ
أ ٓ َيَٰٓ َك َعَذاب  مِِ إِِنِ ن َيَمسه

َ
َخاُف أ

َ
ٱلرهِنَٰمۡح َفَتُكوَن َن أ
يحَطَِٰن َوَِلِ     ٤٥ا لِلشه

َ
نَت َعنح َءالَِهِت قَاَل أ

َ
إِبحَرَٰهِيمُ َراِغٌب أ ۖ   َيَٰٓ

 ِ رحَُجَنهَك  مح ن له لَئ
َ
ِِن َملِِي  ۖ   تَنَتهِ َۡل ُجرح ۖ   َسَلٌَٰم َعلَيحَك قَاَل  ٤٦ا َوٱهح
فُِر  َتغح سح

َ
ٓ َسأ ََتِلُكُ  ٤٧ا ََكَن َِب َحفِِي  إِنهُهۥ ۖ   لََك َرَِبِ عح

َ
َوَما  مح َوأ

ُكوَن بُِدََعِٓء 
َ
ٓ أ َله
َ
ُعواْ َرَِبِ َعََسَٰٓ أ دح

َ
ِ َوأ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله تَدح

ََتَ  ٤٨ا َرَِبِ َشقِِي   ا ٱعح ُبُدوَن ِمن  مح لَهُ فَلَمه ِ َوَما َيعح ُدوِن ٱَّلله
ُقوَب  َحََٰق َوَيعح ۥٓ إِسح  ۖ   َوَهبحَنا ََلُ

 مَوَوَهبحَنا لَهُ  ٤٩ا َنا نَبِِي   َجَعلح َوُُكِ 
َتَِنا وََجَعلحَنا لَهُ ن ره مِِ  ق  َعلِِي   مح ۡحح َوٱذحُكرح ِِف  ٥٠ا لَِساَن ِصدح

 ٥١ا  نهبِِي  َوََكَن رَُسوَل  ا ُُمحلَص  إِنهُهۥ ََكَن  ۖ  ٱلحِكَتَِٰب ُموَسَٰٓ 
يعده امليك، فهي  معدودة لبن كثري. چإِبحَرَٰهِيمَ چ٤١مالحظة: أ ية 
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 چۥَوَنََٰديحَنَٰهُ چ٥٢

بحَنَٰهُ چ  چۥَوقَره

َخاهُ چ٥٣
َ
 چۥأ

َنَُٰهۥچ٥٧   چَوَرَفعح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيم مجيعا
 

 

 

 

 

 
َخلُونَ چ٦٠  چيُدح

ابن كثري بضم الياء وفتح 

 اخلاء.

 
 

يح ِمن  هُ َوَنََٰديحَنَٰ 
َ ورِ ٱۡلح بحَنَٰ َجانِِب ٱلطُّ  َهبحَناَووَ  ٥٢ اََنِِي   هُ َمِن َوقَره

ٓ ن ره ََلُۥ مِ  َتَِنا َخا ۡحح
َ
ِكَتَِٰب َوٱذحُكرح ِِف ٱلح  ٥٣ا ُروَن نَبِِي  َهَٰ  هُ أ

َمَٰعِيَل  ح ٱََكَن َصادَِق  إِنهُهۥ ۖ  إِسح َوََكَن  ٥٤ا  نهبِِي  ِد َوََكَن رَُسوَل  وَعح ل
 
ح
هح يَأ

َ
ِ  ۥلَهُ ُمُر أ ةِ ٱب لَوَٰ ةِ َوََكَن ِعنَد َرِبِهِۦ َمرحِضِي  لصه َكوَٰ  ٥٥ اَوٱلزه

رِيَس ٱلحِكَتَِٰب  َوٱذحُكرح ِِف  يق   إِنهُهۥ ََكنَ  ۖ  إِدح  ٥٦ا ا نهبِِي  ِصِدِ
َنَٰ  نحَعَم  ٥٧َمَّكنًا َعلِيًّا  هُ َوَرَفعح

َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ُ َعلَيحهِ أ  مٱَّلله

ِ مِِ  نح َۡحَلحَنا َمَع نُوح   ِمن ُذِرِيهةِ َءاَدمَ َن ـ  َن ٱنلهبِِي َوِمن  َوِممه
َٰٓءِيَل ُذِرِيهةِ إِبحَرَٰ  َر ٓ هِيَم ِإَوسح َتبَيحَنا َنا َوٱجح نح َهَديح إَِذا ُتتحَلَٰ  ۖ  َوِممه
۞  ٥٨۩  اَوُبِكِي   ۤاٗدَّجُس َءاتََٰيَُٰت ٱلرهِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ مح َعلَيحهِ 

ِدهِ  َبُعواْ  مح فََخلََف ِمنُۢ َبعح ةَ َوٱته لَوَٰ ْ ٱلصه َضاُعوا
َ
َخلحٌف أ

َِٰت   َهَو َن َغيًّا  ٱلشه َوَءاَمَن وََعِمَل إَِله َمن تَاَب  ٥٩فََسوحَف يَلحَقوح
ْوَلَٰٓئَِك َصَٰلِح  

ُ
ُخلُوَن ا فَأ َنهَة يَدح لَُموَن َشيح ٱۡلح  ٦٠ا ـ   َوََل ُيظح

َمَُٰن ِعَباَدهُۥ  ن  ٱلهِت وََعَد ٱلرهحح َِٰت َعدح إِنهُهۥ ََكَن  ۖ  بِٱلحَغيحبِ َجنه
تِ وَعح 

ح
َمُعوَن فِيَها لَ له  ٦١ اِي  ُدهُۥ َمأ ًوا إَِله َسَلَٰم  ـا يَسح  مح َولَهُ ۖ   اغح

َرة   مح رِزحُقهُ  َنهُة ٱلهِت  ٦٢ا وََعِشِي   فِيَها بُكح نُورُِث مِنح تِلحَك ٱۡلح
رِ َرِبَِك  ٦٣ا ِعَبادِنَا َمن ََكَن تَقِِي   مح

َ
ُل إَِله بِأ َما ََلُۥ ۖ   َوَما نَتَََنه

َٰلَِك   َ َذ يحِديَنا َوَما َخلحَفَنا َوَما َبنيح
َ
َ أ  ٦٤اِي  َوَما ََكَن َربَُّك نَسِ  َبنيح
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هُ چ٦٥ ُبدح  چۥفَٱعح

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چ٦٦
َ
  چَذا•أ

 .ابن كثري ابلتسهيل

 چ تُّ مُ چ

 ابن كثري بضم املمي.

 چرُ كه يَذه چ٦٧

ابن كثري بفتح اذلال والاكف 

 مع تشديدهام.

َنَٰهُ چ  چۥَخلَقح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 معًا. چاثِِي  جُ چ٦٨

 چاتِِي  عُ چ٦٩

 چالِِي  ُص چ٧٠

 ابن كثري بضم أأول اللكامت.

َقام  چ٧٣  چامُّ

 ابن كثري بضم املمي.

 

ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما ره  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُبدح بُّ ٱلسه  َطَِبح َوٱصح  هُ فَٱعح

لَُم ََلُۥ َسِمِي   ۖ  لِعَِبََٰدتِهِۦ ن ٦٥ا َهلح َتعح ِ
ءَِذاَسَُٰن َوَيُقوُل ٱۡلح

َ
َما  أ

َرُج َحيًّا  ِمتُّ  خح
ُ
َو ََل  ٦٦لََسوحَف أ

َ
ُكُر أ نَسَُٰن يَذح ِ

نها ٱۡلح
َ
أ

َنَٰ  نههُ فََوَرِبَِك نَلَحح  ٦٧ا ـ   َولَمح يَُك َشيح ِمن َقبحُل  هُ َخلَقح  مح ُّشَ
نههُ  ِۡضَ َيَِٰطنَي ُثمه نَلُحح َل جَ  مح َوٱلشه ُثمه  ٦٨ا ِجثِِي  َهنهَم َحوح

هُ  َعنه ِمن ُكِِ نَلََنِ  يُّ
َ
َشدُّ لََعَ ٱلرهِنَٰمۡح  مح ِشيَعة  أ

َ
ُثمه  ٦٩ا ِعتِِي  أ

ِيَن هُ نَلَحح  لَُم بِٱَّله عح
َ
َلَٰ بَِها  مح ُن أ وح

َ
إَِله  مح ِإَون ِمِنكُ  ٧٠ا ِصلِِي  أ

َٰ َرِبَِك ا   ارُِدهَ وَ  ِضِي  َحتحم  ََكَن لََعَ قح ِيَن ثُ  ٧١ا ا مه مه ُنَنِّجِ ٱَّله
نََذرُ  ْ وه َقوا َٰلِِمنيَ  ٱته  مح ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ  ٧٢ا ِجثِِي  فِيَها  ٱلظه
َُٰتَنا  يُّ  َبِيَِنَٰت  َءاتََٰي

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ْ لَِّله ِيَن َكَفُروا قَاَل ٱَّله

ِ َخۡيح   َفرِيَقنيح
َقام  ٱلح َسُن نَِديِ  ا مه حح

َ
َنا َقبحلَهُ  ٧٣ا َوأ لَكح هح

َ
 مَوَكمح أ

ن  هُ مِِ  َثَٰث   مح ن قَرح
َ
َسُن أ حح

َ
ي  أ َلَٰلَةِ قُلح  ٧٤ا ا َورِءح َمن ََكَن ِِف ٱلضه

َمَُٰن َمدًّ  ُددح ََلُ ٱلرهحح ا ا   فَلحَيمح ْ َما يُوَعُدوَن إِمه ا وح
َ
َٰٓ إَِذا َرأ َحته

لَُموَن َمنح ُهَو َۡشِ   اَعَة فََسَيعح ا ٱلسه َّكن   ٱلحَعَذاَب ِإَومه ا مه
َعُف ُجند   ضح

َ
ْ ُهد  َوَيزِيُد ٱ ٧٥ا َوأ ا َتَدوح ِيَن ٱهح ُ ٱَّله ۖ   ىَّلله

ٌ ِعنَد َرِبَِك  َٰلَِحَُٰت َخۡيح ا ثََواب   َوٱلحَبَٰقَِيَُٰت ٱلصه َردًّ  ٧٦ا وََخۡيح  مه
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 چِمنحُهۥچ٩٠

 چَءاتِيهِۦچ٩٥

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

فََرَءيحَت 
َ
ِي َكَفَر أَِبأ وَتنَيه َماَل  ٱَّله

ُ
اتََٰيَٰتَِنا َوقَاَل َۡل  ٧٧ َوَوَلً

لََع  طه
َ
د  أ ََذ ِعنَد ٱلرهِنَٰمۡح َعهح ِم ٱَّته

َ
ُتُب    َُكه  ٧٨ا ٱلحَغيحَب أ َسَنكح

َيُقوُل َونَرِثُُهۥ َما  ٧٩ا َما َيُقوُل َوَنُمدُّ ََلُۥ ِمَن ٱلحَعَذاِب َمِد  
تِيَنا 
ح
َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ ٨٠ا د  فَرح َوَيأ ِ َءالِهَ َوٱَّته َ  ة  َّلله ْ لَهُ َِلِ  مح ُكونُوا
ُفُروَن بِعَِباَدتِهِ    َُكه  ٨١ اِعِز   يحهِ َوَيُكونُوَن  مح َسَيكح

 مح َعلَ
ا  َٰفِرِينَ  ٨٢ِضدًّ َيَِٰطنَي لََعَ ٱلحَك رحَسلحَنا ٱلشه

َ
ٓ أ ا نه
َ
لَمح تََر أ

َ
 أ

ِز   مح تَُؤزُّهُ 
َ
َجلح َعلَيحهِ  ٨٣ا أ َما َنُعدُّ لَهُ ۖ   مح فَََل َتعح  ٨٤ا َعِد   مح إِنه

حُمتهقِنَي إَِل  رِِمنَي  ٨٥ا ٱلرهِنَٰمۡح َوفحد  يَوحَم ََنحُّشُ ٱل حُمجح َونَُسوُق ٱل
ََذ ـله  ٨٦ا د  إَِلَٰ َجَهنهَم وِرح  َفََٰعَة إَِله َمِن ٱَّته لُِكوَن ٱلشه ا َيمح

د   ِعندَ  َمَُٰن َولَ  ٨٧ا ٱلرهِنَٰمۡح َعهح ََذ ٱلرهحح  َقدح له  ٨٨ اد  ـَوقَالُواْ ٱَّته
رح تََكاُد  ٨٩ا ا إِِد  ـ ً َشيح  مح تُ ِجئح  َُٰت َيَتَفطه َمََٰو َوتَنَشقُّ  هُ َن ِمنح ٱلسه

ا  َباُل َهدًّ ِ
ۡرُض َوََّتِرُّ ٱۡلح

َ اْ لِلرهِنَٰمۡح ٩٠ٱۡلح ن َدَعوح
َ
َوَما  ٩١ا َوَل   أ

ايَۢنَبِغ لِلره  ن َيتهِخَذ َوَلً
َ
َِٰت  ٩٢ِنَٰمۡح أ َمََٰو إِن ُكُّ َمن ِِف ٱلسه

ٓ َءاِِت ٱلرهِنَٰمۡح َعبح  ۡرِض إَِله
َ َص  َقدح له  ٩٣ا د  َوٱۡلح حح

َ
َٰهُ أ هُ  مح ى  مح وََعده

ًدايَوح  هِ َءاتِي مح َوُُكُّهُ  ٩٤ اَعِد    ٩٥َم ٱلحقَِيََٰمةِ فَرح
 يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چاَمِد  چ٧٩مالحظة: أ ية 
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َنَُٰهۥچ٩٧ ح  چيَّسه

 الضمري. ابن كثري بصةل هاء
 
 
 
 
 
 
 

 سورة طه

 
 چٱلحُقَرانَ چ٢

 ابلنقل.ابن كثري 

َ چ١٠ ُت  إِِنِ   چَءانَسح

َ چ َعِلِ
  چله

ابن كثري بفتح الياء وصاًل 

 فهيام.

 چ١٢
َ
َ أ ۠  ِنِ نَا

َ
 .چأ

ابن كثري بفتح اهلمزة الأوىل 

  والياء.

 چىَٰ ُطوَ چ

ابن كثري بفتح الواو بال 

تنوين.

َعُل لَُهُم  َٰلَِحَِٰت َسَيجح ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا  إِنه ٱَّله
َمَُٰن ُوِد   َنَٰ فَإِنهَما  ٩٦ا ٱلرهحح ح َ بِهِ  هُ يَّسه حُمتهقنَِي بِلَِسانَِك تِلُبَِّشِ ٱل
َنا َقبحلَهُ  ٩٧ا ِد  ـا لُّ م  َوتُنِذَر بِهِۦ قَوح  لَكح هح

َ
ن  َهلح  مَوَكمح أ ِمِن قَرح

َمُع لَهُ مِِ  مَُتِسُّ ِمنحهُ  وح تَسح
َ
َحد  أ

َ
َزُۢا  مح نح أ   ٩٨رِكح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِمۡسِب  ٱَّلله

َا َعلَيحَك  ١طه  نَزنلح
َ
ََّقَٰٓ ٱلحُقرحَءاَن َمآ أ كِرَ  إَِله  ٢لِتَشح ِ  ة  تَذح ِ َمن ل
نح َخلََق تََنِيَل   ٣ََيحََشَٰ    ِمِمه

َ َِٰت ٱلحُعَل ٱۡلح َمََٰو  ٤ۡرَض َوٱلسه
َتَوىَٰ  َمَُٰن لََعَ ٱلحَعرحِش ٱسح َِٰت َوَما ِِف  ٥ٱلرهحح َمََٰو ََلُۥ َما ِِف ٱلسه

ىَٰ  َ ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما َوَما ََتحَت ٱلَثه
َ ِل  ٦ٱۡلح ِإَون ََتحَهرح بِٱلحَقوح

ََف  خح
َ
ه َوأ لَُم ٱلِّسِ ُ  ٧فَإِنهُهۥ َيعح ََٰه إِ  ََلٓ ٱَّلله َمآُء ۖ   َله ُهوَ إَِل سح

َ ََلُ ٱۡلح
َّنَٰ  ُسح ََٰك َحِديُث ُموَسَٰٓ  ٨ٱۡلح تَى

َ
َفَقاَل ا إِذح رََءا نَار   ٩َوَهلح أ
 ْ ُكُثٓوا لِهِ ٱمح هح

َ
ٓ ِۡل ُت نَاإِِنِ ٓ ا له ر  َءانَسح نحَها بَِقبَس  مِِ  مَءاتِيكُ َعِلِ

ِجُد لََعَ ٱنلهارِ ُهد  
َ
وح أ
َ
تَ  ١٠ى أ

َ
آ أ ََٰها فَلَمه ٓ  ١١نُودَِي تََٰيَُٰموَسَٰٓ ى إِِنِ

نَا۠ 
َ
ِس أ حُمَقده حَوادِ ٱل لَيحَك إِنهَك بِٱل لَعح َنعح  ١٢ ىُطو  َربَُّك فَٱخح

 ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چطهچ١مالحظة: أ ية 
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  چإِنهِّنَ چ١٤

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 
 

َٰهُ چ١٦  چۥَهَوى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

  چفِيَها َوِلح چ١٨

ساكن الياء وصاًل.  ابن كثري ابإ

 
 

 

 
 

 

ِخَ چ٣٠
َ
  چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.
هُ چ٣٢ ِكح ۡشح

َ
  چۥَوأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َتِمعح لَِما يُوَحَٰٓ  تَُك فَٱسح ََتح نَا ٱخح
َ
ُ إِنهِّنٓ  ١٣َوأ نَا ٱَّلله

َ
َٰ  ََلٓ أ ۠ إَِل نَا

َ
ٓ أ  َه إَِله

ةَ  لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
ِن َوأ ُبدح رِيٓ فَٱعح اَعَة َءاتَِيةٌ إِنه  ١٤ َِّلِكح َكاُد  ٱلسه

َ
أ

ََعَٰ  ِۢس بَِما تَسح َزىَٰ ُكُّ َنفح فِيَها تِلُجح خح
ُ
نهَك َعنحَها  ١٥أ فَََل يَُصده
ِمُن ـن له مَ  َٰ ا يُؤح َبَع َهَوى َوَما تِلحَك بَِيِمينَِك  ١٦َدىَٰ َفََتح  هُ بَِها َوٱته

َٰ  ١٧َسَٰ تََٰيَُٰمو ُهشُّ بَِها لََعَ
َ
ْ َعلَيحَها َوأ ُؤا تََوكه

َ
قَاَل ِهَ َعَصاَي أ

َرىَٰ ـ َ فِيَها مَ َوِلَ َغَنِم  خح
ُ
لحقَِها تََٰيَُٰموَسَٰ  ١٨ارُِب أ

َ
 ١٩قَاَل أ

ََٰها فَإَِذا ِهَ َحيهة   لحَقى
َ
ََعَٰ  فَأ َها  ٢٠تَسح ۖ   َوََل ََّتَفح قَاَل ُخذح

و
ُ ُممح يََدَك إَِلَٰ  ٢١َلَٰ َسُنعِيُدَها ِسَۡيَتَها ٱۡلح َجَناِحَك ََّتحُرجح  َوٱضح

ِ َبيحَضآء  َرىَٰ   ُسوٓء  ِمنح َغۡيح خح
ُ
َٰتَِنا  لَُِنَِيَك ِمنح  ٢٢َءايًَة أ َءاتََٰي

َى  َن إِنهُهۥ َطَغَٰ  ٢٣ٱلحُكَبح حح  ٢٤ٱذحَهبح إَِلَٰ فِرحَعوح َ قَاَل َرِبِ ٱۡشح
رِي  ح  ٢٥ِل َصدح رِي ِلٓ  َويَِّسِ مح

َ
لُلح  ٢٦أ َدة   َوٱحح ِ ن مِِ  ُعقح َساِن لِ

ِل  ٢٧ َقُهواْ قَوح َعل ِلِ َوزِير   ٢٨َيفح ِل َوٱجح هح
َ
ِخ وَن َهَٰرُ  ٢٩ا ِمِنح أ

َ
 أ

رِي  ٣٠ زح
َ
ُددح بِهِۦٓ أ ِكح  ٣١ٱشح ۡشح

َ
رِي  هُ َوأ مح

َ
ََكح نَُسِبَِحَك  ٣٢ِِفٓ أ

ُكَرَك َكثًِۡيا  ٣٣ا َكثِۡي   قَاَل  ٣٥ا إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصۡي   ٣٤َونَذح
وتِيَت قَدح 
ُ
لََك أ َرىَٰٓ َولََقدح َمنَ  ٣٦ ُموَسَٰ تََٰيَٰ ُسؤح خح

ُ
ةً أ  ٣٧نها َعلَيحَك َمره
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 چۦٱقحِذفِيهِ چ٣٩

 چۦفَٱقحِذفِيهِ چ

هُ چ ُخذح
ح
 چۥيَأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

 

 
َِسَ چ٤١   چنِلَفح

رِيَ چ٤٢
  چذِكح

ابن كثري بفتح الياء وصاًل 

 فهيام.
 

 

 

 
 

ِمَِك َما يُوَحَٰٓ 
ُ
ٓ إَِلَٰٓ أ وحَحيحَنا

َ
ِن ٱقحِذفِي ٣٨إِذح أ

َ
ِِف ٱتلهابُوِت  هِ أ

َمُّ  هِ فَٱقحِذفِي َِمِ فَلحُيلحِقهِ ٱَلح ُخذح ِِف ٱَلح
ح
اِحِل يَأ ِ  ِو  َعدُ  هُ بِٱلسه   ـِل

لحَقيحُت  ۖ  ُهۥـِو  له وََعدُ 
َ
َٰ َعيحِّنٓ ِمِِّنِ  َعلَيحَك َُمَبهة  َوأ َنَع لََعَ  ٣٩َوتِلُصح

ُدلُّكُ إِ 
َ
ُتَك َفَتُقوُل َهلح أ خح

ُ
َِشٓ أ ُفلُُهۥ مح ذح َتمح َٰ َمن يَكح ۖ   لََعَ

ِمَِك ََكح َتَقره َعيحُنَها َوََل ََتحَزنَ 
ُ
َنََٰك إَِلَٰٓ أ س   ۖ  فَرََجعح ا َوَقَتلحَت َنفح
يحَنََٰك ِمَن ٱلح  ََٰك َفَنجه ِل َفلَبِثح ا   ُفُتون  َغِمِ َوَفَتنه هح

َ
َت ِسننَِي ِِفٓ أ

َيَن ُثمه ِجئحَت  َٰ َمدح ُتَك  ٤٠ تََٰيَُٰموَسَٰ  قََدر   لََعَ َطَنعح َِس  َوٱصح  نِلَفح
ُخوَك أَِب ٤١

َ
نَت َوأ

َ
رِي تََٰيَِٰت َوََل تَنَِيا ِِف ٱذحَهبح أ

ٱذحَهَبآ  ٤٢ذِكح
َن إِنهُهۥ َطَغَٰ   ن  ِيِ ـله  َل  َفُقوََل ََلُۥ قَوح  ٤٣ إَِلَٰ فِرحَعوح

ُر ا له َعلهُهۥ َيَتَذكه
وح ََيحََشَٰ 

َ
ن  ٤٤أ

َ
وح أ
َ
ٓ أ ُرَط َعلَيحَنا ن َيفح

َ
َنا ََّنَاُف أ ٓ إِنه قَاََل َربهَنا

َغَٰ  ٓ  ٤٥َيطح َرىَٰ ۖ   قَاَل ََل ََّتَاَفا
َ
َمُع َوأ سح

َ
ٓ أ تِ فَ  ٤٦ إِنهِّن َمَعُكَما

ح
 هُ َياأ

رحِسلح َمَعَنا بَِّنٓ  َفُقوََلٓ 
َ
َٰٓءِيَل  إِنها رَُسوََل َرِبَِك فَأ َر بحهُ إِسح ۖ   مح َوََل ُتَعِذِ

حُهَدىَٰٓ ۖ   ِبَِك ن ره مِِ  يَة  أَِب ِجئحَنََٰك  قَدح  َٰ َمِن ٱتهَبَع ٱل َُٰم لََعَ َل  ٤٧ َوٱلسه
َٰ مَ  نه ٱلحَعَذاَب لََعَ

َ
ٓ أ وِحَ إََِلحَنا

ُ
َٰ إِنها َقدح أ َب َوتََوله قَاَل  ٤٨ن َكذه

َط َٰ ُكه قَاَل  ٤٩بُُّكَما تََٰيَُٰموَسَٰ ن ره َفمَ  عح
َ
ِٓي أ ء   َربَُّنا ٱَّله ََشح

وَلَٰ  ٥٠ُثمه َهَدىَٰ َخلحَقُهۥ 
ُ  ٥١قَاَل َفَما بَاُل ٱلحُقُروِن ٱۡلح

  يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چِّنِ مِِ  َُمَبهة  چ٣٩مالحظة: أ ية 

َِس چ٤١وأ ية  ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چنِلَفح
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 چاد  َهَٰ مِ چ٥٣

ابن كثري بكرس املمي وفتح 

 الهاء وأألف بعدها.

 

 

 

 

 

َريحَنَٰهُ چ٥٦
َ
  چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 چىو  سِ چ٥٨

 ابن كثري بكرس السني.

 

 
َحَتكُ چ٦١  چۥمُ فَيَسح

 ابن كثري بفتح الياء واحلاء.

  چنِِ َهََٰذَٰٓ چ٦٣

ابن كثري بتشديد النون مع 

 املد الالزم قبلها.

ُمَها ِعنَد َرَِبِ ِِف كَِتَٰ قَاَل 
 ۖ   ب  ِعلح

 َرَِبِ َوََل يَنََس ـله
ا يَِضلُّ

ۡرَض  ٥٢
َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح د  ٱَّله فِيَها  مح وََسلََك لَكُ ا َمهح

نَزَل ِمَن ُسُبَل  
َ
َمآءِ َمآء   َوأ َوَٰج   ٱلسه زح

َ
َنا بِهِۦٓ أ رَجح خح

َ
ا ِمِن فَأ

َٰ  نهَبات   ْ  ٥٣َشته ْ ُُكُوا ا نحَعََٰمكُ َوٱرحَعوح
َ
َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ۖ  مح أ  ت  إِنه ِِف َذ

 ِ ْوِل ٱنلَُِّهَٰ لِ
ُ
َنَٰكُ ِمنحَها ۞  ٥٤ـأ  مح َوفِيَها نُعِيُدكُ  مح َخلَقح

َرىَٰ  مح َوِمنحَها َُّنحرُِجكُ  خح
ُ
َريحَنَٰ  َولََقدح  ٥٥تَاَرةً أ

َ
َءاتََٰيَٰتَِنا ُُكهَها ُه أ

ََبَٰ 
َ
َب َوأ ِجئحتََنا  ٥٦فََكذه

َ
رَِك رَِجَنا تِلُخح قَاَل أ ۡرِضَنا بِِسحح

َ
ِمنح أ

تَِينهَك  ٥٧تََٰيَُٰموَسَٰ 
ح
َعلح بَيحَنَنا َوَبيحَنَك ِمِثحلِهِۦ  ر  بِِسحح فَلََنأ فَٱجح

نَت َمَّكن   َُّنحلُِفُهۥ ا َله د  َموحعِ 
َ
 قَاَل  ٥٨ى ُسو  ا ََنحُن َوََلٓ أ

ن ُُيحَّشَ ٱنلهاُس ُضۡح   مح َموحِعُدكُ 
َ
َٰ  ٥٩ يَوحُم ٱلِزِيَنةِ َوأ َفَتَوله

َِتَٰ 
َ
ُن فََجَمَع َكيحَدهُۥ ُثمه أ  مح وَسَٰ َويحلَكُ مُّ  مقَاَل لَهُ  ٦٠فِرحَعوح
ِ َكِذب   ْ لََعَ ٱَّلله وا ََتُ ِحَتكُ ا ََل َتفح ِ  مفَُيسح َوقَدح َخاَب ۖ   َعَذاب  ب

ىَٰ  ََتَ َرهُ  ٦١َمِن ٱفح مح
َ
ْ أ َوىَٰ  مح يحَنهُ بَ  مَفَتَنَٰزَُعٓوا واْ ٱنلهجح َِسُّ

َ
 ٦٢َوأ

ْ إِنح  ن َُيحرَِجاكُ َهََٰذَِٰن قَالُٓوا
َ
نح مِِ  ملََسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن أ

ۡرِضكُ 
َ
ِ  مأ حُمثحَلَٰ ب َهَبا بَِطرِيَقتُِكُم ٱل رِهَِما َوَيذح ُِعواْ  ٦٣ ِسحح َجح

َ
فَأ

َلَٰ  َوقَدح  ا  َصِف  ُثمه ٱئحُتواْ  مح َكيحَدكُ  َتعح َوحَم َمِن ٱسح فحلََح ٱَلح
َ
 ٦٤أ
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 چۦإََِلحهِ چ٦٦

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 
 

 چفح قه تَلَ چ٦٩

ابن كثري بفتح الالم وتشديد 

القاف، وشدد الزبي اتء 

 چفح قه لَ ته چ

 چُمۥَءاَمنتُ چ٧١

 قنبل من الشاطبية ابلإخبار.

 وهل من الطيبة وهجان:

ابلإخبار. والثاين: ابلإس تفهام 

 چۥمُ َمنتُ َء۬اچوالتسهيل 

 

 

 چۦَعلَيحهِ چ٧٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 ْ لحََّقَٰ قَالُوا
َ
َل َمنح أ وه

َ
ن نهُكوَن أ

َ
ٓ أ ا ن تُلحَِّقَ ِإَومه

َ
ٓ أ ا  ٦٥تََٰيَُٰموَسَٰٓ إِمه

 ْ لحُقوا
َ
رِهِ  هِ َُيَيهُل إََِلح  مح وَِعِصيُّهُ  مح َفإَِذا ِحَبالُهُ ۖ   قَاَل بَلح أ  مح ِمن ِسحح

ََعَٰ  َها تَسح نه
َ
ِسهِۦ ِخيَفة   ٦٦أ وحَجَس ِِف َنفح

َ
وَسَٰ  فَأ قُلحَنا ََل  ٦٧مُّ

َٰ ََّتَفح إِنهَك  َ لَعح
َ نَت ٱۡلح

َ
لحِق َما ِِف يَِمينَِك  ٦٨أ

َ
ْ َما َصَنُعوٓ تَلحَقفح َوأ  ا

 َكيحُد َسَِٰحر  ۖ  
ْ َِتَٰ ۖ   إِنهَما َصَنُعوا

َ
اِحُر َحيحُث أ لُِح ٱلسه  ٦٩َوََل ُيفح

د   َحَرةُ ُسجه لحَِّقَ ٱلسه
ُ
ْ َءاَمنها بَِرِبِ َهَٰ ا فَأ قَاَل  ٧٠ُروَن َوُموَسَٰ قَالُٓوا

نح َءاَذنَ  مح َءاَمنتُ 
َ
ِي ۖ   مح لَكُ  ََلُۥ َقبحَل أ إِنهُهۥ لََكبِۡيُُكُم ٱَّله
رَ  حح يحِديَكُ ۖ   َعلهَمُكُم ٱلِسِ

َ
َعنه أ َقِطِ

ُ
رحُجلَكُ  مح فََِل

َ
 ف  نح ِخَلَٰ مِِ  مَوأ

َصِلَِبنهكُ 
ُ
ِل َوتَلَعح  مح َوَۡل ٓ ِِف ُجُذوِع ٱنلهخح َنا يُّ

َ
َشدُّ َعَذاب  لَُمنه أ

َ
ا أ

بحََّقَٰ 
َ
ْ  ٧١َوأ ثَِرَك نُّ لَن قَالُوا َٰ َما َجآَءنَا ِمنَ ؤح ِي  لََعَ َِيَِنَِٰت َوٱَّله ٱِلح

نَت قَاض  ۖ   َفَطَرنَا
َ
ٓ ۖ   فَٱقحِض َمآ أ َيا نح ََيوَٰةَ ٱلُّ َِض َهَِٰذهِ ٱۡلح  ٧٢ إِنهَما َتقح

فَِر نَلَا َخَطََٰيََٰنا وَ  ٓ َءاَمنها بَِرِبَِنا َِلَغح ا رَهح إِنه كح
َ
ٓ أ ِمَن  هِ َعلَيح  َتَناَما

رِ  حح ُ َخۡيح  ۖ   ٱلِسِ بحََّقَٰٓ  َوٱَّلله
َ
ِت إِنهُهۥ  ٧٣َوأ

ح
فَإِنه ََلُۥ ا ُُمحرِم  َربهُهۥ َمن يَأ

ِمن   ٧٤َجَهنهَم ََل َيُموُت فِيَها َوََل َُيحََيَٰ  تِهِۦ ُمؤح
ح
َعِمَل قَدح ا َوَمن يَأ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم 
ُ
َٰلَِحَِٰت فَأ َرَجَُٰت ٱلحُعَلَٰ ٱلصه ن   ٧٥ٱله َُٰت َعدح  َجنه

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ 
َ َٰ وَ ا   ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َٰلَِك َجَزآُء َمن تََزَكه  ٧٦َذ
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نِ چ٧٧
َ
ِ ٱ أ  چِسح

ابن كثري بكرس النون ومهزة 

 .وصل بعدها

 
 

 

 

 

 چۦفِيهِ چ٨١

 چۦَعلَيحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلحِكَنابِمِ چ٨٧

 ابن كثري بكرس املمي.

وحَحيحَنآ إَِلَٰ ُموَسَٰٓ 
َ
ِ َولََقدح أ ِسح

َ
نح أ
َ
ِبح لَهُ أ ا َطرِيق   مح بِعَِبادِي فَٱۡضح

رِ يَبَ  َحح
َبَعهُ  ٧٧ َوََل ََّتحََشَٰ ا تََخَُٰف َدَرَك  ـا له س  ِِف ٱِلح تح

َ
 مح فَأ

ُن  َِمِ َما مِِ  مِِبُُنودِهِۦ َفَغِشَيهُ فِرحَعوح َضله  ٧٨ مح َغِشَيهُ َن ٱَلح
َ
َوأ

نُ  ََٰبِّنٓ  ٧٩قَوحَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ  فِرحَعوح َٰٓءِيَل قَدح  تََٰي َر َنَيحَنَٰكُ  إِسح
َ
 مأ

َنَٰكُ  مح نح َعُدوِِكُ مِِ  َا  مح َوَوََٰعدح نلح َمَن َونَزه يح
َ ورِ ٱۡلح َجانَِب ٱلطُّ

لحَوىَٰ  حَمنه َوٱلسه ْ ِمن َطِيَِبَِٰت َما َرزَقحَنَٰكُ  ٨٠َعلَيحُكُم ٱل  مح ُُكُوا
 ْ ا َغوح  هِ َعلَيح َوَمن َُيحلِلح ۖ   َغَضِب  مح َفَيِحله َعلَيحكُ  هِ فِيَوََل َتطح

ا ٨١َغَضِب َفَقدح َهَوىَٰ  ِ  ر  ِإَوِنِ لََغفه ِ َب َوَءاَمَن وََعِمَل َمن تَال
َتَدىَٰ َصَٰلِح   َجلََك َعن ۞  ٨٢ا ُثمه ٱهح عح

َ
ٓ أ ِمَك تََٰيَُٰموَسَٰ َوَما قَوح

ُت إََِلحَك َرِبِ لََِتحََضَٰ  مح قَاَل هُ  ٨٣
ثَرِي وََعِجلح

َ
َٰٓ أ ْوََلٓءِ لََعَ

ُ
 ٨٤أ

اِمرِيُّ  َضلهُهُم ٱلسه
َ
ِدَك َوأ َمَك ِمنُۢ َبعح  ٨٥قَاَل فَإِنها قَدح َفَتنها قَوح
ِسف  
َ
َبََٰن أ لَمح قَاَل ا   فَرََجَع ُموَسَٰٓ إَِلَٰ قَوحِمهِۦ َغضح

َ
ََٰقوحِم أ تََٰي

كُ  دً  مح َربُّكُ  مح يَعِدح مح ا   ا َحَسنً وَعح
َ
ُد أ َفَطاَل َعلَيحُكُم ٱلحَعهح

َ
أ

َردتُّ 
َ
ن َُيِله َعلَيحكُ  مح أ

َ
تُ  مح ِبِكُ ن ره مِِ  َغَضب   مح أ لَفح خح

َ
 مفَأ

َنا َموحِعَدَك  ٨٦وحِعِدي مه  لَفح خح
َ
ٓ أ ْ َما ٓ بَِملحِكَنا قَالُوا  َوَلَِٰكنها ُۡحِِلحَنا

َزار   وح
َ
لحََّق فَ ٱلحَقوحِم َفَقَذفحَنََٰها  زِيَنةِ  ِمِن اأ

َ
اِمرِيُّ  َكَذَٰلَِك أ  ٨٧ٱلسه

ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چۥمُ َما َغِشَيهُ چ٧٨مالحظة: أ ية 

ِسف  چ٨٦أ ية 
َ
 يعده امليك، فهي  معدودة لبن كثري. چاأ
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 معًا. چۦَعلَيحهِ چ٩١

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

 

 

 

 چۦتَتهبَِعنِ چ٩٣

ثبات الياء  وصاًل ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

 
 

 

 

 

 

 

 چَُّتحلَِفُهۥچ٩٧

 ابن كثري بكرس الالم.

َرَج  خح
َ
َل   مح لَهُ فَأ ٓ إَِلَُٰهكُ ـا له د   َجسَ ِعجح ْ َهََٰذا   مح ُهۥ ُخَوار  َفَقالُوا

َله يَرحِجُع إََِلحهِ  ٨٨ِإَوَلَُٰه ُموَسَٰ فَنََِسَ 
َ
َن أ فَََل يََروح

َ
َل   مح أ   قَوح

لُِك لَهُ  ع  ا َۡضِ   مح َوََل َيمح  َهَُٰروُن  مح َولََقدح قَاَل لَهُ  ٨٩ا َوََل َنفح
َما فُتِنتُ  ِ  مِمن َقبحُل تََٰيََٰقوحِم إِنه َمَُٰن ۖ   هِۦب ِإَونه َربهُكُم ٱلرهحح
رِي  مح

َ
ْ أ ِطيُعٓوا

َ
َ  ٩٠فَٱتهبُِعوِِن َوأ ْ لَن نهَبح َِٰكفِنَي  هِ َح َعلَيح قَالُوا َع

 َٰ َتهُ قَاَل  ٩١ يَرحِجَع إََِلحَنا ُموَسَٰ  َحته يح
َ
ََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِذح َرأ  مح تََٰي

 ْ َله  ٩٢َضلُّٓوا
َ
رِي ۖ   تَتهبَِعنِ أ مح

َ
َفَعَصيحَت أ

َ
ََل قَاَل يَبحَنُؤمه  ٩٣أ
ِسٓ 
ح
َيِت َوََل بَِرأ ُخذح بِلِحح

ح
َ إِِنِ ۖ   تَأ قحَت َبنيح ن َتُقوَل فَره

َ
َخِشيُت أ

َٰٓءِيَل َولَمح  َر ِل  بَِّنٓ إِسح ُبَك تََٰيََٰسَِٰمرِيُّ قَ  ٩٤تَرحقُبح قَوح اَل َفَما َخطح
ُت َقبحَضة   ٩٥ ْ بِهِۦ َفَقَبضح وا ثَرِ  قَاَل بَُِصحُت بَِما لَمح َيبحُِصُ

َ
ِمِنح أ

َِس  لَتح ِل َنفح ُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوه قَاَل فَٱذحَهبح  ٩٦ٱلرهُسوِل َفَنَبذح
ن َتُقوَل ََل ِمَساَس 

َ
ةِ أ ََيوَٰ ن ا له د  لََك َموحعِ ِإَونه ۖ   فَإِنه لََك ِِف ٱۡلح

َٰ ۖ   َُّتحلََفُهۥ ِي َظلحَت َوٱنُظرح إَِلَٰٓ إَِل ۖ   اف  ََعكِ هِ َعلَيح ِهَك ٱَّله
ًفا ُنَحِرَِقنهُهۥ ُثمه ـله  َِمِ نَسح ُ إِنهمَ  ٩٧نَلَنِسَفنهُهۥ ِِف ٱَلح آ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله

ِي  ََٰه إَِله ُهوَ  ََلٓ ٱَّله ء  ِعلحم   ۖ  إَِل  ٩٨ا وَِسَع ُكه ََشح
 يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چِإَوَلَُٰه ُموَسَٰ چ٨٨مالحظة: أ ية 

ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چفَنََِسَ چ٨٨وأ ية 

ْ چ٩٢وأ ية  ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چَضلُّٓوا
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 چَعنحُهۥچ١٠٠

 معًا. چۦفِيهِ چ١٠١

الضمري ابن كثري بصةل هاء 

 فهيام.

 

 

 

 

 

 

 چََيَفح چ١١٢

ابن كثري حبذف الألف 

ساكن الفاء.  واإ

نَزلحَنَُٰهۥچ١١٣
َ
  چأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چاقَُرانً چ

 ابن كثري ابلنقل.

ۢنَبآءِ َما قَدح َسَبَق  
َ
َوقَدح َءاَتيحَنََٰك  َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَيحَك ِمنح أ

ر  ـن له مِ  َرَض  ٩٩ اُدنها ذِكح عح
َ
نح أ  ةِ فَإِنهُهۥ َُيحِمُل يَوحَم ٱلحقَِيَٰمَ  هُ َعنح مه

يَوحَم  ١٠١ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ ِۡححَل   مح وََسآَء لَهُ  هِ  فِيَخَِِٰلِيَن  ١٠٠ ًراوِزح 
ورِ  يُنَفُخ  رِِمنَي يَوحَمئِذ   ِِف ٱلصُّ حُمجح  ١٠٢ا ُزرحق   َوََنحُّشُ ٱل

لَُم بَِما  ١٠٣ا إَِله َعّشح   مح بِثحتُ ـن له إِ  مح بَيحَنهُ َيَتَخََٰفُتوَن  عح
َ
حُن أ َنه

َثلُهُ إِذح َيُقوُل  َيُقولُونَ  مح
َ
 ١٠٤ا إَِله يَوحم   مح بِثحتُ ـن له إِ َطرِيَقًة  مح أ

ف  ـ َ َويَسح   يَنِسُفَها َرَِبِ نَسح
َباِل َفُقلح ِ

َفَيَذرَُها  ١٠٥ا لُونََك َعِن ٱۡلح
َص قَاع   ت  ِعوَج   ا تََرىَٰ فِيَهاـله  ١٠٦ا ف  ا َصفح مح

َ
 يَوحَمئِذ   ١٠٧ا ا َوََلٓ أ

اِعَ  َواُت لِلرهِنَٰمۡح ۖ    ََل ِعَوَج ََلُۥيَتهبُِعوَن ٱله صح
َ وََخَشَعِت ٱۡلح

س   َمُع إَِله َهمح َفََٰعُة إَِله َمنح ـله  ذ  يَوحَمئِ  ١٠٨ا فَََل تَسح ا تَنَفُع ٱلشه
ذَِن ََلُ 

َ
َمَُٰن َورََِضَ ََلُۥ أ َل   ٱلرهحح يحِديهِ  ١٠٩ قَوح

َ
َ أ لَُم َما َبنيح  مح َيعح

حوُُجوهُ ۞  ١١٠ا ُطوَن بِهِۦ ِعلحم  َوََل ُُيِي مح َوَما َخلحَفهُ  وََعَنِت ٱل
َۡحِِ ٱلحَقيُّ 

َملح مَِن  ١١١ا ُظلحم  َوقَدح َخاَب َمنح َۡحََل ۖ   ومِ لِلح َوَمن َيعح
َٰلَِحَِٰت  ِمن  َوُهَو مُ ٱلصه م  ُظلحم   ََيَاُف فَََل  ؤح  ١١٢ا ا َوََل َهضح

نَزلحَنَٰ َوَكَذَٰ 
َ
نَ َعَربِِي  قُرحَءانًا  هُ لَِك أ فح حوَِعيِد  هِ فِي اا َوَصه ِمَن ٱل

وح ُُيحِدُث لَهُ  مح لََعلههُ 
َ
ر   مح َيتهُقوَن أ  ١١٣اذِكح

َصف  چ١٠٦مالحظة: أ ية  .لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چاَصفح
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 چبِٱلحُقَرانِ چ١١٤

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
َتَبَٰ چ١٢٢  چۥهُ ٱجح

 چۦَعلَيحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

چ هلِمَ چ١٢٥

الزبي وقفًا بوهجني ابلهاء، 

وكحفص، والأوىل عدم 

 الوقف ابلهاء.

 والوهجان يف الطيبة. 

تَِّنَ چ  چَحَّشح

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َقُّ  حَملُِك ٱۡلح ُ ٱل َجلح ۖ   َفَتَعََٰل ٱَّلله ن بِٱلحُقرحَءاِن َوََل َتعح
َ
ِمن َقبحِل أ

ُيُهۥ ََضَٰٓ إََِلحَك وَحح نَآ  ١١٤ا َوقُل رهِبِ زِدحِن ِعلحم  ۖ   ُيقح َولََقدح َعِهدح
ِإَوذح قُلحَنا  ١١٥ا إَِلَٰٓ َءاَدَم ِمن َقبحُل فََنَِسَ َولَمح ََنِدح ََلُۥ َعزحم  

 ْ ُجُدوا ٓ إِ لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ ٱسح ْ إَِله ََبَٰ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓوا
َ
  116بحلِيَس أ

 َك َولَِزوحِجَك َفََل َُيحرَِجنهُكَما له  ِو  ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعدُ َفُقلحَنا َيَٰٓ 
ََّقَٰٓ  َنهةِ فَتَشح َرىَٰ  ١١٧ِمَن ٱۡلح َله ََتُوَع فِيَها َوََل َتعح

َ
 إِنه لََك أ

نهَك ََل َتظح  ١١٨
َ
َۡحَٰ َوأ ْ فِيَها َوََل تَضح وََس إِ  ١١٩َمُؤا  ََلحهِ فَوَسح

ِ َوُملح  ُِلح َٰ َشَجَرةِ ٱۡلح ُدلَُّك لََعَ
َ
ـ َاَدُم َهلح أ يحَطَُٰن قَاَل َيَٰٓ  َله  ك  ٱلشه

َٰءُتُهَما َوَطفَِقا  ١٢٠َيبحَلَٰ  َكََل ِمنحَها َفَبَدتح لَُهَما َسوح
َ
 فَأ

َنهةِ  وََعَِصَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ َفَغَوىَٰ  ۖ  ََيحِصَفاِن َعلَيحِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلح
َتَبَٰ  ١٢١ بَِطا ِمنحَها  ١٢٢ َوَهَدىَٰ  هِ َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَيح  هُ ُثمه ٱجح قَاَل ٱهح

ُۢا ا ۖ   ِِلَعحض  َعُدِو   مح َبعحُضكُ ۖ   ََجِيَع ِ فَإِمه ت
ح
 ىِّنِ ُهد  مِِ  مَينهكُ يَأ
ََّقَٰ  َبَع ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَشح َرَض َعن  ١٢٣َفَمِن ٱته عح

َ
َوَمنح أ

رِي فَإِنه 
هُۥ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َضنّك   ََلُۥ َمعِيَشة  ذِكح َمَٰ  َوََنحُّشُ عح

َ
أ

تَِّنٓ  لِمَ قَاَل َرِبِ  ١٢٤ َمَٰ َوقَدح ُكنُت بَِصۡي  َحَّشح عح
َ
 ١٢٥ا أ

 يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چىِمِِّنِ ُهد  چ١٢٣مالحظة: أ ية 
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 چۦفِيهِ چ١٣١

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

تِهِ يَ چ١٣٣
ح
 چۥمُ أ

 ابن كثري ابلياء.

 
 

 چَرَِٰط سِِ ٱلچ١٣٥

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

َُٰتَنا فَنَِسيَتَها َتتحَك َءاتََٰي
َ
َوحَم تُنََسَٰ ۖ   قَاَل َكَذَٰلَِك أ   ١٢٦َوَكَذَٰلَِك ٱَلح

ََف  ِسح
َ
ِمنُۢ  َولَمح َوَكَذَٰلَِك ََنحزِي َمنح أ َولََعَذاُب  ۖ  تََٰيَِٰت َرِبِهِۦأَِب يُؤح
بحََّقَٰٓ 
َ
َشدُّ َوأ

َ
ِد لَهُ  ١٢٧ٱٓأۡلِخَرةِ أ فَلَمح َيهح

َ
َنا َقبحلَهُ  مح أ لَكح هح

َ
َن مِِ  مَكمح أ

ُشوَن ِِف َمَسَِٰكنِهِ  َٰ  ۖ  مح ٱلحُقُروِن َيمح َٰلَِك ٓأَلتََٰي ْوِل ـِلِ  ت  إِنه ِِف َذ
ُ
أ

ََل َُكَِمة   ١٢٨ٱنلَُِّهَٰ  َجل  ِبَِك لََّكَن لَِزام  ن ره َسَبَقتح مِ  َولَوح
َ
ا َوأ

َسِم   ِد َرِبَِك َقبحَل  ١٢٩ مُّ َٰ َما َيُقولُوَن وََسِبِحح ِِبَمح َِبح لََعَ فَٱصح
ِس َوَقبحَل ُغُروبَِها مح حِل فََسِبِحح  َوِمنح َءانَآيِٕ ۖ   ُطلُوِع ٱلشه  ٱَله
َراَف ٱنلهَهارِ لََعلهَك تَرحََضَٰ  طح

َ
نه  ١٣٠َوأ َعيحنَيحَك إَِلَٰ َما َوََل َتُمده

َوَٰج   زح
َ
َنا بِهِۦٓ أ َيا نِلَفح  مح ا ِمِنحهُ َمتهعح نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َرَة ٱۡلح   مح تَِنهُ زَهح

ُق َرِبَِك َخۡيح   ۖ  هِ فِي بحََّقَٰ  َورِزح
َ
ُمرح  ١٣١َوأ

ح
لََك  َوأ هح

َ
لَوَٰةِ أ  بِٱلصه

َطَِبح َعلَيحَها حُن ۖ   الَُك رِزحق  ـ َ ََل نَسح ۖ   َوٱصح زُقَُك َنه َوٱلحَعَٰقَِبُة ۖ   نَرح
َوىَٰ  ْ لَوح  ١٣٢لِلتهقح تِيَنا أَِبََل َوقَالُوا

ح
َو لَمح  ۖ  ِبِهِۦٓ ن ره مِِ  يَة   يَأ

َ
تِهِ  أ

ح
  متَأ

وَلَٰ 
ُ ُحِف ٱۡلح َنَٰهُ  ١٣٣بَِيَِنُة َما ِِف ٱلصُّ لَكح هح

َ
ٓ أ ا نه
َ
ِ  مَولَوح أ  َعَذاب  ب

ََلٓ  رحَسلحَت إََِلحَنا رَُسوَل  ِمِن َقبحلِهِۦ لََقالُواْ َربهَنا لَوح
َ
َٰتَِك  َفَنتهبَِع أ َءاتََٰي
ن نهِذله َوََّنحَزىَٰ 

َ
ِبِص   قُلح ُكِ   ١٣٤ِمن َقبحِل أ ََتَ ْ  مُّ بهُصوا ۖ   َفََتَ

َحَُٰب  صح
َ
لَُموَن َمنح أ َرَِٰط فََسَتعح َتَدىَٰ ٱلِصِ وِِيِ َوَمِن ٱهح  ١٣٥ٱلسه

َياچ١٣١مالحظة: أ ية  نح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ  امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري.يعده  چٱۡلح



 

 
322 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

َتَمُعوهُ چ٢  چۥٱسح

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَِبِ ل ره قُ چ٤

ابن كثري بضم القاف وحذف 

ساكن الالم عىل  الألف واإ

 الأمر مع الإدغام.

َٰهُ چ٥ ى ََتَ  چۥٱفح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

  چَحَٰ يُوچ٧

النون ابن كثري بياء بدل 

 وفتح احلاء وأألف بعدها.

ْ فَسَ چ   چلُٓوا

 ابن كثري ابلنقل.

  چۦفِيهِ چ١٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ََتََب لِلنهاِس  لَة   مح َوهُ  مح ِحَساُبهُ ٱقح رُِضوَن  ِِف َغفح عح   ١مُّ
تِ 
ح
ر  مِِ  ميهِ َما يَأ

ح  مِبِهِ ن ره ِمِ  ن ذِكح َتَمُعوَدث  ُمُّ   مح وَهُ  هُ إَِله ٱسح
ِيَن ۖ   مح قُلُوُبهُ  ََلهَِية   ٢يَلحَعُبوَن  َوى ٱَّله ْ ٱنلهجح وا َِسُّ

َ
 َوأ

ٓ إَِله بََّش   ْ َهلح َهََٰذا تُوَن  مح ِمِثحلُكُ  َظلَُموا
ح
َفَتأ
َ
حح أ نتُ ٱلِسِ

َ
  مح َر َوأ

وَن  َل ِِف قَاَل َرَِبِ  ٣ُتبحِِصُ لَُم ٱلحَقوح ۡرِض  َيعح
َ َمآءِ َوٱۡلح  ۖ   ٱلسه

ِميُع  َلَِٰۢم بَِل  ٤ٱلحَعلِيُم َوُهَو ٱلسه حح
َ
َغَُٰث أ ضح

َ
ْ أ  بَلح قَالُٓوا

 َٰ ى ََتَ تَِنا  بَلح ُهَو َشاِعر   هُ ٱفح
ح
لُوَن  يَة  أَِبفَلحَيأ وه

َ رحِسَل ٱۡلح
ُ
ٓ أ  َكَما

ٓ َءاَمَنتح َقبحلَهُ  ٥ ٓ مِِ  مَما َنََٰها لَكح هح
َ
َية  أ َفهُ ۖ   ن قَرح

َ
  ِمُنونَ يُؤح  مح أ

رحَسلحَنا َقبحلََك إَِله رَِجاَل   ٦
َ
ـ َ ۖ   مح إََِلحهِ  نُّوِحٓ  َوَمآ أ َل لُٓواْ فَسح هح

َ
 أ

رِ إِن ُكنتُ 
لَُموَن  مح ٱَِّلِكح  َله  اد  َجسَ  مح َوَما َجَعلحَنَٰهُ  ٧ََل َتعح

ُكلُوَن 
ح
ْ َخَِِٰلِيَن يَأ َعاَم َوَما ََكنُوا  ُثمه َصَدقحَنَُٰهُم  ٨ٱلطه

َنَيحَنَٰهُ 
َ
َد فَأ حوَعح ِفنَِي  مح ٱل حُمّسح َنا ٱل لَكح هح

َ
هَشآُء َوأ   ٩َوَمن ن

َآ إََِلحكُ  نَزنلح
َ
رُكُ  هِ ا فِيكَِتَٰب   مح لََقدح أ قِلُوَن  ۖ  مح ذِكح فَََل َتعح

َ
 ١٠أ

 

 ُسوَرةُ األنبياء
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 چۦفِيهِ چ١٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

َنَُٰهۥچ١٧ َذح َّته  چَله

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َِعح چ٢٤   چمه

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

َية   َنا ِمن قَرح نَا  ََكنَتح َظالَِمة   َوَكمح قََصمح
ح
نَشأ
َ
َدَها قَوحمً َوأ  ا َبعح

ٓ  ١١َءاَخرِيَن  ا ٓ فَلَمه َسَنا
ح
ْ بَأ وا َحسُّ

َ
ُكُضوَن مِِ  مهُ إَِذا  أ   ١٢نحَها يَرح

تُ  تحرِفح
ُ
ٓ أ ْ إَِلَٰ َما ْ َوٱرحِجُعٓوا ُكُضوا  مح َوَمَسَِٰكنِكُ  هِ فِي مح ََل تَرح

ٓ إِنها ُكنها َظَٰلِِمنَي  ١٣لُوَن ـ َ تُسح  مح لََعلهكُ  ََٰويحلََنا ْ تََٰي َفَما  ١٤قَالُوا
َٰهُ  َزالَت تِِلحَك  َوى َٰ َجَعلحَنَٰهُ  مح َدعح  ١٥َحِصيًدا َخَِٰمِديَن  مح َحته

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َلَٰعِبنَِي 
َ َمآَء َوٱۡلح َنا ٱلسه نَآ  ١٦َوَما َخلَقح َردح

َ
لَوح أ

تهِخَذ لَهح  ن نه
َ
َنَٰ ـا له و  أ َذح َٰعِلنِيَ ـن له مِ  هُ ٱَّته ٓ إِن ُكنها َف ا بَلح  ١٧ ُدنه

َِقِ 
ِذُف بِٱۡلح َمُغُهۥ فَإَِذا ُهَو َزاهِق  َنقح ُم َولَكُ  ۖ  لََعَ ٱلحَبَِٰطِل َفَيدح

ا تَِصُفوَن  حَويحُل ِممه َِٰت  ١٨ٱل َمََٰو ۡرِض َوََلُۥ َمن ِِف ٱلسه
َ  َوَمنح  ۖ  َوٱۡلح

وَن  َِبُ َتكح وَن ِعنَدهُۥ ََل يَسح ِّسُ َتحح  ١٩َعنح ِعَباَدتِهِۦ َوََل يَسح
وَن  َُتُ حَل َوٱنلهَهاَر ََل َيفح ْ َءالَِهة   ٢٠يَُسِبُِحوَن ٱَله َُذٓوا ِم ٱَّته

َ
ِمَِن  أ

ۡرِض هُ 
َ وَن يُن مح ٱۡلح ُ  ٢١ِّشُ ٓ َءالَِهٌة إَِله ٱَّلله لَوح ََكَن فِيِهَما

ِ َرِبِ ٱلحَعرحِش ا   لََفَسَدتَ  ا يَِصُفوَن فَُسبحَحََٰن ٱَّلله ََل  ٢٢َعمه
َعُل َوهُ ـ َ يُسح  ا َيفح ْ ِمن ُدونِهِۦٓ  ٢٣لُوَن ـ َ يُسح  مح ُل َعمه َُذوا ِم ٱَّته

َ
أ

َهََٰنكُ ۖ   َءالَِهة   ْ بُرح ُر َمن ۖ   مح قُلح َهاتُوا َِعَ َهََٰذا ذِكح ُر َمن  مه َوذِكح
ََثُهُ  ۖ  َقبحِل  كح

َ
َقه  مح بَلح أ لَُموَن ٱۡلح  ٢٤عحرُِضوَن مُّ  مَفهُ ۖ   ََل َيعح
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  چَحَٰ يُوچ٢٥

ابن كثري بياء بدل النون 

 وفتح احلاء وأألف بعدها.

 چۦإََِلحهِ چ

 چََنحزِيهِۦچ٢٩

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.
 

لَمح چ٣٠
َ
  چأ

 ابن كثري حبذف الواو.

 

 
 
 
 
 

  چ ته مُّ چ٣٤

 املمي. ابن كثري بضم

رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك مِ 
َ
نهُهۥ  هِ إََِلح نُوِحٓ ُسول  إَِله ن ره َوَمآ أ

َ
ََٰه  ََلٓ أ  إَِل

 ۠ نَا
َ
ٓ أ ُبُدوِن  إَِله َمَُٰن َوَل   ٢٥فَٱعح ََذ ٱلرهحح  ۖ  ُسبحَحََٰنُهۥۖ   اَوقَالُواْ ٱَّته

َرُموَن  بَلح ِعَباد   كح َ  ٢٦مُّ ِل َوهُ ََل ي بُِقونَُهۥ بِٱلحَقوح ِ  مسح رِهِۦ ب مح
َ
أ

َملُوَن  َ  ٢٧َيعح لَُم َما َبنيح يحِديهِ  َيعح
َ
َفُعوَن  مح َوَما َخلحَفهُ  مح أ َوََل يَشح

تَََضَٰ َوهُ  فُِقوَن نح َخشح مِِ  مإَِله لَِمِن ٱرح َوَمن ۞ ٢٨َيتِهِۦ ُمشح
ٓ إَِلَٰ  مح َيُقلح ِمنحهُ  َٰلَِك مِِ  ه  إِِنِ َكَذَٰلَِك  ۖ  َجَهنهمَ  هِ ََنحزِين ُدونِهِۦ فََذ

َٰلِِمنَي  َو لَمح  ٢٩ََنحزِي ٱلظه
َ
َِٰت أ َمََٰو نه ٱلسه

َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا يََر ٱَّله

ۡرَض ََكَنَتا َرتحق  
َ ء   وََجَعلحَنا ِمنَ ۖ   َنَُٰهَماا َفَفَتقح َوٱۡلح حَمآءِ ُكه ََشح ٱل
ِمُنوَن  ۖ  َحِ   فَََل يُؤح

َ
ن تَِمي ٣٠أ

َ
ۡرِض َرَوَِٰسَ أ

َ َد وََجَعلحَنا ِِف ٱۡلح
َتُدوَن  مح َعلههُ  له َل  ا ُسبُ وََجَعلحَنا فِيَها فَِجاج   مح بِهِ  وََجَعلحَنا  ٣١َيهح

ف   َمآَء َسقح حُفوظ  ٱلسه رُِضوَن عَ  مح َوهُ ۖ   اا ُمه َوُهَو  ٣٢نح َءاتََٰيَٰتَِها ُمعح
ِي  َس َوٱلحَقَمرَ ٱَّله مح حَل َوٱنلهَهاَر َوٱلشه  ِِف فَلَك   ُكِ  ۖ   َخلََق ٱَله

َبُحوَن  َنا لِبََّش   ٣٣يَسح
َ ِمِن َقبحلَِك  َوَما َجَعلح ُِلح فَإِيْن ۖ   ٱۡلح

َ
أ

وَن  ِمِته  س   ٣٤َفُهُم ٱلحَخَِِٰلُ حَموحتِ َذآئَِقُة  ُكُّ َنفح  مَوَنبحلُوكُ ۖ   ٱل
 ِ ِ فِتحَنة  ب َۡيح

ِ َوٱۡلح ِ  ٣٥ِإَوََلحَنا تُرحَجُعوَن ۖ   ٱلّشه
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چاؤ  ُهزُ چ٣٦

بدال الواو مهزة.   ابن كثري ابإ

 

 

 

 
 

 
چ َولََقدُ چ٤١

 ابن كثري بضم ادلال وصاًل.

 

 

 

ْ إِن َيتهِخُذونََك إَِله  ِيَن َكَفُرٓوا َهََٰذا ُهُزًوا ِإَوَذا رََءاَك ٱَّله
َ
 أ

ُكُر َءالَِهَتكُ  ِي يَذح ِ  موَهُ  مح ٱَّله رِ ٱلرهِنَٰمۡح هُ ب
َكَٰفُِروَن  مح ِذكح

نَسَٰنُ  ُخلِقَ  ٣٦ ِ
ْورِيكُ  ِمنح َعَجل    ٱۡلح

ُ
فَََل  َءاتََٰيَِٰت  مح َسأ

ِجلُوِن  َتعح ُد إِن ُكنتُ  ٣٧تَسح حوَعح  مح َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا ٱل
وَن  ٣٨َصَِٰدقنَِي  ْ ِحنَي ََل يَُكفُّ ِيَن َكَفُروا لَُم ٱَّله لَوح َيعح

ونَ  مح َوََل هُ  مح َعن وُُجوهِِهُم ٱنلهاَر َوََل َعن ُظُهورِهِ   ٣٩ يُنَِصُ
تِ  بَلح 

ح
َتة  بَ  ميهِ تَأ َها َوََل هُ فَََل  مح َفَتبحَهُتهُ  غح َتِطيُعوَن َرده  مح يَسح

زَِئ ٱسح  َولََقدِ  ٤٠يُنَظُروَن  ِمِن َقبحلَِك فََحاَق  بِرُُسل  ُتهح
ْ ِمنحهُ  ِيَن َسِخُروا ْ مه  مبِٱَّله زُِءونَ بِهِۦ ا ََكنُوا َتهح قُلح َمن  ٤١ يَسح

لَُؤكُ  ِ  ميَكح حِل ب رِ  مح بَلح هُ  ۖ  ِمَن ٱلرهِنَٰمۡح َوٱنلهَهارِ ٱَله
َعن ذِكح

رُِضونَ مُّ  مَرِبِهِ  مح لَهُ  ٤٢ عح
َ
َنُعهُ  َءالَِهة   مح أ ََل ا   ن ُدونِنَ مِِ  مَتمح
 َ َتِطيُعوَن نَِصح نُفِسهِ يَسح
َ
َحُبوَن مِِ  مَوََل هُ  مح أ بَلح  ٤٣نها يُصح

ُؤََلٓءِ َوَءابَآَءهُ  َنا َهَٰٓ َٰ َطاَل َعلَيحِهُم ٱلحُعُمرُ  مح َمتهعح فَََل ۖ   َحته
َ
أ

نَ  نها  يََروح
َ
ِِت أ

ح
ۡرَض نَنُقُصَها ِمنح نَأ

َ ٓ   ٱۡلح َرافَِها طح
َ
َفُهُم ٱلحَغَٰلُِبونَ  أ

َ
 ٤٤أ
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ََعَٓء چ٤٥  چَذاا  ٱلُّ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

 

 

 

 

 

 چآء  ـ َ َوضِ چ٤٨

 قنبل ابهلمزة بدل الياء.

 

نَزلحَنَُٰهۥچ٥٠
َ
 چأ

بِيهِ چ٥٢
َ
 چۦِۡل

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 
 

 ٓ َما نِذرُكُ قُلح إِنه
ُ
ِ  مأ ِ ب حوَحح مُّ  ۖ  ٱل َمُع ٱلصُّ ََعَٓء إَِذا َوََل يَسح  ٱلُّ

تحهُ  ٤٥َما يُنَذُروَن  سه َحة   مح َولَئِن مه ِمِنح َعَذاِب َرِبَِك  َنفح
ََٰويحلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِمِ  َٰزِيَن  ٤٦نَي ََلَُقولُنه تََٰي حَمَو َط َونََضُع ٱل ٱلحقِسح
س   لَُم َنفح ا َِلَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ فَََل ُتظح  َحبهة  ََكَن ِمثحَقاَل ِإَون ۖ   َشيحـ  

َدل   تَيحَنا بَِهاِمِنح َخرح
َ
َولََقدح َءاتَيحَنا  ٤٧ َوَكََفَٰ بَِنا َحَِٰسبنِيَ ۖ   أ

ِ ا ر  َوذِكح  َوِضَيآء  ُموَسَٰ َوَهَُٰروَن ٱلحُفرحقَاَن  ِيَن  ٤٨لحُمتهقِنَي لِ ٱَّله
َن َربههُ  ِ  مََيحَشوح اَعةِ مِِ  مٱلحَغيحِب َوهُ ب فُِقوَن  َن ٱلسه َوَهََٰذا  ٤٩ُمشح

ر   َباَرٌك  ذِكح نَزلحَنَٰ مُّ
َ
نتُ  ۖ  هُ أ

َ
فَأ
َ
لََقدح وَ ۞  ٥٠ُمنِكُروَن ََلُۥ  مح أ

َدهُۥ ِمن َقبحُل َوُكنها بِهِۦ  َٰلِِمنَي َءاتَيحَنآ إِبحَرَٰهِيَم رُشح  إِذح قَاَل  ٥١َع
بِي
َ
نتُ  هِ ِۡل

َ
َِٰكُفوَن  مح َوقَوحِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱتلهَماثِيُل ٱلهِتٓ أ  ٥٢لََها َع
َٰبِِديَن  ٓ َءابَآَءنَا لََها َع نَا ْ وََجدح نتُ  مح قَاَل لََقدح ُكنتُ  ٥٣قَالُوا

َ
 مح أ

بنِي   ِِف َضَلَٰل   مح َوَءابَآؤُكُ  ْ  ٥٤ مُّ ِجئحتََنا قَالُٓوا
َ
ِ أ َ ب

نَت ٱۡلح
َ
مح أ
َ
ِقِ أ

َٰعِبنَِي  بُّكُ  ٥٥ِمَن ٱلله ۡرِض  مح قَاَل بَل ره
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َربُّ ٱلسه

َٰلِكُ  َٰ َذ ۠ لََعَ نَا
َ
ِي َفَطَرُهنه َوأ َِٰهِديَن مِِ  مٱَّله ِ  ٥٦َن ٱلشه َوتَٱَّلله

َنََٰمكُ  صح
َ
ِكيَدنه أ

َ
بِرِيَن بَ  مَۡل ن تَُولُّواْ ُمدح

َ
َد أ  ٥٧عح
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 چإََِلحهِۦچ٥٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
 

 

  چنَت ۬اءَ چ٦٢

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.
  چۥمُ فََسلُوهُ چ٦٣

 ابن كثري ابلنقل.

 
 

 

 

فه چ٦٧
ُ
 چأ

 ابن كثري بفتح الفاء.

 چۥَحِرِقُوهُ چ٦٨

  چۥَوََنهيحَنَٰهُ چ٧١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ه ر  ـُجَذًَٰذا إَِله َكبِي مح فََجَعلَهُ   يَرحِجُعوَن  هِ إََِلح  مح لََعلههُ  مح هُ ا ل
ْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَِب ٥٨ َٰلِِمنَي قَالُوا ٓ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلظه   ٥٩لَِهتَِنا

َنا فَت   ْ َسِمعح ُكُرهُ  قَالُوا ۥٓ إِبحَرَٰهِيُم  مح يَذح  قَالُواْ  ٦٠ُيَقاُل ََلُ
 ْ تُوا
ح
نُيِ ٱنلهاِس لََعلههُ فَأ عح

َ
َٰٓ أ َهُدوَن  مح بِهِۦ لََعَ  قَالُٓواْ  ٦١يَشح

نَت 
َ
إِبحَرَٰهِيُم َفَعلحَت َهََٰذا أَِبَءأ اَل بَلح َفَعلَُهۥ قَ  ٦٢لَِهتَِنا َيَٰٓ

ْ يَنِطُقوَن  مح لُوهُ ـ َ فَسح َهََٰذا  مح َكبِۡيُهُ   فَرََجُعوٓاْ  ٦٣إِن ََكنُوا
نُفِسهِ 

َ
ْ إِنهكُ  مح إَِلَٰٓ أ نُتُم ٱل مح َفَقالُٓوا

َ
َٰلُِموَن أ ُثمه نُِكُسواْ  ٦٤ظه

َٰ رُُءوِسهِ  َت َما َهَٰٓ  مح لََعَ قَاَل  ٦٥ُؤََلٓءِ يَنِطُقوَن لََقدح َعلِمح
ِ َما ََل يَنَفُعكُ  ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َفَتعح

َ
ا مح أ  َوََل  َشيحـ  

ِف   ٦٦ مح يَُۡضُّكُ 
ُ
ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ مح لهكُ  أ ِ َولَِما َتعح   ۖ  َّلله

قِ  فَََل َتعح
َ
وٓ هُ قَالُواْ َحِرِقُو ٦٧لُوَن أ  مح إِن ُكنتُ  مح اْ َءالَِهَتكُ َوٱنُِصُ

َٰعِلنَِي  د   ٦٨َف ََٰناُر ُكوِِن بَرح َٰٓ إِبحَرَٰهِيَم ا وَ قُلحَنا تََٰي  َسَلًَٰما لََعَ
ْ بِهِۦ َكيحد   ٦٩ َراُدوا

َ
َّسِيَن ا فَ َوأ خح

َ  هُ َوََنهيحَنَٰ  ٧٠َجَعلحَنَُٰهُم ٱۡلح
َنا فِيَها لِلحَعَٰلَِمنَي  ۡرِض ٱلهِت َبََٰركح

َ  َوَوَهبحنَا  ٧١َولُوًطا إَِل ٱۡلح
ُقوَب نَافِلَة   َحََٰق َوَيعح ۥٓ إِسح  ۖ   ََلُ

 ٧٢ َجَعلحَنا َصَٰلِِحنَي َوُُكِ 
ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چ ُمۥيَُۡضُّكُ چ٦٦مالحظة: أ ية 



 

 
328 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 چ٧٣
َ
ةَ ىٜأ  چ مه

بتسهيل اهلمزة ابن كثري 

 الثانية.

ومن الطيبة هل وهجان 

بدال ايءً   التسهيل والإ

 چ
َ
ةَ يأ  چ مه

 چۥَءاَتيحَنَٰهُ چ٧٤

 چَوََنهيحَنَُٰهۥچ

َخلحَنَٰهُ چ٧٥ دح
َ
 چۥَوأ

يحَنَٰهُ چ٧٦  چۥَفَنجه

َنَٰهُ چ٧٧  چۥَونََِصح

 چۦفِيهِ چ٧٨  

َنَٰهُ چ٨٠  چۥوََعلهمح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

ِصَنكُ چ  چۥمُ َِلُحح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

ة   مح وََجَعلحَنَٰهُ  ئِمه
َ
رِنَا وَ  أ مح

َ
ُدوَن بِأ ٓ إََِلحهِ َيهح وحَحيحَنا

َ
َل  مح أ  فِعح
ةِ  َكوَٰ ةِ ِإَويَتآَء ٱلزه لَوَٰ َيحَرَِٰت ِإَوقَاَم ٱلصه َٰبِِديَن ۖ   ٱۡلح ْ نَلَا َع َوََكنُوا

م   هُ َءاَتيحَنَٰ ا َولُوطً  ٧٣ َيةِ ٱلهِت ِمَن  هُ َوََنهيحَنَٰ  اا وَِعلحم  ُحكح ٱلحَقرح
ئَِث  ََبَٰٓ َمُل ٱۡلح ْ قَوحَم َسوحء   مح إِنههُ  ۖ  ََكنَت تهعح َِٰسقِنَي  ََكنُوا  ٧٤َف

َخلحَنَٰ  دح
َ
ٓ  هُ َوأ َتَِنا َٰلِِحنيَ ۖ   ِِف رَۡحح َونُوًحا إِذح  ٧٥ إِنهُهۥ ِمَن ٱلصه

يحَنَٰ  َتَجبحَنا ََلُۥ َفَنجه لَُهۥ ِمَن  هُ نَاَدىَٰ ِمن َقبحُل فَٱسح هح
َ
َوأ

َنَٰ  ٧٦ٱلحَكرحِب ٱلحَعِظيِم  بُواْ ِمَن ٱلح  هُ َونََِصح ِيَن َكذه َقوحِم ٱَّله
ٓ أَِب َرقحَنَٰهُ  ََكنُواْ قَوحَم َسوحء   مح إِنههُ  ۖ  تََٰيَٰتَِنا غح

َ
َعنَِي  مح فَأ َجح

َ
َوَداوُۥَد  ٧٧أ

َرحِث إِذح َنَفَشتح  ُم َغنَ  هِ فِي وَُسلَيحَمََٰن إِذح َُيحُكَماِن ِِف ٱۡلح
ِمهِ  َنََٰها ُسلَيحَمَٰنَ  ٧٨َشَِٰهِديَن  مح ٱلحَقوحِم َوُكنها ِۡلُكح مح  َوُُكًّ  ۖ  َفَفهه

م   نَا ا   ا وَِعلحم  َءاتَيحَنا ُحكح رح َن َوَسخه َباَل يَُسِبِحح ِ
َمَع َداوُۥَد ٱۡلح

 َ ۡيح َٰعِلنَِي  ۖ  َوٱلطه َنَٰ  ٧٩َوُكنها َف  مح كُ له  س  َصنحَعَة َِلُو هُ وََعلهمح
ِصَنكُ  سِ  نُۢ مِِ  متِلُحح

ح
نتُ ۖ   مح كُ بَأ

َ
 ٨٠َشَِٰكُروَن  مح َفَهلح أ

ۡرِض ٱلهِت  رِيََتح  ََعِصَفة  َن ٱلِرِيَح َولُِسلَيحَمَٰ 
َ رِهِۦٓ إَِل ٱۡلح مح

َ
بِأ

َنا فِيهَ  ء  َوُكنه ا   َبََٰركح َٰلِِمنَي  ا بُِكِلِ ََشح  ٨١َع
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 چ َوَءاَتيحَنَُٰهۥچ٨٤
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

 چَعلَيحهِۦچ٨٧
 چۥَوََنهيحَنَٰهُ چ٨٨

ابن كثري بصةل هاء 

 الضمري فهيام.

 چذح ا  ٓاَء َزَكرِيه وَ چ٨٩

ابن كثري ابهلمزة مفتوحة مع 

ويف الوصل  املد املتصل.

 .ابلتسهيل اهلمزة الثانية

َملُوَن َعَمَل   َيَِٰطنِي َمن َيُغوُصوَن ََلُۥ َوَيعح ُدوَن  َوِمَن ٱلشه
َٰلَِك  ِنِ ۞  ٨٢َحَٰفِِظنَي  مح لَهُ َوُكنها ۖ   َذ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِذح نَاَدىَٰ َربهُه

َ
َوأ

ِّنَ  ُّ  َمسه رحَحمُ  ٱلۡضُّ
َ
نَت أ

َ
َٰ  َوأ َتَجبحَنا ٨٣ ِۡحِنيَ ٱلره  ََلُۥ َفٱسح

َنا َما بِهِۦ ِمن ُۡضِ   لَُهۥ  هُ َوَءاَتيحَنَٰ ۖ   فََكَشفح هح
َ
 مح َعهُ مه  مَوِمثحلَهُ أ

َة   َرىَٰ ِمِنح  رَۡحح َمَٰعِيَل ِإَودحرِيَس  ٨٤ لِلحَعَٰبِِدينَ ِعنِدنَا َوذِكح ِإَوسح
لِ  ََِٰبِيَن  ُكِ  ۖ   َوَذا ٱلحِكفح َخلحَنَٰهُ  ٨٥ِمَِن ٱلصه دح

َ
ٓ  مح َوأ َتَِنا ۖ   ِِف رَۡحح

َٰلِِحنَي مِِ  مإِنههُ  ا َفَظنه َوَذا ٱنلُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضب   ٨٦َن ٱلصه
 
َ
 َفَناَدىَٰ ِِف  هِ ِدَر َعلَيح ن نهقح ن له أ

َ
لَُمَِٰت أ ََٰه آ ـن له ٱلظُّ ٓ إَِل نَت إَِله

َ
أ

َٰلِِمنَي  َتَجبحَنا ََلُۥ  ٨٧ُسبحَحََٰنَك إِِنِ ُكنُت ِمَن ٱلظه  هُ َوََنهيحَنَٰ فَٱسح
ِمننَِي ِّج ـ  َوَكَذَٰلَِك نُ  ۖ  ٱلحَغمِِ ِمَن  حُمؤح نَاَدىَٰ َربهُهۥ َوَزَكرِيهآ إِذح  ٨٨ٱل

د   ِِن فَرح َٰرِثنَِي َرِبِ ََل تََذرح ُ ٱلحَو نَت َخۡيح
َ
َتَجبحَنا ََلُۥ  ٨٩ا َوأ فَٱسح

ۥٓ  َوَوَهبحَنا ََلُۥ َُيحََيَٰ  َنا ََلُۥ َزوحَجُه لَحح صح
َ
ََكنُواْ يَُسَٰرُِعوَن  مح إِنههُ  ۖ  َوأ

ُعوَنَنا رََغب   َيحَرَِٰت َوَيدح  ٩٠َوََكنُواْ نَلَا َخَِٰشعِنَي ۖ   اا َورََهب  ِِف ٱۡلح
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يَاُجوَج چ٩٦ 
چُجوجَ اَومَ 

بدال أألفًا.  ابن كثري ابلإ
 
 
 
 
 
 

 چالَِهة  يَ َهَُٰؤََلٓءِ چ٩٩

بدال ايًء للهمزة  ابن كثري ابلإ

 الثانية.

َنا فِيَها مِ  َصَنتح فَرحَجَها َفَنَفخح حح
َ
ن َوٱلهِتٓ أ

ٓ َءايَ وِحَنارُّ  َنَها ِ  ة  وََجَعلحَنََٰها َوٱبح إِنه َهَِٰذهِۦٓ  ٩١ لحَعَٰلَِمنيَ لِ
ُتكُ  مه

ُ
ة   مح أ مه

ُ
نَا۠ َربُّكُ  َوَِٰحَدة   أ

َ
ُبُدوِن  مح َوأ ُعٓواْ  ٩٢َفٱعح َوَتَقطه

َرهُ  مح
َ
َملح ِمَن  ٩٣ُكٌّ إََِلحَنا َرَِٰجُعوَن ۖ   مح يحَنهُ بَ  مأ َفَمن َيعح

َٰلَِحَٰ  ِمن  ٱلصه َراَن  ِت َوُهَو ُمؤح يِهِۦ ِإَونها ََلُۥ فَََل ُكفح لَِسعح
نههُ وََحَرٌَٰم  ٩٤َكَٰتُِبوَن 

َ
ٓ أ َنََٰها لَكح هح

َ
َية  أ َٰ قَرح ََل  مح لََعَ

َٰٓ إَِذا  ٩٥يَرحِجُعوَن  ُجوُج فُتَِحتح َحته
ح
ُجوُج َوَمأ

ح
َوُهم ِمِن يَأ

ِ َحَدب  
َقُّ فَإَِذا ِهَ  ٩٦ِسلُوَن يَن ُكِ ُد ٱۡلح حوَعح ََتََب ٱل َوٱقح

ِيَن َكَفُرواْ تََٰيََٰويحلََنا قَدح ُكنها  بحَصَُٰر ٱَّله
َ
لَة  َشَِٰخَصٌة أ  ِِف َغفح

ُبُدوَن ِمن  مح إِنهكُ  ٩٧َظَٰلِِمنَي ِمِنح َهََٰذا بَلح ُكنها  َوَما َتعح
نتُ 
َ
ِ َحَصُب َجَهنهَم أ لَوح ََكَن  ٩٨لََها َوَٰرُِدوَن  مح ُدوِن ٱَّلله

ُؤََلٓءِ َءالَِهة   ا َوَرُدوَها َهَٰٓ وَن ۖ   مه  مح لَهُ  ٩٩َوَُّكِ  فِيَها َخَِِٰلُ
َمُعوَن  مح َوهُ  فِيَها زَفِۡي   ِيَن َسَبَقتح  ١٠٠فِيَها ََل يَسح إِنه ٱَّله

َّنَٰٓ مِِ م لَهُ  ُسح   نها ٱۡلح
ُ
 ١٠١ ْوَلَٰٓئَِك َعنحَهاُمبحَعُدونَ أ
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 چبِ َتَٰ لِلحكِ چ١٠٤

فراد، بكرس  ابن كثري عىل الإ

الاكف، وزايدة أألف بعد 

 التاء.

 

 

 

 

 

 چِبِ ل ره قُ چ١١٢

ابن كثري بضم القاف وحذف 

ساكن  الالم عىل الألف واإ

 الأمر مع الإدغام.

َمُعوَن َحِسيَسَها   نُفُسهُ  ِِف  مح هُ وَ  ََل يَسح
َ
َتَهتح أ ونَ  مح َما ٱشح  ١٠٢َخَِِٰلُ

حَمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا يَوحُمُكُم ََل َُيحُزُنُهُم  َُٰهُم ٱل ى ََبُ َوَتَتلَقه كح
َ ٱلحَفَزُع ٱۡلح

ِي ُكنتُ  َمآَء يَوحَم  ١٠٣تُوَعُدوَن  مح ٱَّله وِي ٱلسه ِجِلِ َنطح َكَطِ ِ ٱلِسِ
ٓ َكَما  ۖ  لِلحُكُتبِ  نَا

ح
َل بََدأ وه

َ
ق  أ

ٓ  ۖ  نُّعِيُدهُۥ َخلح ًدا َعلَيحَنا إِنها ُكنها  ۖ  وَعح
َٰعِلنَِي  ِد ٱَّلِِ َولَ  ١٠٤َف ُبورِ ِمنُۢ َبعح ۡرَض َقدح َكَتبحَنا ِِف ٱلزه

َ نه ٱۡلح
َ
رِ أ
كح

َٰلُِحوَن يَرُِثَها  ِ غ  َِلََلَٰ إِنه ِِف َهََٰذا  ١٠٥ِعَبادَِي ٱلصه م  ا لِ َٰبِِديَن َقوح َع
١٠٦  َ رحَسلحَنََٰك إَِله رَۡحح

َ
ٓ أ ِ  ة  َوَما َما يُوَحَٰٓ إَِله  ١٠٧لحَعَٰلَِمنَي لِ قُلح إِنه

ٓ إَِلَُٰهكُ  َما نه
َ
نتُ َفَهلح ۖ   َوَِٰحد   إَِلَٰه   مح أ

َ
لُِموَن مُّ  مأ فَإِن تََولهوحاْ  ١٠٨سح

َٰ َسوَ  مح َفُقلح َءاَذنُتكُ  م بَعِيد  ۖ   آء  لََعَ
َ
قَرِيٌب أ

َ
دحرِٓي أ

َ
ا  ِإَونح أ مه

لَُم  ١٠٩وَعُدوَن تُ  ُتُموَن إِنهُهۥ َيعح َلُم َما تَكح ِل َوَيعح َر ِمَن ٱلحَقوح َهح ٱۡلح
دحرِي لََعلهُهۥ فِتحنَ  ١١٠

َ
َٰ  ١١١ َوَمَتٌَٰع إَِلَٰ ِحني   مح كُ له  ة  ِإَونح أ َل َرِبِ َق
ُكم  َقِِ ٱحح حمُ َوَربَُّنا ۖ   بِٱۡلح َمَُٰن ٱل َٰ َما تَِصُفونَ ٱلرهحح َتَعاُن لََعَ  ١١٢ سح

 

 
  

 ُسوَرةُ الحج
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 چَعلَيحهِۦچ٤

هُ چ  چ ۥتََوَله

ِديهِ چ  چۦَوَيهح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

َ چ٥ چَلَٰ وِ َشآُء ن

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

  والتسهيل وهو املقدم لقنبل

َ چ  چَلَٰ ا  َشآُء ن

 والوهجان يف الطيبة. 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُقواْ َربهكُ  َها ٱنلهاُس ٱته يُّ
َ
أ ٌء َعِظيم   ۖ  مح َيَٰٓ اَعةِ ََشح حَزلََة ٱلسه  إِنه َزل
ۡرَضَعتح َوتََضُع ُكُّ  ١

َ
ٓ أ ا َهُل ُكُّ ُمرحِضَعة  َعمه َنَها تَذح يَوحَم تََروح

ََٰرىَٰ َوَما هُ  ِ  مَذاِت َۡححل  َۡححلََها َوتََرى ٱنلهاَس ُسَك ََٰرىَٰ ب  ُسَك
ِ َشِديد    يَُجَِٰدُل ِِف اِس َمن َوِمَن ٱنله  ٢ َوَلَِٰكنه َعَذاَب ٱَّلله

ِ ِعلحم   ِ بَِغۡيح  َشيحَطَٰن   ٱَّلله
رِيد   َوَيتهبُِع ُكه نهُهۥ  هِ َعلَيح ُكتَِب  ٣ مه

َ
أ

ِدي هُ َمن تََوَله  نهُهۥ يُِضلُُّهۥ َوَيهح
َ
عِۡيِ  هِ فَأ  ٤إَِلَٰ َعَذاِب ٱلسه

َها ٱنلهاُس إِن ُكنتُ  يُّ
َ
أ َنَٰ  ِِف َريحب   مح َيَٰٓ ِث فَإِنها َخلَقح َعح  مكُ ِمَِن ٱِلح
َفة   ن تَُراب  مِِ  َغة   ُثمه ِمنح َعلََقة   ُثمه ِمن نُّطح ضح َلهَقة   ُثمه ِمن مُّ  ُمُّ

ِ ُُمَلهقَ  ِ  ة  وََغۡيح َ ـلِ رحَحاِم َما  ۖ  مح لَكُ ُنبَنِيِ
َ نََشآُء إَِلَٰٓ َونُقِرُّ ِِف ٱۡلح

َجل  
َ
َسِم   أ َل   مح َُّنحرُِجكُ ُثمه  مُّ ْ  ُثمه تِلَبح ِطفح كُ لُُغٓوا ُشده

َ
ۖ   مح أ

َٰ َوِمنكُ مه  مَوِمنكُ  ُعُمرِ لَِكيحََل مه  من ُيَتَوِفه
رحَذِل ٱلح

َ
ن يَُردُّ إَِلَٰٓ أ

ِد ِعلحم   لََم ِمنُۢ َبعح ۡرَض َهاِمَدة  ا   َشيحـ    َيعح
َ َا  َوتََرى ٱۡلح نَزنلح

َ
ٓ أ فَإَِذا

ََتهتح َعلَيحَها  حَمآَء ٱهح ۢنٱل
َ
ِۢجَوَرَبتح َوأ ِ َزوح

 ٥ بَِهيج   َبَتتح ِمن ُكِ
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  چَِلَِضله چ٩

 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

َصاَبتحهُ چ١١
َ
  چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 
 

 ِ
َٰ ُكِ نهُهۥ لََعَ

َ
َتَٰ َوأ حَموح ِ ٱل نهُهۥ يُۡحح

َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ
ء   اَعَة َءاتِيَ  ٦ قَِدير   ََشح نه ٱلسه

َ
نه ٱا ـة  له َوأ

َ
َ َريحَب فِيَها َوأ َّلله

ُقُبورِ 
ِ  ٧َيبحَعُث َمن ِِف ٱلح َوِمَن ٱنلهاِس َمن يَُجَِٰدُل ِِف ٱَّلله

ِ ِعلحم   نِۡي   َوََل كَِتَٰب  ى َوََل ُهد   بَِغۡيح فِهِۦ  ٨ مُّ ثَاِنَ ِعطح
ِ َعن َسبِيِل ٱ َِلُِضله  ي  ۖ   َّلله نحَيا ِخزح  َونُِذيُقُهۥ يَوحَم ۖ   ََلُۥ ِِف ٱلُّ
َرِيِق  ٱلحقَِيََٰمةِ  َٰلَِك  ٩َعَذاَب ٱۡلح نه َذ

َ
َمتح يََداَك َوأ بَِما قَده

 َٰ َ لَيحَس بَِظله ِ  م  ٱَّلله َ َوِمَن ٱنلهاِس  ١٠لحَعبِيِد لِ ُبُد ٱَّلله  َمن َيعح
َٰ َحرحف   َصابَُهۥ خَ ۖ   لََعَ

َ
نه بِهِۦفَإِنح أ

َ
َمأ ٌ ٱطح َصاَبتح  ِإَونح ۖ   ۡيح

َ
  هُ أ

نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةَ فِتحَنٌة ٱنَقلََب  هِهِۦ َخِّسَ ٱلُّ َٰ وَجح َٰلَِك ُهَو  ۖ  لََعَ َذ
حُمبنُِي  اُن ٱل َ ُّسح هُۥ َوَما  ١١ٱۡلح ِ َما ََل يَُۡضُّ ُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله يَدح

َعِيُد  ۖ  ََل يَنَفُعُهۥ َلَُٰل ٱِلح َٰلَِك ُهَو ٱلضه ۥٓ  ١٢َذ هُ ْ لََمن َۡضُّ ُعوا يَدح
عِهِۦ قحَرُب ِمن نهفح

َ
َلَٰ َوَِلِئحَس َِلِئح  ۖ  أ حَموح إِنه  ١٣ٱلحَعِشُۡي َس ٱل

َٰت   َٰلَِحَِٰت َجنه ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِخُل ٱَّله َ يُدح  ََتحرِي  ٱَّلله
نحَهَٰرُ 
َ َعُل َما يُرِيُد  ۖ  ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َ َيفح َمن ََكَن َيُظنُّ  ١٤إِنه ٱَّلله

 
َ
نحَيا ن له أ ُ ِِف ٱلُّ هُ ٱَّلله ُددح بَِسَبب  إَِل ن يَنُِصَ َيمح

َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلح
هَِبه َكيحُدهُۥ َما يَغِيُظ  َطعح فَلحَينُظرح َهلح يُذح َقح َمآءِ ُثمه َلح  ١٥ٱلسه
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نَزلحَنَٰهُ چ١٦
َ
  چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  چنِِ ٓاَهَٰذَ چ١٩

ابن كثري بتشديد النون واملد 

 الالزم قبلها.

 

 

 

 

 

 

ُ چ٢٣ ُ َول ل   چو  ؤح

ابن كثري بتنوين كرس وبدون 

أألف وقفًا.

نَزلحَنَٰ َوَكَذَٰ 
َ
نه ٱ َءاتََٰيَٰتِۢ َبِيَِنَٰت   هُ لَِك أ

َ
ِدي َمن يُرِيُد َوأ َ َيهح  َّلله

١٦  ْ ِيَن َءاَمُنوا َٰبِ إِنه ٱَّله  َوٱلصه
ْ ِيَن َهاُدوا  َرىَٰ نَي َوٱنلهَصَٰ ـ ِ َوٱَّله

 ْ ُكٓوا َ ۡشح
َ
ِيَن أ حَمُجوَس َوٱَّله ِصُل بَيحَنهُ َوٱل َ َيفح  يَوحَم  مح إِنه ٱَّلله

ء   ۖ  ٱلحقَِيََٰمةِ  ِ ََشح
َٰ ُكِ َ لََعَ نه ٱ ١٧َشِهيٌد  إِنه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
َ أ  َّلله

ُس  ۤۥُهَل ُۤدُجۡسَي مح ۡرِض َوٱلشه
َ َِٰت َوَمن ِِف ٱۡلح َمََٰو  َمن ِِف ٱلسه

َجُر  َباُل َوٱلشه ِ
َوآبُّ َوَكثِۡي  َوٱلحَقَمُر َوٱنلُُّجوُم َوٱۡلح  ِمَِن  َوٱله

ُ َفَما ََلُۥ ۖ   َوَكثٌِۡي َحقه َعلَيحهِ ٱلحَعَذاُب ۖ   ٱنلهاِس  َوَمن يُِهِن ٱَّلله
رِم   كح َعُل َما يََشآءُ  ۖ  ِمن مُّ َ َيفح َهََٰذاِن ۞  ١٨۩  إِنه ٱَّلله

َتَصُمواْ ِِف َرِبِهِ  َماِن ٱخح َعتح لَهُ ۖ   مح َخصح ِيَن َكَفُرواْ ُقِطِ  مح فَٱَّله
ار   ثَِياب  

َِميُم يُ  ِمِن نه ِق رُُءوِسِهُم ٱۡلح َهُر  ١٩َصبُّ مِن فَوح يُصح
ُلُوُد  مح بِهِۦ َما ِِف ُبُطونِهِ  َِٰمُع ِمنح َحِديد  مه  مَولَهُ  ٢٠َوٱۡلح َٰ ٢١ 

ن ََيحرُُجواْ ِمنح َمآ ُُكه 
َ
َراُدٓواْ أ

َ
ِعيُدواْ فِيَها َوُذوقُواْ َها ِمنح َغِم  أ

ُ
أ

َرِيِق َعَذاَب 
ْ وََعِملُواْ  ٢٢ٱۡلح ِيَن َءاَمُنوا ِخُل ٱَّله َ يُدح إِنه ٱَّلله

َٰت   َٰلَِحَِٰت َجنه َن فِيَها  ٱلصه نحَهَُٰر ُُيَلهوح
َ ََتحِري ِمن ََتحتَِها ٱۡلح

َساوَِر ِمن َذَهب  
َ
ُ  ِمنح أ  ٢٣فِيَها َحرِير   مح َوِِلَاُسهُ ۖ   الُؤ  ؤح َول

َِميمُ چ١٩مالحظة: أ ية  امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.ل يعده  چ ٱۡلح

ُلُودُ چ١٩أ ية  ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چَوٱۡلح
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 چَرَِٰط سِِ چ٢٤

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 چۥَجَعلحَنَٰهُ چ٢٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَسَوآءٌ چ

بتنوين مض بدل ابن كثري 

  الفتح.

 معًا. چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َادِ چ  چۦَوٱِلح

 ابن كثري ابلياء وصاًل ووقفًا.

 چنُِّذقحُهۥچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چبَيحِتح چ٢٦

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

ْ َِلَ چ٢٩ ُضوا  چقح

 قنبل بكرس الالم.

 

ْ إَِلَٰ  ِل َوُهُدٓوا ِيِِب ِمَن ٱلحَقوح ْ إَِل ٱلطه َِميدِ  ِصَرَِٰط َوُهُدٓوا  ٱۡلح
٢٤  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ْ َوَيُصدُّ ِيَن َكَفُروا إِنه ٱَّله

ِجدِ  حَمسح ََراِم  َوٱل ِي َجَعلحَنَٰ ٱۡلح ٱلحَعَِٰكُف َسَوآًء لِلنهاِس  هُ ٱَّله
َادِ  هِ فِي ِۢ بُِظلحم   هِ فِيَوَمن يُرِدح  ۖ  َوٱِلح َاد

ِمنح َعَذاب   هُ نُِّذقح  بِإِۡلح
َِلم  
َ
نَا  ِإَوذح  ٢٥ أ

ح
 بَوهأ

َ
َيحِت أ بحَرَٰهِيَم َمَّكَن ٱِلح ِكح َِب ـن له ِۡلِ ا تُّشح

ا ُجودِ لِلبَيحِتَ َوَطِهِرح  َشيحـ   ِع ٱلسُّ كه آئِفِنَي َوٱلحَقآئِِمنَي َوٱلرُّ طه
ِذِن ِِف ٱنلهاِس بِٱۡلحَ  ٢٦

َ
تُوَك َوأ

ح
َٰ رَِجاَل  ِجِ يَأ ِ َضاِمر   َولََعَ

 ُكِ
تنَِي 

ح
ِ فَِج  ِمن يَأ

ِ  ٢٧ ق  َعِمي ُكِ
ْ لِ َهُدوا  مح َمَنَٰفَِع لَهُ َيشح

يهام  
َ
ِ ِِفٓ أ َم ٱَّلله ْ ٱسح ُكُروا لُوَمَٰت   َوَيذح عح َٰ َما َرزََقهُ مه نُۢ مِِ  ملََعَ

نحَعَٰمِ 
َ َآئَِس ٱلحَفقَِۡي ۖ   بَِهيَمةِ ٱۡلح ِعُمواْ ٱِلح طح

َ
ُثمه  ٢٨فَُُكُواْ ِمنحَها َوأ

ُضواْ  َقح ُوفُواْ نُُذورَهُ  مح َتَفَثهُ َلح َيحِت ٱلحَعتِيِق  مح َوَلح وهفُواْ بِٱِلح َطه َوَلح
َٰلَِك  ٢٩ مح ُحُرَمَِٰت ۖ   َذ ِ َفُهَو َوَمن ُيَعِظِ ُهۥ ِعنَد ـله  ر  ـَخيح ٱَّلله
نحَعَُٰم إَِله َما ُيتحَلَٰ َعلَيحكُ ۖ   َرِبِهِۦ

َ ِحلهتح لَُكُم ٱۡلح
ُ
ۖ   مح َوأ

َس ِمَن  َتنُِبواْ ٱلرِِجح ورِ فَٱجح َل ٱلزُّ َتنُِبواْ قَوح َثَِٰن َوٱجح وح
َ  ٣٠ٱۡلح
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  چعُ فَ دح يَ چ٣٨

ساكن  ابن كثري بفتح الياء واإ

 ادلال دون أألف وفتح الفاء.

ِكنَِي بِهِۦ   َ ُمّشح ِ َغۡيح َما َخره  ُحَنَفآَء َّلِله نه
َ
ِ فََكأ ِكح بِٱَّلله َوَمن يُّشح

َطُفُه ِمَن  َمآِء َفَتخح وِي بِهِ ٱلِرِيُح ِِف َمَّكن  ٱلسه وح َتهح
َ
ُ أ ۡيح  ٱلطه

َٰلَِك   ٣١ َسِحيق   ِ  َوَمن َذ مح َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله َها ُيَعِظِ َوى  ِمن فَإِنه َتقح
َجل   مح لَكُ  ٣٢ٱلحُقلُوِب 

َ
َسِم   فِيَها َمَنَٰفُِع إَِلَٰٓ أ آ ُثمه َُمِلُّهَ  مُّ

َيحِت  ة   ٣٣ ٱلحَعتِيقِ إَِل ٱِلح مه
ُ
ِ أ
ِ ّك  سَ َجَعلحَنا َمن َولُِكِ ُكُرواْ ـ لِ َيذح

َم ٱ َٰ َما َرزََقهُ ٱسح ِ لََعَ نحَعَٰمِ مِِ  مَّلله
َ َٰه   مح فَإَِلَُٰهكُ ۖ   نُۢ بَِهيَمةِ ٱۡلح  إَِل

ۥٓ  لُِموَوَِٰحد  فَلَُه سح
َ
ْ  أ بِتنِيَ  ا حُمخح ِ ٱل ُ  ٣٤ َوبَِّشِ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱَّله
َصاَبهُ  مح قُلُوُبهُ وَِجلَتح 

َ
ٓ أ َٰ َما ََِٰبِيَن لََعَ حُمقِيِم  مح َوٱلصه َوٱل

ا َرَزقحَنَٰهُ  ةِ َوِممه لَوَٰ َن َجَعلحَنََٰها لَكُ  ٣٥يُنفُِقوَن  مح ٱلصه ُدح  مَوٱِلح
ِ لَكُ مِِ  َم ٱۖ   فِيَها َخۡيح   مح ن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله ِ َعلَيحهَ فَٱذحُكُرواْ ٱسح ا َّلله

ْ ٱلحَقانَِع فَإَِذا وََجَبتح ۖ   َصَوآفه  عُِموا طح
َ
ْ ِمنحَها َوأ ُجُنوُبَها فَُُكُوا

ََته  حُمعح َنََٰها لَكُ  ۖ  َوٱل رح ُكُروَن  مح لََعلهكُ  مح َكَذَٰلَِك َسخه لَن  ٣٦تَشح
 َ َوىَٰ ُۡلُوُمَها َوََل دَِمآؤَُها  َيَناَل ٱَّلله َوَلَِٰكن َيَناَُلُ ٱتلهقح
َرَها ۖ  مح ِمنكُ  َٰ َما  مح لَكُ  َكَذَٰلَِك َسخه َ لََعَ ْ ٱَّلله وا ُ تِلَُكَِبِ
َٰكُ  ِسننِيَ ۖ   مح َهَدى حُمحح ِ ٱل َ ۞  ٣٧ َوبَِّشِ َٰفِعُ إِنه ٱَّلله ِيَن  يَُد َعِن ٱَّله
ْ  َءاَمُنوٓ  ان   ا  َخوه

َ ََل ُُيِبُّ ُكه  ٣٨َكُفور   إِنه ٱَّلله
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ذِنَ چ٣٩
َ
 چ أ

 ابن كثري بفتح اهلمزة.

َٰتِلُونَ چ  َٰ  چيُ

 بكرس التاء.ابن كثري 

هُهِدَمتح چ٤٠  چل

 ابن كثري بتخفيف ادلال.

 
 
 
 
 
 

ِ كَ فَ چ٤٥  چ نٓائ

ابن كثري بأألف بعد الاكف، 

مث مهزة مكسورة بدل الياء 

 مع املد.

ذَِن 
ُ
ِيَن أ ََٰتلُوَن لَِّله َٰ نههُ يُ

َ
ْ   مح بِأ ِهِ ِإَونه ٱ ُظلُِموا َٰ نَِصح َ لََعَ  لََقِديرٌ  مح َّلله

ْ ِمن ٣٩ رُِجوا خح
ُ
ِيَن أ َٰرِهِ  ٱَّله ِ  مدتََِٰي ْ َربَُّنا ب ن َيُقولُوا

َ
ٓ أ ِ َحِق  إَِله َغۡيح

 ُ ََل ۖ   ٱَّلله ُع َولَوح َضهُ َدفح ِ ٱنلهاَس َبعح ِ  مٱَّلله ه  ض  َبعح ب َمتح ل َِٰمُع ُهِدِ َصَو
ُم ٱ َوَمَسَِٰجدُ  َوَصلََوَٰت   َوبَِيع   َكُر فِيَها ٱسح ِ َكثِۡي  يُذح نه  ا  َّلله َوََلَنُِصَ
ۥٓ ٱ هُ ُ َمن يَنُِصُ َ لََقوِيٌّ  ۖ  َّلله َٰهُ  ٤٠َعزِيٌز إِنه ٱَّلله نه كه ِيَن إِن مه  مح ٱَّله

 ْ ةَ َوَءاتَُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قَاُموا
َ
ۡرِض أ

َ ُروِف  ِِف ٱۡلح حَمعح ْ بِٱل َمُروا
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ٱلزه

ُمنَكرِ  
ح ْ َعِن ٱل ا ُمورِ  َوَنَهوح

ُ َٰقَِبُة ٱۡلح ِ َع بُوَك  ٤١َوَّلِله ِإَون يَُكِذِ
بَتح  َوقَوحُم إِبحَرَٰهِيَم  ٤٢وَََعد  َوَثُموُد  قَوحُم نُوح   مح َقبحلَهُ َفَقدح َكذه

  ٤٣ لُوط   َوقَوحمُ 
َ
َينَ َوأ َحَُٰب َمدح َب ُموَسَٰ ۖ   صح لَيحُت ۖ   َوُكِذِ مح

َ
فَأ

َٰفِرِيَن ُثمه  ُتهُ لِلحَك َخذح
َ
يِِن ٤٤فََكيحَف ََكَن نَِكۡيِ ۖ   مح أ

َ
ِمِن  فََكأ

َنَٰ  لَكح هح
َ
َية  أ َٰ ُعُروِشَها فَِِهَ  ة  َها َوِهَ َظالِمَ قَرح   َخاوَِيٌة لََعَ

 َوبِئح
لَة   َعطه ِصح   مُّ

ِشيد   َوقَ فَلَ  ٤٥مه
َ
ۡرِض َفَتُكوَن مح يَسِ أ

َ  مح لَهُ ُۡيواْ ِِف ٱۡلح
َمُعوَن بَِها قُلُوب   وح َءاَذان  يَسح

َ
ٓ أ قِلُوَن بَِها َم َها فَإِنه ۖ   َيعح ََل َتعح

بحَصَٰ 
َ َم ٱلح ٱۡلح ُدورِ ُر َوَلَِٰكن َتعح ِت ِِف ٱلصُّ

 ٤٦ ُقلُوُب ٱله
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ونَ چ٤٧  چَيُعدُّ

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

ِ َوكَ چ٤٨  چ نٓائ

ابن كثري بأألف بعد الاكف، 

مث مهزة مكسورة بدل الياء 

 مع املد. 

 چزِينَ ُمَعجِِ چ٥١

ابن كثري بدون أألف بعد 

 العني وتشديد كرسة اجلمي.

 

 

 

 

  چَرَٰط  سِِ چ٥٤

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

  چِمِنحُهۥچ٥٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َدهُۥ ُ وَعح ِجلُونََك بِٱلحَعَذاِب َولَن َُيحلَِف ٱَّلله َتعح  ِإَونه يَوحًما  ۖ  َويَسح
لحِف َسَنة  

َ
ا  ِعنَد َرِبَِك َكأ ونَ ِمِمه يِِن  ٤٧ َتُعدُّ

َ
 ِمِن َوَكأ

لَيحُت  مح
َ
َية  أ ُتَها ِإَوَله  لََها َوِهَ َظالَِمة  قَرح َخذح

َ
حَمِصُۡي ُثمه أ  ٱل

نَا۠ لَكُ  ٤٨
َ
َمآ أ َها ٱنلهاُس إِنه يُّ

َ
أ بنِي   نَِذير   مح قُلح َيَٰٓ ِيَن فَٱ ٤٩مُّ  َّله

َٰلَِحَِٰت لَهُ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا فَِرة  مه  مَءاَمُنوا ق  َكرِيم   غح  ٥٠َورِزح
ْ ِِفٓ َءاتََٰيَٰتَِنا  ا ِيَن َسَعوح َحَُٰب ُمَعَِٰجزِيَن َوٱَّله صح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 أ

َِحيِم  رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك مِ  ٥١ٱۡلح
َ
ٓ أ ٓ  ُسول  ن ره َوَما   َوََل نَِبِ  إَِله
لحََّق 

َ
َٰٓ أ نِيهتِهِۦ َفَينَسُخ إَِذا َتَمّنه مح

ُ
يحَطَُٰن ِِفٓ أ ُ َما يُلحَِّق ٱلشه  ٱَّلله

يحَطَٰ  ُ َءاتََٰيَٰتِهِۦٱلشه ُ َعلِيٌم َحِكيۖ   ُن ُثمه ُُيحِكُم ٱَّلله  ٥٢ م  َوٱَّلله
 ِ َعَل ـلِ يحَطَُٰن فِتحنَ َيجح ِ  ة  َما يُلحَِّق ٱلشه ِيَن ِِف قُلُوبِهِ لِ َرض  مه  مَّله

َٰلِِمنَي لََِف ِشَقاقِۢ بَعِيد  ۖ   مح وُبهُ َوٱلحَقاِسَيةِ قُلُ   ٥٣ ِإَونه ٱلظه
لََم  ِيَن َوَِلَعح َقُّ مِ ٱَّله نهُه ٱۡلح

َ
وتُواْ ٱلحعِلحَم أ

ُ
 ِمُنواْ بِهِۦ َفُيؤح ِبَِك ن ره أ

بَِت ََلُۥ قُلُوُبهُ  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِلَٰ ۖ   مح َفُتخح َ لََهادِ ٱَّله   ِصَرَٰط  ِإَونه ٱَّلله
َتقِيم   سح َية  َوََل  ٥٤ مُّ ْ ِِف ِمرح ِيَن َكَفُروا َٰ  هُ ِمِنح  يََزاُل ٱَّله  َحته
تَِيُهُم 

ح
تِ تَأ

ح
وح يَأ
َ
َتًة أ اَعُة َبغح م  َعقِيم   مح َيهُ ٱلسه  ٥٥َعَذاُب يَوح
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  چۦَعلَيحهِ چ٦٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
 

ُعونَ تَ چ٦٢   چدح

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 

ُك يَوحَمئِ 
حُملح ِ  ذ  ٱل ْ  ۖ  مح لههِ َُيحُكُم بَيحَنهُ ـلِ ِيَن َءاَمُنوا  فَٱَّله

 ْ َٰ وََعِملُوا َٰلَِحَِٰت ِِف َجنه ِينَ  ٥٦ ِت ٱنلهعِيمِ ٱلصه  َوٱَّله
ْ أَِب بُوا ْ َوَكذه ْوَلَٰٓئَِك لَهُ َكَفُروا

ُ
ِهني   َعَذاب   مح تََٰيَٰتَِنا فَأ  ٥٧ مُّ

ْ ِِف َسبِيِل ٱ ِيَن َهاَجُروا وح َماتُواْ َوٱَّله
َ
ْ أ ِ ُثمه قُتِلُٓوا َّلله

ُ رِزحقًا َحَسن   زَُقنهُهُم ٱَّلله َ لَُهَو ِإَونه ٱا   لََۡيح َٰزِقنَِي َّلله ُ ٱلره َخۡيح
ِخلَنههُ  ٥٨ َخَل  مُّ  مََلُدح نَُهۥ يَرح دح َ َلَعلِيٌم َحلِيم   ۖ  َضوح  ِإَونه ٱَّلله
َٰلَِك ۞  ٥٩ َما ُعوقَِب بِهِۦ ُثمه بُِغَ َوَمنح ََعقََب بِِمثحِل ۖ   َذ
ُ هِ َعلَيح  نهُه ٱَّلله َ  ۖ  ََلَنُِصَ نه  ٦٠ َغُفور  لََعُفوٌّ إِنه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

حَل ٱ َ يُولُِج ٱَله َ  َّلله نه ٱَّلله
َ
حِل َوأ ِِف ٱنلهَهارِ َوُيولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله

ُۢ بَِصۡي   نه ٱ ٦١ َسِميُع
َ
َٰلَِك بِأ نه َما َذ

َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح َّلله

ُعوَن  َ ُهَو ٱلحَعِلُّ يَدح نه ٱَّلله
َ
 ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلحَبَِٰطُل َوأ

َمآءِ َمآء   ٦٢ ٱلحَكبِۡيُ  نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
بُِح  أ َفُتصح

ةً  ۡرُض ُُمحَۡضه
َ َ  ۖ  ٱۡلح ُهۥ َما ِِف ـله  ٦٣ ر  ـلَِطيٌف َخبِيإِنه ٱَّلله

َِٰت  َمََٰو ۡرِض  ٱلسه
َ َ لَُهَو ٱلحَغِّنُّ  َوَما ِِف ٱۡلح َِميُد ِإَونه ٱَّلله  ٦٤ٱۡلح
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نچ٦٥
َ
َما أ  چٱلسه

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

  أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

 وهو املقدم

َمآَء چ  چن۬اٱلسه

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

َمآَء چ  چنٓاٱلسه

الطيبة ثالثة ولقنبل من 

الشاطبية، ووجه  أأوجه وهجا

 حبذف اهلمزة الأوىل.

 چۥنَاِسُكوهُ چ٦٧
 چۦفِيهِ چ٦٩

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

چلح يَُنِ چ٧١

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.
 

َر  َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
َك ََتحرِي ِِف مه  ملَكُ أ

ۡرِض َوٱلحُفلح
َ ا ِِف ٱۡلح

ِسُك  رِهِۦ َوُيمح مح
َ
رِ بِأ َحح

ن ٱِلح
َ
َمآَء أ ۡرِض إَِله ٱلسه

َ  َتَقَع لََعَ ٱۡلح
َ بِٱنلهاِس لََرُءو بِإِذحنِهِۦٓ   ِيٓ  ٦٥ِحيم  ره  ف  إِنه ٱَّلله  َوُهَو ٱَّله
َياكُ  حح

َ
نَسََٰن لََكُفوۖ   مح ُثمه ُُيحيِيكُ  مح ُثمه يُِميُتكُ  مح أ ِ

 ر  إِنه ٱۡلح
٦٦  ِ ة  لِ مه

ُ
ِ أ
 ِِف  فَََل يَُنَٰزُِعنهَك ۖ   هُ نَاِسُكو مح َسًّك هُ َجَعلحَنا َمن ُكِ
رِ  مح
َ ُع إَِلَٰ َرِبَِك  ۖ  ٱۡلح َتقِيم  ى إِنهَك لََعَلَٰ ُهد  ۖ   َوٱدح سح ِإَون  ٦٧ مُّ

َملُوَن  لَُم بَِما َتعح عح
َ
ُ أ ُ َُيحُكُم  ٦٨َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله ٱَّلله

لَمح  ٦٩َتلُِفوَن ََّتح  هِ فِي مح يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ فِيَما ُكنتُ  مح بَيحَنكُ  لَمح َتعح
َ
أ

لَُم َما  َ َيعح نه ٱَّلله
َ
ۡرِض أ

َ َمآءِ َوٱۡلح َٰلَِك ِِف كَِتَٰب   ۖ   ِِف ٱلسه  ۖ  إِنه َذ
ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّلله ُبُدوَن  ٧٠ إِنه َذ ِ َما لَمح َوَيعح ِمن ُدوِن ٱَّلله

ِلح  ِ م ا َوَما لَيحَس لَهُ بِهِۦ ُسلحَطَٰن  ُيََنِ َٰلِِمنَي ۖ   ِعلحم  هِۦ ب َوَما لِلظه
َُٰتَنا  مح ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ  ٧١ ِمن نهِصۡي   رُِف ِِف  َبِيَِنَٰت  َءاتََٰي َتعح

ِيَن كَ  ِ ٱَّله حُمنَكرَ وُُجوه ْ ٱل ِيَن يََكاُدوَن ۖ   َفُروا ُطوَن بِٱَّله يَسح
نَبُِِئكُ ۖ   َءاتََٰيَٰتَِنا مح َيتحلُوَن َعلَيحهِ 

ُ
فَأ
َ
ِ  مقُلح أ َٰلُِكُم   ِمِن َّشِ  ب ٱنلهاُر  َذ

 ُ ِينَ وََعَدَها ٱَّلله ْ   ٱَّله حَمِصۡيُ َوبِئحَس  َكَفُروا  ٧٢ٱل
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تَنقُِذوهُۥ ِمنحُهۥچ٧٣  چيَسح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.
 

َها ٱنلهاُس ُۡضَِب َمَثل   يُّ
َ
أ ۥٓ   َيَٰٓ ْ ََلُ َتِمُعوا ِيَن  فَٱسح ُعوَن إِنه ٱَّله تَدح

ْ ُذبَاب   ِ لَن ََيحلُُقوا ْ ََلُۥِمن ُدوِن ٱَّلله َتَمُعوا ِإَون ۖ   ا َولَوِ ٱجح
بَاُب  لُبحُهُم ٱَّلُّ اَشيح يَسح تَنقُِذوـله  ـ   الُِب َضُعَف  ۖ  هُ ِمنح  هُ ا يَسح ٱلطه

لُوُب  حَمطح رِهِۦٓ  ٧٣َوٱل َ َحقه قَدح ْ ٱَّلله َ لََقوِيٌّ  ۖ  َما قََدُروا إِنه ٱَّلله
حَمَلَٰٓئَِكةِ رُُسَل   ٧٤َعزِيٌز  َطَِف ِمَن ٱل ُ يَصح إِنه  ۖ  َومَِن ٱنلهاِس  ٱَّلله

َ َسِميُعُۢ بَِصۡي   َ  ٧٥ ٱَّلله لَُم َما َبنيح يحِديهِ َيعح
َ
ِإَوَل  ۖ  مح َوَما َخلحَفهُ  مح أ

ُموُر 
ُ ِ تُرحَجُع ٱۡلح َكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ ٧٦ٱَّلله ِيَن َءاَمُنواْ ٱرح َها ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ْ َربهكُ  ُبُدوا َ لََعلهكُ  مح َوٱعح َۡيح ْ ٱۡلح َعلُوا لُِحوَن۩  مح َوٱفح  ٧٧ُتفح
ِ َحقه ِجَهادِهِۦ ْ ِِف ٱَّلله َتبَىَٰكُ  ۖ  َوَجَِٰهُدوا َوَما َجَعَل  مح ُهَو ٱجح

بِيكُ  ِمنح َحَرج    ٱِلِينِ  ِِف  مح َعلَيحكُ 
َ
ُهَو  إِبحَرَٰهِيَم   مح ِمِلهَة أ

َُٰكمُ َسمه  لِِمنَي مِن َقبحُل َوِِف َهَٰذَ  ى حُمسح َِلَُكوَن ٱلرهُسوُل ا ٱل
ْ ُشَهَدآَء لََعَ ٱنلهاِس  مح َعلَيحكُ  َشِهيًدا قِيُمواْ  ۖ  َوتَُكونُوا

َ
فَأ
َلىَٰكُ  ِ ُهَو َموح ْ بِٱَّلله َتِصُموا ةَ َوٱعح َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ َم ۖ   مح ٱلصه فَنِعح

َم ٱنلهِصُۡي  َلَٰ َونِعح حَموح  ٧٨ٱل
 

 

لِِمنيَ چ٨مالحظة: أ ية  حُمسح  امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. يعده چٱل

 ُسوَرةُ المؤمنون
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َمََٰنتِهِ چ٨
َ
چۥمُ ِۡل

ابن كثري حبذف الألف 

 الأخرية.

 

 

 چَجَعلحَنَُٰهۥچ١٣

َنَُٰهۥچ١٤
ح
نَشأ
َ
  چأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

فح 
َ
ِمُنوَن قَدح أ حُمؤح ِيَن هُ  ١لََح ٱل   َخَِٰشُعونَ  مح ِِف َصََلتِهِ  مح ٱَّله
ِيَن هُ  ٢ رُِضوَن  مح َوٱَّله وِ ُمعح غح

ِيَن هُ  ٣َعِن ٱلله َكوَٰةِ  مح َوٱَّله  لِلزه
َٰعِلُوَن  ِيَن هُ  ٤َف َٰٓ  ٥َحَٰفُِظوَن  مح لُِفُروِجهِ  مح َوٱَّله  إَِله لََعَ
َوَِٰجهِ  زح

َ
يحَمَُٰنهُ  مح أ

َ
وح َما َملََكتح أ

َ
ُ  مح فَإِنههُ  مح أ  ٦ َملُوِمنَي َغۡيح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَعاُدوَن 
ُ
َٰلَِك فَأ ِيَن هُ  ٧َفَمِن ٱبحَتَغَٰ َوَرآَء َذ  مح َوٱَّله

َمََٰنَٰتِهِ 
َ
ِدهِ  مح ِۡل ِيَن هُ  ٨َرَُٰعوَن  مح وََعهح َٰتِهِ  مح َوٱَّله َو

َٰ َصلَ  مح لََعَ
َٰرِثُوَن  ٩ُُيَافُِظوَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَو

ُ
ِيَن يَرِثُوَن  ١٠أ

ٱَّله
َدوحَس هُ ٱلحفِ  وَن  مح رح نَسََٰن ِمن  ١١فِيَها َخَِِٰلُ ِ

َنا ٱۡلح َولََقدح َخلَقح
َفة   هُ ُثمه َجَعلحَنَٰ  ١٢ ِمِن ِطني   ُسَلَٰلَة   َرار   ُنطح

ِكني   ِِف قَ ُثمه  ١٣ مه
َفَة َعلََقة   َنا ٱنلُّطح َغة   َخلَقح َنا ٱلحَعلََقَة ُمضح نَا  فََخلَقح فََخلَقح

َغَة ِعَظَٰم   حُمضح نَ ا ٱل َنَٰ ُثمه ا ا ٱلحعَِظََٰم َۡلحم  فََكَسوح
ح
نَشأ
َ
ا َخلحقً  هُ أ

َسُن ٱلحَخَٰلِقِنَي  ۖ  َءاَخرَ  حح
َ
ُ أ َد بَ  مُثمه إِنهكُ  ١٤َفَتَباَرَك ٱَّلله عح

َٰلَِك لََمِيُِتوَن  َولََقدح  ١٦يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ ُتبحَعُثوَن  مح ُثمه إِنهكُ  ١٥َذ
َنا فَوحقَكُ  َلحِق َغَٰفِلنَِي َسبحَع  مح َخلَقح  ١٧َطَرآئَِق َوَما ُكنها َعِن ٱۡلح
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َُٰهۥچ١٨ َكنه سح
َ
 چفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چيحَنآءَ سِ چ٢٠
 ابن كثري بكرس السني.

 چُت ۢنبِ تُ چ

 ابن كثري بضم التاء وكرس الباء.

 

 

 

  چۦإََِلحهِ چ٢٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
ُرنَاچ مح

َ
 چَجا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

  القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية وهو 

 املقدم

ٓ چ ُرنَا۬ا ءَ َجا  چمح

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

ٓ چ ُرنَآا ءَ َجا  چمح

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه، 

وهجا الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل اكلزبي.

ِ چ    چُكِ
الالم وحذف ابن كثري بكرس 

 التنوين.

ُۢ بَِقَدر   َمآءِ َمآَء َا ِمَن ٱلسه
نَزنلح
َ
َٰ  َوأ َكنه سح

َ
ۡرِض  هُ فَأ

َ ِإَونها ۖ   ِِف ٱۡلح
 َٰ َِٰدُروَن لََعَ َٰ نَا  ١٨َذَهابِۢ بِهِۦ لَ

ح
نَشأ
َ
ِ  ملَكُ فَأ َٰت  ب ِمِن  هِۦ َجنه

ِيل  
َنَٰ  َّنه عح

َ
  ب  َوأ

َٰكُِه َكثَِۡية   مح كُ له ُكلُوَن َوِمنحَها  فِيَها فََو
ح
تَأ

ِن َوِصبح تَۢنُبُت َسيحَنآَء ََّتحُرُج ِمن ُطورِ  وََشَجَرة   ١٩ هح  غ  بِٱلُّ
 ِ َة   مح ِإَونه لَكُ  ٢٠ٓأۡلُِكنَِي لِ نحَعَِٰم لَعَِبح

َ قِيكُ ۖ   ِِف ٱۡلح ُّسح ا مِِ  من مه
ُكلُوَن َوِمنحَها  ا َمَنَٰفُِع َكثَِۡية  فِيهَ  مح ِِف ُبُطونَِها َولَكُ 

ح
 ٢١تَأ

رحَسلحَنا نُوًحا إَِلَٰ  ٢٢وََعلَيحَها َولََعَ ٱلحُفلحِك َُتحَملُوَن 
َ
َولََقدح أ
َ َما لَكُ  ْ ٱَّلله ُبُدوا ۥٓ  نح مِِ  مقَوحِمهِۦ َفَقاَل تََٰيََٰقوحِم ٱعح ُهُ  ۖ  إَِلَٰه  َغۡيح

فَََل َتتهُقوَن 
َ
ْ مِن قَوحِمهِۦ َما  ٢٣أ ِيَن َكَفُروا ْ ٱَّله حَملَُؤا َفَقاَل ٱل

َل َعلَيحكُ يُرِ  مح ِمِثحلُكُ   بََّش  َهََٰذآ إَِله  ن َيَتَفضه
َ
َولَوح َشآَء  مح يُد أ

نَزَل َمَلَٰٓئَِكة  
َ
ُ َۡل ا َسِمعح  ٱَّلله لنَِي َنا بَِهََٰذا ِِفٓ َءابَآئَِنا مه وه

َ  ٢٤ٱۡلح
َٰ ِحني  َفََتَ  إِنح ُهَو إَِله رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنهة   قَاَل  ٢٥ بهُصواْ بِهِۦ َحته

بُوِن َرِبِ ٱنُِصح  وح  ٢٦ِِن بَِما َكذه
َ
َنِع  هِ إََِلح َحيحَنآ فَأ ِن ٱصح

َ
ٱلحُفلحَك أ

يَِنا فَإَِذا  ُينَِنا َووَحح عح
َ
ُرنَا بِأ مح

َ
لُكح فِيَها َجآَء أ َوفَاَر ٱتلهنُّوُر فَٱسح

  ِمن 
لََك  ُكِ هح

َ
ِ َوأ ِ ٱثحنَنيح ُل إَِله َمن َسَبَق َعلَيحهِ  َزوحَجنيح ٱلحَقوح

ِيَن َظلَُموٓ َوََل ۖ   مح ِمنحهُ  ْ إِنههُ تَُخَِٰطبحِّن ِِف ٱَّله َرقُوَن مُّ  ما  ٢٧غح
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ُن ٱعح چ٣٢
َ
ْ أ  چُبُدوا

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 

 

  چۥِمنحهُ چ٣٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چۥمُ تُّ مُ چ٣٥

 ابن كثري بضم املمي.

 معًا. چهَهيحَهاچ٣٦

 الزبي ابلهاء وقفًا.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 ابلتاء وقفًا، وابلهاء وقفًا.

 

 ِ ُد َّلِله َمح َعَك لََعَ ٱلحُفلحِك َفُقِل ٱۡلح نَت َوَمن مه
َ
َتَويحَت أ فَإَِذا ٱسح

ِي  َٰلِِمنَي ََنه ٱَّله ََٰنا ِمَن ٱلحَقوحِم ٱلظه نزِلحِّن ُمََنَل   ٢٨ى
َ
 َوقُل رهِبِ أ

َباَرَك   نَت مُّ
َ
ُمَنِلنَِي  َوأ

ح ُ ٱل َٰلَِك  ٢٩َخۡيح نها ِإَون كُ  ٓأَلتََٰيَٰت   إِنه ِِف َذ
نَا  ٣٠لَُمبحَتلنَِي 

ح
نَشأ
َ
ِدهِ  ِمنُۢ ُثمه أ نً  مح َبعح رحَسلحَنا  ٣١ا َءاَخرِيَن قَرح

َ
فَأ

نِ  مح  ِمِنحهُ رَُسوَل   مح فِيهِ 
َ
ْ  أ ُبُدوا َ َما لَكُ ٱعح َٰ مِِ  مٱَّلله ۥٓ نح إَِل ُهُ  ۖ  ه  َغۡيح

فَََل َتتهُقوَن 
َ
 ِمن قَوحِمهِ  ٣٢أ

ُ
حَمَِل بُواْ َوقَاَل ٱل ْ َوَكذه ِيَن َكَفُروا ٱَّله
تحَرفحَنَٰهُ 

َ
ٓ إَِله بََّش   مح بِلَِقآءِ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َيا َما َهََٰذا نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ  ِِف ٱۡلح

ُكلُونَ  مح ِمِثحلُكُ 
ح
ا تَأ ُكُل ِممه

ح
َ  هُ ِمنح  يَأ ُبوَن َويَّشح َ ا تَّشح  ٣٣ُب ِممه
تُ  َطعح
َ
َ  مَولَئِنح أ وَن ا له ذ  إِ  مح إِنهكُ  مح ا ِمِثحلَكُ َّش  ب  ٣٤َخَِّٰسُ
يَعُِدكُ 

َ
نهكُ  مح أ

َ
نهكُ تَُراب   مح َوُكنتُ  مح ِمتُّ إَِذا  مح أ

َ
 ما وَِعَظًَٰما أ

ح  إِنح ِهَ إَِله  ٣٦لَِما تُوَعُدوَن َهيحَهاَت َهيحَهاَت ۞  ٣٥رَُجوَن ُمُّ
َيا َنُموُت َوََنحَيا َوَما ََنحُن بَِمبحُعوثنَِي  نح إَِله إِنح ُهَو  ٣٧َحَياُتَنا ٱلُّ

ِ َكِذب   ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ِمننَِي بِمُ ا َوَما ََنحُن ََلُۥ رَُجٌل ٱفح قَاَل َرِبِ  ٣٨ؤح
بُوِن  ِِن بَِما َكذه ا قَلِي ٣٩ٱنُِصح   ل  قَاَل َعمه

بُِحنه َنَٰ ـله  ٤٠ِدِمنَي ُيصح
َِقِ فََجَعلحَنَٰهُ 

يحَحُة بِٱۡلح ُهُم ٱلصه َخَذتح
َ
لحَقوحِم ا ِلِ د  َفُبعح  ۖ  ُغَثآء   مح فَأ

َٰلِِمنَي  نَا ُثمه  ٤١ٱلظه
ح
نَشأ
َ
ِدهِ  ِمنُۢ أ  ٤٢ا َءاَخرِيَن قُُرونً  مح َبعح
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ا   چ٤٤ َ  چَتَتح

 ابن كثري ابلتنوين وصاًل. 

ة  ۬اَجآَء چ  چمه

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

بُوهُۥچ  چَكذه

َخاهُ چ٤٥
َ
 چۥَوأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 
 

 چُربحَوة  چ٥٠

 كثري بضم الراء.ابن 

نه چ٥٢
َ
 چ َوأ

 ابن كثري بفتح اهلمزة.

 

 

 چ٥٥
َ
چُبونَ َُيحسِ أ

 ابن كثري بكرس السني.

بُِق ِمنح  َجلََها  َما تَسح
َ
ة  أ مه
ُ
تَ أ رحَسلحَنا  ٤٣ِخُروَن ـ ح َوَما يَسح

َ
ُثمه أ

َارُُسلََنا  مه ُكه َما ۖ   َتَتح
ُ
بُوره  ة  َجآَء أ َنا ۖ   هُ ُسولَُها َكذه َبعح تح

َ
َضهفَأ  مَبعح

َحادِيَث  مح وََجَعلحَنَٰهُ ا عحض  بَ 
َ
ِ د  َفُبعح  ۖ  أ ِمُنوَن ا يُ ـله  م  َقوح ا لِ  ُثمه  ٤٤ؤح
رحَسلحَنا ُموَسَٰ 

َ
َخاأ

َ
َطَٰن  َهَُٰروَن أَِب هُ َوأ

بنِي   تََٰيَٰتَِنا وَُسلح  َلَٰ إِ  ٤٥مُّ
ْ قَوحًما ََعلنَِي  ْ َوََكنُوا وا ََبُ َتكح يْهِۦ فَٱسح َن َوَمََلِ اْ َفَقالُوٓ  ٤٦فِرحَعوح

ِمُن  نُؤح
َ
ُمُهَما نَلَ أ يحِن ِمثحلَِنا َوقَوح َٰبُِدوَن لِبََّشَ بُوُهَما ٤٧ا َع  فََكذه
لَِكنيَ فَ  حُمهح  مح لََعلههُ  دح َءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب َولَقَ  ٤٨ َّكنُواْ ِمَن ٱل

َتُدونَ  ۥٓ َءايَة   ٤٩ َيهح ُه مه
ُ
َيَم َوأ ٓ إَِلَٰ وََءاَويحَنَٰهُ  وََجَعلحَنا ٱبحَن َمرح َما

َرار   َربحَوة  
ِيَِبَِٰت  ٥٠ َوَمعِني   َذاِت قَ َها ٱلرُُّسُل ُُكُواْ ِمَن ٱلطه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ْ َصَٰلًِحا َملُوا َملُوَن َعلِيم  ۖ   َوٱعح ِ ِإَونه  ٥١ إِِنِ بَِما َتعح  ۦٓ َهَِٰذه
ُتكُ  مه

ُ
ة   مح أ مه

ُ
نَا۠ َربُّكُ  َوَِٰحَدة   أ

َ
ْ  ٥٢ فَٱتهُقونِ  مح َوأ ُعٓوا َرهُ  َفَتَقطه مح

َ
 مأ

يحهِ ۖ   اُزُبر   مح يحَنهُ بَ   ِحزحبِۢ بَِما َلَ
ِِف  مح فََذرحهُ  ٥٣فَرُِحوَن  مح ُكُّ

َرتِهِ  َٰ ِحني   مح َغمح َُيحَسُبوَن  ٥٤َحته
َ
هُ أ َما نُِمدُّ نه

َ
ِ  مأ ال  ب  هِۦ ِمن مه

َيحَرَٰتِ  مح نَُسارُِع لَهُ  ٥٥َوَبننَِي  ُعُروَن  ۖ  ِِف ٱۡلح إِنه  ٥٦بَل َله يَشح
ِيَن هُ  فُِقوَن مُّ  مَيةِ َرِبِهِ نح َخشح مِِ  مٱَّله ِيَن هُ  ٥٧شح تََٰيَِٰت أَِب مَوٱَّله
ِمُنوَن  مح َرِبِهِ  ِيَن هُ  ٥٨يُؤح ِ  مَوٱَّله ُِكونَ  مح َرِبِهِ ب  ٥٩ ََل يُّشح

 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چَهَُٰرونَ چ٤٥مالحظة: أ ية 
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 چَرَٰط  سِِ چ٧٣

 چَرَِٰط سِِ ٱلچ٧٤

 قنبل ابلسني.  

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

تُوَن  ِيَن يُؤح قُلُوُبهُ َوٱَّله ْ وه ٓ َءاتَوا نههُ  مح َما
َ
 مح إَِلَٰ َرِبِهِ  مح وَِجلٌَة أ

َيحَرَِٰت َوهُ  ٦٠َرَِٰجُعوَن  ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡلح
ُ
 لََها َسَٰبُِقونَ  مح أ

َعهَ  ٦١ ًسا إَِله وُسح َنا كَِتَٰب  ا   َوََل نَُكلُِِف َنفح يح يَنِطُق  َوَلَ
َقِِ  لَُموَن  مح َوهُ  بِٱۡلح َرة   مح بَلح قُلُوُبهُ  ٦٢ََل ُيظح ِمِنح َهََٰذا  ِِف َغمح
َٰلَِك  مح َولَهُ  َمَٰل  ِمِن ُدوِن َذ عح

َ
َِٰملُوَن  مح هُ أ َٰٓ إَِذآ  ٦٣لََها َع َحته

َفِيهِ  نَا ُمَتح َخذح
َ
ِ  مأ ُرواْ ـ َ ََل ََتح  ٦٤ ُرونَ ـ َ ََيح  مح ٱلحَعَذاِب إَِذا هُ ب

َوحمَ  وَن  نهامِِ  مإِنهكُ ۖ   ٱَلح َءاتََٰيَِٰت ُتتحَلَٰ  قَدح ََكنَتح  ٦٥ََل تُنَِصُ
َٰبِكُ  مح فَُكنتُ  مح َعلَيحكُ  َٰ عح

َ
َٰٓ أ َِبِيَن  ٦٦تَنِكُصوَن  مح لََعَ َتكح ُمسح

ُجُروَن ا بِهِۦ َسَِٰمر   فَلَمح  ٦٧َتهح
َ
مح  أ

َ
َل أ بهُرواْ ٱلحَقوح  ا لَمح مه  مَجآَءهُ يَده

 
ح
لنَِي ِت يَأ وه

َ ْ رَُسولَهُ  ٦٨َءابَآَءُهُم ٱۡلح رِفُوا مح لَمح َيعح
َ
ََلُۥ  مح َفهُ  مح أ

مح  ٦٩ ُمنِكُرونَ 
َ
َقِِ بِ  مبَلح َجآَءهُ  ۖ  ِجنهُۢة بِهِۦ َيُقولُونَ  أ ََثُهُ  ٱۡلح كح

َ
 مح َوأ

َحِقِ َكَٰرُِهوَن 
َوآَءهُ  ٧٠لِلح هح

َ
َقُّ أ َبَع ٱۡلح لََفَسَدِت  مح َولَوِ ٱته

ۡرُض َوَمن فِيِهنه 
َ َُٰت َوٱۡلح َمََٰو َتيحَنَٰهُ  ۖ  ٱلسه

َ
ِ  مبَلح أ رِهِ ب َعن  مح َفهُ  مح ِذكح

رِهِ  رُِضوَن مُّ  مذِكح مح تَسح  ٧١عح
َ
ۖ   َخۡيح  ا فََخَراُج َرِبَِك َخرحج   مح لُهُ ـ َ أ

َٰزِقنَِي َوُهَو  ُ ٱلره ُعوهُ  ٧٢َخۡيح َتقِيم   ِصَرَٰط  إَِلَٰ  مح ِإَونهَك تَلَدح سح  مُّ
ِيَن  ٧٣ ِمُنوَن ََل ِإَونه ٱَّله َرَِٰط بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن يُؤح  ٧٤لََنَِٰكُبوَن ٱلِصِ
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 چۦفِيهِ چ٧٧
 چۦِإَوََلحهِ چ٧٩

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

 

 چ٨٢
َ
  چ چَذا•أ

َ
 چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة الثانية 

  .يف اللكمتني

 چتحَنامُ چ

 ابن كثري بضم املمي.

ُرونَ چ٨٥ كه چتَذه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

  چَعلَيحهِۦچ٨٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َنا َما بِهِ  مح َولَوح رَِۡححَنَٰهُ ۞    ِر  ـن ُض مِِ  مَوَكَشفح
ْ ِِف له وا لَجُّ

َيَٰنِهِ  َمُهوَن  مح ُطغح َنَٰهُ  ٧٥َيعح َخذح
َ
ِ  مَولََقدح أ ٱلحَعَذاِب َفَما ب

ْ لَِرِبِهِ  َتَّكنُوا َنا َعلَيحهِ  ٧٦َوَما َيَتَۡضهُعوَن  مح ٱسح َٰٓ إَِذا َفَتحح  مَحته
ِٓي َوُهَو  ٧٧ُمبحلُِسوَن  هِ فِي مح إَِذا هُ َشِديد   ا َذا َعَذاب  اب  بَ  ٱَّله

بحَصََٰر 
َ َع َوٱۡلح مح  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ
َ
فح أ

َ ُكُروَن قَلِيَل   ۖ  َدةَ ـ ِ َوٱۡلح ا تَشح  مه
ِي  ٧٨ كُ َوُهَو ٱَّله

َ
ۡر مح َذَرأ

َ وَن  هِ ِإَوََلح ِض ِِف ٱۡلح َوُهَو  ٧٩َُتحَّشُ
حِل َوٱنلهَهارِ 

تَِلَُٰف ٱَله ۦ َوُيِميُت َوََلُ ٱخح ِ ِي يُۡحح
فَََل  ۖ  ٱَّله

َ
أ

قِلُوَن  لُوَن  ٨٠َتعح وه
َ ْ ِمثحَل َما قَاَل ٱۡلح ْ  ٨١بَلح قَالُوا  قَالُٓوا

َ
 َذاءِ أ

  امً ا وَِعَظَٰ َوُكنها تَُراب  ِمتحَنا 
َ
نَا ََنحُن  ٨٢لََمبحُعوثُوَن ءِنها أ لََقدح وُِعدح

لنِيَ َءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن َقبحُل وَ  وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
ٓ أ ٓ إَِله قُل  ٨٣ إِنح َهََٰذا

ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنتُ 
َ لَُموَن  مح لَِِمِن ٱۡلح ِ  ٨٤َتعح  ۖ  َسَيُقولُوَن َّلِله
فَََل 
َ
ُرونَ قُلح أ بحِع َورَبُّ ن ره قُلح مَ  ٨٥ تََذكه َِٰت ٱلسه َمََٰو بُّ ٱلسه

ِ  ٨٦ٱلحَعرحِش ٱلحَعِظيِم  فَََل َتتهُقوَن  ۖ  َسَيُقولُوَن َّلِله
َ
قُلح  ٨٧قُلح أ

ِ ََشح 
إِن  هِ َعلَيح َوََل َُيَاُر َوُهَو َُيُِۡي  ء  َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكِ

لَُموَن  مح ُكنتُ  ِ  ٨٨َتعح َحُروَن  ۖ  َسَيُقولُوَن َّلِله َٰ تُسح نه
َ
 ٨٩قُلح فَأ
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َحَدُهمُ چ٩٩

َ
 چَجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

والتوسط، والقرص مع القرص 

 أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

 وهو املقدم 

ٓ چ  چَحَدُهمُ ۬ا ءَ َجا

بدال أألفًا مش بعة.  والإ

ٓ چ  چَحَدُهمُ ٓا ءَ َجا

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه وهجا الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل اكلزبي.

َ  چ١٠٠ چلََعِلِ

 .بفتح الياءابن كثري 

َتيحَنَٰهُ 
َ
ِ  مبَلح أ َِقِ ِإَونههُ ب

َِٰذبُوَن  مح ٱۡلح ُ ِمن  ٩٠لََك ََذ ٱَّلله  َما ٱَّته
ِۢ بَِما َخلََق ـا له ذ  إِ  ۖ  َوَما ََكَن َمَعُهۥ ِمنح إَِلَٰه   َوَل    َذَهَب ُكُّ إَِلَٰه

ُضهُ  َٰ َبعحض   مح َولََعََل َبعح
ا يَِصُفوَن ُسبحَحََٰن ٱ ۖ  لََعَ ِ َعمه   ٩١َّلله

َٰلِِم  ُِكوَن َع ا يُّشح َهََٰدةِ َفَتَعََٰلَٰ َعمه َغيحِب َوٱلشه
 قُل رهِبِ  ٩٢ٱلح

ا تُرَِيِّنِ َما يُوَعُدوَن   فَََل ََتحَعلحِّن ِِف ٱلحَقوحمِ َرِبِ  ٩٣إِمه
َٰلِِمنيَ  ن نُّرَِيَك َما نَعُِدهُ  ٩٤ ٱلظه

َ
َٰٓ أ َِٰدُروَن  مح ِإَونها لََعَ َٰ  ٩٥لَ

ِيَِئةَ  َسُن ٱلسه حح
َ
َفعح بِٱلهِت ِهَ أ لَُم بَِما يَِصُفوَن  ۖ  ٱدح عح

َ
 ٩٦ََنحُن أ

َيَِٰطنِي  ُعوُذ بَِك ِمنح َهَمَزَِٰت ٱلشه
َ
ُعوُذ بَِك  ٩٧َوقُل رهِبِ أ

َ
َوأ

وِن  ن َُيحُۡضُ
َ
َٰٓ إَِذا  ٩٨َرِبِ أ َحَدُهُم َحته

َ
َموحُت قَاَل َرِبِ َجآَء أ

ح  ٱل
ٓ  ٩٩ِجُعوِن ٱرح  َعِلِ

َمُل َصَٰلِح  لَ عح
َ
ُت أ ٓ  ۖ  ا فِيَما تََركح َها  ۖ   َُكه  إِنه
َزٌخ إَِلَٰ يَوحِم ُيبحَعُثوَن بَ  مَوِمن َوَرآئِهِ ۖ   َُكَِمٌة ُهَو قَآئِلَُها   ١٠٠رح

نَساَب بَيحَنهُ 
َ
ورِ فَََلٓ أ َوََل يَتََسآَءلُوَن  يَوحَمئِذ   مح فَإَِذا نُفَِخ ِِف ٱلصُّ

ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ َفَمن َثُقلَتح مَ  ١٠١
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ لُِحوَن  َو حُمفح  َوَمنح  ١٠٢ٱل

تح  نُفَسهُ َخفه
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخِّسُ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ِِف َجَهنهَم  مح َمَو

وَن   ١٠٤فِيَها َكَٰلُِحوَن  مح تَلحَفُح وُُجوَهُهُم ٱنلهاُر َوهُ  ١٠٣َخَِِٰلُ
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 چَكمح ل قُ چ١١٢

ابن كثري بضم القاف وحذف 

ساكن الالم عىل  الألف واإ

 الأمر.

 چلِ فَسَ چ١١٣

 ابن كثري ابلنقل.

لَمح تَُكنح َءاتََٰيَِٰت ُتتحَلَٰ َعلَيحكُ 
َ
ِ  مفَُكنتُ  مح أ بُوَن ب  ١٠٥َها تَُكِذِ

َوُتَنا َوُكنها قَوحم   ْ َربهَنا َغلََبتح َعلَيحَنا ِشقح  َربهَنآ  ١٠٦َضٓاِلنَِي ا قَالُوا
نَا فَإِنها َظَٰلُِمونَ  َنا ِمنحَها فَإِنح ُعدح رِجح خح

َ
سَ  ١٠٧ أ ْ فِيَهاـ ُ قَاَل ٱخح  وا

ِمِنح ِعَبادِي َيُقولُوَن َربهَنآ  إِنهُهۥ ََكَن فَرِيق   ١٠٨َوََل تَُكِلُِموِن 
َِٰۡحِنَي َءاَمنها  ُ ٱلره نَت َخۡيح

َ
فِرح نَلَا َوٱرحَۡححَنا َوأ ُتُموهُ  ١٠٩فَٱغح َذح  مح فَٱَّته

 َٰٓ رِيًّا َحته نَسوحكُ  ِسخح
َ
رِي َوُكنتُ  مح أ َحُكوَن  مح نحهُ مِِ  مذِكح  ١١٠تَضح

ُهمح ُهُم ٱلحَفآئُِزوَن  نه
َ
ْ أ ٓوا َوحَم بَِما َصََبُ ََٰل  ١١١إِِنِ َجَزيحُتُهُم ٱَلح َق

ۡرِض َعَدَد ِسننَِي  مح َِلِثحتُ َكمح 
َ وح  ١١٢ِِف ٱۡلح

َ
ْ َِلِثحَنا يَوحًما أ قَالُوا

َض يَوح  ـ َ  م  َبعح ََٰل  ١١٣ٱلحَعآِدِيَن ِل فَسح وح له ۖ   َل  إَِله قَلِي مح بِثحتُ ـن له إِ َق
نهكُ 
َ
لَُموَن  مح ُكنتُ  مح أ فََحِسبحتُ  ١١٤َتعح

َ
َنَٰكُ  مح أ نهَما َخلَقح

َ
ا َعَبث   مح أ

نهكُ 
َ
َقُّ َفَتَعََٰل ٱ ١١٥إََِلحَنا ََل تُرحَجُعوَن  مح َوأ حَملُِك ٱۡلح ُ ٱل ََٰه  ََلٓ ۖ   َّلله إَِل

َٰهً  116إَِله ُهَو َربُّ ٱلحَعرحِش ٱلحَكرِيِم  ِ إَِل ُع َمَع ٱَّلله ا َءاَخَر َوَمن يَدح
ۦٓ  َما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرِبِهِ َهََٰن ََلُۥ بِهِۦ فَإِنه لُِح  إِنهُهۥ ۖ  ََل بُرح ََل ُيفح

َٰفُِرونَ  َِٰۡحِنيَ  ١١٧ ٱلحَك ُ ٱلره نَت َخۡيح
َ
فِرح َوٱرحَحمح َوأ  ١١٨ َوقُل رهِبِ ٱغح

 

 
 

 

 
  

 ُسوَرةُ النور
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َنََٰهاَوفَره چ١  چضح

 ابن كثري بتشديد الراء.

ُرونَ چ كه چتَذه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 چ٢
َ
 چفَة  َرأ

 ابن كثري بفتح اهلمزة.

 وللزبي من الطيبة وهجان:

 بفتح اهلمزة وسكوهنا كحفص.

 وِ ُشَهَدآُء چ٦
ٓ چَله

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

الثانية واوًا مكسورة، وهو  اهلمزة

 املقدم للزبي.

 والتسهيل وهو املقدم لقنبل

ٓ ا   ُشَهَدآءُ چ  چ َله

 والوهجان يف الطيبة. 

بَعَ چ رح
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح العني.

 چۦَعلَيحهِ چ٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نَ چ  چهلَعح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 چَوٱلحَخَِٰمَسةُ چ٩

 ابن كثري بضم التاء.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

نَزلحَنََٰها 
َ
َنََٰها ُسوَرةٌ أ َا فِيَهآ َءاتََٰيَٰتِۢ َبِيَِنَٰ َوَفَرضح نَزنلح

َ
 مح َعلهكُ له  ت  َوأ

ُرونَ  اِن  ١ تََذكه انَِيُة َوٱلزه ْ ُكه َوَِٰحد   ٱلزه وا ِِلُ ِماْئََة  اُهمَ ِمِنح  فَٱجح
ة   َ ُخذح ۖ   َجِلح

ح
ِ  مكُ َوََل تَأ فَة  ِهَما ب

ح
ِ إِن ُكنتُ ِِف دِيِن ٱ َرأ  مح َّلله

ِمُنوَن  َوحِم ٱٓأۡلِخرِ تُؤح
ِ َوٱَلح َهدح َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  ۖ   بِٱَّلله ِمَِن  َولحيَشح

حمُ  ِمننَِي ٱل َِكة   ٢ؤح وح ُمّشح
َ
اِن ََل يَنِكُح إَِله َزانَِيًة أ انَِيُة ََل  ٱلزه َوٱلزه

ِك   وح ُمّشح
َ
 َزان  أ

ٓ إَِله َٰلَِك  وَُحِرِمَ  ۖ  يَنِكُحَها حمُ َذ ِمننِيَ لََعَ ٱل  ٣ ؤح
ِينَ  َصَنَِٰت ُثمه لَمح  َوٱَّله حُمحح ُموَن ٱل ْ  يَرح تُوا

ح
َبَعةِ ُشَهَدآَء يَأ رح

َ
بِأ

وهُ  ِِلُ ة   مح فَٱجح َ َبلُواْ لَهُ  ثََمَٰننَِي َجِلح بَد   مح َوََل َتقح
َ
ْوَلَٰٓئَِك ا   َشَهََٰدةً أ

ُ
َوأ

لَُحواْ إَِله  ٤ُهُم ٱلحَفَِٰسُقوَن  صح
َ
َٰلَِك َوأ ِد َذ ْ ِمنُۢ َبعح ِيَن تَابُوا ٱَّله

َ َغُفو َوََٰجهُ  ٥ِحيم  ره  ر  فَإِنه ٱَّلله زح
َ
ُموَن أ ِيَن يَرح ن َولَمح يَكُ  مح َوٱَّله

ه  ٓ  مح هُ ل نُفُسهُ ُشَهَدآُء إَِله
َ
َحِدهِ  مح أ

َ
َبُع  مح فََشَهََٰدةُ أ رح

َ
ِ أ َشَهََٰدَٰتِۢ بِٱَّلله

َِٰدقنَِي إِنهُهۥ لَِمَن  نه َوٱلحَخَٰ  ٦ٱلصه
َ
َنَت ِمَسُة أ ِ لَعح إِن  هِ َعلَيح ٱَّلله

َِٰذبنِيَ  َبَع  ٧ ََكَن ِمَن ٱلحَك رح
َ
َهَد أ ن تَشح

َ
َرُؤاْ َعنحَها ٱلحَعَذاَب أ َوَيدح

َِٰذبنَِي  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلحَك نه َغَضَب َوٱلحَخَِٰمَسَة  ٨َشَهََٰدَٰتِۢ بِٱَّلله
َ
أ

ِ َعلَيح  ٓ إِن َكَ ٱَّلله َِٰدقنَِي َها ِ  ٩َن ِمَن ٱلصه ُل ٱَّلله ََل فَضح َولَوح
اٌب  مح َعلَيحكُ  َ تَوه نه ٱَّلله

َ
َُتُهۥ َوأ  ١٠ َحِكيمٌ  َورَۡحح
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 چۥهُ ُبوََتحسِ چ١١

 چُبونَُهۥَوََتحسِ چ١٥

ابن كثري بكرس السني، ول 

خيفى صةل هاء الضمري لبن 

 كثري يف الأوىل.

ُتُموهُۥچ١٢  معًا. چَسِمعح

 چَعلَيحهِۦچ١٣

  چۦفِيهِ چ١٤

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

نَُهۥإِذح ته چ١٥ وح   چلَقه

 الزبي بتشديد التاء وصاًل.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

َبة   فحِك ُعصح ِ
ِيَن َجآُءو بِٱۡلح ا ِر  ـشَ  هُ ََتحَسُبوََل  ۖ  مح ِمِنكُ  إِنه ٱَّله

رِي   ۖ  مح كُ له  ر  ـُهَو َخيح  بَلح ۖ   مكُ له  ِ ٱمح
تََسَب مه  مِمِنحهُ  لُِكِ ا ٱكح

ثحمِ  ِ
َهُۥ ِمنحهُ  ۖ  ِمَن ٱۡلح َٰ كَِبح ِي تََوله ََلٓ له  ١١ م  ََلُۥ َعَذاٌب َعِظي مح َوٱَّله وح
ُتُمو إِذح  ح  هُ َسِمعح ِمَنَٰ مُ َظنه ٱل حُمؤح ِمُنوَن َوٱل نؤح

َ
ا َوقَالُواْ َخۡيح   مح ُفِسهِ ُت بِأ

بِيَهََٰذآ إِفحك   ََل َجآُءو له  ١٢ ن  ـمُّ َبَعةِ ُشَهَدآءَ  هِ َعلَيح وح رح
َ
فَإِذح لَمح  ۖ  بِأ

 ْ تُوا
ح
َِٰذبُوَن يَأ ِ ُهُم ٱلحَك ْوَلَٰٓئَِك ِعنَد ٱَّلله

ُ
َهَدآءِ فَأ ََل  ١٣بِٱلشُّ َولَوح
ِ َعلَيحكُ  ُل ٱَّلله كُ  مح فَضح َيا َوٱٓأۡلِخَرةِ لََمسه نح َُتُهۥ ِِف ٱلُّ ِِف  مح َورَۡحح

 ٓ تُ َما فَضح
َ
نَُهۥ  ١٤َعَذاٌب َعِظيٌم  هِ فِي مح أ وح حِسنَتِكُ إِذح تَلَقه ل

َ
 مح بِأ

فحَواهِكُ 
َ
ِ  ما لَيحَس لَكُ مه  مَوَتُقولُوَن بِأ َوََتحَسُبونَُهۥ  هِۦ ِعلحم  ب

ِ َعِظيم  ِعنَد ٱا َوُهَو َهِيِن   ََلٓ إِذح  ١٥ َّلله ُتُموَولَوح ا مه  مقُلحتُ  هُ َسِمعح
ن 
َ
ٓ أ َتٌَٰن َعِظيم  يَُكوُن نَلَا ََٰذا ُسبحَحََٰنَك َهََٰذا ُبهح َتَُكهَم بَِه  ١٦ نه

بًَدا إِن ُكنتُ 
َ
ْ لِِمثحلِهِۦٓ أ ن َتُعوُدوا

َ
ُ أ ِمننَِي مُّ  ميَعُِظُكُم ٱَّلله  ١٧ؤح

ُ لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَٰتِ  ُ ٱَّلله ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  ۖ  َوُيبَنِيِ ِيَن  ١٨َوٱَّلله إِنه ٱَّله
ن تَِشيَع ُُيِ 

َ
ِيَن َءاَمُنواْ لَهُ بُّوَن أ َِلم   مح ٱلحَفَِٰحَشُة ِِف ٱَّله

َ
ِِف  َعَذاٌب أ

َيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  نح نتُ  ۖ  ٱلُّ
َ
لَُم َوأ ُ َيعح لَُموَن  مح َوٱَّلله ُل  ١٩ََل َتعح ََل فَضح َولَوح

ِ َعلَيحكُ  َ رَُءو مح ٱَّلله نه ٱَّلله
َ
َُتُهۥ َوأ  ٢٠ِحيم  ره  ف  َورَۡحح
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 معًا. چَوَٰتِ ُخطح چ٢١

ساكن الطاء مع الزبي  ابإ

 القلقةل.

 ومن الطيبة هل وهجان:

 الإساكن والضم.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 چابُِيوتً چ٢٧

 چۥمُ بُِيوتَكُ چ

 .فهيام ابن كثري بكرس الباء

ُرونَ چ كه چتَذه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

ْ ََل ۞   ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ْ َيَٰٓ َِٰت تَتهبُِعوا يحَطَٰنِ ُخُطَو َوَمن  ۖ  ٱلشه
َِٰت يَتهبِعح  يحَطَِٰن فَإِنهُهۥ ُخُطَو ُمُر بِٱلح ٱلشه

ح
ُمنَكرِ يَأ

ح َشآءِ َوٱل  ۖ  َفحح
ِ َعلَيحكُ  ُل ٱَّلله ََل فَضح َُتُهۥ َما َزََكَٰ  مح َولَوح َحد  مِِ  مِمنكُ َورَۡحح

َ
نح أ

بَد  
َ
َ يَُزَِكِ َمن يََشآءُ ا َوَلَِٰكنه أ ُ َسِميٌع َعلِيم  ۖ   ٱَّلله َوََل  ٢١ َوٱَّلله

تَِل 
ح
ُ يَأ ْول

ُ
ِل أ ْ ٱلحَفضح ن  مح ِمنكُ وا

َ
َعةِ أ تُوٓ َوٱلسه ْ يُؤح ََبَٰ ا ْوِل ٱلحُقرح

ُ
أ

حُمَهَِٰجرِيَن َوٱ حَمَسَِٰكنَي َوٱل ِ ل َفُحوٓ ۖ   ِِف َسبِيِل ٱَّلله َصح ُفواْ َوَلح َعح ْ َوَلح ۖ   ا
ََل َُتِ 

َ
ُ أ فَِر ٱَّلله ن َيغح

َ
ُ َغُفو ۖ  مح لَكُ بُّوَن أ إِنه  ٢٢ِحيٌم ره  ر  َوٱَّلله
مُ  ِيَن يَرح َصَنَِٰت ٱَّله حُمحح حمُ ِت ٱلحَغَٰفَِلَٰ وَن ٱل ِمَنَٰ ٱل ْ ؤح ِِف ِت لُعُِنوا

نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَهُ  َهُد َعلَيحهِ  ٢٣ َعَذاٌب َعِظيم   مح ٱلُّ  مح يَوحَم تَشح
حِسنَُتهُ  ل

َ
  مح أ

َ
رحُجلُهُ  مح يحِديهِ َوأ

َ
ِ  مَوأ ْ َما ب َملُوَن  ََكنُوا  يَوحَمئِذ   ٢٤َيعح

حُمبنُِي يَُوفِِيِهُم ٱ َقُّ ٱل َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله
َ
لَُموَن أ َقه َوَيعح ُ دِيَنُهُم ٱۡلح َّلله

َبِيَثَُٰت  ٢٥ َبِيُثوَن ٱۡلح ِيَِبَُٰت ۖ   لِلحَخبِيَثَِٰت لِلحَخبِيثنَِي َوٱۡلح َوٱلطه
ِيَِبَِٰت  ِيُِبوَن لِلطه ِيِبنَِي َوٱلطه ا  ۖ  لِلطه ْوَلَٰٓئَِك ُمََبهُءوَن ِممه
ُ
ۖ   َيُقولُونَ أ

فَِرة  مه  ملَهُ  ق  َكرِيم  وَ  غح َها  ٢٦رِزح يُّ
َ
أ ُخلُواْ َيَٰٓ ْ ََلتَدح ِيَن َءاَمُنوا ٱَّله

َ  ُيوتًابُ  َٰ  مح ُبُيوتِكُ َغۡيح ْ تَسح َحته نُِسوا
ح
لِهَ َتأ هح

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ ا   َوتَُسلُِِموا

َٰلِكُ  ُرونَ تَذَ  مح لََعلهكُ  مح كُ له  ر  ـَخيح  مح َذ  ٢٧ كه
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 چبُِيوتًاچ٢٩

 ابن كثري بكرس الباء.

 

 

 

 

 

 
 

 

 چُيوبِِهنه جِ چ٣١

 ابن كثري بكرس اجلمي.

 

 

 

 

 

 ِ َحد  ن له فَإ
َ
َٰ مح ََتُِدواْ فِيَهآ أ ُخلُوَها َحته َذَن يُ  ا فَََل تَدح  ۖ   مح كُ لَ ؤح

  ْ ََكَٰ لَكُ  ِإَون قِيَل لَُكُم ٱرحِجُعواْ فَٱرحِجُعوا زح
َ
ُ بَِما  ۖ  مح ُهَو أ  َوٱَّلله

َملُونَ  ن ُجَناحٌ  مح َعلَيحكُ  يحَس له  ٢٨ م  َعلِي َتعح
َ
ْ  أ ُخلُوا َ ُيوتًا بُ  تَدح  َغۡيح

ُكونَة   لَُم َما ُتبحُدوَن َوَما َوٱ ۖ  مح كُ ع  له فِيَها َمَتَٰ  َمسح ُ َيعح  َّلله
ُتُموَن  ِمننَِي  ٢٩تَكح بحَصَٰرِهِ قُل لِِلحُمؤح

َ
واْ ِمنح أ َفُظواْ  مح َيُغضُّ َوَيحح

ََكَٰ لَهُ  ۖ  مح فُُروَجهُ  زح
َ
َٰلَِك أ َ  ۖ  مح َذ َنُعوَن  إِنه ٱَّلله ُۢ بَِما يَصح  ٣٠َخبُِۡي

ِمَنَِٰت َوقُل  َن لِِلحُمؤح َفظح بحَصَٰرِهِنه َوَيحح
َ
َن ِمنح أ َيغحُضضح

ِبحَن ۖ   فُُروَجُهنه َوََل ُيبحِديَن زِينََتُهنه إَِله َما َظَهَر ِمنحَها َۡضح َوَلح
 َٰ وح ۖ   ُجُيوبِِهنه ِِبُُمرِهِنه لََعَ

َ
َوََل ُيبحِديَن زِينََتُهنه إَِله ِِلُُعوتَلِِهنه أ
وح 
َ
َنآءِ ُبُعوتَلِِهنه أ بح

َ
وح أ
َ
َنآئِهِنه أ بح

َ
وح أ
َ
وح َءابَآءِ ُبُعوتَلِِهنه أ

َ
َءابَآئِِهنه أ

وح 
َ
وح نَِسآئِِهنه أ

َ
َٰتِِهنه أ َخَو

َ
وح بَِّنٓ أ

َ
َٰنِهِنه أ َو وح بَِّنٓ إِخح

َ
َٰنِِهنه أ َو َما إِخح

 َٰ وِ ٱلته
َ
يحَمَُٰنُهنه أ

َ
ْوِل َملََكتح أ

ُ
ِ أ َبةِ ِمَن ٱلرَِِجاِل بِعِنَي َغۡيح رح ِ

ٱۡلح
َرَِٰت ٱلنَِِسآءِ  َٰ َعوح ْ لََعَ َهُروا ِيَن لَمح َيظح ِل ٱَّله فح وِ ٱلِطِ

َ
َوََل ۖ   أ

لََم َما َُيحفِنَي ِمن زِينَتِِهنه  رحُجلِِهنه َِلُعح
َ
ِبحَن بِأ ْ إَِل  ۖ  يَۡضح  َوتُوُبٓوا
ِ ََجِيًعا  ِمُنوَن ٱَّلله حُمؤح يَُّه ٱل
َ
لُِحوَن  مح لََعلهكُ أ  ٣١ُتفح
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ٓ چ٣٣ َِغا   چإِنح  •ٱِلح

الزبي بتسهيل اهلمزة الأوىل. 

وقنبل وهجان بتسهيل 

 الثانية، وهو الراحج 

َِغآءِ چ چنح ا  ٱِلح

بدال ايءًا مع املد املش بع  والإ

َِغآءِ چ چٓينح  ٱِلح

من الطيبة ثالثة  ولقنبل

أأوجه: التسهيل للثانية، 

بدال، وحذف الأوىل.   والإ

َبيهَنَٰت  چ٣٤  چمُّ

 ابن كثري بفتح الياء.

 چتََوقهدَ چ٣٥

ابن كثري ابلتاء املفتوحة بدل 

الياء وفتح الواو وتشديد 

 القاف وفتح ادلال.

هُ چ َسسح  چۥَتمح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چبُِيوت  چ٣٦

 الباء.ابن كثري بكرس 

 ْ نِكُحوا
َ
تََٰيََٰمَٰ  َوأ

َ َٰلِِحنيَ  مح ِمنكُ  ٱۡلح  مح ِعَبادِكُ  ِمنح  َوٱلصه
لِهِۦ مح  ِإَوَمآئِكُ  ُ ِمن فَضح نِِهُم ٱَّلله ُ ۖ   إِن يَُكونُواْ ُفَقَرآَء ُيغح َوٱَّلله

َٰ  ٣٢ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِيَن ََل ََيُِدوَن نَِكاًحا َحته
َتعحفِِف ٱَّله َولحَيسح

نَِيُهُم  لِهِۦُيغح ُ ِمن فَضح ا ۖ   ٱَّلله ِيَن يَبحَتُغوَن ٱلحِكَتََٰب ِممه َوٱَّله
يحَمَُٰنكُ 

َ
تُ  مح فََّكتُِبوهُ  مح َملََكتح أ ۖ   اَخۡيح   مح فِيهِ  مح إِنح َعلِمح
اِل ٱمِِ  مَوَءاتُوهُ  َٰكُ ن مه ِٓي َءاتَى ِ ٱَّله رُِهواْ  ۖ  مح َّلله َوََل تُكح
َِغآِء إِنح لََعَ  مح َفَتَيَٰتِكُ  َردحنَ ٱِلح

َ
ِ ن  ََتَصُّ  أ ْ َعَرَض ـا لِ َتبحَتُغوا

نحيَ  ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َرَٰهِِهنه ا   ٱۡلح ِد إِكح َ ِمنُۢ َبعح نه فَإِنه ٱَّلله رِههُّ َوَمن يُكح
َآ إََِلحكُ  ٣٣ِحيم  ره  ر  َغُفو نَزنلح

َ
َبِيَِنَٰت   َءاتََٰيَٰت   مح َولََقدح أ  َوَمَثَل   مُّ

 ْ ا ِيَن َخلَوح ِ  ة  َوَموحِعظَ  مح ِمن َقبحلِكُ ِمَِن ٱَّله ُ  ۞٣٤ قنِيَ لحُمته لِ  ٱَّلله

َمََٰوَٰتِ  ۡرِض   نُوُر ٱلسه
َ ة   نُورِهِۦ َمَثُل  َوٱۡلح َكوَٰ َباحٌ  َكِمشح ۖ   فِيَها ِمصح

َباُح ِِف زَُجاَجة   حِمصح َكب  ۖ   ٱل َها َكوح نه
َ
 يُوقَدُ ُدِرِِي   ٱلزَُّجاَجُة َكأ

َبََٰرَكة   ِمن َشَجَرة   قِيهة  ـله  ة  َزيحُتونَ  مُّ بِيهة   ا َۡشح اُد يَكَ  َوََل َغرح
ُء َولَوح لَمح  َسسح َزيحُتَها يَُِضٓ َٰ نُور   ۖ  نَار   هُ َتمح

ِدي ٱ ۖ  نُّوٌر لََعَ ُ َيهح َّلله
َثََٰل لِلنهاِس  ۖ  نِلُورِهِۦ َمن يََشآءُ  مح

َ ُ ٱۡلح ُِب ٱَّلله ُ ۖ   َوَيۡضح َوٱَّلله
ء  َعلِيم   ذَِن ٱ ُبُيوت  ِِف  ٣٥ بُِكِلِ ََشح

َ
ن أ

َ
ُ أ َكَر َّلله تُرحَفَع َوُيذح
ُمُهۥ يَُسِبُِح ََلُۥ فِيَها بِٱلحُغُدِوِ َوٱٓأۡلَصاِل   ٣٦فِيَها ٱسح

.ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري چَوٱٓأۡلَصالِ چ٣٦مالحظة: أ ية 
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 چَُيحِسُبهُ چ٣٩

 ابن كثري بكرس السني.

هُ چ َٰهُ چچۥََيِدح  چۥفََوفهى

شَ چ٤٠ َٰهُ َيغح  چۥى

هاء الضمري ابن كثري بصةل 

 فهيم مجيعًا.

چَسَحاُب چ٤٠

 الزبي بضم الباء بال تنوين.

چُظلَُمَٰتِۢ چ

 ابن كثري بتنوين كرس.

 

چُل ُيَنِ وَ چ٤٣

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

 

رِ ٱ مح ا تُلحِهيهِ ـله  ل  رَِجا
ِ ِإَوقَامِ تَِجََٰرة  َوََل َبيحٌع َعن ذِكح لَوَٰةِ  َّلله ٱلصه

َكوَٰةِ ََيَافُوَن يَوحم   ِإَويَتآءِ  بحَصَُٰر ٱلزه
َ  ٣٧ا َتَتَقلهُب فِيهِ ٱلحُقلُوُب َوٱۡلح

ْ َوَيزِيَدهُ  َسَن َما َعِملُوا حح
َ
ُ أ زَِيُهُم ٱَّلله لِهِۦمِِ  مَِلَجح ُ ۖ   ن فَضح َوٱَّلله

ِ ِحَساب   ُزُق َمن يََشآُء بَِغۡيح َمَٰلُهُ  ٣٨ يَرح عح
َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا  مح َوٱَّله

ابِۢ  مح َُيحَسُبُه  بِقِيَعة  َكَّسَ َٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَمح ـ َ ٱلظه  هُ ََيِدح اُن َمآًء َحته
ا َ ِعنَدهُۥ  َشيحـ   َٰ َووََجَد ٱَّلله َِساِب ۖ   ِحَسابَُهۥ هُ فََوفهى ُ َِسِيُع ٱۡلح َوٱَّلله
وح َكُظلَُمَٰت   ٣٩
َ
  ر  ِِف َِبح  أ

ِ  لُّ َٰ َيغحشَ  ِّجِ ج   هُ ى ج  ِمِن  َموح ِمِن فَوحقِهِۦ َموح
َرَج يََدهُۥ لَمح ُظلَُمَُٰتُۢ  ۖ  َسَحاب   فَوحقِهِۦ خح

َ
َق َبعحض  إَِذآ أ ُضَها فَوح َبعح

ََٰها يََكدح  ُ ََلُۥ نُور   مح ََيحَعلِ ن له َومَ ۖ   يََرى  ٤٠ا َفَما ََلُۥ ِمن نُّور  ٱَّلله
نه 
َ
لَمح تََر أ

َ
ۡرِض أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َ يَُسِبُِح ََلُۥ َمن ِِف ٱلسه ُ ٱَّلله ۡيح َوٱلطه
َٰت   فه بِيَحُهۥ قَدح َعلِمَ ُكِ  ۖ   َصَٰٓ ُۢ بَِما ۖ   َصََلتَُهۥ َوتَسح ُ َعلِيُم َوٱَّلله
َعلُوَن  ۡرِض  ٤١َيفح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُملحُك ٱلسه حَمِصُۡي ۖ   َوَّلِله ِ ٱل ِإَوَل ٱَّلله
َ يُزحِج َسَحاب   ٤٢ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
مه ََيحَعلُُهۥ بَيحَنُهۥ ثُ َؤِلُِف ُثمه يُ ا أ
حَودحَق ََيحُرُج ُرََكم   ُِل لِهِۦ ِخَلَٰ ِمنح ا َفََتَى ٱل َمآءِ ِمن  َوُيََنِ ِمَن ٱلسه
ن َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يَشَ  فِيَها ِمنُۢ بََرد   ِجَبال   ِفُُهۥ َعن مه آُء َويَِصح
َهُب رح يََكاُد َسَنا بَ ۖ   يََشآءُ  بحَصَٰرِ قِهِۦ يَذح

َ  ٤٣ بِٱۡلح
بحَصَٰرِ چ٤٣مالحظة: أ ية 

َ ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چ بِٱۡلح
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َ چ٤٥ چنه وِ َشآُء ي

َ چ چَلَٰ وِ َشآُء ي

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

  والتسهيل وهو املقدم لقنبل

 چنه ا  يََشآُء چ

 چَلَٰ ا  يََشآُء چ

 والوهجان يف الطيبة. 

َبيهَنَٰت  چ٤٦  چمُّ

 ابن كثري بفتح الياء.

 چَرَٰط  سِ چ

قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 چۦإََِلحهِ چ٤٩

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چۦهِ َوَيتهقِ چ٥٢

ابن كثري بكرس القاف والهاء 

 ؟مع الصةل

 

حَل  ُ ٱَله َ  ۖ  َوٱنلهَهارَ ُيَقلُِِب ٱَّلله َٰلَِك لَعَِبح ِ  ة  إِنه ِِف َذ بحَصَٰرِ ـلِ
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
أ

ُ َخلََق ُكه َدٓابهة   ٤٤ َٰ مه  مفَِمنحهُ ۖ   آء  ِمِن مه  َوٱَّلله َِش لََعَ  ن َيمح
نِهِۦ َوِمنحهُ  ِ َوِمنحهُ ن مه  مَبطح لَنيح َٰ رِجح

َٰٓ مه  مَيمحَِش لََعَ َِش لََعَ ن َيمح
َبع   رح
َ
ُ َما ََيحلُُق ٱ ۖ  أ ء  إِنه  ۖ  يََشآءُ َّلله ِ ََشح

َٰ ُكِ َ لََعَ  ٤٥ر  قَِدي ٱَّلله
ٓ له  َا نَزنلح

َ
َبِيَِنَٰت   َءاتََٰيَٰت   َقدح أ ِدي َمن  ۖ  مُّ ُ َيهح  ِصَرَٰط  يََشآُء إَِلَٰ َوٱَّلله

َتقِيم   سح َنا ُثمه َوَيُقولُوَن  ٤٦ مُّ َطعح
َ
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأ َءاَمنها بِٱَّلله

 َٰ ِد مِِ  مِمِنحهُ  فَرِيق   َيَتَوله َٰلَِك نُۢ َبعح ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  َذ
ُ
ِمننَِي َوَمآ أ حُمؤح  ٤٧بِٱل

 ِ ْ إَِل ٱَّلله ُكَم ِإَوَذا ُدُعٓوا  مِمِنحهُ  إَِذا فَرِيق   مح بَيحَنهُ َورَُسوَِلِۦ َِلَحح
رُِضوَن مُّ  ْ قُّ ُهُم ٱۡلحَ ن له ِإَون يَكُ  ٤٨عح تُٓوا

ح
ِعننَِي  هِ إََِلح يَأ  ٤٩ُمذح

ِِف 
َ
ُ مه  مقُلُوبِهِ أ ن َُيِيَف ٱَّلله

َ
مح ََيَافُوَن أ

َ
ْ أ تَابُٓوا ِم ٱرح

َ
َرٌض أ

َٰلُِموَن  ۖ  َورَُسوَُلُۥ مح َعلَيحهِ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
َما ََكَن  ٥٠بَلح أ إِنه

ِمننَِي قَوح  حُمؤح ِ َل ٱل ُكَم إَِذا ُدُعٓواْ إَِل ٱَّلله ن  مح بَيحَنهُ َورَُسوَِلِۦ َِلَحح
َ
أ

نَ َيُقولُواْ سَ  َطعح
َ
َنا َوأ لُِحوَن ا   ِمعح حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل

ُ
َوَمن يُِطِع  ٥١َوأ

 َ َش ٱَّلله َ َورَُسوََلُۥ َوَيخح هِ ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ َوَيتهقح
ُ
 ٥٢ ٱلحَفآئُِزونَ  فَأ

يحَمَٰنِهِ ۞ 
َ
َد أ ِ َجهح قحَسُمواْ بِٱَّلله

َ
َتهُ  مح َوأ َمرح

َ
رُُجنه  مح لَئِنح أ قُل َله ۖ   ََلَخح

 ْ ِسُموا ُروفَةٌ  َطاَعة  ۖ   ُتقح عح َملُوَن إِنه ٱ ۖ  مه ُۢ بَِما َتعح َ َخبُِۡي  ٥٣َّلله
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ْ فَإِن ته چ٥٤ ا   چَولهوح

 الزبي بتشديد التاء.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

چ ۦَعلَيحهِ چ

 چۥتُِطيُعوهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.
 

  چۥمُ ِدنَلههُ َوََلُبح چ٥٥

ساكن الباء  ابن كثري ابإ

 وختفيف ادلال.
 

 

 چَبه ََتحسِ چ٥٧
 ابن كثري بكرس السني.

 

 

ْ ٱلرهُسوَل  ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ ٱَّلله ِطيُعوا

َ
ْ فَإِن ۖ   قُلح أ ا َما تََولهوح َما  هِ َعلَيح فَإِنه

ْ َتهح  هُ تُِطيُعوِإَون ۖ   مح ا ُۡحِِلحتُ مه  مُۡحَِِل وََعلَيحكُ  َوَما لََعَ  ۖ  َتُدوا
حُمبنُِي  ََلَُٰغ ٱل ِيَن َءاَمُنواْ ِمنكُ  ٥٤ٱلرهُسوِل إَِله ٱِلح ُ ٱَّله  مح وََعَد ٱَّلله

لَِفنههُ  َتخح َٰلَِحَِٰت لََيسح لََف  مح وََعِملُواْ ٱلصه َتخح ۡرِض َكَما ٱسح
َ ِِف ٱۡلح

ِيَن ِمن َقبحلِهِ 
تَََضَٰ  مح َوََلَُمِكَُِنه لَهُ  مح ٱَّله ِي ٱرح  مح لَهُ  دِيَنُهُم ٱَّله

نَلههُ  ِد َخوحفِهِ مِِ  مَوََلَُبِدِ ن   مح نُۢ َبعح مح
َ
ُِكوَن ا   أ ُبُدونَِّن ََل يُّشح َِب َيعح

وْ ا   َشيحـ   
ُ
َٰلَِك فَأ َد َذ  ٥٥َلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَفَِٰسُقوَن َوَمن َكَفَر َبعح

ْ ٱلرهُسوَل لََعلهكُ  ِطيُعوا
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قِيُموا

َ
 مح َوأ

ۡرِض ََتحَسَبه ََل  ٥٦تُرحَۡحُوَن 
َ ِجزِيَن ِِف ٱۡلح ْ ُمعح ِيَن َكَفُروا  ۖ  ٱَّله

َُٰهُم ٱنلهارُ  َوى
ح
حَمِصُۡي ۖ   َوَمأ ِيَن َءاَمُنواْ  ٥٧َوَِلِئحَس ٱل َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

تَ  ِ ِذنُكُم ـ ح لَِيسح يحَمَُٰنكُ ٱَّله
َ
ِيَن لَمح َيبحلُُغواْ  مح يَن َملََكتح أ َوٱَّله

ُلَُم ِمنكُ  َٰت   مح ٱۡلح ََٰث َمره رِ وَحِ  ۖ  ثََل َفجح
ةِ ٱلح نَي ِمِن َقبحِل َصلَوَٰ

ةِ ٱلحعَِشآءِ َن مِِ  متََضُعوَن ثَِيابَكُ  ِد َصلَوَٰ ِهَۡيةِ َوِمنُۢ َبعح  ۖ  ٱلظه
َرَٰ  َُٰث َعوح ُجَناُحُۢ  مح َوََل َعلَيحهِ  مح لَيحَس َعلَيحكُ  ۖ  مح كُ له  ت  ثََل
َدُهنه  َٰفُوَن َعلَيحكُ  ۖ  َبعح َٰ َبعحض   مح عحُضكُ بَ  مَطوه َكَذَٰلَِك  ۖ  لََعَ

ُ لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت  ُ ٱَّلله ُ َعلِيٌم َحِكيم  ۖ   يُبَنِيِ  ٥٨ َوٱَّلله
 

  



 

 
358 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 

 

 

 

 

 
 

ِ چ٦١  چۥمُ كُ بُِيوت

.لكه چُيوتِ بِ چ

 چابُِيوت  چ

 ابن كثري بكرس الباء.

 

طح 
َ تَ ُم َفَُٰل ِمنكُ ِإَوَذا بَلََغ ٱۡلح ُلَُم فَلحَيسح ْ َكَماـ ح ٱۡلح  ِذنُوا

تَ  ِيَن ـ ح ٱسح ُ لَكُ  ۖ  مح ِمن َقبحلِهِ َذَن ٱَّله ُ ٱَّلله  مح َكَذَٰلَِك يُبَنِيِ
ُ ۖ   َءاتََٰيَٰتِهِۦ َِٰعُد ِمَن ٱلنِِسَ  ٥٩ َعلِيٌم َحِكيم   َوٱَّلله آءِ َوٱلحَقَو

َِٰت ََل يَرحُجونَ  ن ا نَِكاح   ٱله
َ
فَلَيحَس َعلَيحِهنه ُجَناٌح أ

َِجَٰتِۢ بِزِيَنة   َ ُمَتََبِ َن ثَِياَبُهنه َغۡيح َن ۖ   يََضعح فِفح َتعح ن يَسح
َ
َوأ

ه ر  ـَخيح  ُ َسِميٌع َعلِيۖ   ُهنه ل َمَٰ له  ٦٠ م  َوٱَّلله عح
َ يحَس لََعَ ٱۡلح

َرِج َحَرج  َحَرج  َوََل  عح
َ حَمرِيِض َحَرج   لََعَ ٱۡلح َوََل لََعَ ٱل

نُفِسكَوََل 
َ
َٰٓ أ ن  مح  لََعَ

َ
ْ أ ُكلُوا

ح
وح  مح ُبُيوتِكُ  ِمنُۢ تَأ

َ
ُبُيوِت  أ

وح  مح َءابَآئِكُ 
َ
َهَٰتِكُ ُبُيوِت أ مه

ُ
وح  مح أ

َ
َٰنِكُ  ُبُيوتِ  أ َو وح  مح إِخح

َ
أ

َٰتِكُ  ُبُيوتِ  َخَو
َ
وح  مح أ

َ
َمَِٰمكُ  ُبُيوتِ أ عح

َ
وح  مح أ

َ
 ُبُيوتِ أ

َٰتِكُ  وح  مح َعمه
َ
َٰلِكُ  ُبُيوتِ أ َو خح

َ
وح  مح أ

َ
وح  مح َخََٰلَٰتِكُ  ُبُيوتِ أ

َ
أ

تُ َما  وح َصِديقِكُ مه م َملَكح
َ
ۥٓ أ  مح لَيحَس َعلَيحكُ  ۖ  مح َفاَِتَُه

ْ ُجَناٌح  ُكلُوا
ح
ن تَأ
َ
َتات  أ شح

َ
وح أ
َ
ا ُيوت  بُ  مفَإَِذا َدَخلحتُ ا   ََجِيًعا أ

نُفِسكُ فََسلُِِمواْ 
َ
َٰٓ أ ِ ُمَبََٰرَكة  ِمِنح ِعنِد ٱ ََتِيهة   مح لََعَ  َطِيَِبة    َّلله

ُ كَ  ُ ٱَّلله قِلُونَ  مح لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لََعلهكُ َذَٰلَِك يُبَنِيِ  ٦١َتعح
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َتـ ح چ٦٢   چۥِذنُوهُ يَسح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 چۦَعلَيحهِ چ٦٤

  چۦإََِلحهِ چ 

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

 

 

 

 

ِمُنوَن  حُمؤح َما ٱل ْ َمَعُهۥ إِنه ِ َورَُسوَِلِۦ ِإَوَذا ََكنُوا ْ بِٱَّلله ِيَن َءاَمُنوا  ٱَّله
ر   مح
َ
َٰٓ أ َٰ يَسح له  ع  َجامِ  لََعَ ْ َحته َهُبوا ِيَن  ۖ  هُ نُوذِ َتـ ح مح يَذح إِنه ٱَّله
ِ َورَُسوَِلِۦـ ح تَ يَسح  ِمُنوَن بِٱَّلله ِيَن يُؤح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
فَإَِذا  ۖ  ِذنُونََك أ

تَ  ِ  َذنُوكَ ـ ح ٱسح ن
ح
ِض َشأ ذَ  مح هِ ِِلَعح

ح
ِ فَأ ِ فِرح لَُهُم  مح ِمنحهُ َمن ِشئحَت ن ل َتغح َوٱسح

 َ َ َغُفو ۖ  ٱَّلله ْ ُدََعٓ ـله  ٦٢م  ِحيره  ر  إِنه ٱَّلله  َء ٱلرهُسوِل ا ََتحَعلُوا
َلُم ٱا   عحض  بَ  مَكُدََعٓءِ َبعحِضكُ  مح بَيحَنكُ  ِيَن قَدح َيعح ُ ٱَّله  َّلله

ِيَن َُيَالُِفوَن َعنح ا   لَِواذ   مح يَتََسلهلُوَن ِمنكُ  َذرِ ٱَّله َيحح
رِهِۦٓ فَلح مح

َ
 أ

ن تُِصيَبهُ  
َ
وح يُِصيَبهُ  مح أ

َ
َِلٌم  مح فِتحَنٌة أ

َ
ََلٓ  ٦٣َعَذاٌب أ

َ
ِ  إِنه  أ  َّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نتُ ۖ   َما ِِف ٱلسه

َ
ٓ أ لَُم َما  َوَيوحَم  هِ َعلَيح  مح قَدح َيعح

ِ  مُينَِبِئُهُ فَ  هِ يُرحَجُعوَن إََِلح  ْ  ب ُۢ  َما َعِملُوا ء  َعلِيُم ُ بُِكِلِ ََشح  ٦٤ َوٱَّلله
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َٰ َعبحِدهِۦ َِلَُكوَن لِلحَعَٰلَِمنيَ  قَاَن لََعَ َل ٱلحُفرح ِي نَزه  نَِذيًرا َتَباَرَك ٱَّله
ِي ََلُۥ ١ ۡرِض َولَمح  ٱَّله

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو اَولَمح َيتهِخذح َوَل  ُملحُك ٱلسه
حُملحِك وََخلََق ُكه  ُهۥَۡشِيك  ـله  نيَكُ  ء   ِِف ٱل َرهُۥ ََشح ِدير   َفَقده  ٢ اَتقح

 

 ُسوَرةُ الفرقان
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َٰهُ چ٤ ى ََتَ  چۥٱفح

  معًا. چۦَعلَيحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

 

 

 

  معًا. چۦإََِلحهِ چ٧

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

ُحوًراچ سح  چٱنُظرح ٨مه

بضم نون التنوين ابن كثري 

 وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

َعُل چ١٠  چَوَيجح

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

ْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالِهَ  َُذوا اا ََيحلُُقوَن ـله  ة  َوٱَّته  َُيحلَُقوَن  مح َوهُ  َشيحـ  
نُفِسهِ 

َ
لُِكوَن ِۡل ع  َۡضِ   مح َوََل َيمح ت  ا َوََل ا َوََل َنفح لُِكوَن َموح  ا َيمح

ة   ٓ  ٣ا َوََل نُُشور   َوََل َحَيوَٰ ِيَن َكَفُرٓواْ إِنح َهََٰذآ إَِله  َوقَاَل ٱَّله
َٰ إِفح  ى ََتَ ََعنَُهۥ َعلَيح  هُ ٌك ٱفح

َ
 ا َفَقدح َجآُءو ُظلحم  ۖ   قَوحٌم َءاَخُرونَ  هِ َوأ

لنَِي ٱكح  ٤ا َوُزور   وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
ْ أ  َلَٰ ُتمح  َتتََبَها فَِِهَ َوقَالُٓوا

َرة   هِ َعلَيح  ِصيَل   بُكح
َ
ه  ٥ َوأ لَُم ٱلِّسِ ِي َيعح نَزََلُ ٱَّله

َ
 قُلح أ

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو   ٦ا ِحيم  ا ره ر  إِنهُهۥ ََكَن َغُفو ۖ  ِِف ٱلسه
ْ َماِل َهََٰذا  ُكُل َوقَالُوا

ح
َِش ِِف ٱلرهُسوِل يَأ َعاَم َوَيمح  ٱلطه

نزَِل 
ُ
ََلٓ أ َواِق لَوح سح

َ   ٧َفَيُكوَن َمَعُهۥ نَِذيًرا  َملَك   هِ إََِلح ٱۡلح
وح يُلحََّقَٰٓ إََِلح 

َ
وح تَُكوُن ََلُۥ َجنهة   هِ أ

َ
ُكُل  َكٌَن أ

ح
 َوقَاَل ا   هَ ِمنح يَأ

َٰلُِموَن إِن تَتهبُِعوَن إَِله رَُجَل   ُحوًرا  ٱلظه سح َكيحَف ٱنُظرح  ٨مه
ْ فَََل  َثََٰل َفَضلُّوا مح

َ ْ لََك ٱۡلح ُبوا َتِطيُعوَن َسبِيَل  َۡضَ  ٩ يَسح
ِٓي إِن شَ  َٰلَِك آَء َجَعَل لََك َخۡيح  َتَباَرَك ٱَّله َٰت  ا ِمِن َذ  َجنه

نحَهَُٰر 
َ َعل ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح  بَلح  ١٠لهَك قُُصوَرُۢا َوَيجح

اَعةِ  ْ بِٱلسه بُوا اَعةِ َسعًِۡيا ۖ   َكذه َب بِٱلسه نَا لَِمن َكذه َتدح عح
َ
 ١١َوأ
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 چاق  َضيح چ١٣
ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 
 چۥمُ نتُ ۬اءَ چ١٧

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

ُؤََلٓءِ چ   چمح يَ َهَٰٓ

بدال ايًء للهمزة  ابن كثري ابلإ

 الثانية.

 چُقولُونَ يَ چ
 قنبل هل من الطيبة وهجان:

 ابلتاء وابلياء.

َ چ١٩ َتِطيُعونَ ي  چسح
 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

  چنُِذقحُهۥچ

 .كثري بصةل هاء الضمريابن 

 

 

تحهُ 
َ
َّكنِۢ بَعِيد  مِِ  مإَِذا َرأ ْ لََها َتَغيُّظ   ن مه  ا ا َوزَفِۡي  َسِمُعوا
ْ ِمنحَها َمَّكن   ١٢ لحُقوا

ُ
ٓ أ ْ ُهَنالَِك ا َضِيِق  ا ِإَوَذا ا ننَِي َدَعوح َقره مُّ

َوحَم ُثُبور  ـله  ١٣ا ر  ُثُبو ْ ٱَلح ُعوا ْ ُثُبور  ا َوَِٰحد  ا تَدح ُعوا  ا ا َوٱدح
ِ ٱلهِت وُِعَد  ١٤ا َكثِۡي   ُِلح مح َجنهُة ٱۡلح

َ
ٌ أ َٰلَِك َخۡيح َذ

َ
قُلح أ

حُمتهُقونَ  ه  ١٥ا ر  ـَوَمِصي َجَزآء   مح ََكنَتح لَهُ  ۖ  ٱل ا َما فِيهَ  مح هُ ل
ِ  ۖ  يََشآُءوَن َخَِِٰلِينَ  َٰ َرِب

د  ََكَن لََعَ ـ ُ َك وَعح سح َم َوَيوح  ١٦ وَل  ا مه
ِ َفَيُقوُل َوَما  مح َُيحُّشُهُ  ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله نتُ َيعح

َ
 مح َءأ

لَلحتُ  ضح
َ
مح ِعَباِدي  مح أ

َ
ُؤََلٓءِ أ بِيَل  مح هُ َهَٰٓ ْ ٱلسه قَالُواْ  ١٧َضلُّوا

 ٓ تهِخَذ ُسبحَحََٰنَك َما ََكَن يَۢنَبِغ نَلَا ن نه
َ
ِمن ُدونَِك ِمنح أ

َتهُ  تهعح َِلَآَء َوَلَِٰكن مه وح
َ
َٰ  مح َوَءابَآَءهُ  مح أ َر َوََكنُواْ َحته  نَُسواْ ٱَِّلِكح

بُوكُ  ١٨ا قَوحَمُۢا بُور   ِ  مَفَقدح َكذه َتِطيُعوَن َفَما  َتُقولُونَ َما ب تَسح
ف   لِم ِمِنكُ ا   ا َوََل نَِصح  َصح ا ا َكبِۡي  َعَذاب   هُ نُِذقح  مح َوَمن َيظح
ٓ إِنههُ  ١٩ حُمرحَسلنَِي إَِله رحَسلحَنا َقبحلََك ِمَن ٱل

َ
ُكلُوَن  مح َوَمآ أ

ح
ََلَأ

َعاَم  َواقِ ٱلطه سح
َ ُشوَن ِِف ٱۡلح  ِِلَعحض   مح وََجَعلحَنا َبعحَضكُ ۖ   َوَيمح

و َِبُ تَصح
َ
 ٢٠ اَوََكَن َربَُّك بَِصۡي  ۖ   نَ فِتحَنًة أ
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 چفََجَعلحَنَُٰهۥچ٢٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

قُ چ٢٥ قه  چ تَشه

 ابن كثري بتشديد الشني.

حَمَلَٰٓئَِكةَ  ُل َنِ َونُ چ  چٱل

ابن كثري بنون اثنية ساكنة 

مع الإخفاء، وختفيف الزاي 

ومض الالم، وفتح التاء 

 املربوطة الأخرية.

 چيََديحهِۦچ٢٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

ِمَ چ٣٠  چقَوح

 الزبي بفتح الياء.

 معًا. چٱلحُقَرانَ چ٣٠

 ابن كثري ابلنقل.

  چۥَوَرتهلحَنَٰهُ چ٣٢

الضمريابن كثري بصةل هاء 

 

حَمَلَٰٓئَِكُة ۞   نزَِل َعلَيحَنا ٱل
ُ
ََلٓ أ ِيَن ََل يَرحُجوَن لَِقآَءنَا لَوح َوقَاَل ٱَّله

وح نََرىَٰ َربهَنا
َ
نُفِسهِ  لََقدِ ۖ   أ

َ
واْ ِِفٓ أ ََبُ َتكح  اا َكبِۡي  وََعَتوح ُعُتِو   مح ٱسح

ىَٰ يَوحَمئِ  ٢١ َ َمَلَٰٓئَِكَة ََل بُّشح
ح َن ٱل ِ  ذ  يَوحَم يََروح رِِمنَي لِ لحُمجح

ر  َوَيُقولُوَن  حُجور  ِحجح ٓ إَِلَٰ َما ٢٢ا ا ُمه َنا ْ ِمنح  َوقَِدمح َعِملُوا
نُثوًرا  َهَبآء   هُ فََجَعلحَنَٰ  َعَمل   َنهةِ  ٢٣مه َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
 ۡيح  َمئِذ  خَ يَوح أ

َتَقِر   سح َسُن َمقِيَل  ا مُّ حح
َ
قُ َوَيوحَم  ٢٤ َوأ مَ  تََشقه آُء بِٱلحَغَمَِٰم ٱلسه

حَمَلَٰٓئَِكُة  َونُِزَِل  َقُّ لِلرهِنَٰمۡح ٢٥تََنِيًَل ٱل حُملحُك يَوحَمئِذ  ٱۡلح  ۖ  ٱل
َٰفِرِيَن َعِسۡي   َٰ  ٢٦ا َوََكَن يَوحًما لََعَ ٱلحَك الُِم لََعَ َوَيوحَم َيَعضُّ ٱلظه

ُت تََٰيَٰلَيحتَِّن َيُقوُل  هِ يََديح  َذح ََٰويحَلَتَٰ  ٢٧ َمَع ٱلرهُسوِل َسبِيَل  ٱَّته تََٰي
ِذح ََلحتَِّن لَمح  َّته
َ
َضلهِّن َعِن ٱَِّلِكح له  ٢٨ َل  ُفََلنًا َخلِيأ

َ
َد َقدح أ رِ َبعح

نَسَِٰن َخُذوَل  ۖ   إِذح َجآَءِن  ِ
يحَطَُٰن لَِلح َوقَاَل ٱلرهُسوُل  ٢٩ َوََكَن ٱلشه

ِم إِنه تََٰيََٰرِبِ  ْ َهََٰذا قَوح َُذوا ُجور  ٱلحُقرحَءاَن ٱَّته َوَكَذَٰلَِك  ٣٠ا َمهح
ِ نَِبِ  َعُدِو  َجَعلح 

رِِمنيَ َنا لُِكِ حُمجح ا ي  َوَكََفَٰ بَِرِبَِك َهادِ ۖ   ا ِمَِن ٱل
ََل نُِزَِل َعلَيحهِ  ٣١ا َونَِصۡي   ْ لَوح ِيَن َكَفُروا  ٱلحُقرحَءانُ َوقَاَل ٱَّله
 ٣٢تِيَل  تَرح  هُ َوَرتهلحَنَٰ ۖ   َؤاَدكَ فُ َكَذَٰلَِك نِلَُثِبَِت بِهِۦ  ۖ  َوَِٰحَدة   َُجحلَة  
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َخاهُۥچ٣٥
َ
 چأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 چاَوَثُمود  چ٣٨

ابن كثري بتنوين فتح مع 

 الإدغام.

وحءِ چ٤٠   چَفلَمح يَ  ٱلسه

بدال ايًء  ابن كثري ابلإ

 مفتوحة للهمزة الثانية.

چاؤ  ُهزُ چ٤١

بدال الواو مهزة.  ابن كثري ابإ

َٰهُ چ٤٣   چۥَهَوى

 چۦَعلَيحهِ چ

 كثري بصةل هاء الضمريابن 

تُونََك بَِمَثل  إَِله ِجئحَنََٰك َوََل 
ح
ِسًۡيايَأ َسَن َتفح حح

َ
ِقِ َوأ َ

 بِٱۡلح
َٰ وُُجوهِهِ  ٣٣ وَن لََعَ ِيَن ُُيحَّشُ ْوَلَٰٓئَِك َۡشِ   مح ٱَّله

ُ
 إَِلَٰ َجَهنهَم أ

َّكن   َضلُّ َسبِيَل  مه
َ
ا ُموَس ٱلحِكَتََٰب َولََقدح َءاتَيحنَ  ٣٤ ا َوأ
َخاوََجَعلحَنا 

َ
ۥٓ أ ٓ  ٣٥ا َهَُٰروَن َوزِير   هُ َمَعُه إَِل َفُقلحَنا ٱذحَهَبا

ْ أَِب بُوا ِيَن َكذه َنَٰهُ ٱلحَقوحِم ٱَّله رح ِمۡي   مح تََٰيَٰتَِنا فََدمه  َوقَوحمَ  ٣٦ا تَدح
ه  ح  نُو َرقحَنَٰهُ ل غح

َ
ْ ٱلرُُّسَل أ بُوا ا َكذه ۖ   َءايَة  لِلنهاِس  مح وََجَعلحَنَٰهُ  مح مه
َٰلِِمنَي  نَا لِلظه َتدح عح

َ
َِلم  َوأ

َ
َوَثُموَداْ ا َوََعد   ٣٧ا َعَذابًا أ

َٰلَِك َكثِۡي   َ َذ ُۢا َبنيح َحََٰب ٱلرهِسِ َوقُُرونَ صح
َ
  ٣٨ا َوأ

 َوُُكِ 
َثََٰل  مح

َ بحَنا ََلُ ٱۡلح  ۖ   َۡضَ
نَا تَتحبِۡي  َوُُكِ  ح ْ لََعَ  ٣٩ا  َتَبه ا تَوح

َ
َولََقدح أ

ِطَرتح َمَطَر  مح
ُ
َيةِ ٱلهِتٓ أ وحءِ ٱلحَقرح فَلَمح  ۖ  ٱلسه

َ
َنهَ أ ا   يَُكونُواْ يََروح

ْ ََل يَرحُجوَن نُُشور     ٤٠ابَلح ََكنُوا
َ
وحَك إِن َيتهِخُذونََك ِإَوَذا َرأ

ُ رَُسوًَل  ُهُزًواإَِله  ِي َبَعَث ٱَّلله َهََٰذا ٱَّله
َ
إِن ََكَد  ٤١أ

نَا َعلَيحهَ  ن َصََبح
َ
ََلٓ أ وََسوحَف ا   ََلُِضلَُّنا َعنح َءالَِهتَِنا لَوح

َضلُّ َسبِيًَل 
َ
َن ٱلحَعَذاَب َمنح أ لَُموَن ِحنَي يََروح رََءيحَت  ٤٢ َيعح

َ
أ

ََذ إَِلَٰ  َمنِ  َٰ ٱَّته نَت  هُ َهُهۥ َهَوى
َ
فَأ
َ
 ٤٣َوكِيًَل  هِ َعلَيح تَُكوُن أ
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 چُب ََتحسِ چ٤٤

 ابن كثري بكرس السني.

 

 چۦَعلَيحهِ چ٤٥
َنَٰهُ چ٤٦  چۥَقَبضح

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

چٱلِرِيحَ چ٤٨

ساكن الياء  ابن كثري ابإ

 وحذف الألف.

ُ چ ُۢ ن  چاُّشَ

ابن كثري ابلنون بدل الباء 

 ومض الشني.

فحَنَُٰهۥچ٥٠   چَصه

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

مح 
َ
ََثَهُ ََتحَسُب أ كح

َ
نه أ
َ
قِلُونَ  مح أ وح َيعح

َ
َمُعوَن أ  إَِله  مح إِنح هُ  ۖ  يَسح

نحَعَِٰم بَلح هُ 
َ َضلُّ َسبِيًَل  مح َكٱۡلح

َ
لَمح تََر إَِلَٰ َرِبَِك َكيحَف َمده  ٤٤أ

َ
أ
له َولَوح َشآَء َۡلََعلَُهۥ َساكِن   َس ٱلِظِ مح  هِ َعلَيح ا ُثمه َجَعلحَنا ٱلشه

َنَٰ  ٤٥ َدَِلَل   ِي  ٤٦ا ا يَِسۡي  إََِلحَنا َقبحض   هُ ُثمه َقَبضح َجَعَل َوُهَو ٱَّله
حَل ِِلَاس  لَُكُم   َوُهوَ  ٤٧ا ا وََجَعَل ٱنلهَهاَر نُُشور  ا َوٱنلهوحَم ُسَبات  ٱَله

رحَسَل 
َ
ِٓي أ ََٰح ٱَّله ُۢا ٱلِرتََِٰي َ َتِهِۦبُّشح َ يََديح رَۡحح َا ِمنَ  ۖ  َبنيح نَزنلح

َ
 َوأ

َمآءِ  ِ  ٤٨ا ر  َطُهو َمآء  ٱلسه َ  ـ ِ َ ُنحح ـلِ يحت   ة  بِهِۦ بَِلح ا قَِيُهۥ ا َونُسح مه ِممه
نحَعَٰم  
َ
ٓ أ َنا نَاِسه َكثِۡي  َخلَقح

َ
فحَنَٰ  َولََقدح  ٤٩ا ا َوأ  مح َنهُ بَيح  هُ َصه

ََثُ ٱنلهاِس إَِله ُكُفور   كح
َ
ََبَٰٓ أ
َ
ُرواْ فَأ كه َِلََعثحَنا  ِشئحَنا َولَوح  ٥٠ا َِلَذه

َية  ِِف  ِ قَرح
هُ  ٥١ا نهِذير   ُكِ َٰفِرِيَن َوَجَِٰهدح ِ  مفَََل تُِطِع ٱلحَك هِۦ ب
َريحِن َهََٰذا ۞  ٥٢ا ا َكبِۡي  ِجَهاد   َحح ِي َمَرَج ٱِلح ب  َوُهَو ٱَّله  َعذح

َجاج  وََجَعَل بَيحنَ 
ُ
زَخ  فَُرات  َوَهََٰذا ِملحٌح أ ر  ا ُهَما بَرح ا وَِحجح

حُجور   ِي  ٥٣ا ُمه حمَ  َخلَقَ َوُهَو ٱَّله ا نََسب  ا فََجَعلَُهۥ آءِ بََّش  ِمَن ٱل
ر   ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ٥٤ا َوََكَن َربَُّك قَِدير  ۖ   اَوِصهح ِ َما ََل َوَيعح َّلله
َٰ َرِبِهِۦ َظهِۡي  ۖ   مح َوََل يَُۡضُّهُ  مح يَنَفُعهُ 

 ٥٥ اَوََكَن ٱلحَّكفُِر لََعَ
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 چۦَعلَيحهِ چ٥٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

نچ
َ
 چَشا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

ولقنبل وهجان تسهيل  أأوىل.

 الثانية وهو املقدم

 چن۬اَشآَء چ 

بدال أألفًا.  والإ

 چناَشآَء چ

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه وهجني الشاطبية، 

ووجه حبذف اهلمزة الأوىل 

 اكلزبي.

 چلح فَسَ چ٥٩

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

َِتُ يَ چ٦٧ ْ قح  چوا
وابن كثري بفتح الياء وكرس 

 التاء.

رحَسلحَنََٰك إَِله ُمبَِّشِ  
َ
ـ َلُكُ قُلح َمآ  ٥٦ا ا َونَِذير  َوَمآ أ سح

َ
 هِ َعلَيح  مح أ

ر  إَِله َمن  جح
َ
ن ِمنح أ

َ
ح  ٥٧ َيتهِخَذ إَِلَٰ َرِبِهِۦ َسبِيَل  َشآَء أ َوتََوَّكه

ِي ََل َيُموُت وََسِبِحح  َۡحِِ ٱَّله
ِدهِۦلََعَ ٱلح  َوَكََفَٰ بِهِۦ  ۖ  ِِبَمح

ۡرَض  ٥٨بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبًِۡيا 
َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلح ِي َخلََق ٱلسه  ٱَّله

يهام  
َ
َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِش  َوَما بَيحَنُهَما ِِف ِستهةِ أ َمَُٰن ۖ   ُثمه ٱسح  ٱلرهحح

 لِلرهِنَٰمۡح قَالُواْ  ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ ٥٩ا بِهِۦ َخبِۡي  لح ـ َ فَسح 
ُجُد  نَسح

َ
َمَُٰن أ ُمُرنَا َوَما ٱلرهحح

ح
  ٦٠۩  اُنُفور   مح َوَزاَدهُ لَِما تَأ

َمآءِ بُُروج  َتَباَرَك  ِي َجَعَل ِِف ٱلسه ا ا وََجَعَل فِيَها ِسَرَٰج  ٱَّله
نِۡي  ا َوَقَمر   حَل َوٱنلهَهاَر ِخلحفَ َوُهَو  ٦١ا مُّ ِي َجَعَل ٱَله ِ  ة  ٱَّله ِ َمنح ل
َراَد 
َ
َراَد ُشُكور  أ

َ
وح أ
َ
َر أ كه ن يَذه

َ
ِيَن  ٦٢ا أ وَِعَباُد ٱلرهِنَٰمۡح ٱَّله

ُشوَن  ن  َيمح ۡرِض َهوح
َ ا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱلحَجَِٰهلُوَن قَالُواْ لََعَ ٱۡلح

ِيَن يَبِيُتوَن لَِرِبِهِ  ٦٣ا َسَلَٰم   د   مح َوٱَّله ِيَن  ٦٤ا ا َوقَِيَٰم  ُسجه َوٱَّله
ِفح َعنها َعَذاَب َجَهنهمَ َيُقولُوَن  إِنه َعَذاَبَها ََكَن ۖ   َربهَنا ٱصح
َتَقِر   ٦٥َغَراًما  َها َسآَءتح ُمسح ِيَن إَِذآ  ٦٦ا ا َوُمَقام  إِنه  َوٱَّله

ِفُواْ َولَمح  نَفُقواْ لَمح يُّسح
َ
واْ أ َُتُ َٰلَِك قََوام  َيقح َ َذ  ٦٧ا َوََكَن َبنيح
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چيَُضعهفح چ٦٩

حبذف الألف ابن كثري 

 وتشديد العني.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ِ إَِلَٰهً  ُعوَن َمَع ٱَّلله ِيَن ََل يَدح َس َوٱَّله ُتلُوَن ٱنلهفح  ا َءاَخَر َوََل َيقح
نُونَ  َِقِ َوََل يَزح

ُ إَِله بِٱۡلح َٰلَِك يَلحَق  ۖ  ٱلهِت َحرهَم ٱَّلله َعلح َذ َوَمن َيفح
ثَام  
َ
فِيهِۦ ُِلح يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َوَيخح ََلُ ٱلحَعَذاُب يَُضََٰعفح  ٦٨ا أ

ْوَلَٰٓئَِك ا  َصَٰلِح  إَِله َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َعَمَل   ٦٩ُمَهانًا 
ُ
فَأ

ُل  ُ  ُيَبِدِ ِ  ٱَّلله ُ َوََكَن ٱ َحَسَنَٰت    مح اتِهِ ـ َ َسِي َوَمن  ٧٠ اِحيم  ره  ار  َغُفو َّلله
ِ َمَتاب  ا فَإِنهُهۥ َيُتوُب تَاَب وََعِمَل َصَٰلِح   ِيَن ََل  ٧١ا إَِل ٱَّلله َوٱَّله

َهدُ  واْ يَشح وَر ِإَوَذا َمرُّ واْ كَِرام  وَن ٱلزُّ وِ َمرُّ غح
ِيَن إَِذا  ٧٢ا بِٱلله َوٱَّله

ْ أَِب ْ َعلَيحَها ُصِم   مح تََٰيَِٰت َرِبِهِ ُذِكُِروا وا َيان  لَمح ََيِرُّ  ٧٣ا ا وَُعمح
ِيَن َيُقولُونَ  ةَ  َوٱَّله َٰتَِنا قُره َوَِٰجَنا َوُذِرتَِٰيه زح

َ
َربهَنا َهبح نَلَا ِمنح أ

نُي   عح
َ
َعلحَنا  أ َن ٱلحُغرحفَةَ  ٧٤لِلحُمتهقنَِي إَِماًما َوٱجح ْوَلَٰٓئَِك َُيحَزوح

ُ
 أ

 ْ وا َن فِيَها ََتِيهة  بَِما َصََبُ وح ا   فِيهَ َخَِِٰلِيَن  ٧٥ًما َسَلَٰ وَ  َوُيلَقه
َتَقِر   بَ  ٧٦ا َوُمَقام  ا َحُسَنتح ُمسح ْ بِكُ قُلح َما َيعح ََل  مح ُؤا َرَِبِ لَوح

بحتُ ۖ   مح ُدََعٓؤُكُ   ٧٧فََسوحَف يَُكوُن لَِزاَمُۢا  مح َفَقدح َكذه
 

 

  

 الشعراء ُسوَرة
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 َنِ نُ چ٤

چ لح

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.
َمآءِ چ  چايَة  يَ ٱلسه

بدال ايًء  ابن كثري ابلإ

 الثانية.مفتوحة للهمزة 

 چۥَعنحهُ چ٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 

 

َ چ١٢ َخاُف  إِِنِ
َ
  چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حُمبنِيِ تِلح  ١ طٓسمٓ   لََعلهَك َبَِٰخع   ٢ َك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱل
َله 
َ
َسَك أ ْ نهفح ِمننَِي يَُكونُوا   ٣ُمؤح

ح
هَشأ ِلح إِن ن َن مِِ  مَعلَيحهِ ُنََنِ

َمآءِ َءايَة   َنَُٰقهُ َفَظلهتح  ٱلسه عح
َ
  ٤لََها َخَِٰضعِنَي  مح أ

ح
 نمِِ  متِيهِ َوَما يَأ

ر  
ْ ِمَِن ٱلرهِنَٰمۡح ُُمحَدث   ذِكح رِِضنَي  هُ َعنح إَِله ََكنُوا َفَقدح  ٥ُمعح

 ْ بُوا تِ فََسيَ َكذه
ح
ْ  مح يهِ أ ْ َما ََكنُوا ُؤا ۢنَبَٰٓ

َ
زُِءوَن بِهِۦ أ َتهح َو لَمح  ٦يَسح

َ
أ

ج   ِ َزوح
ۢنَبتحَنا فِيَها ِمن ُكِ

َ
ۡرِض َكمح أ

َ اْ إَِل ٱۡلح إِنه  ٧َكرِيم   يََروح
َٰلَِك ٓأَليَة   ََثُهُ ۖ   ِِف َذ كح

َ
ِمننَِي مُّ  مَوَما ََكَن أ ِإَونه َربهَك لَُهَو  ٨ؤح

ِن ٱئحِت ٱلحَقوح ِإَو ٩ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيُم 
َ
َم ذح نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسَٰٓ أ

َٰلِِمنَي  نَ  ١٠ٱلظه ََل َيتهُقوَن  ۖ  قَوحَم فِرحَعوح
َ
ٓ قَاَل َرِبِ  ١١أ َخاُف إِِنِ

َ
أ

بُوِن  ن يَُكِذِ
َ
رحِسلح  ١٢أ

َ
رِي َوََل يَنَطلُِق لَِساِن فَأ َويَِضيُق َصدح

ه َذۢنب   مح َولَهُ  ١٣إَِلَٰ َهَُٰروَن  ُتلُوِن  لََعَ ن َيقح
َ
َخاُف أ

َ
قَاَل  ١٤فَأ

ٓ فَٱذحَهَبا أَِبۖ   َُكه  َٰتَِنا َتِمُعوَن مُّ  مإِنها َمَعكُ ۖ   تََٰي تَِيا  ١٥سح
ح
نَ فَأ  فِرحَعوح

رحِسلح  ١٦َفُقوََلٓ إِنها رَُسوُل َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي 
َ
نح أ
َ
َٰٓءِيَل أ َر  َمَعَنا بَِّنٓ إِسح

لَمح نَُرِبَِك فِيَنا َوَلِ  ١٧
َ
ِمنح ُعُمرَِك ِسننَِي ا َوَِلِثحَت فِيَنا د  قَاَل أ

لََتَك ٱلهِت َفعَ  ١٨ َٰفِرِينَ َوَفَعلحَت َفعح نَت ِمَن ٱلحَك
َ
  ١٩ لحَت َوأ

ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چطٓسمٓ چ١مالحظة: أ ية 
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 چۥَعَصاهُ چ٣٢
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

رحجِ چ٣٦
َ
 چۥهُ ـ  أ

ابن كثري ابهلمز ومض الهاء مع 

 الصةل.

َخاهُ چ
َ
  چۥَوأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ٓ إِذ   ٓالِنَِي قَاَل َفَعلحُتَها ۠ ِمَن ٱلضه نَا
َ
ا  مح َفَفَررحُت ِمنكُ  ٢٠ا َوأ لَمه

ُتكُ  م   مح ِخفح حُمرحَسلنَِي فَوََهَب ِل َرَِبِ ُحكح  ٢١ا وََجَعلَِّن ِمَن ٱل
َمة   نح َعبهدته َوتِلحَك نِعح

َ
ه أ َٰٓءِيَل َتُمنَُّها لََعَ َر قَاَل  ٢٢بَِّنٓ إِسح
ُن َوَما َربُّ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  ۡرِض قَاَل  ٢٣ فِرحَعوح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  َربُّ ٱلسه
 ٓ ََل  ٢٤ وقِننِيَ مُّ  مإِن ُكنتُ ۖ   َوَما بَيحَنُهَما

َ
ۥٓ أ ََلُ  قَاَل لَِمنح َحوح

َتِمُعونَ  لنِيَ  مح بُّكُ قَاَل رَ  ٢٥ تَسح وه
َ قَاَل  ٢٦ َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱۡلح

رحِسَل إََِلحكُ  إِنه 
ُ
ِٓي أ ُنون   مح رَُسولَُكُم ٱَّله قَاَل رَبُّ  ٢٧ لََمجح

 ٓ رِِب َوَما بَيحَنُهَما حَمغح ِِق َوٱل َمّشح
ح قِلُونَ  مح إِن ُكنتُ ۖ   ٱل قَاَل  ٢٨ َتعح

َعلَنهَك ِمَن  جح
َ
ِي َۡل َت إَِلًَٰها َغۡيح

َذح ُجوننَِي لَئِِن ٱَّته حَمسح قَاَل  ٢٩ٱل
ء   َولَوح ِجئحُتَك بََِشح

َ
بنِي   أ تِ  ٣٠ مُّ

ح
ِ  قَاَل فَأ إِن ُكنَت ِمَن  هِۦٓ ب

َِٰدقنَِي  لحََّقَٰ  ٣١ٱلصه
َ
َبان   هُ َعَصافَأ بنِي   فَإَِذا ِهَ ُثعح َونََزَع  ٣٢مُّ

َِٰظرِينَ  يََدهُۥ فَإَِذا ۥٓ  ٣٣ ِهَ َبيحَضآُء لِلنه ََلُ َمََلِ َحوح
إِنه َهََٰذا  قَاَل لِلح

ن َُيحرَِجكُ  ٣٤ لََسَِٰحٌر َعلِيم  
َ
ۡرِضكُ مِِ  ميُرِيُد أ

َ
ِ  منح أ رِهِۦ ب ِسحح

ُمُروَن 
ح
ْ  ٣٥َفَماَذا تَأ رحِجهح قَالُٓوا

َ
َخاأ

َ
حَمَدآئِِن َوٱبح  هُ َوأ َعثح ِِف ٱل

تُوَك بُِكِلِ  ٣٦َحَِّٰشِيَن 
ح
ار  َعلِيم  يَأ َحَرةُ  ٣٧ َسحه فَُجِمَع ٱلسه

َِٰت  َٰ م  لِِمي لُوم   يَوح عح نتُ  ٣٨ مه
َ
ح  مَوقِيَل لِلنهاِس َهلح أ  ٣٩َتِمُعوَن ُمُّ
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 چ٤١
َ
 چنه ىٜأ

  ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 چۥَعَصاهُ چ٤٥
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چُف قه تَلَ چ
ابن كثري بفتح الالم وتشديد 

 القاف.

وزاد الزبي وحده تشديد التاء 

 چُف قه لَ ته چوصاًل 
الطيبة فهيا وهجان: وهل من 

 التشديد والتخفيف للتاء.
 چۥمُ ََٰۖمنتُ  َء۬اچ٤٩

ابن كثري هبمزة اس تفهام مث مهزة 

 مسهةل مث أألف.

نِ چ٥٢
َ
ِ ٱ أ چِسح

ابن كثري بكرس النون ومهزة وصل 

 بدل القطع.

چَحِذُرونَ چ٥٦

 ابن كثري حبذف الألف بعد احلاء.

چوَِعُيون  چ٥٧

  ابن كثري بكرس العني.

ْ ُهُم ٱلحَغَٰلِبنِيَ لهَنا لَعَ  َحَرةَ إِن ََكنُوا ا َجآَء  ٤٠ نَتهبُِع ٱلسه فَلَمه
َحَرةُ  َن  ٱلسه ئِنه قَالُواْ لِفِرحَعوح

َ
ًرا إِن ُكنها ََنحُن ٱلحَغَٰلِبنِيَ أ جح

َ
 ٤١ نَلَا َۡل

ه ذ  إِ  مح قَاَل َنَعمح ِإَونهكُ  بنِيَ ا ل حُمَقره ْ  وَسَٰٓ مُّ  ملَهُ  قَاَل  ٤٢ ِمَن ٱل لحُقوا
َ
َمآ  أ

نتُ 
َ
اْ ِحَبالَهُ  ٤٣لحُقونَ مُّ  مأ لحَقوح

َ
َن إِنها  مح وَِعِصيههُ  مح فَأ َوقَالُواْ بِعِزهةِ فِرحَعوح
ُن ٱلحَغَٰلُِبوَن  لحََّقَٰ ُموَسَٰ  ٤٤نَلَحح

َ
َما تَلحَقُف فَإَِذا ِهَ  هُ َعَصافَأ

فُِكونَ 
ح
لح  ٤٥ يَأ

ُ
َحَرةُ َسَِٰجِدينَ فَأ ْ  ٤٦ َِّقَ ٱلسه بَِرِبِ َءاَمنها  قَالُٓوا

نح  ََلُۥ مح َءاَمنتُ قَاَل  ٤٨ َرِبِ ُموَسَٰ َوَهَُٰرونَ  ٤٧ ٱلحَعَٰلَِمنيَ 
َ
َقبحَل أ

َر فَلََسوحَف ۖ   مح َءاَذَن لَكُ  حح ِي َعلهَمُكُم ٱلِسِ إِنهُهۥ لََكبِۡيُُكُم ٱَّله
لَُمونَ  يحِديَكُ  ۖ  َتعح

َ
َعنه أ َقِطِ

ُ
رحُجلَكُ  مح َۡل

َ
 ف  ِخَلَٰ  نح مِِ  مَوأ

 
ُ
َعِنَي  مح َصِلَِبنهكُ َوَۡل َجح

َ
َ  ٤٩أ إِنهآ إَِلَٰ َرِبَِنا ُمنَقلُِبوَن ۖ   قَالُواْ ََل َضۡيح

ن ُكنهآ  ٥٠
َ
فَِر نَلَا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ ن َيغح

َ
َمُع أ ِمننِيَ إِنها َنطح حُمؤح َل ٱل وه

َ
 أ

وحَحيحَنآ إَِلَٰ ُموَسَٰٓ ۞  ٥١
َ
ِ َوأ ِسح

َ
نح أ
َ
 ٥٢تهَبُعوَن مُّ  مإِنهكُ بِعَِبادِٓي أ

َمَدآئِِن َحَِّٰشِيَن 
ح ُن ِِف ٱل رحَسَل فِرحَعوح

َ
ذَِمة   ٥٣فَأ  إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ لَِّشح

 ٥٦َحَِٰذُروَن ِإَونها َۡلَِميٌع  ٥٥نَلَا َلَغآئُِظوَن  مح ِإَونههُ  ٥٤قَلِيلُوَن 
َنَٰهُ  رَجح خح

َ
َٰت  مِِ  مفَأ  ٥٨ م  َكرِي َوَمَقام   َوُكُنوز   ٥٧ وَُعُيون   ن َجنه

َرثحَنََٰها ۖ   َكَذَٰلَِك  وح
َ
َٰٓءِيَل َوأ َر تحَبُعوهُ  ٥٩ بَِّنٓ إِسح

َ
ِقنِيَ مُّ  مفَأ  ٦٠ّشح

لَُمونَ چ٣٩مالحظة: أ ية   يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چفَلََسوحَف َتعح
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چَمَِعح چ٦٢

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 
 

 چ٦٩
َ
 چبحَرَٰهِيمَ ِۖا  َنَبأ

 ابن كثري بتسهيل اهلمزة

 الثانية.

بِيهِ چ٧٠
َ
چۦِۡل

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 َٰٓ ا تََر َرُكوَن  َءافَلَمه َحَُٰب ُموَسَٰٓ إِنها لَُمدح صح
َ
َعاِن قَاَل أ َمح   ٦١ٱۡلح

 ٓ ِديِن  َمَِعَ إِنه ۖ   قَاَل َُكه ِن  ٦٢َرَِبِ َسَيهح
َ
ٓ إَِلَٰ ُموَسَٰٓ أ وحَحيحَنا

َ
 فَأ

رَ  َحح ِب ِبَِعَصاَك ٱِلح ق  ۖ   ٱۡضح  فِرح
ِد  فَٱنَفلََق فََّكَن ُكُّ وح َكٱلطه

َنا َثمه ٱٓأۡلَخرِيَن  ٦٣ٱلحَعِظيِم  لَفح زح
َ
َنَيحَنا ُموَسَٰ  ٦٤َوأ

َ
 َوَمن َوأ

َعِنَي  َجح
َ
ۥٓ أ َعُه َنا ٱٓأۡلَخرِيَن  ٦٥مه َرقح غح

َ
َٰلَِك ٓأَليَة   ٦٦ُثمه أ ۖ   إِنه ِِف َذ

ََثُهُ َوَما ََكَن  كح
َ
ِمننَِي مُّ  مأ َعزِيُز َربهَك لَُهَو ٱلح  ِإَونه  ٦٧ؤح
 إِبحَرَٰهِيَم  مح َوٱتحُل َعلَيحهِ  ٦٨ٱلرهِحيُم 

َ
بِي إِذح قَاَل  ٦٩َنَبأ

َ
 هِ ِۡل

ُبُدونَ  َنام   ٧٠ َوقَوحِمهِۦ َما َتعح صح
َ
ُبُد أ ْ َنعح لََها ا َفَنَظلُّ قَالُوا

َِٰكفِنَي  َ قَاَل َهلح  ٧١َع َمُعونَكُ ي ُعوَن  مح سح وح  ٧٢إِذح تَدح
َ
 أ

ونَ  مح يَنَفُعونَكُ  وح يَُۡضُّ
َ
ٓ َءابَآَءنَا َكَذَٰلَِك  ٧٣ أ نَا ْ بَلح وََجدح قَالُوا
َعلُوَن  تُ قَاَل  ٧٤َيفح فَرََءيح

َ
ُبُدوَن  مح ا ُكنتُ مه  مأ نتُ  ٧٥َتعح

َ
 مح أ

قحَدُموَن  َوَءابَآؤُُكمُ 
َ ِ  ِو  َعدُ  مح فَإِنههُ  ٧٦ٱۡلح رَبه إَِله ٓ  ـلِ

ِي َخلََقِّن  ٧٧ٱلحَعَٰلَِمنَي  ِديِن  َفُهوَ ٱَّله ِي ُهَو  ٧٨َيهح َوٱَّله
قِنِي  عُِمِّن َويَسح ُت َفُهَو يَشح  ٧٩ُيطح ِي  ٨٠ فِنيِ ِإَوَذا َمرِضح َوٱَّله
  ٨١ يُِميتُِّن ُثمه ُُيحينِيِ 

َ
ِٓي أ فَِر ِل َوٱَّله ن َيغح

َ
َمُع أ يَوحَم ِت ـ َ َخِطيٓ  طح

م   ٨٢ ٱِلِينِ  ِّن َرِبِ َهبح ِل ُحكح ِقح ۡلح
َ
َٰلِِحنيَ ا َوأ  ٨٣ بِٱلصه
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چۦَعلَيحهِ چ١٠٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

رِيح چ جح
َ
 چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

ق   َعل ِلِ لَِساَن ِصدح َعلحِّن ِمن َوَرثَةِ  ٨٤ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن  َوٱجح َوٱجح
فِرح  ٨٥ٱنلهعِيِم َجنهةِ  َِبٓ إِنهُهۥ  َوٱغح

َ
ٓاِلنَِي ِۡل َوََل  ٨٦ََكَن ِمَن ٱلضه

إَِله َمنح  ٨٨َوََل َبُنوَن  يَوحَم ََل يَنَفُع َمال   ٨٧َُّتحزِِِن يَوحَم ُيبحَعُثوَن 
َِت ٱ
َ
ب  أ

َ بَِقلح نهُة لِلحُمتهقِنَي  ٨٩ َسلِيم   َّلله َ لَِفِت ٱۡلح زح
ُ
َوُبِرِزَِت  ٩٠َوأ

َِحيُم لِلحَغاوِينَ  َن َما ُكنتُ  مح َوقِيَل لَهُ  ٩١ ٱۡلح يح
َ
ُبُدوَن  مح أ ِمن  ٩٢َتعح

ونَكُ  ِ َهلح يَنُِصُ وَن  مح ُدوِن ٱَّلله وح يَنَتِِصُ
َ
ْ فِيَها  ٩٣أ فَُكبحِكُبوا

َُعوَن  ٩٤َوٱلحَغاوُۥَن  مح هُ  َجح
َ
ْ َوهُ  ٩٥وَُجُنوُد إِبحلِيَس أ فِيَها  مح قَالُوا

ِ إِن ُكنها لََِف َضَلَٰل   ٩٦ََيحَتِصُموَن  بنِي   تَٱَّلله  مإِذح نَُسِوِيكُ  ٩٧مُّ
 ِ ٓ إَِله  ٩٨َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ب َضلهَنا

َ
ٓ أ رُِموَن َوَما ُمجح

ح َفَما نَلَا ِمن  ٩٩ٱل
ة  فَلَوح  ١٠١ َوََل َصِديق  َۡحِيم   ١٠٠َشَٰفِعِنَي  نه نَلَا َكره

َ
َفَنُكوَن ِمَن  أ

ح  ِمننَِي مُ ٱل َٰلَِك ٓأَليَة   ١٠٢ؤح ََثُهُ َوَما ََكَن ۖ   إِنه ِِف َذ كح
َ
ِمننَِي مُّ  مأ  ١٠٣ؤح

حُمرحَسلنَِي  ١٠٤لحَعزِيُز ٱلرهِحيُم ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱ بَتح قَوحُم نُوح  ٱل َكذه
ُخوهُ  مح إِذح قَاَل لَهُ  ١٠٥

َ
ََل َتتهُقوَن  مح أ

َ
رَُسوٌل  مح إِِنِ لَكُ  ١٠٦نُوٌح أ

ِمني  
َ
ْ ٱ ١٠٧ أ ِطيُعوِن فَٱتهُقوا

َ
َ َوأ سح  ١٠٨َّلله

َ
ٓ أ ِمنح  هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ َوَما

ر   جح
َ
رَِي إِنح ۖ   أ جح

َ
َٰ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي أ

َ  ١٠٩إَِله لََعَ ْ ٱَّلله فَٱتهُقوا
ِطيُعوِن 

َ
ِمُن اْ قَالُوٓ ۞  ١١٠َوأ نُؤح

َ
َذلُوَن لََك أ رح

َ َبَعَك ٱۡلح  ١١١َوٱته
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َِعح چ١١٨   چمه

ساكن الياء  ابن كثري ابإ

 وصاًل.

َنَيحَنَٰهُ چ١١٩
َ
 چۥفَأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 
 

 چۦَعلَيحهِ چ١٢٧

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

رِيح چ جح
َ
 چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

 چ ن  وَِعُيوچ١٣٤

 ابن كثري بكرس العني.

َ چ١٣٥ َخاُف  إِِنِ
َ
 چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َملُوَن  ْ َيعح َٰ  مح إِنح ِحَساُبهُ  ١١٢قَاَل َوَما ِعلحِم بَِما ََكنُوا إَِله لََعَ
ُعُرونَ ۖ   َرَِبِ  ۠ بَِطارِدِ  ١١٣ لَوح تَشح نَا

َ
ٓ أ ِمننِيَ َوَما حُمؤح ۠  ١١٤ ٱل نَا

َ
 إَِله إِنح أ

بنِي   نَِذير    لَئِ  ١١٥مُّ
ْ مح تَنَتهِ تََٰيَُٰنوُح تَلَُكوَننه ِمَن ن له قَالُوا

حَمرحُجوِمنَي  بُوِن  116ٱل ِم َكذه َتحح بَيحِّن  ١١٧قَاَل َرِبِ إِنه قَوح فَٱفح
َِعَ ا َوََنِِِّن َوَمن ح  َفتح  مح َوَبيحَنهُ  ح ِمَن  مه ِمننَِي ٱل َنَيحَنَٰ  ١١٨ُمؤح

َ
 هُ فَأ

َعُهۥ ِِف َومَ  ُحونِ  ن مه حَمشح َاقنَِي  ١١٩ ٱلحُفلحِك ٱل ُد ٱِلح َنا َبعح َرقح غح
َ
ُثمه أ

َٰلَِك ٓأَليَة   ١٢٠ ََثُهُ َوَما ََكَن ۖ   إِنه ِِف َذ كح
َ
ِمننَِي مُّ  مأ ِإَونه  ١٢١ؤح

بَتح  ١٢٢ ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيمُ َربهَك لَُهَو  حُمرحَسلنِيَ  َكذه إِذح  ١٢٣ ََعٌد ٱل
ُخوهُ  مح قَاَل لَهُ 

َ
ََل َتتهُقوَن  مح أ

َ
ِمني   مح إِِنِ لَكُ  ١٢٤ُهوٌد أ

َ
 رَُسوٌل أ

ْ ٱ ١٢٥ ُقوا َ فَٱته ِطيُعوِن  َّلله
َ
سح  ١٢٦َوأ

َ
ٓ أ ر   هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ َوَما جح

َ
ۖ   ِمنح أ

رَِي إِنح  جح
َ
َٰ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي إَِله أ

تَبحُنوَن بُِكِلِ رِيع   ١٢٧لََعَ
َ
 َءايَة   أ

َبثُ  وَن  مح َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهكُ  ١٢٨وَن َتعح ِإَوَذا  ١٢٩ََّتحُِلُ
تُ  تُ بَ  مَبَطشح ِطيُعوِن  ١٣٠َجبهارِيَن  مح َطشح

َ
َ َوأ َوٱتهُقواْ  ١٣١فَٱتهُقواْ ٱَّلله

كُ  َمده
َ
ِٓي أ ِ  مٱَّله لَُموَن َما تَ ب كُ  ١٣٢عح َمده

َ
ِ  مأ نحَعَٰم  ب

َ
 ١٣٣َوَبننَِي  أ

َٰت   ٓ  ١٣٤ ن  وَُعُيو وََجنه َخاُف َعلَيحكُ إِِنِ
َ
م  َعِظيم   مح أ  َعَذاَب يَوح

َِٰعِظنَي  ١٣٥ مح لَمح تَُكن ِمَِن ٱلحَو
َ
َت أ وََعظح

َ
 ١٣٦قَالُواْ َسَوآٌء َعلَيحَنآ أ
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 چقُ لح خَ چ١٣٧

ساكن  ابن كثري بفتح اخلاء واإ

 الالم.

بُوهُ چ١٣٩  چۥفََكذه
 چۦَعلَيحهِ چ١٤٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
رِيح چ جح
َ
 چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 چ ن  وَِعُيوچ١٤٧

 ابن كثري بكرس العني.

 چاُيوت  بِ چ١٤٩

 ابن كثري بكرس الباء.

 چفَرِهنِيَ چ

ابن كثري حبذف الألف بعد 

 الفاء.

 

 

 

 

ٓ إَِله  لنَِي ُخُلُق إِنح َهََٰذا وه
َ بنَِي  ١٣٧ٱۡلح  ١٣٨َوَما ََنحُن بُِمَعذه

بُو َنَٰهُ هُ فََكذه لَكح هح
َ
َٰلَِك ٓأَليَة   ۖ  مح فَأ ََثُهُ ۖ   إِنه ِِف َذ كح

َ
 مَوَما ََكَن أ

ِمننِيَ مُّ  بَتح َثُموُد  ١٤٠ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيُم َربهَك لَُهَو ِإَونه  ١٣٩ ؤح َكذه
حُمرحَسلنَِي  ُخوهُ  مح إِذح قَاَل لَهُ  ١٤١ٱل

َ
ََل َتتهُقوَن  مح أ

َ
إِِنِ  ١٤٢َصَٰلٌِح أ

ِمني   مح لَكُ 
َ
ِطيُعوِن  ١٤٣ رَُسوٌل أ

َ
َ َوأ ْ ٱَّلله ُقوا َوَمآ  ١٤٤فَٱته

ـ َلُكُ  سح
َ
ر   ِمنح  هِ َعلَيح  مح أ جح

َ
رِيَ إِنح ۖ   أ جح

َ
َٰ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  أ

إَِله لََعَ
ٓ َءاِمننَِي  ١٤٥ ُكوَن ِِف َما َهَُٰهَنا َ ُتَتح
َ
َٰت  ِِف  ١٤٦أ  ١٤٧ وَُعُيون    َجنه

ل   َوُزُروع  
َباِل  ١٤٨َطلحُعَها َهِضيم   َوََّنح ِ

َوَتنحِحُتوَن ِمَن ٱۡلح
َٰرِهنَِي ا ُبُيوت   ْ ٱ ١٤٩َف ُقوا ِطيُعوِن فَٱته

َ
َ َوأ َر  ١٥٠َّلله مح

َ
ْ أ َوََل تُِطيُعٓوا

ِفنَِي  حُمّسح لُِحوَن  ١٥١ٱل ۡرِض َوََل يُصح
َ ِسُدوَن ِِف ٱۡلح ِيَن ُيفح  ١٥٢ٱَّله
رِيَن  حُمَسحه نَت ِمَن ٱل

َ
ٓ أ َما ْ إِنه نَت إَِله بََّش   ١٥٣قَالُٓوا

َ
ٓ أ  ِمِثحلَُنا َما

ِت 
ح
َِٰدقنَِي أَِبفَأ ه  ة  قَاَل َهَِٰذهِۦ نَاقَ  ١٥٤يَة  إِن ُكنَت مَِن ٱلصه َها ل

م   مح ِۡشحب  َولَكُ  لُوم   ِۡشحُب يَوح عح وَها  ١٥٥ مه  بُِسوٓء  َوََل َتَمسُّ
خُ 
ح
م  َعِظيم   مح َذكُ َفَيأ َبُحواْ  ١٥٦ َعَذاُب يَوح صح

َ
َفَعَقُروَها فَأ

َخَذُهُم ٱلحَعَذاُب  ١٥٧ َنَِٰدِمنيَ 
َ
َٰلَِك ٓأَليَة   ۖ  فَأ َوَما ََكَن ۖ   إِنه ِِف َذ

ََثُهُ  كح
َ
ِمننَِي مُّ  مأ  159ٱلرهِحيُم ِإَونه َربهَك لَُهَو ٱلحَعزِيُز  ١٥٨ؤح
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 معًا. چۦَعلَيحهِ چ١٦٤

 .هاء الضمري ابن كثري بصةل

رِيح چ جح
َ
 معًا. چأ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 

يحَنَٰهُ چ١٧٠   چۥَفَنجه

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

  چَكةَ ََلح چ١٧٦

ابن كثري بفتح الالم دون مهزة 

 وفتح التاء.
 

 

 

 

َطاِس بِٱلحقُ چ١٨٢  چسح

 ابن كثري بضم القاف.

حُمرحَسلنِيَ  بَتح قَوحُم لُوط  ٱل ُخوهُ  مح قَاَل لَهُ  إِذح  ١٦٠ َكذه
َ
ََل  مح أ

َ
 لُوٌط أ

ِمني   مح إِِنِ لَكُ  ١٦١َتتهُقوَن 
َ
ِطيُعوِن فَٱتهُقواْ ٱ ١٦٢ رَُسوٌل أ

َ
َ َوأ  ١٦٣َّلله

سح 
َ
ر   ِمنح  هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ َوَمآ أ جح

َ
رِيَ إِنح ۖ   أ جح

َ
َٰ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  أ

إَِله لََعَ
كح  ١٦٤ تُوَن ٱَّلُّ

ح
تَأ
َ
 مح َوتََذُروَن َما َخلََق لَكُ  ١٦٥ٱلحَعَٰلَِمنَي َراَن ِمَن أ
َوَِٰجكُ مِِ  مَربُّكُ  زح

َ
نتُ  بَلح  ۖ  منح أ

َ
ِ  ١٦٦قَوحٌم ََعُدوَن  مح أ ْ لَئ مح ن له قَالُوا

رَِجنَي  حُمخح َن مِِ  مقَاَل إِِنِ لَِعَملِكُ  ١٦٧تَنَتهِ تََٰيَٰلُوُط تَلَُكوَننه ِمَن ٱل
َملُوَن  ١٦٨ٱلحَقالنَِي  ا َيعح ِل ِممه هح

َ
يحَنَٰ  ١٦٩َرِبِ ََنِِِّن َوأ ۥٓ  هُ َفَنجه لَُه هح

َ
َوأ

َعِنيَ  َجح
َ
نَا ٱٓأۡلَخرِيَن  ١٧١ ا ِِف ٱلحَغََِٰبِينَ إَِله َعُجوز   ١٧٠ أ رح  ١٧٢ُثمه َدمه

نَا َعلَيحهِ  َطرح مح
َ
حُمنَذرِيَن  آَء َمَطرُ فَسَ ۖ   اَطر  مه  مَوأ َٰلَِك  ١٧٣ٱل إِنه ِِف َذ
ََثُهُ ۖ   ٓأَليَة   كح

َ
ِمننَِي مُّ  مَوَما ََكَن أ ٱلحَعزِيُز َربهَك لَُهَو ِإَونه  ١٧٤ؤح

َحَُٰب  ١٧٥ٱلرهِحيُم  صح
َ
َب أ حُمرحَسلنَِي يحَكةِ ـ َ لح َكذه  مح إِذح قَاَل لَهُ  ١٧٦ٱل
ََل َتتهُقوَن 

َ
ِمني   مح إِِنِ لَكُ  ١٧٧ُشَعيحٌب أ

َ
ْ ٱفَٱته  ١٧٨ رَُسوٌل أ َ ُقوا َّلله

ِطيُعوِن 
َ
سح  ١٧٩َوأ

َ
ر   هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ َوَمآ أ جح

َ
رِيَ إِنح ۖ   ِمنح أ جح

َ
َٰ  أ إَِله لََعَ

ِّسِينَ ۞  ١٨٠َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  حُمخح فُواْ ٱلحَكيحَل َوََل تَُكونُواْ ِمَن ٱل وح
َ
 أ

١٨١  ْ َطاِس َوزِنُوا َتقِيِم  بِٱلحقِسح حُمسح ْ  ١٨٢ٱل ٱنلهاَس َوََل َتبحَخُسوا
َيآَءهُ  شح

َ
ِسِدينَ  مح أ ۡرِض ُمفح

َ اْ ِِف ٱۡلح َثوح  ١٨٣ َوََل َتعح
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  چاف  كِسح چ١٨٧

ساكن السني.  ابن كثري ابإ

ٓ چ َما   چنإِ  •ٱلسه

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

َمآءِ چللثانية   چِۖنا  ٱلسه

بدال ايًء مع املد املش بع،  والإ

 والأول أأرحج.

َمآءِ چ  چيٓن ٱلسه

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجني الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل.

َ چ١٨٨   چَرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء.

بُوهُ چ١٨٩  چ ۥفََكذه

لحَنَٰهُ چ١٩٨  چۥنَزه

َنَٰهُ چ٢٠٠  چۥَسلَكح

ابن كثري بصةل هاء الضمري  

 فهيام.

ِي َخلََقكُ  لنَِي  مح َوٱتهُقواْ ٱَّله وه
َ بِلهَة ٱۡلح ِ

نَت ِمَن  ١٨٤َوٱۡلح
َ
َمآ أ قَالُٓواْ إِنه

رِيَن  حُمَسحه نَت إَِله بََّش   ١٨٥ٱل
َ
ٓ أ  ِمِثحلَُنا ِإَون نهُظنَُّك لَِمَن  َوَما

َِٰذبنَِي  قِطح َعلَيحَنا  ١٨٦ٱلحَك سح
َ
مَ ِمَِن ا كَِسف  فَأ  ُكنَت آءِ إِن ٱلسه
َِٰدقنَِي  ٓ قَاَل  ١٨٧ِمَن ٱلصه َملُوَن  َرَِبِ لَُم بَِما َتعح عح

َ
بُو ١٨٨أ   هُ فََكذه

َخَذهُ 
َ
لهةِ  مح فَأ م  َعِظيم   ۖ  َعَذاُب يَوحِم ٱلظُّ  ١٨٩إِنهُهۥ ََكَن َعَذاَب يَوح

َٰلَِك ٓأَليَة   ََثُهُ ۖ   إِنه ِِف َذ كح
َ
ِمننَِي مُّ  مَوَما ََكَن أ ِإَونه َربهَك  ١٩٠ؤح

نََزَل بِهِ  ١٩٢ِإَونهُهۥ تَلََنِيُل َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  ١٩١ٱلرهِحيُم لَُهَو ٱلحَعزِيُز 
ِمنُي 
َ وُح ٱۡلح حُمنِذرِيَن  ١٩٣ٱلرُّ َٰ قَلحبَِك تِلَُكوَن ِمَن ٱل بِلَِسان   ١٩٤لََعَ
بنِي   َعَرَِبِ   لنَِي  ١٩٥ مُّ وه

َ َو لَمح يَكُ  ١٩٦ِإَونهُهۥ لََِف ُزُبرِ ٱۡلح
َ
ه أ  مح هُ ن ل

لََمُهۥ عُ َءايًَة  ن َيعح
َ
ْ أ ُؤا َٰٓءِيَل  لََمَٰٓ َر لحَنَٰ  َولَوح  ١٩٧ بَِّنٓ إِسح ِض  هُ نَزه َٰ َبعح لََعَ

َجِمنيَ  عح
َ هُۥ َعلَيحهِ  ١٩٨ ٱۡلح

َ
ِمننَِي ا ََكنُواْ مه  مَفَقَرأ َكَذَٰلَِك  ١٩٩بِهِۦ ُمؤح

َنَٰ  رِِمنَي  هُ َسلَكح حُمجح ِمُنوَن  ٢٠٠ِِف قُلُوِب ٱل ْ ََل يُؤح َٰ يََرُوا  بِهِۦ َحته
َِلَم 
َ تِ  ٢٠١ٱلحَعَذاَب ٱۡلح

ح
َتة  بَ  مَيهُ َفَيأ ُعُروَن  مح َوهُ  غح َفَيُقولُواْ  ٢٠٢ََل يَشح
ِجلُوَن  ٢٠٣َهلح ََنحُن ُمنَظُروَن  َتعح فَبَِعَذابَِنا يَسح

َ
فََرَءيحَت إِن  ٢٠٤أ

َ
أ

َنَٰهُ  تهعح  ٢٠٦ ا ََكنُواْ يُوَعُدونَ مه  مُثمه َجآَءهُ  ٢٠٥ ِسننِيَ  مح مه
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ُل ته چ٢٢١  معًا. چ ََنه

الزبي بتشديد التاء وصاًل 

 مبا قبلها.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 
 

 

َّنَٰ َعنحهُ  غح
َ
ٓ أ ْ ُيَمتهُعوَن مه  مَما َية   ٢٠٧ا ََكنُوا َنا ِمن قَرح لَكح هح

َ
ٓ أ  َوَما

َرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰ  ٢٠٨إَِله لََها ُمنِذُروَن  لَتح  ٢٠٩لِِمنَي ذِكح  َوَما َتََنه
َيَِٰطنُي  َتِطيُعوَن  مح َوَما يَۢنَبِغ لَهُ  ٢١٠بِهِ ٱلشه  مح إِنههُ  ٢١١َوَما يَسح

ُزولُوَن  ِع لََمعح مح ِ إَِلَٰهً  ٢١٢َعِن ٱلسه ُع َمَع ٱَّلله  ا َءاَخرَ فَََل تَدح
بنَِي  حُمَعذه قحرَ  ٢١٣َفَتُكوَن ِمَن ٱل

َ نِذرح َعِشَۡيتََك ٱۡلح
َ
 ٢١٤بنَِي َوأ

َبَعَك ِمَن  فِضح َجَناَحَك لَِمِن ٱته ِمننَِي َوٱخح حُمؤح فَإِنح  ٢١٥ٱل
 إِِنِ بَرِٓيء  

ا َتعح  َعَصوحَك َفُقلح ح  ٢١٦َملُوَن ِمِمه َعزِيزِ لََعَ َوتََوَّكه
ٱلح

ََٰك  ٢١٧ٱلرهِحيِم  ِي يََرى ِِف  َوَتَقلَُّبَك  ٢١٨ِحنَي َتُقوُم ٱَّله
َِٰجِديَن  ِميُع ٱلحَعلِيُم  ٢١٩ٱلسه نَبُِِئكُ  ٢٢٠إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

ُ
 مح َهلح أ

َٰ َمن  ُل لََعَ َيَِٰطنُي  َتََنه ُل  ٢٢١ٱلشه ثِيم   َتََنه
َ
فهاك  أ

َ
ِ أ
َٰ ُكِ  ٢٢٢ لََعَ

ََثُهُ يُلحُقوَن ٱلسه  كح
َ
َع َوأ ٓ  ٢٢٣َكَِٰذبُوَن  مح مح َعَرا  ُء يَتهبُِعُهمُ َوٱلشُّ

نههُ  ٢٢٤ٱلحَغاوُۥَن 
َ
لَمح تََر أ

َ
ِ َواد   مح أ

نههُ  ٢٢٥يَِهيُموَن  ِِف ُكِ
َ
 مح َوأ

َعلُوَن  ْ إَِله ٱ ٢٢٦َيُقولُوَن َما ََل َيفح ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا  َّله
َ َكثِۡي   َٰلَِحَِٰت َوَذَكُرواْ ٱَّلله واْ ِمنُۢ ٱلصه ْ ا َوٱنَتَِصُ ِد َما ُظلُِموا  َبعح

يه ُمنَقلَب  ۖ  
َ
ْ أ ِيَن َظلَُمٓوا لَُم ٱَّله  ٢٢٧يَنَقلُِبونَ  وََسَيعح

 

 
َيَِٰطنيُ چ٧٨مالحظة: أ ية   ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چبِهِ ٱلشه

 ُسوَرةُ النمل
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 معًا. چٱلحُقَرانِ چ١

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 

َ  چ٧ ُت  إِِنِ   چ َءانَسح

 ابن كثري بفتح الياء.

  چبِِشَهابِ چ

 ابن كثري بكرس الباء بال

 تنوين.

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
بنِي   َوكَِتاب  ٱلحُقرحَءاِن َءاتََٰيَُٰت تِلحَك  ۖ  طٓس  ىَٰ ى ُهد   ١مُّ َ َوبُّشح

ِمننَِي  لَوَٰ  ٢لِلحُمؤح ِيَن يُقِيُموَن ٱلصه تُوَن ٱَّله ةَ َوهُ ةَ َوُيؤح َكوَٰ   مح ٱلزه
ِيَن  ٣ يُوقُِنونَ  مح بِٱٓأۡلِخَرةِ هُ  ِمُنوَن إِنه ٱَّله  مح لَهُ  ِخَرةِ َزيهنهابِٱٓأۡلََل يُؤح
َمَٰلَهُ  عح

َ
َمُهوَن  مح َفهُ  مح أ ِيَن لَهُ  ٤َيعح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ُسوُٓء ٱلحَعَذاِب  مح أ

وَن  مح َوهُ  َّسُ خح
َ ن مِ ٱلحُقرحَءاَن ِإَونهَك تَلُلََّقه  ٥ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱۡلح

لِهِۦٓ  ٦ُدنح َحِكيم  َعلِيم  ـله  هح
َ
ٓ إِذح قَاَل ُموَسَٰ ِۡل ُت نَار  إِِنِ ا َءانَسح

وح َءاتِيكُ مِِ  ماتِيكُ َسـ َ 
َ
ََب  أ
ِ  منحَها ِِبَ  مح َعلهكُ له  س  قَبَ  ِشَهاب  ب

َطلُ  نُۢ بُورَِك َمن ِِف ٱنلهارِ َوَمنح  ٧وَن تَصح
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ فَلَمه

ِ َرِبِ  لََها وَُسبحَحََٰن ٱَّلله ُ  ٨ٱلحَعَٰلَِمنَي َحوح نَا ٱَّلله
َ
ۥٓ أ تََٰيَُٰموَسَٰٓ إِنهُه

َِكيُم  لحِق َعَصاكَ  ٩ٱلحَعزِيُز ٱۡلح
َ
َها َجآِن   ۖ  َوأ نه

َ
ََتُّ َكأ ا رََءاَها َتهح  فَلَمه

 َٰ بِر   َوله يه تََٰيَُٰموَسَٰ ََل ََّتَفح  ۖ   ا َولَمح ُيَعِقِبح ُمدح إِِنِ ََل ََيَاُف َلَ
حُمرحَسلُوَن  َد ُسوٓء   إَِله َمن ١٠ٱل ُۢا َبعح َن َل ُحسح فَإِِنِ  َظلََم ُثمه بَده

دحِخلح يََدَك ِِف َجيحبَِك ََّتحُرجح َبيحضَ  ١١ِحيم  ر  ره َغُفو
َ
ٓ َوأ ِ ا  َء ِمنح َغۡيح

َن َوقَوحِمهِۦٓ   ِِف  ُسوٓء    ِع َءاتََٰيَٰت  إَِلَٰ فِرحَعوح َِٰسقنِيَ  اََكنُواْ قَوحم   مح إِنههُ  تِسح  َف
ا  ١٢ ة   مح َجآَءتحهُ فَلَمه َُٰتَنا ُمبحِِصَ بنِي   َءاتََٰي ر  مُّ   ١٣قَالُواْ َهََٰذا ِسحح
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ِّنَ چ١٩ زِعح وح
َ
  چأ

 الزبي بفتح الياء.

َٰهُ تَرحضَ چ  چ ۥى

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

تِيَنه چ٢١
ح
  چِّن ََلَأ

ضافة نون  ابن كثري ابإ

 مكسورة بعد املشددة.

 چ َفَمُكَث چ٢٢

 ابن كثري بضم الاكف.

 َسبَ چ
َ
  چأ

الزبي بفتح اهلمزة، وقنبل 

ساكهنا  َسبَ چ ابإ
ح
 چأ

 ٓ تَيحَقَنتحَها ْ بَِها َوٱسح نُفُسهُ وََجَحُدوا
َ
فَٱنُظرح ا   ا وَُعلُِو  ُظلحم   مح أ

ِسِديَن كَ  حُمفح َٰقَِبُة ٱل َولََقدح َءاتَيحَنا َداوُۥَد  ١٤يحَف ََكَن َع
ِ ۖ   اوَُسلَيحَمََٰن ِعلحم   ُد َّلِله َمح َٰ َكثِۡي  َوقَاََل ٱۡلح

لََنا لََعَ ِي فَضه  ٱَّله
حمُ ِمِنح  ِ ٱل ِمننَِي ِعَبادِه َوقَاَل ۖ   َوَورَِث ُسلَيحَمَُٰن َداوُۥدَ  ١٥ؤح

َنا َمنِطقَ  َها ٱنلهاُس ُعلِِمح يُّ
َ
أ ء   َيَٰٓ ِ ََشح

وتِيَنا ِمن ُكِ
ُ
ِ َوأ ۡيح ۖ   ٱلطه

حُمبنُِي  ُل ٱل ُجُنوُدُهۥ  وَُحِّشَ لُِسلَيحَمَٰنَ  ١٦إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلحَفضح
ِ َفهُ  ۡيح نِس َوٱلطه ِ

ِنِ َوٱۡلح ِ
اْ  ١٧يُوزَُعوَن  مح ِمَن ٱۡلح تَوح

َ
ٓ أ َٰٓ إَِذا َحته

لَة   ِل قَاَلتح َنمح َٰ َوادِ ٱنلهمح َها لََعَ يُّ
َ
أ ُل ٱدحُخلُواْ  َيَٰٓ ٱنلهمح

ََل  مح ُسلَيحَمَُٰن وَُجُنوُدهُۥ َوهُ  مح ََل َُيحِطَمنهكُ  مح َمَسَِٰكَنكُ 
ُعُروَن  َم َضاِحّك   ١٨يَشح لَِها َوقَاَل َرِبِ َفَتبَسه ِّنٓ  ِمِن قَوح زِعح وح

َ
أ
َٰ َوَٰ  ه َولََعَ َت لََعَ نحَعمح

َ
َمَتَك ٱلهِتٓ أ ُكَر نِعح شح

َ
نح أ
َ
نح أ

َ
يه َوأ ِلَ

َمَل َصَٰلِح   عح
َ
َٰ تَرحَض ا أ َتَِك ِِف ِعَبادَِك  هُ ى ِخلحِّن بِرَۡحح دح

َ
َوأ

َٰلِِحنَي  َ َوَتفَ  ١٩ٱلصه ۡيح َد ٱلطه ُهَد  َفَقاَل َما ِلَ ََلٓ قه حُهدح َرى ٱل
َ
أ

مح 
َ
َبنهُهۥ ٢٠ ََكَن ِمَن ٱلحَغآئِبنِيَ  أ َعِذِ

ُ
ۥٓ  َشِديًدا اَعَذاب   َۡل ُه اْذحَِبَنه

َ
وح َۡل
َ
 أ

وح 
َ
تَِيِّنِ أ

ح
َطَٰن  ََلَأ

بنِي   بُِسلح َ بَعِيد   َفَمَكَث  ٢١ مُّ َفَقاَل  َغۡيح
َحطُت بَِما لَمح َُتِطح بِهِۦ 

َ
ِۢ ِمن وَِجئحُتَك أ  ٢٢يَقِني   بِنََبإ  َسَبإ
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 چ ُفونَ َُيح چ٢٥

لُِنونَ يُ چ  چعح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

لحقِهِ چ٢٨
َ
  چۦفَأ

  .ابن كثري بكرس الهاء مع الصةل

حَملَُؤاْ چ ٢٩  ٓ وِ ٱل چِِنِ

بدال اهلمزة  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

الثانية واوًا مكسورة، وهو املقدم 

 للزبي. 

 والتسهيل وهو املقدم لقنبل 

حَملَُؤاْ چ ٓ ِۖا  ٱل   چِنِ

 والوهجان يف الطيبة.  

حَملَُؤاْ چ٣٢ ُتوِِن وَ ٱل  چفح

بدال اهلمزة الثانية واوًا  ابن كثري ابإ

 مفتوحة.

 چ بَِمهچ٣٥

وعدهما، الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

والراحج هل عدم الوقف هباء 

 السكت.

 والوهجان يف الطيبة. 

ة  
َ
َرأ لُِكهُ  إِِنِ وََجدتُّ ٱمح ء   مح َتمح ِ ََشح

وتَِيتح ِمن ُكِ
ُ
َعرحٌش َولََها  َوأ

ُجُدو تَُّهاوََجد ٢٣ َعِظيم   َمَها يَسح ِس َوقَوح مح ِ  َن لِلشه  ِمن ُدوِن ٱَّلله

يحَطَُٰن  َمَٰلَهُ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه عح
َ
هُ  مح أ بِيِل َفهُ  مح فََصده ََل  مح َعِن ٱلسه

َتُدوَن  َء ِِف  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ ٢٤َيهح َبح ِي َُيحرُِج ٱۡلح ِ ٱَّله َّلِله
لَُم َما  ۡرِض َوَيعح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لُِنونَ ٱلسه ُ  ٢٥ َُّتحُفوَن َوَما ُتعح  ََلٓ ٱَّلله
ََٰه إَِله ُهوَ  َصَدقحَت ۞  ٢٦۩  ٱلحَعِظيمِ رَبُّ ٱلحَعرحِش  إَِل

َ
 قَاَل َسنَنُظُر أ

َِٰذبنِيَ  مح ُكنَت ِمَن ٱلحَك
َ
لحقِ ٱذحَهب بِِِكَتَِٰب َهََٰذا  ٢٧أ

َ
 مح إََِلحهِ  هح فَأ

َها  ٢٨ فَٱنُظرح َماَذا يَرحِجُعونَ  مح ُثمه تََوله َعنحهُ  يُّ
َ
أ ٓ قَالَتح َيَٰٓ حَملَُؤاْ إِِنِ  ٱل

لحَِّقَ إَِله كَِتَٰب  
ُ
ِ ِإَونهُهۥ  ُسلَيحَمَٰنَ  إِنهُهۥ ِمن ٢٩ رِيمٌ كَ  أ  ِمۡسِب ٱَّلله

ْ  ٣٠ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  لُوا َله َتعح
َ
ه أ تُوِِن لََعَ

ح
لِِمنَي َوأ قَالَتح  ٣١ُمسح

َها  يُّ
َ
أ ُتوِِن َيَٰٓ فح

َ
ْ أ حَملَُؤا َٰ  ٱل ًرا َحته مح

َ
رِي َما ُكنُت قَاِطَعًة أ مح

َ
ِِفٓ أ

َهُدوِن  ْ ََنحُن  ٣٢تَشح ة  قَالُوا ْ قُوه ْولُوا
ُ
ْ  أ ْولُوا

ُ
س  َوأ

ح
ُر  َشِديد   بَأ مح

َ َوٱۡلح
ُمرِيَن َماَذا إََِلحِك فَٱنُظرِي 

ح
حمُ  ٣٣تَأ لُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَالَتح إِنه ٱل

َيًة  ذِلهة  قَرح
َ
لَِهآ أ هح

َ
ِعزهةَ أ

َ
ْ أ فحَسُدوَها وََجَعلُٓوا

َ
َعلُونَ  ۖ  أ  ٣٤ َوَكَذَٰلَِك َيفح
ُۢ  َهِديهة  بِ  مإََِلحهِ  ُمرحِسلَةٌ  ِإَوِنِ  حُمرحَسلُونَ  بِمَ َفَناِظَرةُ  ٣٥يَرحِجُع ٱل

س  چ٣٣مالحظة: أ ية 
ح
 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چَشِديد   بَأ
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ونَنِ چ٣٦ تُِمدُّ
َ
 چۦأ

ثبات الياء وصاًل ووقفًا.  ابن كثري ابإ

َٰنِ َءاتَ چ     چى

 ابن كثري دون ايٍء وصاًل ووقفًا. 

وهجان حبذف ولقنبل من الطيبة 

ثبات الياء  الياء وصاًل ووقفًا. وابإ

َٰنِ َءاتَ چوصاًل ووقفًا.    چۦى

ْ چ٣٨ حَملَُؤا  چۥمُ يُّكُ وَ  ٱل

بدال اهلمزة الثانية واوًا  ابن كثري ابإ

مفتوحة.

چ ۦَعلَيحهِ چ٣٩

 چۥرََءاهُ چ٤٠

.ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيام 

ُكرُ ۬اءَ چ   چشح

 للثانية.ابن كثري ابلتسهيل 

تحُهۥ َحِسبَتحُهۥچ٤٤
َ
  چَرأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيام.

 سَ چ
ح
  چَقيحَهاأ

 قنبل ابهلمزة ساكنة بعد السني.

ا َجآَء ُسلَيحَمََٰن قَاَل  ونَنِ  فَلَمه تُِمدُّ
َ
ٓ  بَِمال   أ ۦَ َءاتَ َفَما َِٰن ُ َخۡيح  ى  ٱَّلله

 ٓ ا َٰكُ  ِمِمه نتُ  بَلح  ۖ  مَءاتَى
َ
ِ  مأ رَُحوَن  مح َهِديهتِكُ ب  مح ٱرحِجعح إََِلحهِ  ٣٦َتفح

تِيَ 
ح
ِ  ما قَِبَل لَهُ ـله  د  ُنوِِبُ  منههُ فَلََنأ رَِجنههُ ب ذِلهة  مِِ  مَها َونَلُخح

َ
 مح وَهُ  نحَهآ أ

َها  ٣٧َصَٰغُِروَن  يُّ
َ
أ يُّكُ قَاَل َيَٰٓ

َ
حَملَُؤاْ أ تِيِّن  مح ٱل

ح
ن  ِشَهابَِعرح يَأ

َ
َقبحَل أ

تُوِِن ُمسح 
ح
رِيت  قَاَل  ٣٨ لِِمنيَ يَأ ۠ َءاتِيَك ِمَِن ٱۡلحِ  ِعفح نَا

َ
بِهِۦ ِنِ أ

َقاِمَك  ن َتُقوَم ِمن مه
َ
ِمني  لََقوِيٌّ  هِ َعلَيح ِإَوِنِ ۖ   َقبحَل أ

َ
قَاَل  ٣٩ أ

ِي ِعنَدهُۥ ِعلحم  ِمَِن ٱلحِكَتَٰ  ۠ َءاتِيَك ٱَّله نَا
َ
تَده ِب أ ن يَرح

َ
 بِهِۦ َقبحَل أ

فَُك  ا  ۖ  إََِلحَك َطرح ِل َتقِ ُمسح  هُ رََءافَلَمه ا ِعنَدهُۥ قَاَل َهََٰذا ِمن فَضح رًّ
ُكُر  بحلَُوِِنٓ َِلَ َرَِبِ  شح

َ
ُفرُ َءأ كح

َ
مح أ
َ
َماۖ   أ ُكُر  َوَمن َشَكَر فَإِنه يَشح

ِسهِۦ ُرواْ لََها  ٤٠ َكرِيم   َوَمن َكَفَر فَإِنه َرَِبِ َغِّنِ  ۖ   نِلَفح قَاَل نَِكِ
َتِديٓ  َعرحَشَها َتهح

َ
مح تَُكوُن ِمَن  نَنُظرح أ

َ
َتُدونَ أ ِيَن ََل َيهح  ٤١ ٱَّله

ا َهََٰكذَ  فَلَمه
َ
نهُهۥ ُهوَ ۖ   َعرحُشكِ  اَجآَءتح قِيَل أ

َ
وتِينَا  ۖ  قَالَتح َكأ

ُ
َوأ

لِِمنيَ  ٱلحعِلحَم ِمن ُبُد ِمن  ٤٢ َقبحلَِها َوُكنها ُمسح َها َما ََكنَت تهعح َوَصده
 ِ م  ۖ   ُدوِن ٱَّلله يَل لََها ٱدحُخِل قِ  ٤٣َكَٰفِرِيَن  إِنهَها ََكنَتح ِمن قَوح
حَ  ح ا ۖ   ٱلِصه تح فَلَمه

َ
قَاَل ا   َساَقيحهَ َوَكَشَفتح َعن  ُۡلهة  ُه َحِسبَتح  هُ َرأ

ح   د   إِنهُهۥ َصح َمره َِس َرِبِ قَالَتح ۖ   ِمِن قََوارِيرَ مُّ ُت َنفح إِِنِ َظلَمح
ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  ُت َمَع ُسلَيحَمََٰن َّلِله مح

لَ سح
َ
 ٤٤َوأ

 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چقََوارِيرَ چ٤٤مالحظة: أ ية 
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نُ چ٤٥
َ
ْ  أ ُبُدوا  چٱعح

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

چ لَِمهچ٤٦

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

وعدهما، والراحج هل عدم 

الوقف هباء السكت.

 .والوهجان من الطيبة

 

 

لَ مُ چ٤٩  چَك هح

ابن كثري بضم املمي وفتح 

 الالم.
 

َنَٰهُ إِ چ٥١ رح  چۥمُ نها َدمه

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 چۥمُ ُيوُتهُ بِ چ٥٢

 ابن كثري بكرس الباء.
 

 

 چ٥٥
َ
 چۥمُ كُ نه ىٜأ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

َخاهُ 
َ
ٓ إَِلَٰ َثُموَد أ رحَسلحَنا

َ
ِن َصَٰلًِحا  مح َولََقدح أ

َ
َ أ ْ ٱَّلله ُبُدوا  ٱعح

ِجلُوَن  لِمَ قَاَل تََٰيََٰقوحِم  ٤٥فَرِيَقاِن ََيحَتِصُموَن  مح فَإَِذا هُ  َتعح  تَسح
ََسَنةِ  ِيَِئةِ َقبحَل ٱۡلح َ لََعلهكُ ۖ   بِٱلسه فُِروَن ٱَّلله َتغح ََل تَسح   مح لَوح

َعَك  ٤٦تُرحَۡحُوَن  نَا بَِك َوبَِمن مه ح ۡيه ْ ٱطه   مح قَاَل َطَٰٓئِرُكُ  ۖ  قَالُوا
 ِ نتُ ۖ   ِعنَد ٱَّلله

َ
َتُنوَن  قَوحم   مح بَلح أ حَمِديَنةِ  ٤٧ُتفح َعُة َوََكَن ِِف ٱل تِسح

ط   ِسُدوَن ِِف  رَهح لُِحونَ ُيفح ۡرِض َوََل يُصح
َ ْ  ٤٨ ٱۡلح َتَقاَسُمواْ  قَالُوا

نَا لَُهۥ ُثمه نَلَُقولَنه لَِوَِلِِهِۦ َما َشِهدح هح
َ
ِ نَلُبَِيِتَنهُهۥ َوأ لَِك  بِٱَّلله  َمهح

لِهِۦ هح
َ
ْ  ٤٩ َلَصَِٰدُقونَ  ِإَونها أ ر   َوَمَكُروا ر   اَمكح نَا َمكح  مح ا َوهُ َوَمَكرح

ُعُروَن  رِهِ فَٱنُظرح  ٥٠ََل يَشح َٰقَِبُة َمكح   مح َكيحَف ََكَن َع
َ
 نهاأ

َنَٰهُ  رح َمهُ  مح َدمه َعِنَي  مح َوقَوح َجح
َ
َخاوَِيَۢة بَِما  مح ُبُيوُتهُ فَتِلحَك  ٥١أ

ْ  َظلَُموٓ  َٰلَِك ٓأَليَ  ا ِ  ة  إِنه ِِف َذ م  لِ لَُموَن  َقوح ِيَن  ٥٢َيعح َنَيحَنا ٱَّله
َ
َوأ

ْ َيتهُقوَن  ْ َوََكنُوا تُوَن قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ َولُوًطا إِذح  ٥٣َءاَمُنوا
ح
تَأ
َ
أ

نتُ ٱلح 
َ
وَن  مح َفَِٰحَشَة َوأ ئِنهكُ  ٥٤ُتبحِِصُ

َ
تُ  مح أ

ح
ٱلرَِِجاَل وَن تَلَأ

َوة   نتُ  ۖ  آءِ ِمِن ُدوِن ٱلنِِسَ  َشهح
َ
 ٥٥ََتحَهلُوَن  قَوحم   مح بَلح أ
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َنَيحَنَٰهُ چ٥٧
َ
  چۥفَأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 

 

ُ چ٥٩ ُِكونَ ت  چّشح

 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 چ٦٠
َ
 لكه. چَلَٰه  •أ

 وابن كثري ابلتسهيل للثانية.

ُرونَ چ٦٢ كه چ تَذه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

چٱلِرِيحَ چ٦٣

ساكن الياء  ابن كثري ابإ

 وحذف الألف.

ُ چ ُۢ ن چا ُّشَ

ابلنون املضمومة  ابن كثري

 بدل الباء، ومض الشني.

  چۥَدََعهُ چ٦٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

رُِجٓواْ َءاَل لُوط  ۞  خح
َ
ن قَالُٓواْ أ

َ
ٓ أ ِمِن  َفَما ََكَن َجَواَب قَوحِمهِۦٓ إَِله

َيتِكُ  نَاس  يَ  مح إِنههُ ۖ   مح قَرح
ُ
ُروَن أ َنَيحَنَٰ  ٥٦َتَطهه

َ
ۥٓ إَِله  هُ فَأ لَُه هح

َ
َوأ

َنََٰها ِمَن ٱلحَغََِٰبِيَن  رح تَُهۥ قَده
َ
َرأ نَا َعلَيحهِ  ٥٧ٱمح َطرح مح

َ
ۖ   اَطر  مه  مَوأ

حُمنَذرِيَن فَسَ  َٰ ِعَبادِهِ  ٥٨آَء َمَطُر ٱل ٌَٰم لََعَ ِ وََسَل ُد َّلِله َمح قُِل ٱۡلح
َطََفَٰٓ  ِيَن ٱصح ا ۖ   ٱَّله مه

َ
ٌ أ ُ َخۡيح ُِكونَ َءاَّلٓله نح َخلََق  ٥٩ يُّشح مه

َ
أ

نَزَل لَكُ 
َ
ۡرَض َوأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َمآءِ َمآء  مِِ  مٱلسه ۢنَبتحَنا بِهِۦ  َن ٱلسه
َ
فَأ

َجة   ا ََكَن لَكُ  َحَدآئَِق َذاَت َبهح ن  مح مه
َ
ٓ أ  ۖ   تُۢنبُِتواْ َشَجَرَها

َ
 َلَٰه  ءِ أ

َع ٱ ِ مه ِدلُونَ  قَوحم   مح بَلح هُ  ۖ  َّلله ۡرَض قََرار   ٦٠ َيعح
َ ن َجَعَل ٱۡلح مه

َ
ا أ

نحَهَٰر  
َ
َريحِن وََجَعَل ا وََجَعَل ِخَلَٰلََهآ أ َحح َ ٱِلح لََها َرَوَِٰسَ وََجَعَل َبنيح

 ۖ   اَحاِجزً 
َ
ِ  َلَٰه  ءِ أ َع ٱَّلله ََثُهُ  ۖ  مه كح

َ
لَُموَن  مح بَلح أ ن  ٦١ََل َيعح مه

َ
أ

َطره إَِذا حُمضح ِشُف  هُ َدََع  َُيِيُب ٱل َعلُكُ َوَيكح وَٓء َوَيجح  مح ٱلسُّ
ۡرِض 
َ  ۖ   ُخلََفآَء ٱۡلح

َ
ِ  َلَٰه  ءِ أ َع ٱَّلله ا قَلِيَل   ۖ  مه ُرونَ  مه ن  ٦٢ تََذكه مه

َ
أ

ِديكُ  رِ َوَمن يُرحِسُل ِِف  مح َيهح َحح
ِ َوٱِلح ََبِ

ُۢا  ٱلِرتََِٰيَٰحَ ُظلَُمَِٰت ٱلح َ بُّشح
َتِهِۦٓ  َ يََديح رَۡحح  ۖ   َبنيح
َ
ِ  َلَٰه  ءِ أ َع ٱَّلله ُِكونَ  َل تََعَٰ  ۖ  مه ا يُّشح ُ َعمه  ٦٣ٱَّلله
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 چ٦٤
َ
  چَلَٰه  •أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 

  بَلح چ٦٦
َ
چَركَ دح أ

ساكن الالم ومهزة  ابن كثري ابإ

ساكن ادلال.   قطع مفتوحة واإ

 چ٦٧
َ
 چچَذا•أ

َ
 چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

  .الثانية يف اللكمتني

 

 چيحق  ضِ چ٧٠

 ابن كثري بكرس الضاد.

 
 

 

 

 چٱلحُقَرانَ چ٧٦

 ابن كثري ابلنقل.

  چۦفِيهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 ْ ن َيبحَدُؤا مه
َ
ُزقُكُ  أ َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوَمن يَرح َمآءِ مِِ  مٱۡلح َن ٱلسه

ۡرِض 
َ  ۖ   َوٱۡلح

َ
ِ  َلَٰه  ءِ أ َع ٱَّلله َهََٰنكُ  ۖ  مه ْ بُرح  مح إِن ُكنتُ  مح قُلح َهاتُوا
ۡرِض ٱلحَغيحَب  ٦٤َصَِٰدقنَِي 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لَُم َمن ِِف ٱلسه قُل َله َيعح
 ُ يهاَن ُيبحَعُثوَن  ۖ  إَِله ٱَّلله

َ
ُعُروَن أ ََٰرَك  ٦٥َوَما يَشح  مح ِعلحُمهُ بَِل ٱده

 ٦٦نحَها َعُموَن مِِ  مبَلح هُ ۖ   ِمِنحَها ِِف َشِك   مح بَلح هُ  ۖ   ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ 
ِيَن َكَفُرٓواْ  َوقَاَل  ءَِذاٱَّله

َ
َٰب   أ ٓ ُكنها تَُر ئِنهاُؤنَآ ا َوَءابَا

َ
رَُجوَن  أ لَُمخح

٦٧  ٓ ٓ إَِله نَا َهََٰذا ََنحُن َوَءابَآُؤنَا ِمن َقبحُل إِنح َهََٰذا لََقدح وُِعدح
لنَِي  وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ْ َكيحَف  ٦٨أ ۡرِض فَٱنُظُروا

َ ْ ِِف ٱۡلح قُلح ِسُۡيوا
َٰقَِبةُ  رِِمنيَ  ََكَن َع حُمجح َوََل تَُكن ِِف  مح َوََل ََتحَزنح َعلَيحهِ  ٦٩ ٱل

ُكُروَن ِمِمه  َضيحق   ُد إِن ُكنتُ َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا ٱ ٧٠ا َيمح حوَعح  مح ل
ن يَُكوَن َردَِف لَكُ  ٧١ َصَِٰدقنِيَ 

َ
ُض عح بَ  مقُلح َعََسَٰٓ أ

ِي ِجلُوَن  ٱَّله َتعح ل   ٧٢تَسح
و فَضح لََعَ ٱنلهاِس ِإَونه َربهَك ََّلُ

ََثَهُ  كح
َ
ُكُروَن  مح َوَلَِٰكنه أ لَُم َما  ٧٣ََل يَشح ِإَونه َربهَك ََلَعح

لُِنوَن  مح تُِكنُّ ُصُدورُهُ  َمآءِ  َوَما ِمنح ََغٓئَِبة   ٧٤َوَما ُيعح ِِف ٱلسه
 ِِف كَِتَٰب  

ۡرِض إَِله
َ بنِي   َوٱۡلح  َيُقصُّ ٱلحُقرحَءاَن إِنه َهََٰذا  ٧٥ مُّ
 َٰ َٰٓءِيَل لََعَ َر ِي هُ بَِّنٓ إِسح ََثَ ٱَّله كح

َ
 ٧٦ََيحَتلُِفوَن  هِ فِي مح أ
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َ چ٨٠  مَ ي مُّ  عُ سح  چٱلصُّ

ابن كثري ابلياء املفتوحة وفتح 

 املمي الأوىل ومض الثانية.

ََعَٓء چ  چَذاا  ٱلُّ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

 چإِنه چ٨٢

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 

 

 چۦفِيهِ چ٨٦

 بصةل هاء الضمري.ابن كثري 

 چۥوهُ تُ اءَ چ٨٧

ابن كثري مبد اهلمزة ومض 

التاء، ومدها ابن كثري صةل 

 هاء.

 چُبَهاََتحسِ چ٨٨

 ابن كثري بكرس السني.

َعلُونَ يَ چ  چفح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

َ ى ِإَونهُهۥ لَُهد   ِ َورَۡحح ِمننَِي لحمُ ة  لِ َِض بَيحَنهُ  ٧٧ؤح   مح إِنه َربهَك َيقح
ِمهِۦ ِ  ٧٨ٱلحَعزِيُز ٱلحَعلِيُم  َوُهوَ  ۖ  ِِبُكح ح لََعَ ٱَّلله  إِنهَك لََعَ ۖ   َفَتَوَّكه

حُمبنِيِ  َِقِ ٱل
حمَ  ٧٩ ٱۡلح ِمُع ٱل َتَٰ َوََل إِنهَك ََل تُسح مه وح ِمُع ٱلصُّ  تُسح

ََعَٓء إَِذا بِرِيَن  ٱلُّ  ُمدح
ْ ا ِ َعن  ٨٠َولهوح ُعمح

نَت بَِهَِٰدي ٱلح
َ
ٓ أ َوَما

ِمُع ۖ   مح َضَلَٰلَتِهِ  ِمُن إِن تُسح لُِموَن مُّ  متََٰيَٰتَِنا َفهُ أَِبإَِله َمن يُؤح سح
ُل َعلَيحهِ ۞  ٨١ َنا لَهُ  مح ِإَوَذا َوَقَع ٱلحَقوح رَجح خح

َ
ِمَِن  َدٓابهة   مح أ

ۡرِض تَُكلُِِمهُ 
َ نه  مح ٱۡلح

َ
ْ أَِب أ  ٨٢تََٰيَٰتَِنا ََل يُوقُِنوَن ٱنلهاَس ََكنُوا

ة   مه
ُ
ِ أ
ُب أَِبفَوحج   َوَيوحَم ََنحُّشُ ِمن ُكِ ن يَُكِذِ  مح تََٰيَٰتَِنا َفهُ ا ِمِمه

بحتُ  ٨٣ يُوزَُعونَ  َكذه
َ
َٰٓ إَِذا َجآُءو قَاَل أ َُتِيُطواْ  َولَمح  تََٰيَِٰت أَِب مَحته

اَذا ُكنتُ  مه
َ
َملُونَ  مح بَِها ِعلحًما أ ُل َعلَيحهِ  ٨٤ َتعح ِ  مَوَوَقَع ٱلحَقوح َما ب
ْ َفهُ  حَل  ٨٥ََل يَنِطُقوَن  مح َظلَُموا نها َجَعلحَنا ٱَله

َ
ْ أ ا لَمح يََروح

َ
أ

ْ فِيلَِيسح  َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ ا   َوٱنلهَهاَر ُمبحِِصً  هِ ُكُنوا ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ  َقوح
ِمُنوَن يُ  ورِ  ٨٦ؤح َِٰت َوَيوحَم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ َمََٰو َفَفزَِع َمن ِِف ٱلسه

 ُ ۡرِض إَِله َمن َشآَء ٱَّلله
َ تَوح َوَُّكٌّ  ۖ  َوَمن ِِف ٱۡلح

َ
 ٨٧َدَِٰخرِيَن  هُ أ

َباَل  ِ
َحاِب َوِهَ َتُمرُّ  َجاِمَدة  ََتحَسُبَها َوتََرى ٱۡلح  ۖ  َمره ٱلسه

ء   تحَقَن ُكه ََشح
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُۢ بَِما  ۖ  ُصنحَع ٱَّلله َعلُوَن إِنهُهۥ َخبُِۡي  ٨٨َتفح
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 چفََزعِ چ٨٩

ابن كثري بكرس العني بدون 

 تنوين.

 چيَوحِمئِذ  چ

 ابن كثري بكرس املمي.

 

 چٱلحُقَرانَ چ٩٢

 ابن كثري ابلنقل.

َملُوَن يَ چ٩٣  چعح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

 

 

 

 

 

 
 چ٥

َ
ةَ ىٜأ  چ مه

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

ومن الطيبة هل وهجان 

بدال ايءً   التسهيل والإ

 چ
َ
ةَ يأ  چ مه

ََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡيح    يَوحَمئِذ   فََزع  ن مِِ  مَها َوهُ ِمِنح  َمن َجآَء بِٱۡلح
ِيَِئةِ فَُكبهتح وُُجوُههُ  ٨٩َءاِمُنوَن   ِِف  مح َوَمن َجآَء بِٱلسه

َن  َملُوَن  مح إَِله َما ُكنتُ ٱنلهارِ َهلح َُتحَزوح ِمرحُت  ٩٠َتعح
ُ
ٓ أ َما  إِنه

ء   َمَها َوََلُۥ ُكُّ ََشح ِي َحره ةِ ٱَّله َ َِلح ِ ٱِلح ُبَد َربه َهَِٰذه عح
َ
نح أ
َ
 ۖ   أ

 
َ
ِمرحُت أ

ُ
لِِمنَي َوأ حُمسح ُكوَن ِمَن ٱل

َ
ْ  ٩١نح أ تحلَُوا

َ
نح أ
َ
ۖ   ٱلحُقرحَءانَ َوأ

َتِدي  َما َيهح َتَدىَٰ فَإِنه ِسهِۦَفَمِن ٱهح  َوَمن َضله َفُقلح ۖ   نِلَفح
حُمنِذرِيَن  ۠ ِمَن ٱل نَا

َ
ٓ أ َما ِ َسُۡيِيكُ  ٩٢إِنه ُد َّلِله َمح   مح َوقُِل ٱۡلح

رِفُوَنهَ  ا ا   َءاتََٰيَٰتِهِۦ َفَتعح َملُونَ َوَما َربَُّك بَِغَٰفِل  َعمه  ٩٣ َتعح
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حُمبنِِي  ١طٓسٓم  ْ َعلَيحَك  ٢تِلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱل  َنتحلُوا
م   َِقِ لَِقوح

َن بِٱۡلح َبإِ ُموَسَٰ َوفِرحَعوح ِمُنوَن يُ  ِمن نه  إِنه  ٣ؤح
لََها ِشَيع   هح

َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ َن َعََل ِِف ٱۡلح عُِف فِرحَعوح َتضح  ا يَسح
َنآَءهُ  مح ِمِنحهُ  َطآئَِفة   بح

َ
ۦ نَِسآَءهُ  مح يَُذبُِِح أ ِ َتۡحح   ۖ  مح َويَسح

ِسِديَن ََكَن إِنهُهۥ  حُمفح ِيَن  ٤ِمَن ٱل ن نهُمنه لََعَ ٱَّله
َ
َونُرِيُد أ

ۡرِض َوََنحَعلَهُ 
َ عُِفواْ ِِف ٱۡلح ُتضح ة   مح ٱسح ئِمه

َ
َٰرِثنَِي  أ  ٥َوََنحَعلَُهُم ٱلحَو

 كثري. ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن چطٓسمٓ چ١مالحظة: أ ية 

 ُسوَرةُ القصص
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ۡرِضعِيهِ چ٧
َ
 چۦأ

لحقِيهِ ۦَعلَيحهِ چ
َ
 چۦفَأ

 چۥَرآدُّوهُ چ

 چۥوََجاِعلُوهُ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيم مجيعاً 

 چ٩
َ
َرأ چ هٱمح

 چهقُره چ
 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

ُتلُوهُۥچ  چَتقح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

يهِ چ١١  چۦقُِصِ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

َنَٰهُ چ١٣  چۥفََرَددح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َن لَهُ  َن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما  مح َوُنَمِكِ ۡرِض َونُِرَي فِرحَعوح
َ ِِف ٱۡلح

ْ َُيحَذُرونَ مه  مِمنحهُ  مِِ  ٦ ا ََكنُوا
ُ
ٓ إَِلَٰٓ أ وحَحيحَنا

َ
نح  َوأ

َ
ُموَسَٰٓ أ

ۡرِضعِي
َ
ِت فَإَِذا ۖ   هِ أ لحقِي هِ َعلَيح ِخفح

َ
َِمِ َوََل ََّتَاِِف َوََل  هِ فَأ ِِف ٱَلح

وۖ   ََتحَزِِنٓ  حُمرحَسلنِيَ  هُ إََِلحِك وََجاِعلُو هُ إِنها َرآدُّ  ٧ ِمَن ٱل
َن َِلَُكوَن لَهُ  ۥٓ َءاُل فِرحَعوح ََقَطُه نه إِ ۖ   ا وََحَزنًاَعُدِو   مح فَٱتلح
 ْ َن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ََكنُوا  َوقَالَِت  ٨ نيَ ـ ِ َخَٰطِ فِرحَعوح

ُت 
َ
َرأ َن ٱمح ُتلُوۖ     َولََك ـِلِ  ن  ـَعيح  ُقرهُت فِرحَعوح َعََسَٰٓ  هُ ََل َتقح

وح َنتهِخَذهُۥ َوَل  
َ
ٓ أ ن يَنَفَعَنا

َ
ُعُروَن  مح ا وَهُ أ َبَح  ٩ََل يَشح صح

َ
َوأ

َٰرًَِغ  ِمِ ُموَسَٰ َف
ُ
 ۖ   فَُؤاُد أ

َ
ََلٓ أ َنا ن ره إِن ََكَدتح تَلُبحِدي بِهِۦ لَوح َبطح

َٰ قَلحبَِها ِمننِيَ تِلَُكوَن ِمَن  لََعَ حُمؤح خح  ١٠ ٱل
ُ
يَوقَالَتح ِۡل  هِ تِهِۦ قُِصِ

ُعُروَن  مح وَهُ  بِهِۦ َعن ُجُنب   َفَبُِصَتح ۖ   َنا ۞  ١١ََل يَشح مح وََحره
حَمَراِضَع  ُدلُّكُ َعلَيحهِ ٱل

َ
ِل  مح ِمن َقبحُل َفَقالَتح َهلح أ هح

َ
َٰٓ أ لََعَ

ُفلُونَُهۥ لَكُ  َبيحت   َنَٰ  ١٢ََلُۥ َنَِٰصُحوَن  مح وَهُ  مح يَكح  هُ فََرَددح
ِمِهِۦََكح َتَقره َعيحُنَها َوََل  إَِلَٰٓ 
ُ
ِ  أ َد ٱَّلله نه وَعح

َ
لََم أ ََتحَزَن َوتِلَعح

ََثَهُ  َحِق   كح
َ
لَُمونَ  مح َوَلَِٰكنه أ  ١٣ ََل َيعح
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 چۥَءاَتيحَنَٰهُ چ١٤
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

 چۦَعلَيحهِ چ١٥

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َتَوىَٰٓ  هُۥ َوٱسح ُشده
َ
ا بَلََغ أ م   هُ َءاَتيحَنَٰ  َولَمه َوَكَذَٰلَِك ا   ا وَِعلحم  ُحكح
ِسننَِي ََنحزِي  حُمحح لَة   ١٤ٱل َٰ ِحنِي َغفح حَمِديَنَة لََعَ ِمِنح  َوَدَخَل ٱل
لَِها  هح

َ
َتتََِلنِ أ ِ َيقح َهََٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ  فَوََجَد فِيَها رَُجلَنيح

ِي مِ ۖ   ِمنح َعُدِوِهِۦ َوَهََٰذا َتَغََٰثُه ٱَّله ِي فَٱسح ن ِشيَعتِهِۦ لََعَ ٱَّله
قَاَل َهََٰذا ِمنح ۖ   هِ َعلَيح  َعُدِوِهِۦ فََوَكَزهُۥ ُموَسَٰ َفَقََضَٰ  ِمنح 

يحَطَٰنِ  ِضِل   إِنهُهۥ َعُدِو  ۖ   َعَمِل ٱلشه بنِي  مُّ قَاَل َرِبِ إِِنِ  ١٥ مُّ
ُت ظَ  ۥٓ لَمح فِرح ِل َفَغَفَر ََلُ َِس فَٱغح ُهۥ ُهَو ٱلحَغُفوُر إِنه  ۖ  َنفح

َت  ١٦ ٱلرهِحيمُ  نحَعمح
َ
ُكوَن َظِهي قَاَل َرِبِ بَِمآ أ

َ
ه فَلَنح أ ا ر  ـلََعَ

 ِ رِِمنيَ لِ حَمِديَنةِ  ١٧ لحُمجح َبَح ِِف ٱل صح
َ
ا َيََتَقهُب فَإَِذا َخآئِف  فَأ
هُۥ  تَنَِصَ ِي ٱسح ُِخُهۥٱَّله َتِصح ِس يَسح مح

َ قَاَل ََلُۥ ُموَسَٰٓ  ۖ  بِٱۡلح
بنِي   إِنهَك لََغوِِي   َراَد  ١٨ مُّ

َ
نح أ
َ
ٓ أ ا ن َيبحِطَش فَلَمه

َ
ِ أ ي ُهَو بِٱَّله

ه َعدُ  ُتلَِّن َكَما َقَتلحَت ُهَما قَاَل ِو  ل ن َتقح
َ
تُرِيُد أ

َ
تََٰيَُٰموَسَٰٓ أ

ِس  مح
َ ا بِٱۡلح َسُۢ ن ۖ   َنفح

َ
ٓ أ ۡرِض تَُكوَن َجبهار  إِن تُرِيُد إَِله

َ ا ِِف ٱۡلح
ن تَُكوَن مَِن 

َ
لِِحنيَ َوَما تُرِيُد أ حُمصح ِمِنح  وََجآَء رَُجل   ١٩ ٱل

ََعَٰ قَاَل تََٰيَُٰموَسَٰٓ إِنه  حَمِديَنةِ يَسح قحَصا ٱل
َ
  أ

َ
حَمَِل تَِمُرونَ ٱل

ح
بَِك  يَأ
َِٰصِحنَي  ُرجح إِِنِ لََك ِمَن ٱلنه ُتلُوَك فَٱخح َها ِمنح  فََخَرجَ  ٢٠َِلَقح

َٰلِِمنَي قَاَل َرِبِ ََنِِِّن ِمَن ٱلحَقوح ۖ   ا َيََتَقهُب َخآئِف    ٢١ِم ٱلظه
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َ چ٢٢   چَرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 چۦَعلَيحهِ چ٢٣
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 چفََجآَءتحُهۥچ٢٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 

بَ چ٢٦
َ
أ   چهَيَٰٓ

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

تَ چ هُ ـ ح ٱسح  چۥِجرح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چَهََٰتنٓيِِ چ٢٧

ابن كثري بتشديد النون مع 

 التوسط أأو الإش باع.

 

َيَن قَاَل َعََسَٰ  َه تِلحَقآَء َمدح ا تَوَجه ٓ َولَمه ِديَِّن َسَوآَء َرَِبِ ن َيهح
َ
 أ

بِيِل  َيَن  ٢٢ٱلسه ا َوَرَد َمآَء َمدح ة   هِ وََجَد َعلَيح َولَمه مه
ُ
ٱنلهاِس ِمَِن  أ
ِ تَُذوَدانِ   َتنيح

َ
َرأ ُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱمح ُبُكَما   قَاَل َما يَسح  َخطح

 َٰ َِّق َحته ِدَر قَاتَلَا ََل نَسح بُونَا َشيحخ  ۖ   ٱلرََِِعٓءُ يُصح
َ
 ٢٣َكبِۡي   َوأ

ِلِ َفَقاَل فََسََّقَٰ لَُهَما ُثمه تَوَ  َٰٓ إَِل ٱلِظِ
نَزلحَت له

َ
ٓ أ إَِله َرِبِ إِِنِ لَِما

دَ  هُ فََجآَءتح  ٢٤فَقِۡي   ِمنح َخۡيح   َيآء  إِحح تِحح َِش لََعَ ٱسح َُٰهَما َتمح  ى
َر َما َسَقيحَت نَلَ  جح

َ
زَِيَك أ ُعوَك َِلَجح َِب يَدح

َ
ا ا   قَالَتح إِنه أ فَلَمه

ََنَوحَت ِمَن ٱلحَقوحِم ۖ   َجآَءهُۥ َوقَصه َعلَيحهِ ٱلحَقَصَص قَاَل ََل ََّتَفح 
َٰلِِمنَي  َُٰهَما  ٢٥ٱلظه َدى بَِت قَالَتح إِحح

َ
أ تَ َيَٰٓ َ َمِن ۖ   هُ ِجرح ـ ح ٱسح إِنه َخۡيح

تَ  ِمنيُ  َت َجرح ـ ح ٱسح
َ ٓ  قَاَل  ٢٦ ٱلحَقوِيُّ ٱۡلح رِيدُ  إِِنِ

ُ
نح  أ

َ
نِكَحَك  أ

ُ
َدى  أ إِحح

ِ ٱبحنََته  ن َهََٰتنيح
َ
َٰٓ أ ُجَرِِن لََعَ

ح
َت َعّشح  ۖ   ثََمَِّٰنَ ِحَجج  تَأ تحَممح

َ
ا فَإِنح أ

ُشقه َعلَيحَك   فَِمنح ِعنِدَك  
َ
نح أ
َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ ُ  َشآءَ َسَتِجُدِنٓ إِن  َوَما ٱَّلله
َٰلِِحنيَ  َٰلَِك بَيحِّن  ٢٧ ِمَن ٱلصه ِ  َوَبيحَنَك   قَاَل َذ َجلَنيح

َ َما ٱۡلح يه
َ
أ

ه  َوََٰن لََعَ َٰ َما َنُقوُل ۖ   قََضيحُت فَََل ُعدح ُ لََعَ   ٢َوكِيل   َوٱَّلله

ُقونَ چ٢٣مالحظة: أ ية   يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چيَسح
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َ چ٢٩  .لكه چإِِنِ

َ چ َعِلِ
 چله

ابن كثري بفتح الياء فهيم 

 مجيعًا.

َوة  جِ چ   چذح

 بكرس اجلمي. ابن كثري

 

 

 چٱلرهَهبِ چ٣٢

 ابن كثري بفتح الهاء.

ِِ فََذَٰٓ چ   چَك ن

ابن كثري بتشديد النون مع 

 املد املش بع.

رحِسلحهُ چ٣٤
َ
  چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَمَِعح چ

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

قح  چ   چِّن يَُصِدِ

ساكن القاف.  ابن كثري ابإ

لِهِۦٓ َءانََس ِمن ۞  هح
َ
َجَل وََساَر بِأ

َ ا قَََضَٰ ُموَس ٱۡلح فَلَمه
ورِ نَار   ْ ۖ   اَجانِِب ٱلطُّ ُكُثٓوا لِهِ ٱمح هح

َ
ٓ قَاَل ِۡل ُت نَاإِِنِ ا ر  َءانَسح

ٓ له  وح مِِ  مَءاتِيكُ  َعِلِ
َ
ََب  أ
َوة  نحَها ِِبَ  مح ِمَِن ٱنلهارِ لََعلهكُ  َجذح

َطلُوَن  ََٰها نُودَِي ِمن َشَِٰط ِٕ  ٢٩تَصح تَى
َ
آ أ َمِن ِِف  فَلَمه يح

َ حَوادِ ٱۡلح ٱل
ن تََٰيَُٰموَسَٰٓ 

َ
َجَرةِ أ حُمَبََٰرَكةِ ِمَن ٱلشه َعةِ ٱل ُقح ٓ ٱِلح ُ َربُّ  إِِنِ نَا ٱَّلله

َ
 أ

لحِق َعَصاكَ  ٣٠ٱلحَعَٰلَِمنَي 
َ
نح أ
َ
َها  ۖ  َوأ نه

َ
ََتُّ َكأ ا رََءاَها َتهح  فَلَمه

بِر   َجآِن   َٰ ُمدح قحبِلح َوََل ََّتَفح  ۖ  ا َولَمح ُيَعِقِبح َوله
َ
 ۖ   تََٰيَُٰموَسَٰٓ أ

لُكح يََدَك ِِف َجيحبَِك ََّتحُرجح  ٣١إِنهَك ِمَن ٱٓأۡلِمننَِي   ٱسح
ِ ُسوٓ َبيحَضآَء  ُممح إََِلحَك َجَناَحَك ِمَن  ء  ِمنح َغۡيح  ۖ   ٱلرههحبِ َوٱضح
َٰنَِك  َهََٰناِن مِ فََذ يْهِۦٓ ن ره بُرح َن َوَمََلِ   مح إِنههُ  ۖ  ِبَِك إَِلَٰ فِرحَعوح
ْ قَوحم   َِٰسقِنَي ََكنُوا س   مح قَاَل َرِبِ إِِنِ َقَتلحُت ِمنحهُ  ٣٢ا َف  ا َنفح

ن 
َ
َخاُف أ

َ
ُتلُوِن فَأ َصُح ِمِّنِ لَِسان   ٣٣َيقح

فح
َ
ِخ َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
 ا َوأ

رحِسلح 
َ
ء  َمَِعَ ُه فَأ قُِّنٓ ا رِدح ٓ ۖ   يَُصِدِ بُوِن إِِنِ ن يَُكِذِ

َ
َخاُف أ

َ
  ٣٤أ

ِخيَك َوََنحَعُل لَُكَما ُسلحَطَٰن  
َ
 ا فَََل قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

ٓ يَِصلُوَن إََِلحُكَما أَِب َبَعُكَما ٱلحَغَٰلُِبوَن  ۖ  تََٰيَٰتَِنا نُتَما َوَمِن ٱته
َ
 ٣٥أ
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  چقَاَل چ٣٧

 ابن كثري حبذف الواو.

َ چ  چ َرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 

َ چ٣٨ َعِلِ
  چله

 ابن كثري بفتح الياء. 

 
 

َنَٰهُ چ٤٠ َخذح
َ
 چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ٤١
َ
ةَ ىٜأ  چ مه

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

الطيبة هل وهجان ومن 

بدال ايءً   التسهيل والإ

 چ
َ
ةَ يأ  چ مه

 

ا َجآَءهُ  ر   تََٰيَٰتَِنا َبِيَِنَٰت  وَسَٰ أَِبمُّ  مفَلَمه ٓ إَِله ِسحح ْ َما َهََٰذا  قَالُوا
ََت   فح َنا بَِهََٰذا ِِفٓ  َوَماى مُّ لنِيَ  َسِمعح وه

َ  َسَٰ ُمو َوقَاَل  ٣٦ َءابَآئَِنا ٱۡلح
 ٓ لَُم بَِمن َرَِبِ عح
َ
حُهَدىَٰ ِمنح ِعنِدهِۦ َوَمن تَُكوُن ََلُۥ أ َجآَء بِٱل

ارِ  َٰقَِبُة ٱله َٰلُِموَن  ۖ  َع لُِح ٱلظه ُن  ٣٧إِنهُهۥ ََل ُيفح َوقَاَل فِرحَعوح
ُت لَكُ   َما َعلِمح

ُ
حَمَِل َها ٱل يُّ

َ
أ ِي نح إَِلَٰ مِِ  مَيَٰٓ وحقِدح ِل ه  َغۡيح

َ
فَأ

َعل ِلِ َصح  نِي فَٱجح  ٱلِطِ
ََٰهََٰمَُٰن لََعَ ٓ ا له ح  تََٰي لُِع إَِلَٰٓ إَِلَٰهِ َعِلِ طه

َ
أ

َِٰذبنَِي  ُظنُُّهۥ ِمَن ٱلحَك
َ
ََبَ ُهَو  ٣٨ُموَسَٰ ِإَوِنِ َۡل َتكح َوٱسح

نههُ 
َ
ْ أ َِقِ َوَظنُّٓوا

ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ ََل إََِلحَنا  مح وَُجُنوُدهُۥ ِِف ٱۡلح

َنَٰ  ٣٩يُرحَجُعوَن  َخذح
َ
َنَٰهُ  هُ فَأ َمِِ ِِف ٱ مح وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبذح فَٱنُظرح ۖ   َلح

َٰلِِمنَي  َٰقَِبُة ٱلظه ة   مح وََجَعلحَنَٰهُ  ٤٠َكيحَف ََكَن َع ئِمه
َ
ُعوَن إَِل  أ يَدح

وَن َوَيوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ ۖ   ٱنلهارِ  َنَٰهُ  ٤١ََل يُنَِصُ تحَبعح
َ
ِِف َهَِٰذهِ  مح َوأ

َنة   َيا لَعح نح ُبوِحنَي مِِ  مَوَيوحَم ٱلحِقَيََٰمةِ هُ ۖ   ٱلُّ حَمقح َولََقدح  ٤٢َن ٱل
وَلَٰ 
ُ َنا ٱلحُقُروَن ٱۡلح لَكح هح

َ
ٓ أ ِد َما َءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب ِمنُۢ َبعح

َ ى بََصآئَِر لِلنهاِس َوُهد   ُروَن  مح َعلههُ له  ة  َورَۡحح  ٤٣َيَتَذكه
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  چَرانِ حِ ٰـَ سَ چ٤٨

ابن كثري بفتح السني وأألف 

 بعدها وكرس احلاء.

هُ چ٤٩ تهبِعح
َ
 چۥأ

َٰهُ چ٥٠  چۥَهَوى

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

َر َوَما  مح
َ ٓ إَِلَٰ ُموَس ٱۡلح ِ إِذح قََضيحَنا َِبِ َغرح

َوَما ُكنَت ِِبَانِِب ٱلح
َِٰهِديَن  نَا َوَلَِٰكنهآ  ٤٤ُكنَت ِمَن ٱلشه

ح
نَشأ
َ
َعلَيحِهُم ا َفَتَطاَوَل قُُرون  أ

ِل َوَما ُكنَت ثَاوِي   ۖ  ٱلحُعُمرُ  هح
َ
ْ َعلَيحهِ ا ِِفٓ أ َيَن َتتحلُوا َءاتََٰيَٰتَِنا  مح َمدح

َنا  ٤٥َوَلَِٰكنها ُكنها ُمرحِسلنَِي  ورِ إِذح نَاَديح َوَما ُكنَت ِِبَانِِب ٱلطُّ
َة  ن ره َوَلَٰكِ  تَ ا ِبَِك تِلُنِذَر قَوحم  ن ره مِِ  ۡحح

َ
ٓ أ ا َٰهُ مه ِذير   مى

ِمِن  ِمِن نه
ُروَن  مح لََعلههُ  َقبحلَِك  ن تُِصيَبهُ  ٤٦َيَتَذكه

َ
ََلٓ أ ِصيَبُۢة بَِما مُّ  مَولَوح

يحِديهِ قَده 
َ
رحَسلحَت إََِلحَنا رَُسوَل  َفَيُقولُواْ  مح َمتح أ

َ
ََلٓ أ َنتهبَِع  فَ َربهَنا لَوح

ح َءاتََٰيَٰتَِك َونَُكوَن  ِمننَِي ِمَن ٱل َقُّ ِمنح  ٤٧ُمؤح ا َجآَءُهُم ٱۡلح فَلَمه
وِتَ ِمثح 

ُ
ََلٓ أ وِتَ ُموَسَٰٓ ِعنِدنَا قَالُواْ لَوح

ُ
َ  ۖ  َل َمآ أ َو ل

َ
ُفُرواْ بَِمآ أ مح يَكح

وِتَ 
ُ
ْ ۖ   ُموَسَٰ ِمن َقبحُل أ َراِن قَالُوا ا بُِكِل  ِسحح

ْ إِنه  تََظََٰهَرا َوقَالُٓوا
ْ قُلح  ٤٨َكَٰفُِروَن  تُوا

ح
َدىَٰ ِمِنح ِعنِد ٱ بِِكَتَٰب  فَأ هح

َ
ِ ُهَو أ َّلله

تهبِعح ِمنحُهَمآ 
َ
ِ  ٤٩َصَِٰدقنَِي  مح إِن ُكنتُ  هُ أ ْ لََك ن له فَإ َتِجيُبوا مح يَسح

َوآَءهُ  هح
َ
َما يَتهبُِعوَن أ نه

َ
لَمح أ ِن  ۖ  مح فَٱعح َضلُّ ِممه

َ
َٰ َوَمنح أ َبَع َهَوى  هُ ٱته

ِ ُهد   ِ ِمَِن ٱى بَِغۡيح َٰلِِمنَي  ۖ  َّلله ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه َ ََل َيهح  ٥٠إِنه ٱَّلله
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 چۥَعنحهُ چ٥٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 

 
 

 چإََِلحهِۦچ٥٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

َل لََعلههُ ۞   لحَنا لَُهُم ٱلحَقوح ُروَن  مح َولََقدح َوصه ِيَن  ٥١َيَتَذكه  ٱَّله
ِ  مَءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحلِهِۦ هُ  ِمُنوَن هِۦ ب  ِإَوَذا ُيتحَلَٰ  ٥٢يُؤح

َقُّ مِ  مح َعلَيحهِ   ِبَِنآ إِنها ُكنها ِمن َقبحلِهِۦ ن ره قَالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦٓ إِنهُه ٱۡلح
لِِمنَي  ْوَلَٰٓ  ٥٣ُمسح

ُ
تَوح أ َرهُ ئَِك يُؤح جح

َ
واْ مه  مَن أ ِ بَِما َصََبُ َتنيح ره

ا َرَزقحَنَٰهُ  ِيَِئَة َوِممه ََسَنةِ ٱلسه رَُءوَن بِٱۡلح ِإَوَذا  ٥٤يُنفُِقوَن  مح َوَيدح
عح َسمِ 

َ
َو أ ْ ٱللهغح ْ َعنح ُعوا َمَٰلَُنا َولَكُ  هُ َرُضوا عح

َ
ٓ أ ْ نَلَا  مح َوقَالُوا

َمَٰلُكُ  عح
َ
إِنهَك ََل  ٥٥ََل نَبحَتِغ ٱلحَجَِٰهلنَِي  مح َسَلٌَٰم َعلَيحكُ  مح أ

ِدي َمن يََشآءُ  َ َيهح َببحَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله حح
َ
ِدي َمنح أ َوُهَو  ۖ  َتهح

عح 
َ
َتِديَن أ حُمهح فح  ٥٦لَُم بِٱل حُهَدىَٰ َمَعَك ُنَتَخطه ْ إِن نهتهبِِع ٱل َوقَالُٓوا

 ٓ ۡرِضَنا
َ
َو لَمح ُنَمكِِ  ۖ  ِمنح أ

َ
ه أ َثَمَرَُٰت  هِ إََِلح ا َُيحَبَٰٓ ا َءاِمن  َحَرمً  مح هُ ن ل

ِ ََشح 
ََثَهُ ـن له مِِ ا زحق  ِرِ  ء  ُكِ كح

َ
لَُموَن  مح ُدنها َوَلَِٰكنه أ  ٥٧ََل َيعح

َنا ِمن  لَكح هح
َ
ِۢ بَِطَرتح َمعِيَشَتَهاَوَكمح أ َية لَمح  مح فَتِلحَك َمَسَِٰكُنهُ ۖ   قَرح

ِدهِ  َكن ِمِنُۢ َبعح َٰ ۖ   إَِله قَلِيَل   مح تُسح َوَما  ٥٨رِثنَِي َوُكنها ََنحُن ٱلحَو
ِمَِها رَُسوَل  ََكَن َربَُّك 

ُ
َٰ َيبحَعَث ِِفٓ أ لَِك ٱلحُقَرىَٰ َحته  َيتحلُواْ ُمهح

لِِِك ا   َءاتََٰيَٰتِنَ  مح َعلَيحهِ  لُهَ  َوَما ُكنها ُمهح هح
َ
 ٥٩ا َظَٰلُِمونَ ٱلحُقَرىَٰٓ إَِله َوأ
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َنَٰهُ چ٦١  چۥوََعدح

 چۥَلَٰقِيهِ چ

َنَٰهُ چ تهعح  چۥمه

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چإََِلحهِۦچ٧٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

وتِيتُ 
ُ
ٓ أ ء  مِِ  مَوَما َيا َوزِينَُتهَ  ن ََشح نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َوَما ا   َفَمَتَُٰع ٱۡلح
ِ َخۡيح  ِعنَد  بحََّقَٰٓ  ٱَّلله

َ
قِلُوَن  ۖ  َوأ فَََل َتعح

َ
َنَٰ  ٦٠أ َفَمن وََعدح

َ
ًدا  هُ أ وَعح

َنَٰ  َكَمن هِ قِيَفُهَو َلَٰ  اَحَسن   تهعح ةِ  هُ مه َيوَٰ َ َيا ُثمه ُهَو َمَتََٰع ٱۡلح نح ٱلُّ
َۡضِيَن ٱلحقَِيََٰمةِ ِمَن  يَوحمَ  حُمحح َن  مح َوَيوحَم ُيَنادِيهِ  ٦١ٱل يح

َ
َفَيُقوُل أ

ِيَن ُكنتُ  ََكٓءَِي ٱَّله ِيَن َحقه َعلَيحِهُم  ٦٢تَزحُعُموَن  مح ُۡشَ قَاَل ٱَّله
َويحَنَٰهُ  غح

َ
ٓ أ َويحَنا غح

َ
ِيَن أ ُؤََلٓءِ ٱَّله ُل َربهَنا َهَٰٓ ۖ   َكَما َغَويحَنا مح ٱلحَقوح

نَآ 
ح
ُبُدونَ  نُٓواْ إِيهانَاَما َكَ  إََِلحَك  َتََبهأ ََكَٓءكُ  َوقِيَل  ٦٣ َيعح  مح ٱدحُعواْ ُۡشَ

ْ لَهُ  مح فََدَعوحهُ  َتِجيُبوا ْ  مح فَلَمح يَسح ُوا
َ
نههُ  ۖ  ٱلحَعَذاَب  َوَرأ

َ
ََكنُواْ  مح لَوح أ

َتُدوَن  حُمرحَسلنَِي  مح َوَيوحَم ُيَنادِيهِ  ٦٤َيهح َجبحُتُم ٱل
َ
 ٦٥َفَيُقوُل َماَذآ أ

ۢنَبآُء يَوحَمئِذ  
َ ا  ٦٦  يَتََسآَءلُونَ ََل  مح َفهُ  َفَعِمَيتح َعلَيحِهُم ٱۡلح مه

َ
فَأ

ن يَُكوَن ِمَن ا َفَعََسَٰٓ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِح  
َ
أ

لِِحنيَ  حُمفح تَ َوَربَُّك ََيح  ٦٧ ٱل ََكَن لَُهُم َما ۖ   ارُ لُُق َما يََشآُء َوَيخح
َِۡيَةُ  ُِكوَن  ۖ  ٱۡلح ا يُّشح ِ َوتََعََٰلَٰ َعمه لَُم َما  ٦٨ُسبحَحََٰن ٱَّلله َوَربَُّك َيعح

ُ  ٦٩ لُِنونَ َوَما ُيعح  مح تُِكنُّ ُصُدورُهُ  َٰهَ  ََلٓ َوُهَو ٱَّلله ََلُ ۖ   إَِله ُهوَ  إَِل
وَلَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِ 

ُ ُد ِِف ٱۡلح َمح ُكح ۖ   ٱۡلح  ٧٠ تُرحَجُعونَ  هِ ُم ِإَوََلح َوََلُ ٱۡلح
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 چآء  ـ َ بِضِ چ٧١

بدال الياء مهزة.  قنبل ابإ

 

 

 

 معًا. چ ۦفِيهِ چ٧٢

 چۥَوَءاَتيحَنَٰهُ چ٧٦

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.
 

 

تُ  قُلح  رََءيح
َ
َمًدا إَِلَٰ يَوحِم  مح أ حَل َِسح ُ َعلَيحُكُم ٱَله  إِن َجَعَل ٱَّلله

ٌَٰه ٱلحقَِيََٰمةِ َمنح  تِيإَِل
ح
ِ يَأ ُ ٱَّلله ِ  مكُ َغۡيح َمُعونَ  ۖ  ِضَيآء  ب فَََل تَسح

َ
 أ

تُ  ٧١ رََءيح
َ
َمًدا إَِلَٰ  مح قُلح أ ُ َعلَيحُكُم ٱنلهَهاَر َِسح إِن َجَعَل ٱَّلله

تِيكُ  يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ َمنح 
ح
ِ يَأ ُ ٱَّلله ِ  مإَِلٌَٰه َغۡيح يحل  ب

ُكُنوَن  لَ  هِ فِيتَسح
فَََل  ۖ 
َ
وَن أ حَل َوٱنلهَهاَر ره ن َومِ  ٧٢ُتبحِِصُ َتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱَله ۡحح

لِهِۦ َولََعلهكُ  هِ ُكُنواْ فِيلِتَسح  ُكُروَن  مح َوتِلَبحَتُغواْ ِمن فَضح  ٧٣تَشح
ِيَن ُكنتُ  مح َوَيوحَم ُيَنادِيهِ  ََكٓءَِي ٱَّله َن ُۡشَ يح

َ
تَزحُعُموَن  مح َفَيُقوُل أ

ة   ٧٤ مه
ُ
ِ أ
َنا ِمن ُكِ َهََٰنكُ لحَنا ا َفقُ َشِهيد   َونَزَعح ْ بُرح  مح َهاتُوا

ِ َوَضله َعنحهُ  َقه َّلِله نه ٱۡلح
َ
ْ أ وَن  مَفَعلُِمٓوا ََتُ ْ َيفح ا ََكنُوا ۞  ٧٥مه

َُٰروَن ََكَن ِمن قَوحِم ُموَسَٰ َفَبَغَٰ َعلَيحهِ  ِمَن  هُ َوَءاَتيحَنَٰ ۖ   مح إِنه َق
َبةِ   بِٱلحُعصح

ُ
ٓ إِنه َمَفاَِتَُهۥ تَلَُنٓوأ ُكُنوزِ َما

ْوِل ٱلحُقوهةِ إِذح قَاَل ٱلح
ُ
أ

َرحح  َ ََل ُُيِبُّ ٱلحَفرِِحنَي ۖ   ََلُۥ قَوحُمُهۥ ََل َتفح َوٱبحَتِغ  ٧٦إِنه ٱَّلله
اَر ٱٓأۡلِخَرةَ  ُ ٱله ََٰك ٱَّلله ٓ َءاتَى َوََل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ۖ   فِيَما

َيا نح ُ وَ ۖ   ٱلُّ َسَن ٱَّلله حح
َ
ٓ أ ِسن َكَما حح

َ
ِغ ٱلحَفَساَد َوََل َتبح ۖ   إََِلحَك  أ
ۡرِض 
َ ِسِديَن ۖ   ِِف ٱۡلح حُمفح َ ََل ُُيِبُّ ٱل  ٧٧إِنه ٱَّلله
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  چِعنِديَ چ٧٨

 قنبل بفتح الياء وصاًل.

ولبن كثري من الطيبة 

 وهجان، الإساكن والفتح.

  چۥِمنحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  چَف سِ ۡلَُ چ٨٢

ابن كثري بضم اخلاء وكرس 

 السني.

َٰ ِعلحم  
وتِيُتُهۥ لََعَ

ُ
ٓ أ َما َ قَدح  ۖ  ِعنِديٓ قَاَل إِنه نه ٱَّلله

َ
لَمح أ َو لَمح َيعح

َ
أ

َشدُّ 
َ
لََك ِمن َقبحلِهِۦ ِمَن ٱلحُقُروِن َمنح ُهَو أ هح

َ
ََثُ  قُوهة   هُ ِمنح أ كح

َ
َوأ

ح ـ َ َوََل يُسح ا   ََجحع   رُِموَن ُل َعن ُذنُوبِِهُم ٱل َٰ  ٧٨ُمجح  فََخَرَج لََعَ
َيا تََٰيَٰلَيحَت ۖ   قَوحِمهِۦ ِِف زِينَتِهِۦ نح ةَ ٱلُّ َيوَٰ َ ِيَن يُرِيُدوَن ٱۡلح قَاَل ٱَّله

و َحِظ  َعِظيم   َُٰروُن إِنهُهۥ ََّلُ وِتَ َق
ُ
ِيَن  ٧٩ نَلَا ِمثحَل َمآ أ َوقَاَل ٱَّله

ْ ٱلحعِلحَم َويحلَكُ  وتُوا
ُ
ِ َخيح  مح أ ِ  ر  ـثََواُب ٱَّلله ِ َمنح َءاَمَن وََعِمَل ل

وَن َوََل يُلَقه ا   َصَٰلِح   ََِٰبُ ٓ إَِله ٱلصه ََٰها َنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ  ٨٠ى فََخَسفح
ۡرَض َفَما ََكَن ََلُۥ 

َ ونَُهۥ يَن ِمن فَِئة  ٱۡلح ِ َوَما ُِصُ ِمن ُدوِن ٱَّلله
حُمنَتِِصِيَن  ِس  ٨١ََكَن ِمَن ٱل مح

َ اْ َمَّكنَُهۥ بِٱۡلح ِيَن َتَمنهوح َبَح ٱَّله صح
َ
َوأ

َق لَِمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦ َيُقولُو َ يَبحُسُط ٱلِرِزح نه ٱَّلله
َ
َن َويحَكأ

ِدرُ  ُ َعلَيحَناۖ   َوَيقح نه ٱَّلله ن مه
َ
ََلٓ أ نهُهۥ ََل ۖ   بَِنا َۡلََسَف  لَوح

َ
َويحَكأ

َٰفُِروَن  لُِح ٱلحَك ِيَن ََل  ٨٢ُيفح اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ََنحَعلَُها لَِّله تِلحَك ٱله
ۡرِض َوََل فََساد  ُعلُِو  يُرِيُدوَن 

َ  ٨٣َوٱلحَعَٰقَِبُة لِلحُمتهقِنَي ا   ا ِِف ٱۡلح
ََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡيح   ِيَِئةِ فَََل َوَمن جَ ۖ   ِمِنحَها َمن َجآَء بِٱۡلح آَء بِٱلسه

ِ َُيحزَ  ِي ِيَن َعِملُواْ ٱلسه
َملُوَن ـ َ ى ٱَّله  ٨٤اِت إَِله َما ََكنُواْ َيعح
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 چٱلحُقَرانَ چ٨٥

 ابن كثري ابلنقل.

َ چ   چَرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

 

  چۦِإَوََلحهِ چ٨٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 سورة العنكبوت

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ِي فََرَض َعلَيحَك  َك إَِلَٰ َمَعاد  ٱلحُقرحَءاَن إِنه ٱَّله ٓ  قُل ۖ  لََرآدُّ َِبِ  ره
حُهَدىَٰ َوَمنح ُهَو ِِف  لَُم َمن َجآَء بِٱل عح

َ
بنِي   َضَلَٰل  أ َوَما  ٨٥ مُّ

َة  ُكنَت  ن يُلحََّقَٰٓ إََِلحَك ٱلحِكَتَُٰب إَِله رَۡحح
َ
فَََل ۖ   ِبَِك ن ره مِِ  تَرحُجٓواْ أ
ِ ر  ـتَُكوَننه َظِهي َٰفِ ا لِ ِ  ٨٦رِيَن لحَك نهَك َعنح َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله َوََل يَُصدُّ

نزِلَتح إََِلحَك 
ُ
َد إِذح أ ُع إَِلَٰ َرِبَِك ۖ   َبعح َوََل تَُكوَننه ِمَن ۖ   َوٱدح
ِكنَِي  ُمّشح

ح ِ إَِلَٰهً  ٨٧ٱل ُع َمَع ٱَّلله ََٰه إَِله ُهوَ  ََلٓ ۖ   ا َءاَخرَ َوََل تَدح  ۖ  إَِل
َهُهۥ ء  َهالٌِك إَِله وَجح  ٨٨تُرحَجُعوَن  هِ ُم ِإَوََلح كح ََلُ ٱۡلحُ  ۖ  ُكُّ ََشح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ْ َءاَمنها َوهُ  ١الٓٓم  ن َيُقولُٓوا
َ
ْ أ ُكٓوا َ ن ُيَتح

َ
َحِسَب ٱنلهاُس أ

َ
ََل  مح أ
َتُنوَن  ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ٢ُيفح ِيَن ۖ   مح َولََقدح َفَتنها ٱَّله ُ ٱَّله لََمنه ٱَّلله فَلََيعح

َِٰذبنَِي  لََمنه ٱلحَك ْ َوََلَعح َملُوَن  ٣َصَدقُوا ِيَن َيعح مح َحِسَب ٱَّله
َ
أ

 ِ ِي بُِقونَ ـ َ ٱلسه ن يَسح
َ
َمن ََكَن يَرحُجواْ  ٤َسآَء َما َُيحُكُموَن ا   اِت أ

ِ ٓأَلت   َجَل ٱَّلله
َ
ِ فَإِنه أ ِميُع  ۖ  لَِقآَء ٱَّلله َوَمن  ٥ٱلحَعلِيُم َوُهَو ٱلسه

 ِ ِسهِۦٓ َجََٰهَد فَإ َما يَُجَِٰهُد نِلَفح َ  ۖ  نه  ٦  لََغِّنٌّ َعِن ٱلحَعَٰلَِمنيَ إِنه ٱَّلله
 ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چالٓمٓ چ١مالحظة: أ ية 

  

 العنكبوت ُسوَرة
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يحهِ چ٨ َِٰلَ   چۦبَِو

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِينَ  ْ  َوٱَّله َٰلَِحَِٰت  َءاَمُنوا ِ  مح نَلَُكِفَِرنه َعنحهُ  وََعِملُواْ ٱلصه  مح اتِهِ ـ َ َسِي
زَِينههُ  َسَن  مح َونَلَجح حح

َ
ِي ََكنُ أ َملُوَن ٱَّله يحَنا ٧واْ َيعح نَسََٰن  َوَوصه ِ

ٱۡلح
يح  َِٰلَ ن  هِ بَِو َِك َِب ۖ   اُحسح  َما لَيحَس لََك بِهِۦ ِإَون َجََٰهَداَك لِتُّشح
ٓ ِعلحم   ُهَما نَبُِِئكُ  مح إَِله َمرحِجُعكُ  ۖ  فَََل تُِطعح

ُ
ِ  مفَأ  مح َما ُكنتُ ب

َملُونَ  ْ  ٨َتعح ِيَن َءاَمُنوا ِخلَنههُ َوٱَّله َٰلَِحَِٰت نَلُدح ْ ٱلصه  مح وََعِملُوا
َٰلِِحنيَ  ِ فَإَِذآ  ٩ ِِف ٱلصه َوِمَن ٱنلهاِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله

 ِ ِ َجَعَل فِتحَنَة ٱنلهاِس َكَعَذاِب ٱَّلله وذَِي ِِف ٱَّلله
ُ
َولَئِن َجآَء ۖ   أ

لََم  ۖ  مح إِنها ُكنها َمَعكُ ِبَِك ََلَُقولُنه ن ره مِِ  نَِصح   عح
َ
ُ بِأ َو لَيحَس ٱَّلله

َ
أ

ِينَ وَ  ١٠ بَِما ِِف ُصُدورِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  ُ ٱَّله لََمنه ٱَّلله َءاَمُنواْ  ََلَعح
حُمَنَٰفِقِنيَ  لََمنه ٱل ِ  ١١ َوََلَعح ْ ل ِيَن َكَفُروا ِيَن َءاَمُنواْ َوقَاَل ٱَّله َّله

 ْ ِملح َخَطََٰيَٰكُ  ٱتهبُِعوا َحح ِ  مهُ َوَما  مح َسبِيلََنا َونلح ِمنح َحَِٰملنَِي ب
ء   نمِِ  مَيَٰهُ َخَطَٰ  َِٰذبُوَن  مح إِنههُ ۖ   ََشح ثحَقالَهُ  ١٢لََك

َ
ِملُنه أ  مح َوََلَحح

ثحَقاَل  
َ
َع َوأ ثحَقالِهِ  مه

َ
ا ََكنُواْ ـ َ َولَُيسح ۖ   مح أ لُنه يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َعمه

وَن  ََتُ رحَسلحَنا نُوًحا إَِلَٰ قَوحِمهِۦ  ١٣َيفح
َ
لحَف  مح فَلَبَِث فِيهِ َولََقدح أ

َ
أ

وفَاُن َوهُ َسَنة  إَِله َُخحِسنَي ََعم   َخَذُهُم ٱلطُّ
َ
 ١٤ َظَٰلُِمونَ  مح ا فَأ
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َنَيحَنَُٰهۥچ١٥
َ
 چفَأ
 چۥَوٱتهُقوهُ چ١٦

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.
 

ُبُدوهُ چ١٧ چ ۥَوٱعح

 معًا.چۦإََِلحهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.
 

 چةَ ٓاءَ ٱلنهشَ چ٢٠

ابن كثري بفتح الشني وأألف 

 بعدها مع املد املتصل.

 

َنَيحَنَٰ 
َ
ٓ َءايَ  هُ فَأ فِيَنةِ وََجَعلحَنََٰها َحََٰب ٱلسه صح

َ
ِ  ة  َوأ  ١٥لحَعَٰلَِمنَي لِ

 َ ْ ٱَّلله ُبُدوا َٰ ۖ   هُ َوٱتهُقوِإَوبحَرَٰهِيَم إِذح قَاَل لَِقوحِمهِ ٱعح  ر  ـَخيح  مح لِكُ َذ
لَ  مح إِن ُكنتُ  مح كُ له  ِ  ١٦ُموَن َتعح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َما َتعح إِنه

َثَٰن   وح
َ
ِ    ا َوََّتحلُُقوَن إِفحّكً أ ُبُدوَن ِمن إ ِيَن َتعح ِ ََل نه ٱَّله ُدوِن ٱَّلله

لُِكوَن لَكُ  ْ ِعنَد ٱرِزحق   مح َيمح َتُغوا َق ا فَٱبح ِ ٱلِرِزح ُبُدوَّلله  هُ َوٱعح
ۥٓ  ْ ََلُ ُكُروا َب ِإَون  ١٧تُرحَجُعوَن  هِ إََِلح ۖ   َوٱشح ْ َفَقدح َكذه بُوا تَُكِذِ

َمم  
ُ
ََلَُٰغ َوَما لََعَ ۖ   مح ِمِن َقبحلِكُ  أ حُمبنُِي  ٱلرهُسوِل إَِله ٱِلح َو لَمح  ١٨ٱل

َ
أ

ۥٓ  َلحَق ُثمه يُعِيُدهُ ُ ٱۡلح ْ َكيحَف ُيبحِدُئ ٱَّلله ا ِ  ۖ  يََروح َٰلَِك لََعَ ٱَّلله إِنه َذ
ۡرِض  ١٩ يَِسۡي  

َ َلحقَ فَٱنُظرُ  قُلح ِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح  ٱۡلح
َ
ُثمه  ۖ  واْ َكيحَف بََدأ

ُ يُنِشُئ  ةَ ٱَّلله
َ
أ ء   ۖ  ٱٓأۡلِخَرةَ  ٱلنهشح ِ ََشح

َٰ ُكِ َ لََعَ  ٢٠قَِدير   إِنه ٱَّلله
ُب َمن يَشَ  لَُبونَ  هِ ِإَوََلح ۖ   آُء َوَيرحَحُم َمن يََشآءُ ُيَعِذِ نتُ  ٢١ُتقح

َ
 مَوَمآ أ

 ِ ۡرِض َوََل ِِف ب
َ ِجزِيَن ِِف ٱۡلح َمآءِ  ُمعح ِ مِِ  مَوَما لَكُ  ٱلسه ن ُدوِن ٱَّلله

ْ أَِب ٢٢ َوََل نَِصۡي   ِمن َوِلِ   ِيَن َكَفُروا ِ َوٱَّله َولَِقآئِهِۦٓ  تََٰيَِٰت ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك يَئُِسواْ مِ 

ُ
ْوَلَٰٓئَِك لَهُ ن ره أ

ُ
َِت َوأ َِلم   مح ۡحح

َ
 ٢٣َعَذاٌب أ
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ُتلُوهُ چ٢٤  چۥٱقح

 چۥَحِرِقُوهُ چ

هاء الضمري ابن كثري بصةل 

 فهيام.

ةُ چ٢٥ َوده  چمه

 ابن كثري بضم التاء وصاًل.

 
 
 

 چۥَوَءاَتيحَنَٰهُ چ٢٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 چ٢٩
َ
 چۥمُ كُ نه ىٜأ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 

ن 
َ
ٓ أ ُتلُوَفَما ََكَن َجَواَب قَوحِمهِۦٓ إَِله ْ ٱقح وح َحِرِقُو هُ قَالُوا

َ
َُٰه  هُ أ َنَى

َ
فَأ

 ُ َٰ  ۖ  ِمَن ٱنلهارِ ٱَّلله َٰلَِك ٓأَلتََٰي م  ِلِ  ت  إِنه ِِف َذ ِمُنونَ يُ  َقوح َما َوقَاَل  ٢٤ ؤح إِنه
تُ  َذح َثَٰن  مِِ  مٱَّته وح

َ
ِ أ ةَ ا مه ن ُدوِن ٱَّلله َيا مح بَيحنِكُ  َوده نح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ ۖ   ِِف ٱۡلح

ُفُر َبعحُضكُ   مَوَيلحَعُن َبعحُضكُ  بَِبعحض   مح ُثمه يَوحَم ٱلحقَِيََٰمِة يَكح
وَ ا عحض  بَ 

ح
َٰ َوَمأ َِِٰصِيَن مِِ  مُكُم ٱنلهاُر َوَما لَكُ ى اَمَن ـ َ فَ ۞  ٢٥ن نه
ٓ إِِنِ ُمَهاِجٌر إَِلَٰ َوقَاَل ۖ   ََلُۥ لُوط   َِكيُم ۖ   َرَِبِ إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

ُقوَب وََجَعلحَنا ِِف ُذِرِيهتِهِ  ٢٦ َحََٰق َوَيعح ۥٓ إِسح ٱنلُُّبوهةَ َوَوَهبحَنا ََلُ
َيا هُ َوَءاَتيحَنَٰ ِكَتََٰب َوٱلح  نح َرهُۥ ِِف ٱلُّ جح

َ
ِإَونهُهۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ۖ   أ

َٰلِِحنَي  تُوَن  مح َولُوًطا إِذح قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ إِنهكُ  ٢٧ٱلصه
ح
ٱلحَفَِٰحَشَة تَلَأ

ِ  مَما َسَبَقكُ  َحد  ب
َ
ئِنهكُ  ٢٨ِمَِن ٱلحَعَٰلَِمنَي  َها ِمنح أ

َ
تُوَن  مح أ

ح
تَلَأ

َطُعوَن  تُوَن ٱلرَِِجاَل َوَتقح
ح
بِيَل َوتَأ حُمنَكرَ ٱلسه َفَما ۖ   ِِف نَادِيُكُم ٱل

ن ََكَن َجَواَب 
َ
ٓ أ ْ ٱئحتَِنا بَِعَذاِب قَوحِمهِۦٓ إَِله ِ إِن ُكنَت قَالُوا ٱَّلله

َِٰدقنَِي  ِسِديَن  ٢٩ِمَن ٱلصه حُمفح ِِن لََعَ ٱلحَقوحِم ٱل  ٣٠قَاَل َرِبِ ٱنُِصح
بِيَل چ٢٩مالحظة: أ ية  َطُعوَن ٱلسه  يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چَوَتقح
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  چُمنُجوكَ چ٣٣

ساكن النون  ابن كثري ابإ

 وختفيف اجلمي.

 

 

 
 

بُوهُ چ٣٧   چۥفََكذه

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

اچ٣٨  چَوَثُمود 

ابن كثري بتنوين مض مع 

 الإدغام.

لُِكٓواْ  ْ إِنها ُمهح ىَٰ قَالُٓوا َ ٓ إِبحَرَٰهِيَم بِٱلحُبّشح ا َجآَءتح رُُسلَُنا  َولَمه
َيةِ  ِ ٱلحَقرح ِل َهَِٰذه هح

َ
ْ َظَٰلِِمنَي ۖ   أ لََها ََكنُوا هح

َ
قَاَل إِنه  ٣١إِنه أ

لَمُ ا   فِيَها لُوط   عح
َ
ۥٓ ۖ   بَِمن فِيَها قَالُواْ ََنحُن أ لَُه هح

َ
َينهُهۥ َوأ نَلَُنِجِ

تَُهۥ ََكنَتح ِمَن ٱلحَغََِٰبِيَن 
َ
َرأ ن َجآَءتح وَ  ٣٢إَِله ٱمح

َ
آ أ لَمه

َء لُوط   رُُسلَُنا َوقَالُواْ ََل ََّتَفح ۖ   َذرحَع   مح َوَضاَق بِهِ  مح بِهِ ا ِسٓ
وكَ َوََل ََتحَزنح إِنها  تََك ََكنَتح ِمَن  ُمَنجُّ

َ
َرأ لََك إَِله ٱمح هح

َ
َوأ

ز   ٣٣ٱلحَغََِٰبِيَن  َيةِ رِجح ِل َهَِٰذهِ ٱلحَقرح هح
َ
َٰٓ أ ا ِمَِن إِنها ُمَنِلُوَن لََعَ

مَ  ُسُقونَ ٱلسه ْ َيفح ٓ َءايََۢة  ٣٤ آءِ بَِما ََكنُوا َنا ِمنحَها َولََقد تهَركح
ِ  ة  بَِيِنَ  م  لِ قِلُونَ  َقوح يَ  ٣٥ َيعح َخاهُ ِإَوَلَٰ َمدح

َ
ا َفَقاَل ُشَعيحب   مح َن أ

ْ ٱ ُبُدوا َ تََٰيََٰقوحِم ٱعح ْ ِِف  َّلله ا َثوح َوحَم ٱٓأۡلِخَر َوََل َتعح ْ ٱَلح َوٱرحُجوا
ِسِدينَ  ۡرِض ُمفح

َ بُو ٣٦ٱۡلح َفُة  هُ فََكذه ُهُم ٱلرهجح َخَذتح
َ
فَأ

ْ ِِف َدارِهِ  َبُحوا صح
َ
ْ  اوَََعد   ٣٧َجَٰثِِمنَي  مح فَأ َ  َوقَد َوَثُموَدا تهبنَيه
َسَِٰكنِهِ مِِ  ملَكُ  يحَطَٰنُ  َوَزيهَن لَُهمُ ۖ   مح ن مه َمَٰلَهُ  ٱلشه عح

َ
 مح أ

هُ  ْ  مح فََصده بِيِل َوََكنُوا تَبحِِصِينَ  َعِن ٱلسه  ٣٨ُمسح
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  چۦَعلَيحهِ چ٤٠

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 

 

 

 

 

 

ُِيوتِ چ٤١  چٱِلح

 ابن كثري بكرس الباء.

 

ُعونَ تَ چ٤٢   چدح

 ابلتاء بدل الياء.ابن كثري 

َن َوَهََٰمَٰنَ  َُٰروَن َوفِرحَعوح َِيَِنَِٰت مُّ  مَولََقدح َجآَءهُ ۖ   َوَق وَسَٰ بِٱِلح
ۡرِض َوَما ََكنُواْ َسَٰبِقِنَي 

َ واْ ِِف ٱۡلح ََبُ َتكح نَا  ٣٩فَٱسح َخذح
َ
فلَُُكًّ أ

رحَسلحَنا مه  مفَِمنحهُ ۖ   بَِذۢنبِهِۦ
َ
نح مه  مَوِمنحهُ ا َحاِصب   هِ َعلَيح نح أ
يحَحُة َوِمنحهُ  َخَذتحُه ٱلصه

َ
ۡرَض َوِمنحهُ نح َخَسفح مه  مأ

َ  مَنا بِهِ ٱۡلح
نَ مه  َرقح غح

َ
لَِمهُ ا   نح أ ُ َِلَظح َوَلَِٰكن ََكنُٓواْ  مح َوَما ََكَن ٱَّلله
نُفَسهُ 

َ
لُِموَن  مح أ ِ  ٤٠َيظح ْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َُذوا ِيَن ٱَّته َمَثُل ٱَّله

ََذتح بَيحت   َِلَآَء َكَمَثِل ٱلحَعنَكُبوِت ٱَّته وح
َ
وحَهَن ۖ   اأ

َ
ِإَونه أ

ُُيوِت  لَُموَن  ۖ  َِلَيحُت ٱلحَعنَكُبوتِ ٱِلح ْ َيعح َ  ٤١لَوح ََكنُوا إِنه ٱَّلله
لَُم َما  ُعوَن َيعح ء  ِمن ُدونِهِۦ ِمن يَدح َعزِيُز َوُهَو ٱلح  ۖ  ََشح
َِكيُم  ُِبَها لِلنهاِس َوتِلحَك  ٤٢ٱۡلح َثَُٰل نَۡضح مح

َ قِلَُهآ ۖ   ٱۡلح َوَما َيعح
َقِِ  ٤٣ إَِله ٱلحَعَٰلُِمونَ  ۡرَض بِٱۡلح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ ٱلسه  ۖ  َخَلَق ٱَّلله
َٰلَِك ٓأَليَ  ِ  ة  إِنه ِِف َذ ِمننَِي لحمُ لِ وِحَ  ٤٤ؤح

ُ
ٓ أ إََِلحَك ِمَن ٱتحُل َما

ةَ  لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َشآِء ۖ   ٱلحِكَتَِٰب َوأ ةَ َتنحَِهَٰ َعِن ٱلحَفحح لَوَٰ إِنه ٱلصه
ُمنَكرِ 

ح ََبُ ۖ   َوٱل كح
َ
ِ أ ُر ٱَّلله َنُعونَ ۖ   َوََّلِكح لَُم َما تَصح ُ َيعح  ٤٥ َوٱَّلله
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  چۦَعلَيحهِ چ٥٠

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

  چَءايَت  چ

بدون أألف بعد ابن كثري 

 الياء والوقف علهيا ابلهاء.

َل ٱلحِكَتَِٰب إَِله بِٱلهِت ِهَ ۞  هح
َ
ْ أ َسُن إَِله َوََل تَُجَِٰدلُٓوا حح

َ
  أ

ْ ِمنحهُ  ِيَن َظلَُموا ِ ۖ   مح ٱَّله ْ َءاَمنها بِٱَّله نزَِل َوقُولُٓوا
ُ
نزَِل إََِلحَنا َوأ

ُ
 ٓي أ

لُِموَن  َوَِٰحد   مح ِإَوَلَُٰهَنا ِإَوَلَُٰهكُ  مح إََِلحكُ   ٤٦َوََنحُن ََلُۥ ُمسح
ٓ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب  َا نَزنلح

َ
ِيَن َءاَتيحَنَُٰهُم ٱلحِكَتَٰ  ۖ  َوَكَذَٰلَِك أ َب فَٱَّله

ِمُنوَن بِهِۦ ِمُن ۖ   يُؤح ُؤََلٓءِ َمن يُؤح َوَما ََيحَحُد  ۖ  بِهِۦَوِمنح َهَٰٓ
َٰفُِروَن أَِب ٓ إَِله ٱلحَك ْ مِ  ٤٧تََٰيَٰتَِنا ن َقبحلِهِۦ ِمن َوَما ُكنَت َتتحلُوا

ُهۥ بَِيِمينَِك  كَِتَٰب   تَاَب ـا له ذ  إِ ۖ   َوََل ََّتُطُّ حُمبحِطلُوَن ٱرح  بَلح  ٤٨ٱل
ِيَن  ُهَو َءاتََٰيَُٰتُۢ َبِيَِنَٰت   وتُواْ ٱلحعِلحمَ ِِف ُصُدورِ ٱَّله

ُ
َوَما ََيحَحُد  ۖ  أ

َٰلُِموَن أَِب ٓ إَِله ٱلظه نزَِل  ٤٩تََٰيَٰتَِنا
ُ
ََلٓ أ ْ لَوح ن مِِ  َءاتََٰيَٰت   هِ َعلَيح َوقَالُوا

َما ٱٓأۡلتََٰيَُٰت ِعنَد ٱ ۖ  ِبِهِۦره  نَا۠ نَِذير  قُلح إِنه
َ
َمآ أ ِ ِإَونه بنٌِي  َّلله َو  ٥٠مُّ

َ
أ

َا َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب ُيتحَلَٰ َعلَيحهِ  مح فِهِ لَمح يَكح  نَزنلح
َ
ٓ أ ا نه
َ
 إِنه ِِف  ۖ  مح أ
َة   َٰلَِك لَرَۡحح َرىَٰ  َذ م  َوذِكح ِمُنوَن يُ  لَِقوح ِ بَيحِّن  ٥١ؤح قُلح َكََفَٰ بِٱَّلله
ۡرِض ۖ   اَشِهيد   مح َوَبيحَنكُ 

َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلح َلُم َما ِِف ٱلسه ِيَن ۖ   َيعح َوٱَّله
وَن َءاَمُنواْ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِّٰسُ

ُ
ِ أ  ٥٢بِٱلحَبَِٰطِل َوَكَفُرواْ بِٱَّلله
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 چ ُقوُل نَ وَ چ٥٥

 ابن كثري ابلنون بدل الياء.

 

 

 

 

 

 

ِ كَ وَ چ٦٠  چ نٓائ

ابن كثري بأألف بعد الاكف، 

مث مهزة مكسورة بدل الياء 

 مع املد.

 
 

ِجلُونََك بِٱلحَعَذاِب  َتعح َجل   َويَسح
َ
ََلٓ أ سَ  َولَوح  َجآَءُهمُ ـله  ِم  مُّ

ِ  ٱلحَعَذاُب   ت
ح
َتة  بَ  مَينههُ َوََلَأ ُعُرونَ  مح َوهُ  غح ِجلُونََك  ٥٣ ََل يَشح َتعح يَسح
َٰفِرِينَ ِإَونه َجَهنه بِٱلحَعَذاِب  َُٰهُم  ٥٤ َم لَُمِحيَطُۢة بِٱلحَك َشى يَوحَم َيغح
رحُجلِهِ  مح ِمن فَوحقِهِ  ٱلحَعَذاُب 

َ
ْ َما  َوَيُقوُل  مح َوِمن ََتحِت أ ُذوقُوا

َملُونَ  مح ُكنتُ  ۡرَِض َوَِٰسَعة   ٥٥ َتعح
َ
ْ إِنه أ ِيَن َءاَمُنٓوا  تََٰيَٰعَِبادَِي ٱَّله

ُبُدوِن  ََٰ  فَٱعح س   ٥٦فَإتَِٰيه حَموحتِ  ُكُّ َنفح ُثمه إََِلحَنا ۖ   َذآئَِقُة ٱل
ِيَن  ٥٧ تُرحَجُعونَ  َٰلَِحَِٰت نَلُ َوٱَّله ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا  مهُ َبِوَِئنه َءاَمُنوا

َنهةِ ُغَرف  مِِ  نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ ا ََتحرِي َن ٱۡلح
َ َم ا   ِمن ََتحتَِها ٱۡلح نِعح

ُر ٱلحَعَِٰملنِيَ  جح
َ
ِينَ  ٥٨ أ ْ  ٱَّله وا َٰ َرِبِهِ َصََبُ ُونَ  مح َولََعَ  ٥٩ َيَتَوُكه

يِِن
َ
زُُقَها ِإَويهاكُ ـا ََتحِمُل له  ة  ِمِن َدٓابه  َوَكأ ُ يَرح َوُهَو  ۖ  مح رِزحَقَها ٱَّلله
ِميُع ٱلحَعلِيُم ٱ َهُ  ٦٠لسه تلح

َ
َِٰت مه  مَولَئِن َسأ َمََٰو نح َخلََق ٱلسه

َس َوٱلحَقَمَر  مح َر ٱلشه ۡرَض وََسخه
َ ُ َوٱۡلح َٰ ۖ   ََلَُقولُنه ٱَّلله نه

َ
فَأ

فَُكونَ  َق لَِمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦ  ٦١ يُؤح ُ يَبحُسُط ٱلِرِزح ٱَّلله
ۥٓ  ِدُر ََلُ ء  َعلِيم   ۖ  َوَيقح َ بُِكِلِ ََشح َهُ  ٦٢ إِنه ٱَّلله تلح

َ
 مَولَئِن َسأ

َمآءِ َمآء  مه  َل ِمَن ٱلسه ۡرَض ِمنُۢ  ن نهزه
َ َيا بِهِ ٱۡلح حح

َ
تَِها فَأ ِد َموح َبعح

 ُ ِ  ۖ  ََلَُقولُنه ٱَّلله ُد َّلِله َمح ََثُهُ  ۖ  قُِل ٱۡلح كح
َ
 ٦٣ قِلُونَ ََل َيعح  مح بَلح أ
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َ چ٦٦ ْ َوَلح   چَتَمتهُعوا

ساكن الالم.  ابن كثري ابإ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

و   َيآ إَِله لَهح نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ اَر ٱٓأۡل ۖ  َولَعِب   َوَما َهَِٰذهِ ٱۡلح ِخَرةَ لَِِهَ ِإَونه ٱله
َيَوانُ  َ لَُموَن  ۖ  ٱۡلح ْ َيعح ْ  ٦٤لَوح ََكنُوا ْ ِِف ٱلحُفلحِك َدَعُوا  فَإَِذا َركُِبوا

َٰهُ  ا ََنهى َ ُُمحلِِصنَي ََلُ ٱِلِيَن فَلَمه ِ إَِذا هُ  مح ٱَّلله ََبِ
ُِكوَن  مح إَِل ٱلح يُّشح

ٓ َءاَتيحَنَٰهُ  ٦٥ ْ بَِما ُفُروا ْ وَ  مح َِلَكح لَُموَن  ۖ  َِلََتَمتهُعوا  ٦٦فََسوحَف َيعح
نها َجَعلحَنا َحَرمً 

َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
ُف ٱنلهاُس ِمنح ا َوُيتَ ا َءاِمن  أ َخطه

لِهِ  فَبِٱلحَبَِٰطِل  ۖ  مح َحوح
َ
ِمُنوَن أ ُفُروَن يُؤح ِ يَكح َمةِ ٱَّلله َوَمنح  ٦٧َوبِنِعح

 ِ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ََتَ ِن ٱفح لَُم ِممه ظح
َ
ا أ َِقِ لَمه

َب بِٱۡلح وح َكذه
َ
َكِذبًا أ

ۥٓ  لَيحَس ِِف َجَهنهَم َمثح  ۖ  َجآَءهُ
َ
ِ ى و  أ َٰفِرِيَن لِ ِ  ٦٨لحَك يَن َوٱَّله

ِدَينههُ  ِسننَِي ا   ُسُبلَنَ  مح َجََٰهُدواْ فِيَنا نَلَهح حُمحح َ لََمَع ٱل  ٦٩ِإَونه ٱَّلله
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

وُم  ١الٓٓم  ۡرِض َوهُ  ٢ُغلَِبِت ٱلرُّ
َ دحَن ٱۡلح

َ
 نُۢ مِِ  مِِفٓ أ

ِد َغلَبِهِ  لُِبوَن  مح َبعح ِع ِسننِيَ  ٣َسَيغح ُر ۖ   ِِف بِضح مح
َ ِ ٱۡلح  َّلِله

دُ  حمُ  َوَيوحَمئِذ   ۖ  ِمن َقبحُل َوِمنُۢ َبعح َرُح ٱل ِمُنوَن َيفح   ٤ؤح
 ِ ِ ٱَّلله  ٥ٱلرهِحيُم َوُهَو ٱلحَعزِيُز ۖ   يَنُِصُ َمن يََشآءُ  ۖ  بَِنِصح

 .لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة  چالٓمٓ چ١مالحظة: أ ية 

ومُ چ٢أ ية   ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چُغلَِبِت ٱلرُّ

ِع ِسننِيَ چ٣مالحظة: أ ية   يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چبِضح

 ُسوَرةُ الروم
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َٰقَِبةُ چ١٠   چَع

 ابن كثري بضم التاء.

 

  چۦإََِلحهِ چ١١

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 ِ َد ٱَّلله ََثَ ٱنلهاِس ََل ۖ   وَعح كح
َ
َدهُۥ َوَلَِٰكنه أ ُ وَعح ََل َُيحلُِف ٱَّلله

لَُمونَ  لَُموَن َظَِٰهر   ٦ َيعح نحيَ َيعح ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ َعِن  مح ا َوهُ ا ِمَِن ٱۡلح
نُفِسهِ  ٧َغَٰفِلُوَن  مح ٱٓأۡلِخَرةِ هُ 

َ
ُرواْ ِِفٓ أ َو لَمح َيَتَفكه

َ
ا ۖ   مأ َخلََق مه

َجل  
َ
َِقِ َوأ

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَمآ إَِله بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ ٱلسه َسِم   ٱَّلله  مُّ

َٰفُِروَن  مح َرِبِهِ  ِمَِن ٱنلهاِس بِلَِقآيِٕ ا نه َكثِۡي  ِإَوۖ   وَ  ٨لََك
َ
لَمح  أ

ِيَن ِمن  َٰقَِبُة ٱَّله ْ َكيحَف ََكَن َع ۡرِض َفَينُظُروا
َ ْ ِِف ٱۡلح يَِسُۡيوا

َشده ِمنحهُ  ۖ  مح َقبحلِهِ 
َ
ْ أ ۡرَض  قُوهة   مح ََكنُٓوا

َ ْ ٱۡلح ثَاُروا
َ
وََعَمُروَهآ  َوأ

ا  ََثَ ِممه كح
َ
ِ  مرُُسلُهُ  مح َعَمُروَها وََجآَءتحهُ أ َِيَِنَِٰت ب َفَما ََكَن ۖ   ٱِلح

 ُ لَِمهُ ٱَّلله نُفَسهُ  مح َِلَظح
َ
ْ أ لُِموَن  مح َوَلَِٰكن ََكنُٓوا ُثمه ََكَن  ٩َيظح

َٰقَِبَة  َسَٰٓ َع
َ
ِيَن أ ْ ـ ُ ٱَّله بُوا ن َكذه

َ
ىَٰٓ أ
َ
ٓوأ ْ ٱلسُّ ِ َوََكنُواْ أَِبوا تََٰيَِٰت ٱَّلله

زُِءوَن  َتهح ْ  ١٠بَِها يَسح ُ َيبحَدُؤا َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه  ٱَّلله  هِ إََِلح ٱۡلح
رُِمو ١١ ُعونَ تُرحجَ  حُمجح اَعُة ُيبحلُِس ٱل َولَمح  ١٢َن َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه
ه يَكُ  ََكٓئِهِ ن مِِ  مهُ ن ل ْ  مح ُۡشَ ََكٓئِهِ  ُشَفَعَُٰٓؤا ْ بُِّشَ َكَٰفِرِيَن  مح َوََكنُوا
اَعُة يَوحَمئِذ   ١٣ ِيَن  ١٤ َيَتَفرهقُونَ  َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه ا ٱَّله مه

َ
فَأ

َٰلَِحَِٰت َفهُ َءاَمُنواْ  وَن  ِِف َروحَضة   مح وََعِملُواْ ٱلصه  ١٥ُُيحََبُ
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حَميح چ١٩  معًا. چتِ ٱل

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

 

 
 

 

 

 

چ ِلِلحَعَٰلَِمنيَ چ٢٢

 .الثانية ابن كثري بفتح الالم
 
 

 

چُل ُيَنِ وَ چ٢٤

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

 ْ ِيَن َكَفُروا ا ٱَّله مه
َ
ْ أَِب َوأ بُوا ْوَلَٰٓئَِك  تََٰيَٰتَِنا َولَِقآيِٕ َوَكذه

ُ
ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ

وَن  ُسوَن وَِحنَي  ١٦ِِف ٱلحَعَذاِب ُُمحَۡضُ ِ ِحنَي ُتمح فَُسبحَحََٰن ٱَّلله
بُِحوَن  ۡرِض وََعِشِي   ١٧تُصح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُد ِِف ٱلسه َمح ا وَِحنَي َوََلُ ٱۡلح
ِهُروَن  حَمِيِِت ِمَن َُيحرُِج ٱلحَۡحه  ١٨ُتظح رُِج ٱل حَمِيَِت َوُيخح ِمَن ٱل

تِهَ  َد َموح ۡرَض َبعح
َ ِ ٱۡلح َۡحِِ َوُيۡحح

َوِمنح  ١٩ َُّتحرَُجونَ  َوَكَذَٰلَِك ا   ٱلح
نح َخلَقَ َءاتََٰيَٰتِهِۦٓ 
َ
نتُ  ُثمه  ن تَُراب  مِِ  مكُ أ

َ
َ  مإَِذآ أ وَن َّش  ب  ٢٠تَنتَِّشُ

نح َخلََق  َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِۦٓ 
َ
نُفِسكُ نح مِِ  ملَكُ أ

َ
َوَٰ  مح أ زح

َ
ِ ج  أ ُكُنٓواْ ا لِ تَسح

ة  مه  مإََِلحَها وََجَعَل بَيحَنكُ  َةً  َوده َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ۖ  َورَۡحح ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ  َقوح
ُرونَ َيَتفَ  ۡرِض  َخلحقُ َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِۦ  ٢١ كه

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َُٰف  ٱلسه تَِل َوٱخح
حِسنَتِكُ  ل

َ
َٰنِكُ  مح أ لحَو

َ
َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ إِنه ِِف  ۖ  مح َوأ ِ  ت  َذ َوِمنح  ٢٢لحَعَٰلِِمنَي لِ
ِ  مَءاتََٰيَٰتِهِۦ َمَناُمكُ  حِل َوٱنلهَهارِ ب

لِهِۦٓ ِمِ  مٱبحتَِغآؤُكُ وَ ٱَله إِنه  ۖ  ن فَضح
َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ِ  ت  ِِف َذ م  لِ َمُعوَن  َقوح اتََٰيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم َوِمنح ءَ  ٢٣يَسح

َق  ُِل ا ا َوَطَمع  َخوحف  ٱلحََبح مَ  َوُيََنِ ۡرَض  آِء َمآء  ِمَن ٱلسه
َ ۦ بِهِ ٱۡلح ِ َفُيۡحح

 ٓ تَِها َد َموح َٰ  ۖ  َبعح َٰلَِك ٓأَلتََٰي ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ قِلُوَن  َقوح  ٢٤َيعح
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 چۦَعلَيحهِ چ٢٧

 چۦفِيهِ چ٢٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيم مجيعًا.

 

 

 
 

 

 

 

َرهچ٣٠   چفِطح

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.
 

چ ۦإََِلحهِ چ٣١

  چۥَوٱتهُقوهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.

 

رِهِۦ مح
َ
ۡرُض بِأ

َ َمآُء َوٱۡلح ن َتُقوَم ٱلسه
َ
ُثمه إَِذا  ۖ  َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِۦٓ أ

نتُ  ِمِنَ  َوة  َدعح  مح َدََعكُ 
َ
ٓ أ ۡرِض إَِذا

َ َوََلُۥ َمن  ٢٥ََّتحرُُجوَن  مح ٱۡلح
َِٰت  َمََٰو ۡرِض ِِف ٱلسه

َ َٰنُِتوَن ـله  ِل  ـكُ ۖ   َوٱۡلح ِي ٢٦ُهۥ َق  َوُهَو ٱَّله
 ْ هح  َيبحَدُؤا

َ
َلحَق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوُهَو أ َٰ َوََلُ  ۖ  هِ َعلَيح َوُن ٱۡلح َ لَعح

َ حَمَثُل ٱۡلح ٱل
ۡر
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َِكيُم َوُهَو ٱلحَعزِيُز  ۖ  ِض ِِف ٱلسه َۡضََب  ٢٧ٱۡلح

نُفِسكُ  َثَل  مه  ملَكُ 
َ
ا مِِ  مَهل لهكُ ۖ   مح ِمِنح أ َملََكتح ن مه

يحَمَُٰنكُ 
َ
ََكَٓء ِِف َمامِِ  مأ نتُ  مح َرَزقحَنَٰكُ  ن ُۡشَ

َ
 َسَوآء   هِ فِي مح فَأ

نُفَسكُ  مح َكِخيَفتِكُ  مح ََّتَافُوَنهُ 
َ
ُل ٱٓأۡلتََٰيَِٰت  مح  أ َكَذَٰلَِك ُنَفِصِ

م   قِلُوَن  لَِقوح َوآَءهُ  ٢٨َيعح هح
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ َبَع ٱَّله ِ  مبَِل ٱته ِ ِعلحم  ب  َغۡيح

َضله ٱَفَمن ۖ  
َ
ِدي َمنح أ ُ َيهح َِِٰصِيَن مِِ  مَوَما لَهُ ۖ   َّلله قِمح  ٢٩ن نه

َ
فَأ

َهَك لِِِلِيِن َحنِيف   َرَت ا   وَجح ِ ٱلهِت َفَطَر ٱنلهاَس َعلَيحهَ ٱفِطح ا   َّلله
 ِ ََثَ  ۖ  ََل َتبحِديَل ِۡلَلحِق ٱَّلله كح

َ
َٰلَِك ٱِلِيُن ٱلحَقِيُِم َوَلَِٰكنه أ َذ

لَمُ  قِيُمواْ  هُ َوٱتهُقو هِ ُمنِيبنَِي إََِلح ۞  ٣٠وَن ٱنلهاِس ََل َيعح
َ
َوأ

ِكنَِي  ُمّشح
ح ْ ِمَن ٱل ةَ َوََل تَُكونُوا لَوَٰ قُواْ  ٣١ٱلصه ِيَن فَره ِمَن ٱَّله

يحهِ ۖ   اَوََكنُواْ ِشَيع   مح دِيَنهُ   ِحزحبِۢ بَِما َلَ
 ٣٢فَرُِحوَن  مح ُكُّ
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چ ۦإََِلحهِ چ٣٣

 چۥِمِنحهُ چ

 الضمريابن كثري بصةل هاء  

 فهيام.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چ٣٩
َ
  چۥمُ تَيحتُ أ

ابن كثري بدون أألف بعد 

 اهلمزة.

 

 

 

 

  چۥمُ ِذيَقهُ نِلُ چ٤١

 قنبل ابلنون بدل الياء.

 وهل من الطيبة وهجان:

 ابلنون والياء.

ْ َربههُ  ِإَوَذا َمسه ٱنلهاَس ُۡضِ   ا ٓ  هِ نِيبنَِي إََِلح مُّ  مَدَعوح  ُثمه إَِذا
َذاَقهُ 
َ
ًَة إَِذا فَرِيق   هُ نح مِِ  مأ ِ  مِمِنحهُ  رَۡحح ِ  مح َرِبِهِ ب  ٣٣ُكوَن يُّشح

 ٓ ْ بَِما ُفُروا لَُمونَ  ۖ  مح َءاَتيحَنَٰهُ َِلَكح ْ فََسوحَف َتعح مح  ٣٤ َفَتَمتهُعوا
َ
أ

َا َعلَيحهِ  نَزنلح
َ
ُِكوَن ا َفُهَو ُسلحَطَٰن   مح أ ُم بَِما ََكنُواْ بِهِۦ يُّشح

 ٣٥َيَتَُكه
َنا ِإَو َذقح

َ
ٓ أ َة   ٱنلهاَس َذا َسِيَِئُۢة بَِما  مح ِإَون تُِصبحهُ ۖ   فَرُِحواْ بَِها رَۡحح

يحِديهِ 
َ
َمتح أ َنُطوَن  مح إَِذا هُ  مح قَده َ  ٣٦َيقح نه ٱَّلله

َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
أ

ِدرُ  َق لَِمن يََشآُء َوَيقح َٰ  ۖ  يَبحُسُط ٱلِرِزح َٰلَِك ٓأَلتََٰي ِ  ت  إِنه ِِف َذ م  لِ  َقوح
ِمُنونَ يُ  ََبَٰ اِت َذا ـ َ فَ  ٣٧ ؤح بِيِل  ٱلحُقرح ِكنَي َوٱبحَن ٱلسه حِمسح ُهۥ َوٱل  َحقه

َٰلَِك  ِ  ر  ـَخيح  َذ ِيَن يُرِيُدونَ لِ هَ  َّله ِ   وَجح ْوَلَٰٓئَِك  ٱَّلله
ُ
لُِحوَن  َوأ حُمفح ُهُم ٱل

٣٨  ٓ ِ ا ب  ن ِرِ مِِ  مَءاتَيحتُ َوَما
ْ ِِفٓ لِ ُبَوا ُبواْ  َۡيح َِٰل ٱنلهاِس فَََل يَرح َو مح

َ
أ

ِ  ِعنَد ٱ ة  ن مِِ  مَءاتَيحتُ َوَمآ  َّلله َه ٱ َزَكوَٰ ْوَلَٰٓئَِك تُرِيُدوَن وَجح
ُ
ِ فَأ َّلله

عُِفوَن  حُمضح ِي َخلََقكُ  ٣٩ُهُم ٱل ُ ٱَّله ُثمه  مح ُثمه َرَزقَكُ  مح ٱَّلله
ََكٓئِكُ  مح  ُثمه ُُيحيِيكُ  مح يُِميُتكُ  َعُل مِن مه  مَهلح ِمن ُۡشَ ن َيفح
َٰلِكُ  ء   مِِ  مَذ ُِكوَن  ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ  ن ََشح ا يُّشح   ٤٠َعمه

 ِ ََبِ
رِ بَِما َكَسَبتح َظَهَر ٱلحَفَساُد ِِف ٱلح َحح

يحِدي ٱنلهاِس  َوٱِلح
َ
أ

ِي َعِملُواْ لََعلههُ بَ  مَِلُِذيَقهُ   ٤١يَرحِجُعوَن  مح عحَض ٱَّله
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  چۦَفَعلَيحهِ چ٤٤

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 
 

 

 

چٱلِرِيحَ چ٤٨

ساكن الياء وحذف  ابن كثري ابإ

 الألف.

چَل يَُنَ چ٤٩

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

 چ٥٠
َ
چثَرِ أ

ابن كثري حبذف الألف الأوىل 

فراد.  والثانية عىل الإ

َ چ    چهرَۡحح

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

ِيَن ِمن  َِٰقَبُة ٱَّله ْ َكيحَف ََكَن َع ۡرِض َفٱنُظُروا
َ ْ ِِف ٱۡلح قُلح ِسُۡيوا

ََثُهُ  ۖ  َقبحُل  كح
َ
ِكنَِي مُّ  مََكَن أ َهَك لِِِلِيِن ٱلحَقِيِِم  ٤٢ّشح قِمح وَجح

َ
فَأ

ِِتَ ِمن َقبح 
ح
ن يَأ
َ
ِ ا َمَرده ََلُۥ ِمَن ٱـله  م  يَوح ِل أ ُعونَ  يَوحَمئِذ  ۖ   َّلله ده  يَصه

ُرهُۥ هِ َفَعلَيح َكَفَر َمن  ٤٣ نَوَمنح َعِمَل َصَٰلِح  ۖ   ُكفح
َ
 مح ُفِسهِ ا فَِِل

َهُدوَن  َٰلَِحَِٰت ِمن  ٤٤َيمح ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا زَِي ٱَّله َِلَجح
لِهِۦٓ  َٰفِرِيَن  ۖ  فَضح ن يُرحِسَل  ٤٥إِنهُهۥ ََل ُُيِبُّ ٱلحَك

َ
َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِۦٓ أ

َرَٰت   رَِي ٱلحُفلحُك ن ره مِِ  مكُ َوَِلُِذيقَ  ٱلِرَِياَح ُمبَِشِ َتِهِۦ َوتِلَجح ۡحح
رِهِۦ  مح

َ
لِهِۦ َولََعلهكُ بِأ ْ ِمن فَضح ُكُروَن  مح َوتِلَبحَتُغوا َولََقدح  ٤٦تَشح

ِمهِ  رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك رُُسًَل إَِلَٰ قَوح
َ
ِ  مفََجآُءوهُ  مح أ َِيَِنَِٰت ب ٱِلح

َنا ِينَ  ِمنَ  فَٱنَتَقمح ْ   ٱَّله َرُموا جح
َ
ُ  أ ا َعلَيحَنا نَِصح ِمننِيَ  َوََكَن َحقًّ حُمؤح  ٤٧ٱل
ِي يُرحِسُل  ُ ٱَّله َمآِء  ِِف ا َفَيبحُسُطُهۥ َفُتثُِۡي َسَحاب   ٱلِرتََِٰيَٰحَ ٱَّلله ٱلسه
َق ََيحُرُج ِمنح َعلُُهۥ كَِسف  َكيحَف يََشآُء َوَيجح  حَودح ى ٱل  ِخَلَٰلِهۦِ  ا َفََتَ

َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦٓ إَِذا هُ 
َ
ونَ  مح فَإَِذآ أ َتبحِّشُ  ٤٨ يَسح

ن 
َ
َل ِإَون ََكنُواْ ِمن َقبحِل أ  ٤٩ َقبحلِهِۦ لَُمبحلِِسنيَ  نمِِ  مَعلَيحهِ  ُيََنه

َِت َءاَثَٰرِ فَٱنُظرح إَِلَٰٓ  ِ رَۡحح ِ َكيحَف يُۡحح ٓ  ٱَّلله تَِها َد َموح ۡرَض َبعح
َ  ۖ  ٱۡلح

ح  ِ ٱل َٰلَِك لَُمۡحح َتَٰ إِنه َذ َٰ ۖ   َموح ء   َوُهَو لََعَ ِ ََشح
 ٥٠ قَِدير   ُكِ
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هُۥچ٥١ وح
َ
 چ فََرأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

َ چ٥٢ مَ ي مُّ سح  چ ُع ٱلصُّ

ابن كثري ابلياء املفتوحة وفتح 

 املمي الأوىل ومض املمي الثانية.

ََعَٓء چ  چَذاا  ٱلُّ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

 معًا. چعحف  ضُ چ٥٤

ف  چ   چاُضعح

 ابن كثري بضم الضاد.

 

 

 

  چنَفعُ تَ چ٥٧

 ابلتاء بدل الياء.ابن كثري 

 چٱلحُقَرانِ چ٥٨

 ابن كثري ابلنقل.

 

رحَسلحَنا رِيح  
َ
وح َولَئِنح أ

َ
فَ  هُ ا فََرأ ِدهِۦ ا له ِر  ُمصح ْ ِمنُۢ َبعح َظلُّوا

ُفُروَن  َتَٰ َوََل  ٥١يَكح حَموح ِمُع ٱل مه فَإِنهَك ََل تُسح ِمُع ٱلصُّ ََعَٓء تُسح ٱلُّ
اْ إَِذا  بِرِيَن َولهوح ِ َعن َضَلَٰلَتِهِ َوَمآ  ٥٢ُمدح ُعمح

نَت بَِهَِٰد ٱلح
َ
إِن ۖ   مح أ

ِمُع إَِله  ِمُن أَِبتُسح لُِموَن مُّ  متَِنا َفهُ تََٰيَٰ َمن يُؤح ِي ۞  ٥٣سح ُ ٱَّله ٱَّلله
ِد  َضعحف  ن مِِ  مَخلََقكُ  ُثمه  قُوهة   َضعحف  ُثمه َجَعَل ِمنُۢ َبعح

ِد  ة  َجَعَل ِمنُۢ َبعح ف   قُوه ٓ ََيحلُُق َما يَشَ  ۖ  وََشيحَبة  ا َضعح َوُهَو  ۖ  ءُ ا
رُِموَن َما  ٥٤لحَعلِيُم ٱلحَقِديُر ٱ حُمجح ِسُم ٱل اَعُة ُيقح َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه

َ َساَعة   فَُكوَن لَِك ََكنُواْ يُ َكَذَٰ  ۖ  َِلُِثواْ َغۡيح وتُواْ  ٥٥ؤح
ُ
ِيَن أ َوقَاَل ٱَّله

يَمََٰن لََقدح َِلِثحتُ  ِ
ِث ِِف كَِتَِٰب  مح ٱلحعِلحَم َوٱۡلح َعح ِ إَِلَٰ يَوحِم ٱِلح ۖ   ٱَّلله
ِث َوَلَِٰكنهكُ  فََهََٰذا َعح لَُموَن  مح ُكنتُ  مح يَوحُم ٱِلح  َله  ذ  َفَيوحَمئِ  ٥٦ََل َتعح
ِذَرُتهُ يَنَفُع  ْ َمعح ِيَن َظلَُموا َتُبونَ  مح َوََل هُ  مح ٱَّله َتعح َولََقدح  ٥٧ يُسح

بحَنا لِلنهاِس ِِف َهََٰذا  ِ ٱلحُقرحَءاِن َۡضَ
 مَتهُ ِجئح َولَئِن  ۖ  َمَثل  ِمن ُكِ

ْ إِنح ـله  ة  يَ أَِب ِيَن َكَفُرٓوا نتُ َيُقولَنه ٱَّله
َ
 ٥٨إَِله ُمبحِطلُوَن  مح أ

لَُمونَ  ِيَن ََل َيعح َٰ قُلُوِب ٱَّله ُ لََعَ َبُع ٱَّلله َِبح  ٥٩ َكَذَٰلَِك َيطح فَٱصح
ِ َحِق   َد ٱَّلله َتِخفه ۖ   إِنه وَعح ِيَن ََل َوََل يَسح  ٦٠ يُوقُِنونَ نهَك ٱَّله
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چ ِضله َِلَ چ ٦

 ابن كثري بفتح الياء.

چَوَيتهِخُذَهاچ

 ابن كثري بضم اذلال.

چاؤ  ُهزُ چ

بدال الواو مهزة.   ابن كثري ابإ

چ َعلَيحهِۦچ٧

ُذَنيحهِ چ
ُ
چ ۦأ

هُۥچ ح  چفَبَِّشِ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيم مجيعًا.

 

 
 

 
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

َِكيِم  ١الٓٓم  َ ى ُهد   ٢تِلحَك َءاتََٰيَُٰت ٱلحِكَتَِٰب ٱۡلح  ة  َورَۡحح
 ِ ِسننَِي لِ تُوَن  ٣لحُمحح ةَ َوُيؤح لَوَٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصه َكوَٰةَ ٱَّله ٱلزه
َٰ ُهد   ٤يُوقُِنوَن  مح بِٱٓأۡلِخَرةِ هُ  مح َوهُ  ْوَلَٰٓئَِك لََعَ

ُ
 مح  ِبِهِ ن ره مِِ ى أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
لُِحوَن َوأ حُمفح وَ  َوِمَن ٱنلهاِس  ٥ُهُم ٱل ََتِي لَهح  َمن يَشح

َِديِث  ِ ِعلحم   َِلُِضله ٱۡلح ِ بَِغۡيح َوَيتهِخَذَها  َعن َسبِيِل ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك لَهُ ا   ُهُزوً 

ُ
ِهني   َعَذاب   مح أ  هِ َعلَيح ِإَوَذا ُتتحَلَٰ  ٦مُّ

َِب   َتكح َٰ ُمسح َُٰتَنا َوله  ا َءاتََٰي
َ
نه ِِفٓ ن له َكأ

َ
َها َكأ َمعح ُذَنيح  مح يَسح

ُ
 ا  َوقحر   هِ أ

ح  َِلم  بَِعَذاب   هُ فَبَِّشِ
َ
ْ وََعِملُواْ  ٧أ ِيَن َءاَمُنوا إِنه ٱَّله
َٰلَِحَِٰت لَهُ  َُٰت ٱنلهعِيِم  مح ٱلصه َد ۖ   َخَِِٰلِيَن فِيَها ٨َجنه وَعح

ِ َحِق   َِكيُم َوُهَو ٱلحَعزِيُز ا   ٱَّلله ِ َخلََق  ٩ٱۡلح َِٰت بَِغۡيح َمََٰو ٱلسه
نَ  َعَمد   لحََّقَٰ ِِف ٱۖ   َهاتََروح

َ
ن تَِميَد َوأ

َ
ۡرِض َرَوَِٰسَ أ

َ  مح بِكُ ۡلح
ِ َدٓابهة   

مَ  َوَبثه فِيَها ِمن ُكِ َا ِمَن ٱلسه نَزنلح
َ
ۢنَبتحَنا  آءِ َمآء  َوأ

َ
فَأ

ج   ِ َزوح
ُروِِن َماَهََٰذا َخلحُق ٱ ١٠َكرِيم   فِيَها ِمن ُكِ

َ
ِ فَأ َذا َّلله

ِيَن ِمن ُدونِهِۦ َٰلُِموَن ِِف َضَلَٰل   ۖ  َخلََق ٱَّله
بنِي   بَِل ٱلظه  ١١ مُّ

  ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چالٓمٓ چ١مالحظة: أ ية 

 ُسوَرةُ لقمان
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نُ چ١٢
َ
ُكرح  أ  معًا. چٱشح

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 چتََٰيَُٰبَّنح چ١٣

ساكن الياء يف  ابن كثري ابإ

 املوضع الأول.

يحهِ چ١٤ َِٰلَ  چ ۥَۡحَلَتحهُ ۦ بَِو

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

 چتََٰيَُٰبَّنِِ چ١٦

 وبكرس الياء يف املوضع الثاين.

 چتََٰيَُٰبَّنح چ

واملوضع الثالث قنبل 

ابلإساكن، والزبي ابلفتح 

 كحفص.

 

 

َمَة  ِكح َمََٰن ٱۡلح نِ َولََقدح َءاتَيحَنا لُقح
َ
ِ  أ ُكرح َّلِله ُكرح  ۖ  ٱشح َوَمن يَشح

ِسهِۦ ُكُر نِلَفح َما يَشح َ َغِّنٌّ َۡحِيد  ۖ   فَإِنه  ١٢ َوَمن َكَفَر فَإِنه ٱَّلله
َمَُٰن َِلبحنِهِۦ قَاَل ِإَوذح  َُٰبَّنه ۥ َوُهَو يَعُِظهُ لُقح ِ تََٰي ِكح بِٱَّلله ۖ   ََل تُّشح

َك لَُظلحٌم َعِظيم   ح ن ١٣ إِنه ٱلِّشِ ِ
يحَنا ٱۡلح يح َسَٰ َوَوصه َِٰلَ  هُ َۡحَلَتح  هِ َن بَِو

ًنا ُهۥ َوهح مُّ
ُ
ن   أ

َٰ َوهح ِ  لََعَ ِن َوفَِصَٰلُُهۥ ِِف ََعَمنيح
َ
ُكرح ِل أ ٱشح

يحَك  َِٰلَ حَمِصُۡي  إَِله َولَِو َِك َِب  ١٤ٱل ن تُّشح
َ
َٰٓ أ ِإَون َجََٰهَداَك لََعَ

ُهَما َما لَيحَس لََك بِهِۦ ِعلحم   َيا ۖ   فَََل تُِطعح نح َوَصاِحبحُهَما ِِف ٱلُّ
ُروف   نَاَب إَِله ۖ   اَمعح

َ
 مح ُثمه إَِله َمرحِجُعكُ  ۖ  َوٱتهبِعح َسبِيَل َمنح أ

نَبُِِئكُ 
ُ
ِ  مفَأ َملُوَن  مح َما ُكنتُ ب َهآ إِن تَُك تََٰيَُٰبَّنه  ١٥َتعح ِمثحَقاَل إِنه
َدل  ِمِنح  َحبهة   وح ِِف  َخرح

َ
َِٰت أ َمََٰو وح ِِف ٱلسه

َ
َرة  أ َفَتُكن ِِف َصخح

ِت 
ح
ۡرِض يَأ

َ ُ ٱۡلح َ  ۖ  بَِها ٱَّلله قِِم تََٰيَُٰبَّنه  ١٦ لَِطيٌف َخبِۡي  إِنه ٱَّلله
َ
أ

لَوَٰ  ُمرح ٱلصه
ح
َٰ َمآ ةَ َوأ َِبح لََعَ ُمنَكرِ َوٱصح

ح ُروِف َوٱنحَه َعِن ٱل حَمعح بِٱل
َصابََك 

َ
ُمورِ  إِنه ۖ   أ

ُ َٰلَِك ِمنح َعزحِم ٱۡلح َك  ١٧َذ َوََل تَُصِعِرح َخده
ۡرِض َمرًَحا لِلنهاِس َوََل 

َ ِش ِِف ٱۡلح َ ََل ُُيِبُّ ُكه ۖ   َتمح إِنه ٱَّلله
ُخور   ُُمحَتال  
يَِك  ١٨ فَ تَِك  َوٱقحِصدح ِِف َمشح  َوٱغحُضضح ِمن َصوح

َِمۡيِ 
َِٰت لََصوحُت ٱۡلح َو صح

َ نَكَر ٱۡلح
َ
 ١٩إِنه أ

  



 

 
413 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

  چة  مَ نِعح چ٢٠

ساكن العني  ابن كثري ابإ

بدال الهاء اتء مربوطة منونة  واإ

 ابلفتح.

 چۦَعلَيحهِ چ٢١

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 
 

َر لَكُ  َ َسخه نه ٱَّلله
َ
اْ أ لَمح تََروح

َ
ۡرِض مه  مأ

َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ا ِِف ٱلسه
َبَغ َعلَيحكُ  سح

َ
َوِمَن ٱنلهاِس َمن ۖ   َوَباِطَنة   َظَِٰهَرة   نَِعَمُهۥ مح َوأ

ِ ِعلحم  يَُجَِٰدُل ِِف ٱ ِ بَِغۡيح نِۡي   َوََل كَِتَٰب  ى َوََل ُهد   َّلله  ٢٠ مُّ
 ْ ْ بَلح نَتهبُِع َما وََجدح ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعوا ُ قَالُوا نَزَل ٱَّلله

َ
ٓ أ نَا َما

ٓ  هِ َعلَيح  يحَطَُٰن  ۖ  َءابَآَءنَا َولَوح ََكَن ٱلشه
َ
ُعوهُ أ  إَِلَٰ َعَذاِب  مح يَدح

عِۡيِ  لِمح ۞  ٢١ٱلسه ۥٓ إَِل َوَمن يُسح َهُه ِ وَُهَو ُُمحِسن  وَجح  َفَقدِ  ٱَّلله
حُوثحََّقَٰ  َوةِ ٱل َسَك بِٱلحُعرح َتمح ُمورِ ۖ   ٱسح

ُ َٰقَِبُة ٱۡلح ِ َع َوَمن  ٢٢ِإَوَل ٱَّلله
ۥٓ  َكَفَر فَََل َُيحُزنَك  ُرهُ ِ  مَفُننَِبُِئهُ  مح إََِلحَنا َمرحِجُعهُ  ۖ  ُكفح َما ب

ْ َعِملُوٓ  َ  ۖ  ا ُدورِ إِنه ٱَّلله ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ُثمه قَلِيَل   مح ُنَمِتُِعهُ  ٢٣  َعلِيُم
َطرُّهُ نَ  َهُ وَ  ٢٤ َعَذاب  َغلِيظ  إَِلَٰ  مح ضح تلح

َ
نح َخلََق مه  ملَئِن َسأ

ُ ٱلسه  ۡرَض ََلَُقولُنه ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح ِ  ۖ  َمََٰو ُد َّلِله َمح ََثُهُ  ۖ  قُِل ٱۡلح كح

َ
 مح بَلح أ

لَُموَن  ۡرِض   ٢٥ََل َيعح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َ ُهَو  َّلِله إِنه ٱَّلله

َِميُد  ۡرِض ِمن ٢٦ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح
َ َما ِِف ٱۡلح نه

َ
َٰم   َولَوح أ قحَل

َ
 َشَجَرة  أ

ُر  
ِبح
َ
ِدهِۦ َسبحَعُة أ هُۥ ِمنُۢ َبعح ُر َيُمدُّ َحح ا نَفَِدتح َُكَِمَُٰت  َوٱِلح ِ  مه  ۖ  ٱَّلله

َ َعزِيٌز َحِكيم   ا َخلحُقكُ  ٢٧ إِنه ٱَّلله ُثكُ  مح مه إَِله  مح َوََل َبعح
س   َ َسِميُعُۢ بَِصٌۡي  إِنه  ۖ  َوَِٰحَدة   َكَنفح  ٢٨ٱَّلله
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ُعونَ تَ چ٣٠   چدح

 ابن كثري ابلتاء.

مَ چ٣١ چهبِنِعح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

چُل ُيَنِ وَ چ٣٤

ساكن  ابن كثري النون خمفاة ابإ

 وختفيف الزاي.

 

 

حِل  حَل ِِف ٱنلهَهارِ َوُيولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله
َ يُولُِج ٱَله نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
 أ

َس َوٱلحَقَمرَ  مح َر ٱلشه َجل   ُكِ  ۖ   وََسخه
َ
َسِم   ََيحرِٓي إَِلَٰٓ أ نه ٱ مُّ

َ
َ َوأ َّلله

َملُوَن َخبِۡي     ٢٩ بَِما َتعح
َ
َٰلَِك بِأ نه َما َذ

َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلح نه ٱَّلله

ُعوَن  َ ُهَو ٱلحَعِلُّ ٱلحَكبُِۡي يَدح نه ٱَّلله
َ
لَمح  ٣٠ِمن ُدونِهِ ٱلحَبَِٰطُل َوأ

َ
أ

رِ  َحح
َك ََتحرِي ِِف ٱِلح

نه ٱلحُفلح
َ
َمِت تََر أ ِ لُِۡيَِيكُ بِنِعح نح مِِ  مٱَّلله

َٰ  ۖ  َءاتََٰيَٰتِهِۦٓ  َٰلَِك ٓأَلتََٰي ِ  ت  إِنه ِِف َذ ِإَوَذا  ٣١ َشُكور   َصبهار   ُكِِ لِ
ج  مه  مَغِشَيهُ  ا وح َ ُُمحلِِصنَي ََلُ ٱِلِيَن فَلَمه ْ ٱَّلله لَِل َدَعُوا َكٱلظُّ
َٰهُ  ِ فَِمنحهُ  مح ََنهى ََبِ

َتِصد  مُّ  مإَِل ٱلح ٓ إَِله ُكُّ َوَما ََيحَحُد أَِب ۖ  قح تََٰيَٰتَِنا
َها ٱنلهاُس  ٣٢ َكُفور   َختهار   يُّ

َ
أ ُقواْ َربهكُ َيَٰٓ اْ يَوح  مح ٱته َشوح ـا ا له م  َوٱخح

لُودٌ ََيحزِي َواِلٌ  ا   ـ ً ُهَو َجاز  َعن َواِلِهِۦ َشيح  َعن َوَلِهِۦ َوََل َموح
ِ َحِق   َد ٱَّلله نهكُ ۖ   إِنه وَعح َيا َوََل َيُغره نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ نهُكُم ٱۡلح  مفَََل َتُغره

 ِ ِ ٱلحَغُروُر ٱب اَعةِ  ٣٣َّلله َ ِعنَدهُۥ ِعلحُم ٱلسه ُِل إِنه ٱَّلله ٱلحَغيحَث  َوُيََنِ
رحَحامِ 

َ لَُم َما ِِف ٱۡلح س  ۖ   َوَيعح رِي َنفح ِسُب َغد   َوَما تَدح اَذا تَكح ۖ   امه
ۡرض  
َ
ِيِ أ
َ
ُسُۢ بِأ رِي َنفح َ إِنه ٱ ۖ  َتُموُت  َوَما تَدح ُۢ َّلله   ٣٤ َعلِيٌم َخبُِۡي

 
 

 
  

 السجدة ُسوَرةُ 
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 معًا.چۦفِيهِ چ٢

َٰهُ چ٣ ى ََتَ  چۥٱفح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.

ٓ چ٥ َما   چ َل إِ  •ٱلسه

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

َمآءِ چللثانية   چَِۖل ا  ٱلسه

بدال ايًء مع املد  ، حركتنيوالإ

 والأول أأرحج 

َمآءِ چ  چيَٓل  ٱلسه

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال،  التسهيل للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

چ ۦإََِلحهِ چ٥

َٰهُ َسوه چ٩  چۥى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيم مجيعًا.

 چَقُهۥَخلح چ٨

ساكن الالم.  ابن كثري ابإ

 چ١٠
َ
 چ چَذا•أ

َ
 چنها•أ

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 ٢ ِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ ن ره مِ  هِ َب فِيٱلحِكَتَِٰب ََل َريح تََنِيُل  ١الٓٓم 
مح 
َ
َٰ أ ى ََتَ َقُّ مِ  بَلح  ۖ  هُ َيُقولُوَن ٱفح آ  اِبَِك تِلُنِذَر قَوحم  ن ره ُهَو ٱۡلح مه

َٰه تَى
َ
ِذير  مِِ  مأ

َتُدوَن  مح ِمِن َقبحلَِك لََعلههُ  ن نه ِي ٱ ٣َيهح ُ ٱَّله َّلله
ۡرَض 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو يهام  َخلََق ٱلسه
َ
ُثمه  َوَما بَيحَنُهَما ِِف ِستهةِ أ

َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحِش  َوََل  ن ُدونِهِۦ ِمن َوِلِ  مِِ  مَما لَكُ ۖ   ٱسح
ُروَن  ۖ  َشفِيع   فَََل َتَتَذكه

َ
َر ِمَن  ٤أ مح

َ َمآءِ إَِل يَُدبُِِر ٱۡلح  ٱلسه
ُرجُ  ۡرِض ُثمه َيعح

َ م   هِ إََِلح  ٱۡلح لحَف َسَنة   ِِف يَوح
َ
ۥٓ أ َداُرهُ ا  ََكَن ِمقح ِمِمه

وَن  َٰلَِك  ٥َتُعدُّ َهََٰدةِ ٱلحَعِزيُز ٱلرهِحيُم َذ َٰلُِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه َع
َسنَ  ٦ حح

َ
ِٓي أ نَسَِٰن ۖ   ُهۥَخلَقَ ء  ُكه ََشح  ٱَّله ِ

 َخلحَق ٱۡلح
َ
َوَبَدأ

لَُهۥ ِمن ُسَلَٰلَة   ُثمه َجَعَل  ٧ ِمن ِطني   آء   نَسح ِهني   ِمِن مه  ٨ مه
َٰ ُثمه َسوه  َع ۖ   وِحهِۦرُّ  نمِ  هِ َوَنَفَخ فِي هُ ى مح وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

فح 
َ بحَصََٰر َوٱۡلح

َ ُكُروَن  قَلِيَل   ۖ  َدةَ ـ ِ َوٱۡلح ا تَشح ْ  ٩مه ءَِذاَوقَالُٓوا
َ
 أ

ۡرِض 
َ  َضلَلحَنا ِِف ٱۡلح

َ
ق   ءِنهاأ

ِ  مبَلح هُ  ۖ  َجِديدِۢ  لََِف َخلح لَِقآءِ ب
َٰ ۞  ١٠َكَٰفُِروَن  مح َرِبِهِ  ِي مه  مكُ قُلح َيَتَوفهى حَموحِت ٱَّله لَُك ٱل

َ بِكُ   ١١تُرحَجُعوَن  مح ُثمه إَِلَٰ َرِبِكُ  مح ُوِكِ

 .ابن كثري بتسهيل اهلمزة الثانية يف اللكمتني

 ل يعده امليك رأأس أ ية، فهي  غري معدودة لبن كثري. چالٓمٓ چ١مالحظة: أ ية 

ق  چ٧٩مالحظة: أ ية 
يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري. چَجِديدِۢ  َخلح
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ْ رُُءوِسهِ  رُِموَن نَاكُِسوا حُمجح َربهَنآ  مح ِعنَد َرِبِهِ  مح َولَوح تََرىَٰٓ إِذِ ٱل
َملح َصَٰلًِحا إِنها ُموقُِنونَ  َنا َنعح َنا فَٱرحِجعح نَا وََسِمعح بحَِصح

َ
 َولَوح  ١٢ أ

ََٰها َوَلَِٰكنح َحقه ِشئحَنا  س  ُهَدى ُل ِمِّنِ ٓأَلتَيحَنا ُكه َنفح َقوح
 ٱلح

َعِنيَ  َجح
َ
نهةِ َوٱنلهاِس أ ِ

نه َجَهنهَم ِمَن ٱۡلح
َ
َِل مح
َ
ْ بَِما  ١٣ َۡل فَُذوقُوا

ٓ إِنها نَِسيَنَٰكُ  مح لَِقآَء يَوحِمكُ  مح نَِسيتُ  ْ َعَذاَب  ۖ  مح َهََٰذا َوُذوقُوا
ِ بَِما ُكنتُ  ُِلح َملُوَن  مح ٱۡلح ِمُن  ١٤َتعح َما يُؤح ِيَن إَِذا أَِبإِنه تََٰيَٰتَِنا ٱَّله

ْ بَِها ْۤاوُّرَخ ِد  ۤاٗدَّجُس ُذِكُِروا ْ ِِبَمح ََل  مح َوهُ  مح َرِبِهِ وََسبهُحوا
وَن۩  َِبُ َتكح ُعوَن  َعنِ  مح َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوُبهُ  ١٥يَسح حَمَضاِجِع يَدح ٱل

ا رَ ا َوَطَمع  َخوحف   مح َربههُ  لَُم  ١٦ يُنفُِقونَ  مح َزقحَنَٰهُ ا َوِممه فَََل َتعح
س   َِفَ لَهُ  َنفح خح

ُ
آ أ نُي  مِِ  ممه عح

َ
ةِ أ َملُوَن  ن قُره ُۢ بَِما ََكنُواْ َيعح َجَزآَء

َفَمن ََكَن  ١٧
َ
ِمن  أ َتوُۥَن ا ـله ا   ق  فَاسِ ا َكَمن ََكَن ُمؤح ا ١٨يَسح مه

َ
 أ

َٰلَِحَِٰت فَلَهُ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َُٰت  مح ٱَّله َوىَٰ  َجنه
ح
حَمأ ٱل

َملُوَن  ْ َيعح ْ  ١٩نُُزََلُۢ بَِما ََكنُوا ِيَن فََسُقوا ا ٱَّله مه
َ
َُٰهُم   َوأ َوى

ح
َفَمأ

ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل لَهُ ۖ   ٱنلهارُ 
ُ
ن ََيحرُُجواْ ِمنحَهآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
 مح ُُكهَمآ أ

ِي ُكنتُ ُذو ِ  مقُواْ َعَذاَب ٱنلهارِ ٱَّله بُونَ ب   ٢٠ هِۦ تَُكِذِ
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 چ وََجَعلحَنَُٰهۥچ٢٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چ٢٤
َ
ةَ ىٜأ  چ مه

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

وهل الطيبة هل وهجان 

بدال ايءً   التسهيل والإ

 چ
َ
ةَ يأ  چ مه

 چۦفِيهِ چ٢٥

 . ابن كثري بصةل هاء الضمري

حَمآَء چ٢٧  چَل ا  ٱل

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

  چِمنحُهۥچ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

ََبِ مِِ  مَونَلُِذيَقنههُ  كح
َ َنَٰ ُدوَن ٱلحَعَذاِب ٱۡلح دح

َ  َن ٱلحَعَذاِب ٱۡلح
ن ُذِكَِر أَِب ٢١يَرحِجُعوَن  مح لََعلههُ  لَُم ِممه ظح

َ
 تََٰيَِٰت َرِبِهِۦ ُثمه َوَمنح أ

 ٓ َرَض َعنحَها عح
َ
رِِمنَي ُمنَتقُِموَن  ۖ  أ حُمجح  َولََقدح َءاتَيحَنا  ٢٢إِنها ِمَن ٱل

َية   ِ مِِ  ُموَس ٱلحِكَتََٰب فَََل تَُكن ِِف ِمرح  ُه وََجَعلحَنَٰ ۖ   َقآئِهِۦن لِ
ِ ى د  هُ  َٰٓءِيَل  َبِّنٓ ـلِ َر ة   مح وََجَعلحَنا ِمنحهُ  ٢٣إِسح ئِمه

َ
رِنَا  أ مح

َ
ُدوَن بِأ  َيهح

 ْ وا ا َصََبُ ْ أَِبۖ   لَمه  إِنه َربهَك ُهَو  ٢٤تََٰيَٰتَِنا يُوقُِنوَن َوََكنُوا
ِصُل بَيحَنهُ  ْ  مح َيفح   ََيحَتلُِفونَ  هِ فِي يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ فِيَما ََكنُوا

ِد لَهُ  ٢٥ َو لَمح َيهح
َ
َنا ِمن َقبحلِهِ  مح أ لَكح هح

َ
 َن ٱلحُقُروِن مِِ  مَكمح أ

ُشوَن ِِف َمَسَِٰكنِهِ  َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰت   ۖ  مح َيمح َمُعونَ  ۖ  إِنه ِِف َذ فَََل يَسح
َ
  أ

نها نَُسوُق  ٢٦
َ
ْ أ ا َو لَمح يََروح

َ
حَمآَء إَِل أ رُِج ٱل ُُرزِ َفُنخح

ۡرِض ٱۡلح
َ  ٱۡلح

ُكُل  بِهِۦ َزرحَع  
ح
نح  هُ ِمنح تَأ

َ
نُفُسهُ  مح َعَُٰمهُ أ

َ
وَن  ۖ  مح َوأ فَََل ُيبحِِصُ

َ
 أ

  ٢٨َصَِٰدقنَِي  مح َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا ٱلحَفتحُح إِن ُكنتُ  ٢٧
ْ إِيَمَُٰنهُ  ِيَن َكَفُرٓوا   مح َوََل هُ  مح قُلح يَوحَم ٱلحَفتحِح ََل يَنَفُع ٱَّله

رِضح َعنحهُ  ٢٩يُنَظُروَن  عح
َ
 ٣٠نَتِظُروَن مُّ  مِظرح إِنههُ َوٱنتَ  مح فَأ

 
 

 ُسوَرة األحزاب
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  چ•ـٱَلَٰٓ چ٤

 ابحلذف للياء  ابن كثري

وهجان يف اهلمزة  وللزبي

التسهيل مع التوسط أأو 

بدال ايءًا مع املد  القرص، والإ

 املش بع وهو املقدم هل. 

 .چ ْ ٱَلَٰٓ چ

ويأأيت معه سكتة لطيفة عيل 

 الياء الساكنة ملنع الإدغام.

 والوهجان يف الطيبة

 معًا. چُرونَ هه ظه تَ چ

ابن كثري بفتح التاء وتشديد 

الظاء، وفتح الهاء مشددة 

 وحذف الألف.

 
 

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َها ٱنلهِبُّ ٱتهِق َيَٰٓ  يُّ
َ
حُمَنَٰفِقِنَي  أ َٰفِرِيَن َوٱل َ َوََل تُِطِع ٱلحَك  إِنه  ٱَّلله

َ ََكَن َعلِيًما َحِكيم    ۖ  ِبَِك ن ره مِ ٱتهبِعح َما يُوَحَٰٓ إََِلحَك وَ  ١ا ٱَّلله
َملُوَن َخبِۡي   َ ََكَن بَِما َتعح ح  ٢ا إِنه ٱَّلله ِ َوتََوَّكه َوَكََفَٰ  ۖ  لََعَ ٱَّلله

ِ َوكِيَل   ا َجَعَل ٱ ٣ بِٱَّلله ُ لِرَُجل  مه ِ ِِف َجوحفِهِۦ َّلله َبنيح
 ۖ  ِمِن قَلح

َوََٰجُكُم  زح
َ
َٰٓ َوَما َجَعَل أ َهَٰتِكُ ِهُروَن تَُظَٰ   ـ ِ ٱله مه

ُ
َوَما  ۖ  مح ِمنحُهنه أ

ِعَيآَءكُ  دح
َ
بحَنآَءكُ  مح َجَعَل أ

َ
َٰلِكُ  ۖ  مح أ لُكُ  مح َذ ِ  مقَوح َٰ ب فحَو

َ
ۖ   مح هِكُ أ

 ُ بِيَل قه َوُهَو َيُقوُل ٱۡلحَ  َوٱَّلله ِدي ٱلسه ُعوهُ  ٤ َيهح  مح ٓأِلبَآئِهِ  مح ٱدح
ِ  ُهوَ  قحَسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
ِ  ۖ  أ ْ ن له فَإ لَُمٓوا َٰنُكُ  مح َءابَآَءهُ  مح َتعح َو  مح فَإِخح
 فِيَمآ  ُجَناح   مح َولَيحَس َعلَيحكُ  ۖ  مح ٱِلِيِن َوَمَوََِٰلكُ  ِِف 

ح
َطأ خح

َ
 متُ أ

 ِ َدتح قُلُوُبكُ  هِۦب ا َتَعمه ُ َغُفو ۖ  مح َوَلَِٰكن مه  ار  َوََكَن ٱَّلله
ِمننَِي  ٥ِحيًما ره  حُمؤح َلَٰ بِٱل وح

َ
نُفِسهِ ٱنلهِبُّ أ

َ
ۥٓ ۖ   مح ِمنح أ َوَُٰجُه زح

َ
َوأ

َهَُٰتهُ  مه
ُ
ُضهُ ۖ   مح أ رحَحاِم َبعح

َ ْولُواْ ٱۡلح
ُ
َلَٰ بَِبعحض   مح َوأ وح

َ
ِ ِِف كَِتَٰ  أ ِب ٱَّلله

ِمننِيَ  حُمؤح حُمَهَِٰجرِيَن إِ  ِمَن ٱل ْ إَِلَٰٓ َوٱل َعلُٓوا ن َتفح
َ
ٓ أ َِلَآئِكُ َله وح

َ
 مأ

ُروف  مه  َٰلَِك ِِف ٱلحِكَتَِٰب ا   عح ُطور  ََكَن َذ  ٦ا َمسح
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 چَقامَ مَ چ١٣

 ابن كثري بفتح املمي الأوىل.

 چ ُيوَتَنابِ چ

 ابن كثري بكرس الباء.

 چ١٤
َ
 چتَوحَها َۡل

 ابن كثري هبمزة قطع دون مد.

 

نَا  َخذح
َ
 َومِنَك َوِمن نُّوح   مح ِميَثََٰقهُ ِمَن ٱنلهبِِيِـ َن ِإَوذح أ

 ِإَوبحَرَٰهِيَم 
َيمَ  نَا ِمنحهُ ۖ   َوُموَسَٰ وَِعيََس ٱبحِن َمرح َخذح

َ
ا ظ  يَثًَٰقا َغلِيمِِ  مَوأ

٧  ِ َِٰدقنِيَ  َل ـ َ َيسح لِ قِهِ  ٱلصه َعده  مح  َعن ِصدح
َ
َٰفِرِينَ  َوأ َعَذابًا  لِلحَك

َِلم  
َ
ِ َعلَيحكُ  ٨اأ َمَة ٱَّلله ْ نِعح ْ ٱذحُكُروا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ  مح َيَٰٓ
رحَسلحَنا َعلَيحهِ  ُجُنود   مح إِذح َجآَءتحكُ 

َ
مح ا له د  ا وَُجُنورِيح   مح َفأ

َملُونَ َوََكَن ٱا   تََروحهَ  ُ بَِما َتعح ن مِِ  مإِذح َجآُءوكُ  ٩ بَِصًۡيا َّلله
َفَل  َوِمنح  مح فَوحقِكُ  سح

َ
بحَصَُٰر َوَبلََغِت  مح ِمنكُ  أ

َ ِإَوذح َزاَغِت ٱۡلح
 ِ ََناِجَر َوَتُظنُّوَن بِٱَّلله ۠ ٱلحُقلُوُب ٱۡلح ُنونَا ُتِلَ ُهَنالَِك ٱبح  ١٠ٱلظُّ

ِمُنوَن  حُمؤح حَزاَل  ٱل ْ زِل حزِلُوا حُمَنَٰفُِقوَن ِإَوذح َيُقو ١١ا  َشِديد  َوُزل ُل ٱل
ِيَن ِِف قُلُوبِهِ  ا وََعَدنَا ٱ َرض  مه  مَوٱَّله ۥٓ إَِله مه ُ َورَُسوَُلُ َّلله

آئَِفة   ِإَوذح قَالَت ١٢ا ُغُرور   َِب ََل  مح ِمِنحهُ  طه َل َيَثح هح
َ
أ ُمَقاَم َيَٰٓ

ْ  مح لَكُ  تَ  ۖ   فَٱرحِجُعوا إِنه ٱنلهِبه َيُقولُوَن ِمِنحُهُم  فَرِيق  ِذُن ـ ح َويَسح
َرة   ُبُيوَتَنا َرة   َعوح َولَوح  ١٣ا إَِله فَِرار  ُدوَن إِن يُرِيۖ   َوَما ِهَ بَِعوح

َطارِهَ مِِ  مُدِخلَتح َعلَيحهِ  قح
َ
ْ ٱلحفِتحَنَة نح أ َوَما ٓأَلتَوحَها ا ُثمه ُسئِلُوا
ٓ إَِله يَِسۡي   ْ بَِها ْ  ١٤ا تَلَبهُثوا ََٰهُدوا ْ َع َ ِمن َقبحُل َولََقدح ََكنُوا ٱَّلله
َبَٰرَ  دح
َ ِ  ۖ  ََل يَُولُّوَن ٱۡلح ُد ٱَّلله  ١٥ وَل  ـ ُ َمسح  َوََكَن َعهح
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  چۦَعلَيحهِ چ١٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

  چُبونَ َُيحسِ چ٢٠

ابن كثري بكرس السني.

َوةٌ إِ چ٢١  چسح

ابن كثري بكرس اهلمزة.

 

تُ  وِ ٱلحَقتحِل ِإَومِِ  مقُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلحفَِراُر إِن فََررح
َ
حَموحِت أ ا ذ  َن ٱل

ِي َيعحِصُمكُ  ١٦ ا ُتَمتهُعوَن إَِله قَلِيَل  ـله  َن مِِ  مقُلح َمن َذا ٱَّله
َراَد بِكُ ٱ

َ
ِ إِنح أ َراَد بِكُ  مح َّلله

َ
وح أ
َ
َة   مح ُسوًٓءا أ ُدوَن َوََل ََيِ  ۖ   رَۡحح

ِ َوَِلِ   ن ُدونِ مِِ  ملَهُ  لَُم ٱ۞ ١٧ا ا َوََل نَِصۡي  ٱَّلله ُ َقدح َيعح  َّلله
حُمَعِوِقنِيَ  َٰنِهِ  مح ِمنكُ  ٱل َو َقآئِلنَِي ِۡلِخح

تُوَن َوََل ۖ   َهلُمه إََِلحَنا مح َوٱلح
ح
يَأ

َس 
ح
َأ ةً  ١٨ إَِله قَلِيًَل ٱِلح ِشحه

َ
َوحُف  َجآءَ  فَإَِذا مح  َعلَيحكُ  أ  ٱۡلح

َتهُ  يح
َ
ُيُنهُ  يَنُظُروَن إََِلحَك  مح َرأ عح

َ
ِي ُيغحََشَٰ  مح تَُدوُر أ  هِ َعلَيح َكٱَّله

حَموحتِ  َوحُف َسلَُقوكُ ۖ   ِمَن ٱل ِ  مفَإَِذا َذَهَب ٱۡلح حِسَنة  ِحَداد  ب ل
َ
أ

 ِ َۡيح
ًة لََعَ ٱۡلح ِشحه

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَمح  ۖ  أ

ُ
حح  أ

َ
ِمُنواْ فَأ ُ يُؤح َمَٰلَهُ َبَط ٱَّلله عح

َ
 ۖ  مح أ

ِ يَِسۡي   َٰلَِك لََعَ ٱَّلله ْ َُيحَسُبوَن  ١٩ا َوََكَن َذ َهُبوا َزاَب لَمح يَذح حح
َ ۖ   ٱۡلح

ِت ِإَون 
ح
نههُ يَأ

َ
ْ لَوح أ وا َزاُب يََودُّ حح

َ َراِب بَ  مٱۡلح عح
َ اُدوَن ِِف ٱۡلح

ۢنَبآئِكُ ـ َ يَسح 
َ
ْ فِيكُ ۖ   مح لُوَن َعنح أ ْ مه  مَولَوح ََكنُوا ََٰتلُٓوا إَِله ا َق

ِ ِِف رَُسوِل ٱ مح َقدح ََكَن لَكُ له  ٢٠ َل  قَلِي َوةٌ َّلله سح
ُ
ِ  ة  َحَسنَ أ ِ َمن ل

َ َكثِۡي   َوحَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّلله َ َوٱَلح ا رََءا  ٢١ا ََكَن يَرحُجواْ ٱَّلله َولَمه
ح  ِمُنوَن ٱل ُ َورَُسوَُلُۥ ُمؤح ْ َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّلله َزاَب قَالُوا حح

َ ٱۡلح
ۥ   ُ َورَُسوَُلُ ٓ إِيَمَٰن   مح َوَما َزاَدهُ  َوَصَدَق ٱَّلله لِيم  إَِله  ٢٢ا ا َوتَسح
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  چۦَعلَيحهِ چ٢٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ٢٤
َ
 چوح َشا أ

مع الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

القرص والتوسط، والقرص 

  أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

  وهو املقدم

 چ۬اوح َشآَء چ

بدال أألفًا.  والإ

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجني الشاطبية، ووجه 

 حبذف اهلمزة الأوىل اكلزبي.

 

َبيه چ٣٠  چَنة  مُّ

 ابن كثري بفتح الياء.

 چنَُضَِٰعِفح چ
 چٱلحَعَذاَب چ

ابن كثري ابلنون بدل الياء 

وكرس العني وتشديدها، وفتح 

 الباء.

 

ِمننَِي  حُمؤح ْ  رَِجال  ِمَِن ٱل ْ ٱَصَدقُوا ََٰهُدوا َ َما َع  مهُ فَِمنح ۖ   هِ َعلَيح َّلله
ْ َتبحِدي ن يَنَتِظُر  مه  من قَََضَٰ ََنحَبُهۥ َوِمنحهُ مه  لُوا  ٢٣ َل  َوَما بَده
 ِ زَِي ـلِ قِهِ َيجح َِٰدقنَِي بِِصدح ُ ٱلصه حُمَنَٰفِقِنَي إِن  مح ٱَّلله َب ٱل َوُيَعِذِ

وح 
َ
َ ََكَن َغُفو مح  َيُتوَب َعلَيحهِ َشآَء أ َوَرده  ٢٤ اِحيم  ا ره ر  إِنه ٱَّلله

ْ بَِغيحِظهِ ٱ ِيَن َكَفُروا ُ ٱَّله ْ َخۡيح   مح َّلله ُ وَ ا   لَمح َيَنالُوا َكََف ٱَّلله
ِمننَِي  حُمؤح ُ قَوِيًّا َعزِيز   ۖ  ٱلحقَِتاَل ٱل ِيَن  ٢٥ا َوََكَن ٱَّلله نَزَل ٱَّله

َ
َوأ

ِل ٱلحِكَتَِٰب نح مِِ  مَظََٰهُروهُ  هح
َ
ِِف  َوقََذَف  مح ِمن َصَياِصيهِ أ

َب فَرِيق   قُلُوبِِهمُ  وَن ٱلرُّعح ِِسُ
ح
ُتلُوَن َوتَأ َرثَكُ  ٢٦ افَرِيق  ا َتقح وح

َ
 مح َوأ

ۡرَض 
َ
ََٰرهُ  مح هُ أ َٰلَهُ  مح َودتََِٰي َو مح

َ
ۡر مح َوأ

َ
ِ  وَها  َتَطـ ُ  مح ا له ض  َوأ

َٰ ُكِ ُ لََعَ َوََكَن ٱَّلله
ء   َها ٱنلهِبُّ  ٢٧ا قَِدير   ََشح يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

َ
َوَِٰجَك إِن ُكنُُته تُرِدحَن زح قُل ِۡلِ

ُكنه  َِسِِحح
ُ
َمِتِعحُكنه َوأ

ُ
َ أ َيا َوزِينََتَها َفَتَعالَنيح نح ةَ ٱلُّ َيوَٰ َ ٱۡلح

اح   اَر ِإَون ُكنُُته تُرِدحَن ٱ ٢٨ ا ََجِيَل  َِسَ َ َورَُسوََلُۥ َوٱله َّلله
ِسَنَِٰت  َعده لِلحُمحح

َ
َ أ ًرا َعِظيم  ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنه ٱَّلله جح

َ
 ٢٩ا ِمنُكنه أ

 ٓ ِت تََٰيَٰنَِسا
ح
ِ َمن يَأ َبِيَِنة   ِمنُكنه بَِفَِٰحَشة  َء ٱنلهِبِ لََها يَُضََٰعفح  مُّ

ِ ٱلحَعَذاُب  َفنيح ِ يَِسۡي   ۖ  ِضعح َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ٣٠ا َوََكَن َذ
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ٓ ٱلچ٣٢   چنإِ  •نَِِسا

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان 

 للثانيةالتسهيل 

 چِۖنا  نَِِسآِء ٱلچ

بدال ايًء مع املد املش بع،  والإ

 والأول أأرحج.

 چيٓن نَِِسآءِ ٱلچ

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال،  التسهيل للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

نَ چ٣٣   چَوقِرح

 ابن كثري بكرس القاف.

 معًا. چ بُِيوتُِكنه چ

 ابن كثري بكرس الباء.

نَ ته  َوَل چ   چََبهجح

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 املش بع.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

َملح َصَٰلِح  ۞  ِ َورَُسوَِلِۦ َوَتعح ُنتح ِمنُكنه َّلِله تَِهآ ا نُّ َوَمن َيقح ؤح
نَا لََها رِزحق   َتدح عح

َ
ِ َوأ َتنيح َرَها َمره جح

َ
ٓ تََٰيَٰنِسَ  ٣١ا ا َكرِيم  أ ِ ا َء ٱنلهِبِ

َحد  
َ
ُُته َكأ َقيحُُته نَِِسآءِ إِِن ٱلِمَِن  لَسح لِ  ۖ  ٱته َن بِٱلحَقوح  فَََل ََّتحَضعح

ِي ِِف قَلحبِهِۦ َمَرض   َمَع ٱَّله َل   َفَيطح ُروف  َوقُلحَن قَوح عح نَ  ٣٢ا  مه  َوقَرح
َن ُبُيوتُِكنه ِِف  وَلَٰ َوََل َتََبهجح

ُ َج ٱلحَجَِٰهلِيهةِ ٱۡلح َن ۖ   َتََبُّ قِمح
َ
َوأ
ۥٓ  َ َورَُسوََلُ َن ٱَّلله ِطعح

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتنَِي ٱلزه لَوَٰ َما  ۖ  ٱلصه  إِنه

َس  هَِب َعنُكُم ٱلرِِجح ُ َِلُذح َيحِت َوُيَطِهَِركُ يُرِيُد ٱَّلله
َل ٱِلح هح

َ
  مح أ

ِهۡي   َن َما ُيتحَلَٰ ِِف  ٣٣ا َتطح ِ ِمنح  ُبُيوتُِكنه َوٱذحُكرح َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله
َمةِ  ِكح َ  إِنه  ۖ  َوٱۡلح لِِمنَي  ٣٤ََكَن لَِطيًفا َخبًِۡيا ٱَّلله حُمسح إِنه ٱل

ِمَنَٰ  حُمؤح ِمننَِي َوٱل حُمؤح لَِمَِٰت َوٱل حُمسح َٰنَِتَِٰت َوٱل َٰ َٰنِتنَِي َوٱلح َٰ ِت َوٱلح
َِٰدقنِيَ  َِٰت  َوٱلصه َِٰدَق ََِٰبِينَ  َوٱلصه َٰ  َوٱلصه َوٱلحَخَِٰشعنَِي  بَِرَٰتِ َوٱلصه

ئِِمنَي َوٱلحَخَِٰشَعَِٰت  َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق حُمَتَصِدِ قنَِي َوٱل حُمَتَصِدِ َوٱل
ئَِمَِٰت َوٱلحَحَٰفِِظنَي فُُروَجهُ  َٰٓ َٰكِرِيَن  مح َوٱلصه َوٱلحَحَٰفَِظَِٰت َوٱلذه

َ َكثِۡي   ُ لَهُ ا ٱَّلله َعده ٱَّلله
َ
َِٰت أ َٰكَِر فَِرة  مه  مَوٱلذه ًرا َعِظيم   غح جح

َ
 ٣٥ا َوأ
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  چُكونَ تَ چ٣٦

 بدل الياء.ابن كثري ابلتاء 

 معًا. چۦَعلَيحهِ چ٣٧

 چۦُمبحِديهِ چ

َٰهُ چ   چۥََّتحَشى

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعاً 

 

 

 

 

 

 

 

ِ چ٤٠   چ مَ وََخات

 ابن كثري بكرس التاء.

 

  چوََسِبُِحوهُۥچ٤٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِمن  َوَما ََكَن 
ِمَنة  إَِذا َوََل مُ  لُِمؤح ُ ؤح ن قَََض ٱَّلله

َ
ًرا أ مح

َ
ۥٓ أ  َورَُسوَُلُ

رِهِ يَُكوَن  مح
َ
َِۡيَةُ مِنح أ َ َورَُسوََلُۥوَ ۖ   مح لَُهُم ٱۡلح  َمن َيعحِص ٱَّلله

بِين   َفَقدح َضله َضَلََٰل   نحَعَم ٱ ٣٦ا مُّ
َ
ِٓي أ ُ َعلَيح ِإَوذح َتُقوُل لَِّله  هِ َّلله

َت َعلَيح  نحَعمح
َ
ِسكح َعلَيحَك َزوحَجَك  هِ َوأ مح

َ
َ َوَُّتحَِف ِِف  أ  َوٱتهِق ٱَّلله

ُ ُمبحِدي ِسَك َما ٱَّلله َٰ  هِ َنفح ن ََّتحَشى
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ  ۖ  هُ َوََّتحََش ٱنلهاَس َوٱَّلله

ا قَََضَٰ َزيحد   َنَٰ ِمِنحَها َوَطر   فَلَمه َكَها لَِِكح ََل يَُكوَن لََعَ ا َزوهجح
ح  ِمننَِي مُ ٱل ِعَيآئِهِ ِِفٓ  َحَرج  ؤح دح

َ
َوَِٰج أ زح

َ
ْ ِمنحُهنه َوَطر   مح أ ا ا   إَِذا قََضوح

ُر ٱ مح
َ
ُعوَل  َوََكَن أ ِ َمفح ا ََكَن  ٣٧ َّلله ِ مه  ٱنلهِبِ

فِيَما  ِمنح َحَرج  لََعَ
ُ ََلُۥفََرَض ٱ اْ ِمن َقبحُل ۖ   َّلله ِيَن َخلَوح ِ ِِف ٱَّله رُ  ۖ  ُسنهَة ٱَّلله مح

َ
 َوََكَن أ

ِ قََدر   ُدوًراٱَّلله قح ِيَن  ٣٨ ا مه ِ ٱَّله نَُهۥ  ُيَبلُِِغوَن رَِسََٰلَِٰت ٱَّلله َشوح َوَيخح
 َ َحًدا إَِله ٱَّلله

َ
َن أ ِ َحِسيب  ۖ   َوََل ََيحَشوح ا ََكَن  ٣٩ا َوَكََفَٰ بِٱَّلله مه

دٌ  َحد   ُُمَمه
َ
ٓ أ بَا
َ
ِ ره ن َوَلَٰكِ  مح َجالِكُ ن ِرِ مِِ  أ  وََخاَتمَ ُسوَل ٱَّلله
 ِ ُ بُِكِلِ َوََكَن ۖ   نَ ـ  ٱنلهبِِي ء  َعلِيم  ٱَّلله ِيَن  ٤٠ا ََشح َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ر   َ ذِكح ْ ٱَّلله ْ ٱذحُكُروا َرة   هُ ُحووََسِبِ  ٤١ا ا َكثِۡي  َءاَمُنوا ِصيًَل  بُكح
َ
َوأ

ِي يَُصِلِ  ٤٢
رَِجكُ َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ  مح  َعلَيحكُ ُهَو ٱَّله  ِمِنَ  مَِلُخح

لَُمَِٰت إَِل ٱنلُّورِ  ِمننَِي َوََكَن  ۖ  ٱلظُّ حُمؤح  ٤٣ارَِحيم  بِٱل
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نَُهۥ َسَلَٰم   مح ََتِيهُتهُ  َعده لَهُ  ۖ  يَوحَم يَلحَقوح
َ
ر   مح َوأ جح

َ
 ٤٤ا ا َكرِيم  أ

َها َيَٰٓ  يُّ
َ
رحَسلح أ

َ
ٓ أ ا  ٤٥ا ا َونَِذير  ا َوُمبَِّشِ  َنََٰك َشَِٰهد  ٱنلهِبُّ إِنه

اج  َوَداِعًيا  ِ بِإِذحنِهِۦ َوِِسَ نِۡي  إَِل ٱَّلله ِ  ٤٦ا ا مُّ حمُ  َوبَِّشِ ِمننَِي ٱل ؤح
نه لَهُ 

َ
َل  مِِ  مبِأ ِ فَضح َٰفِرِيَن  ٤٧ا  َكبِۡي  َن ٱَّلله َوََل تُِطِع ٱلحَك

حُمَنَٰفِقِنَي  َٰهُ َوٱل َذى
َ
ِ  مح َوَدعح أ ح لََعَ ٱَّلله ِ َوكِيَل   ۖ  َوتََوَّكه  َوَكََفَٰ بِٱَّلله

ْ إَِذا نََكحح  ٤٨ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِمَنَِٰت َيَٰٓ حُمؤح ُثمه ُتُم ٱل

وُهنه َفَما لَكُ  ن َتَمسُّ
َ
ُتُموُهنه ِمن َقبحِل أ َعلَيحِهنه ِمنح  مح َطلهقح

ة   وَنَها ِعده َتدُّ اح  ۖ   َتعح  ٤٩ ا ََجِيَل  َفَمِتُِعوُهنه َوَِسُِِحوُهنه َِسَ
َها  يُّ
َ
أ لَلحَنا ٱنلهِبُّ َيَٰٓ حح

َ
آ أ ُجورَُهنه إِنه

ُ
َِٰتٓ َءاَتيحَت أ َوََٰجَك ٱله زح

َ
لََك أ

ُ َعلَيحَك َوَبَناِت َعِمَِك  فَآَء ٱَّلله
َ
ٓ أ ا َوَما َملََكتح يَِميُنَك ِممه

َن  َِٰت َهاَجرح َٰتَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخََٰلَٰتَِك ٱله َوَبَناِت َعمه
ة  َمَعَك َوٱمح 
َ
َراَد ٱنلهِبُّ  َرأ

َ
ِ إِنح أ َسَها لِلنهِبِ

ِمَنًة إِن َوَهَبتح َنفح ؤح  مُّ
تَ  ن يَسح

َ
حمُ له  ة  نِكَحَها َخالَِص أ ِمننِيَ َك ِمن ُدوِن ٱل َنا  قَدح ۖ   ؤح َعلِمح

َنا َعلَيحهِ  َوَِٰجهِ  مح َما فََرضح زح
َ
يحَمَُٰنهُ  مح ِِفٓ أ

َ
لَِكيحََل  مح َوَما َملََكتح أ

ُ َغُفوَوََكَن ٱۖ   يَُكوَن َعلَيحَك َحَرج    ٥٠ا ِحيم  ا ره ر  َّلله
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 چءُ تُرحِج چ٥١

بدال الياء مهزة  ابن كثري ابإ

 مضمومة.

 

 

 

ن ته چ٥٢
َ
َل أ  چ َبده

 الزبي بتشديد التاء وصاًل.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 چبُِيوَت چ٥٣

 ابن كثري بكرس الباء.

َٰهُ چ  چۥإِنَى
 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.

  چلُوُهنه فَسَ چ

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

  چۥَُّتحُفوهُ چ٥٤

 .الضمريابن كثري بصةل هاء 

َوَمِن ۖ   َك َمن تََشآءُ وِٓي إََِلح ـ ح ُهنه َوتُ َمن تََشآُء ِمنح تُرحِج ۞  
نح َعَزلحَت فَََل ُجَناَح َعلَيحَك  َتَغيحَت ِممه ن َتَقره  ۖ  ٱبح

َ
َنَٰٓ أ دح

َ
َٰلَِك أ َذ
َ بَِمآ َءاتَيحَتُهنه ُُكُُّهنه  ُيُنُهنه َوََل َُيحَزنه َوَيرحَضنيح عح

َ
لَُم  ۖ  أ ُ َيعح َوٱَّلله

ُ َعلِيًما َحلِي ۖ   مح َما ِِف قُلُوبِكُ    َُيِلُّ لََك َله  ٥١ ام  َوََكَن ٱَّلله
ن  ٱلنَِِسآءُ 

َ
ُد َوََلٓ أ َل ِمنُۢ َبعح َوَٰج   َتَبده زح

َ
َجَبَك  بِِهنه ِمنح أ عح

َ
َولَوح أ

ُنُهنه إَِله َما َملََكتح يَِميُنَك  ِ ۖ   ُحسح
َٰ ُكِ ُ لََعَ  ء  ََشح َوََكَن ٱَّلله

ُخلُواْ  ٥٢ا قِيب  ره  ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَدح َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِ  ُبُيوَت َيَٰٓ ن ٱنلهِبِ

َ
ٓ أ إَِله

َذنَ  َٰ  مح لَكُ  يُؤح َ َنَِٰظرِيَن إِنَى  مح َوَلَِٰكنح إَِذا ُدِعيتُ  هُ إَِلَٰ َطَعام  َغۡيح
واْ  مح تُ فَٱدحُخلُواْ فَإَِذا َطعِمح  تَ فَٱنتَِّشُ إِنه  ۖ  ِۡلَِديث  نِِسنَي ـ ح َوََل ُمسح

َٰلِكُ  ذِي ٱنلهِبه  مح َذ ۦ ِمنكُ ََكَن يُؤح ِ َتۡحح ُ ََل ۖ   مح فََيسح َوٱَّلله
ۦ ِ َتۡحح َقِِ  يَسح ُُموُهنه َمَتَٰع   ۖ  ِمَن ٱۡلح تلح

َ
ـ َ ا ِإَوَذا َسأ ِمن لُوُهنه فَسح

َٰلِكُ  ۖ  ِحَجاب   َوَرآءِ  َهُر لُِقلُوبِكُ  مح َذ طح
َ
َوَما ََكَن  ۖ  َوقُلُوبِِهنه  مح أ

ْ رَُسوَل  مح لَكُ  ُذوا ن تُؤح
َ
َوََٰجُهۥ ِمنُۢ أ زح

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِ َوََلٓ أ ٱَّلله

بَدً 
َ
ِدهِۦٓ أ َٰلِكُ ا   َبعح ِ َعِظيًما  مح إِنه َذ إِن ُتبحُدواْ  ٥٣ََكَن ِعنَد ٱَّلله

وح َُّتحُفوـ ً َشيح 
َ
ء  َعلِي هُ ا أ َ ََكَن بُِكِلِ ََشح  ٥٤ ام  فَإِنه ٱَّلله
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ٓ چ٥٥ َنا بح
َ
َٰنِِهنه  •أ َو   چإِخح

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

 للثانية

َنآءِ چ  بح
َ
َٰنِِهنه ِۖا  أ َو  چخح

بدال ايًء مع املد املش بع،  والإ

 والأول أأرحج.

َنآءِ چ بح
َ
َٰنِِهنه َٓيح  أ  چَو

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه: التسهيل للثانية، 

بدال، واحلذف للأوىل.  والإ

َنآءِ چ بح
َ
َٰتِِهنه ََيَ أ   چَو

بدال ايًء للهمزة  ابن كثري ابلإ

 الثانية.

  چَعلَيحهِۦ چ٥٦

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 
 

 

َٰنِهِنه َله   َو بحَنآئِِهنه َوََلٓ إِخح
َ
 ُجَناَح َعلَيحِهنه ِِفٓ َءابَآئِِهنه َوََلٓ أ

َٰنِِهنه َوََلٓ  َو َنآءِ إِخح بح
َ
َٰتِِهنه َوََلٓ أ َخَو

َ
َنآءِ أ بح

َ
َوََل نَِسآئِِهنه َوََل َما أ

يحَمَُٰنُهنه 
َ
َ ۖ   َملََكتح أ ء   ۖ  َوٱتهقِنَي ٱَّلله ِ ََشح

َٰ ُكِ َ ََكَن لََعَ  إِنه ٱَّلله
َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن ٥٥َشِهيًدا  ِ  إِنه ٱَّلله  ٱنلهِبِ

َها  لََعَ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِيَن  ْ ٱَّله ْ َعلَيح  َءاَمُنوا لِيًما هِ َصلُّوا ْ تَسح ِيَن  ٥٦ وََسلُِِموا إِنه ٱَّله
 ُ َ َورَُسوََلُۥ لََعَنُهُم ٱَّلله ُذوَن ٱَّلله َعده  يُؤح

َ
نحَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ِِف ٱلُّ

ِهين  ا َعَذاب   مح لَه ِيَن يُ  ٥٧ا مُّ ِمَنَِٰت َوٱَّله حُمؤح ِمننَِي َوٱل حُمؤح ُذوَن ٱل ؤح
ِ َما  ْ َفَقدِ بَِغۡيح تََسُبوا َتَٰن   ٱكح ْ ُبهح َتَملُوا بِين  ِإَوثحم   اٱحح  ٥٨ اا مُّ

َها ٱنلهِبُّ قُل يُّ
َ
أ   َيَٰٓ

َ
ِمننَِي ِۡلِ حُمؤح َوَِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱل زح

ننَِي َعلَيحِهنه ِمن َجَلَٰبِيبِِهنه   َن فَََل  يُدح َرفح ن ُيعح
َ
َنَٰٓ أ دح

َ
َٰلَِك أ َذ

َن   َذيح ُ َوََكَن  يُؤح ِ له  ۞ ٥٩ا م  ِحيا ره ر  َغُفو ٱَّلله مح يَنَتهِ ن له ئ
حُمَنَٰفُِقوَن  ِيَن ِِف قُلُوبِهِ ٱل حُمرحِجُفوَن ِِف  َرض  مه  مَوٱَّله َوٱل
حَمِديَنةِ  رَِينهَك بِهِ ٱل  ٦٠ ُثمه ََل َُيَاوُِرونََك فِيَهآ إَِله قَلِيَل   مح نَلُغح
لحُعوننِيَ  ْ ۖ   مه ِخُذوا

ُ
ْ أ َنَما ثُقُِفٓوا يح

َ
تِيَل  أ ْ َتقح ِ ُسنهَة ٱ ٦١ َوُقِتِلُوا َّلله

اْ ِمن َقبحُل   ِيَن َخلَوح ِ َتبحِديَل   ِِف ٱَّله  ٦٢َولَن ََتَِد لُِسنهةِ ٱَّلله
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  چاَكثِۡي  چ٦٨

 ابن كثري ابلثاء بدل الباء.

اَعةِ  ـ َ يَسح  ِ   لَُك ٱنلهاُس َعِن ٱلسه َما ِعلحُمَها ِعنَد ٱَّلله َوَما  قُلح إِنه
اَعَة تَُكوُن قَرِيًبا رِيَك لََعله ٱلسه َ لََعَن  ٦٣ يُدح إِنه ٱَّلله

َعده لَهُ 
َ
َٰفِرِيَن َوأ بَ َخَِِٰلِيَن  ٦٤َسعًِۡيا  مح ٱلحَك

َ
ٓ أ ا ـله ۖ   اد  فِيَها

ِِف ٱنلهارِ  مح يَوحَم ُتَقلهُب وُُجوُههُ  ٦٥ا ا َوََل نَِصۡي  ََيُِدوَن َوَِلِ  
 َ َنا ٱَّلله َطعح

َ
ٓ أ َنا ٱلرهُسوََل۠ َيُقولُوَن تََٰيَٰلَيحتََنا َطعح

َ
ْ َربهَنآ  ٦٦َوأ َوقَالُوا

بِيََل۠  َضلُّونَا ٱلسه
َ
آَءنَا فَأ َنا َساَدَتَنا َوُكََبَ َطعح

َ
آ أ ٓ  ٦٧ إِنه  مح َءاتِهِ  َربهَنا

ِ ِمَن ٱلحَعَذاِب َوٱلحَعنحهُ  َفنيح ن   مح ِضعح ِيَن  ٦٨ا َكبِۡي  ا لَعح َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِيَن َءاَمنُ  ْ َكٱَّله ْ ََل تَُكونُوا ْ ُموَسَٰ َفََبه وا ا ا َءاَذوح ُ ِممه هُ ٱَّلله
َ
أ

 ْ ِ وَِجيه   ۖ  قَالُوا ْ ٱتهُقواْ  ٦٩ا َوََكَن ِعنَد ٱَّلله ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َل   َ َوقُولُواْ قَوح لِحح  ٧٠ا  َسِديد  ٱَّلله َمَٰلَكُ  مح لَكُ يُصح عح
َ
فِرح  مح أ َوَيغح

ًزا ۖ   مح ُذنُوَبكُ  مح لَكُ  َ َورَُسوََلُۥ َفَقدح فَاَز فَوح َوَمن يُِطِع ٱَّلله
َمانََة  ٧١ َعِظيًما

َ َنا ٱۡلح ۡرِض إِنها َعَرضح
َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلح  لََعَ ٱلسه

ن َُيحِملحَنَها وَ 
َ
َ أ َبنيح

َ
َباِل فَأ ِ

َن ِمنحَها وََۡحَلََها َوٱۡلح َفقح شح
َ
نَسَٰنُ أ ِ

ۖ   ٱۡلح
ِ  ٧٢ َل  ا َجُهوإِنهُهۥ ََكَن َظلُوم   َب ٱـلِ حُمَنَٰفِقِنَي ُيَعِذِ ُ ٱل َّلله

ِكنِيَ َوٱ ُمّشح
ح َِٰت َوٱل َٰ حُمَنَٰفِ ُ  ل َِكَِٰت َوَيُتوَب ٱَّلله حُمّشح لََعَ َوٱل

ِمَنَِٰت  حُمؤح ِمننَِي َوٱل حُمؤح ُ َغُفوَوََكَن ۖ   ٱل ُۢا ا ره ر  ٱَّلله  ٧٣ِحيَم
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 ُسوَرة سبأ
 

 

 
 

 
 
 

  چۥَعنحهُ چ٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
  چزِينَ ُمَعجِِ چ٥

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد اجلمي.

 چَرَِٰط سِ چ٦

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 ابلسني والصاد.

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِي ََلُۥ َما ِِف  ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ۡرِض َوََلُ ٱۡلح
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ٱلسه

ُد ِِف ٱٓأۡل َمح َِكيُم ٱۡلحَ  ۖ   ِخَرةِ ٱۡلح لَُم َما يَلُِج ِِف  ١بُِۡي َوُهَو ٱۡلح َيعح
ُرُج  َمآءِ َوَما َيعح ۡرِض َوَما ََيحُرُج ِمنحَها َوَما يََنُِل ِمَن ٱلسه

َ ٱۡلح
ِ  ٢َوُهَو ٱلرهِحيُم ٱلحَغُفوُر ا   فِيهَ  تِيَنا َوقَاَل ٱَّله

ح
يَن َكَفُرواْ ََل تَأ

اَعةُ  تَِينه ۖ   ٱلسه
ح
 بََلَٰ َوَرَِبِ تَلَأ

َٰلِِم ٱلح  مح كُ قُلح ُزُب ۖ   َغيحبِ َع ََل َيعح
ة   هُ َعنح  َغُر ِمن  ِمثحَقاُل َذره صح

َ
ۡرِض َوََلٓ أ

َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلح َمََٰو ِِف ٱلسه
َٰلَِك   ِِف كَِتَٰب  َذ

ََبُ إَِله كح
َ
بِ  َوََلٓ أ ِ  ٣ ني  مُّ

ِ ـلِ زَِي ٱَّله يَن َيجح
َٰلَِحَِٰت  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ْوَلَٰٓئَِك لَهُ  ۖ  َءاَمُنوا

ُ
فَِرة  مه  مأ َورِزحق   غح

ِيَن َسَعوح  ٤ َكرِيم   ْوَلَٰٓئَِك لَهُ ُمَعَِٰجزِيَن ِِفٓ َءاتََٰيَٰتَِنا  َوٱَّله
ُ
 مح أ

َِلم  ن ِرِ مِِ  َعَذاب  
َ
ز  أ ْ ٱلحعِلحَم َوَيرَ  ٥جح وتُوا

ُ
ِيَن أ ِٓي ى ٱَّله ٱَّله

نزَِل إََِلحَك مِ 
ُ
ِدٓي إَِلَٰ ن ره أ َقه َوَيهح َعزِيزِ ِصَرَِٰط ِبَِك ُهَو ٱۡلح

ٱلح
َِميِد  ْ َهلح نَُدلُّكُ  ٦ٱۡلح ِيَن َكَفُروا َٰ رَُجل   مح َوقَاَل ٱَّله

 لََعَ
تُ  مح يُنَِبُِئكُ  ق  إِنهكُ  مح إَِذا ُمِزِقح  ُمَمزه

ق   مح ُكه
 ٧ َجِديد   لََِف َخلح

  

 سبأ ُسوَرة
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  چاف  كِسح چ٩

ساكن السني.ابن   كثري ابإ

ٓ چ َما   چنإِ  •ٱلسه

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

 للثانية

َمآءِ چ  چِۖنا  ٱلسه

بدال ايًء مع املد املش بع،  والإ

 والأول أأرحج.

َمآءِ چ  چيٓن ٱلسه

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه: التسهيل للثانية، 

بدال، واحلذف للأوىل.  والإ

چ ۦيََديحهِ چ١٢

 چۥنُِذقحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.

ََواِبۦچ١٣   چَكٱۡلح

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

م بِهِۦ ِجنهُۢة
َ
ِ َكِذبًا أ ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله فح

َ
ِمُنوَن بَِل ۖ   أ ِيَن ََل يُؤح ٱَّله

َعِيِد  َلَِٰل ٱِلح فَلَمح  ٨بِٱٓأۡلِخَرةِ ِِف ٱلحَعَذاِب َوٱلضه
َ
َ أ اْ إَِلَٰ َما َبنيح يََروح

يحِديهِ 
َ
ۡرِض مِِ  مَوَما َخلحَفهُ  مح أ

َ َمآءِ َوٱۡلح  ََّنحِسفح إِن  ۖ  َن ٱلسه
ح
هَشأ بِِهُم ن

قِطح َعلَيحهِ  وح نُسح
َ
ۡرَض أ

َ مَ ِمَِن ا كَِسف   مح ٱۡلح َٰلَِك ٓأَليَ إِنه  ۖ  آءِ ٱلسه  ة  ِِف َذ
ِ َعبحد  ِلِ 
نِيب   ُكِ َل  َولََقدح َءاتَيحَنا ۞  ٩ مُّ تََٰيَِٰجَباُل ۖ   َداوُۥَد ِمنها فَضح

 َ ۡيح ِوَِِب َمَعُهۥ َوٱلطه
َ
َِديَد ۖ   أ نَلها ََلُ ٱۡلح

َ
َملح َسَٰبَِغَٰت   ١٠َوأ ِن ٱعح

َ
 أ

ح  رح ِِف ٱلّسه َملُواْ َصَٰلًِحاۖ   دِ َوقَِدِ َملُوَن بَِصۡي  ۖ   َوٱعح  ١١ إِِنِ بَِما َتعح
ر  َولُِسلَيحَمََٰن ٱلِرِيَح ُغُدوَُّها  ر  َشهح َسلحَنا ََلُۥ ۖ   َوَرَواُحَها َشهح

َ
َوأ

رِ  قِطح
َ ٱلح َ يََديح ۖ   َعنيح َمُل َبنيح ِنِ َمن َيعح ِ

َوَمن ۖ   بِإِذحِن َرِبِهِۦ هِ َوِمَن ٱۡلح
رِنَا نُِذقح  مح يَزِغح ِمنحهُ  مح

َ
عِۡيِ  هُ َعنح أ َملُوَن  ١٢ِمنح َعَذاِب ٱلسه َيعح

َحَٰرِيَب َوتََمَٰثِيَل  ََواِب  وَِجَفان   ََلُۥ َما يََشآُء ِمن مه  ر  َوقُُدوَكٱۡلح
ر   ۖ   اِسَيَٰت  ره  ْ َءاَل َداوُۥَد ُشكح َملُٓوا َوقَلِيل  ِمِنح ِعَبادَِي ا   ٱعح

ُكوُر  ههُ  ١٣ٱلشه حَموحَت َما َدل ا قََضيحَنا َعلَيحهِ ٱل تِهِۦٓ  مح فَلَمه َٰ َموح إَِله  لََعَ
ۡر
َ تَُهۥَدٓابهُة ٱۡلح

َ
ُكُل ِمنَسأ

ح
ا ۖ   ِض تَأ  فَلَمه

َ
نُّ أ ِ
وح ن له َخره تَبَيهَنِت ٱۡلح
حُمِهنِي  لَُموَن ٱلحَغيحَب َما َِلُِثواْ ِِف ٱلحَعَذاِب ٱل  ١٤ََكنُواْ َيعح
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 لَِسبَ چ١٥
َ
  چأ

الزبي بفتح اهلمزة وصاًل، وقنبل 

ساكهنا  لَِسبَ چ ابإ
ح
 .چأ

  چۥمُ هِ َمَسَِٰكنِ چ

ابن كثري بفتح السني وأألف 

 بعدها وكرس الاكف.

كح چ١٦
ُ
  چل  أ

ساكن الاكف. ابن  كثري ابإ

  چيَٰ َجَٰزَ يُ چ١٧

ابن كثري ابلياء املضمومة وفتح 

 الزاي.

  چٱلحَكُفورُ چ

 ابن كثري بضم الراء.

  چدح َبِعِ چ١٩

ابن كثري حبذف الألف وتشديد 

 العني وكرسها. 

  چَصَدَق چ٢٠

 ابن كثري بتخفيف ادلال.

َبُعوهُ چ  چ ۥفَٱته

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ْ چ٢٢   چقُُل ٱدحُعوا

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

َكنِ ِِف  لَِسَبإ  لََقدح ََكَن   ۖ   وَِشَمال   َجنهَتاِن َعن يَِمني  ۖ   َءايَة   مح هِ َمسح
ِق َرِبِكُ ن ِرِ ُُكُواْ مِ  ُكُرواْ ََلُۥ مح زح ة   ۖ  َوٱشح َ   َوَربٌّ َغُفور  َطِيَِبة   بَِلح
رحَسلحَنا َعلَيحهِ  ١٥

َ
َرُضواْ فَأ عح

َ
لحَنَٰهُ َسيحَل  مح فَأ  مح نهتَيحهِ ِِبَ  مٱلحَعرِِم َوَبده

ِ َذَواَِتح  كُ َجنهتَنيح
ُ
ل   ط  مح ـخَ  ل  أ

ثح
َ
ء   َوأ ر   وَََشح لِيل   ِمِن ِسدح

 ١٦ قَ
َٰلَِك َجَزيحَنَٰهُ  ِ  مَذ ْ  ب  ١٧ٱلحَكُفوَر إَِله نَُجَٰزِٓي َوَهلح  َما َكَفُروا
َنا  مح وََجَعلحَنا بَيحَنهُ  َ ٱلحُقَرى ٱلهِت َبََٰركح  َظَٰهَِرة  ى فِيَها قُر  َوَبنيح

 َ ۡيح نَا فِيَها ٱلسه رح يهامً ۖ   َوقَده
َ
ْ فِيَها ََلَاِلَ َوأ  ١٨ا َءاِمننَِي ِسُۡيوا

ْ َربهَنا  نُفَسهُ َبَٰعِدح َفَقالُوا
َ
ْ أ َفارِنَا َوَظلَُمٓوا سح

َ
َ أ  مح فََجَعلحَنَٰهُ  مح َبنيح

َحادِيَث َوَمزهقحَنَٰهُ 
َ
ق   مح أ  ُمَمزه

َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ۖ  ُكه ِ  ت  إِنه ِِف َذ ِ لِ
ُكِ

َق َولََقدح  ١٩ َشُكور   َصبهار   َبُعو إِبحلِيُس  مح َعلَيحهِ  َصده  هُ َظنهُهۥ فَٱته
حمُ ا إَِله فَرِيق   ِمننَِي ِمَِن ٱل َطَٰن  مِِ  مَوَما ََكَن ََلُۥ َعلَيحهِ  ٢٠ؤح

ن ُسلح
لََم  ِمُن بِٱٓأۡلإَِله نِلَعح نح َمن يُؤح َوَربَُّك ۖ   ُهَو ِمنحَها ِِف َشِك  ِخَرةِ ِممه

ء  َحفِيظ   ِ ََشح
َٰ ُكِ ِ  قُلِ  ٢١ لََعَ ْ ٱَّله ُعوا تُ ٱدح ن ُدوِن مِِ  ميَن زََعمح

ة   لُِكوَن ِمثحَقاَل َذره ِ ََل َيمح َِٰت َوََل ِِف  ٱَّلله َمََٰو ۡرِض َوَما ِِف ٱلسه
َ ٱۡلح

 ٢٢ َظِهۡي   ِمِن مَوَما ََلُۥ ِمنحهُ  فِيِهَما ِمن ِۡشحك   مح لَهُ 
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 چۥَعنحهُ چ٣٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چٱلحُقَرانِ چ

 ابن كثري ابلنقل.

 چۦيََديحهِ چ٣١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ذَِن ََلُۥَوََل تَنَفُع ٱلشه 
َ
ۥٓ إَِله لَِمنح أ َٰٓ إَِذا فُِزَِع  ۖ  َفََٰعُة ِعنَدهُ َحته

َوُهَو ٱلحَعِلُّ ۖ   قه قَالُواْ ٱۡلحَ ۖ   مح َربُّكُ  قَالُواْ َماَذا قَاَل  مح َعن قُلُوبِهِ 
ُزقُكُ ۞  ٢٣ٱلحَكبُِۡي  ۡرِض مِِ  مقُلح َمن يَرح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۖ   َن ٱلسه
 ُ وح إِيهاكُ ۖ   قُِل ٱَّلله

َ
آ أ وح ِِف َضَلَٰل  ى لََعَلَٰ ُهدً  مح ِإَونه

َ
بنِي   أ  ٢٤ مُّ

َنا َوََل نُسح  لُونَ ـ َ َله تُسح ل قُ  َرمح جح
َ
ٓ أ ا َملُوَن ـ َ َعمه ا َتعح  ٢٥ُل َعمه

َتُح بَيحَنَنا  َِقِ َوُهَو ٱلحَفتهاُح قُلح ََيحَمُع بَيحَنَنا َربَُّنا ُثمه َيفح
بِٱۡلح

تُ  ٢٦ ٱلحَعلِيمُ  َقح ۡلح
َ
ِيَن أ ُروِِنَ ٱَّله

َ
ِ  مقُلح أ ََكٓءَ ب بَلح ُهَو    َُكه ۖ   هِۦ ُۡشَ
ُ ٱلحَعزِيُز  َِكيُم ٱَّلله رحَسلحَنََٰك إَِله َكٓافه  ٢٧ٱۡلح

َ
ٓ أ ِ  ة  َوَما  لنهاِس لِ

لَُموَن ا َونَِذير  بَِشۡي   ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح
َ
  ٢٨ا َوَلَِٰكنه أ

ُد إِن ُكنتُ  حوَعح  مقُل لهكُ  ٢٩َصَِٰدقنَِي  مح َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا ٱل
ِدُموَن  َساَعة   هُ وَن َعنح ِخرُ ـ ح تَ ا تَسح ـله  م  يَعاُد يَوح مِِ  َتقح  ٣٠َوََل تَسح

 ْ ِيَن َكَفُروا ِمَن َوقَاَل ٱَّله ِي ٱلحُقرحَءاِن بَِهََٰذا لَن نُّؤح َوََل بِٱَّله
َ يََديح  َٰلُِموَن َموحقُوفُوَن ِعنَد َرِبِهِ ۖ   هِ َبنيح  مح َولَوح تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه

ُضهُ  عُِفواْ  مح يَرحِجُع َبعح ُتضح ِيَن ٱسح َل َيُقوُل ٱَّله إَِلَٰ َبعحض  ٱلحَقوح
نتُ 
َ
ََلٓ أ واْ لَوح ََبُ َتكح ِيَن ٱسح ِمننَِي  مح لَِّله  ٣١لَُكنها ُمؤح
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  چزِينَ ُمَعجِِ چ٣٨

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد اجلمي.

ِيَن  ْ لَِّله وا ََبُ َتكح ِيَن ٱسح َنَٰكُ قَاَل ٱَّله ََنحُن َصَددح
َ
ْ أ عُِفٓوا ُتضح   مح ٱسح

َد إِذح َجآَءكُ  حُهَدىَٰ َبعح ح  مُكنتُ  لح بَ ۖ   مَعِن ٱل َوقَاَل  ٣٢رِمِنَي ُمُّ
حِل َوٱنلهَهارِ  ُر ٱَله ْ بَلح َمكح وا ََبُ َتكح ِيَن ٱسح ْ لَِّله عُِفوا ُتضح ِيَن ٱسح  ٱَّله

ٓ إِذح  ُمُروَنَنا
ح
ِ َوََنحَعَل  تَأ ُفَر بِٱَّلله ن نهكح

َ
نَداد   أ

َ
ۥٓ أ واْ ا   ََلُ َِسُّ

َ
َوأ

ْ ٱلحَعَذاَب ٱنلهَداَمَة  ُوا
َ
ا َرأ َناِق  ۖ  لَمه عح

َ
َلََٰل ِِفٓ أ غح

َ  وََجَعلحَنا ٱۡلح
 ْ ِيَن َكَفُروا َملُوَن ۖ   ٱَّله ْ َيعح َن إَِله َما ََكنُوا   ٣٣َهلح َُيحَزوح

َية   رحَسلحَنا ِِف قَرح
َ
ٓ أ ِذير  إَِله قَاَل  َوَما

ٓ إِنها بَِمآ ِمِن نه َفُوَها ُمَتح
رحِسلحتُ 

ُ
ِ  مأ ََٰل   ٣٤هِۦ َكَٰفُِروَن ب َو مح

َ
ََثُ أ كح

َ
ْ ََنحُن أ َلَٰد  َوقَالُوا وح

َ
ا  َوأ

بنَِي  َوَما َق لَِمن يََشآُء  ٣٥ََنحُن بُِمَعذه  إِنه َرَِبِ يَبحُسُط ٱلِرِزح
ُقلح

لَُموَن  ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح
َ
ِدُر َوَلَِٰكنه أ آ َومَ  ٣٦َوَيقح

َٰلُكُ  َو مح
َ
َلَُٰدكُ  مح أ وح

َ
ِ  مَوََلٓ أ ِعنَدنَا ُزلحََفَٰٓ إَِله  مح ٱلهِت ُتَقِرُِبكُ ب

ْوَلَٰٓئَِك لَهُ َمنح َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِح  
ُ
ِف بَِما َجزَ  مح ا فَأ عح آُء ٱلِضِ

ْ َوهُ  َن ِِفٓ  ٣٧ِِف ٱلحُغُرَفَِٰت َءاِمُنوَن  مح َعِملُوا َعوح ِيَن يَسح َوٱَّله
وَن  ُمَعَِٰجزِينَ َءاتََٰيَٰتَِنا  ْوَلَٰٓئَِك ِِف ٱلحَعَذاِب ُُمحَۡضُ

ُ
قُلح إِنه  ٣٨أ

ِدُر ََلُۥ َق لَِمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦ َوَيقح َوَمآ  ۖ  َرَِبِ يَبحُسُط ٱلِرِزح
تُ  نَفقح
َ
ء  مِِ  مأ ُ ۖ   َفُهَو َُيحلُِفُهۥ ن ََشح َٰزِقنِيَ َوُهَو َخۡيح  ٣٩  ٱلره
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 چۥمُ ََنحُّشُهُ چ٤٠
 چ َنُقوُل چ
ابلنون بدل الياء  ابن كثري

 فهيام.

َهَٰٓ چ
َ
  چۥمُ إِيهاكُ  •ُؤََلٓ أ

 الزبي بتسهيل الأوىل،

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

  للثانية

َهَٰٓ چ 
َ
 چۥمُ يهاكُ ِۖا  ُؤََلٓءِ أ

بدال ايًء مع املد املش بع،  والإ

 والأول أأرحج.

َهَٰٓ چ
َ
 چُمۥيهاكُ يٓ ُؤََلٓءِ أ

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

التسهيل للثانية، أأوجه: 

بدال، واحلذف للأوىل.  والإ

 

 

 

 

رِيح چ جح
َ
 چأ

ساكن الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 .ووقفاً 

َهَٰٓ لِلحَمَلَٰٓئَِكةِ َيُقوُل ا ُثمه ََجِيع   مح َُيحُّشُهُ َوَيوحَم 
َ
 مح ُؤََلٓءِ إِيهاكُ أ

ُبُدوَن  ْ َيعح نَت َوَِلَُّنا ِمن ُدونِهِ  ٤٠ََكنُوا
َ
 لح بَ  ۖ  مقَالُواْ ُسبحَحََٰنَك أ

نه  ِ
ُبُدوَن ٱۡلح ْ َيعح ََثُهُ ۖ   ََكنُوا كح

َ
ِ  مأ ِمُنونَ مُّ  مهِ ب َوحَم ََل  ٤١ ؤح فَٱَلح

لُِك َبعحُضكُ  ع   ِِلَعحض   مح َيمح ِيَن َظلَُمواْ ا َوََل َۡضِ  نهفح ا َوَنُقوُل لَِّله
ْ َعَذاَب  ِ  مٱنلهارِ ٱلهِت ُكنتُ ُذوقُوا بُوَن ب ِإَوَذا ُتتحَلَٰ  ٤٢َها تَُكِذِ

َُٰتَنا َبِيَِنَٰت   مح َعلَيحهِ  ٓ إَِله رَُجل   َءاتََٰي ْ َما َهََٰذا ن  قَالُوا
َ
يُرِيُد أ

كُ  ٓ  مح يَُصده ُبُد َءابَا ا ََكَن َيعح ٓ إِفحك   مح ؤُكُ َعمه  َوقَالُواْ َما َهََٰذآ إَِله
ََت   فح ا  ۖ  ىمُّ َحِقِ لَمه

ِيَن َكَفُرواْ لِلح إِنح َهََٰذآ إَِله  مح َجآَءهُ َوقَاَل ٱَّله
ر   بنِي   ِسحح ٓ َءاَتيحَنَٰهُ  ٤٣مُّ رُُسوَنَها ن ُكُتب  مِِ  مَوَما َوَمآ ۖ   يَدح

ٓ إََِلحهِ  رحَسلحَنا
َ
ِذير   مح أ

َب  ٤٤ َقبحلََك ِمن نه ِيَن ِمن َقبحلِهِ َوَكذه  مح ٱَّله
ٓ َءاَتيحَنَٰهُ  َشاَر َما ْ ِمعح ْ رُُسِل  مح َوَما بَلَُغوا بُوا فََكيحَف ََكَن ۖ   فََكذه

ِعُظكُ ۞  ٤٥نَِكۡيِ 
َ
ٓ أ َما ِ  مقُلح إِنه َِٰحَدة  ب ِ ۖ   َو ْ َّلِله ن َتُقوُموا

َ
أ

 ْ ُروا ََٰدىَٰ ُثمه َتَتَفكه إِنح ُهَو  ۖ  ن ِجنهة  مِِ  مَما بَِصاِحبِكُ  ۖ  َمثحَّنَٰ َوفَُر
َ يََديح َعَذاب  بَ  مكُ له  ر  إَِله نَِذي ُكُ قُلح  ٤٦ َشِديد   نيح تلح

َ
 مَما َسأ

جح مِِ 
َ
رَِي إِنح ۖ   مح لَكُ َفُهَو  ر  نح أ جح

َ
ِ ٱإَِله لََعَ أ ِ َوُهَو ۖ   َّلله

َٰ ُكِ لََعَ
ء   َُٰم ٱلحُغُيوِب  ٤٧َشِهيد   ََشح َِقِ َعله

ِذُف بِٱۡلح  إِنه َرَِبِ َيقح
 ٤٨قُلح
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 فاطر ُسوَرة

 

َ چ١ چنه وِ َشآُء ي

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

  والتسهيل وهو املقدم لقنبل 

َ چ  چنه ِۖا  َشآُء ي

 والوهجان يف الطيبة.

مَ چ٣   چهنِعح
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

َقُّ َوَما ُيبحِدُئ ٱلحَبَِٰطُل َوَما يُعِيُد  َضلَلحُت قُلح إِن  ٤٩قُلح َجآَء ٱۡلح
َِس  َٰ َنفح ِضلُّ لََعَ

َ
ٓ أ َما َتَديحُت فَبَِما يُوِحٓ ۖ   فَإِنه ٓ ِإَوِن ٱهح  ۖ  إَِله َرَِبِ

ِخُذواْ  ٥٠قَرِيب   إِنهُهۥ َسِميع  
ُ
ْ فَََل فَوحَت َوأ َولَوح تََرىَٰٓ إِذح فَزُِعوا

َّكن  ِمن  َٰ لَُهُم ٱتله  ٥١ قَرِيب   مه نه
َ
ْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ َناُوُش ِمن َوقَالُٓوا

َّكنِۢ بَعِيد   ِذفُوَن ۖ   َوقَدح َكَفُرواْ بِهِۦ ِمن َقبحُل  ٥٢ مه  بِٱلحَغيحبِ َوَيقح
َّكنِۢ بَعِيد   َ  مح بَيحَنهُ وَِحيَل  ٥٣ ِمن مه َتُهوَن َكَماَوَبنيح فُعَِل   َما يَشح

َياِعهِ  شح
َ
رِيبِۢ  ََكنُواْ ِِف َشِك   مح إِنههُ  ۖ  ن َقبحُل مِِ  مبِأ  ٥٤مُّ

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حَمَلَٰٓئَِكةِ  ۡرِض َجاِعِل ٱل
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسه ُد َّلِله َمح

 ٱۡلح
ََٰث َوُرَبَٰعَ  ثحَّنَٰ َوثَُل نَِحة  مه جح

َ
ْوِلٓ أ

ُ
َلحِق  ۖ  رُُسًَل أ َما يَزِيُد ِِف ٱۡلح
ء  إِنه  ۖ  يََشآءُ  ِ ََشح

َٰ ُكِ َ لََعَ ُ  ١قَِدير  ٱَّلله َتِح ٱَّلله ا َيفح لِلنهاِس  مه
ِسَك لََهان ره مِ  َة  فَََل ُممح ِسكح فَََل ُمرحِسَل ََلُۥ ِمنُۢ ۖ   ۡحح َوَما ُيمح

ِدهِۦ َِكيُم َوُهَو ٱلحَعزِيُز  ۖ  َبعح َها ٱنلهاُس ٱذحُكُرواْ  ٢ٱۡلح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َمَت  ِ َعلَيحكُ نِعح ِ َهلح  ۖ  مح ٱَّلله ُ ٱَّلله ُزقُ ِمنح َخَٰلِق  َغۡيح َن مِِ  مكُ يَرح
ۡرِض 
َ َمآءِ َوٱۡلح ََٰه إَِله  ََلٓ  ۖ  ٱلسه َٰ ۖ    ُهوَ إَِل نه

َ
فَُكونَ فَأ  ٣ تُؤح

  

 ُسوَرة فاطر
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ُِذوهچ٦  چۥفَٱَّته
  چۥفََرَءاهُ چ٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

چٱلِرِيحَ چ٩

ساكن الياء وحذف  ابن كثري ابإ

 الألف.

َنَٰهُ چ   چۥفَُسقح
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

يح چ  چت  مه

ساكن الياء.  ابن كثري ابإ

  چۦإََِلحهِ چ١٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

بَتح رُُسل  ِمِن َقبحلَِك  بُوَك َفَقدح ُكِذِ ِ تُرحَجُع  ۖ  ِإَون يَُكِذِ ِإَوَل ٱَّلله
ُموُر 

ُ ِ َحِق   ٤ٱۡلح َد ٱَّلله َها ٱنلهاُس إِنه وَعح يُّ
َ
أ نهُكمُ  فَََل ۖ   َيَٰٓ  َتُغره

نهكُ  َيا َوََل َيُغره نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ ِ  مٱۡلح ِ ب يحَطَٰنَ  ٥ ٱلحَغُرورُ ٱَّلله  مح لَكُ  إِنه ٱلشه
ُِذو عُ ا   َعُدوًّ  هُ َعُدِو  فَٱَّته َما يَدح َبُهۥ َِلَُكونُواْ ِمنح إِنه َحَِٰب  واْ ِحزح صح

َ
أ

عِۡيِ  ْ لَهُ  ٦ ٱلسه ِيَن َكَفُروا ِيَن َءاَمُنواْ ۖ   َعَذاب  َشِديد   مح ٱَّله َوٱَّله
َٰلَِحَِٰت لَهُ  ْ ٱلصه ر  َكبٌِۡي مه  موََعِملُوا جح

َ
فَِرة  َوأ َفَمن ُزِيَِن ََلُۥ  ٧غح

َ
أ

ا هُ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فََرَءا ِدي َمن ۖ   َحَسن  َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َوَيهح فَإِنه ٱَّلله
ُسَك ۖ   يََشآءُ  َهبح َنفح ُۢ بَِما إِ  ۖ  َحَسَرَٰت   مح َعلَيحهِ فَََل تَذح َ َعلِيُم نه ٱَّلله

َنُعوَن  رحَسَل  ٨يَصح
َ
ِٓي أ ُ ٱَّله َنَٰ  ٱلِرِتََٰيَٰحَ َوٱَّلله  هُ َفُتثُِۡي َسَحاب ا فَُسقح

ِيِت  إَِلَٰ بََِل   تِهَ مه َد َموح ۡرَض َبعح
َ َييحَنا بِهِ ٱۡلح حح

َ
َكَذَٰلَِك ٱلنُُّشوُر ا   فَأ

ةُ  ٩ ةَ فَلِلههِ ٱلحعِزه َعُد ٱلحَُكُِم  هِ إََِلح ا   ََجِيعً َمن ََكَن يُرِيُد ٱلحعِزه يَصح
َفُعُهۥ َٰلُِح يَرح ِيُِب َوٱلحَعَمُل ٱلصه ِيِ  ۖ  ٱلطه ُكُروَن ٱلسه ِيَن َيمح

اِت ـ َ َوٱَّله
ْوَلَٰٓئَِك ُهوَ ۖ   يد  َعَذاب  َشدِ  مح لَهُ 

ُ
ُر أ ُ َخلََقكُ  ١٠ َيُبورُ  َوَمكح  مَوٱَّلله

َفة  ُثمه ن تُ مِِ  َوَٰج   مح َجَعلَكُ  َراب  ُثمه ِمن نُّطح زح
َ
َوَما ََتحِمُل ِمنح ا   أ

نََثَٰ َوََل تََضُع إَِله بِعِلحِمهِۦ
ُ
ر  َوََل يُنَقُص ِمنح  ۖ  أ َعمه ُر ِمن مُّ َوَما ُيَعمه

 ِِف كَِتَٰب  
ِ يَِسۡي   ۖ  ُعُمرِهِۦٓ إَِله َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ١١إِنه َذ
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 چۦفِيهِ چ١٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

چَلَٰ وِ ٱلحُفَقَرآُء چ١٥

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي 

  قنبلل والتسهيل وهو املقدم 

 چَلَٰ ِۖا  ٱلحُفَقَرآُء چ

 يف الطيبة.ن والوهجا

  چۥِمنحهُ چ١٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

ب   َراِن َهََٰذا َعذح َحح َتوِي ٱِلح ابُُهۥ َوَهََٰذاَوَما يَسح  فَُرات  َساٞغِٓئ َۡشَ

َجاج   ِملححٌ 
ُ
   َوِمنۖ   أ

ُكلُونَ  ُكِ
ح
ا تَأ ا َۡلحم  رُِجوَن  َطرِِي  َتخح َوتَسح

ْ ِمن  هِ َوتََرى ٱلحُفلحَك فِيۖ   ِحلحَية  تَلحبَُسوَنَها َمَواِخَر تِلَبحَتُغوا
لِهِۦ َولََعلهكُ  ُكُروَن  مح فَضح حَل ِِف  ١٢تَشح ٱنلهَهارِ َوُيولُِج يُولُِج ٱَله

َس َوٱلحَقَمرَ  مح َر ٱلشه حِل وََسخه َجل  ۖ   ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله
َ
 ََيحرِي ِۡل

ُكِ 
َسِم   ُ َربُّكُ  ۖ  مُّ َٰلُِكُم ٱَّلله حُملحُك  مح َذ ُعوَن ِمن  ۖ  ََلُ ٱل ِيَن تَدح َوٱَّله

ِمۡي  ُدونِهِۦ َما يَ  لُِكوَن ِمن قِطح ُعوهُ إِن  ١٣مح َمُعواْ ََل  مح تَدح يَسح
ْ لَكُ  مح ُدََعَٓءكُ  َتَجابُوا ْ َما ٱسح َوَيوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ ۖ   مح َولَوح َسِمُعوا

كِكُ  ُفُروَن بِِّشح َها ۞  ١٤ َوََل يُنَِبُِئَك ِمثحُل َخبِۡي   ۖ  مح يَكح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

نُتُم 
َ
ِ ٱلحُفَقَرآُء إَِل ٱنلهاُس أ ُ ُهَو ٱلحَغِّنُّ ۖ   ٱَّلله َِميُد  َوٱَّلله إِن  ١٥ٱۡلح
 يُذح 
ح
ِت ِِبَلح  مح هِبحكُ يََشأ

ح
ِ  ١٦ق  َجِديد  َوَيأ َٰلَِك لََعَ ٱَّلله َوَما َذ

َرىَٰ  ١٧بَِعزِيز   خح
ُ
َر أ ُع ُمثحَقلٌَة إَِلَٰ  ِإَون ۖ  َوََل تَزُِر َوازَِرة  وِزح تَدح

ََبَٰٓ  هُ ِۡححلَِها ََل ُُيحَملح ِمنح  ء  َولَوح ََكَن َذا قُرح َما تُنِذُر ۖ   ََشح إِنه
َن َربههُ  ِيَن ََيحَشوح ِ  مٱَّله ةَ ب لَوَٰ ْ ٱلصه قَاُموا

َ
َٰ  ۖ   ٱلحَغيحِب َوأ َوَمن تََزَكه

ِسهِۦ َٰ نِلَفح َكه َما َيََتَ حَمِصُۡي  ۖ  فَإِنه ِ ٱل  ١٨ِإَوَل ٱَّلله
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ْ چ٢٨ ُؤا چنه وِ  ٱلحُعَلَمَٰٓ

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

  قنبلل والتسهيل وهو املقدم 

ْ چ ُؤا  چنه ا   ٱلحُعَلَمَٰٓ

 والوهجان يف الطيبة.

 

َِصُۡي  َمَٰ َوٱِلح عح
َ َتوِي ٱۡلح لَُمَُٰت َوََل ٱنلُّوُر  ١٩َوَما يَسح  َوََل ٱلظُّ

َُروُر  ٢٠ لُّ َوََل ٱۡلح َيآُء َوََل  ٢١َوََل ٱلِظِ حح
َ َتوِي ٱۡلح  َوَما يَسح

َُٰت  َو مح
َ ِمُع َمن يََشآءُ  ۖ  ٱۡلح َ يُسح ن ِِف ۖ   إِنه ٱَّلله ِمع  مه نَت بُِمسح

َ
 َوَمآ أ

ُقُبورِ 
نَت إَِله نَِذيٌر  ٢٢ٱلح

َ
ا  ٢٣إِنح أ َِقِ بَِشۡي 

رحَسلحَنََٰك بِٱۡلح
َ
آ أ  إِنه

ة  إَِله َخََل فِيَها نَِذير  ا   َونَِذير   مه
ُ
بُوكَ  ٢٤ِإَون ِمِنح أ  ِإَون يَُكِذِ

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  َب ٱَّله ِ  مرُُسلُهُ  مح َجآَءتحهُ  مح َفَقدح َكذه َِيَِنَِٰت ب  ٱِلح
ُمنِۡيِ 

ح ُبرِ َوبِٱلحِكَتَِٰب ٱل ِيَن ُثمه  ٢٥َوبِٱلزُّ ُت ٱَّله َخذح
َ
ْ أ  ۖ  َكَفُروا

َمآءِ َمآء   ٢٦نَِكۡيِ  فََكيحَف ََكنَ  نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَمح تََر أ

َ
أ

َُٰنهَ  لحَو
َ
حَتلًِفا أ َنا بِهِۦ َثَمَرَٰت  ُمُّ رَجح خح

َ
ُۢ ا   فَأ َباِل ُجَدُد ِ

َوِمَن ٱۡلح
َُٰنَها وََغَرابِيُب ُسود   لحَو

َ
حَتلٌِف أ َوِمَن ٱنلهاِس  ٢٧بِيض  وَُۡححر  ُمُّ

نح 
َ َوآِبِ َوٱۡلح َٰنُُهۥ َكَذَٰلَِك َوٱله لحَو

َ
َ ۖ   َعَِٰم ُُمحَتلٌِف أ َما ََيحََش ٱَّلله إِنه

 ِ ْ ِمنح ِعَبادِه ُؤا َ إِنه ۖ   ٱلحُعلََمَٰٓ ِيَن  ٢٨َعزِيٌز َغُفوٌر ٱَّلله إِنه ٱَّله
ا َرَزقحَنَٰهُ  ْ ِممه نَفُقوا

َ
ةَ َوأ َلوَٰ ْ ٱلصه قَاُموا

َ
ِ َوأ  مح َيتحلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله

ا وََعََلنَِية   ُجورَهُ  مح َِلُوَِفَِيهُ  ٢٩ن َتُبوَر ة  له يَرحُجوَن تَِجَٰرَ ِِسِ 
ُ
 مح أ

لِهِۦٓ مِِ  مَوَيزِيَدهُ   ٣٠ إِنهُهۥ َغُفور  َشُكور   ۖ  ن فَضح
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 چۦيََديحهِ چ٣١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

لُؤ  چ٣٣ چَولُؤح

 ابن كثري بتنوين كرس. 

 
 

 

 

 چۦفِيهِ چ٣٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َقُّ ُمَصدِِ  وحَحيحَنآ إََِلحَك ِمَن ٱلحِكَتَِٰب ُهَو ٱۡلح
َ
ِٓي أ ِ َوٱَّله ِ ا ل َ ق  َما َبنيح
ُۢ بَِصۡي  ۖ   هِ يََديح  َ بِعَِبادِهِۦ َۡلَبُِۡي َرثحَنا ٱلحِكَتََٰب  ٣١إِنه ٱَّلله وح

َ
ُثمه أ

َطَفيحَنا ِمنح ِعَبادِنَا ِيَن ٱصح ِ  مح فَِمنحهُ ۖ   ٱَّله ِ َظال ِسهِۦ ـم  لِ  مَوِمنحهُ َنفح
َتِصد  َوِمنحهُ مُّ  ِ  مح قح َيحَرَِٰت بِإِذحِن ٱَّلله َٰلَِك ُهَو  ۖ  َسابُِقُۢ بِٱۡلح َذ

ُل ٱلحَكبُِۡي  َن فِيَها  ٣٢ٱلحَفضح ُخلُوَنَها ُُيَلهوح ن  يَدح َُٰت َعدح َجنه
َساوَِر ِمن َذَهب  

َ
لُؤ  ِمنح أ  ٣٣فِيَها َحرِير   مح َوِِلَاُسهُ ۖ   اَولُؤح

ُد  َمح ََزنَ َوقَالُواْ ٱۡلح ذحَهَب َعنها ٱۡلح
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله إِنه َربهَنا لََغُفور  ۖ   َّلِله

َنا  ٣٤َشُكوٌر  لِهِۦ ََل َيَمسُّ حُمَقاَمةِ ِمن فَضح َحلهَنا َداَر ٱل
َ
ِٓي أ ٱَّله

َنا فِيَها لُُغوب   ِيَن َكَفُرواْ لَهُ  ٣٥فِيَها نََصب  َوََل َيَمسُّ  مح َوٱَّله
ََضَٰ  ُف َعنحهُ  مح َعَليحهِ نَاُر َجَهنهَم ََل ُيقح نح مِِ  مَفَيُموتُواْ َوََل َُيَفه

 َكُفور  ا   َعَذابِهَ 
َطرُِخوَن فِيَها  مح َوهُ  ٣٦َكَذَٰلَِك ََنحزِي ُكه يَصح
َملح َصَٰ  َنا َنعح رِجح خح

َ
ٓ أ َ َربهَنا َمُل لًِحا َغۡيح ِي ُكنها َنعح َو لَمح  ۖ   ٱَّله

َ
أ

ُر فِيمه  مُنَعِمِرحكُ  َر وََجآَءُكُم ٱنلهِذيرُ َمن هِ ا َيَتَذكه ۖ   تََذكه
َٰلِِمنَي ِمن نهِصۡي    َفَما لِلظه

ْ َٰلُِم َغيحِب  ٣٧فَُذوقُوا َ َع إِنه ٱَّلله
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُدورِ  ۖ  ٱلسه ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٣٨ إِنهُهۥ َعلِيُم
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  چۦَفَعلَيحهِ چ٣٩
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

  چهبَِيِنَ چ٤٠

  ابلهاء وقفًا.ابن كثري 

  چۥِمِنحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
ِيُِئ چ٤٣  وِ ٱلسه

چَله

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

 قنبلل والتسهيل وهو املقدم 

ِيُِئ چ  چَله ا  ٱلسه

 والوهجان يف الطيبة.

 معاً چهلُِسنه چ چ هُسنه چ

 ابلهاء وقفًا.ابن كثري 

ِي َجَعلَكُ  ۡرِض  مح ُهَو ٱَّله
َ َفَمن َكَفَر  ۖ  َخَلَٰٓئَِف ِِف ٱۡلح

ُرهُۥ هِ َفَعلَيح  ُرهُ ۖ   ُكفح َٰفِرِيَن ُكفح  مح ِعنَد َرِبِهِ  مح َوََل يَزِيُد ٱلحَك
ا ت  ُرهُ ۖ   إَِله َمقح َٰفِرِيَن ُكفح ا  مح َوََل يَزِيُد ٱلحَك  قُلح  ٣٩إَِله َخَسار 
تُ  رََءيح
َ
ِ  مح أ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن تَدح ََكَٓءُكُم ٱَّله ُروِِن ُۡشَ

َ
 أ

 ْ مح لَهُ  َماَذا َخلَُقوا
َ
ۡرِض أ

َ مح  مح ِمَن ٱۡلح
َ
َِٰت أ َمََٰو ِۡشحك  ِِف ٱلسه

َٰ  مح َفهُ  كَِتَٰب ا مح َءاَتيحَنَٰهُ  َٰلُِموَن  ۖ  هُ ِمِنح بَِيَِنت  لََعَ بَلح إِن يَعُِد ٱلظه
ُضهُ  ًضا إَِله بَ  مَبعح َِٰت ۞  ٤٠ُغُروًرا عح َمََٰو ِسُك ٱلسه َ ُيمح إِنه ٱَّلله

ن تَُزوََل 
َ
ۡرَض أ

َ َحد  ِمِنُۢ    َوٱۡلح
َ
َسَكُهَما ِمنح أ مح

َ
َولَئِن َزاتَلَآ إِنح أ

ِدهِۦٓ  ا َحلِيًما َغُفوإِنهُهۥ ََكَن  ۖ  َبعح َد  ٤١ر  ِ َجهح ْ بِٱَّلله قحَسُموا
َ
َوأ

يحَمَٰنِهِ 
َ
َدى ـر  له نَِذي مح لَئِن َجآَءهُ  مح أ َدىَٰ ِمنح إِحح هح

َ
َيُكوُننه أ

َممِ 
ُ ا َجآَءهُ ۖ   ٱۡلح ا َزاَدهُ  مح فَلَمه  ٤٢إَِله ُنُفوًرا  مح نَِذير  مه

ِٕيِّي َر ٱلسه ۡرِض َوَمكح
َ ا ِِف ٱۡلح َبار  تِكح ُر  ۖ  ٱسح حَمكح َوََل َُيِيُق ٱل

ِيُِئ إَِله  لِهِۦ ٱلسه هح
َ
لنِيَ  ُسنهَت َفَهلح يَنُظُروَن إَِله  ۖ  بِأ وه

َ فَلَن  ۖ  ٱۡلح
ِ َتبحِديَل   لُِسنهِت ََتَِد  ِ ََتحوِيًَل  لُِسنهِت َولَن ََتَِد ۖ   ٱَّلله  ٤٣ ٱَّلله

ْ َكيحَف ََكنَ  ۡرِض َفَينُظُروا
َ ْ ِِف ٱۡلح َو لَمح يَِسُۡيوا

َ
ِيَن  أ َٰقَِبُة ٱَّله َع

َشده ِمنحهُ  مح ِمن َقبحلِهِ 
َ
ِجَزهُۥ ِمن  ۖ  قُوهة   مح َوََكنُٓواْ أ ُ َِلُعح َوَما ََكَن ٱَّلله

ۡرِض  
َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلح َمََٰو ء  ِِف ٱلسه اإِ  ََشح ا قَِدير   ٤٤نهُهۥ ََكَن َعلِيم 
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َجلُهُ جَ چ٤٥
َ
چۥمُ ا أ

سقاط اهلمزة الأوىل  مع الزبي ابإ

 القرص والتوسط، والقرص أأوىل.

وقنبل هل وهجان بتسهيل الثانية 

 وهو املقدم يف الأداء.

ٓ جَ چ چۥمُ َجلُهُ ۬ا ءَ ا

بدال أألفًا   والإ

ٓ جَ چ چۥمُ َجلُهُ ا ءَ ا

 ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه:

التسهيل للثانية، والإبدال، 

 واحلذف للأوىل.

 چانِ َوٱلحُقرَ  ١يٓس چ

الزبي من الشاطبية الإظهار، 

ومن الطيبة وهجان: الإظهار، 

 والإدغام.

 چٱلحُقَرانِ وچ٢

 ابن كثري ابلنقل.

قنبل  چَرَٰط  سِ چ٤

 ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 .ابلسني والصاد

 چتََنِيُل چ٥

 ابن كثري بضم الالم وصاًل.

َٰ يَُؤاِخُذ  َولَوح  ْ َما تََرَك لََعَ ُ ٱنلهاَس بَِما َكَسُبوا ٱَّلله
رَِها ِمن َدٓابهة  َوَلَِٰكن  َسِم   مح ُرهُ يَُؤخِِ َظهح َجل  مُّ

َ
ۖ   إَِلَٰٓ أ

َجلُهُ فَإَِذا 
َ
َ ََكَن بِعَِبادِهِۦ بَِصَۡيُۢا  مح َجآَء أ   ٤٥فَإِنه ٱَّلله

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِكيِم َوٱلحُقرحَءاِن  ١ يٓس  حُمرحَسلنَِي  إِنهَك  ٢ٱۡلح   ٣لَِمَن ٱل
 َٰ َتقِيم  ِصَرَٰط   لََعَ سح َعزِيزِ ٱلرهِحيِم تََنِيَل  ٤مُّ

تِلُنِذَر  ٥ٱلح
نِذَر َءابَآؤُهُ 

ُ
ٓ أ ا ا مه ُل  ٦َغَٰفِلُوَن  مح َفهُ  مح قَوحم   لََقدح َحقه ٱلحَقوح

 َٰٓ ََثِهِ  لََعَ كح
َ
ِمُنوَن  مح َفهُ  مح أ َنَٰقِهِ  ٧ََل يُؤح عح

َ
 مح إِنها َجَعلحَنا ِِفٓ أ

َلََٰل   غح
َ
ذحقَاِن َفهُ  فَِِهَ إَِل أ

َ َمُحونَ مُّ  مٱۡلح ِ  ٨ قح َنا ِمنُۢ َبنيح
وََجَعلح

يحِديهِ 
َ
ا  مح أ ا  مح فِهِ َوِمنح َخلح َسِد  َشيحَنَٰهُ َسِد  غح

َ
وَن  مح َفهُ  مح فَأ ََل ُيبحِِصُ

َتهُ  مح وََسَوآٌء َعلَيحهِ  ٩ نَذرح
َ
مح لَمح تُنِذرحهُ  مح َءأ

َ
ِمُنونَ ََل  مح أ  ١٠ يُؤح

َبَع إِنهَما  َمَٰنَ تُنِذُر َمِن ٱته َر وََخَِشَ ٱلرهحح ح ۖ   بِٱلحَغيحبِ  ٱَِّلِكح هُ فَبَِّشِ
ر  َكرِيم   جح

َ
فَِرة  َوأ ُتُب َما  ١١بَِمغح َتَٰ َونَكح حَموح ِ ٱل إِنها ََنحُن نُۡحح
 ْ ُموا َصيحَنَٰ  ۖ  مح َوَءاَثََٰرهُ قَده حح

َ
ء  أ بنِي  ُه َوَُّكه ََشح  ١٢ِِفٓ إَِمام  مُّ

 

اسُ چ٩ َتهُ ۬اءَ چ ابن كثري بضم السني. معًا. چِد   ابن كثري ابلتسهيل للثانية. چۥمُ نَذرح

هُ چ١١ ح َصيحَنَٰهُ چ١٢ چۥفَبَِّشِ حح
َ
 ابن كثري بصةل هاء الضمري فهيام. چۥأ

ل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. چيٓس چ١أ ية مالحظة: 

 ُسوَرة يس
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 چ١٩
َ
  چنىٜأ

  ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

  چۦََلحهِ ِإَوچ٢٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِذُ ۬اءَ چ٢٣   چ َّته

 للثانية. ابن كثري ابلتسهيل

 

َ چ٢٥  چإِِنِ
 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 

ِبح لَهُ  حُمرحَسلُوَن مه  مَوٱۡضح َيةِ إِذح َجآَءَها ٱل َحََٰب ٱلحَقرح صح
َ
 َثًَل أ

نَا بَِثالِث  َفَقالُٓواْ  ١٣ زح بُوُهَما َفَعزه ِ فََكذه ٓ إََِلحِهُم ٱثحنَنيح َنا
رحَسلح
َ
 إِذح أ

ٓ إََِلحكُ  ا نتُ  ١٤رحَسلُوَن مُّ  مإِنه
َ
ٓ أ ْ َما  إَِله بََّش  ِمِثحلَُنا  مح قَالُوا
نتُ 
َ
ء  إِنح أ َمَُٰن ِمن ََشح نَزَل ٱلرهحح

َ
ِذبُوَن  مح َوَمآ أ قَالُواْ  ١٥إَِله تَكح

ٓ إََِلحكُ  ا لَُم إِنه ََلَُٰغ  ١٦لَُمرحَسلُوَن  مح َربَُّنا َيعح ٓ إَِله ٱِلح َوَما َعَليحَنا
حُمبنِيُ  نَا بِكُ قَالُٓواْ إِنها َتطَ  ١٧ ٱل ح ِ ۖ   مح ۡيه  مح مح تَنَتُهواْ لَََنحَُجَنهكُ ن له لَئ

نهكُ  َِلم  مِِ  مَوََلََمسه
َ
ْ َطَٰٓئِرُكُ  ١٨نها َعَذاٌب أ  مح َعكُ مه  مقَالُوا

ئِن
َ
تُ  أ نتُ  بَلح  ۖ  مُذِكِرح

َ
ِفُوَن  مح أ ّسح قحَصا  ١٩قَوحم  مُّ

َ
وََجآَء ِمنح أ

حُمرحَسلنَِي  ْ ٱل ََعَٰ قَاَل تََٰيََٰقوحِم ٱتهبُِعوا حَمِديَنةِ رَُجل  يَسح ٱتهبُِعواْ  ٢٠ٱل
ا َوهُ  مح لُكُ ـ َ ا يَسح ـن له مَ  ر  جح

َ
َتُدوَن مُّ  مأ ُبدُ  ٢١هح عح

َ
 َوَما ِلَ ََلٓ أ

ِي َفَطَرِِن ِإَوََلح  ِذُ  ٢٢تُرحَجُعوَن  هِ ٱَّله َّته
َ
إِن ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهًة  َءأ

ِن ٱلرهحح  ِن َعِّنِ َشَفََٰعُتهُ ا تُ ـِر  له ـَمَُٰن بُِض يُرِدح ا َوََل ـ   َشيح  مح غح
ٓ إِ  ٢٣يُنقُِذوِن  ا له إِِنِ بنِي  ذ  ٓ  ٢٤َِف َضَلَٰل  مُّ  مح َءاَمنُت بَِرِبِكُ إِِنِ
َمُعوِن  َنهةَ  ٢٥فَٱسح ُخِل ٱۡلح لَُموَن قَاَل ۖ   قِيَل ٱدح ِم َيعح تََٰيَٰلَيحَت َقوح

َرِمنَي  ٢٦ حُمكح  ٢٧بَِما َغَفَر ِل َرَِبِ وََجَعلَِّن ِمَن ٱل
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هَماچ٣٢  چل

 ابن كثري بتخفيف املمي.

 چۥفَِمنحهُ چ٣٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
چُيونِ ٱلحعِ چ٣٤

 ابن كثري بكرس العني.

  چۥَعِملَتحهُ چ٣٥
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

چَوٱلحَقَمرُ چ٣٩

 ابن كثري بضم الراء.

َنَٰهُ چ رح   چۥقَده
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

َمآءِ ۞   ِدهِۦ ِمن ُجند  ِمَِن ٱلسه َٰ قَوحِمهِۦ ِمنُۢ َبعح َا لََعَ نَزنلح
َ
ٓ أ َوَما

 مح فَإَِذا هُ إَِله َصيحَحة  َوَِٰحَدة  إِن ََكنَتح  ٢٨َوَما ُكنها ُمَنِلنَِي 
ةً لََعَ ٱلحعَِبادِ  ٢٩ َخَِٰمُدونَ  َ   ۖ  تََٰيََٰحّسح

ح
ُسول  إَِله ن ره مِِ  متِيهِ َما يَأ

 ْ زُِءوَن ََكنُوا َتهح ْ  ٣٠بِهِۦ يَسح ا لَمح يََروح
َ
هح أ

َ
َنا َقبحلَهُ َكمح أ َن مِِ  ملَكح

نههُ 
َ
ه ـِإَون كُ  ٣١ ََل يَرحِجُعونَ  مح إََِلحهِ  مح ٱلحُقُروِن أ ا ِل  ل ع  ََجِيمه

ونَ ـله  َنا ُُمحَۡضُ ه َوَءايَ  ٣٢ َديح ۡرة  ل
َ حح ُهُم ٱۡلح

َ
حَميحَتُة أ َييحَنََٰها ُض ٱل

ا فَِمنح  َنا ِمنحَها َحِب  رَجح خح
َ
ُكلُوَن  هُ َوأ

ح
َٰت   ٣٣يَأ وََجَعلحَنا فِيَها َجنه

ِيل  
نَا فِيَها ِمَن  ِمِن َّنه رح َنَٰب  َوَفجه عح

َ
ُكلُواْ  ٣٤ٱلحُعُيوِن َوأ

ح
َِلَأ

يحِديهِ  هُ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَتح 
َ
ُكُروَن  ۖ  مح أ فَََل يَشح

َ
ُسبحَحََٰن  ٣٥أ

نُفِسهِ 
َ
ۡرُض َوِمنح أ

َ ا تُۢنبُِت ٱۡلح َوََٰج ُُكهَها ِممه زح
َ ِي َخلََق ٱۡلح  مح ٱَّله

لَُموَن  ا ََل َيعح ه َوَءايَ  ٣٦َوِممه َلُخ ِمنحُه ٱنلهَهاَر فَإَِذا ة  ل حُل نَسح ُهُم ٱَله
لُِموَن مُّ  مهُ  ُس ََتحرِي  ٣٧ظح مح َتقَ َوٱلشه ه لُِمسح ِديُر ا   هَ ِر  ل َٰلَِك َتقح َذ

َعزِيزِ ٱلحَعلِيِم 
َنَٰ َوٱلحَقَمَر  ٣٨ٱلح رح َٰ ََعَد  هُ قَده َمَنازَِل َحته

رَِك  ٣٩َكٱلحُعرحُجوِن ٱلحَقِديِم  ن تُدح
َ
ٓ أ ُس يَۢنَبِغ لََها مح  ََل ٱلشه

حُل َسابُِق ٱنلهَهارِ 
َ  ۖ  ٱلحَقَمَر َوََل ٱَله  ِِف فَلَك  ي

َبُحوَن َوَُّكِ   ٤٠سح
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ُمونَ ََيَ چ٤٩  چِصِ

 ابن كثري بفتحها.

 

 

قَِدنَا َهََٰذاچ٥٢ رح چمه

 ابن كثري بال سكت.

 

ه َوَءايَ  نها َۡحَلحَنا مح هُ ة  ل
َ
ُحوِن  مح ُذِرِيهَتهُ  أ حَمشح َنا  ٤١ِِف ٱلحُفلحِك ٱل وََخلَقح

َكُبوَن مِِ  ملَهُ    ٤٢ن ِمِثحلِهِۦ َما يَرح
ح
هَشأ هُ ُنغح  ِإَون ن فَََل َصِيَخ  مح رِقح

َة  ِمِنها َوَمَتًَٰعا إَِلَٰ ِحني   ٤٣يُنَقُذوَن  مح َوََل هُ  مح لَهُ   رَۡحح
 ٤٤إَِله

يحِديكُ 
َ
َ أ  مح لََعلهكُ  مح َوَما َخلحَفكُ  مح ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبنيح

تِيَوَما  ٤٥ تُرحَۡحُونَ 
ح
إَِله ََكنُواْ  مح ِبِهِ نح َءايَة  ِمِنح َءاتََٰيَِٰت رَ مِِ  مهِ تَأ
رِِضنَي  ُ  مح ِإَوَذا قِيَل لَهُ  ٤٦َعنحَها ُمعح ا َرَزقَُكُم ٱَّلله ْ ِممه نفُِقوا

َ
أ

عُِم مَ  ُنطح
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ْ لَِّله ِيَن َكَفُروا ُ ن له قَاَل ٱَّله وح يََشآُء ٱَّلله

نتُ 
َ
ۥٓ إِنح أ َعَمُه طح

َ
بنِي   مح أ  ِِف َضَلَٰل  مُّ

ولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا َوَيقُ  ٤٧إَِله
ُد إِن ُكنتُ  حوَعح َما يَنُظُروَن إَِله َصيحَحة  َوَِٰحَدة   ٤٨َصَِٰدقنَِي  مح ٱل

خُ 
ح
ُمونَ  مح َوهُ  مح ُذهُ تَأ َتِطيُعوَن تَوحصِ  ٤٩ ََيِِصِ َية  َوََلٓ إَِلَٰٓ فَََل يَسح

لِهِ  هح
َ
ورِ فَإَِذا هُ  ٥٠يَرحِجُعوَن  مح أ َداِث َن مِِ  مَونُفَِخ ِِف ٱلصُّ جح

َ ٱۡلح
ََٰويحلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن  ٥١يَنِسلُوَن  مح إَِلَٰ َرِبِهِ  ْ تََٰي رحقَِدنَا  قَالُوا ۖ   مه

حُمرحَسلُوَن  َمَُٰن َوَصَدَق ٱل إِن ََكنَتح إَِله  ٥٢َهََٰذا َما وََعَد ٱلرهحح
وَن ـع  له ََجِي مح فَإَِذا هُ َصيحَحة  َوَِٰحَدة   َنا ُُمحَۡضُ َوحَم ََل  ٥٣َديح فَٱَلح
س   لَُم َنفح اُتظح َن إَِله َما ُكنتُ  َشيحـ   َملُوَن  مح َوََل َُتحَزوح  ٥٤َتعح
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چل  ُشغح چ٥٥

ساكن الغني.  ابن كثري ابإ

نُ چ٦١
َ
ُبُدوِِن  َوأ چٱعح

 ابن كثري بضم النون وصاًل.

 چَرَٰط  سِ چ٦١

 چَرََٰط سِِ ٱلچ٦٦

 قنبل ابلسني فهيام.

 الطيبة وهجان: ولقنبل من

 .ابلسني والصاد

 چَل  بُ جُ چ٦٢

ابن كثري بضم اجلمي والباء 

 وختفيف الالم.

هُ چ٦٨ َعِمِرح   چۥنُّ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

هُ نكُ نَ چ  چۥسح

ابن كثري بفتح النون الأوىل 

ساكن النون الثانية،  واإ

وختفيف الاكف ومضها، 

 ومدها صةل.

 چَوقَُران  چ٦٩

 ابن كثري ابلنقل.

َوحَم ِِف  َنهةِ ٱَلح َحََٰب ٱۡلح صح
َ
َِٰكُهوَن ُشُغل  إِنه أ َوَُٰجهُ  مح هُ  ٥٥َف زح

َ
 مح َوأ

َرآئِِك ِِف ِظَلَٰ 
َ َِٰكَهة  َولَهُ  مح لَهُ  ٥٦وَن ـ ُ ُمتهكِ ل  لََعَ ٱۡلح ا مه  مفِيَها َف

ُعوَن  َل  مِِ  ٥٧يَده َوحَم  ٥٨ِحيم  ن رهِب  ره َسَلَٰم  قَوح ْ ٱَلح َتَُٰزوا َوٱمح
َها  يُّ
َ
رُِموَن أ حُمجح َهدح إََِلحكُ ۞  ٥٩ٱل عح

َ
لَمح أ
َ
  مح أ

َ
ََٰبِّنٓ َءاَدَم أ ا ـن له تََٰي

يحَطَٰنَ  ُبُدواْ ٱلشه بنِي   مح إِنهُهۥ لَكُ ۖ   َتعح نِ  ٦٠َعُدِو  مُّ
َ
ُبُدوِِن  َوأ  ۖ  ٱعح

َتقِيِصَرَٰط  َهََٰذا  سح َضله ِمنكُ  ٦١م  مُّ
َ
  مح َولََقدح أ

 
ۖ   َكثًِۡياِجبَِِل

فَلَمح تَُكونُواْ 
َ
قِلُوَن أ تُوَعُدوَن  مح َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهِت ُكنتُ  ٦٢َتعح
َوحَم بَِما ُكنتُ  ٦٣ لَوحَها ٱَلح ُفُروَن  مح ٱصح َٰٓ  ٦٤تَكح َوحَم ََّنحتُِم لََعَ ٱَلح

َٰهِهِ  فحَو
َ
يحِديهِ  مح أ

َ
ٓ أ رحُجلُهُ  مح َوتَُكلُِِمَنا

َ
َهُد أ ِ  مَوتَشح َما ََكنُواْ ب

ِسُبوَن  ُينِهِ َولَوح نََشآُء لَطَ  ٦٥يَكح عح
َ
َٰٓ أ َنا لََعَ تََبُقواْ  مح َمسح فَٱسح

َرََٰط  وَن ٱلِصِ َٰ ُيبحِِصُ نه
َ
َنَٰهُ  ٦٦فَأ َٰ  مح َولَوح نََشآُء لََمَسخح لََعَ

ا َوََل يَرحِجُعونَ  مح َمَّكنَتِهِ  ْ ُمِضِي  َتَطَُٰعوا َعِمِرح  ٦٧ َفَما ٱسح  هُ َوَمن نُّ
َلحقِ  هُ ُنَنِكِسح  فَََل  ۖ  ِِف ٱۡلح

َ
قِلُوَن أ َر َوَما  ٦٨َيعح عح َنَُٰه ٱلِشِ َوَما َعلهمح

ۥٓ  ر   ۖ  يَۢنَبِغ ََلُ بِيَوقُرحَءان  إِنح ُهَو إَِله ذِكح ِ  ٦٩ن  ـمُّ ُينِذَر َمن ـلِ
َٰفِرِيَن  ُل لََعَ ٱلحَك ا َوَيِحقه ٱلحَقوح   ٧٠ََكَن َحِي 
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َنَٰهُ چ٧٧  چۥَخلَقح
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 چۥِمِنحهُ چ٨٠

 چۦِإَوََلحهِ چ٨٣
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

َنا لَهُ  نها َخلَقح
َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
ا َفهُ مِِ  مأ نحَعَٰم 

َ
يحِديَنآ أ

َ
ا َعِملَتح أ لََها  مح مه

ُكلُونَ َوِمنحَها  مح فَِمنحَها َرُكوُبهُ  مح َوَذلهلحَنََٰها لَهُ  ٧١َمَٰلُِكوَن 
ح
 يَأ

ُكُروَن  ۖ  َوَمَشارُِب فِيَها َمَنَٰفُِع  مح َولَهُ  ٧٢ فَََل يَشح
َ
َُذواْ  ٧٣أ َوٱَّته

ِ َءالِهَ  ِمن ُدونِ  ونَ  مح َعلههُ ة  له ٱَّلله َتِطيُعوَن  ٧٤ يُنَِصُ ََل يَسح
َهُ  وَن  مح لَهُ  مح َوهُ  مح نَِصح حَۡضُ لُهُ َُيحُزنَك فَََل  ٧٥ُجند  ُمُّ إِنها ۖ   مح قَوح

لُِنوَن  وَن َوَما ُيعح لَُم َما يُِّسُّ نها  ٧٦َنعح
َ
نَسَُٰن أ ِ

َو لَمح يََر ٱۡلح
َ
أ

َنَٰ  بنِي   هُ َخلَقح َفة  فَإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ َوَۡضََب نَلَا  ٧٧ِمن نُّطح
ِ ٱلحعَِظَٰ ۖ   َمَثَل  َونََِسَ َخلحَقُهۥ  ٧٨َم َوِهَ َرِميم  قَاَل َمن يُۡحح

ة   َل َمره وه
َ
َهآ أ
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ ق  َعلِيٌم ِلِ َخلح َوُهَو بِكُ ۖ   قُلح ُُيحيِيَها ٱَّله

ِي َجَعَل لَكُ  ٧٩ نتُ مِِ  مٱَّله
َ
ٓ أ ا فَإَِذا َۡضِ نَار  خح

َ َجرِ ٱۡلح  مَن ٱلشه
ۡرَض  ٨٠تُوقُِدوَن  هُ نح مِِ 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه َو لَيحَس ٱَّله
َ
أ

ن ََيحلَُق ِمثحلَهُ 
َ
َٰٓ أ َِٰدر  لََعَ

َٰ ِ َٰ  بََلَٰ  ۖ  مب َله َمآ  ٨١ُق ٱلحَعلِيُم َوُهَو ٱۡلح إِنه
َراَد 
َ
ٓ أ ۥٓ إَِذا ُرهُ مح

َ
ن َيُقوَل ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن  َشيحـ ًاأ

َ
 ٨٢أ
ِي بَِيِدهِۦ ء  ِإَوََلح  فَُسبحَحََٰن ٱَّله ِ ََشح

 ٨٣تُرحَجُعونَ  هِ َملَُكوُت ُكِ
 

 
 

 الصافات ُسوَرة
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چبِزِيَنةِ چ٦

ابن كثري بكرس التاء بال 

 تنوين.

چ َمُعونَ يَسح چ٨

ساكن السني  ابن كثري ابإ

 وختفيف املمي.

 

 

 

 

 

 چ١٦
َ
 چچَذا•أ

َ
 چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 .الثانية يف اللكمتني

 چتحَنامُ چ

 ابن كثري بضم املمي.

 

 

  چَرَِٰط سِ چ٢٣

 .قنبل ابلسني

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 ابلسني والصاد.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

ا  َِٰت َصِف  فه َٰٓ ا  ١َوٱلصه ر  َِٰجَرَِٰت زَجح ًرا  ٢فَٱلزه َٰلَِيَِٰت ذِكح فَٱلته
َٰحِ  مح إِنه إَِلََٰهكُ  ٣ ۡرِض َوَما بُّ ره  ٤د  لََو

َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلح ٱلسه
حَمَشَٰرِقِ  نحَيا  ٥ بَيحَنُهَما َوَربُّ ٱل َمآَء ٱلُّ بِزِيَنة  إِنها َزيهنها ٱلسه

ارِ  ٦ ٱلحَكَواكِبِ  ِ َشيحَطَٰن  مه
ا ِمِن ُكِ ظ  ُعوَن ا ـله  ٧ د  وَِحفح مه يَسه

ِ َجانِب  
َذُفوَن ِمن ُكِ َٰ َوُيقح َ لَعح

َ َمََلِ ٱۡلح
ح ا ٨إَِل ٱل  مح َولَهُ ۖ   ُدُحور 
َبَعُهۥ ِشَهاب  إَِله َمنح َخِطَف  ٩ َواِصٌب  َعَذاب   تح

َ
َفَة فَأ َطح ٱۡلح

تِهِ  ١٠ثَاقِب   َتفح هُ  مح فَٱسح
َ
َشدُّ َخلحقً  مح أ

َ
م أ

َ
ٓ ا أ َنا نح َخلَقح إِنها  ۖ  مه

َنَٰهُ  َخُرونَ  ١١ازِبِۢ ـن  له ـن ِطيمِِ  مَخلَقح  ١٢ بَلح َعِجبحَت َويَسح
ُكُروَن ِإَوذَ  وح  ١٣ا ُذِكُِرواْ ََل يَذح

َ
ِخُروَن ِإَوَذا َرأ تَسح ْ َءايَة  يَسح  ١٤ا
بنٌِي  ر  مُّ ٓ إَِله ِسحح ْ إِنح َهََٰذا ءَِذا ١٥َوقَالُٓوا

َ
َوُكنها تَُراب ا  ِمتحَنا أ

ءِنهاوَِعَظًَٰما 
َ
َو َءابَآُؤنَا  ١٦لََمبحُعوثُوَن  أ

َ
وه أ

َ قُلح َنَعمح  ١٧ لُونَ ٱۡلح
نتُ 
َ
َرة   ١٨ َدَِٰخُرونَ  مح َوأ يَنُظُروَن  مح َوَِٰحَدة  فَإَِذا هُ  فَإِنهَما ِهَ زَجح
ََٰويحلََنا َهََٰذا يَوحُم ٱِلِيِن  ١٩ ِ َهََٰذا يَ  ٢٠َوقَالُواْ تََٰي ِل ٱَّله ي وحُم ٱلحَفصح
ِ  مُكنتُ  بُوَن ب َوََٰجهُ ۞  ٢١هِۦ تَُكِذِ زح

َ
ِيَن َظلَُمواْ َوأ واْ ٱَّله ُّشُ  مح ٱحح

ُبُدوَن  ْ َيعح ُدوهُ  ٢٢َوَما ََكنُوا ِ فَٱهح  ِصَرَِٰط إَِلَٰ  مح ِمن ُدوِن ٱَّلله
َِحيمِ   ٢٤ ولُونَ ـ ُ سح مه  مإِنههُ ۖ   مح َوقُِفوهُ  ٢٣ ٱۡلح
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ونَ ته  َل چ٢٥ چَناَصُ

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 املش بع. 

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

 

 

 

 

 

 چ٣٦
َ
 چاىٜنه أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 

 

لِ چ٤٠ حُمخح  چِصنيَ ٱل
 ابن كثري بكرس الالم.

 

وَن  مح َما لَكُ  لُِموَن  ٢٥ََل َتَناَصُ تَسح َوحَم ُمسح  ٢٦بَلح ُهُم ٱَلح
َبَل  قح
َ
ُضهُ  َوأ َٰ َبعحض  يَتََسآَءلُوَن  مح َبعح ْ إِنهكُ  ٢٧لََعَ  مح ُكنتُ  مح قَالُوٓا

تُوَنَنا 
ح
َِمنِي تَأ ْ بَل لهمح  ٢٨َعِن ٱَلح ِمننَِي قَالُوا ْ ُمؤح َوَما  ٢٩تَُكونُوا

ا َطَٰغِنَي  مح بَلح ُكنتُ ۖ   ن ُسلحَطَِٰۢنمِِ  مََكَن نَلَا َعلَيحكُ  فََحقه  ٣٠قَوحم 
ُل رَ  ٓ َعلَيحَنا قَوح آئُِقونَ ۖ   ِبَِنا َويحَنَٰكُ  ٣١ إِنها ََّلَ غح

َ
 إِنها ُكنها َغَٰوِينَ  مح فَأ

ََتُِكونَ  مح فَإِنههُ  ٣٢ َعُل  ٣٣ يَوحَمئِذ  ِِف ٱلحَعَذاِب ُمشح إِنها َكَذَٰلَِك َنفح
رِِمنَي  حُمجح ْ إَِذا قِيَل لَهُ  مح إِنههُ  ٣٤بِٱل ُ  ََلٓ  مح ََكنُٓوا ََٰه إَِله ٱَّلله إَِل
وَن  َِبُ َتكح ئِنهاَوَيُقولُوَن  ٣٥يَسح

َ
حُنونِۢ  أ  ٣٦تَلَارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعر  ُمه

حُمرحَسلنَِي  َق ٱل َِقِ َوَصده
ْ ٱلحَعَذاِب  مح إِنهكُ  ٣٧بَلح َجآَء بِٱۡلح آئُِقوا ََّلَ

َِلِم 
َ َن إَِله َما ُكنتُ  ٣٨ٱۡلح َملُونَ تَ  مح َوَما َُتحَزوح ِ  ٣٩ عح إَِله ِعَباَد ٱَّلله

لَِصنَي  حُمخح ْوَلَٰٓئَِك لَهُ  ٤٠ٱل
ُ
لُوم   مح أ عح ق  مه َٰكِهُ  ٤١رِزح  مَوهُ  فََو

َرُمونَ مُّ  َِٰت ٱنلهعِيمِ  ٤٢ كح َٰبِلنِيَ  ٤٣ ِِف َجنه َٰ َت ر  مُّ َٰ ُِسُ
 ٤٤ لََعَ

ِ  مُيَطاُف َعلَيحهِ  س  ب
ح
عِيِۢن  َكأ ِ َبيحَضآَء ََّله  ٤٥ِمِن مه َٰرِبنَِي ة  ِل لشه

ل  َوََل هُ  ٤٦ َِٰصَرَُٰت  مح وَِعنَدهُ  ٤٧َعنحَها يََُنفُوَن  مح ََل فِيَها َغوح َق
رحِف ِعني   ُنون   ٤٨ٱلطه كح نهُهنه َبيحض  مه

َ
ُضهُ  ٤٩َكأ َبَل َبعح قح

َ
 مح فَأ

َٰ َبعحض  يَتََسآَءلُوَن   ٥١ إِِنِ ََكَن ِل قَرِين   مح قَاَل قَآئِل  ِمِنحهُ  ٥٠لََعَ
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 چ٥٢
َ
  چنهَك •أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية. 

 چ٥٣
َ
 چ چَذا•أ

َ
 چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة الثانية 

  .يف اللكمتني

  چتحَنامُ چ

 ابن كثري بضم املمي.

 چۥفََرَءاهُ چ٥٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

لِ چ٧٤ حُمخح  چِصنيَ ٱل
 ابن كثري بكرس الالم.

  چۥَوََنهيحَنَٰهُ چ٧٦
 كثري بصةل هاء الضمري.ابن 

ءِنهَك َيُقوُل 
َ
قنَِي  أ حُمَصِدِ ءَِذا ٥٢لَِمَن ٱل

َ
َوُكنها تَُراب ا  ِمتحَنا أ

ءِنها وَِعَظًَٰما 
َ
نتُ  ٥٣لََمِديُنوَن أ

َ
لُِعوَن مُّ  مقَاَل َهلح أ لََع  ٥٤طه فَٱطه

َِحيِم  هُ فََرَءا ِ إِن كِدته لََُتحدِيِن  ٥٥ِِف َسَوآءِ ٱۡلح  ٥٦قَاَل تَٱَّلله
َۡضِيَن  حُمحح َمُة َرَِبِ لَُكنُت ِمَن ٱل ََل نِعح َفَما ََنحُن  ٥٧َولَوح

َ
أ

بنَِي  ٥٨بَِمِيِتنَِي  وَلَٰ َوَما ََنحُن بُِمَعذه
ُ تَتََنا ٱۡلح إِنه  ٥٩إَِله َموح

َمِل ٱلحَعَِٰملُوَن  ٦٠يُم ُز ٱلحَعظِ َذا لَُهَو ٱلحَفوح َهَٰ  لِِمثحِل َهََٰذا فَلحَيعح
مح َشَجَرةُ ٱلزهقُّوِم  ٦١

َ
َٰلَِك َخۡيح  نُُّزًَل أ َذ

َ
ة  إِنها َجَعلحَنََٰها فِتحنَ  ٦٢أ
 ِ َٰلِِمنَي لِ َِحيِم  ٦٣لظه ِل ٱۡلح صح

َ
 ٦٤إِنهَها َشَجَرة  ََّتحُرُج ِِفٓ أ

َيَِٰطنيِ  نهُهۥ رُُءوُس ٱلشه
َ
َها ٓأَلُِكُوَن ِمنح  مح إِنههُ فَ  ٦٥ َطلحُعَها َكأ

ُُطوَن وَن ِمنحَها ـ ُ َفَمالِ  ا ِمِنح  مح ُثمه إِنه لَهُ  ٦٦ٱِلح ب  َعلَيحَها لََشوح
َِحيِم  مح ُثمه إِنه َمرحِجَعهُ  ٦٧َۡحِيم   َل ٱۡلح اْ  مح نههُ إِ  ٦٨َۡلِ لحَفوح

َ
أ

َٰٓ َءاَثَٰرِهِ  مح َفهُ  ٦٩َضٓالِنَِي  مح َءابَآَءهُ  رَُعو مح لََعَ َولََقدح  ٧٠َن ُيهح
لنَِي  مح َضله َقبحلَهُ  وه

َ ََثُ ٱۡلح كح
َ
رحَسلحَنا فِيهِ  ٧١أ

َ
نِذرِيَن مُّ  مَولََقدح أ

حُمنَذرِيَن فَٱنُظرح َكيحَف َكَ  ٧٢ َٰقَِبُة ٱل ِ  ٧٣َن َع إَِله ِعَباَد ٱَّلله
لَِصنَي  حُمخح حُمِجيُبوَن  ٧٤ٱل َم ٱل ََٰنا نُوح  فَلَنِعح  ٧٥َولََقدح نَاَدى

هح  هُ َوََنهيحَنَٰ 
َ
  ٧٦ لَُهۥ ِمَن ٱلحَكرحِب ٱلحَعِظيمِ َوأ
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 چۦَعلَيحهِ چ٧٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

بِيهِ چ٨٥
َ
 چۦِۡل

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ٨٦
َ
ّكً ىٜأ  چفح

  ابن كثري ابلتسهيل.

 چۥَعنحهُ چ٩٠

 چۦإََِلحهِ چ٩٤

لحُقوهُ چ٩٧
َ
 چۥفَأ

َنَٰهُ چ١٠١ ح  چۥفَبَّشه
هاء الضمري ابن كثري بصةل 

 فهيم مجيعًا.
 چتََٰيَُٰبَّنِِ چ١٠٢

 ابن كثري بكرس الياء وصاًل.

َ چ  معًا. چإِِنِ
 وصاًل. الياءبفتح  ابن كثري

بَ چ
َ
أ   چهَيَٰٓ

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

َاقنَِي  َنا َعلَيح  ٧٧وََجَعلحَنا ُذِرِيهَتُهۥ ُهُم ٱِلح  ٧٨ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن  هِ َوتََركح
َٰ نُوح  ِِف ٱلحَعَٰلَِمنَي  ِسننَِي  ٧٩َسَلٌَٰم لََعَ حُمحح إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل

ِمننَِي إِنهُهۥ ِمنح  ٨٠ حُمؤح َنا ٱٓأۡلَخرِينَ ثُ  ٨١ِعَبادِنَا ٱل َرقح غح
َ
۞  ٨٢ مه أ

بحَرَٰهِيَم  ب   ٨٣ِإَونه ِمن ِشيَعتِهِۦ َۡلِ
 ٨٤َسلِيم  إِذح َجآَء َربهُهۥ بَِقلح

بِي
َ
ُبُدوَن  هِ إِذح قَاَل ِۡل ّكً  ٨٥َوقَوحِمهِۦ َماَذا َتعح ئِفح

َ
ِ  أ َءالَِهة  ُدوَن ٱَّلله

ِ  مَفَما َظنُّكُ  ٨٦تُرِيُدوَن  َرة  ِِف  ٨٧َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ب َفَنَظَر َنظح
ْ َعنح  ٨٩َفَقاَل إِِنِ َسقِيم   ٨٨ٱنلُُّجوِم  ا بِرِيَن  هُ َفَتَولهوح  ٩٠ُمدح

ُكلُونَ  مح اَغ إَِلَٰٓ َءالَِهتِهِ فَرَ 
ح
ََل تَأ

َ
ََل  مح لَكُ َما  ٩١ َفَقاَل أ

ُۢا مح فََراَغ َعلَيحهِ  ٩٢ تَنِطُقونَ  َب َِمنيِ  َۡضح ْ  ٩٣ بِٱَلح َبلُٓوا قح
َ
 يَزِفُّونَ  هِ إََِلح  فَأ

ُبُدونَ  قَاَل  ٩٤ َتعح
َ
ُ َخلََقكُ  ٩٥ َتنحِحُتونَ  َما أ َملُونَ  مح َوٱَّلله  َوَما َتعح

٩٦  ْ لحُقوقَالُوا
َ
ا فَأ ْ ََلُۥ ُبنحَيَٰن  ُنوا َِحيِم  هُ ٱبح ْ بِهِۦ  ٩٧ِِف ٱۡلح َراُدوا

َ
فَأ

ا فَ  َفلنِيَ َكيحد  سح
َ َِبِ َوقَاَل إِِنِ َذاهٌِب إَِلَٰ رَ  ٩٨ َجَعلحَنَُٰهُم ٱۡلح

ِدينِ  َٰلِِحنيَ  َرِبِ َهبح  ٩٩ َسَيهح َنَٰ  ١٠٠ ِل ِمَن ٱلصه ح بُِغَلَٰم   هُ فَبَّشه
ا  ١٠١ يم  َحلِ  َ قَاَل  بَلََغ َمَعهُ فَلَمه َعح ٓ ٱلسه َُٰبَّنه إِِنِ حَمَناِم تََٰي َرىَٰ ِِف ٱل

َ
أ

 ٓ ِنِ
َ
ذحَِبَُك فَٱنُظرح َماَذا تََرىَٰ أ

َ
بَِت قَاَل  ۖ   أ

َ
أ َعلح َما َيَٰٓ َمرُ ٱفح ۖ   تُؤح

ََِٰبِيَن َسَتِجُدِنٓ إِن َشآَء  ُ ِمَن ٱلصه  ١٠٢ٱَّلله
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 چۥَوَنََٰديحَنَٰهُ چ١٠٤
 چۥَوَفَديحَنَٰهُ چ١٠٧
معًا. چۦَعلَيحهِ چ١٠٨

َنَٰهُ وَ چ١١٢ ح  چۥبَّشه

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.
 

 
 

 چَرََٰط سِِ ٱلچ١١٨

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 ابلسني والصاد.

 
 

 

ُ چ١٢٦  چَوَربُّ  مح كُ َربُّ  ٱَّلله

 ابلرفع فهيم مجيعًا. ابن كثري

 

لََما َوتَلهُهۥ لِلحَجبنِيِ  سح
َ
ٓ أ ا إِبحَرَٰهِيُم  هُ َوَنََٰديحَنَٰ  ١٠٣ فَلَمه ن َيَٰٓ

َ
 ١٠٤أ

قح  ٓ قَدح َصده يَا ِسننَِي إِنها  ۖ  َت ٱلرُّءح حُمحح إِنه  ١٠٥َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل
ََلَٰٓ َهَٰ  حُمبنُِي َذا لَُهَو ٱِلح ْ ٱل  ١٠٧بِِذبحح  َعِظيم  ُه َوفََديحَنَٰ  ١٠٦ُؤا

َنا َعلَيح  َٰٓ إِبحَرَٰهِيَم  ١٠٨ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن  هِ َوتََركح َكَذَٰلَِك  ١٠٩َسَلٌَٰم لََعَ
ِسننَِي  حُمحح ِمننَِي إِنهُهۥ ِمنح ِعَبادِنَا  ١١٠ََنحزِي ٱل حُمؤح  ١١١ٱل

َنَٰ  ح َحَٰ  هُ َوبَّشه ا ِمَِن بِإِسح َٰلِِحنَي َق نَبِِي  َنا َعلَيح  ١١٢ٱلصه  هِ َوَبََٰركح
َحَٰقَ  َٰٓ إِسح ِ  ُُمحِسن   ِهَماَوِمن ُذِرِيهتِ  ۖ  َولََعَ ِ َوَظال ِسهِۦ ُمبنِي  ـم  لِ  َنفح

َٰ ُموَسَٰ وَ  ١١٣ َمُهَما  ١١٤َوَهَُٰروَن  لََقدح َمَننها لََعَ َوََنهيحَنَُٰهَما َوقَوح
َنَٰهُ  ١١٥ٱلحَعِظيِم  ِمَن ٱلحَكرحِب  ْ ُهُم ٱلحَغَٰلِبنَِي  مح َونََِصح  116فََّكنُوا

تَبنَِي  حُمسح َرََٰط َوَهَديحَنَُٰهَما  ١١٧َوَءاَتيحَنَُٰهَما ٱلحِكَتََٰب ٱل ٱلِصِ
َتقِيَم  حُمسح َنا ١١٨ٱل َٰ  ١١٩َعلَيحِهَما ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن  َوتََركح َسَلٌَٰم لََعَ

ِسننَِي  ١٢٠ُموَسَٰ َوَهَُٰروَن  حُمحح إِنهُهَما  ١٢١إِنها َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل
ِمننَِي  حُمؤح حُمرحَسلنَِي  ١٢٢ِمنح ِعَبادِنَا ٱل َاَس لَِمَن ٱل إِذح  ١٢٣ِإَونه إَِلح
ََل َتتهُقوَن 

َ
َسَن  ١٢٤قَاَل لَِقوحِمهِۦٓ أ حح

َ
ُعوَن َبعحَل  َوتََذُروَن أ تَدح

َ
أ

َ َربهكُ  ١٢٥ ٱلحَخَٰلِقِنيَ  لنِيَ َوَربه  مح ٱَّلله وه
َ  ١٢٦ َءابَآئُِكُم ٱۡلح
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بُوهُ چ١٢٧  چۥفََكذه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

لِ چ١٢٨ حُمخح  چِصنيَ ٱل
 ابن كثري بكرس الالم.

 معًا.  چۦَعلَيحهِ چ١٢٩
 چۥََنهيحَنَٰهُ چ١٣٤

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

  فهيم.
 
 
 
 

َنَٰهُ چ١٤٥  چۥَفَنَبذح

رحَسلحَنَٰهُ چ١٤٧
َ
 چۥَوأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري  

  فهيام.
 

 

 

بُو وَن  مح فَإِنههُ  هُ فََكذه َۡضُ ِ  ١٢٧لَُمحح لَِصنَي إَِله ِعَباَد ٱَّلله حُمخح  ١٢٨ٱل
َنا َعلَيح  َٰٓ إِلح يَاِسنَي َسَلٌَٰم  ١٢٩ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن  هِ َوتََركح إِنها  ١٣٠لََعَ

ِسننَِي  حُمحح ِمننِيَ إِنهُهۥ ِمنح  ١٣١َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل حُمؤح   ِعَبادِنَا ٱل
ه ِإَونه لُو ١٣٢ ا ل حُمرحَسلنَِي ط  َعِنيَ  هُ إِذح ََنهيحَنَٰ  ١٣٣ِمَن ٱل َجح

َ
ۥٓ أ لَُه هح

َ
 ١٣٤ َوأ

ا ِِف ٱلحَغََِٰبِيَن  نَا ٱٓأۡلَخرِيَن  ١٣٥إَِله َعُجوز  رح  مح ِإَونهكُ  ١٣٦ُثمه َدمه
وَن َعلَيحهِ  بِِحنَي مُّ  متَلَُمرُّ حلِ  ١٣٧صح قِلُوَن  ۖ  َوبِٱَله فَََل َتعح

َ
ِإَونه  ١٣٨أ

حُمرحَسلنَِي  يُونَُس لَِمنَ  ُحوِن  ١٣٩ٱل حَمشح َبَق إَِل ٱلحُفلحِك ٱل
َ
 ١٤٠إِذح أ
َحِضنَي  حُمدح ََقَمُه ٱۡلحُ  ١٤١فََساَهَم فََّكَن ِمَن ٱل  ُملِيم  وُت َوُهَو فَٱتلح

حُمَسِبِِحنَي  ١٤٢ نهُهۥ ََكَن ِمَن ٱل
َ
ََلٓ أ نِهِۦٓ إَِلَٰ  ١٤٣فَلَوح لَلَبَِث ِِف َبطح
َنَٰ ۞  ١٤٤يَوحِم ُيبحَعُثوَن  ٓ  هُ َفَنَبذح ۢنَبتحَنا  ١٤٥ ءِ َوُهَو َسقِيم  بِٱلحَعَرا

َ
َوأ

ِطني   هِ َعلَيح  رحَسلحَنَٰ  ١٤٦َشَجَرة  ِمِن َيقح
َ
وح  ِماْئَةِ إَِلَٰ  هُ َوأ

َ
لحف  أ

َ
أ

َنَٰهُ ـ َ فَ  ١٤٧يَزِيُدوَن  تِهِ  ١٤٨إَِلَٰ ِحني   مح اَمُنواْ َفَمتهعح َتفح لَِرِبَِك  مح فَٱسح
َ
أ

ََناُت َولَُهُم  َُنوَن ٱِلح ا وَهُ  ١٤٩ٱِلح حَمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰث  َنا ٱل مح َخلَقح
َ
 مح أ

  ١٥٠َشَِٰهُدوَن 
َ
ُ ِإَونههُ  ١٥١ََلَُقولُوَن  مح نح إِفحِكهِ مِِ  مََلٓ إِنههُ أ  مح َوَلَ ٱَّلله
َِٰذبُوَن  َ  ١٥٢لََك َطََف ٱِلح صح

َ
َننَِي أ  ١٥٣َناِت لََعَ ٱِلح
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ُرونَ چ١٥٥ كه چ تَذه

 اذلال.ابن كثري بتشديد 

 

 

 

لِ چ١٦٠ حُمخح  معًا. چِصنيَ ٱل
 ابن كثري بكرس الالم.

 چۦَعلَيحهِ چ١٦٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

فَََل  ١٥٤ َكيحَف ََتحُكُمونَ  مح لَكُ َما 
َ
ُرونَ  أ مح لَكُ  ١٥٥ تََذكه

َ
 مح أ

بنِي   ْ  ١٥٦ُسلحَطَٰن  مُّ تُوا
ح
 ١٥٧َصَِٰدقنَِي  مح إِن ُكنتُ  مح بِِكَتَٰبِكُ فَأ

 ْ نهةِ نََسب  وََجَعلُوا ِ
َ ٱۡلح نهُة إِنههُ ا   بَيحَنُهۥ َوَبنيح ِ

 مح َولََقدح َعلَِمِت ٱۡلح
وَن  َۡضُ ا يَِصُفوَن  ١٥٨لَُمحح ِ َعمه ِ  159ُسبحَحََٰن ٱَّلله إَِله ِعَباَد ٱَّلله
لَِصنيَ  حُمخح ُبُدونَ  مح فَإِنهكُ  ١٦٠ ٱل نتُ  ١٦١ َوَما َتعح

َ
ٓ أ  هِ َعلَيح  مح َما

َِحيِم  إَِله  ١٦٢بَِفَٰتِننَِي  ٓ  ١٦٣َمنح ُهَو َصاِل ٱۡلح إَِله ََلُۥ َوَما ِمنها
لُوم   عح ٓافُّوَن  ١٦٤ َمَقام  مه ُن ٱلصه ُن  ١٦٥ِإَونها نَلَحح ِإَونها نَلَحح
حُمَسِبُِحونَ  ا ِمَِن  ١٦٧ ِإَون ََكنُواْ ََلَُقولُونَ  ١٦٦ ٱل ر  نه ِعنَدنَا ذِكح

َ
لَوح أ

 
َ لنَِي ٱۡلح ِ  َبادَ لَُكنها عِ  ١٦٨وه لَِصنيَ ٱَّلله حُمخح ْ بِهِۦ ١٦٩ ٱل ۖ   فََكَفُروا
لَُموَن فَ  حُمرحَسلنَِي َسَبَقتح َُكَِمُتَنا لِعَِبادِ  َولََقدح  ١٧٠َسوحَف َيعح نَا ٱل
حَمنُصوُرونَ  لَُهمُ  مح إِنههُ  ١٧١  ١٧٣ ِإَونه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلحَغَٰلُِبونَ  ١٧٢ ٱل

َٰ ِحني   مح َفَتَوله َعنحهُ  بحِِصحهُ  ١٧٤ َحته
َ
ونَ  مح َوأ  ١٧٥ فََسوحَف ُيبحِِصُ

فَبِ 
َ
ِجلُونَ أ َتعح آَء َصَباُح فَسَ  مح بَِساَحتِهِ  فَإَِذا نََزَل  ١٧٦ َعَذابَِنا يَسح

حُمنَذرِينَ  َٰ ِحني   مح َوتََوله َعنحهُ  ١٧٧ ٱل بحِِصح فََسوحَف  ١٧٨ َحته
َ
َوأ

ونَ ُيبح  ا  ُسبحَحَٰنَ  ١٧٩ ِِصُ وََسَلٌَٰم  ١٨٠ يَِصُفونَ َرِبَِك َرِبِ ٱلحعِزهةِ َعمه
حُمرحَسلنِيَ  َمح  ١٨١ لََعَ ٱل ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ َوٱۡلح  ١٨٢ُد َّلِله

 
 

 
 

 ُسوَرة ص
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 ُسوَرة ص

 چٱلحُقَرانِ وچ١

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 

 چ٨
َ
  چنزَِل •أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

  چَكةَ ََلح چ١٣

ابن كثري بفتح الالم دون مهزة 

 وفتح التاء.

  چَله إِ  •ُؤََلٓ َهَٰٓ چ١٥

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

  للثانية

 چَله ِۖا  ُؤََلٓءِ َهَٰٓ چ

بدال ايًء مع املد املش بع،  والإ

 والأول أأرحج.

 چيَٓله ُؤََلٓءِ َهَٰٓ چ

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال،  التسهيل للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

 

 ِ  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

رِ َوٱلحُقرحَءاِن  ٓص  
ِيَن َكفَ  ١ ذِي ٱَِّلِكح ة  بَِل ٱَّله ْ ِِف ِعزه  ُروا

َنا ِمن َقبح  ٢وَِشَقاق   لَكح هح
َ
ن  َفنَ مِِ  ملِهِ َكمح أ ََلَت ن قَرح اَدواْ وه

ن َجآَءهُ  ٣ ِحنَي َمَناص  
َ
ْ أ  َوقَاَل ۖ   مح نِذر  ِمِنحهُ مُّ  موََعِجُبٓوا

َٰفُِرونَ  اٌب  ٱلحَك ا َوَِٰحًدا ٤ َهََٰذا َسَِٰحر  َكذه َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰه 
َ
 أ

ٌء ُعَجاب   اإِنه َهَٰذَ ۖ    ِمنحهُ  ٥لَََشح
ُ
حَمَِل ُشواْ  مح َوٱنَطلََق ٱل ِن ٱمح

َ
أ

َٰٓ َءالَِهتِكُ  واْ لََعَ َِبُ ء  يَُرادُ ۖ   مح َوٱصح نَا َما سَ  ٦ إِنه َهََٰذا لَََشح ِمعح
حِملهةِ  ٌَٰق ٱٓأۡل بَِهََٰذا ِِف ٱل تَِل ُءنزَِل  ٧ِخَرةِ إِنح َهََٰذآ إَِله ٱخح

َ
َعلَيحهِ  أ

ُر ِمنُۢ بَيحنِنَ  رِي مح بَلح هُ ا   ٱَِّلِكح
ا يَُذوقُواْ  ۖ  ِِف َشِك  ِمِن ذِكح همه بَل ل

مح ِعنَدهُ  ٨ َعَذاِب 
َ
اِب  مح أ حوَهه َعزِيزِ ٱل

َةِ َرِبَِك ٱلح َخَزآئُِن رَۡحح
مح لَهُ  ٩
َ
َِٰت وَ مُّ  مأ َمََٰو ۡرِض َوَما بَيحَنُهَمالحُك ٱلسه

َ َتُقواْ ۖ   ٱۡلح فَلحَۡيح
َبَِٰب  سح

َ ا ُهَنالَِك  ١٠ِِف ٱۡلح َزاِب ُجند  مه حح
َ ُزوم  ِمَِن ٱۡلح  ١١َمهح

بَتح َقبحلَهُ  تَادِ  قَوحُم نُوح   مح َكذه وح
َ ُن ُذو ٱۡلح  ١٢وَََعد  َوفِرحَعوح

َحَُٰب  صح
َ
َزاُب  ۖ  يحَكةِ ـ َ لح َوَثُموُد َوقَوحُم لُوط  َوأ حح

َ ْوَلَٰٓئَِك ٱۡلح
ُ
 ١٣أ
َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقاِب  ُؤََلٓءِ َوَما يَنُظُر  ١٤إِن ُكٌّ إَِله َكذه َهَٰٓ

ا لََها ِمن فََواق  إَِله  َا  ١٥َصيحَحة  َوَِٰحَدة  مه ل نله َوقَالُواْ َربهَنا َعِجِ
َِساِب  َنا َقبحَل يَوحِم ٱۡلح  ١٦قِطه

رِ ذِي چ١أ ية مالحظة:  .لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چٱَِّلِكح
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 چَرََٰط سِِ ٱلچ٢٢

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 ابلسني والصاد.

َجة   َوِلح چ٢٣   چَنعح

ساكن الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

َٰهُ چ٢٤  چۥَفَتنه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

َٰ َما  َِبح لََعَ يحدِ ٱصح
َ ۥٓ ۖ   َيُقولُوَن َوٱذحُكرح َعبحَدنَا َداوُۥَد َذا ٱۡلح إِنهُه

اٌب  وه
َ
َن بِٱلحَعَِشِِ  ١٧أ َباَل َمَعُهۥ يَُسِبِحح ِ

نَا ٱۡلح رح إِنها َسخه
اِق  َ ۡشح ِ

َ َُمحُشوَرة   ١٨َوٱۡلح ۡيح اب  ـِل  له ـكُ ۖ   َوٱلطه وه
َ
ۥٓ أ نَا  ١٩ُه وََشَددح

َِطاِب ُملحَكُهۥ َوَءاَتيحَنَُٰه  َل ٱۡلح َمَة َوفَصح ِكح ََٰك ۞  ٢٠ٱۡلح تَى
َ
َوَهلح أ

مِ  َصح ْ ٱۡلح َراَب  َنَبُؤا حِمحح ْ ٱل ُروا َٰ َداوُۥَد  ٢١ إِذح تََسوه ْ لََعَ إِذح َدَخلُوا
ْ ۖ   مح َفَفزَِع ِمنحهُ  َٰ ۖ   ََل ََّتَفح  قَالُوا ُضَنا لََعَ َماِن َبَغَٰ َبعح َخصح

ُكم بَيحَنَنا َِقِ َوََل  َبعحض  فَٱحح
ٓ إَِلَٰ َسَوآءِ بِٱۡلح ِدنَا ِططح َوٱهح تُشح

َرَٰطِ  َجة   ٢٢ ٱلِصِ ُعوَن َنعح ع  َوتِسح ِخ ََلُۥ تِسح
َ
ٓ أ  َوِلَ إِنه َهََٰذا

َِطاِب  ِِن ِِف ٱۡلح فِلحنِيَها وََعزه كح
َ
َجة  َوَِٰحَدة  َفَقاَل أ قَاَل  ٢٣َنعح

َجتَِك إَِلَٰ نَِعاِجهِۦ ا ِمَِن ِإَونه ۖ   لََقدح َظلََمَك بُِسَؤاِل َنعح َكثِۡي 
ُضهُ  ُلََطآءِ ََلَبحِغ َبعح ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  مح ٱۡلح َٰ َبعحض  إَِله ٱَّله لََعَ
ا هُ  َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مه َٰ ۖ   مح ٱلصه َما َفَتنه نه

َ
َفَر  هُ َوَظنه َداوُۥُد أ َتغح فَٱسح

نَاَب  ۤاٗعِكاَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ
َ
ِ  ٢٤۩  َوأ َٰل نَا ََلُۥ َذ ِإَونه ََلُۥ ۖ   َك َفَغَفرح

َن مَ  تََٰيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلحَنََٰك َخلِيَفة   ٢٥اب  ـ َ ِعنَدنَا لَُزلحََفَٰ وَُحسح
حَهَوىَٰ  َِقِ َوََل تَتهبِِع ٱل

َ ٱنلهاِس بِٱۡلح ُكم َبنيح ۡرِض فَٱحح
َ ِِف ٱۡلح

 ِ ِيَن يَِضلُّوَن َعن ۖ  َفُيِضلهَك َعن َسبِيِل ٱَّلله ِ  إِنه ٱَّله  َسبِيِل ٱَّلله
َِساِب  مح لَهُ   ٢٦َعَذاب  َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ يَوحَم ٱۡلح
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نَزلحَنَٰهُ چ٢٩
َ
 چۥأ

 چۦَعلَيحهِ چ٣١

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

َ چ٣٢ َببحُت  إِِنِ حح
َ
  چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

چقِ ؤح بِٱلسُّ چ٣٣

بدال الواو مهزة  قنبل وهجان ابإ

بدال  ساكنة، وهو املقدم، واإ

الواو مهزة مضمومة وبعدها 

  واو مدية

چقِ ُؤۥبِٱلسُّ چ

 والوهجان يف الطيبة.

 

 

 

ُكضح ٤١وََعَذاب  چ   چٱرح

ابن كثري بضم نون التنوين 

 وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َبَِٰطَل  
َ َمآَء َوٱۡلح َنا ٱلسه َٰلَِك َظنُّ    َوَما َخلَقح َذ

 ْ ِيَن َكَفُروا ِ فََويح  ۖ  ٱَّله ْ ِمَن ٱنله ل  لِ ِيَن َكَفُروا مح ََنحَعُل  ٢٧ارِ َّله
َ
أ

ِينَ  مح  ٱَّله
َ
ۡرِض أ

َ ِسِديَن ِِف ٱۡلح حُمفح َٰلَِحَِٰت َكٱل َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
ارِ  ُفجه

حُمتهقِنَي َكٱلح نَزلحَنَٰ  ٢٨ ََنحَعُل ٱل
َ
ك  رَ إََِلحَك ُمَبَٰ  هُ كَِتٌَٰب أ

ْ ـِلِ  بهُرٓوا لحَبَِٰب َيده
َ ْ ٱۡلح ْولُوا

ُ
َر أ اوُۥَد  ٢٩َءاتََٰيَٰتِهِۦ َوَِلََتَذكه َوَوَهبحَنا ِلَ

اٌب  ۖ  ُسلَيحَمَٰنَ  وه
َ
ۥٓ أ َم ٱلحَعبحُد إِنهُه  بِٱلحَعَِشِِ  هِ إِذح ُعرَِض َعلَيح  ٣٠ نِعح

َٰفَِنَُٰت  َيادُ  ٱلصه ِ
ٓ َفَقاَل  ٣١ ٱۡلح ِ َعن إِِنِ َۡيح

َببحُت ُحبه ٱۡلح حح
َ
أ

َِجاِب ذِ  َٰ تََواَرتح بِٱۡلح رِ َرَِبِ َحته
ه  ٣٢كح َفَطفَِق ۖ   ُردُّوَها لََعَ

َحُۢا  وقِ َمسح َناِق  بِٱلسُّ عح
َ لحَقيحَنا  ٣٣َوٱۡلح

َ
َولََقدح َفَتنها ُسلَيحَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
ا ُثمه أ َٰ ُكرحِسِيِهِۦ َجَسد  فِرح ِل َوَهبح ِل  ٣٤لََعَ قَاَل َرِبِ ٱغح

َحد  ـّك  له ُملح 
َ
ِديٓ ا يَۢنَبِغ ِۡل اُب ۖ   ِمِنُۢ َبعح حوَهه نَت ٱل

َ
 ٣٥إِنهَك أ

نَا  رح رِ ََلُ ٱلِرِيَح ََتحرِي فََسخه مح
َ
َصاَب بِأ

َ
 ٣٦ هِۦ رَُخآًء َحيحُث أ

َيَٰطِ  ننَِي ِِف  ٣٧ نَي ُكه َبنهآء  وََغوهاص  َوٱلشه َوَءاَخرِيَن ُمَقره
َفادِ  صح

َ ِ َهََٰذا َعَطآُؤنَا فَٱمح  ٣٨ٱۡلح ِسكح بَِغۡيح مح
َ
وح أ
َ
 ٣٩ِحَساب  ُُنح أ
َن مَ  يُّوَب  ٤٠ اب  ـ َ ِإَونه ََلُۥ ِعنَدنَا لَُزلحََفَٰ وَُحسح

َ
َوٱذحُكرح َعبحَدنَآ أ

يح  ِّنَ ٱلشه ِنِ َمسه
َ
ۥٓ أ ب  إِذح نَاَدىَٰ َربهُه  ٤١ وََعَذاب  َطَُٰن بُِنصح
لَِك  ُكضح بِرِجح اب  َهَٰذَ ۖ   ٱرح تََسُلُۢ بَارِد  َوَۡشَ  ٤٢ ا ُمغح
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  چَدنَابح عَ چ٤٥

ساكن  ابن كثري بفتح العني واإ

الباء وحذف الألف عىل 

فراد.  الإ

َنَٰهُ چ ٤٤  چۥوََجدح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 
 
 
 

  چ وَعُدونَ يُ چ٥٣

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

  چۥفَلحَيُذوقُوهُ چ٥٧

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 چوََغَساق  چ

 ابن كثري بتخفيف السني.

تُُموهُ چ٦٠ مح  چۥقَده

هُ چ٦١   چۥفَزِدح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

لَُهۥ َوِمثحلَهُ  هح
َ
ۥٓ أ َ  مح َعهُ مه  مَوَوَهبحَنا ََلُ ْوِل رَۡحح

ُ
َرىَٰ ِۡل  ة  ِمِنها َوذِكح

لحَبَٰبِ 
َ ث ا بَِيِدكَ  وَُخذح  ٤٣ ٱۡلح ِب بِِهِۦ َوََل ََتحَنثح   ِضغح  إِنها فَٱۡضح

َنَٰ  اب   ا  َصابِر   هُ وََجدح وه
َ
ۥٓ أ َم ٱلحَعبحُد إِنهُه ٓ َوٱذحُكرح  ٤٤ ِنِعح  ِعَبََٰدنَا

بحَصَٰرِ  إِبحَرَٰهِيمَ 
َ يحِدي َوٱۡلح

َ ْوِل ٱۡلح
ُ
ُقوَب أ َحََٰق َوَيعح آ  ٤٥ِإَوسح إِنه

َنَٰهُ  لَصح خح
َ
ارِ ذِكح الَِصة  ِِبَ م أ ِعنَدنَا لَِمَن  مح ِإَونههُ  ٤٦ َرى ٱله

 َ َطَفنيح حُمصح َيارِ  ٱل خح
َ لِ  ٤٧ٱۡلح َمَٰعِيَل َوٱلحيََسَع َوَذا ٱلحِكفح ۖ   َوٱذحُكرح إِسح

َيارِ  خح
َ ر   ٤٨َوَُّكِ  ِمَِن ٱۡلح َن مَ ِإَو ۖ  َهََٰذا ذِكح اب  ـ َ نه لِلحُمتهقِنَي َۡلُسح

َفتهحَ  ٤٩ ن  مُّ َِٰت َعدح ه َجنه َٰ ة  ل بحَو
َ فِيَها نَي ـ ِ ُمتهكِ  ٥٠ُب ُهُم ٱۡلح

ُعوَن فِيَها بَِفَِٰكَهة  َكثَِۡية   اب  يَدح َِٰصَرَُٰت  مح وَِعنَدهُ ۞  ٥١َوَۡشَ َق
تحَراٌب 

َ
رحِف أ َِسابِ تُوَعُدوَن َِلَوح َهََٰذا َما  ٥٢ ٱلطه إِنه  ٥٣ ِم ٱۡلح

َفاد   َٰغِنَي لََّشه ا   َهَٰذَ  ٥٤َهََٰذا لَرِزحُقَنا َما ََلُۥ ِمن نه ِإَونه لِلطه
لَوح جَ  ٥٥ اب  ـ َ مَ  حِمَهاُد  َس َنَها فَبِئح َهنهَم يَصح هُ َهََٰذا فَلحَيُذوقُو ٥٦ٱل

اق  َۡحِيم   َوَٰجٌ  ٥٧ وََغسه زح
َ
ِهِۦٓ أ ج   ٥٨ َوَءاَخُر ِمن َشُكح َهََٰذا فَوح

َعكُ  َتِحم  مه قح ُۢا بِهِ  مح مُّ ْ بَلح  ٥٩َصالُواْٱنلهارِ  مح إِنههُ  ۖ  مح ََل َمرحَحَب قَالُوا
نتُ 
َ
ُۢا بِكُ  مح أ نتُ ۖ   مح ََل َمرحَحَب

َ
ُتُمو مح أ مح  ٦٠َقَراُر فَبِئحَس ٱلح ۖ   نَلَاهُ قَده

َم نَلَا َهََٰذا فَزِدح  ا ِِف ٱنلهارِ  هُ قَالُواْ َربهَنا َمن قَده ف   ٦١ َعَذاب ا ِضعح
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 چۥَعنحهُ چ٦٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 چِمنح  ِلح چ٦٩

ساكن الياء وصاًل.  ابن كثري ابإ

 چۦفِيهِ چ٧٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

  چۥِمِنحهُ چ٧٦
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 

 
لِ چ٨٣ حُمخح  چِصنيَ ٱل

 ابن كثري بكرس الالم.

هُ  ْ َما نَلَا ََل نََرىَٰ رَِجاَل  ُكنها َنُعدُّ ارِ مِِ  مَوقَالُوا َ ۡشح
َ  ٦٢َن ٱۡلح

َنَٰهُ  َذح َّته
َ
مح  مح أ

َ
رِيًّا أ بحَصَُٰر ِسخح

َ َٰلَِك  ٦٣َزاَغتح َعنحُهُم ٱۡلح إِنه َذ
ِل  هح
َ
۠ ُمنِذر   ٦٤ٱنلهارِ َۡلَِق  ََّتَاُصُم أ نَا

َ
ٓ أ َما َوَما ِمنح إَِلَٰه  ۖ   قُلح إِنه

اُر  َِٰحُد ٱلحَقهه ُ ٱلحَو ۡرِض َوَما  ٦٥إَِله ٱَّلله
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َربُّ ٱلسه

َُٰر بَيحَنُهَما ٱلحَعزِيُز ٱلح  ْ  ٦٦َغفه نتُ  ٦٧َعِظيٌم قُلح ُهَو َنَبٌؤا
َ
 هُ َعنح  مح أ

رُِضوَن  َٰٓ إِذح  ِلَ َما ََكَن  ٦٨ُمعح َ لَعح
َ َمََلِ ٱۡلح

ح ِمنح ِعلحِۢم بِٱل
۠ إِن يُوَحَٰٓ  ٦٩ََيحَتِصُموَن  نَا

َ
ٓ أ َما نه

َ
ٓ أ بنٌِي إَِله إَِله إِذح  ٧٠نَِذير  مُّ

ا ِمِن ِطني   َمَلَٰٓئَِكةِ إِِنِ َخَٰلُِقُۢ بََّش 
فَإَِذا  ٧١قَاَل َربَُّك لِلح

ُت فِي يحُتُهۥ َوَنَفخح ْ ََلُۥ َسَِٰجِدينَ عُ وِح َفقَ ن رُّ مِ  هِ َسوه  ٧٢ وا
حَمَلَٰٓئَِكُة ُُكُّهُ فَسَ  َُعوَن  مح َجَد ٱل َجح

َ
ََبَ  ٧٣أ َتكح ٓ إِبحلِيَس ٱسح إَِله

َٰفِرِينَ َوََك  ُجَد  قَاَل  ٧٤ َن ِمَن ٱلحَك ن تَسح
َ
إِبحلِيُس َما َمَنَعَك أ َيَٰٓ

ُت بَِيَديه  مح ُكنَت ِمَن ٱلحَعالنِيَ ۖ   لَِما َخلَقح
َ
ََبحَت أ َتكح سح

َ
قَاَل  ٧٥ أ

۠ َخۡيح  ِمِنح  نَا
َ
َتُهۥَخلَقح  هُ أ ار  وََخلَقح

قَاَل  ٧٦ِمن ِطني   َتِّن ِمن نه
ُرجح ِمنحَها فَإِنهَك رَِجيم   َنِتٓ إَِلَٰ ِإَونه َعلَيحَك  ٧٧فَٱخح يَوحِم  لَعح

ِِنٓ إَِلَٰ  ٧٨ ٱِلِينِ  نِظرح
َ
قَاَل فَإِنهَك  ٧٩  يَوحِم ُيبحَعُثونَ قَاَل َرِبِ فَأ

ح  لُوِم  ٨٠ُمنَظرِيَن ِمَن ٱل حَمعح حَوقحِت ٱل تَِك قَاَل  ٨١إَِلَٰ يَوحِم ٱل فَبِعِزه
وَِينههُ  غح

ُ
َعِنيَ  مح َۡل َجح

َ
لَِصنيَ إَِله ِعَباَدَك ِمنحُهُم  ٨٢ أ حُمخح  ٨٣ٱل
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َقه چ ٨٤  چفَٱۡلح

 ابن كثري بفتح القاف وصاًل.

 چۦَعلَيحهِ چ٨٦
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 سورة الزمر
 

 

 

 

 

 چۦفِيهِ چ٣
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

َقُّ قَاَل  قُوُل فَٱۡلح
َ
َقه أ نه َجَهنهَم ِمنَك  ٨٤ َوٱۡلح

َ
َِل مح
َ
 َۡل

ن َعِنيَ  مح تَبَِعَك ِمنحهُ  َوِممه َجح
َ
سح  ٨٥ أ

َ
ٓ أ   هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ قُلح َما

۠ ِمنح  نَا
َ
ٓ أ ر  َوَما جح

َ
حُمَتَُكِِفِنيَ  أ  إِنح ُهَو إَِله  ٨٦ ِمَن ٱل
ِ  ر  ذِكح  هُۥ ٨٧لحَعَٰلَِمنَي لِ

َ
لَُمنه َنَبأ َد ِحيِۢن  َوتَلَعح  ٨٨َبعح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِكيِم  َعزِيزِ ٱۡلح
ِ ٱلح َآ  ١تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله نَزنلح

َ
ٓ أ ا إِنه

 َ ُبِد ٱَّلله َِقِ فَٱعح
ا له ُُمحلِ إََِلحَك ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح  ٢ُه ٱِلِيَن ـص 

َالُِص  ِ ٱِلِيُن ٱۡلح ََل َّلِله
َ
َِلَآَء َما  ۖ  أ وح

َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱَّته َوٱَّله

ُبُدهُ  َ َُيحُكُم بَيحَنهُ  مح َنعح ِ ُزلحََفَٰٓ إِنه ٱَّلله  مح إَِله َِلَُقِرُِبونَآ إَِل ٱَّلله
ِدي َمنح ُهوَ إِنه ٱۖ   ََيحَتلُِفونَ  هِ فِي مح ِِف َما هُ  َ ََل َيهح َكَِٰذب   َّلله
ا ن َيتهِخَذ َولَ له  ٣ ر  َكفه

َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
ا له ـوح أ ا ـد  َطََفَٰ ِممه ٱصح
ارُ ۖ   ُسبحَحََٰنُهۥ ۖ  ََيحلُُق َما يََشآءُ  َِٰحُد ٱلحَقهه ُ ٱلحَو َخلََق  ٤ ُهَو ٱَّلله

َقِِ  ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو حَل ۖ   ٱلسه لََعَ ٱنلهَهارِ يَُكِوُِر ٱَله

حلِ  َس َوٱلحَقَمَر  ۖ   َوُيَكِوُِر ٱنلهَهاَر لََعَ ٱَله مح َر ٱلشه ُكِ   وََسخه
َسمًّ   َجل  مُّ

َ
َٰرُ  ََيحرِي ِۡل ََل ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلحَغفه

َ
 ٥أ

قُوُل چ٨٤مالحظة: أ ية 
َ
َقه أ  .لبن كثريمعدودة  غري يعده امليك رأأس أ ية، فهي ل  چَوٱۡلح

 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چََيحَتلُِفونَ چ٣مالحظة: أ ية 

 ُسوَرة الزمر
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 چۥيَرحَضهُ چ٧
 ابن كثري بضم الهاء مع الصةل.

 

 معًا.چۦإََِلحهِ چ٨

 چۥِمِنحهُ چ
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.
 چِضله َِلَِ چ

 ابن كثري بفتح الياء.

َمنح چ٩
َ
 چأ

 .ميابن كثري بتخفيف امل

 

نَزَل ن مِِ  مَخلََقكُ 
َ
س  َوَِٰحَدة  ُثمه َجَعَل ِمنحَها َزوحَجَها َوأ نهفح

َوَٰج  مِِ  ملَكُ  زح
َ
نحَعَِٰم ثََمَٰنَِيَة أ

َ ِِف ُبُطوِن  مح ََيحلُُقكُ  ۖ  َن ٱۡلح
َهَٰتِكُ  مه

ُ
ق  ِِف ُظلَُمَٰت  ثََلَٰث   مح أ

ِد َخلح ا ِمِنُۢ َبعح َٰلُِكُم  ۖ  َخلحق  َذ
ُ َربُّكُ  حُملحُك  مح ٱَّلله فُوَن ۖ   إَِله ُهوَ  إَِلَٰهَ  ََلٓ ۖ   ََلُ ٱل َ َٰ تُِصح نه

َ
إِن  ٦فَأ

َ َغِّنٌّ َعنكُ  ُفُرواْ فَإِنه ٱَّلله رَ ۖ   مح تَكح ۖ   َوََل يَرحََضَٰ لِعَِبادِهِ ٱلحُكفح
ْ ِإَون تَشح  َرىَٰ ۖ   مح لَكُ  يَرحَضهُ ُكُروا خح

ُ
َر أ ُثمه  ۖ  َوََل تَزُِر َوازَِرة  وِزح

ِ  مَفُينَِبُِئكُ  مح رحِجُعكُ مه  مإَِلَٰ َرِبِكُ  َملُونَ  مح َما ُكنتُ ب إِنهُهۥ  ۖ  َتعح
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ نَسََٰن ُۡضِ  َدََع ۞  ٧َعلِيُم ِ

ِإَوَذا َمسه ٱۡلح
َمة  ِمِنح  هِ َربهُهۥ ُمنِيًبا إََِلح  ََلُۥ نِعح ُعٓواْ  هُ ُثمه إَِذا َخوه نََِسَ َما ََكَن يَدح

نَداهِ إََِلح 
َ
ِ أ ِ ِمن َقبحُل وََجَعَل َّلِله ا لِ قُلح  ۖ  َعن َسبِيلِهِۦ ُيِضله ـد 

َحَِٰب ٱنلهارِ  صح
َ
رَِك قَلِيًَل إِنهَك ِمنح أ نح  ٨َتَمتهعح بُِكفح مه

َ
 ُهوَ  أ

ََة  ْ رَۡحح ا َُيحَذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َوَيرحُجوا ا َوقَآئِم  حِل َساِجد  َٰنٌِت َءانَآَء ٱَله َق
ِ ۖ   َرِبِهِۦ لَُموَن َوٱَّله ِيَن َيعح َتوِي ٱَّله لَُمونَ قُلح َهلح يَسح ۖ   يَن ََل َيعح

لحَبَِٰب 
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
ُر أ َما َيَتَذكه ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ  ٩إِنه قُلح تََٰيَٰعَِبادِ ٱَّله

نحَيا َحَسَنة   ۖ  مح َربهكُ  ِ ٱلُّ ْ ِِف َهَِٰذه َسُنوا حح
َ
ِيَن أ ِ ۖ   لَِّله ۡرُض ٱَّلله

َ
َوأ

َرهُ ۖ   َوَِٰسَعةٌ  جح
َ
وَن أ ََِٰبُ َما يَُوِفه ٱلصه ِ  مإِنه ِ ِحَساب  ب  ١٠َغۡيح
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َ چ١٣ َخاُف  إِِنِ

َ
  چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 چۦَعلَيحهِ چ١٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

َٰهُ چ٢١ ى  چۥَفََتَ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِمرحُت  قُلح 
ُ
ٓ أ َ ُُمحلِ إِِنِ ُبَد ٱَّلله عح

َ
نح أ
َ
ا له أ ِمرحُت  ١١ ٱِلِينَ  هُ ـص 

ُ
نح َوأ

َ
 ِۡل

َل ٱ وه
َ
ُكوَن أ

َ
لِِمنيَ أ حُمسح ٓ قُلح  ١٢ ل َخاُف إِنح َعَصيحُت َرَِبِ إِِنِ

َ
 أ

م  َعِظيم   ُبُد ُُمحلِ  ١٣ َعَذاَب يَوح عح
َ
َ أ ا له قُِل ٱَّلله  ١٤ُهۥ دِيِّن ـص 

ُبُدواْ َما  ٓواْ ۖ   ن ُدونِهِۦمِِ  متُ ِشئح فَٱعح ِيَن َخِّسُ َخَِّٰسِيَن ٱَّله
قُلح إِنه ٱلح

نُفَسهُ 
َ
لِيهِ  مح أ هح

َ
حُمبنِيُ ۖ   يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ مح َوأ اُن ٱل َ ُّسح َٰلَِك ُهَو ٱۡلح ََل َذ

َ
 أ

َٰلَِك  ۖ  ُظلَل   مح ُظلَل  ِمَِن ٱنلهارِ َوِمن ََتحتِهِ  مح ن فَوحقِهِ مِِ  ملَهُ  ١٥ َذ
ُ بِهِۦ ِعَباَدهُۥ َتنَُبواْ  ١٦تََٰيَٰعَِباِد فَٱتهُقوِن  ۖ  َُيَوُِِف ٱَّلله ِيَن ٱجح َوٱَّله

 َٰ ِ لَُهُم ٱلح ٱلطه ْ إَِل ٱَّلله نَابُٓوا
َ
ُبُدوَها َوأ ن َيعح

َ
ىَٰ ُغوَت أ َ ح  ۖ  بُّشح فَبَِّشِ

َتِمُعونَ  ١٧ ِعَبادِ  ِيَن يَسح ۥٓ  ٱَّله َسَنُه حح
َ
َل َفَيتهبُِعوَن أ ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  ٱلحَقوح

ُ
أ

 ُ َُٰهُم ٱَّلله ِيَن َهَدى ْوَلَٰٓئَِك هُ ۖ   ٱَّله
ُ
لحَبَٰبِ  مح َوأ

َ ْ ٱۡلح ْولُوا
ُ
َفَمنح  ١٨ أ

َ
َحقه  أ

نَت َُكِمَ  هِ َعلَيح 
َ
فَأ
َ
ِيَن َلَِٰكِن  ١٩تُنقُِذ َمن ِِف ٱنلهارِ  ُة ٱلحَعَذاِب أ ٱَّله

اْ َربههُ   ََتحرِي ِمن ََتحتَِها  مح لَهُ  مح ٱتهَقوح
بحنِيهة  ُغَرف  ِمِن فَوحقَِها ُغَرف  مه

نحَهَٰرُ 
َ حِميَعاَد ۖ   ٱۡلح ُ ٱل ِ ََل َُيحلُِف ٱَّلله َد ٱَّلله لَمح  ٢٠وَعح

َ
َ  أ نه ٱَّلله

َ
تََر أ

نَزَل ِمنَ 
َ
َمآءِ َمآء  فََسلََكُهۥ أ ۡرِض ُثمه َُيحرُِج بِهِۦ  ٱلسه

َ يََنَٰبِيَع ِِف ٱۡلح
 َٰ ى َٰنُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفََتَ لحَو

َ
حَتلًِفا أ ا ُثمه ََيحَعلُُهۥ ُحَطَٰمً  هُ َزرحَع  ُمُّ َفِر   ا  ُمصح
َٰلَِك ََّلِ  ْوِل إِنه ِِف َذ

ُ
َرىَٰ ِۡل لحَبَٰبِ كح

َ  ٢١ٱۡلح
ُ ٱِلِينَ چ١١مالحظة: أ ية  ُۥ دِيِّن چ١٤وأ ية  چَله ح ِعَبادِ چ١٧وأ ية  چَله امليك رأأس أ ية،  يعدمهل  چفَبَِّشِ

 .لبن كثريمعدودة  غري فهي 

نحَهَٰرُ چ٢٠أ ية و 
َ  .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چٱۡلح
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 چۥِمنحهُ چ٢٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 چۦَهادچ

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

 

 

 

 چٱلحُقَرانِ چ٢٧

 چقَُرانًاچ٢٨

 ابن كثري ابلنقل فهيام.

  چ ۦفِيهِ چ٢٩
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

ِ اسَ چ ال  چم 

ابن كثري بأألف بعد السني 

 وكرس الالم.

َلَِٰم  سح ِ
َرهُۥ لَِلح ُ َصدح َح ٱَّلله َفَمن َۡشَ

َ
َٰ أ  ِبِهِۦ  ره  ننُور  مِِ َفُهَو لََعَ

ِ فََويح  َِٰسَيةِ قُلُوُبهُ ل  لِ َٰ ِ مِِ  ملح رِ ٱَّلله
  ۖ  ن ذِكح

ُ
َضَلَٰل  ْوَلَٰٓئَِك ِِف أ

بنِي   َثاِنَ  ٢٢ مُّ ا مه َتَشَٰبِه  ا مُّ َِديِث كَِتَٰب  َسَن ٱۡلح حح
َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

َشعِرُّ ِمنح  َن َربههُ ُه َتقح ِيَن ََيحَشوح  مح لنُِي ُجلُوُدهُثمه تَ  مح ُجلُوُد ٱَّله
ِ  مح َوقُلُوُبهُ  رِ ٱَّلله

ِ يَ  ۖ  إَِلَٰ ذِكح َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِدي بِهِۦ َمن َذ هح
ُ َفَما ََلُۥ ِمنح  َوَمن ۖ  يََشآءُ  لِِل ٱَّلله َفَمن َيتهَِّق  ٢٣َهاد  يُضح

َ
أ

ِههِۦ ُسوَٓء ٱلحَعَذاِب يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  َٰلِِمنَي ُذوقُواْ  ۖ  بِوَجح َوقِيَل لِلظه
ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ٢٤ ِسُبونَ تَكح  مح َما ُكنتُ  َب ٱَّله َُٰهُم  مح َكذه تَى

َ
فَأ

ُعُروَن  َي  ٢٥ٱلحَعَذاُب ِمنح َحيحُث ََل يَشح ِزح ُ ٱۡلح َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

نحَيا ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ََبُ ۖ   ِِف ٱۡلح كح
َ
لَُموَن  ۖ  َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ لَوح ََكنُواْ َيعح

بحَنا لِلنهاِس ِِف َهََٰذا  ٢٦ ِ َمثَ ٱلحُقرحَءاِن َولََقدح َۡضَ
ل  ِمن ُكِ

ُروَن  مح َعلههُ له  َ قُرحَءانًا  ٢٧َيَتَذكه  مح َعلههُ ج  له ذِي ِعوَ َعَربِيًّا َغۡيح
ُ َمثَ  ٢٨َيتهُقوَن  ََكُٓء ُمتََشَِٰكُسوَن  هِ ُجَل  فِيَل  ره َۡضََب ٱَّلله ُۡشَ
ِ َسلَ َورَُجَل   ا لِ َتوَِياِن َمَثًَل م  ِ    رَُجل  َهلح يَسح ُد َّلِله َمح بَلح  ۖ  ٱۡلح
ََثُهُ  كح

َ
لَُموَن  مح أ ُثمه  ٣٠ ِيُِتونَ مه  مإِنهَك َمِيِت  ِإَونههُ  ٢٩ََل َيعح

 ٣١ ََّتحَتِصُمونَ  مح يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ ِعنَد َرِبِكُ  مح إِنهكُ 
  



 

 
462 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چۦَهادچ٣٦

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

 
 

 
 معًا.چۦَعلَيحهِ چ٣٨

تِيهِ چ٤٠
ح
 چ ۦيَأ

 چۦَُيحزِيهِ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.

ِق إِذح ۞  دح َب بِٱلِصِ ِ َوَكذه ن َكَذَب لََعَ ٱَّلله لَُم ِممه ظح
َ
َفَمنح أ
ۥٓ  َليحَس ِِف َجَهنهَم َمثح  ۖ  َجآَءهُ

َ
ِ أ ى لِ َٰفِرِيَن و  ِي َجآَء  ٣٢لحَك َوٱَّله

حُمتهُقوَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
َق بِهِۦٓ أ ِق َوَصده دح ا مه  ملَهُ  ٣٣بِٱلِصِ

ِسننَِي  ۖ  مح يََشآُءوَن ِعنَد َرِبِهِ  حُمحح َٰلَِك َجَزآُء ٱل َِلَُكِفَِر  ٣٤َذ
ُ َعنحهُ  زَِيهُ  مح ٱَّلله ْ َوَيجح ِي َعِملُوا  ٱَّله

َ
َوأ سح
َ
َرهُ  مح أ جح

َ
ِ  مح أ َسِن ب حح

َ
أ

َملُوَن  ْ َيعح ِي ََكنُوا ُ بَِكاف   ٣٥ٱَّله لَيحَس ٱَّلله
َ
ۖ   َعبحَدهُۥأ

ِيَن ِمن ُدونِهِۦَوُيَخِوِفُونََك  ۥ  ۖ  بِٱَّله ُ َفَما ََلُ لِِل ٱَّلله َوَمن يُضح
ِضِل   ٣٦َهاد  ِمنح  ُ َفَما ََلُۥ ِمن مُّ ِد ٱَّلله ُ ۖ   َوَمن َيهح لَيحَس ٱَّلله

َ
أ

َهُ  ٣٧ٱنتَِقام  بَِعزِيز  ذِي  تلح
َ
َِٰت نح َخلََق مه  مَولَئِن َسأ َمََٰو ٱلسه

 ُ ۡرَض ََلَُقولُنه ٱَّلله
َ تُ قُلح  ۖ   َوٱۡلح فََرَءيح

َ
ُعوَن ِمن ُدوِن مه  مأ ا تَدح

وح 
َ
ِهِۦٓ أ ُ بُِۡضِ  َهلح ُهنه َكَِٰشَفَُٰت ُۡضِ َراَدِنَ ٱَّلله

َ
ِ إِنح أ ٱَّلله

سِ  َة  َهلح ُهنه ُممح َراَدِن بِرَۡحح
َ
َتِهِۦأ َُٰت رَۡحح ُ  ۖ  َك ِبَ ٱَّلله ۖ   قُلح َحسح

ُوَن  هِ َعلَيح  حُمَتَوُِكِ ُ ٱل َٰ  ٣٨َيَتَوَّكه ْ لََعَ َملُوا قُلح تََٰيََٰقوحِم ٱعح
َِٰمل   مح َمَّكنَتِكُ  لَُموَن ۖ   إِِنِ َع تِ  ٣٩فََسوحَف َتعح

ح
 هِ يَمن يَأ

قِيٌم  هِ َوَيِحلُّ َعلَيح  هِ َعَذاب  َُيحزِي  ٤٠َعَذاب  مُّ
لَُمونَ چ٣٩وأ ية  چَهاد  ِمنح چ٣٦مالحظة: أ ية  لبن معدودة  غري امليك رأأس أ ية، فهي  اميعدهل  چفََسوحَف َتعح

 .كثري
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 چۦإََِلحهِ چ٤٤
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 
 

 

  چۦفِيهِ چ٤٦
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 

َا َعلَيحَك ٱلحِكَتََٰب  نَزنلح
َ
ٓ أ ا َقِِ إِنه َتَدىَٰ ۖ   لِلنهاِس بِٱۡلح  َفَمِن ٱهح

ِسهِۦ َما يَِضلُّ َعلَيحَهاۖ   فَلَِنفح نَت َعلَيحهِ ۖ   َوَمن َضله فَإِنه
َ
 مح َوَمآ أ

تَِها َوٱلهِت لَمح َتُمتح  ٤١بَِوكِيل   نُفَس ِحنَي َموح
َ ُ َيَتَوِفه ٱۡلح ٱَّلله

ِسُك ٱله ۖ   ِِف َمَناِمَها حَموحَت ِت قَََضَٰ َعلَيحهَ َفُيمح َوُيرحِسُل ا ٱل
َسمًّ   َجل  مُّ

َ
َرىَٰٓ إَِلَٰٓ أ خح

ُ َٰلَِك ٓأَلتََٰيَٰ  ٱۡلح ِ إِنه ِِف َذ م  ت  لِ  َقوح
ُروَن  ِ ُشَفَعآءَ  ٤٢َيَتَفكه ْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َُذوا ِم ٱَّته

َ
َولَوح  ۖ  أ

َ
قُلح أ

لُِكوَن  ْ ََل َيمح اََكنُوا قِلُوَن  َشيحـ   َفََٰعُة  ٤٣َوََل َيعح ِ ٱلشه ه قُل َّلِلِ
اََجِي ۡرِض ـله ۖ   ع 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ٤٤تُرحَجُعوَن  هِ ُثمه إََِلح ۖ   ُهۥ ُملحُك ٱلسه
زهتح  ِإَوَذا ُذكِرَ 

َ
َمأ َدهُ ٱشح ُ وَحح ِيَن ٱَّلله ِمُنوَن قُلُوُب ٱَّله ََل يُؤح

ِيَن ِمن ۖ   بِٱٓأۡلِخَرةِ  وَن  مح ُدونِهِۦٓ إَِذا هُ ِإَوَذا ُذكَِر ٱَّله َتبحِّشُ يَسح
َِٰت قُِل ٱل ٤٥ َمََٰو َٰلَِم ٱلحَغيحِب لهُهمه فَاِطَر ٱلسه ۡرِض َع

َ َوٱۡلح
ْ فِي َ ِعَبادَِك ِِف َما ََكنُوا نَت ََتحُكُم َبنيح

َ
َهََٰدةِ أ  هِ َوٱلشه
ا  ٤٦ََيحَتلُِفوَن  ۡرِض ََجِيع 

َ ْ َما ِِف ٱۡلح ِيَن َظلَُموا نه لَِّله
َ
َولَوح أ

ْ بِهِۦ ِمن ُسوٓءِ ٱلحَعَذاِب يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  ا َتَدوح  ۖ  َوِمثحلَُهۥ َمَعُهۥ ََلفح
ِ مَ مِِ  مَوَبَدا لَهُ    ٤٧ ا لَمح يَُكونُواْ َُيحتَِسُبونَ َن ٱَّلله
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لحَنَٰهُ چ٤٩   چۥَخوه
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ِ  مح َوَبَدا لَهُ  ْ وََحاَق بِهِ ـ َ َسِي ْ بِهِۦ مه  ماُت َما َكَسُبوا ا ََكنُوا
زُِءوَن  َتهح لحَنَٰ  ٤٨يَسح نَسََٰن ُۡضِ  َدََعنَا ُثمه إَِذا َخوه ِ

 هُ فَإَِذا َمسه ٱۡلح
َٰ ِعلحِۢم وتِيُتُهۥ لََعَ

ُ
َمآ أ َمة  ِمِنها قَاَل إِنه بَلح ِهَ فِتحَنة  َوَلَِٰكنه  ۖ  نِعح

ََثَهُ  كح
َ
لَُموَن  مح أ ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ٤٩ََل َيعح َفَمآ  مح قَدح قَالََها ٱَّله

َّنَٰ َعنحهُ  غح
َ
ِسُبونَ مه  مأ ْ يَكح َصاَبهُ  ٥٠ ا ََكنُوا

َ
ِ  مح فَأ اُت َما ـ َ َسِي

  ْ ُؤََلٓءِ َسُيِصيُبهُ  َكَسُبوا ْ ِمنح َهَٰٓ ِيَن َظلَُموا ِ  مح َوٱَّله اُت َما ـ َ َسِي
ِ  مَكَسُبواْ َوَما هُ  ِجزِيَن ب َ يَبحُسُط  ٥١ُمعح نه ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ َو لَمح َيعح

َ
أ

ِدرُ  َق لَِمن يََشآُء َوَيقح َٰ  ۖ  ٱلِرِزح َٰلَِك ٓأَلتََٰي ِ إِنه ِِف َذ م  ت  لِ ِمُنونَ  َقوح  يُؤح
نُفِسهِ قُلح ۞  ٥٢

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ فُوا َ ِسح

َ
ِيَن أ َنُطواْ  مح تََٰيَٰعَِبادَِي ٱَّله ََل َتقح

ِ ن ره مِ  َةِ ٱَّلله نُوَب ََجِيعً  ۖ  ۡحح فُِر ٱَّلُّ َ َيغح إِنهُهۥ ُهَو ا   إِنه ٱَّلله
نِيُبٓواْ إَِلَٰ َرِبِكُ  ٥٣ٱلحَغُفوُر ٱلرهِحيُم 

َ
  مح َوأ

َ
لُِمواْ ََلُۥ ِمن َقبحِل َوأ سح

ن
َ
تَِيُكُم  أ

ح
وَن يَأ َسَن  ٥٤ٱلحَعَذاُب ُثمه ََل تُنَِصُ حح

َ
َمآ َوٱتهبُِعٓواْ أ

نزَِل إََِلحكُ 
ُ
نمِِ  مِبِكُ ن ره مِِ  مأ

َ
تَِيُكُم  ن َقبحِل أ

ح
ٱلحَعَذاُب يَأ

نتُ 
َ
َتة  َوأ ُعُروَن  مح َبغح س   ٥٥ََل تَشح ن َتُقوَل َنفح

َ
َٰ  أ َتَٰ لََعَ َ  تََٰيََٰحّسح
 ِ َِٰخرِيَن َما فَرهطُت ِِف َجۢنِب ٱَّلله  ٥٦ ِإَون ُكنُت لَِمَن ٱلسه
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َ چ٦٤  چتَأُمُرٓوِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء وصال.

حُمتهِقنَي  َِّٰن لَُكنُت ِمَن ٱل َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
وح َتُقوَل لَوح أ

َ
وح َتُقوَل  ٥٧أ

َ
أ
ُكوَن مَِن 

َ
ة  فَأ نه ِل َكره

َ
ِسننِيَ ِحنَي تََرى ٱلحَعَذاَب لَوح أ حُمحح  ٱل

ََبحَت َوُكنَت  ٥٨ َتكح بحَت بَِها َوٱسح بََلَٰ قَدح َجآَءتحَك َءاتََٰيَِٰت فََكذه
َٰفِرِيَن  ِ  ٥٩ِمَن ٱلحَك ْ لََعَ ٱَّلله ِيَن َكَذبُوا َوَيوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ تََرى ٱَّله

ةٌ مُّ  موُُجوُههُ  َوده لَيحَس ِِف َجَهنهَم َمثح  ۖ  سح
َ
ِ أ ى لِ ِينَ و   ٦٠ لحُمَتَكَِبِ

ْ بَِمَفاَزتِهِ  ا َقوح ِيَن ٱته ُ ٱَّله وٓءُ  مح َوُيَنِّجِ ٱَّلله ُهُم ٱلسُّ  مح َوََل هُ  ََل َيَمسُّ
ِ  ٦١َُيحَزنُوَن 

ُ َخَٰلُِق ُكِ ء  ٱَّلله َٰ ۖ   ََشح ء  َوكِي َوُهَو لََعَ ِ ََشح
 ٦٢ل  ُكِ

ۡرِض ـله 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِينَ ۖ   ُهۥ َمَقاَِلُد ٱلسه ِ تََٰيَٰ َكَفُرواْ أَِب َوٱَّله ِت ٱَّلله
وَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَخَِّٰسُ

ُ
َ  قُلح  ٦٣أ َفَغۡيح

َ
ِ أ ٓ ٱَّلله ُمُرٓوِِنِ

ح
ُبُد  تَأ عح

َ
أ

َها ٱلحَجَِٰهلُوَن  يُّ
َ
ِيَن ِمن َقبحلَِك  ٦٤أ وِحَ إََِلحَك ِإَوَل ٱَّله

ُ
َولََقدح أ

َخَِّٰسِيَن 
َبَطنه َعَملَُك َوتَلَُكوَننه ِمَن ٱلح َت ََلَحح كح َ ۡشح

َ
 ٦٥لَئِنح أ

َِٰكرِيَن  ُبدح َوُكن ِمَِن ٱلشه َ فَٱعح َ َحقه  ٦٦بَِل ٱَّلله َوَما َقَدُرواْ ٱَّلله
َُٰت  َمََٰو ا َقبحَضُتُهۥ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ َوٱلسه ۡرُض ََجِيع 

َ رِهِۦ َوٱۡلح قَدح
َُٰتُۢ بَِيِمينِهِۦ   وتَِٰيه ا َمطح ُِكوَن  ُسبحَحََٰنُهۥ َوتََعََٰلَٰ َعمه  ٦٧يُّشح
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  چۦفِيهِ چ٦٨
 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 

 
 
 
 

معًا.چَحتح ُفِتِ چ٧١

 ابن كثري بتشديد التاء.

 

ۡرِض 
َ َِٰت َوَمن ِِف ٱۡلح َمََٰو ورِ فََصِعَق َمن ِِف ٱلسه  َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ

 ُ َرىَٰ فَإَِذا هُ  هِ ُثمه نُفَِخ فِيۖ   إَِله َمن َشآَء ٱَّلله خح
ُ
قَِيام   مح أ

ۡرُض بُِنورِ َرِبَِها َوُوِضَع ٱلحِكَتَُٰب  ٦٨يَنُظُرونَ 
َ َقَِت ٱۡلح ۡشح

َ
َوأ

ِ وَِجآْيَء  َهَدآءِ َوقَُِضَ بَيحَنهُ َن ـ  بِٱنلهبِِي ِ  مَوٱلشُّ َِقِ َوهُ ب
ََل  مح ٱۡلح

لَُموَن  ا  ٦٩ُيظح س  مه لَُم َوُوِفَِيتح ُكُّ َنفح عح
َ
بَِما َعِمَلتح َوُهَو أ

َعلُوَن  ِيَن َكَفُرٓواْ إَِلَٰ َجَهنهَم ُزَمًرا ٧٠َيفح َٰٓ إَِذا ۖ   وَِسيَق ٱَّله َحته
َُٰبَها َوقَاَل لَهُ فُتَِحتح َجآُءوَها  بحَو

َ
لَمح  مح أ

َ
تِكُ َخَزَنُتَهآ أ

ح
رُُسل   مح يَأ

لَِقآَء  مح َوُينِذُرونَكُ  مح َءاتََٰيَِٰت َرِبِكُ  مح َيتحلُوَن َعلَيحكُ  مح ِمِنكُ 
تح َُكَِمُة ٱلحَعَذاِب لََعَ قَاا   َهَٰذَ  مح يَوحِمكُ  ْ بََلَٰ َوَلَِٰكنح َحقه لُوا

َٰفِرِينَ  َٰ  ٧١ ٱلحَك بحَو
َ
ْ أ ُخلُٓوا  َب َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَها  قِيَل ٱدح

ح فَبِئحَس  ِينَ َمثحَوى ٱل ْ َربههُ ٧٢ ُمَتَكَِبِ ا َقوح ِيَن ٱته إَِل  مح وَِسيَق ٱَّله
َنهةِ ُزَمًرا َٰٓ إَِذا َجآُءوَها ۖ   ٱۡلح َُٰبَها َوقَاَل لَهُ َوفُتَِحتح َحته بحَو

َ
 مح أ

َوقَالُواْ  ٧٣فَٱدحُخلُوَها َخَِِٰلِيَن  مح ِطبحتُ  مح َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم َعلَيحكُ 
 ِمَن 

ُ
أ ۡرَض نَتََبوه

َ َرَثَنا ٱۡلح وح
َ
َدهُۥ َوأ ِي َصَدَقَنا وَعح ِ ٱَّله ُد َّلِله َمح ٱۡلح

َنهةِ َحيحُث نََشآءُ  ُر ٱلحَعَِٰملنَِي ۖ   ٱۡلح جح
َ
َم أ  ٧٤فَنِعح
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 سورة غافر
 

 

 
 
 
 
 
 

ُخُذوهُ چ٥
ح
  چۥَِلَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

 چهَُكِمَ چ٦
 ابن كثري ابلهاء وقفًا. 

 

 

ِد  ِل ٱلحَعرحِش يَُسِبُِحوَن ِِبَمح حَمَلَٰٓئَِكَة َحٓافنَِِي ِمنح َحوح  َوتََرى ٱل
ِ  مَوقَُِضَ بَيحَنهُ  ۖ  مح َرِبِهِ  ِقِ  ب َ

ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  ٱۡلح ُد َّلِله َمح
 ٧٥ َوقِيَل ٱۡلح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِ  ١حٓم  َعزِيزِ ٱلحَعلِيِم تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله
 ََغفِرِ  ٢ٱلح

ۢنبِ  ِل   ٱَّله وح ََٰه إَِله  ََلٓ  َوقَابِِل ٱتلهوحِب َشِديِد ٱلحعَِقاِب ذِي ٱلطه  ُهَو   إَِل
حَمِصُۡي  ِ  ٣إََِلحهِ ٱل ِ إَِله ٱَّله َكَفُرواْ  ينَ َما يَُجَِٰدُل ِِفٓ َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله

ُررحَك َتَقلُُّبهُ  َِٰد  مح فَََل َيغح َِل بَتح َقبحلَهُ  ٤ِِف ٱِلح نُوح   قَوحمُ  مح َكذه
ِدهِ  َزاُب ِمنُۢ َبعح حح

َ ِۢ بَِرسُ ۖ   مح َوٱۡلح ة مه
ُ
تح ُكُّ أ خُ  مح ولِهِ َوَهمه

ح
 هُ  ُذوَِلَأ

ْ بِهِ ٱۡلحَ  ِحُضوا ْ بِٱلحَبَِٰطِل َِلُدح ُتهُ َوَجََٰدلُوا َخذح
َ
فََكيحَف ََكَن  مح  قه فَأ

تح  ٥ِعَقاِب  ِيَن َكَفُرٓواْ  َرِبَِك لََعَ  َُكَِمُت َوَكَذَٰلَِك َحقه ٱَّله
نههُ 
َ
َحَُٰب ٱ مح أ صح

َ
ِيَن َُيحِملُونَ  ٦ نلهارِ أ ََلُۥ ٱلحَعرحَش َوَمنح  ٱَّله َحوح

دِ  ِمُنوَن  مح َرِبِهِ  يَُسِبُِحوَن ِِبَمح ِيَن  بِهِۦَوُيؤح فُِروَن لَِّله َتغح َويَسح
 ْ َت ُكه ََشح ۖ   َءاَمُنوا ْ ء  ره َربهَنا وَِسعح ِيَن تَابُوا فِرح لَِّله ا فَٱغح َة  وَِعلحم   ۡحح

َبُعواْ َسبِيلََك َوقِهِ  َِحيمِ  مح َوٱته  ٧ َعَذاَب ٱۡلح
 .لبن كثريمعدودة  غري يعده امليك رأأس أ ية، فهي ل  چحمٓ چ١مالحظة: أ ية 
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چُل ُيَنِ وَ چ١٣

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

 

 

ِخلحهُ  دح
َ
ن  ٱلهِت وََعدتههُ  مح َربهَنا َوأ َِٰت َعدح َوَمن َصلََح ِمنح  مح َجنه
َوَِٰجهِ  مح َءابَآئِهِ  زح

َ
َٰتِهِ  مح َوأ نَت ٱلحَعزِيُز  ۖ  مح َوُذِرتَِٰيه

َ
َِكيُم إِنهَك أ  ٨ٱۡلح

ِيِ  ِ  ۖ  اتِ ـ َ َوقِِهُم ٱلسه ِي  ۖ  يَوحَمئِذ  َفَقدح رَِۡححَتُهۥاِت ـ َ َوَمن تَِق ٱلسه
ُز ٱلحَعِظيُم  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح َن  ٩َوَذ ْ ُيَناَدوح ِيَن َكَفُروا إِنه ٱَّله

تِكُ  قح ََبُ ِمن مه كح
َ
ِ أ ُت ٱَّلله نُفَسكُ  مح لََمقح

َ
َن إَِل  مح أ َعوح إِذح تُدح

ُفُروَن  يَمَِٰن َفَتكح ِ
َييحَتَنا  ١٠ٱۡلح حح

َ
ِ َوأ َمتهَنا ٱثحنََتنيح

َ
ٓ أ ْ َربهَنا قَالُوا

 إَِلَٰ ُخُروج  ِمِن َسبِيل  
َنا بُِذنُوبَِنا َفَهلح ََتَفح ِ فَٱعح  ١١ٱثحنََتنيح

َٰلِكُ  ِ  مَذ تُ ب َدهُۥ َكَفرح ُ وَحح ۥٓ إَِذا ُدِعَ ٱَّلله نهُه
َ
َكح  ِإَون مح أ يُّشح

ْ بِهِۦ  ِمُنوا َكبِۡيِ  ۖ  تُؤح
ِ ٱلح َعِلِ

ِ ٱلح ُم َّلِله ُكح ِي  ١٢فَٱۡلح ُهَو ٱَّله
ُِل َءاتََٰيَٰتِهِۦ  مح يُرِيكُ  َمآءِ رِزحق  مِِ  ملَكُ  َوُيََنِ َوَما ا   َن ٱلسه

ُر إَِله َمن يُنِيُب  َ ُُمحلِِصنَي ََلُ ٱِلِيَن  ١٣َيَتَذكه ْ ٱَّلله ُعوا فَٱدح
َٰفُِروَن َولَوح َكرِهَ ٱ َرَجَِٰت ُذو ٱلحَعرحِش يُلحَِّق  ١٤لحَك َرفِيُع ٱله

َٰ َمن يََشآُء ِمنح ِعَبادِهِۦ َِلُنِذَر يَوح  رِهِۦ لََعَ مح
َ
وَح ِمنح أ َم ٱلرُّ

ِ ِمنحهُ ۖ   رُِزونَ َبَٰ  ميَوحَم هُ  ١٥ٱتلهََلِق   ء   ََشح  مح ََل ََيحََفَٰ لََعَ ٱَّلله
 ِ ِ َوحمَ ل حُملحُك ٱَلح ِ ۖ   َمِن ٱل ارِ َّلِله َقهه

َِٰحِد ٱلح  ١٦ٱلحَو
 

  



 

 
469 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

چۦَواقچ٢١

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

 

ِۢس بَِما َكَسَبتح  َوحَم َُتحَزىَٰ ُكُّ َنفح َوحمَ  ۖ  ٱَلح إِنه  ۖ  ََل ُظلحَم ٱَلح
َِساِب  َ َِسِيُع ٱۡلح نِذرحهُ  ١٧ٱَّلله

َ
يَوحَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلحُقلُوُب  مح َوأ

ََناِجرِ 
ى ٱۡلح َٰلِمِ  ۖ  َكَِٰظِمنيَ َلَ نَي ِمنح َۡحِيم  َوََل َما لِلظه
ُدوُر  ١٨ُيَطاُع  َشفِيع   نُيِ َوَما َُّتحَِف ٱلصُّ عح

َ لَُم َخآئَِنَة ٱۡلح َيعح
َقِِ  ١٩ َِض بِٱۡلح ُ َيقح ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ۖ   َوٱَّلله ِيَن يَدح  ََل َوٱَّله

ُضونَ  ء   َيقح َ ۖ   بََِشح َ  إِنه ٱَّلله ِميُع ٱِلح َولَمح ۞  ٢٠ ِصۡيُ ُهَو ٱلسه
َ
أ

ِيَن ََكنُواْ  َٰقَِبُة ٱَّله ۡرِض َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع
َ يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح
ْ هُ  ۖ   مح ِمن َقبحلِهِ  َشده ِمنحهُ  مح ََكنُوا

َ
ۡرِض  مح أ

َ ا ِِف ٱۡلح قُوهة  َوَءاثَار 
ُ بُِذنُوبِهِ  َخَذُهُم ٱَّلله

َ
ِ ِمن مِِ  مَوَما ََكَن لَهُ  مح فَأ  ٢١ ق  َواَن ٱَّلله

نههُ 
َ
َٰلَِك بِأ تِ  مح َذ

ح
ِ  مرُُسلُهُ  مح يهِ ََكنَت تهأ َِيَِنَِٰت فََكَفُرواْ ب ٱِلح

 ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
رحَسلحَنا  ٢٢إِنهُهۥ قَوِِي  َشِديُد ٱلحعَِقاِب  ۖ  فَأ

َ
َولََقدح أ

بنِي  ُموَسَٰ أَِب َطَٰن  مُّ
َٰتَِنا وَُسلح َن َوَهََٰمََٰن  ٢٣تََٰي إَِلَٰ فِرحَعوح

َُٰروَن  اب  َوَق ا َجآَءهُ  ٢٤َفَقالُواْ َسَِٰحر  َكذه ِ  مفَلَمه َِقِ ِمنح ب
ٱۡلح

ُيواْ  َتحح ْ َمَعُهۥ َوٱسح ِيَن َءاَمُنوا َنآَء ٱَّله بح
َ
ْ أ ُتلُٓوا ْ ٱقح ِعنِدنَا قَالُوا

َٰفِرِ  مح  نَِسآَءهُ  َك
 ِِف َضَلَٰل  َوَما َكيحُد ٱلح

 ٢٥يَن إَِله
 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چَكَِٰظِمنيَ چ١٨مالحظة: أ ية 
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 چَذُروِِنَ چ٢٦
 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َ چ َخاُف  إِِنِ
َ
 لكه. چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

ن يَ وَ چ
َ
هَ أ   چرَ ظح

 ابن كثري بفتح الياء والهاء.

 چٱلحَفَسادُ چ
 ابن كثري بضم ادلال وصاًل.

 چۦَفَعلَيحهِ چ٢٨
 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

 

 

 

 

 

 

 

 چ ۦٱتلهَنادِ چ٣٢
 ابن كثري ابلياء وصاًل ووقفًا، 

 چۦَهادچ٣٣

 ابن كثري ابلياء وقفًا.

ُن  ۥٓ  َذُروِِنٓ َوقَاَل فِرحَعوح ُع َربهُه َدح ُتلح ُموَسَٰ َوَلح قح
َ
ٓ ۖ   أ َخاُف إِِنِ

َ
 أ

َل  ن ُيَبِدِ
َ
ن  مح دِيَنكُ أ

َ
وح أ
َ
ِهَر أ ۡرِض ُيظح

َ َوقَاَل  ٢٦ٱلحَفَساَد ِِف ٱۡلح
ُت بَِرَِبِ ُموَسَٰٓ 

  ر  ـُمَتَكِبِ  ن ُكِِ مِِ  مَوَرِبِكُ إِِنِ ُعذح
ِمُن َله  يُؤح

َِساِب بَِيوح  ِمن   َوقَاَل رَُجل   ٢٧ِم ٱۡلح ؤح ُتُم  مُّ َن يَكح ِمِنح َءاِل فِرحَعوح
ُ َوقَدح َجآَءكُ  َ ٱَّلله ن َيُقوَل َرَِبِ

َ
ُتلُوَن رَُجًَل أ َتقح

َ
ۥٓ أ  مإِيَمََٰنُه

 ِ َِيَِنَِٰت مِ ب ِإَون ۖ   َكِذبُُهۥ هِ ِإَون يَُك َكَِٰذب ا َفَعلَيح ۖ   مح ِبِكُ ن ره ٱِلح
ا يُِصبحكُ  ِي يَعُِدكُ بَ  ميَُك َصادِق  َ ََل ۖ   مح عحُض ٱَّله إِنه ٱَّلله

اب   ِف  َكذه ِدي َمنح ُهَو ُمّسح َوحَم  ٢٨َيهح حُملحُك ٱَلح تََٰيََٰقوحِم لَُكُم ٱل
نَا ِمنُۢ  ۡرِض َفَمن يَنُِصُ

َ ِس َظَِٰهرِيَن ِِف ٱۡلح
ح
ِ إِن َجآَءنَ بَأ ا   ٱَّلله

رِيكُ 
ُ
ُن َمآ أ ِديكُ  مح قَاَل فِرحَعوح هح

َ
َرىَٰ َوَمآ أ

َ
 إَِله َسبِيَل  مح إَِله َمآ أ

ِٓي َءاَمَن تََٰيََٰقوحِم  ٢٩ٱلرهَشادِ  ٓ َوقَاَل ٱَّله َخاُف إِِنِ
َ
ثحَل مِِ  مَعلَيحكُ  أ

َزاِب  حح
َ ِب ِمثحَل  ٣٠ يَوحِم ٱۡلح

ح
ِيَن  قَوحِم نُوح  َدأ وَََعد  َوَثُموَد َوٱَّله

ِدهِ  ُ يُرِيُد ُظلح  مح  ِمنُۢ َبعح ِ َوَما ٱَّلله ا لِ ٓ َوتََٰيََٰقوحِم  ٣١لحعَِبادِ م  إِِنِ
َخاُف 

َ
بِرِيَن َما لَكُ  ٣٢ ٱتلهَنادِ يَوحَم  مح َعلَيحكُ أ  ميَوحَم تَُولُّوَن ُمدح
ِ ِمنح ََعِصم  مِِ  ُ َفَما ََلُۥ ِمنح ۖ   َن ٱَّلله لِِل ٱَّلله  ٣٣َهاد  َوَمن يُضح
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َ چ٣٦ َعِلِ
 چله

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

لِعُ چ٣٧ طه
َ
 چفَأ

 ابن كثري بضم العني وصاًل.

 چده َوَص چ
 ابن كثري بفتح الصاد.

 چۦٱتهبُِعونِ چ٣٨
ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

خَ يُ چ٤٠  چلُونَ دح
ابن كثري بضم الياء وفتح 

 اخلاء.

ُ  مح َولََقدح َجآَءكُ  َِيَِنَِٰت َفَما زتِلح ِِف  مح يُوُسُف ِمن َقبحُل بِٱِلح
ا َجآَءكُ  ِ م َشِك  ِمِمه َٰٓ إَِذا َهلََك قُلحتُ  هۦِ  ب ُ  لَن َيبحَعَث  مح َحته ٱَّلله
ِدهِۦ رَُسوَل    ُ َمنح هُ  ِمنُۢ َبعح ِف  َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله  َو ُمّسح

تَاٌب  رح َطَٰن   ٣٤ مُّ
ِ ُسلح ِ بَِغۡيح ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله

 ٱَّله
َٰهُ  تَى
َ
ْ  مح  أ ِيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱَّله ًتا ِعنَد ٱَّلله َكَذَٰلَِك  ۖ  َكَُبَ َمقح
ِب ُمَتَكَِبِ  َجبهار  َيطح 

ِ قَلح
َٰ ُكِ ُ لََعَ نُ  ٣٥ َبُع ٱَّلله  َوقَاَل فِرحَعوح
ََٰهََٰمَُٰن ٱبحِن ِل َصح  ا له تََٰي ٓ ح  َبََٰب َعِلِ سح

َ بحلُُغ ٱۡلح
َ
َبََٰب  ٣٦ أ سح

َ
أ

َِٰت  َمََٰو لَِع ٱلسه طه
َ
ُظنُُّهۥ َكَِٰذب  فَأ

َ
ا   إَِلَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسَٰ ِإَوِنِ َۡل

َن ُسوُٓء َعَملِهِۦ  بِيلِ  َوُصده َوَكَذَٰلَِك ُزِيَِن لِفِرحَعوح َوَما  ۖ  َعِن ٱلسه
 ِِف َتَباب  

َن إَِله ِٓي َءاَمَن تََٰيََٰقوحِم  ٣٧ َكيحُد فِرحَعوح  ٱتهبُِعونِ َوقَاَل ٱَّله
ِدكُ  هح
َ
َيا َمَتَٰ  ٣٨ َسبِيَل ٱلرهَشادِ  مح أ نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ َما َهَِٰذهِ ٱۡلح ع  تََٰيََٰقوحِم إِنه

َقَرارِ 
َمنح َعِمَل َسِيَِئة  فَََل َُيحَزىَٰٓ  ٣٩ِإَونه ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَ َداُر ٱلح

نََثَٰ ۖ   إَِله ِمثحلََها
ُ
وح أ
َ
ا ِمِن َذَكر  أ ِمن  َوَمنح َعِمَل َصَٰلِح  َوُهَو ُمؤح

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ُخلُوَن فَأ ِ ِحَساب  يَدح زَقُوَن فِيَها بَِغۡيح َنهَة يُرح

 ٤٠ٱۡلح
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 چَما ِلَ چ٤١
 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 
 

 چۦإََِلحهِ چ٤٣
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 
 
 
 

 چلُٓواْ دحخُ ٱچ٤٦
ابن كثري هبمزة وصل ومض 

بتداء بضم  احلاء، ويف الإ

 اهلمزة.

 

دحُعوكُ ِلٓ َوتََٰيََٰقوحِم َما ۞ 
َ
ُعونَِّنٓ إَِل ٱنلهارِ  مح أ ةِ َوتَدح إَِل ٱنلهَجوَٰ

َِك بِهِۦ َما لَيحَس ِل بِهِۦ ٤١ ۡشح
ُ
ِ َوأ ُفَر بِٱَّلله كح

َ
ُعونَِّن ِۡل  تَدح

دح ِعلحم  
َ
۠ أ نَا
َ
َٰرِ  مح ُعوكُ َوأ َغفه

َعزِيزِ ٱلح
نهَما  ٤٢إَِل ٱلح

َ
ََل َجَرَم أ

ُعونَِّنٓ إََِلح  َوة  ِِف ٱ هِ تَدح نحَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ لَيحَس ََلُۥ َدعح  لُّ
ِفنَِي هُ  حُمّسح نه ٱل

َ
ِ َوأ ٓ إَِل ٱَّلله نَا نه َمَرده

َ
َحَُٰب ٱنلهارِ  مح َوأ صح

َ
 ٤٣ أ

ُقوُل لَكُ 
َ
ٓ أ ُكُروَن َما فَِوُِض  ۖ  مح فََسَتذح

ُ
ِرٓي إَِل َوأ مح

َ
ِ أ إِنه  ۖ  ٱَّلله

ُۢ بِٱلحعَِبادِ  َ بَِصُۡي ُ َسِيِ  ٤٤ٱَّلله َُٰه ٱَّلله ْ  ـ َ فََوقَى وََحاَق  اِت َما َمَكُروا
َن ُسوُٓء ٱلحَعَذاِب أَِب ا  ٤٥ِل فِرحَعوح َرُضوَن َعلَيحَها ُغُدِو  ٱنلهاُر ُيعح

اَعُة ا   وََعِشِي   ْ َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه ِخلُٓوا دح
َ
َشده أ

َ
َن أ َءاَل فِرحَعوح

وَن ِِف ٱنلهارِ َفَيُقوُل  ٤٦ٱلحَعَذاِب   َيَتَحآجُّ
ُؤاْ ِإَوذح َعَفَٰٓ ٱلضُّ

ٓواْ إِنها ُكنها لَكُ  ََبُ َتكح ِيَن ٱسح نتُ  مح لَِّله
َ
ا َفَهلح أ ُنوَن َعنها مُّ  مَتَبع  غح

ْ إِنها ُكِ  فِيَهآ إِنه  ٤٧نَِصيب ا ِمَِن ٱنلهارِ  ٓوا ََبُ َتكح ِيَن ٱسح قَاَل ٱَّله
َ ٱلحعَِبادِ  َ قَدح َحَكَم َبنيح ِيَن ِِف ٱنله  ٤٨ٱَّلله ارِ ِۡلََزنَةِ َوقَاَل ٱَّله

ُعواْ َربهكُ  ا ِمَِن ٱلحَعَذاِب  مح َجَهنهَم ٱدح  ٤٩َُيَِفِفح َعنها يَوحم 
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 چنَفعُ تَ چ٥٢
 ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 چۦبَِبَٰلِغِيهِ چ٥٦
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 
 

ُرونَ يَ چ٥٨  چَتَذكه
 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

َو لَمح 
َ
ْ أ تِيقَالُٓوا

ح
ِ  مرُُسلُكُ  مح كُ تَُك تَأ َِيَِنَِٰت ب ْ بََلَٰ ۖ   ٱِلح   ۖ  قَالُوا

 ْ ُعوا  ِِف َضَلَٰل  ۖ   قَالُواْ فَٱدح
َٰفِرِيَن إَِله إِنها  ٥٠َوَما ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلحَك

َيا َوَيوحَم َيُقوُم  نح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ِيَن َءاَمُنواْ ِِف ٱۡلح نَلَنُِصُ رُُسلََنا َوٱَّله
َهَُٰد  شح

َ ِذَرُتهُ  يَنَفعُ يَوحَم ََل  ٥١ٱۡلح َٰلِِمنَي َمعح َولَُهُم ۖ   مح ٱلظه
َنُة َولَهُ  ا مح ٱللهعح حُهَدىَٰ  ٥٢رِ ُسوُٓء ٱله َولََقدح َءاتَيحَنا ُموَس ٱل
َرثحَنا  وح

َ
َٰٓءِيَل َوأ َر ْوِل  ٥٣ٱلحِكَتََٰب بَِّنٓ إِسح

ُ
َرىَٰ ِۡل ى َوذِكح ُهد 

لحَبَِٰب 
َ ۢنبَِك  ٥٤ٱۡلح فِرح َِّلَ َتغح ِ َحِق  َوٱسح َد ٱَّلله َِبح إِنه وَعح فَٱصح

َٰرِ  بحَك ِ
ِد َرِبَِك بِٱلحَعَِشِِ َوٱۡلح ِيَن إِ  ٥٥وََسِبِحح ِِبَمح نه ٱَّله

َٰهُ  تَى
َ
َطَٰن  أ

ِ ُسلح ِ بَِغۡيح إِن ِِف  مح يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله
ا هُ  مح ُصُدورِهِ  ِ  مإَِله كَِبح  مه ِ  ۖ  هِ َبَٰلِغِيب َتعِذح بِٱَّلله إِنهُهۥ ۖ   فَٱسح

َِصُۡي  ِميُع ٱِلح ََبُ  ٥٦ُهَو ٱلسه كح
َ
ۡرِض أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َۡلَلحُق ٱلسه
لَُموَن ِمنح َخلحِق  ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح

َ
 ٥٧ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه أ

ْ وََعِملُواْ  ِيَن َءاَمُنوا َِصُۡي َوٱَّله َمَٰ َوٱِلح عح
َ َتوِي ٱۡلح َوَما يَسح

ءُ  حُمَِسٓ َٰلَِحَِٰت َوََل ٱل ا  ۖ  ٱلصه ُرونَ قَلِيَل  مه  ٥٨ َتَتَذكه
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ُعوِِنَ چ٦٠  چٱدح
 وصاًل.ابن كثري بفتح الياء 

خَ َسيُ چ  چلُونَ دح

ابن كثري بضم الياء وفتح 

 اخلاء.

 چۦفِيهِ چ٦١
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

 

 

 

 

  چۥفَٱدحُعوهُ چ٦٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

اَعَة ٓأَلتِيَ  ََثَ ٱنلهاِس ا َريحَب فِيهَ ـة  له إِنه ٱلسه كح
َ
ََل  ا َوَلَِٰكنه أ

ِمُنونَ  َتِجبح َلكُ ٱدحُعوِِنٓ َوقَاَل َربُُّكُم  ٥٩ يُؤح سح
َ
ِيَن  مح  أ إِنه ٱَّله

وَن َعنح ِعَباَدِِت  َِبُ َتكح ُخلُوَن يَسح  ٦٠َجَهنهَم َداِخرِيَن َسَيدح
ُكُنواْ فِي حَل لِتَسح ِي َجَعَل لَُكُم ٱَله ُ ٱَّله  ا  َوٱنلهَهاَر ُمبحِِصً  هِ ٱَّلله

ل  لََعَ 
و فَضح َ ََّلُ ََثَ ٱنلهاِس ََل إِنه ٱَّلله كح

َ
ٱنلهاِس َوَلَِٰكنه أ

ُكُروَن  ُ َربُّكُ  ٦١يَشح َٰلُِكُم ٱَّلله ِ ََشح  مح َذ
إَِلََٰه آ ـء  له َخَٰلُِق ُكِ

َٰ ۖ   إَِله ُهوَ  نه
َ
فَُكوَن فَأ ِيَن ََكنُواْ  ٦٢تُؤح فَُك ٱَّله َكَذَٰلَِك يُؤح

ِ ََيحَحُدوَن أَِب ِي َجَعَل  ٦٣تََٰيَِٰت ٱَّلله ُ ٱَّله ۡرَض ٱَّلله
َ لَُكُم ٱۡلح

َركُ  َمآَء بَِنآء  َوَصوه ا َوٱلسه َسَن ُصَوَركُ  مح قََرار  حح
َ
 مَوَرزَقَكُ  مح فَأ

ِيَِبَِٰت  نَ مِِ  ُ َربُّكُ  ۖ  ٱلطه َٰلُِكُم ٱَّلله ُ َربُّ ۖ   مح َذ َفَتَباَرَك ٱَّلله
ُُمحلِِصنَي ََلُ  هُ إَِلََٰه إَِله ُهَو فَٱدحُعو ََلٓ ٱلحَۡحُّ  ُهوَ  ٦٤ٱلحَعَٰلَِمنَي 
ِ َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ۖ   ٱِلِينَ  ُد َّلِله َمح

نح ۞  ٦٥ٱۡلح
َ
قُلح إِِنِ نُِهيُت أ
َِيَِنَُٰت مِ  ا َجآَءِنَ ٱِلح ِ لَمه ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِيَن تَدح ُبَد ٱَّله عح

َ
ن أ
لَِم لَِرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ ره  سح

ُ
نح أ
َ
ِمرحُت أ

ُ
 ٦٦َِبِ َوأ
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اشِ چ٦٧  چُيوخ 
 ابن كثري بكرس الشني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ِي  َفة  ُثمه ِمنح َعلََقة  مِِ  مَخلََقكُ ُهَو ٱَّله ن تَُراب  ُثمه ِمن نُّطح
كُ  مح ُثمه َُيحرُِجكُ  ُشده

َ
ْ أ َل  ُثمه تِلَبحلُُغٓوا ُثمه تِلَُكونُواْ  مح ِطفح

َٰ ِمن َقبحُل مه  مَوِمنكُ ا   ُشُيوخ   َسِم  ۖ   ن ُيَتَوِفه َجَل  مُّ
َ
َوتِلَبحلُُغٓواْ أ

قِلُوَن  مح َولََعلهكُ  ۦ َوُيِميُت  ٦٧َتعح ِ ِي يُۡحح
فَإَِذا قَََضَٰٓ ۖ   ُهَو ٱَّله

َما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن  ا فَإِنه ر  مح
َ
ِيَن  ٦٨أ لَمح تََر إَِل ٱَّله

َ
أ
فُوَن  َ َٰ يُِصح نه

َ
ِ أ ِي ٦٩يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله بُواْ ٱَّله َن َكذه

رحَسلحَنا بِهِۦ رُُسلََنا
َ
ٓ أ لَُموَن ۖ   بِٱلحِكَتَِٰب َوبَِما إِذِ  ٧٠فََسوحَف َيعح
َنَٰقِهِ  عح

َ
َلَُٰل ِِفٓ أ غح

َ َلَِٰسُل  مح ٱۡلح َحُبوَن  َوٱلسه َِميمِ  ٧١يُسح ُثمه  ِِف ٱۡلح
َجُروَن  َن َما ُكنتُ  مح ُثمه قِيَل لَهُ  ٧٢ِِف ٱنلهارِ يُسح يح

َ
ُِكوَن  مح أ تُّشح

٧٣  ِ ُعواْ ِمن  َضلُّواْ َعنها بَل لهمح نَُكنقَالُواْ ۖ   ِمن ُدوِن ٱَّلله نهدح
َٰ ا   َشيحـ   َقبحُل  ُ ٱلحَك َٰلِكُ  ٧٤فِرِيَن َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله ِ  مَذ َما ب
َِقِ َوبَِما ُكنتُ  مح ُكنتُ 

ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ رَُحوَن ِِف ٱۡلح رَُحوَن  مح َتفح َتمح

٧٥  َٰ بحَو
َ
ْ أ ُخلُٓوا َوى فَبِئحَس َمثح ۖ   َب َجَهنهَم َخَِِٰلِيَن فِيَهاٱدح
ِيَن  حُمَتَكَِبِ ِ َحِق   ٧٦ٱل َد ٱَّلله َِبح إِنه وَعح ا نُرَِينهَك  ۖ  فَٱصح فَإِمه

ِي نَعُِدهُ  َينهَك فَإََِلحَنا يُرحَجُعوَن  مح َبعحَض ٱَّله وح َنَتَوفه
َ
 ٧٧أ

َحُبونَ چ٧١مالحظة: أ ية   .لبن كثريمعدودة  غري أ ية، فهي يعده امليك رأأس ل  چيُسح

َِميمِ چ٧٢مالحظة: أ ية   .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چِِف ٱۡلح

ُِكونَ چ٧٣مالحظة: أ ية   غري معدودة لبن كثري. يعده امليك رأأس أ ية، فهي ل  چتُّشح
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رُ چ٧٨ مح
َ
 چَجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

 وهو املقدم

ٓ چ رُ ۬ا ءَ َجا  چمح

بدال أألفًا مع املد املش بع.  والإ

ٓ چ رُ ٓا ءَ َجا  چمح

ولقنبل من الطيبة ثالثة 

أأوجه: التسهيل للثانية، 

بدال، واحلذف للأوىل.  والإ

 

 

 

 

 

 

 

 چهُسنه چ٨٥
 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

رحَسلحَنا رُُسَل  ِمِن َقبحلَِك 
َ
َنا َعلَيحَك مه  مِمنحهُ َولََقدح أ  ن قََصصح
ُصصح َعلَيحَك ن له مه  مَوِمنحهُ  ِِتَ َوَما ََكَن لِرَُسول  ۖ   مح َنقح

ح
ن يَأ
َ
أ

ِ أَِب ُر فَإَِذا  ۖ  يَة  إَِله بِإِذحِن ٱَّلله مح
َ
َِقِ وََخِّسَ َجآَء أ

ِ قَُِضَ بِٱۡلح  ٱَّلله
حُمبحِطلُوَن  ِي َجَعَل  ٧٨ُهَنالَِك ٱل ُ ٱَّله نحَعََٰم ٱَّلله

َ َلُكُم ٱۡلح
ْ ِمنحَها َوِمنح  َكُبوا ُكلُوَن لََِتح

ح
فِيَها َمَنَٰفُِع  مح َولَكُ  ٧٩َها تَأ

ْ َعلَيحَها َحاَجة  ِِف ُصُدورِكُ  وََعلَيحَها َولََعَ ٱلحُفلحِك  مح َوتِلَبحلُُغوا
ِ تُنِكُروَن  مح َوُيرِيكُ  ٨٠َُتحَملُوَن  يه َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله

َ
َءاتََٰيَٰتِهِۦ فَأ

فَلَ  ٨١
َ
َٰقَِبُة أ ْ َكيحَف ََكَن َع ۡرِض َفَينُظُروا

َ ْ ِِف ٱۡلح مح يَِسُۡيوا
ِيَن ِمن َقبحلِهِ  ََثَ ِمنحهُ  ۖ  مح ٱَّله كح

َ
ْ أ ا ِِف  مح ََكنُٓوا َشده قُوهة  َوَءاثَار 

َ
َوأ

َّنَٰ َعنحهُ  غح
َ
ٓ أ ۡرِض َفَما

َ ِسُبونَ مه  مٱۡلح ْ يَكح ا  ٨٢ ا ََكنُوا فَلَمه
ِ  مرُُسلُهُ  مح َجآَءتحهُ  َ ب

ْ بَِما ِعنَدهُ  ِيَِنَِٰت ٱِلح ٱلحعِلحِم  نَ مِِ  مفَرُِحوا
ْ بِهِۦ امه  موََحاَق بِهِ  زُِءوَن  ََكنُوا َتهح َسَنا  ٨٣يَسح

ح
ْ بَأ ا وح

َ
ا َرأ فَلَمه

ِكنَِي  نَا بَِما ُكنها بِهِۦ ُمّشح َدُهۥ َوَكَفرح ِ وَحح  َءاَمنها بِٱَّلله
ْ  ٨٤قَالُٓوا

اْ  مح إِيَمَُٰنهُ  مح فَلَمح يَُك يَنَفُعهُ  وح
َ
ا َرأ َسَنالَمه

ح
ِ ٱلهِت قَدح ُسنهَت ۖ   بَأ ٱَّلله

َٰفُِروَن ۖ   َخلَتح ِِف ِعَبادِهِۦ   ٨٥وََخِّسَ ُهَنالَِك ٱلحَك
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 فصلت ُسوَرة

 
 

 

 چقَُرانًاچ٣

 ابن كثري ابلنقل.

 

 معًا. چۦإََِلحهِ چ٥

فُِروهُ چ٦ َتغح  چۥَوٱسح
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم مجيعًا.
 
 

 
 چ٩

َ
 چۥمُ كُ نه ىٜأ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 
 

 

 
 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

لَتح  ٢تََنِيل  ِمَِن ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  ١حٓم  كَِتَٰب  فُِصِ
َُٰتُهۥ  ِ قُرحَءانًا َءاتََٰي ِ َعَرب ا لِ لَُموَن ِي  م  َيعح ا  ٣َقوح ا َونَِذير  بَِشۡي 
َرَض  عح

َ
ََثُهُ فَأ كح

َ
َمُعوَن  مح َفهُ  مح أ ْ قُلُوُبَنا ِِفٓ  ٤ََل يَسح َوقَالُوا

ُعونَآ إََِلح  ا تَدح ِكنهة  ِمِمه
َ
َوِِفٓ َءاَذانَِنا َوقحر  َوِمنُۢ بَيحنَِنا َوَبيحنَِك  هِ أ

َِٰملُونَ  َنا َع َملح إِنه نَا۠ بََّش  ِمِثحلُكُ  ٥ ِحَجاب  فَٱعح
َ
َمآ أ  مح قُلح إِنه

ٓ إَِلَُٰهكُ يُوَحَٰٓ إَِله  َما نه
َ
ْ إََِلح  مح أ َتقِيُمٓوا هِ إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَٱسح
فُِرو َتغح ِ َوَويح ۖ   هُ َوٱسح ِكنِيَ ل  لِ ُمّشح

ِينَ  ٦ لح تُونَ  ََل  ٱَّله ةَ  يُؤح َكوَٰ  موَهُ  ٱلزه
ْ وََعِملُواْ  ٧َكَٰفُِروَن  مح هُ  ٱٓأۡلِخَرةِ بِ  ِيَن َءاَمُنوا إِنه ٱَّله

َٰلَِحَِٰت لَهُ  ُ  مح ٱلصه ٌر َغۡيح جح
َ
ُنون  أ ئِنهكُ ُقلح ۞  ٨َممح

َ
 مح أ

ۥٓ  ِ َوََتحَعلُوَن ََلُ ۡرَض ِِف يَوحَمنيح
َ ِي َخلََق ٱۡلح ُفُروَن بِٱَّله تَلَكح

نَداد  
َ
َٰلَِك َربُّ ٱلحَعَٰلَِمنَي ا   أ وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَ ِمن  ٩َذ

ََٰتَها ِِفٓ  قحَو
َ
ٓ أ َر فِيَها يهام   فَوحقَِها َوَبََٰرَك فِيَها َوقَده

َ
َبَعةِ أ رح

َ
ٓ  أ ء  َسَوا

 ِ آئِلنَِي لِ َمآءِ َوِهَ ُدَخان  َفَقاَل لََها  ١٠لسه َتَوىَٰٓ إَِل ٱلسه ُثمه ٱسح
ۡرِض 

َ تَيحَنا َطآئِعِنَي ٱئحتَِيا َطوح َولِِلح
َ
ا قَاتَلَآ أ وح َكرحه 

َ
 ١١ًَع أ

 .كثريلبن معدودة  غري يعده امليك رأأس أ ية، فهي ل  چحمٓ چ١مالحظة: أ ية 

  

 ُسوَرة فصلت
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ح چ١٦  چَسات  َنه

ساكن احلاء.  ابن كثري ابإ

 

 

 

 
 

 

َُٰهنه َسبحَع َسَمَٰوَ  ِ َسَمآء  اَفَقَضى
وحَحَٰ ِِف ُكِ

َ
ِ َوأ ت  ِِف يَوحَمنيح

َرهَ  مح
َ
ظ  ا   أ َيا بَِمَصَٰبِيَح وَِحفح نح َمآَء ٱلُّ ِديُر ا   َوَزيهنها ٱلسه َٰلَِك َتقح َذ

َعزِيزِ ٱلحَعلِيمِ 
تُكُ  ١٢ ٱلح نَذرح

َ
ْ َفُقلح أ َرُضوا عح

َ
َصَٰعَِقة   مح فَإِنح أ
ِ  ١٣ِمِثحَل َصَٰعَِقةِ ََعد  َوَثُموَد  إِذح َجآَءتحُهُم ٱلرُُّسُل ِمنُۢ َبنيح

يحِديهِ 
َ
َ  مح فِهِ َوِمنح َخلح  مح أ ُبُدٓواْ إَِله ٱَّلله َله َتعح

َ
قَالُواْ لَوح َشآَء َربَُّنا ۖ   أ
نَزَل َمَلَٰٓئَِكة  فَإِنه 

َ
رحِسلحتُ َۡل

ُ
ِ  ما بَِمآ أ ا ََعد   ١٤هِۦ َكَٰفُِروَن ب مه

َ
فَأ

َشدُّ ِمنها قُوهةً 
َ
َِقِ َوقَالُواْ َمنح أ

ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ واْ ِِف ٱۡلح ََبُ َتكح ۖ   فَٱسح

ِي َخلََقهُ  َ ٱَّله نه ٱَّلله
َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
َشدُّ ِمنحهُ  مح أ

َ
َوََكنُواْ ۖ   قُوهة   مح ُهَو أ

رحَسلحَنا َعلَيحهِ  ١٥تََٰيَٰتَِنا ََيحَحُدوَن أَِب
َ
ا ِِفٓ  مح فَأ َص  ا َصح رِيح 

يهام  
َ
َِساأ ِ َنه نحَيا مح ُنِذيَقهُ ـت  لِ ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ ِي ِِف ٱۡلح ِزح ۖ   َعَذاَب ٱۡلح

َزىَٰ  خح
َ
وَن  مح َوهُ ۖ   َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ا َثُموُد  ١٦ََل يُنَِصُ مه

َ
َوأ

َخَذتحهُ فَٱ مح َفَهَديحَنَٰهُ 
َ
حُهَدىَٰ فَأ ْ ٱلحَعَمَٰ لََعَ ٱل َتَحبُّوا َصَٰعَِقُة  مح سح
ِسُبوَن  ْ يَكح حُهوِن بَِما ََكنُوا ِيَن  ١٧ٱلحَعَذاِب ٱل َوََنهيحَنا ٱَّله

ْ َيتهُقوَن  ْ َوََكنُوا َدآُء َوَيوح  ١٨َءاَمُنوا عح
َ
ِ إَِل ٱنلهارِ َم ُُيحَّشُ أ ٱَّلله

َٰٓ إِ  ١٩يُوزَُعوَن  مح َفهُ  ُعهُ  مح ا َجآُءوَها َشِهَد َعلَيحهِ َذا مَ َحته  مح َسمح
بحَصَُٰرهُ 

َ
ِ  موَُجلُوُدهُ  مح َوأ َملُوَن ب  ٢٠َما ََكنُواْ َيعح
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چ لَِمهچ٢١

الزبي وهجان وقفًا ابلهاء 

وعدهما، والراحج هل عدم 

الوقف هباء السكت.

 والوهجان يف الطيبة.

  چۦِإَوََلحهِ چ
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 چٱلحُقَرانِ چ٢٦

 ابن كثري ابلنقل.

  چۦفِيهِ چ
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َدآءِ وَ َجَزآُء چ٢٨  چعح

بدال اهلمزة الثانية  ابن كثري ابإ

 واوًا مفتوحة. 

رح چ٢٩
َ
يٓ أ َ  چنِِ نَا ٱَّله

ساكن الراء، وهل  ابن كثري ابإ

يف مد الياء وهجان التوسط 

والإش باع، مع تشديد 

 النون.

طرق لأن القرص ليس من 

 ادلاين.

 يف الطيبة.ن والوهجا

 

ْ ِۡلُلُودِهِ  ِٓي ۖ   َعلَيحَنا مح َشِهدتُّ لَِم  مح َوقَالُوا ُ ٱَّله نَطَقَنا ٱَّلله
َ
ْ أ  قَالُٓوا

نَطَق ُكه ََشح 
َ
ة  ِإَوََلح  مح لََقكُ َوُهَو خَ  ۖ   ء  أ َل َمره وه

َ
 ٢١ تُرحَجُعونَ  هِ أ

َهَد َعلَيحكُ  مح َوَما ُكنتُ  ن يَشح
َ
وَن أ تََِتُ ُعكُ  مح تَسح  َوََلٓ  مح َسمح

بحَصَٰرُكُ 
َ
لَُم  مح َوَلَِٰكن َظَننتُ  مح َوََل ُجلُوُدكُ  مح أ َ ََل َيعح نه ٱَّلله

َ
أ

َملُونَ  ا َتعح ا ِمِمه َٰلِكُ  ٢٢ َكثِۡي  ِي مح َوَذ  مَظَننتُ  َظنُُّكُم ٱَّله
 ِ َٰكُ  مح َرِبِكُ ب رحَدى

َ
تُ  مح أ َبحح صح

َ
َخَِّٰسِينَ َن مِِ  مفَأ

واْ  فَإِن ٢٣ ٱلح َِبُ يَصح
ه فَٱنلهاُر َمثح  ى ل تُِبواْ َفَما هُ ۖ   مح هُ و  َتعح َتبنَِي مِِ  مِإَون يَسح حُمعح ۞  ٢٤َن ٱل
َنا لَهُ  ْ لَهُ  مح َوَقيهضح يحِديهِ مه  مقَُرنَآَء فََزيهُنوا

َ
َ أ  مح َوَما َخلحَفهُ  مح ا َبنيح

َمم  قَ 
ُ
ُل ِِفٓ أ ِنِ مِِ  مدح َخلَتح ِمن َقبحلِهِ وََحقه َعلَيحِهُم ٱلحَقوح ِ

َن ٱۡلح
نِس  ِ

 َخَِّٰسِيَن  مح إِنههُ ۖ   َوٱۡلح
ْ ْ ََل  ٢٥ََكنُوا ِيَن َكَفُروا َوقَاَل ٱَّله

ْ لَِهََٰذا  َمُعوا ْ فِي ٱلحُقرحَءانِ تَسح ا لُِبونَ  مح لََعلهك هِ َوٱلحَغوح  ٢٦ َتغح
 ِ ْ  ينَ فَلَُنِذيَقنه ٱَّله ا َعَذاب ا َكَفُروا زَِينههُ  َشِديد    مح َونَلَجح

َ
َوأ سح
َ
أ

َملُوَن  ْ َيعح ِي ََكنُوا َٰلَِك  ٢٧ٱَّله َدآءِ َذ عح
َ
ِ ٱنلهارُ َجَزآُء أ  مح لَهُ ۖ   ٱَّلله
ْ أَِب ُۢ بَِما ََكنُوا ِ َجَزآَء ُِلح َوقَاَل  ٢٨ تََٰيَٰتَِنا ََيحَحُدونَ فِيَها َداُر ٱۡلح

 ٓ ْ َربهَنا ِيَن َكَفُروا يحِن ٱَّله َ رِنَا ٱَّله
َ
نَاأ َضَله

َ
نِس  أ ِ

ِنِ َوٱۡلح ِ
ِمَن ٱۡلح

قحَداِمَنا
َ
َفلنِيَ  ََنحَعلحُهَما ََتحَت أ سح

َ  ٢٩ َِلَُكونَا ِمَن ٱۡلح
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  چۥإِيهاهُ چ٣٧
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

ُل َعلَيحهُِم  ْ تَتَََنه َُٰموا َٰ َت ُ ُثمه ٱسح ْ َربَُّنا ٱَّلله ِيَن قَالُوا  إِنه ٱَّله
َنهةِ ٱلهِت ُكنتُ  واْ بِٱۡلح حِّشُ ب

َ
َله ََّتَافُواْ َوََل ََتحَزنُواْ َوأ

َ
حَمَلَٰٓئَِكُة أ  مح ٱل
َِلَآؤُكُ  ٣٠تُوَعُدوَن  وح

َ
َيا َوِِف  مح ََنحُن أ نح ةِ ٱلُّ ََيوَٰ ۖ   ٱٓأۡلِخَرةِ ِِف ٱۡلح

نُفُسكُ  مح َولَكُ 
َ
َتِِهٓ أ ُعوَن  مح َولَكُ  مح فِيَها َما تَشح فِيَها َما تَده

ن َدََعٓ  ٣٢ِحيم  ر  ره ِمِنح َغُفونُُزَل   ٣١ َل  ِمِمه َسُن قَوح حح
َ
َوَمنح أ

لِِمنَي  حُمسح ا َوقَاَل إِنهِّن ِمَن ٱل ِ وََعِمَل َصَٰلِح  َوََل  ٣٣إَِل ٱَّلله
َتوِي ٱۡلحَ  ِيَِئةُ تَسح َسُن فَإَِذا  ۖ  َسَنُة َوََل ٱلسه حح

َ
َفعح بِٱلهِت ِهَ أ ٱدح
نهُهۥ َوِلٌّ َۡحِيم  

َ
ِي بَيحَنَك َوَبيحَنُهۥ َعَدََٰوة  َكأ ََٰهآ  ٣٤ٱَّله ى َوَما يُلَقه

 ُذو َحِظ  َعِظيم  
ٓ إَِله ََٰها ى ْ َوَما يُلَقه وا ِيَن َصََبُ ا  ٣٥إَِله ٱَّله ِإَومه

ِ يََنََغنهَك مِ  َتعِذح بِٱَّلله غ  فَٱسح يحَطَِٰن نَزح ِميُع ۖ   َن ٱلشه إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه
ُس َوٱلحَقَمرُ  ٣٦ٱلحَعلِيُم  مح حُل َوٱنلهَهاُر َوٱلشه ََل  ۖ  َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِ ٱَله

َقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ
ِس َوََل لِلح مح ْ لِلشه ُجُدوا ِي َخلََقُهنه  ِۤهَّلِل تَسح ٱَّله

ُبُدوَن  هُ اإِيه  مح إِن ُكنتُ  ِيَن ِعنَد  ٣٧َتعح ْ فَٱَّله وا ََبُ َتكح  فَإِِن ٱسح
حِل َوٱنلهَهارِ َوهُ 

 ٣٨۩  ُمونَ ـ َ ََل يَسح  مح َرِبَِك يَُسِبُِحوَن ََلُۥ بِٱَله
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 چۦيََديحهِ چ٤٢

 چۥَجَعلحَنَٰهُ چ٤٤

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 چقَُرانًاچ

 ابن كثري ابلنقل.

َجِمِ  ۬اَٰءچ  چعح

 ابن كثري ابلتسهيل كحفص.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلتسهيل للثانية، وهبمزة 

 واحدة عىل الإخبار.

 چ 
َ
َجِمِ  أ  چعح

 چۥِمِنحهُ چچۦفِيهِ چ٤٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيام.

 

َا َعلَيحَها  نَزنلح
َ
ٓ أ ۡرَض َخَِٰشَعة  فَإَِذا

َ نهَك تََرى ٱۡلح
َ
َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِۦٓ أ
ََتهتح  حَمآَء ٱهح ِيٓ  ۖ  َوَرَبتح ٱل َتَٰٓ  إِنه ٱَّله حَموح ِ ٱل َياَها لَُمۡحح حح

َ
 إِنهُهۥ  ۖ  أ

ء  قَِديٌر  ِ ََشح
َٰ ُكِ ِيَن يُلحِحُدوَن ِِفٓ َءاتََٰيَٰتَِنا  ٣٩لََعَ  إِنه ٱَّله

ٓ  ََل  َن َعلَيحَنا م ۖ   ََيحَفوح
َ
ٌ أ ََّقَٰ ِِف ٱنلهارِ َخۡيح

َفَمن يُلح
َ
ِِتٓ أ

ح
ن يَأ   مه

ا يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  َملُواْ  ۖ  َءاِمن  َملُوَن بَِصٌۡي  مح َما ِشئحتُ ٱعح إِنهُهۥ بَِما َتعح
ا َجآَءهُ  ٤٠ رِ لَمه

ْ بِٱَِّلِكح ِيَن َكَفُروا ِإَونهُهۥ لَِكَتٌَٰب ۖ   مح إِنه ٱَّله
تِيهِ ـله  ٤١ز  يَعزِ 

ح
ِ يََديح ا يَأ َبَِٰطُل ِمنُۢ َبنيح

ۖ   فِهِۦِمنح َخلح َوََل  هِ ٱلح
ا ُيَقاُل لََك إَِله َما قَدح قِيَل  ٤٢تََنِيل  ِمِنح َحِكيم  َۡحِيد   مه

َِلم   ۖ  لِلرُُّسِل ِمن َقبحلَِك 
َ
فَِرة  َوُذو ِعَقاب  أ و َمغح  ٤٣ إِنه َربهَك ََّلُ

َجمِ قُرحَءانًا  هُ َولَوح َجَعلحَنَٰ  عح
َ
ا له أ ۥٓ ِي  َُٰتُه َلتح َءاتََٰي ََل فُِصِ ْ لَوح ۖ   َقالُوا

َجِمِ  َء۬ا ى َوِشَفآء  ۖ   وََعَرَِبِ  عح ِيَن َءاَمُنواْ ُهد  ِيَن  ۖ  قُلح ُهَو لَِّله َوٱَّله
ِمُنوَن  ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  َعًم  مح َعلَيحهِ َوُهَو  َوقحر   مح ِِفٓ َءاَذانِهِ ََل يُؤح

ُ
أ

َّكنِۢ بَعِيد   َن ِمن مه َولََقدح َءاتَيحَنا ُموَس ٱلحِكَتََٰب  ٤٤ُيَناَدوح
ُتلَِف فِي ََل َُكَِمة  َسَبَقتح مِ  ۖ  هِ فَٱخح  ۖ  مح ِبَِك لَُقَِضَ بَيحَنهُ ن ره َولَوح

ا  ٤٥رِيب  مُ  هُ لََِف َشِك  ِمِنح  مح ِإَونههُ  نح َعِمَل َصَٰلِح  ِسهِۦمه ۖ   فَلَِنفح
َسآَء َفَعلَيحَهاَومَ 

َ
َٰ ۖ   نح أ ِ َوَما َربَُّك بَِظله  ٤٦لحَعبِيِد م  لِ
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 چۦإََِلحهِ چ٤٧
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

چَثَمَرت  چ

ابن كثري بدون أألف عىل 

 الإفراد، ووقفًا ابلهاء.

ََكٓءِيَ چ چُۡشَ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َذقحَنَٰهُ چ٥٠
َ
 چۥأ

تحهُ چ  چۥَمسه

هاء الضمري. ابن كثري بصةل 

 .فهيام

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

اَعةِ  هِ إََِلح ۞   ِمِنح َثَمَرَٰت  َوَما ََّتحُرُج ِمن  ۖ  يَُردُّ ِعلحُم ٱلسه
 ِ  ب
نََثَٰ َوََل تََضُع إَِله

ُ
َماِمَها َوَما ََتحِمُل ِمنح أ كح

َ
َوَيوحَم  ۖ  عِلحِمهِۦأ

َن  مح ُيَنادِيهِ  يح
َ
ََكٓءِي أ ََٰك َماِمنها ِمن ُۡشَ ْ َءاَذنه  ٤٧َشِهيد  قَالُٓوا
ُعوَن ِمن َقبحُل مه  مَوَضله َعنحهُ  ْ يَدح ْ َما لَهُ ۖ   ا ََكنُوا ن مِِ  مَوَظنُّوا

ِي ِ ـ َ ا يَسح ـله  ٤٨ص  ُمه َۡيح
نَسَُٰن ِمن ُدََعٓءِ ٱۡلح ِ

ُه ُم ٱۡلح سه  ِإَون مه
ُّ َفيَ  َذقحَنَٰ  ٤٩وس  َقُنوط  ـ ُ ٱلّشه

َ
ِد  هُ َولَئِنح أ َة  ِمِنها ِمنُۢ َبعح رَۡحح

تح  آَء َمسه اعَ  هُ َۡضه ُظنُّ ٱلسه
َ
ن َة قَآئَِمة  َولَئِ ََلَُقولَنه َهََٰذا ِل َوَمآ أ

ُت رُّ  ٓ إِنه  ِجعح َّنَٰ إَِلَٰ َرَِبِ ِيَن  ۖ  ِل ِعنَدهُۥ لَلحُحسح فَلَُننَِبَِئه ٱَّله
ْ َونَلُِذيَقنههُ  ْ بَِما َعِملُوا ِإَوَذآ  ٥٠ َذاب  َغلِيظ  عَ نح مِِ  مَكَفُروا

عح 
َ
نَسَِٰن أ ِ

َنا لََعَ ٱۡلح نحَعمح
َ
ُّ ِِبَانِبِهِۦ  اـ َ َونَ َرَض أ ُه ٱلّشه ِإَوَذا َمسه

تُ  قُلح  ٥١ فَُذو ُدََعٓء  َعرِيض   رََءيح
َ
ِ ُثمه  مح أ إِن ََكَن ِمنح ِعنِد ٱَّلله

تُ  ِ  مَكَفرح نح ُهَو ِِف ِشَقاقِۢ بَعِيد   هِۦب َضلُّ ِممه
َ
 مح َسَُنِيهِ  ٥٢َمنح أ

نُفِسهِ  َءاتََٰيَٰتَِنا
َ
َ لَهُ  مح ِِف ٱٓأۡلفَاِق َوِِفٓ أ َٰ يَتََبنيه َقُّ  مح َحته نهُه ٱۡلح

َ
َو ۖ   أ

َ
أ

ء  َشِهيٌد  ِ ََشح
َٰ ُكِ نهُهۥ لََعَ

َ
ِف بَِرِبَِك أ ََلٓ إِنههُ  ٥٣لَمح يَكح

َ
ِِف  مح أ

َية  مِِ  ِ ِمرح ََلٓ إِنهُهۥ بُِكِلِ ۖ   مح َقآءِ َرِبِهِ ن لِ
َ
ِيُۢط أ ء  ُمُّ  ٥٤ََشح
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 سورة الشورى

 چٓعٓسقٓ چ٢

ابن كثري ميد العني أأربع 

 حراكت من الشاطبية.

 .6أأو  4أأو  2ومن الطيبة 

 چيُوَحَٰ چ٣ 

 ابن كثري بفتح احلاء.

 
 
 
 

 چقَُرانًاچ٧

 ابن كثري ابلنقل.

  معًا. چۦفِيهِ چ
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 چۦَعلَيحهِ چ١٠

 چۦِإَوََلحهِ چ

كثري بصةل هاء الضمري ابن 

 فهيام.

 

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِيَن ِمن َقبحلَِك  يُوِحٓ َكَذَٰلَِك  ٢ٓسٓق عٓ  ١حٓم   إََِلحَك ِإَوَل ٱَّله
َِكيُم  ُ ٱلحَعزِيُز ٱۡلح ۡرِض  ٣ٱَّلله

َ َمََٰوَِٰت َوَما ِِف ٱۡلح  ََلُۥ َما ِِف ٱلسه
َمَٰ  ٤َعِظيُم ٱلح َوُهَو ٱلحَعِلُّ ۖ   َن ِمن تََكاُد ٱلسه رح َُٰت َيَتَفطه َو

ِد َرِبِهِ  ۖ  فَوحقِِهنه  حَمَلَٰٓئَِكُة يَُسِبُِحوَن ِِبَمح فُِروَن لَِمن  مح َوٱل َتغح َويَسح
ۡرِض  ِِف 

َ َ ُهَو ٱلحَغُفوُر ٱلره ۖ   ٱۡلح ََلٓ إِنه ٱَّلله
َ
ِيَن  ٥ِحيُم أ َوٱَّله

 ْ َُذوا ُ َحفِيٌظ َعلَيحهِ ِمن  ٱَّته َِلَآَء ٱَّلله وح
َ
نَت  مح ُدونِهِۦٓ أ

َ
ٓ أ َوَما

ِ  مَعلَيحهِ  ٓ إََِلحَك  ٦ َوكِيل  ب وحَحيحَنا
َ
ِ قُرحَءانًا َوَكَذَٰلَِك أ ا َعَرب ِي 

 ِ مه ٱلحُقَرىَٰ ـلِ
ُ
ِع ََل َريحَب  ُتنِذَر أ َمح لََها َوتُنِذَر يَوحَم ٱۡلح َوَمنح َحوح

َنهةِ  فَرِيق   ۖ  هِ فِي عِۡيِ ِِف ٱۡلح ُ  ٧َوفَرِيق  ِِف ٱلسه َولَوح َشآَء ٱَّلله
َتِهِۦ مح َۡلََعلَهُ  ِخُل َمن يََشآُء ِِف رَۡحح ة  َوَِٰحَدة  َوَلَِٰكن يُدح مه

ُ
 ۖ  أ

َٰلُِموَن َما لَهُ  ِم  ٨َوِلِ  َوََل نَِصۡي   نمِِ  مَوٱلظه
َ
ْ ِمن أ َُذوا ٱَّته

َِلَآءَ  وح
َ
ُ ُهوَ ۖ   ُدونِهِۦٓ أ ح  فَٱَّلله َتَٰ َوُهَو َوِلُّ ٱل حَموح ِ ٱل ِ َوُهَو يُۡحح

َٰ ُكِ لََعَ
ء  قَِدير   تُ  ٩ََشح َتلَفح ۥٓ  هِ فِي مح َوَما ٱخح ُمُه ء  َفُحكح  إَِل  ِمن ََشح

  ِ ُ َرَِبِ  ٱَّلله َٰلُِكُم ٱَّلله حُت ِإَوََلح  هِ َعلَيح  َذ نِيُب  هِ تََوُكه
ُ
 ١٠أ

 فال يُعد لبن كثري.رأأس أ ية، امليك  امل يعده چحٓم ٓعٓسقٓ چ ٢ أ يةو  ١أ ية مالحظة: 

 ُسوَرة الشورى
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 معًا. چۦفِيهِ چ١١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 
 

 

 

 

 

 معًا. چۦإََِلحهِ چ١٣
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 چۥِمِنحهُ چ١٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو نُفِسكُ مِِ  مَجَعَل لَكُ  فَاِطُر ٱلسه

َ
 مح نح أ

نحَعَٰمِ 
َ ا َوِمَن ٱۡلح َوَٰج  زح

َ
َرؤُكُ  أ ا يَذح َوَٰج  زح

َ
لَيحَس َكِمثحلِهِۦ  ۖ  هِ فِي مح أ

ء   ِميُع ۖ   ََشح َِصُۡي َوُهَو ٱلسه َِٰت  ١١ٱِلح َمََٰو ََلُۥ َمَقاَِلُد ٱلسه
ۡرِض 
َ ِدرُ ۖ   َوٱۡلح َق لَِمن يََشآُء َوَيقح إِنهُهۥ بُِكِلِ  ۖ  يَبحُسُط ٱلِرِزح

ء  َعلِيم   َع لَكُ ۞  ١٢ََشح َٰ بِهِۦ َن ٱِلِيِن َما مِِ  مَۡشَ َوَّصه
يحَنا بِهِۦٓ إِبحَرَٰهِيَم َوُموَسَٰ  وحَحيحَنآ إََِلحَك َوَما َوصه

َ
ِٓي أ ا َوٱَّله نُوح 

ْ فِيۖ   وَِعيََسَٰٓ  ْ ٱِلِيَن َوََل َتَتَفرهقُوا قِيُموا
َ
نح أ
َ
َكَُبَ لََعَ  ۖ  هِ أ

ُعوهُ  ِكنَِي َما تَدح ُمّشح
ح ُ ََيحَتِبٓ إََِلح  ۖ  هِ إََِلح  مح ٱل َ  هِ ٱَّلله َشآُء َمن ي

ِدٓي إََِلح  ِد َما  ١٣َمن يُنِيُب  هِ َوَيهح ْ إَِله ِمنُۢ َبعح قُٓوا َوَما َتَفره
ُۢا بَيحَنهُ  َي ََل َُكَِمة  َسَبَقتح مِ  ۖ  مح َجآَءُهُم ٱلحعِلحُم َبغح ِبَِك ره  نَولَوح

سَ  َجل  مُّ
َ
ورِثُواْ ٱلحِكَتََٰب  ۖ  مح ُقَِضَ بَيحَنهُ ِم  له إَِلَٰٓ أ

ُ
ِيَن أ ِإَونه ٱَّله

ِدهِ  َٰلَِك فَٱدحعُ  ١٤ُمرِيب   هُ لََِف َشِك  ِمِنح  مح ِمنُۢ َبعح ۖ   فَلَِذ
ِمرحَت 

ُ
ٓ أ َتقِمح َكَما َوآَءهُ ۖ   َوٱسح هح

َ
َوقُلح َءاَمنُت بَِمآ ۖ   مح َوََل تَتهبِعح أ

ُ ِمن كَِتَٰب   نَزَل ٱَّلله
َ
 ۖ   أ

ُ
ِدَل بَيحَنكُ َوأ عح

َ
ُ َربَُّنا ۖ   مُ ِمرحُت ِۡل ٱَّلله

َمَٰلَُنا َولَكُ ۖ   مح َوَربُّكُ  عح
َ
ٓ أ َمَٰلُكُ  مح نَلَا عح

َ
َة بَيحَنَنا ۖ   مح أ ََل ُحجه

ُ ََيحَمُع بَيحَنَناۖ   َوَبيحَنُكمُ  حَمِصُۡي ۖ   ٱَّلله  ١٥ِإَوََلحهِ ٱل
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ُتِجيَب ََلُۥ ِد َما ٱسح ِ ِمنُۢ َبعح وَن ِِف ٱَّلله ِيَن ُُيَآجُّ ُتهُ  َوٱَّله   مح ُحجه
  َعَذاب  َشِديدٌ  مح َغَضب  َولَهُ  مح وََعلَيحهِ  مح َداِحَضٌة ِعنَد َرِبِهِ 

حِمََيانَ  ١٦ ِقِ َوٱل َ
نَزَل ٱلحِكَتََٰب بِٱۡلح

َ
ِٓي أ ُ ٱَّله رِيَك ۖ   ٱَّلله  َوَما يُدح

اَعَة قَرِيب   ِيَن  ١٧لََعله ٱلسه ِجُل بَِها ٱَّله َتعح ِمُنوَن يَسح ۖ   بَِهاََل يُؤح
َقُّ  نهَها ٱۡلح

َ
لَُموَن أ فُِقوَن ِمنحَها َوَيعح ْ ُمشح ِيَن َءاَمُنوا ََلٓ إِنه ۖ   َوٱَّله

َ
أ

اَعةِ لََِف َضَلَِٰۢل بَعِيد   ِيَن ُيَماُروَن ِِف ٱلسه ُ لَِطيُفُۢ  ١٨ٱَّله ٱَّلله
ُزُق َمن  َمن ََكَن  ١٩ٱلحَعزِيُز َوُهَو ٱلحَقوِيُّ ۖ   يََشآءُ بِعَِبادِهِۦ يَرح

ثِهِۦيُرِيُد  َوَمن ََكَن يُرِيُد ۖ   َحرحَث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِدح ََلُۥ ِِف َحرح
تِهِۦ مِنحَها َحرحَث  َيا نُؤح نح  ٢٠َوَما ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مِن نهِصيب  ٱلُّ
مح لَهُ 
َ
ْ  مح أ َُٰٓؤا ْ لَهُ  ُۡشََك َذنُۢ َن ٱِلِيِن َما لَمح مِِ  مَۡشَُعوا

ح
ُ يَأ  ۖ  بِهِ ٱَّلله

ََل َُكَِمُة  ِل لَُقَِضَ بَيحَنهُ َولَوح َٰلِِمنَي لَهُ ۖ   مح ٱلحَفصح َعَذاٌب  مح ِإَونه ٱلظه
َِلم  
َ
ا  ٢١أ فِقِنَي ِممه َٰلِِمنَي ُمشح ُۢ بِهِ َكَسُبواْ وَُهَو تََرى ٱلظه ۖ   مح َواقُِع

ِيَن  ْ َوٱَّله َٰلَِحَِٰت ِِف  َءاَمُنوا َنهاتِ  وََعِملُواْ ٱلصه  مح لَهُ ۖ   َروحَضاِت ٱۡلح
ا يََشآُءوَن ِعنَد َرِبِهِ  ُل ٱلحَكبُِۡي  ۖ  مح مه َٰلَِك ُهَو ٱلحَفضح  ٢٢َذ
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  چُّشُ بح يَ چ٢٣

ساكن ا بن كثري بفتح الياء واإ

 الباء وختفيف الشني ومضها.

  چۦَعلَيحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

َعلُونَ يَ چ٢٥   چفح

 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

 معًا.چُل يَُنِ چ٢٧

ساكن النون خمفاة ابن كثري  ابإ

 وختفيف الزاي.

چنهُهۥوِ يََشآُء چ

بدال  ابن كثري عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

 قنبلل والتسهيل وهو املقدم 

 چنهُهۥا  يََشآُء چ

 والوهجان يف الطيبة. 

 

ِي  َٰلَِك ٱَّله ُ َذ ْ  يُبَِّشِ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ِعَباَدهُ ٱَّله  ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت   سح  ٱلصه

َ
ٓ أ ةَ ِِف  هِ َعلَيح  مح لُكُ ـ َ قُل َله حَمَوده ًرا إَِله ٱل جح

َ
ََبَٰ   أ  ٱلحُقرح

نً  َوَمن ََتِفح َحَسَنة  نهزِدح ََلُۥ فِيَها ُحسح َ َغُفور  ا   َيقح إِنه ٱَّلله
مح َيُقولُوَن  ٢٣َشُكوٌر 

َ
ِ َكِذب اأ ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ُ  يََشإِ فَإِن ۖ   ٱفح ٱَّلله

َٰ قَلحبَِك  َقه بَِكلَِمَٰتِهِۦٓ ۖ   ََيحتِمح لََعَ ُ ٱلحَبَِٰطَل َوُيِحقُّ ٱۡلح ُح ٱَّلله  ۖ  َوَيمح
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ِي  ٢٤إِنهُهۥ َعلِيُم َبَة َعنح َوُهَو ٱَّله َبُل ٱتلهوح َيقح
ْ َعِن  ُفوا ِيِ ِعَبادِهِۦ َوَيعح لَُم َما ـ َ ٱلسه َعلُونَ اِت َوَيعح  ٢٥ َتفح

َٰلَِحَِٰت َوَيزِيُدهُ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا َتِجيُب ٱَّله ن مِِ  مَويَسح
لِهِۦ َٰفُِروَن لَهُ  ۖ  فَضح ُ ۞  ٢٦َعَذاب  َشِديد   مح َوٱلحَك َولَوح بََسَط ٱَّلله

ۡرِض َوَلَِٰكن 
َ اْ ِِف ٱۡلح َق لِعَِبادِهِۦ َِلََغوح ُِل ٱلِرِزح ا  ُيََنِ  ۖ  يََشآءُ بَِقَدر  مه

ُۢ بَِصۡي  إِنهُهۥ  ِي  ٢٧بِعَِبادِهِۦ َخبُِۡي ُِل َوُهَو ٱَّله ِد  ُيََنِ ٱلحَغيحَث ِمنُۢ َبعح
ََتُهۥ ح  ۖ  َما َقَنُطواْ َوَينُّشُ رَۡحح َِميُد  َوِلُّ َوُهَو ٱل َوِمنح َءاتََٰيَٰتِهِۦ  ٢٨ٱۡلح

ۡرِض َوَما بَثه فِيِهَما ِمن َدٓابهة  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َٰ  ۖ  َخلحُق ٱلسه  َوُهَو لََعَ

َصََٰبكُ  ٢٩إَِذا يََشآُء قَِدير   مح ََجحعِهِ 
َ
ٓ أ ِصيَبة  فَبَِما ن مِِ  مَوَما مُّ

يحِديكُ  َكَسَبتح 
َ
 َعن َكثِۡي   مح أ

ْ ُفوا ٓ  ٣٠َوَيعح نتُ  َوَما
َ
ِ  مأ ِجزِيَن ب ُمعح

ۡرِض 
َ ِ ِمن َوِلِ  َوََل نَِصۡي  مِِ  مَوَما لَكُ ۖ   ِِف ٱۡلح  ٣١ن ُدوِن ٱَّلله
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ََوارِ چ٣٢
  چۦٱۡلح

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

ووقفاً 

 

َٰتِهِ  ََوارِ َوِمنح َءاتََٰي
َلَٰ ٱۡلح عح

َ رِ َكٱۡلح َحح
 يُسح  ٣٢ مِ ِِف ٱِلح

ح
 ِكنِ إِن يََشأ

ۦٓ ٱلِرِيَح َفَيظح  ِ رِه َٰ َظهح َٰ  ۖ  لَلحَن َرَواكَِد لََعَ َٰلَِك ٓأَلتََٰي ِ ت  ِلِ إِنه ِِف َذ
ُكِ

ُهنه بَِما َكَسُبواْ َوَيعحُف َعن َكثِۡي   ٣٣ َصبهار  َشُكور  
وح يُوبِقح

َ
 ٣٤ أ
ِيَن  لََم ٱَّله َٰتَِنا َما لَهُ َوَيعح ِيص  مِِ  ميَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاتََٰي َفَمآ  ٣٥ن ُمه

وتِيتُ 
ُ
نحيَ ن مِِ  مأ ةِ ٱلُّ َيوَٰ َ ء  َفَمَتَُٰع ٱۡلح ِ َخۡيح  ا   ََشح  َوَما ِعنَد ٱَّلله

َٰ َرِبِهِ  ْ َولََعَ ِيَن َءاَمُنوا بحََّقَٰ لَِّله
َ
ُونَ  مح َوأ ِينَ  ٣٦ َيَتَوُكه ََيحَتنُِبوَن  َوٱَّله

ْ هُ  َِٰحَش ِإَوَذا َما َغِضُبوا ثحِم َوٱلحَفَو ِ
ئَِر ٱۡلح فُِرونَ  مح َكَبَٰٓ  ٣٧ َيغح
ِيَن ٱ َتَجابُواْ لَِرِبِهِ َوٱَّله ُرهُ  مح سح مح

َ
ةَ َوأ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصه

َ
 مح ُشوَرىَٰ بَيحَنهُ  مح َوأ

ا َرزَقحَنَٰهُ  ُ  ٣٨ يُنفُِقونَ  مح َوِممه َغح َصاَبُهُم ٱِلح
َ
ٓ أ ِيَن إَِذا  مح هُ  َوٱَّله

وَن  ْ  ٣٩يَنَتِِصُ ُؤا لََح  َفَمنح َعَفاۖ   َسِيَِئة  َسِيَِئة  ِمِثحلَُها وََجَزَٰٓ صح
َ
َوأ

ُرهُۥ لََعَ  جح
َ
ِ  فَأ َٰلِِمنيَ إِنهُهۥ ََل ُُيِ  ۖ  ٱَّلله َد  َولََمنِ  ٤٠ بُّ ٱلظه ٱنَتَِصَ َبعح

ْوَلَٰٓئَِك َما َعلَيحهِ  ُظلحِمهِۦ
ُ
بِيُل  ٤١ ن َسبِيل  مِِ  مفَأ َما ٱلسه لََعَ  إِنه
ِينَ  َقِِ  ٱَّله ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح

َ لُِموَن ٱنلهاَس َوَيبحُغوَن ِِف ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  َيظح
ُ
أ

َِلم   مح لَهُ 
َ
َٰلَِك لَِمنح َعزحِم  َولََمن َصََبَ وََغَفَر إِنه  ٤٢ َعَذاٌب أ َذ

ُمورِ 
ُ ِدهِۦ ٤٣ٱۡلح ُ َفَما ََلُۥ ِمن َوِلِ  ِمِنُۢ َبعح لِِل ٱَّلله َوتََرى ۖ   َوَمن يُضح

 ْ ُوا
َ
ا َرأ َٰلِِمنَي لَمه  ٤٤َسبِيل  ٱلحَعَذاَب َيُقولُوَن َهلح إَِلَٰ َمَرِد  ِمِن  ٱلظه

َلَٰمِ چ ٣٢أ ية مالحظة:  عح
َ  رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چ َكٱۡلح
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اوِ يََشآُء چ٤٩ چَنَٰث 

چنهُهۥوِ يََشآُء چ٥١

بدال ابن كثري  عىل وهجني: ابإ

اهلمزة الثانية واوًا مكسورة، 

 وهو املقدم للزبي. 

  قنبلل والتسهيل وهو املقدم 

اا  يََشآُء چ  چَنَٰث 

 چنهُهۥا  يََشآُء چ

 . والوهجان يف الطيبة

َٰهُ  ِلِ يَنُظُروَن ِمن  مح َوتََرى َرُضوَن َعلَيحَها َخَِٰشعِنَي ِمَن ٱَّلُّ ُيعح
ْ ۖ   َطرحف  َخَِفِ   ِيَن َءاَمُنٓوا ِينَ  َوقَاَل ٱَّله َخَِّٰسِيَن ٱَّله

 إِنه ٱلح
نُفَسهُ 

َ
ْ أ ٓوا لِيهِ  مح َخِّسُ هح

َ
َٰلِِمنَي ِِف ۖ   يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  مح َوأ ََلٓ إِنه ٱلظه

َ
أ

قِيم   وَنهُ مِِ  مَوَما ََكَن لَهُ  ٤٥َعَذاب  مُّ َِلَآَء يَنُِصُ وح
َ
ِمِن  منح أ

 ِ ُ َفَما ََلُۥ ِمن َسبِيل  ۖ   ُدوِن ٱَّلله لِِل ٱَّلله
َتِجيُبواْ  ٤٦َوَمن يُضح ٱسح

ِِتَ يَوح ن َقبحِل مِِ  ملَِرِبِكُ 
ح
ن يَأ

َ
ِ ـم  له أ َما  ۖ  ا َمَرده ََلُۥ ِمَن ٱَّلله

َجإ  يَوحَمئِذ  َوَما لَكُ مِِ  ملَكُ 
لح فَإِنح  ٤٧ن نهِكۡي  مِِ  من مه

رحَسلحَنََٰك َعلَيحهِ 
َ
َرُضواْ َفَمآ أ عح

َ
ََلَٰغُ إِنح َعلَيحَك إَِله ۖ   َحفِيًظا مح أ ۖ    ٱِلح

 ٓ ٓ إَِذا ا ِ ِإَونه َة  فَرَِح ب نَسََٰن ِمنها رَۡحح ِ
َنا ٱۡلح َذقح

َ
 مح ِإَون تُِصبحهُ ۖ   َهاأ

يحِديهِ 
َ
َمتح أ نَسََٰن َكُفو مح َسِيَِئُۢة بَِما قَده ِ

ِ  ٤٨ ر  فَإِنه ٱۡلح لههِ ُملحُك ـلِ
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو اَيَهُب لَِمن  ۖ  ََيحلُُق َما يََشآءُ  ۖ  ٱلسه  يََشآُء إَِنَٰث 

ُكوَر  وح يَُزوُِِجهُ  ٤٩َوَيَهُب لَِمن يََشآُء ٱَّلُّ
َ
ا مح أ َران ا ِإَوَنَٰث  ۖ   ُذكح

َعُل َمن يََشآُء َعقِيمً  َوَما ََكَن ۞  ٥٠إِنهُهۥ َعلِيم  قَِدير  ا   َوَيجح
وح ِمن َوَرآيِٕ 

َ
ًيا أ ُ إَِله وَحح ن يَُكلَِِمُه ٱَّلله

َ
وح  لِبََّش  أ

َ
ِحَجاب  أ

ٌّ حَ إِنهُهۥ  ۖ  يََشآءُ نِهِۦ َما يُرحِسَل رَُسوَل  َفُيوِحَ بِإِذح   ٥١ِكيم  لََعِ
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 معًا. چ ۥَجَعلحَنَٰهُ چ٥٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 معًا. چَرَٰط  سِ چ

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 

 

 سورة الزخرف

 

َٰنًاچ٣  چقَُر

 ابن كثري ابلنقل.

 
 

 

 

اَهَٰ مِ چ١٠  چد 
ابن كثري بكرس املمي وفتح 

 الهاء وأألف بعدها.

رِنَ  َوَكَذَٰلَِك  مح
َ
ا ِمِنح أ وحَحيحَنآ إََِلحَك ُروح 

َ
رِي ا  أ ٱلحِكَتَُٰب  َما َما ُكنَت تَدح

يَمَُٰن َوَلَِٰكن َجَعلحَنَٰ  ِ
ِدي بِهِۦ َمن هُ َوََل ٱۡلح ا نههح هَشآءُ  نُور  ِمنح  ن
ِدٓي إَِلَٰ ا   ِعَبادِنَ  َتقِيم  ِصَرَٰط  ِإَونهَك تَلَهح سح ِ ِصَرَِٰط  ٥٢مُّ ِي ٱَّلله ٱَّله

ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ُموُر ۖ   ََلُۥ َما ِِف ٱلسه

ُ ِ تَِصُۡي ٱۡلح ََلٓ إَِل ٱَّلله
َ
 ٥٣أ

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حُمبنِيِ  ١حٓم  َٰءنًا  هُ إِنها َجَعلحَنَٰ  ٢ َوٱلحِكَتَِٰب ٱل ِ قُرح اَعَرب  مح َعلهكُ له  ِي 
قِلُوَن  َنا لََعِلٌّ َحِكيٌم  ٣َتعح يح ِمِ ٱلحِكَتَِٰب َلَ

ُ
 ٤ِإَونهُهۥ ِِفٓ أ

ًحا  َر َصفح ُِب َعنُكُم ٱَِّلِكح َفَنۡضح
َ
ن كُ أ

َ
ِفنَِي  مح نتُ أ ا مُّّسح  ٥قَوحم 

رحَسلحَنا 
َ
ِبِ  َوَكمح أ

لنَِي ِمن نه وه
َ تِ  ٦ِِف ٱۡلح

ح
ِبِ  إَِله مِِ  ميهِ َوَما يَأ

ن نه
ْ بِهِۦ  زُِءونَ ََكنُوا َتهح َشده ِمنحهُ  ٧ يَسح

َ
ٓ أ َنا لَكح هح

َ
ا بَ  مفَأ ش  َوَمََضَٰ طح

لنَِي  وه
َ َهُ  ٨َمَثُل ٱۡلح تلح

َ
ۡرَض نح َخلََق مه  مَولَئِن َسأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ٱلسه
ۡرَض  ٩ََلَُقولُنه َخلََقُهنه ٱلحَعزِيُز ٱلحَعلِيُم 

َ ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلح ٱَّله
ا  د  َتُدوَن  مح َعلهكُ َل  له فِيَها ُسبُ  مح وََجَعَل لَكُ َمهح  ١٠َتهح

 رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چحمٓ چ١أ ية مالحظة: 

  

 سورة الزخرف
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  چۦَعلَيحهِ چ١٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 
 
 

ْ يَ چ١٨  چ نَشُؤا

ساكن  ابن كثري بفتح الياء واإ

النون وختفيف الشني مع 

 الإخفاء.

 چٱلرهِنَٰمۡح دَ نعِ چ١٩
ابن كثري بنون ساكنة بدل 

 الباء دون أألف وفتح ادلال.

 َ نَا بِهِۦ بَِلح نَّشح
َ
ُۢ بَِقَدر  فَأ َمآِء َمآَء َل ِمَن ٱلسه ِي نَزه

يحت  َوٱَّله  ا   ة  مه
َوَٰ  ١١ َكَذَٰلَِك َُّتحرَُجونَ  زح

َ ِي َخلََق ٱۡلح  َج ُُكهَها وََجَعَل َوٱَّله
نحَعَِٰم َمامِِ  ملَكُ 

َ َكُبوَن  َن ٱلحُفلحِك َوٱۡلح َٰ  ١٢تَرح ْ لََعَ َتوُۥا لِتَسح
َمَة َرِبِكُ  ْ نِعح ُكُروا َتَويحتُ  مح ُظُهورِهِۦ ُثمه تَذح  هِ َعلَيح  مح إَِذا ٱسح

رِننَِي  َر نَلَا َهََٰذا َوَما ُكنها ََلُۥ ُمقح ِي َسخه
ْ ُسبحَحََٰن ٱَّله َوَتُقولُوا

ٓ إَِلَٰ َرِبَِنا لَُمنَقلُِبوَن  ١٣ ا ْ ََلُ  ١٤ِإَونه ِعَبادِهِۦ ۥ ِمنح وََجَعلُوا
بنٌِي إِنه ا   ُجزحءً  نَسََٰن لََكُفور  مُّ ِ

ا ََيحلُُق  ١٥ٱۡلح ََذ ِممه ِم ٱَّته
َ
أ

َفىَٰكُ  صح
َ
ِ  مَبَنات  َوأ َننَِي ب َحُدهُ  ١٦ٱِلح

َ
َ أ ِ  مِإَوَذا بُِّشِ َما َۡضََب ب

ُهُهۥ ُمسح  ا َوُهَو لِلرهِنَٰمۡح َمَثَل  َظله وَجح َو َمن  ١٧َكِظيٌم َوِد 
َ
أ

 ْ ُؤا ِلحَيةِ  يُنَشه ُ ُمبنِي  َوُهَو ِِف  ِِف ٱۡلح َِصاِم َغۡيح
وََجَعلُواْ  ١٨ٱۡلح

ِيَن هُ  حَمَلَٰٓئَِكَة ٱَّله ْ ا   ٱلرهِنَٰمۡح إَِنَٰثً ِعَبَُٰد  مح ٱل َشِهُدوا
َ
 ۖ  مح َخلحَقهُ أ

َتُب  َمَُٰن َما  ١٩لُوَن ـ َ َويُسح  مح َشَهََٰدُتهُ َسُتكح َوقَالُواْ لَوح َشآَء ٱلرهحح
ا م  َنَٰهُ َعَبدح  ِ  ملَهُ  مه مح  ٢٠ إَِله ََيحُرُصونَ  مح إِنح هُ ۖ   َذَٰلَِك ِمنح ِعلحم  ب

َ
أ

ا ِمِن َقبحلِهِۦ َفُهم بِهِۦ مح َءاَتيحَنَٰهُ  ِسُكونَ  كَِتَٰب  َتمح بَلح قَالُٓواْ  ٢١ ُمسح
 َٰٓ ة  ِإَونها لََعَ مه

ُ
َٰٓ أ نَآ َءابَآَءنَا لََعَ َتُدونَ مُّ  م َءاَثَٰرِهِ إِنها وََجدح  ٢٢ هح
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َولَوح  لح قُ چ٢٤
َ
 چأ

ابن كثري بضم القاف وحذف 

الألف.

 چۦَعلَيحهِ چ
بِيهِ چ٢٦

َ
 چۦِۡل

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

 چٱلحُقَرانُ چ٣١

 ابن كثري ابلنقل.

َ چ٣٢  معًا. چهرَۡحح

ابن كثري ابلهاء وقفًا.

 چۥمُ ُيوتِهِ ِِلِ چ٣٣

 ابن كثري بكرس الباء.

اقح سَ چ  چف 

بفتح السني ابن كثري 

ساكن القاف .واإ

ِذير  إَِله قَاَل 
َية  ِمِن نه رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك ِِف قَرح

َ
ٓ أ َوَكَذَٰلَِك َما

َٰٓ َءاَثَٰرِهِ  ة  ِإَونها لََعَ مه
ُ
َٰٓ أ ٓ َءابَآَءنَا لََعَ نَا ٓ إِنها وََجدح َفُوَها  مُمَتح

َتُدوَن مُّ  ََٰل ۞  ٢٣قح َولَوح َق
َ
ِ  مِجئحُتكُ  أ َدىَٰ ِممه ب هح

َ
 مح ا وََجدتُّ أ

رحِسلحتُ ۖ   مح َءابَآَءكُ  هِ َعلَيح 
ُ
ٓ أ ْ إِنها بَِما ِ  مقَالُٓوا  ٢٤هِۦ َكَٰفُِروَن ب

َنا ِمنحهُ  بنَِي ۖ   مح فَٱنَتَقمح حُمَكِذِ َٰقَِبُة ٱل ِإَوذح  ٢٥فَٱنُظرح َكيحَف ََكَن َع
بِي
َ
ُبُدوَن  هِ قَاَل إِبحَرَٰهِيُم ِۡل ا َتعح إَِله  ٢٦َوقَوحِمهِۦٓ إِنهِّن بََرآء  ِمِمه

ِدينِ  ِي َفَطَرِِن فَإِنهُهۥ َسَيهح وََجَعلََها َُكَِمَۢة بَاقَِية  ِِف  ٢٧ ٱَّله
ُؤََلٓءِ َوَءابَآَءهُ  ٢٨يَرحِجُعوَن  مح َعقِبِهِۦ لََعلههُ  ُت َهَٰٓ  مح بَلح َمتهعح

َقُّ َورَسُ  َٰ َجآَءُهُم ٱۡلح بنِي  َحته َقُّ  ٢٩ول  مُّ ا َجآَءُهُم ٱۡلح َولَمه
ر  ِإَونها بِهِۦ َكَٰفُِروَن  ََل نُِزَِل َهََٰذا  ٣٠قَالُواْ َهََٰذا ِسحح َوقَالُواْ لَوح

ِ َعِظيم  ٱلحُقرحَءاُن  َيتَنيح َقرح
َٰ رَُجل  ِمَِن ٱلح

هُ  ٣١لََعَ
َ
ِسُموَن  مح أ َيقح

ََت  َنا بَيحَنهُ  ۖ  َرِبَِك رَۡحح ةِ  مح عِيَشَتهُ مه  مََنحُن قََسمح ََيوَٰ نحيَ ِِف ٱۡلح ا   ٱلُّ
َضهُ  َنا َبعح َق َبعحض  َدَرَجَٰ  مح َوَرَفعح ِ فَوح ُضهُ ـت  لِ ا بَ  مَيتهِخَذ َبعح عحض 

رِِي ا َُت ۖ   ُسخح ا ََيحَمُعوَن َورَۡحح ن  ٣٢َرِبَِك َخۡيح  ِمِمه
َ
ََلٓ أ َولَوح

ة  َوَِٰحدَ  مه
ُ
ُفُر بِٱلرهِنَٰمۡح ـله ة  يَُكوَن ٱنلهاُس أ َجَعلحَنا لَِمن يَكح

ا  مح ِِلُُيوتِهِ  َهُروَن ُسُقف  ة  َوَمَعارَِج َعلَيحَها َيظح  ٣٣ِمِن فِضه
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 چۥمُ ُيوتِهِ َوِِلِ چ٣٤

 ابن كثري بكرس الباء.

 چلََماچ٣٥

 ابن كثري بتخفف املمي.

سِ وَ چ٣٧   چُبونَ َيحح

ابن كثري بكرس السني.

  چنَاَجآَٰءچ٣٨

بأألف بعد اهلمزة عى ابن كثري 

 التثنية.

 

 

 

 

 چَرَٰط  سِ چ٤٤

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

  چوََسلح چ٤٥

 ابن كثري ابلنقل.

َٰ  مح َوِِلُُيوتِهِ  بحَو
َ
ًرا َعلَيح أ ُرف   ٣٤وَن ـ ُ َها َيتهكِ ب ا َوُِسُ ِإَون ُكُّ ا   َوزُخح

َٰلَِك  اَذ نحيَ  لَمه ةِ ٱلُّ ََيوَٰ  ٣٥َوٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد َرِبَِك لِلحُمتهقِنَي ا   َمَتَُٰع ٱۡلح
رِ ٱلرهِنَٰمۡح ُنَقِيِضح ََلُۥ َشيحَطَٰ 

ا َفُهَو ََلُۥ َوَمن َيعحُش َعن ذِكح ن 
وَنهُ  مح ِإَونههُ  ٣٦قَرِين   بِيِل  مح ََلَُصدُّ َسُبونَ َعِن ٱلسه نههُ  َوَيحح

َ
 مأ

َتُدوَن مُّ  َٰٓ  ٣٧هح َد َجآَءنَا  إَِذا َحته قَاَل تََٰيَٰلَيحَت بَيحِّن َوَبيحَنَك ُبعح
 ِ َِقنيح َمّشح

ح َقرِيُن فَبِئحَس ٱل
َوحَم إِذَولَن يَنَفَعُكُم  ٣٨ٱلح تُ  ٱَلح لَمح  مح ظه

نهكُ 
َ
ََتُِكوَن  مح أ َعَذاِب ُمشح

وح  ٣٩ِِف ٱلح
َ
مه أ ِمُع ٱلصُّ نَت تُسح

َ
فَأ
َ
أ

َ َومَ  ِدي ٱلحُعمح بنِي  ن ََكَن ِِف َض َتهح ا ٤٠ َلَٰل  مُّ َهَبه بَِك  فَإِمه نَذح
َنَٰهُ  ٤١نَتقُِموَن مُّ  مفَإِنها ِمنحهُ  ِي وََعدح وح نُرَِينهَك ٱَّله

َ
فَإِنها  مح أ

َتِدرُ مُّ  مَعلَيحهِ  ِيٓ  ٤٢ ونَ قح ِسكح بِٱَّله َتمح وِحَ إََِلحَك  فَٱسح
ُ
إِنهَك ۖ   أ

 َٰ َتقِيم  ِصَرَٰط  لََعَ سح ِمَك ر  له ِإَونهُهۥ ََّلِكح  ٤٣مُّ وََسوحَف ۖ   َك َولَِقوح
رحَسلحَنا ِمن َقبحلَِك مِ لح ـ َ وَسح  ٤٤لُوَن ـ َ تُسح 

َ
َجَعلحنَا ُسلَِنآ ن رُّ َمنح أ

َ
أ

َبُدونَ  رحَسلحَنا ٤٥ ِمن ُدوِن ٱلرهِنَٰمۡح َءالَِهة  ُيعح
َ
ُموَسَٰ  َولََقدح أ

يْهِۦ َفَقاَل إِِنِ أَِب َن َوَمََلِ َٰتَِنآ إَِلَٰ فِرحَعوح  ٤٦ رَُسوُل َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ  تََٰي
ا َجآَءهُ  َٰتَِنآ إَِذا هُ أَِب مفَلَمه َحُكونَ مِِ  متََٰي  ٤٧ نحَها يَضح
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  چََتحِتَ چ٥١

 الزبي بفتح الياء وصاًل.

 معًا.چۦَعلَيحهِ چ٥٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 فهيم.

َسَٰ چ
َ
  چوَِرة  أ

ابن كثري بفتح السني وأألف 

 بعدها.

َطاُعوهُ چ٥٤
َ
 چۥفَأ

 چۥِمِنحهُ چ٥٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چ لَِهُتَنا۬ا َٰءَ چ٥٨

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

ُبوهُ چ  چۥَۡضَ

  چۥوََجَعلحَنَٰهُ چ٥٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

تَِهامِِ  مَوَما نُرِيهِ  خح
ُ
ََبُ ِمنح أ كح

َ
َنَٰهُ ۖ   نح َءايَة  إَِله ِهَ أ َخذح

َ
  مح َوأ

ُع  ٤٨يَرحِجُعوَن  مح بِٱلحَعَذاِب لََعلههُ  اِحُر ٱدح يَُّه ٱلسه
َ
أ ْ َيَٰٓ  َوقَالُوا
َتُدوَن  َنا لَُمهح َنا  ٤٩نَلَا َربهَك بَِما َعِهَد ِعنَدَك إِنه ا َكَشفح  فَلَمه

ُن ِِف  ٥٠يَنُكُثوَن  مح َعنحُهُم ٱلحَعَذاَب إَِذا هُ   َونَاَدىَٰ فِرحَعوح
نحَهَُٰر قَوحِمهِۦ قَاَل تََٰيََٰقوح 

َ ِ ٱۡلح َ َوَهَِٰذه لَيحَس ِل ُملحُك ِمِصح
َ
 ِم أ

وَن  ۖ  ََتحِتٓ ََتحرِي ِمن  فَََل ُتبحِِصُ
َ
۠ َخۡيح  ِمِنح َهََٰذا  ٥١أ نَا

َ
مح أ
َ
 أ
ِي ُهَو َمِهني  َوََل يََكاُد يُبنُِي  لحَِّقَ َعلَيح  ٥٢ٱَّله

ُ
ََلٓ أ  هِ فَلَوح

وَِرة   سح
َ
وح َجآَء َمَعُه ٱأ

َ
حمَ ِمِن َذَهب  أ ََتِننِيَ ل  ٥٣ َلَٰٓئَِكُة ُمقح

َطاُعو
َ
َتَخفه قَوحَمُهۥ فَأ َِٰسقِنَي  مح إِنههُ  ۖ  هُ فَٱسح ا َف ْ قَوحم   ٥٤ََكنُوا

َنا ِمنحهُ  ٓ َءاَسُفونَا ٱنَتَقمح ا َرقحَنَٰهُ  مح فَلَمه غح
َ
َعِنيَ  مح فَأ َجح

َ
 ٥٥ أ

ا َوَمثَ سَ  مح فََجَعلحَنَٰهُ  ِ لَف  ا ُۡضَِب ۞  ٥٦ ٓأۡلِخرِينَ َل  لِ ٱبحُن َولَمه
ُمَك ِمنح  َيَم َمَثًَل إَِذا قَوح وَن  هُ َمرح ْ  ٥٧يَِصدُّ َٰلَِهُتَنا َوقَالُٓوا

َ
ٌ َءأ َخۡيح

مح ُهوَ 
َ
ُبو ۖ  أ  ٥٨قَوحٌم َخِصُموَن  مح بَلح هُ    لََك إَِله َجَدََلُۢ  هُ َما َۡضَ

َنا َعلَيح  نحَعمح
َ
ِ َمثَ  هُ وََجَعلحَنَٰ  هِ إِنح ُهَو إَِله َعبحٌد أ َٰٓءِيَل  َبِّنٓ ـَل  لِ َر إِسح

ۡرِض ََيحلُُفوَن مه  مَولَوح نََشآُء َۡلََعلحَنا ِمنكُ  ٥٩
َ  ٦٠َلَٰٓئَِكة  ِِف ٱۡلح

  .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چُهَو َمِهني  چ٥٢مالحظة: أ ية 
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 معًا. چَرَٰط  سِ چ٦١

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 

 چۦفِيهِ چ٦٣
ُبُدوهُ چ٦٤  چۥفَٱعح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َتِِه چ٧١   چتَشح

 كثري بغري هاء.ابن 

 

ِ ِإَونهُهۥ لَعِلح  نه بَِها م  لِ ََتُ اَعةِ فَََل َتمح  ِصَرَٰط  َذا َهَٰ  ۖ  َوٱتهبُِعونِ لسه
َتقِيم   سح يحَطَٰنُ  ٦١مُّ نهُكُم ٱلشه َعُدِو   مح إِنهُهۥ لَكُ ۖ   َوََل يَُصده
بنِي   َِيَِنَِٰت قَاَل قَدح  ٦٢مُّ ا َجآَء ِعيََسَٰ بِٱِلح  مكُ ِجئحتُ َولَمه

 ِ َ لَكُ ب َبنِيِ
ُ
َمةِ َوِۡل ِكح ِي ََّتحَتلُِفوَن فِيبَ  مٱۡلح ُقواْ ۖ   هِ عحَض ٱَّله فَٱته
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ َ ُهَو َرَِبِ َوَربُّكُ  ٦٣ ٱَّلله ُبُدو مح إِنه ٱَّلله َهََٰذا  ۖ  هُ فَٱعح
َتقِيم  ِصَرَٰط   سح َزاُب ِمنُۢ بَيحنِهِ  ٦٤مُّ حح

َ َتلََف ٱۡلح ل  فََويح ۖ   مح فَٱخح
 ِ َِلم  لِ

َ
م  أ ْ ِمنح َعَذاِب يَوح ِيَن َظلَُموا َهلح يَنُظُروَن إَِله  ٦٥َّله

اَعَة  تِ ٱلسه
ح
ن تَأ

َ
َتة  َوهُ بَ  مَيهُ أ ُعُروَن  مح غح ُٓء  ٦٦ََل يَشح ِخَله

َ ٱۡلح
ُضهُ  حُمتهقِنَي ِِلَ  مح يَوحَمئِذِۢ َبعح تََٰيَٰعَِبادِ ََل  ٦٧عحض  َعُدوٌّ إَِله ٱل

نتُ 
َ
َوحَم َوََلٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ  ٦٨ََتحَزنُوَن  مح َخوحٌف َعلَيحُكُم ٱَلح ٱَّله

لِِمنَي أَِب ْ ُمسح نتُ  ٦٩تََٰيَٰتَِنا َوََكنُوا
َ
َنهَة أ ْ ٱۡلح َوَُٰجكُ  مح ٱدحُخلُوا زح

َ
  مح َوأ

وَن  ِ  مُيَطاُف َعلَيحهِ  ٧٠َُتحََبُ َواب  ِص ب كح
َ
 ۖ   َحاف  ِمِن َذَهب  َوأ

َتِهيهِ َوفِيَها َما  نُيُ تَشح عح
َ نُفُس َوتَََّلُّ ٱۡلح

َ نتُ ۖ   ٱۡلح
َ
 فِيَها  مح َوأ

وَن  ورِثحُتُموَها بَِما ُكنتُ  ٧١َخَِِٰلُ
ُ
َنهُة ٱلهِتٓ أ   مح َوتِلحَك ٱۡلح

َملُوَن  َِٰكَهة  َكثَِۡية  ِمِنحَها  مح لَكُ  ٧٢َتعح ُكلُوَن فِيَها َف
ح
 ٧٣تَأ
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  چۦفِيهِ چ٧٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چُبونَ َُيحسِ چ٨٠

ابن كثري بكرس السني.

ٓ چ٨٤ َما   چَلَٰه  إِ  •ٱلسه

 الزبي بتسهيل الأوىل.

وقنبل هل فهيا وهجان التسهيل 

 للثانية

َمآءِ چ   چَلَٰه  ِۖا  ٱلسه

والإبدال ايًء مع املد املش بع، 

 والأول أأرحج.

َمآءِ چ  چَلَٰه  يٓ  ٱلسه

من الطيبة ثالثة أأوجه وهل 

التسهيل للثانية، والإبدال، 

 واحلذف للأوىل.

  چۦِإَوََلحهِ چ٨٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چرحَجُعونَ يُ چ

 ابن كثري ابلياء.

  چۥهُ َوقِيلَ چ٨٨

ابن كثري بفتح الالم ومض 

 الهاء وصلهتا بواو.

وَن  رِِمنَي ِِف َعَذاِب َجَهنهَم َخَِِٰلُ حُمجح ُ َعنحهُ  ٧٤إِنه ٱل  مح ََل ُيَفَته
َنَٰهُ  ٧٥ُمبحلُِسوَن  هِ فِي مح َوهُ  ْ ُهُم  مح َوَما َظلَمح َوَلَِٰكن ََكنُوا

َٰلِِمنَي  ِض َعلَيحَنا َربَُّك  ٧٦ٱلظه ََٰمَٰلُِك َِلَقح ْ تََٰي ا  مقَاَل إِنهكُ ۖ   َونَاَدوح
 َٰ ِ  مكُ ِجئحَنَٰ لََقدح  ٧٧ِكُثوَن مه كُ ب ََثَ كح

َ
َِقِ َوَلَِٰكنه أ

َحِقِ  مح ٱۡلح
لِلح

ُِموَن  ٧٨َكَٰرُِهوَن  ا فَإِنها ُمَبح ر  مح
َ
ْ أ بحَرُمٓوا

َ
مح أ
َ
مح  ٧٩أ

َ
نها  َُيحَسُبونَ أ

َ
أ

َمُع ِِسههُ  َٰهُ  مح ََل نَسح يحهِ بََلَٰ  ۖ  مَوََنحَوى ُتُبوَن  مح  َورُُسلَُنا َلَ قُلح  ٨٠يَكح
۠  إِن ََكَن لِلرهِنَٰمۡح َوَل   نَا

َ
ُل ٱلحَعَٰبِِديَن فَأ وه

َ
َحََٰن رَِبِ ُسبح  ٨١أ

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ا ٱلحَعرحِش  َرِبِ  ٱلسه ََيُوُضواْ  مح فََذرحهُ  ٨٢ يَِصُفونَ  َعمه

 ْ ْ يَوح َوَيلحَعُبوا َُٰقوا َٰ يَُل ِي يُوَعُدوَن َحته ِي ِِف َوُهَو  ٨٣َمُهُم ٱَّله ٱَّله
َٰه   َمآءِ إَِل َٰه  ٱلسه ۡرِض إَِل

َ َِكيُم  ۖ  َوِِف ٱۡلح َوَتَباَرَك  ٨٤ٱلحَعلِيُم َوُهَو ٱۡلح
ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلحُم 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي ََلُۥ ُملحُك ٱلسه ٱَّله
اَعةِ ِإَوََلح  ُعوَن ِمنَوََل يَ  ٨٥ تُرحَجُعونَ  هِ ٱلسه ِيَن يَدح لُِك ٱَّله ُدونِهِ  مح
َفََٰعةَ  َِقِ وَهُ  ٱلشه

لَُمونَ  مح إَِله َمن َشِهَد بِٱۡلح َهُ  ٨٦ َيعح تلح
َ
نح مه  مَولَئِن َسأ

ُ  مح َقهُ َخلَ  َٰ ۖ   ََلَُقولُنه ٱَّلله نه
َ
فَُكوَن  فَأ ََٰرِبِ إِنه َهَُٰٓؤََلٓءِ  َوقِيلِهِۦ ٨٧يُؤح تََٰي

ِمُنونَ َله  م  قَوح  َفحح َعنحهُ  ٨٨ يُؤح لَُمونَ فََسوح  ۖ  َوقُلح َسَلَٰم   مح فَٱصح  ٨٩َف َيعح
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 ُسوَرة ادلخان
 

نَزلحَنَٰهُ چ٣
َ
 چۥأ
 بصةل هاء الضمري.ابن كثري 

 چَربُّ چ٧

 ابن كثري بضم الباء.
 

 

 

 

 

 

 

 چۥَعنحهُ چ١٤

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 
 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حُمبنِِي َوٱلحِكَتَٰ  ١حٓم  نَزلحَنَٰ  ٢ِب ٱل
َ
آ أ َبََٰرَكة   هُ إِنه إِنها  ۖ  ِِف ََلحلَة  مُّ

ر  َحِكيم   ٣ُكنها ُمنِذرِيَن  مح
َ
َرُق ُكُّ أ ا ِمِنح  ٤فِيَها ُيفح ر  مح

َ
أ

 ٓ َة  مِِ  ٥إِنها ُكنها ُمرحِسلنَِي  ۖ  ِعنِدنَا ِميُع  ۖ  ِبَِك ن ره رَۡحح إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه
ٓ َرِبِ  ٦ٱلحَعلِيُم  ۡرِض َوَما بَيحَنُهَما

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  مإِن ُكنتُ ۖ   ٱلسه
ۦ َوُيِميُت  ََلٓ  ٧وقِننَِي مُّ  ِ  ُهَو يُۡحح

ََٰه إَِله َوَربُّ  مح َربُّكُ ۖ   إَِل
لنَِي  وه

َ تَقِبح  ٩ِِف َشِك  يَلحَعُبوَن  مح بَلح هُ  ٨َءابَآئُِكُم ٱۡلح فَٱرح
ٓ يَوح  َما ِِت ٱلسه

ح
بنِي  َم تَأ َهََٰذا ۖ   َيغحََش ٱنلهاَس  ١٠ُء بُِدَخان  مُّ

َِل 
َ
ِمُنونَ ِشفح َعنها ٱلحَعَذاَب إِنها بهَنا ٱكح ره  ١١م  َعَذاٌب أ  ١٢ ُمؤح

َرىَٰ َوقَدح َجآَءهُ  َٰ لَُهُم ٱَِّلِكح نه
َ
بنِي   مح أ اْ َعنح  ١٣رَُسول  مُّ  هُ ُثمه تََولهوح

حُنوٌن  ْ ُمَعلهم  ُمه ْ ٱلحَعَذاِب َقلِيًَل  ١٤َوقَالُوا  مح إِنهكُ    إِنها ََكِشُفوا
َ يَوحَم  ١٥ََعٓئُِدوَن  ىَٰٓ إِنها ُمنَتقُِمونَ َنبحِطُش ٱِلح َ َشَة ٱلحُكَبح  ١٦ طح

َن وََجآَءهُ  مح َولََقدح َفَتنها َقبحلَهُ ۞   ١٧ رَُسول  َكرِيمٌ  مح َقوحَم فِرحَعوح
 ِ ٓواْ إَِله ِعَباَد ٱَّلله دُّ

َ
نح أ
َ
ِمني   مح إِِنِ لَكُ ۖ   أ

َ
 ١٨ رَُسوٌل أ

 لبن كثري.رأأس أ ية، فال يُعد امليك  ال يعده چحمٓ چ١أ ية مالحظة: 

 ُسوَرة الدخان
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َ چ١٩  چإِِنِ

بفتح الياء وصاًل.ابن كثري 

ِ ٱفَ چ٢٣  چِسح

هبمزة وصل بدل ابن كثري 

القطع.

چوَِعُيون  چ٢٥

ابن كثري بكرس العني.

  چۦفِيهِ چ٣٣

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
َ
ِ ـن له َوأ لُواْ لََعَ ٱَّلله ٓ ۖ   ا َتعح ِ  مَءاتِيكُ إِِنِ بنِي  ب َطَٰن  مُّ

ِإَوِنِ  ١٩ُسلح
ُت بَِرَِبِ 

ن تَرحَُجُوِن  مح َوَرِبِكُ ُعذح
َ
ْ ِل ن له ِإَو ٢٠أ ِمُنوا مح تُؤح

ََتِلُوِن  حرُِموَن  ٢١فَٱعح ُؤََلٓءِ قَوحم  ُمُّ نه َهَٰٓ
َ
ۥٓ أ ُه ِ  ٢٢فََدََع َربه ِسح

َ
فَأ

ًواَوٱتحُرِك  ٢٣تهَبُعوَن مُّ  مبِعَِبادِي ََلحًَل إِنهكُ  َر رَهح َحح  مح إِنههُ ۖ   ٱِلح
َرقُوَن  غح َٰت   ٢٤ُجند  مُّ ْ ِمن َجنه  ٢٥وَُعُيون  َكمح تََرُكوا

ْ  ٢٦َوُزُروع  َوَمَقام  َكرِيم   َمة  ََكنُوا َِٰكِهنَي َوَنعح  ٢٧فِيَها َف
َرثحَنََٰها قَوحمً ۖ   َكَذَٰلَِك  وح

َ
َفَما بََكتح َعلَيحِهُم  ٢٨ا َءاَخرِيَن َوأ
 
َ َمآُء َوٱۡلح ْ ُمنَظرِيَن ٱلسه  َولََقدح ََنهيحَنا بَِّنٓ  ٢٩ۡرُض َوَما ََكنُوا
َٰٓءِيَل  َر حُمِهنِي إِسح نَ  ٣٠ِمَن ٱلحَعَذاِب ٱل ا  ۖ  ِمن فِرحَعوح إِنهُهۥ ََكَن ََعَِل 

ِفنَِي  حُمّسح َنَٰهُ  ٣١ِمَِن ٱل ََتح َٰ ِعلحم  لََعَ ٱلحَعَٰلَِمنَي  مح َولََقِد ٱخح
لََعَ

بنٌِي  هِ ٱٓأۡلتََٰيَِٰت َما فِيَن مِِ  مَوَءاَتيحَنَٰهُ  ٣٢ ُؤََلٓءِ  ٣٣بََلَٰٓؤ اْ مُّ إِنه َهَٰٓ
وَلَٰ َوَما ََنحُن بُِمنَّشِيَن  ٣٤ََلَُقولُوَن 

ُ تَتَُنا ٱۡلح  ٣٥إِنح ِهَ إَِله َموح
 ْ تُوا
ح
ٓ إِن ُكنتُ أَِبفَأ هُ  ٣٦َصَِٰدقنَِي  مح بَآئَِنا

َ
مح قَوحُم ُتبهع   مح أ

َ
ٌ أ َخۡيح

ِيَن ِمن َقبحلِ  َنَٰهُ  مح هِ َوٱَّله لَكح هح
َ
ْ ُُمحرِِمنَي  مح إِنههُ  ۖ  مح أ َوَما  ٣٧ََكنُوا

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما َلَٰعِبنِيَ 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َنا ٱلسه َما  ٣٨ َخلَقح

ََثَهُ  كح
َ
َِقِ َوَلَِٰكنه أ

َنَُٰهَمآ إَِله بِٱۡلح لَُموَن  مح َخلَقح  ٣٩ََل َيعح
 رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چََلَُقولُونَ چ٣٤أ ية مالحظة: 
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چهَشَجرَ چ٤٣

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

 
تُ چ٤٧ چلُوهُ فَٱعح

بضم التاء، وابن  وابن كثري

 كثري بصةل هاء الضمري فهيام.

تُ  ۥُخُذوهُ چ چۥلُوهُ فَٱعح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

چوَِعُيون  چ٥٢

 ابن كثري بكرس العني.

 

 

 

 

َنَٰهُ چ٥٨ ح   چۥيَّسه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َُٰتهُ  َٰ ِل ِمي َِعنَي  مح إِنه يَوحَم ٱلحَفصح َجح
َ
ًل  ٤٠أ ِّن َموح يَوحَم ََل ُيغح
ا َوََل هُ  ل  َشيحـ   وح وَن  مح َعن مه ُ ن ره إَِله مَ  ٤١يُنَِصُ  ۖ  ِحَم ٱَّلله
َطَعاُم  ٤٣ٱلزهقُّوِم  َشَجَرَت إِنه  ٤٢إِنهُهۥ ُهَو ٱلحَعزِيُز ٱلرهِحيُم 

ثِيِم 
َ ح  ٤٤ٱۡلح ِل ِِف َكٱل ِل َيغح ُُطونِ ُمهح َِميمِ  ٤٥ ٱِلح ِ ٱۡلح

 ٤٦ َكَغلح
تِلُو هُ ُخُذو َق  ٤٧ِحيِم إَِلَٰ َسَوآءِ ٱۡلحَ  هُ فَٱعح ِسهِۦ  ُثمه ُصبُّواْ فَوح

ح
َرأ

َِميِم  نَت ٱلحَعزِيزُ  ٤٨ِمنح َعَذاِب ٱۡلح
َ
 ٤٩ٱلحَكِريُم  ُذقح إِنهَك أ

ِ  مإِنه َهََٰذا َما ُكنتُ  ونَ ب ََتُ حُمتهقِنَي ِِف  ٥٠ هِۦ َتمح َمَقام  إِنه ٱل
ِمني  
َ
َٰت   ٥١ أ يَلحبَُسوَن ِمن ُسنُدس   ٥٢وَُعُيون  ِِف َجنه

َٰبِلنَِي  َٰ َت ق  مُّ َ تََبح َنَٰهُ  ٥٣ِإَوسح  ٥٤ور  ِعني  ِِبُ  مَكَذَٰلَِك َوَزوهجح
َِٰكَهة  َءاِمنِ  ُعوَن فِيَها بُِكِلِ َف ََل يَُذوقُوَن فِيَها  ٥٥نَي يَدح

وَلَٰ 
ُ تََة ٱۡلح حَموح حَموحَت إَِله ٱل َٰهُ ۖ   ٱل َِحيِم  مح َوَوقَى  ٥٦َعَذاَب ٱۡلح

َل  مِِ  ُز ٱلحَعِظيُم  ۖ  ِبَِك ن ره فَضح َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح َنَٰ  ٥٧َذ ح  هُ فَإِنهَما يَّسه
ُروَن  مح بِلَِسانَِك لََعلههُ  تَقِبح إِنههُ  ٥٨َيَتَذكه تَقُِبوَن مُّ  مفَٱرح  ٥٩رح

 

  رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چٱلزهقُّومِ چ٤٣أ ية مالحظة: 

 جاثيةُسوَرة ال
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 اجلاثية ُسوَرة

 
 

 

 
 

 

 

 

 چۦَعلَيحهِ چ٨

هُ چ ح  چۥفَبَِّشِ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيم.

چاؤ  ُهزُ چ٩

بدال الواو مهزة.   ابن كثري ابإ

 

 

 

 

 چۦفِيهِ چ١٢

  چۥِمِنحهُ چ١٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِكيِم  ١حٓم  َعزِيزِ ٱۡلح
ِ ٱلح إِنه ِِف  ٢تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 َٰ ۡرِض ٓأَلتََٰي
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِمننِيَ ت  ِلِ ٱلسه  َوَما مح َخلحقِكُ َوِِف  ٣ لحُمؤح
َٰ َيُبثُّ ِمن َدٓابهة   ِ َءاتََٰي م  يُوقُِنونَ ت  ِل َٰ  ٤ َقوح تَِل حِل َوٱنلهَهارِ َوٱخح ِف ٱَله

 ٓ َمآءِ مِ  َوَما ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله
َ
َد ِرِ  نأ ۡرَض َبعح

َ َيا بِهِ ٱۡلح حح
َ
ق  فَأ زح

ِيِف ٱلِرِتََٰيَِٰح َءاتََٰيَٰ  تَِها َوتَِصح قِلُوَن ت  ِلِ َموح م  َيعح  تِلحَك َءاتََٰيَُٰت  ٥َقوح
ِ َنتحلُوَها َعلَيحَك  َقِِ ٱَّلله َٰ ۖ   بِٱۡلح ِ َوَءاتََٰي َد ٱَّلله ِيِ َحِديثِۢ َبعح

َ
تِهِۦ فَبِأ

ِمنُونَ  ِ َويح  ٦ يُؤح ثِيم  ل  ِل
َ
فهاك  أ

َ
ِ أ
ِ ُتتحَلَٰ  ٧ ُكِ َمُع َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله يَسح

  هِ َعلَيح 
َ
ا َكأ َِب  َتكح َهان له ُثمه يُِِصُّ ُمسح َمعح ح ۖ   مح يَسح َِلم   هُ فَبَِّشِ

َ
 بَِعَذاب  أ

َٰتَِنا َشيح ِإَوَذا َعلَِم  ٨ ََذهَ ـ ً ِمنح َءاتََٰي ْوَلَٰٓئَِك لَهُ ا   ُهُزوً ا ا ٱَّته
ُ
 مح أ

ِهني   ِّن َعنحهُ ۖ   َجَهنهمُ  مح ِمِن َوَرآئِهِ  ٩ َعَذاب  مُّ ا مه  مَوََل ُيغح
َِلَآءَ  َما ا َوََل ـ   َكَسُبواْ َشيح  وح

َ
ِ أ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َعَذاٌب  مح َولَهُ ۖ   ٱَّته

ى َهََٰذا ١٠ َعِظيمٌ  ْ أَِبۖ   ُهد  ِيَن َكَفُروا َِٰت َرِبِهِ َوٱَّله  مح لَهُ  مح تََٰي
َِلٌم جح ن ِرِ َعَذاب  مِِ 

َ
َر ۞  ١١ز  أ َحح َر لَُكُم ٱِلح ِي َسخه ُ ٱَّله ٱَّلله
رَِي ٱلحُفلحُك فِي لِهِۦ َولََعلهكُ  هِ تِلَجح ْ ِمن فَضح رِهِۦ َوتِلَبحَتُغوا مح

َ
 مح بِأ

ُكُروَن  َر لَكُ  ١٢تَشح ۡرِض  ا ِِف مه  موََسخه
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ٱلسه

ا ِمِنح  َٰ  ۖ  هُ ََجِيع  َٰلَِك ٓأَلتََٰي ِ إِنه ِِف َذ ُرونَ ت  ِل م  َيَتَفكه  ١٣َقوح
 رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چحمٓ چ١أ ية مالحظة: 
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 چۦفِيهِ چ١٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

 

چَسَوآء  چ٢١

 بتنوين مض.ابن كثري 

يهاَم 
َ
ِيَن ََل يَرحُجوَن أ ْ لَِّله فُِروا ْ َيغح ِيَن َءاَمُنوا ِ قُل لَِِّله ٱَّلله

زَِي  ِسُبوَن َِلَجح ْ يَكح ا  ١٤قَوحَمُۢا بَِما ََكنُوا َمنح َعِمَل َصَٰلِح 
ِسهِۦ َسآَء َفَعلَيحَهاۖ   فَلَِنفح

َ
 ١٥تُرحَجُعوَن  مح ُثمه إَِلَٰ َرِبِكُ ۖ   َوَمنح أ

َم َوٱنلُُّبوهةَ  َءاتَيحَنا بَِّنٓ َولََقدح  ُكح َٰٓءِيَل ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح َر إِسح
لحَنَٰهُ مِِ  مَوَرَزقحَنَٰهُ  ِيَِبَِٰت َوَفضه  ١٦لََعَ ٱلحَعَٰلَِمنَي  مح َن ٱلطه
رِ بَ  مَوَءاَتيحَنَٰهُ  مح

َ ِد َما ۖ   ِيَِنَٰت  ِمَِن ٱۡلح ْ إَِله ِمنُۢ َبعح َتلَُفٓوا َفَما ٱخح
ُۢا بَيحَنهُ َجآَءُهُم ٱلحعِلحُم  َي َِض بَيحَنهُ  ۖ  مح َبغح يَوحَم  مح إِنه َربهَك َيقح

ْ فِي َٰ  ١٧ََيحَتلُِفوَن  هِ ٱلحقَِيََٰمةِ فِيَما ََكنُوا ُثمه َجَعلحَنََٰك لََعَ
رِ  مح
َ َها َوََل تَتهبِعح  َۡشِيَعة  ِمَِن ٱۡلح ِيَن ََل  فَٱتهبِعح َوآَء ٱَّله هح

َ
أ

لَُموَن  ُنو مح إِنههُ  ١٨َيعح ِ لَن ُيغح ْ َعنَك ِمَن ٱَّلله ِإَونه ا   ـ   َشيح ا
َٰلِِمنَي َبعحُضهُ  َِلَآُء َبعحض   مح ٱلظه وح

َ
حُمتهقِنَي ۖ   أ ُ َوِلُّ ٱل  ١٩َوٱَّلله

 َ ى َورَۡحح ئُِر لِلنهاِس َوُهد  ِ َهََٰذا بََصَٰٓ م  يُوقُِنوَن ة  لِ مح  ٢٠َقوح
َ
أ

ِيِ َحِسَب   ٱلسه
ْ ََتَُحوا ِيَن ٱجح ن ـ َ ٱَّله

َ
حَعلَهُ اِت أ ِيَن  مح َنه َكٱَّله

 ْ ْ  َءاَمُنوا َٰلَِحَِٰت  وََعِملُوا حَياهُ  َسَوآء   ٱلصه َسآَء َما  ۖ  مح َوَمَماُتهُ  مح ُمه
َِقِ  ٢١َُيحُكُموَن 

ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

َزىَٰ ُكُّ َنفحِۢس بَِما َكَسَبتح َوهُ  لَُموَن  مح َوتِلُجح  ٢٢ََل ُيظح
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َٰهُ چ٢٣  چۥَهَوى

ِديهِ چ  چۦَيهح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

ُرونَ تَذه چ    چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 

 

 چۦفِيهِ چ٢٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

فََرَءيحَت 
َ
َٰ أ ََٰهُهۥ َهَوى ََذ إَِل َٰ ِعلحم  وََخَتمَ  هُ َمِن ٱَّته

ُ لََعَ َضلهُه ٱَّلله
َ
َٰ  َوأ لََعَ

عِهِۦ َوقَلحبِهِۦ  ِديَسمح َٰ بََِصِهِۦ ِغَشََٰوة  َفَمن َيهح ِد  هِ وََجَعَل لََعَ ِمنُۢ َبعح
 ِ فَََل  ۖ  ٱَّلله

َ
ُرونَ  أ نحَيا ٢٣ تََذكه  َنُموُت  َوقَالُواْ َما ِهَ إَِله َحَياُتَنا ٱلُّ

رُ  هح لُِكَنآ إَِله ٱله ِ  مَوَما لَهُ  ۖ  َوََنحَيا َوَما ُيهح  مح إِنح هُ ۖ   َذَٰلَِك ِمنح ِعلحم  ب
ا مح ِإَوَذا ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ  ٢٤ إَِله َيُظنُّونَ  َُٰتَنا َبِيَِنَٰت  مه َتهُ  َءاتََٰي  مح ََكَن ُحجه
ن 
َ
ٓ أ ْ إَِله ْ ٱئحُتوا ٓ إِن ُكنتُ أَِبقَالُوا ُ  ٢٥ َصَِٰدقنِيَ  مح بَآئَِنا قُِل ٱَّلله

ََل َريحَب  إَِلَٰ يَوحِم ٱلحِقَيََٰمةِ مح ُثمه ََيحَمُعكُ  مح ُثمه يُِميُتكُ  مح ُُيحيِيكُ 
لَُموَن  هِ فِي ََثَ ٱنلهاِس ََل َيعح كح

َ
ِ ُملحُك  ٢٦َوَلَِٰكنه أ َوَّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو اَعُة يَوحَمئِذ  ََيحَّسُ  ۖ  ٱلسه َوَيوحَم َتُقوُم ٱلسه

حُمبحِطلُونَ  ة  َجاثَِية  وَ  ٢٧ ٱل مه
ُ
ة   ۖ  تََرىَٰ ُكه أ مه

ُ
َعَٰٓ إَِلَٰ كَِتَٰبَِها ُكُّ أ تُدح

َن َما ُكنتُ  َوحَم َُتحَزوح َملُونَ  مح ٱَلح َهََٰذا كَِتَُٰبَنا يَنِطُق  ٢٨ َتعح
ِ  مَعلَيحكُ  َقِِ ب َتنِسُخ َما ُكنتُ  إِنها ُكنها ۖ  ٱۡلح َملُونَ  مح نَسح ا ٢٩ َتعح مه

َ
 فَأ

 ْ ِيَن َءاَمُنوا ِخلُهُ  ٱَّله َٰلَِحَِٰت َفُيدح َتِهِۦ مح َربُّهُ  مح وََعِملُواْ ٱلصه  ۖ  ِِف رَۡحح
حُمبنُِي  ُز ٱل َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح ِيَن َكَفُروٓ  ٣٠َذ ا ٱَّله مه

َ
فَلَمح تَُكنح َوأ

َ
ْ أ ا

تُ  مح َءاتََٰيَِٰت ُتتحَلَٰ َعلَيحكُ  ََبح َتكح ا  مح َوُكنتُ  مح فَٱسح حرِِمنَي قَوحم  ِإَوذَا  ٣١ُمُّ
اَعُة ََل َريحَب  ِ َحِق  َوٱلسه َد ٱَّلله رِي َما مه  مفِيَها قُلحتُ قِيَل إِنه وَعح ا نَدح

اَعُة إِن نهظُ  ا َوَماٱلسه تَيحقِننِيَ  ََنحنُ نُّ إَِله َظِن   ٣٢ بُِمسح
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چاؤ  ُهزُ چ٣٥

بدال الواو مهزة.   ابن كثري ابإ

 
 

 

 

 

 الأحقاف ُسوَرة

 
 
 

 

ِ  مح َوَبَدا لَهُ  ْ وََحاَق بِهِ ـ َ َسِي ْ بِهِۦ مه  ماُت َما َعِملُوا ا ََكنُوا
زُِءوَن  َتهح َوحَم نَنَسىَٰكُ َوقِيَل  ٣٣يَسح  لَِقآءَ  مح َكَما نَِسيتُ  مح ٱَلح

 َهَٰ  مح يَوحِمكُ 
ح
َُٰكُم ٱنلهاُر َوَما لَكُ َذا َوَمأ َِِٰصِيَن مِِ  مَوى  ٣٤ن نه

َٰلِكُ  ِ  مَذ تُ ب َذح نهُكُم ٱَّته
َ
ِ  مح أ ا َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله ََيوَٰةُ ُهُزو  تحُكُم ٱۡلح وََغره

نحيَ  َوحَم ََل َُيحرَُجوَن ِمنحَها َوََل هُ ا   ٱلُّ َتُبونَ  مح فَٱَلح َتعح فَلِلههِ  ٣٥ يُسح
َِٰت َوَرِبِ ٱ َمََٰو ُد َرِبِ ٱلسه َمح

ۡرِض َرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ ٱۡلح
َ َوََلُ  ٣٦ ۡلح

 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َِيآُء ِِف ٱلسه َِكيُم َوُهَو ٱلح ۖ   ۡرِض ٱلحِكَبح   ٣٧َعزِيُز ٱۡلح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِكيمِ  ١حٓم  َعزِيزِ ٱۡلح
ِ ٱلح َنا  َما ٢ تََنِيُل ٱلحِكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله َخلَقح

َسِم   َجل  مُّ
َ
َِقِ َوأ

ۡرَض َوَما بَيحَنُهَمآ إَِله بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِيَن  ۖ  ٱلسه َوٱَّله

رُِضوَن  ْ ُمعح نِذُروا
ُ
ٓ أ ا ْ َعمه تُ قُ  ٣َكَفُروا رََءيح

َ
ُعوَن ِمن مه  ملح أ ا تَدح

مح لَهُ 
َ
ۡرِض أ

َ ْ ِمَن ٱۡلح ُروِِن َماَذا َخلَُقوا
َ
ِ أ ِۡشحك  ِِف  مح ُدوِن ٱَّلله

 َٰ َمََٰو ُتوِِن ۖ   تِ ٱلسه َثََٰرة  ِمِنح ِعلحم  إِن ٱئح
َ
وح أ
َ
بِِكَتَٰب  ِمِن َقبحِل َهََٰذآ أ

َضلُّ ِممه  ٤ َصَِٰدقنِيَ  مح ُكنتُ 
َ
ُعواْ َوَمنح أ ِ ن يَدح ا ـن له مَ  ِمن ُدوِن ٱَّلله

ۥٓ إَِلَٰ يَوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ َوهُ  َتِجيُب ََلُ  ٥َغَٰفِلُونَ  مح َعن ُدََعٓئِهِ  مح يَسح
 رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چحمٓ چ١أ ية مالحظة: 

 

  

 حقافُسوَرة األ
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َٰهُ چ٨ ى ََتَ  چۥٱفح

 چۦفِيهِ چ
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چۦإََِلحهِ چ١١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ُ چ١٢   چ نِذرَ تِلِ

الزبي ابلتاء والياء، والراحج 

 من طريق التيسري.

ُ چ   چ نِذرَ َِلِ

 وهل من الطيبة وهجان:

 ابلتاء، والياء.

 ْ ْ  مح لَهُ ِإَوَذا ُحِّشَ ٱنلهاُس ََكنُوا َدآء  َوََكنُوا عح
َ
 مح بِعَِباَدتِهِ أ

ِ  مح ُتتحَلَٰ َعلَيحهِ ِإَوَذا  ٦َكَٰفِرِيَن  َُٰتَنا َبِي ِيَن َءاتََٰي َنَٰت  قَاَل ٱَّله
 ْ ا َجآَءهُ  َكَفُروا َحِقِ لَمه

بنٌِي  مح لِلح ر  مُّ مح َيُقولُوَن  ٧َهََٰذا ِسحح
َ
أ

 َٰ ى ََتَ لُِكوَن ۖ   هُ ٱفح يحُتُهۥ فَََل َتمح ََتَ ِ َشيح قُلح إِِن ٱفح ۖ   اـ ً ِل ِمَن ٱَّلله
لَُم بَِما تُفِيُضوَن  عح

َ
َكََفَٰ بِهِۦ َشِهيَدُۢا بَيحِّن  ۖ  هِ فِيُهَو أ
َع  ِمَِن  ٨َغُفوُر ٱلرهِحيُم َوُهَو ٱلح ۖ   مح َوَبيحَنكُ  قُلح َما ُكنُت بِدح

َعُل َِب َوََل بِكُ  دحرِي َما ُيفح
َ
ٓ أ تهبُِع إَِله َما ۖ   مح ٱلرُُّسِل َوَما

َ
إِنح أ

 ٓ بنِي   يُوَحَٰٓ إَِله َوَما نَا۠ إَِله نَِذير  مُّ
َ
تُ  لح قُ  ٩ أ رََءيح

َ
إِن ََكَن ِمنح  مح أ

تُ  ِ َوَكَفرح ِ  مِعنِد ٱَّلله َٰ هِۦ وََشِهَد َشاهِد  ِمِنُۢ ب َٰٓءِيَل لََعَ َر بَِّنٓ إِسح
تُ ـ َ ِمثحلِهِۦ فَ  ََبح َتكح ِدي ٱلحَقوحَم  ۖ  مح اَمَن َوٱسح َ ََل َيهح إِنه ٱَّلله
َٰلِِمنَي  ْ لَوح ََكَن  ١٠ٱلظه ِيَن َءاَمُنوا ْ لَِّله ِيَن َكَفُروا َوقَاَل ٱَّله

ٓ إََِلح  ا َسَبُقونَا ا مه ْ بِهِۦ فََسَيُقو ۖ  هِ َخۡيح  َتُدوا لُوَن َهََٰذآ ِإَوذح لَمح َيهح
َة  إِ  ِمن َقبحلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسَٰٓ وَ  ١١ إِفحك  قَِديم   ا َورَۡحح  ۖ  َمام 

َصدِِ  ِ َوَهََٰذا كَِتَٰب  مُّ ِ ق  لِ ا لِ َسانًا َعَرب ِيَن َظلَُمواْ  ُينِذرَ ـِ ِي  ٱَّله
ِسننَِي  ىَٰ لِلحُمحح َ ُ ُثمه  ١٢َوبُّشح ْ َربَُّنا ٱَّلله ِيَن قَالُوا إِنه ٱَّله

ْ فَََل َخوحٌف َعلَيحهِ  َُٰموا َٰ َت ْوَلَٰٓئَِك  ١٣َُيحَزنُوَن  مح َوََل هُ  مح ٱسح
ُ
 أ
َملُوَن  ُۢ بَِما ََكنُواْ َيعح َنهةِ َخَِِٰلِيَن فِيَها َجَزآَء َحَُٰب ٱۡلح صح

َ
 ١٤أ
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يحهِ چ١٥ َِٰلَ  معًا. چۦبَِو

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

چًناسح حُ چ

ابن كثري بغري مهزة ومض احلاء 

ساكن  وحذف الألف بعدها. واإ

 چۥَۡحَلَتحهُ چ  

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

اكَ چ معًا.چرحه 

 ابن كثري بفتح الاكف.

 چۥَوَوَضَعتحهُ چ  

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِّنَ چ   زِعح وح
َ
 چأ

 الزبي بفتح الياء.

َٰهُ چ   چۥتَرحَضى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َسنُ چ حح
َ
چأ

 ابن كثري بضم النون.

 چَتَجاَوزُ يُ وَ ..َتَقبهُل يُ چ

ابلياء املضمومة بدل ابن كثري 

 النون فهيام.

فه چ
ُ
  چأ

 كثري بفتح الفاء دون تنوين. ابن

تَعَِدانِِّنَ چ
َ
چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

 چ ۥمُ ذحَهبحتُ ۬اءَ چ  

ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

يح  َِٰلَ نَسََٰن بَِو ِ
يحَنا ٱۡلح َسًَٰنا هِ َوَوصه ُهۥ  هُ َۡحَلَتح ۖ   إِحح مُّ

ُ
ا أ   هُ َوَوَضَعتح ُكرحه 

ا رً وََۡححلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ۖ   ُكرحه  َُٰثوَن َشهح هُۥا   ثََل ُشده
َ
َٰٓ إَِذا بَلََغ أ  َحته

َبعِنَي َسَنة  قَاَل َرِبِ  رح
َ
ِّنٓ َوَبلََغ أ زِعح وح

َ
َمَتَك ٱلهِتٓ أ ُكَر نِعح شح

َ
نح أ
َ
أ

 َٰ ا تَرحَضى َمَل َصَٰلِح  عح
َ
نح أ
َ
يه َوأ َٰ َوَِٰلَ ه َولََعَ َت لََعَ نحَعمح

َ
لِحح  هُ أ صح

َ
 َوأ

لِِمنيَ  إِِنِ ۖ   ِل ِِف ُذِرِيهِتٓ  حُمسح ْوَلَٰٓئَِك  ١٥ ُتبحُت إََِلحَك ِإَوِنِ ِمَن ٱل
ُ
أ

ِيَن  َسَن  مح َعنحهُ  َنَتَقبهُل ٱَّله حح
َ
 مح اتِهِ ـ َ َسِيِ  َعن َوَنَتَجاَوزُ َعِملُواْ  َماأ
َنهةِ  َحَِٰب ٱۡلح صح

َ
ْ يُوَعُدوَن ۖ   ِِفٓ أ ِي ََكنُوا ِق ٱَّله دح َد ٱلِصِ  ١٦وَعح

يح  َِٰلَ ِي قَاَل لَِو ِف   هِ َوٱَّله
ُ
تَعَِدانِِّنٓ لهُكَمآ أ

َ
َرَج َوقَدح َخلَِت أ خح

ُ
نح أ
َ
أ

َد  َ َويحلََك َءاِمنح إِنه وَعح َتغِيَثاِن ٱَّلله ٱلحُقُروُن ِمن َقبحِل َوُهَما يَسح
لنَِي  وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
ٓ أ ٓ إَِله ِ َحِق  َفَيُقوُل َما َهََٰذا ْوَلَٰٓئَِك  ١٧ٱَّلله

ُ
أ

ِيَن َحقه َعلَيحِهُم  َمم  قَدح َخلَتح ِمن َقبحلِهِ ٱَّله
ُ
ُل ِِفٓ أ َن مِِ  مٱلحَقوح

نِس  ِ
ِنِ َوٱۡلح ِ

 َخَِّٰسِينَ  مح إِنههُ ۖ   ٱۡلح
ْ ا  ١٨ ََكنُوا   َدَرَجَٰت  ِمِمه

َولُِكِ
 ْ َمَٰلَهُ  مح َوَِلَُوِفَِيهُ ۖ   َعِملُوا عح

َ
لَُموَن  مح َوهُ  مح أ َرُض  ١٩ََل ُيظح َوَيوحَم ُيعح

 ٱنلهارِ 
ْ لََعَ ِيَن َكَفُروا ذحَهبحتُ ٱَّله

َ
ِِف َحَياتُِكُم  مح َطِيَِبَٰتِكُ  مح أ

تُ  َتعح َتمح َيا َوٱسح نح ِ  مٱلُّ حُهوِن بَِما ُكنتُ ب َن َعَذاَب ٱل َوحَم َُتحَزوح  مح َها فَٱَلح
 ِ َِقِ َوب

ِ ٱۡلح ۡرِض بَِغۡيح
َ وَن ِِف ٱۡلح َِبُ َتكح ُسُقوَن  مح َما ُكنتُ تَسح  ٢٠َتفح
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 چۦيََديحهِ چ٢١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ َخاُف  إِِنِ
َ
چأ

 ابن كثري بفتح الياء وصاًل.

َ چ٢٣ چَوَلَِٰكِّنِ

 الزبي بفتح الياء وصاًل.

هُ چ٢٤ وح
َ
 چۥَرأ

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 چَرىَٰ تَ چ٢٥
بدل  املفتوحة ابن كثري ابلتاء

 الياء.

 چۥمُ هُ َمَسَِٰكنَ چ
 ابن كثري بفتح النون.

 چۦفِيهِ چ٢٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

َقاِف َوقَدح َخلَِت ۞  حح
َ نَذَر قَوحَمُهۥ بِٱۡلح

َ
َخا ََعد  إِذح أ

َ
َوٱذحُكرح أ

ِ يََديح  َله  هِ ٱنلُُّذُر ِمنُۢ َبنيح
َ
َ َوِمنح َخلحفِهِۦٓ أ ْ إَِله ٱَّلله ُبُدٓوا ٓ َتعح  إِِنِ

َخاُف 
َ
ْ  ٢١ م  َعِظيم  َعَذاَب يَوح  مح َعلَيحكُ أ ِجئحتََنا قَالُٓوا

َ
أ

فَِكَنا 
ح
تَِنا بَِما َعنح تِلَأ

ح
َِٰدقنَِي َءالَِهتَِنا فَأ تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

بَلُِِغكُ  ٢٢
ُ
ِ َوأ َما ٱلحعِلحُم ِعنَد ٱَّلله رحِسلحُت بِهِۦ مه  مقَاَل إِنه

ُ
ٓ أ ا

 ٓ َٰكُ َوَلَِٰكِّنِ َرى
َ
ا ََتحَهلُ  مح أ وح  ٢٣ ونَ قَوحم 

َ
ا َرأ بَِل  هُ فَلَمه َتقح سح ا مُّ  ََعرِض 

دِيَتِهِ  وح
َ
ِطُرنَ  مح أ مح َجلحتُ  ا  قَالُواْ َهََٰذا ََعرِض  مُّ َتعح ِ  مبَلح ُهَو َما ٱسح  هۦِ  ب

َِلم  
َ
رِ َرِبَِها  ٢٤رِيح  فِيَها َعَذاٌب أ مح

َ
ِۢ بِأ ء تَُدِمُِر ُكه ََشح

ْ ََل  َبُحوا صح
َ
َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱلحَقوحَم  ۖ  مح َمَسَِٰكُنهُ إَِله يَُرىَٰٓ فَأ

رِِمنيَ  حُمجح َٰهُ  ٢٥ ٱل نه َٰكُ فِ  مح َولََقدح َمكه نه كه وََجَعلحَنا  هِ فِي مح يَمآ إِن مه
فح  مح لَهُ 

َ
ا َوأ بحَصَٰر 

َ
ا َوأ ع  َّنَٰ َعنحهُ َدة  َفمَ ـ ِ َسمح غح

َ
ٓ أ ُعهُ  مح ا َوََلٓ  مح َسمح

بحَصَُٰرهُ 
َ
فح  مح أ

َ
ء  إِذح مِِ  مَدُتهُ ـ ِ َوََلٓ أ ْ ََيحَحُدوَن أَِب ن ََشح تََٰيَِٰت ََكنُوا
ِ وََحاَق بِهِ  ْ بِهِۦ مه  مٱَّلله زُِءونَ ا ََكنُوا َتهح َنا  ٢٦ يَسح لَكح هح

َ
َولََقدح أ

لَكُ َما َنا ٱٓأۡلتََٰيَٰتِ َن ٱلح مِِ  مَحوح فح  ٢٧يَرحِجُعوَن  مح لََعلههُ  ُقَرىَٰ َوَصه
َبانً  ِ قُرح ْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َُذوا ِيَن ٱَّته ََل نََِصَُهُم ٱَّله بَلح ۖ   ا َءالَِهَۢةفَلَوح

َٰلَِك إِفحُكهُ  ۖ  مح َضلُّواْ َعنحهُ  وَن  مح َوَذ ََتُ  ٢٨َوَما ََكنُواْ َيفح
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 چٱلحُقَرانَ چ٢٩

 ابن كثري ابلنقل.

وهُ چ  چۥَحَۡضُ

 چۦيََديحهِ چ٣٠

الضمري  ابن كثري بصةل هاء

 فهيام.

 

ٓ چ٣٢ َِلَا وح
َ
ْوَلَٰٓئَِك  •أ

ُ
 چأ

الزبي بتسهيل اهلمزة الأوىل، 

 مع املد أأو القرص، واملد مقدم.

وهجان التسهيل للثانية  قنبلول 

  وهو املقدم

َِلَآُء چ  وح
َ
 چْوَلَٰٓئَِك ۬اأ

بدال حرف مد مع القرصو   .الإ

َِلَآُء چ وح
َ
 چْوَلَٰٓئَِك وأ

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال،  التسهيل للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

 

 

َتِمُعوَن  ِإَوذح  ِنِ يَسح ِ
ا ِمَِن ٱۡلح ٓ إََِلحَك َنَفر  َنا فح ا ٱلحُقرحَءاَن َصَ  فَلَمه

و ْ   هُ َحَۡضُ نِصُتوا
َ
ْ أ ِمهِ  قَالُٓوا ْ إَِلَٰ قَوح ا ا قَُِضَ َولهوح  نِذرِينَ مُّ  مفَلَمه

ٓ إِنها  ٢٩ ْ تََٰيََٰقوحَمَنا ِد ُموَسَٰ قَالُوا نزَِل ِمنُۢ َبعح
ُ
َنا كَِتًَٰبا أ َسِمعح

ِ ُمَصدِِ  ِ ا ل َ يََديح ق  َِقِ ِإَوَلَٰ َطرِيق   هِ َما َبنيح
ِدٓي إَِل ٱۡلح َيهح

َتقِيم   سح فِرح  ٣٠ مُّ ْ بِهِۦ َيغح ِ َوَءاِمُنوا ْ َداِعَ ٱَّلله ِجيُبوا
َ
ٓ أ تََٰيََٰقوحَمَنا

َِلم  نح َعَذاب  مِِ  مَوُيِجرحكُ  مح ُذنُوبِكُ  نمِِ  ملَكُ 
َ
ن َومَ  ٣١ أ

ِ  ا َُيِبح ـله  ۡرِض َولَيحَس ََلُۥ  َداِعَ ٱَّلله
َ ِجز  ِِف ٱۡلح َليحَس بُِمعح

فَ
َِلَآُء  ِمن ُدونِهِۦٓ  وح
َ
ْوَلَٰٓئَِك  أ

ُ
بنِي  أ نه  ٣٢ِِف َضَلَٰل  مُّ

َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
أ
 َ ۡرَض َولَمح َيَعح

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه َ ٱَّله َِٰدر  ٱَّلله
َٰ ِ قِِهنه ب

ِِبَلح
ن ُُيح 
َ
َٰٓ أ َتَٰ ـ ِ لََعَ حَموح ء  َقِدير   ۖ  بََلَٰٓ  ۖ  َ  ٱل ِ ََشح

َٰ ُكِ َوَيوحَم  ٣٣إِنهُهۥ لََعَ
َقِِ  لَيحَس َهََٰذا بِٱۡلح

َ
 ٱنلهارِ أ

ْ لََعَ ِيَن َكَفُروا َرُض ٱَّله قَالُواْ ۖ   ُيعح
ْ ٱلحَعَذاَب بَِما كُ ا   بََلَٰ َوَرِبِنَ  ُفُروَن  مح نتُ قَاَل فَُذوقُوا  ٣٤تَكح

ههُ  ِجل ل َتعح ْولُواْ ٱلحَعزحِم ِمَن ٱلرُُّسِل َوََل تَسح
ُ
َِبح َكَما َصََبَ أ  ۖ  مح فَٱصح

نههُ 
َ
ِۢ  مح َكأ َهار  ِمِن نه

َن َما يُوَعُدوَن لَمح يَلحَبُثٓواْ إَِله َساَعة   يَوحَم يََروح
َٰغ   ۖ  لَُك إَِله ٱلحَقوحُم ٱلحَفَِٰسُقونَ  ۖ  بََل   ٣٥ َفَهلح ُيهح

 

  
 محمد ُسوَرة
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َٰ چ٤ ْ تَ َق چلُوا

ابن كثري بفتح القاف والتاء 

 وأألف بيهنام. 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َمَٰلَهُ  عح
َ
َضله أ

َ
ِ أ ْ َعن َسبِيِل ٱَّلله وا ْ َوَصدُّ ِيَن َكَفُروا  ١ مح ٱَّله

د   َٰ ُُمَمه ْ بَِما نُِزَِل لََعَ َٰلَِحَِٰت َوَءاَمُنوا ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱَّله
َقُّ  َر َعنحهُ  مح ِبِهِ ن ره مِ َوُهَو ٱۡلح لََح بَالَهُ  مح اتِهِ ـ َ َسِيِ  مح َكفه صح

َ
 ٢ مح َوأ

ِيَن َءاَمُنواْ  نه ٱَّله
َ
ْ ٱلحَبَِٰطَل َوأ َبُعوا ْ ٱته ِيَن َكَفُروا نه ٱَّله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َقه مِ  َبُعواْ ٱۡلح َثَٰلَهُ  ۖ  مح ِبِهِ ن ره ٱته مح
َ
ُ لِلنهاِس أ ُِب ٱَّلله  ٣ مح َكَذَٰلَِك يَۡضح
َٰٓ إَِذآ  ِيَن َكَفُرواْ فََۡضحَب ٱلِرِقَاِب َحته َنُتُموهُ فَإَِذا لَقِيُتُم ٱَّله ۡثح
َ
 مح أ

 َٰ ا فَِدآًء َحته ُد ِإَومه ُۢا َبعح ا َمنه حَوثَاَق فَإِمه ْ ٱل وا َرحُب  فَُشدُّ تََضَع ٱۡلح
َزارَهَ  وح

َ
َٰلَِك ا   أ ُ ََلنَتَِصَ ِمنحهُ ۖ   َذ َيبحلَُواْ ـن ِلِ َوَلَٰكِ  مح َولَوح يََشآُء ٱَّلله

ِ  مَبعحَضكُ  ِيَن ۖ   َبعحض  ب ْ َوٱَّله ِ فَلَن يُِضله  قُتِلُوا ِِف َسبِيِل ٱَّلله
َمَٰلَهُ  عح

َ
ِديهِ  ٤ مح أ لُِح بَالَهُ  مح َسَيهح ِخلُُهمُ  ٥ مح َوُيصح نهَة  َوُيدح َ ٱۡلح

َفَها لَهُ  َ يَنُِصحكُ  ٦ مح َعره واْ ٱَّلله ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُِصُ َها ٱَّله يُّ
َ
أ  مح َيَٰٓ
قحَداَمكُ 

َ
ِينَ  ٧ مح َوُيثَِبِتح أ ْ  َوٱَّله ه َفَتعح َكَفُروا ا ل َضله  مح هُ س 

َ
َوأ

َمَٰلَهُ  عح
َ
نههُ  ٨ مح أ

َ
َٰلَِك بِأ ْ  مح َذ َمَٰلَهُ  َكرُِهوا عح

َ
َبَط أ حح

َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
 مح َمآ أ

ِيَن ۞ ٩ َٰقَِبُة ٱَّله ۡرِض َفَينُظُرواْ َكيحَف ََكَن َع
َ فَلَمح يَِسُۡيواْ ِِف ٱۡلح

َ
أ

ُ َعلَيحهِ ۖ   مح ِمن َقبحلِهِ  َر ٱَّلله َثَٰلَُهاۖ   مح َدمه مح
َ
َٰفِرِيَن أ َٰلَِك  ١٠ َولِلحَك  َذ

َلَٰ لَهُ  َٰفِرِيَن ََل َموح نه ٱلحَك
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َوأ َل ٱَّله َ َموح نه ٱَّلله

َ
 ١١ مح بِأ

َزارََهاچ٤أ ية مالحظة:  وح
َ
 رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري.امليك  ايعده چأ

 



 

 
518 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

ِ كَ وَ چ١٣  چ نٓائ

ابن كثري بأألف بعد الاكف، 

مكسورة بدل الياء مث مهزة 

 مع املد.

 چ١٥
َ
 چِسن  أ

 ابن كثري بقرص اهلمزة.

 چَءانًِفاچ١٦

 الزبي هل من الطيبة وهجان:

ثبات الألف كحفص،  ابإ

 چوحذف الألف 
َ
 چنًِفاأ

اُطَهاچ١٨ َ ۡشح
َ
 چَجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

ولقنبل وهجان تسهيل  أأوىل.

  الثانية وهو املقدم

ٓ چ اُطَها۬ا ءَ َجا َ  چۡشح

بدال   .أألفًا مش بعةوالإ

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال،  التسهيل للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

َٰت  ََتحرِي َٰلَِحَِٰت َجنه ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ِخُل ٱَّله َ يُدح  إِنه ٱَّلله
نحَهَٰرُ 
َ ْ َيَتَمتهُعوَن ۖ   ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ِيَن َكَفُروا ُكلُوَن َوٱَّله

ح
َكَما َوَيأ

ُكُل 
ح
نحَعَُٰم َوٱنلهاُر َمثح تَأ

َ ه ٱۡلح ى ل يِِن ١٢ مح هُ و 
َ
َية  ِهَ  َوَكأ َشدُّ  ِمِن قَرح

َ
أ

َنَٰهُ  لَكح هح
َ
رََجتحَك أ خح

َ
َيتَِك ٱلهِتٓ أ  ١٣ مح فَََل نَاِصَ لَهُ  مح قُوهة  ِمِن قَرح

 َٰ َفَمن ََكَن لََعَ
َ
ِبِهِۦ َكَمن ُزِيَِن ََلُۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱتهَبُعٓواْ ن ره بَِيَِنة  مِِ  أ

َوآَءهُ  هح
َ
َثُل  ١٤ مأ حُمتهُقونَ  مه َنهةِ ٱلهِت وُِعَد ٱل ٓ ۖ   ٱۡلح ٓ  فِيَها ا نحَهَٰر  ِمِن مه

َ
ء  أ

 ِ نحَهَٰر  مِِ  َءاِسن   َغۡيح
َ
نحَهَٰر  ن  له ـبَ ـن له َوأ

َ
ُمُهۥ َوأ ح َطعح ر  ِمِنح َُخح  مح َيَتَغۡيه

َصَِف  ة  ِلِ ذه ـله  َهَٰر  ِمِنح َعَسل  مُّ
نح
َ
َٰرِبنَِي َوأ ِ  فِيَها ِمن مح َولَهُ ۖ   لشه

ُكِ
فَِرة  مِِ  ْ ۖ   مح ِبِهِ ره  نٱثلهَمَرَِٰت َوَمغح َمآًء  َكَمنح ُهَو َخَِِٰل  ِِف ٱنلهارِ وَُسُقوا

َعآَءهُ  مح
َ
َع أ ا َفَقطه َٰٓ إَِذا مه  مَوِمنحهُ  ١٥ مح َۡحِيم  َتِمُع إََِلحَك َحته ن يَسح

ْ ٱلحعِلحَم َماَذا قَاَل  وتُوا
ُ
ِيَن أ ْ لَِّله ْ ِمنح ِعنِدَك قَالُوا ا   َءانِفً َخرَُجوا
َٰ قُلُوبِهِ  ُ لََعَ ِيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
َوآَءهُ  مح أ هح

َ
َبُعٓواْ أ ِيَن  ١٦ مح َوٱته َوٱَّله

اْ َزاَدهُ  َتَدوح ى مح ٱهح َٰهُ  ُهد  َٰهُ  مح َوَءاتَى َوى اَعَة  إَِله  يَنُظُرونَ  َفَهلح  ١٧ مح َتقح ٱلسه
ن
َ
تِيَ  أ

ح
َتة  بَ  مهُ تَأ اُطهَ َفَقدح ۖ   غح َ ۡشح

َ
َٰ لَهُ ا   َجآَء أ نه

َ
 مح َجآَءتحهُ  إَِذا مح َفأ

َٰهُ  َرى نهُهۥ  ١٨ مح ذِكح
َ
لَمح أ ۢنبَِك  ََلٓ فَٱعح فِرح َِّلَ َتغح ُ َوٱسح ََٰه إَِله ٱَّلله إَِل

ِمَنَٰ َولِلح  حُمؤح ِمننَِي َوٱل لَُم ُمَتَقلهَبكُ ۖ   تِ ُمؤح ُ َيعح َٰكُ  مح َوٱَّلله   ١٩ مح َوَمثحَوى
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  چۦَعلَيحهِ چ٢٠
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 
 
 

 چٱلحُقَرانَ چ٢٤

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 چ٢٦
َ
ارَهُ أ َ چۥمُ ِسح

 بفتح اهلمزة.ابن كثري 

ََل  ْ لَوح ِيَن َءاَمُنوا نزِلَتح ُسوَرة  ۖ   نُِزِلَتح ُسوَرة  َوَيُقوُل ٱَّله
ُ
ٓ أ  فَإَِذا

ِيَن ِِف قُلُوبِهِ  يحَت ٱَّله
َ
حَكَمة  َوُذكَِر فِيَها ٱلحقَِتاُل َرأ  َرض  مه  مُمُّ

َِشِِ َعلَيح يَنُظُروَن إََِلحَك  حَمغح حَموحتِ  هِ َنَظَر ٱل َلَٰ لَهُ ۖ   ِمَن ٱل وح
َ
  مح فَأ

عحُروف   ٢٠ ل  مه َ  ۖ  َطاَعة  َوقَوح ْ ٱَّلله ُر فَلَوح َصَدقُوا مح
َ  فَإَِذا َعَزَم ٱۡلح

ه ـلََّكَن َخيح  ا ل حتُ  مح َعَسيحتُ َفَهلح  ٢١ مح هُ ر  ِسُدواْ  مح إِن تََوَله ن ُتفح
َ
 أ

رحَحاَمكُ 
َ
ْ أ ُعٓوا ۡرِض َوُتَقِطِ

َ ِيَن لََعَنُهُم  ٢٢ مح ِِف ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله
ُ
 أ

هُ  َصمه
َ
ُ فَأ بحَصَٰ  مح ٱَّلله

َ
َمَٰٓ أ عح

َ
فَََل َيَتَدبهُروَن  ٢٣ مح َرهُ َوأ

َ
 ٱلحُقرحَءاَن أ

 ٓ َفالَُها قح
َ
َٰ قُلُوب  أ

مح لََعَ
َ
َبَٰرِهِ  ٢٤ أ دح

َ
َٰٓ أ واْ لََعَ تَدُّ ِيَن ٱرح نُۢ مِِ  مإِنه ٱَّله

َل لَهُ  يحَطَُٰن َسوه حُهَدى ٱلشه َ لَُهُم ٱل ِد َما تَبنَيه َلَٰ  مح َبعح مح
َ
 ٢٥ مح لَهُ  َوأ

نههُ 
َ
َٰلَِك بِأ ُ  مح َذ َل ٱَّلله ْ َما نَزه ِيَن َكرُِهوا ْ لَِّله ِِف  مح َسُنِطيُعكُ  قَالُوا

رِ  مح
َ لَُم ۖ   َبعحِض ٱۡلح ُ َيعح ارَهُ َوٱَّلله َ تحُهُم  ٢٦ مح إِِسح فََكيحَف إَِذا تََوفه

ُِبوَن وُُجوَههُ  حَمَلَٰٓئَِكُة يَۡضح َبََٰرهُ  مح ٱل دح
َ
َبُعواْ  ٢٧ مح َوأ ُهُم ٱته نه

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َخَط  سح
َ
ٓ أ َ  َما َمَٰلَهُ  ٱَّلله عح

َ
َبَط أ حح

َ
َٰنَُهۥ فَأ َو ْ رِضح مح  ٢٨ مح َوَكرُِهوا

َ
أ

ِينَ  َحِسَب   مه  مقُلُوبِهِ  ِِف  ٱَّله
َ
َغََٰنهُ  ن َُيحرِجَ ن له َرٌض أ ضح

َ
ُ أ  ٢٩مح ٱَّلله
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  چۥمُ نتُ أهَ چ ٣٨

 قنبل حبذف الألف. 

 وهل من الطيبة وهجان:

ثبات  وجه الشاطبية، وابإ

 الألف.

َريحَنََٰكهُ 
َ
َتهُ  مح َولَوح نََشآُء َۡل ِ  مفَلََعَرفح رَِفنههُ  مح  ِسيَمَٰهُ ب ِِف  مح َوتَلَعح
ِل   َمَٰلَكُ  َۡلحِن ٱلحَقوح عح

َ
لَُم أ ُ َيعح َٰ  مح َونَلَبحلَُونهكُ  ٣٠ مح َوٱَّلله َحته
حُمَجَِٰهِديَن ِمنكُ  لََم ٱل َباَركُ  مح َنعح خح

َ
ْ أ ََِٰبِيَن َوَنبحلَُوا  ٣١ مح َوٱلصه

ْ ٱلرهُسوَل  ِ َوَشٓاقُّوا ْ َعن َسبِيِل ٱَّلله وا ْ َوَصدُّ ِيَن َكَفُروا إِنه ٱَّله
 َ واْ ٱَّلله حُهَدىَٰ لَن يَُۡضُّ َ لَُهُم ٱل ِد َما تَبَنيه اِمنُۢ َبعح بُِط  َشيحـ   وََسُيحح

َمَٰلَهُ  عح
َ
ْ ٱ۞ ٣٢ مح أ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْ َيَٰٓ ِطيُعوا

َ
َ َوأ  َّلله

َمَٰلَكُ ٱلرهُسوَل  عح
َ
ْ أ ِيَن كَ  ٣٣ مح َوََل ُتبحِطلُٓوا َفُرواْ إِنه ٱَّله
واْ َعن َسبِيِل  ِ ُثمه َماتُواْ َوهُ َوَصدُّ ُ  مح ٱَّلله فَِر ٱَّلله ار  فَلَن َيغح  ُكفه

ْ  ٣٤ مح لَهُ  ُ فَََل تَهُِنوا َن َوٱَّلله لَوح عح
َ نُتُم ٱۡلح

َ
لحِم َوأ ْ إَِل ٱلسه ُعٓوا  َوتَدح

كُ  مح َمَعكُ  َمَٰلَكُ  مح َولَن يََِتَ عح
َ
َيا لَعِب   ٣٥ مح أ نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ َما ٱۡلح إِنه

و   تِكُ ِإَون تُ  ۖ  َولَهح ْ يُؤح ْ َوَتتهُقوا ِمُنوا ُجوَركُ  مح ؤح
ُ
 مح كُ لح ـ َ َوََل يَسح  مح أ

َٰلَكُ  َو مح
َ
فِكُ ـ َ إِن يَسح  ٣٦ مح أ رِجح  مح لحُكُموَها َفُيحح ْ َوُيخح َتبحَخلُوا

َغََٰنكُ  ضح
َ
نتُ  ٣٧ مح أ

َ
أ ُؤََلٓءِ  مح َهَٰٓ ْ ِِف َسبِيِل َهَٰٓ َن تِلُنفُِقوا َعوح تُدح

ِ فَِمنكُ  َما َيبحَخُل َعن ۖ   ن َيبحَخُل مه  مٱَّلله َوَمن َيبحَخلح فَإِنه
ِسهِۦ نُتُم ٱلحُفَقَرآءُ  ۖ  نهفح

َ
ُ ٱلحَغِّنُّ َوأ تَبحِدلح  ۖ  َوٱَّلله ْ يَسح ا ِإَون َتَتَولهوح

َ قَوح  َثَٰلَكُ ُثمه ََل يَ  مح كُ ًما َغۡيح مح
َ
 ٣٨مح ُكونُٓواْ أ
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 ُسوَرة الفتح

 

 

 

 

 

اسِ چ٢  چَرَٰط 

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 
 

 

 چوءِ ٱلسُّ چ٦

بضم السني مث واو  ابن كثري

 مدية.

ُ چ٩ ْ َِلِ ِمُنوا  چؤح

 ۥهُ َعِزُِرويُ وَ چ
 ۥهُ َوِقُِرويُ وَ 
ُ وَ   چۥهُ َسِبُِحوي

ابلياء فهيم وبصةل  ابن كثري

 هاء الضمري.

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

بِي ا مُّ َنا لََك َفتحح  ا إِنها َفَتحح ِ  ١ن  َم ـلِ ُ َما َتَقده فَِر لََك ٱَّلله َيغح
ِديََك  َمَتُهۥ َعلَيحَك َوَيهح َر َوُيتِمه نِعح خه

َ
ا ِمن َذۢنبَِك َوَما تَأ ِصَرَٰط 

ا  َتقِيم  سح ا َعزِيًزا َوَين ٢مُّ ً ُ نَِصح َك ٱَّلله نَزَل  ٣ُِصَ
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله

ِكيَنَة ِِف قُلُوِب  ِمننَِي ٱلسه حُمؤح َع إِيَمَٰنِهِ ٱل ا مه ْ إِيَمَٰن  ۖ   مح لََِيحَداُدٓوا
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ُجُنوُد ٱلسه ُ َعلِيًما َحِكي ۖ  َوَّلِله اَوََكَن ٱَّلله  م 

٤  ِ ِخَل ـلِ ِمننَِي ُيدح حُمؤح ِمَنَٰ ٱل حُمؤح َٰت  ََتحرِي ِمن َوٱل ِت َجنه
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها َوُيَكِفَِر َعنحهُ 

َ ِ  مح ََتحتَِها ٱۡلح َن َوََك  ۖ  مح اتِهِ ـ َ َسِي
َٰلَِك  ا  َذ ًزا َعِظيم  ِ فَوح حُمَنَٰفِقنَِي  ٥ِعنَد ٱَّلله َب ٱل َوُيَعِذِ

ِ َظنه  ٓاننَِِي بِٱَّلله َِكَِٰت ٱلظه حُمّشح ِكنَِي َوٱل ُمّشح
ح َِٰت َوٱل َٰ حُمَنَٰفِ َوٱل

وحءِ  وحءِ َدآئَِرةُ  مح َعلَيحه ۖ  ٱلسه ُ َعلَيحهِ ۖ   ٱلسه  مح َولََعَنهُ  مح وََغِضَب ٱَّلله
َعده لَهُ 

َ
ا ۖ   َجَهنهمَ  مح َوأ ِ ُجُنوُد  ٦وََسآَءتح َمِصۡي  َوَّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ُ َعزِيًزا َحِكيًما  ۖ  ٱلسه إِنهآ  ٧َوََكَن ٱَّلله

ا َونَِذي ا َوُمبَِّشِ  رحَسلحَنََٰك َشَِٰهد 
َ
ا أ ِ  ٨ر  ْ ـلِ ِمُنوا ِ ُتؤح بِٱَّلله

ِصيًَل  هُ َوتَُسِبُِحو ۖ  هُ َوتَُوقُِِرو هُ َوُتَعِزُِروَورَُسوَِلِۦ 
َ
َرة  َوأ  ٩بُكح

  

 الفتح ُسوَرة
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چَعلَيحهِ چ١٠

 ابن كثري بكرس الهاء.

تِيهِ نُ فَسَ چ  چۦؤح

ابن كثري ابلنون بدل الياء، 

  وبصةل هاء الضمري.
 

 

يحِديهِ 
َ
َق أ ِ فَوح َ يَُد ٱَّلله ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنهَما ُيَبايُِعوَن ٱَّلله  ۖ  مح إِنه ٱَّله

ِسهِۦ َٰ َنفح َما يَنُكُث لََعَ ََٰهَد ۖ   َفَمن نهَكَث فَإِنه َِفَٰ بَِما َع وح
َ
َوَمنح أ

َ َعلَيحُه  تِيٱَّلله ا  هِ فََسُيؤح ًرا َعِظيم  جح
َ
حُمَخلهُفوَن  ١٠أ َسَيُقوُل لََك ٱل

فِرح نَلَ  َتغح لُونَا فَٱسح هح
َ
َٰنُلَا َوأ َو مح

َ
ٓ أ َراِب َشَغلَتحَنا عح

َ َيُقولُوَن ا   ِمَن ٱۡلح
حِسنَتِهِ  ل

َ
لُِك لَكُ  ۖ  مح ا لَيحَس ِِف قُلُوبِهِ مه  مبِأ َن مِِ  مقُلح َفَمن َيمح

ِ َشيح  َراَد بِكُ ـ ً ٱَّلله
َ
َراَد بِكُ  مح ا إِنح أ

َ
وح أ
َ
ا أ ُۢ  مح َۡضًّ َع بَلح ََكَن ا   َنفح

 ُ َملُوَن َخبَِۡيُۢا ٱَّلله   مح بَلح َظَننتُ  ١١ بَِما َتعح
َ
ٱلرهُسوُل  ن يَنَقلَِب ن له أ

حُمؤح  لِيهِ ِمُنوَن َوٱل هح
َ
َٰلَِك ِِف قُلُوبِكُ  مح إَِلَٰٓ أ ا َوُزِيَِن َذ بَد 

َ
 مح أ

وحءِ َوُكنتُ  مح َوَظَننتُ  ا  مح َظنه ٱلسه ِمنُۢ  مح ن له َومَ  ١٢قَوحَمُۢا بُور  ِ  يُؤح بِٱَّلله
ا  َٰفِرِيَن َسعِۡي  نَا لِلحَك َتدح عح

َ
ٓ أ ا ِ ُملحُك  ١٣َورَُسوَِلِۦ فَإِنه َوَّلِله

َِٰت  َمََٰو ۡرِض ٱلسه
َ ُب َمن يََشآءُ  ۖ  َوٱۡلح فُِر لَِمن يََشآُء َوُيَعِذِ َوََكَن  ۖ  َيغح
ُ َغُفو ا ره ٱَّلله ا ر  تُ  ١٤ِحيم  حُمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَقح إَِلَٰ  مح َسَيُقوُل ٱل
ُخُذوَها َمَغانَِم 

ح
ََٰم ۖ   مح َذُرونَا نَتهبِعحكُ تِلَأ ْ َكَل لُوا ن ُيَبِدِ

َ
يُرِيُدوَن أ

 ِ ُ ِمن َقبحُل  مح ن تَتهبُِعونَا َكَذَٰلِكُ قُل له  ۖ  ٱَّلله فََسَيُقولُوَن ۖ   قَاَل ٱَّلله
َقُهوَن إَِله قَلِيَل  ا   بَلح ََتحُسُدوَننَ   ١٥بَلح ََكنُواْ ََل َيفح
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ِخلحهُ چ١٧   چۥيُدح
بحهُ چ   چۥُيَعِذِ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

 

 

 

 

 

اسِ چ٢٠  چَرَٰط 

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 

 

م  ِلِلح  قُل َن إَِلَٰ قَوح َعوح َراِب َسُتدح عح
َ س  ُمَخلهفِنَي ِمَن ٱۡلح

ح
ْوِل بَأ

ُ
 أ

َٰتِلُوَنهُ  َٰ لُِمونَ  مح َشِديد  تُ وح يُسح
َ
ْ ۖ   أ تُِكُم فَإِن تُِطيُعوا ُ يُؤح ٱَّلله

ا ًرا َحَسن  جح
َ
ْ َكَما ۖ   أ ا حتُ ِإَون َتَتَولهوح بحكُ مِِ  متََوَله  مح ن َقبحُل ُيَعِذِ

َلِ  َعَذابًا
َ
ا أ َرِج له  ١٦م  عح

َ َمَٰ َحَرج  َوََل لََعَ ٱۡلح عح
َ يحَس لََعَ ٱۡلح
حَمرِيِض َحَرج   َ َورَُسوََلُۥ ۖ   َحَرج  َوََل لََعَ ٱل َوَمن يُِطِع ٱَّلله

ِخلح  نحَهَٰرُ  هُ يُدح
َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح بح َوَمن َيَتَوله ۖ   َجنه  هُ ُيَعِذِ

َلِ 
َ
اَعَذابًا أ ُ َعِن له ۞  ١٧ م  ِمننَِي َقدح رََِضَ ٱَّلله حُمؤح إِذح ٱل

َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف قُلُوبِهِ  نَزَل  مح ُيَبايُِعونََك ََتحَت ٱلشه
َ
فَأ

ِكيَنَة َعلَيحه َثََٰبهُ  مح ٱلسه
َ
ا قَرِيب ا  مح َوأ  َوَمَغانَِم َكثَِۡية   ١٨َفتحح 

ُخُذوَنَها
ح
ُ َعزِيًزاۖ   يَأ ا  َوََكَن ٱَّلله ُ  ١٩َحِكيم  وََعَدُكُم ٱَّلله

ُخُذوَنَها َمَغانَِم 
ح
َل لَكُ َكثَِۡية  تَأ يحِدَي  مح َفَعجه

َ
َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ

ِمننِيَ لح ة  ِلِ َوتِلَُكوَن َءايَ  مح ٱنلهاِس َعنكُ  ِديَكُ  ُمؤح ا  مح َوَيهح ِصَرَٰط 
ا  َتقِيم  سح َرىَٰ  ٢٠مُّ خح

ُ
ُ بِهَ  َوأ َحاَط ٱَّلله

َ
ْ َعلَيحَها قَدح أ ِدُروا ا   لَمح َتقح

ا  ء  قَِدير  ِ ََشح
َٰ ُكِ ُ لََعَ ِيَن  ٢١َوََكَن ٱَّلله ََٰتلَُكُم ٱَّله َولَوح َق

 ْ ا  َكَفُرواْ لََولهُوا ا َوََل نَِصۡي  ََٰر ُثمه ََل ََيُِدوَن َوَِلِ  َب دح
َ  ُسنهةَ  ٢٢ٱۡلح

 ِ ِ َولَن ََتِ  َقبحُل  قَدح َخلَتح ِمن  ٱلهِت  ٱَّلله  ٢٣َتبحِديَل   َد لُِسنهةِ ٱَّلله
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ِي  يحِدَيهُ َوُهَو ٱَّله
َ
يحِديَكُ  مح َعنكُ  مح َكفه أ

َ
ِ  مَعنحهُ  مح َوأ ِن ب َبطح

َفَركُ  ظح
َ
نح أ
َ
ِد أ َة ِمنُۢ َبعح َملُوَن  ۖ  مح َعلَيحهِ  مح َمكه ُ بَِما َتعح َوََكَن ٱَّلله

وكُ  ٢٤بَِصًۡيا  ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ََراِم  مح ُهُم ٱَّله ِجِد ٱۡلح حَمسح َعِن ٱل
ن َيبحلَُغ َُمِلهُهۥ

َ
ُكوفًا أ َي َمعح حَهدح ََل  ۖ  َوٱل ِمُنوَن َولَوح ؤح رَِجال  مُّ

ِمَنَٰ  ؤح َلُموهُ ت  له َونَِسآء  مُّ ن َتطَ  مح مح َتعح
َ
 منحهُ مِِ  مُتِصيَبكُ فَ  مح وهُ ـ ُ أ

ِ ِعلح مه  ُۢ بَِغۡيح ةُ ِ ۖ   م  َعره َتِهِۦ َمن يََشآءُ ـلِ ُ ِِف رَۡحح ِخَل ٱَّلله لَوح  ۖ  ُيدح
َنا  بح ِيَن َكَفُرواْ ِمنحهُ تََزيهلُواْ لََعذه َِلًما  مح ٱَّله

َ
إِذح َجَعَل  ٢٥َعَذابًا أ

َِميهَة َۡحِيهَة ٱلحَجَِٰهلِيهةِ  ِيَن َكَفُرواْ ِِف قُلُوبِهُِم ٱۡلح
ُ ٱَّله نَزَل ٱَّلله

َ
فَأ

َٰ رَُسوَِلِۦ َسِكينََتُهۥ  ِمننَِي لََعَ حُمؤح حَزَمهُ َولََعَ ٱل ل
َ
َوىَٰ  مح َوأ َُكَِمَة ٱتلهقح

لَهَ  هح
َ
َحقه بَِها َوأ

َ
ْ أ ء  َعلِي ا  َوََكنُٓوا ُ بُِكِلِ ََشح ا َوََكَن ٱَّلله  ٢٦م 

ُ رَُسوََلُ ٱله  َقِِ لرُّءحيَا َقدح َصَدَق ٱَّلله ِجَد ۖ   بِٱۡلح حَمسح ُخلُنه ٱل تَلَدح
ُ َءاِمننَِي ُُمَلِِقِنَي رُُءوَسكُ  ََراَم إِن َشآَء ٱَّلله ِيَن ََل  مح ٱۡلح َوُمَقِِصِ

َٰلَِك ۖ   ََّتَافُونَ  ْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َذ لَُموا ا َفَعلَِم َما لَمح َتعح َفتحح 
َِقِ  ٢٧ قَرِيًبا

حُهَدىَٰ َودِيِن ٱۡلح رحَسَل رَُسوََلُۥ بِٱل
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّله
ِهَرهُۥ لََعَ ٱِلِيِن ُُكِِهِۦ ا  ۖ  َِلُظح ِ َشِهيد   ٢٨َوَكََفَٰ بِٱَّلله
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 چُهۥـ َ َشطَ چ٢٩

 ابن كثري بفتح الطاء.

 چقِهِۦؤح سُ چ

قنبل وهجان هبمزة ساكنة 

 بعد السني وهو املقدم،

وهبمزة مضمومة مث واو 

 چقِهِۦُؤوسُ چمدية. 

 والوهجان يف الطيبة. 

 

 سورة احلجرات
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 َ ِ  د  ره مه ُمُّ ٓ  ُسوُل ٱَّلله ا ِشده
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ارِ رَُۡحَآءُ َوٱَّله  مح  بَيحَنهُ  ُء لََعَ ٱلحُكفه

َٰهُ  ا يَبحَتُغوَن فَضح  مح تََرى د  ا ُسجه ع  َٰن اُركه َو ِ َورِضح  مح ِسيَماهُ ۖ   َل  ِمَِن ٱَّلله
ُجودِ   ِمِنح  موُُجوهِهِ  ِِف  ثَرِ ٱلسُّ

َ
َٰلَِك  أ َٰةِ   ِِف  مح َمَثلُهُ  َذ َرى ِِف  مح َمَثلُهُ وَ  ٱتلهوح

َرَج  خح
َ
ع  أ َِنيِل َكَزرح ِ

َتَوىَٰ ـ َ فَ ُهۥ ـ َ َشطح ٱۡلح لََظ فَٱسح َتغح اَزَرهُۥ فَٱسح
 َٰ اَر   ُسوقِهِۦلََعَ اَع َِلَغِيَظ بِِهُم ٱلحُكفه ره ِجُب ٱلزُّ ِيَن  ُيعح ُ ٱَّله وََعَد ٱَّلله

َٰلَِحَِٰت ِمنحهُ  ُۢامه  مَءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ًرا َعِظيَم جح
َ
فَِرة  َوأ  ٢٩غح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

ِ َورَُسوَِلِۦ َ يََدِي ٱَّلله ُمواْ َبنيح ِيَن َءاَمُنواْ ََل ُتَقِدِ َها ٱَّله يُّ
َ
أ َوٱتهُقواْ ۖ   َيَٰٓ
 َ َ َسِميٌع َعلِيم   ۖ  ٱَّلله َفُعٓواْ  ١إِنه ٱَّلله ْ ََل تَرح ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َٰتَكُ  َو صح
َ
َق َصوح  مح أ ِ فَوح رِ َوََل ََتحَهرُ ِت ٱنلهِبِ ِل َكَجهح َقوح

ْ ََلُۥ بِٱلح وا
َمَٰلُكُ  مح َبعحِضكُ  عح

َ
ن ََتحَبَط أ

َ
نتُ  مح ِِلَعحض  أ

َ
ُعُروَن  مح َوأ  ٢ََل تَشح

ََٰتهُ  َو صح
َ
وَن أ ِيَن َيُغضُّ ِيَن  مح إِنه ٱَّله ْوَلَٰٓئَِك ٱَّله

ُ
ِ أ ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله

ُ قُلُوَبهُ  َتَحَن ٱَّلله َوىَٰ  مح ٱمح ٌر َعِظيٌم مه  ملَهُ  ۖ  لِلتهقح جح
َ
فَِرة  َوأ إِنه  ٣غح

ِيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآءِ  ُُجَرَِٰت ٱَّله ََثُهُ ٱۡلح كح
َ
قِلُوَن  مح أ  ٤ََل َيعح

 

  

 الحجرات ُسوَرة
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َء چ٩  چَلَٰٓ ا  تََِفٓ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

 الثانية.

 

 

ْ ته  َوَل چ١١  چَنابَُزوا

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 الالزم.

الطيبة فهيا وهجان: وهل من 

 التشديد والتخفيف للتاء.

نههُ 
َ
َٰ ََّتحُرَج إََِلحهِ  مح َولَوح أ ْ َحته وا ه ـلََّكَن َخيح  مح َصََبُ ا ل ُ  ۖ  مح هُ ر  َوٱَّلله
ْ إِن َجآَءكُ  ٥ِحيم  ر  ره َغُفو ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ فَاِسُقُۢ بِنََبإ   مح َيَٰٓ

ْ قَوح  ن تُِصيُبوا
َ
ْ أ َٰ َما َفَعلحتُ َفَتبَيهُنٓوا ْ لََعَ بُِحوا َٰلَة  َفُتصح  مح َمُۢا ِِبََه
نه فِيكُ  ٦َنَِٰدِمنَي 

َ
ْ أ لَُموٓا ِ  مح َوٱعح ِِف  مح لَوح يُِطيُعكُ  ۖ  رَُسوَل ٱَّلله
رِ لََعنِتُّ  مح

َ َ  مح َكثِۡي  ِمَِن ٱۡلح يَمَٰنَ  َوَلَِٰكنه ٱَّلله ِ
 َحبهَب إََِلحُكُم ٱۡلح

َه إََِلحكُ  مح َوَزيهَنُهۥ ِِف قُلُوبِكُ  َر َوٱلحُفُسوَق َوَكره  ُم ٱلحُكفح
َيانَ    ۖ  َوٱلحعِصح

ُ
َِٰشُدونَ أ َمة  فَ  ٧ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلره ِ َونِعح َل  ِمَِن ٱَّلله  ۖ  ضح

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ِمننَِي ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن  ٨َوٱَّلله حُمؤح َتَتلُواْ ٱل ٱقح
ْ بَيحَنُهَما لُِحوا صح

َ
َٰتِلُواْ فَإِنُۢ َبَغتح إِحح ۖ   فَأ َٰ َرىَٰ فَ خح

ُ َُٰهَما لََعَ ٱۡلح َدى
 َٰ َء إَِلَٰٓ ٱلهِت َتبحِغ َحته ِ تََِفٓ رِ ٱَّلله مح

َ
لُِحواْ بَيحَنُهَما  ۖ  أ صح

َ
فَإِن فَآَءتح فَأ

  ْ قحِسُطٓوا
َ
ِل َوأ ِسِطنَي  بِٱلحَعدح حُمقح َ ُُيِبُّ ٱل ِمُنوَن  ٩إِنه ٱَّلله حُمؤح َما ٱل إِنه

 ْ لُِحوا صح
َ
َوة  فَأ َخَويحكُ بَ إِخح

َ
َ أ َ  ۖ  مح نيح  ١٠ تُرحَۡحُونَ  مح لََعلهكُ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ن يَُكونُواْ 
َ
م  َعََسَٰٓ أ َخرح قَوحم  ِمِن قَوح ِيَن َءاَمُنواْ ََل يَسح

َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ا ِمِنحهُ  ا ِمِنحُهنه  مح َخۡيح  ن يَُكنه َخۡيح 
َ
ۖ   َوََل نَِسآء  ِمِن نَِِسآء  َعََسَٰٓ أ

نُفَسكُ َوََل 
َ
ْ أ ْ  مح تَلحِمُزٓوا َٰ َوََل َتَنابَُزوا َٰ لح

َ ُم بِئحَس ۖ   بِ بِٱۡلح ٱَِلسح
دَ  يَمَِٰن   ٱلحُفُسوُق َبعح ِ
َٰلُِمونَ ن له َومَ  ٱۡلح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
  ١١ مح َيُتبح فَأ
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َ  َوَل چ١٢ ْ َته ُسوا  چسه

الزبي بتشديد التاء مع املد 

 الالزم.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

ِخيهِ چ
َ
 چۦأ

ُتُموهُ چ   چۥفََكرِهح
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

ْ تِله چ١٣  چَعاَرفُوا

 الزبي بتشديد التاء.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

 

 

 

 

 
 

 

َملُونَ يَ چ١٨  چ عح

 ابن كثري ابلياء.

 ْ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِنِ إِنه َبعحَض َيَٰٓ ا ِمَِن ٱلظه  َكثِۡي 

ْ َتنُِبوا ٱجح
ِنِ إِثحم   ْ ۖ   ٱلظه ُسوا َتب بهعحُضكُ َوََلََتَسه ُُيِبُّ ا   عحضً بَ  مَوََل َيغح

َ
 أ

َحُدكُ 
َ
ُكَل  مح أ

ح
ن يَأ
َ
ِخيأ

َ
َ  ۖ  هُ ُتُموَميحت ا فََكرِهح  هِ َۡلحَم أ  ۖ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ا َ تَوه َنَٰكُ  ١٢ِحيم  ب  ره إِنه ٱَّلله َها ٱنلهاُس إِنها َخلَقح يُّ
َ
أ ن مِِ  مَيَٰٓ
نََثَٰ وََجَعلحَنَٰكُ 

ُ
ْ ُشُعوب ا َوَقَبآئَِل  مح َذَكر  َوأ إِنه  ۖ   تِلََعاَرفُٓوا
َرَمكُ  كح

َ
تحَقىَٰكُ  مح أ

َ
ِ أ َ  ۖ  مح ِعنَد ٱَّلله ۞  ١٣ َعلِيٌم َخبِۡي  إِنه ٱَّلله
َراُب َءاَمنها عح

َ ْ  قُل لهمح ۖ   قَالَِت ٱۡلح ِمُنوا َنا تُؤح لَمح سح
َ
ْ أ َوَلَِٰكن قُولُٓوا

يَمَُٰن ِِف قُلُوبِكُ  ِ
ُخِل ٱۡلح ا يَدح َ َورَُسوََلُۥ ۖ   مح َولَمه ِإَون تُِطيُعواْ ٱَّلله
َمَٰلِكُ  نح مِِ  مََل يَلِتحكُ  عح

َ
َ َغُفوا   ـ ً َشيح  مح أ  ١٤ِحيٌم ر  ره إِنه ٱَّلله

ِمُنونَ إِنهَما  حُمؤح ْ  ٱل ِيَن َءاَمُنوا تَابُواْ ٱَّله ِ َورَُسوَِلِۦ ُثمه لَمح يَرح بِٱَّلله
َٰلِهِ  َو مح
َ
ْ بِأ نُفِسهِ  مح َوَجََٰهُدوا

َ
ِ  مح َوأ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ۖ  ِِف َسبِيِل ٱَّلله

ُ
أ

َِٰدقُوَن  َ بِِدينِكُ  ١٥ٱلصه ُتَعِلُِموَن ٱَّلله
َ
لَُم َما ِِف  مح قُلح أ ُ َيعح َوٱَّلله

ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ُ  ۖ  ٱلسه ء  َعلِيم  َوٱَّلله َيُمنُّوَن  ١٦ بُِكِلِ ََشح
 ْ لَُموا سح

َ
نح أ
َ
َلََٰمكُ ۖ   َعلَيحَك أ ه إِسح ُ َيُمنُّ  بَلِ ۖ   مقُل َله َتُمنُّواْ لََعَ ٱَّلله
َٰكُ  مح َعلَيحكُ  نح َهَدى

َ
يَمَِٰن إِن ُكنتُ  مح أ ِ

َ  إِنه  ١٧ َصَِٰدقنِيَ  مح لَِلح ٱَّلله
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لَُم َغيحَب ٱلسه ُۢ بَِما  ۖ  َيعح ُ بَِصُۡي َملُونَ َوٱَّلله  ١٨ َتعح
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 ق ُسوَرة

 
 چٱلحُقَرانِ چ١

 ابن كثري ابلنقل.

 چ٣
َ
 چ َذا•أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 چتحَنامُ چ

ابن كثري بضم املمي.

 

 

 
 

 

 
 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حَمِجيِد َوٱلحُقرحَءاِن  ۖ  قٓ  ن َجآَءهُ بَلح  ١ٱل
َ
 مح نِذر  ِمِنحهُ مُّ  مَعِجُبٓواْ أ
ٌء َعِجيٌب  َٰفُِروَن َهََٰذا ََشح   ٢ َفَقاَل ٱلحَك

َ
ۖ   َوُكنها تَُراب ا ِمتحَنا َذاءِ أ

ُۢ بَعِيد   ُع َٰلَِك رَجح ۡرُض ِمنحهُ  ٣َذ
َ َنا َما تَنُقُص ٱۡلح ۖ   مح قَدح َعلِمح

َقِِ  ٤وَِعنَدنَا كَِتٌَٰب َحفِيُۢظ  بُواْ بِٱۡلح ا بَلح َكذه  مح َفهُ  مح َجآَءهُ  لَمه
رِيج   ر  مه مح

َ
َمآءِ فَوحَقهُ  ٥ِِفٓ أ ْ إَِل ٱلسه فَلَمح يَنُظُرٓوا

َ
َكيحَف  مح أ

ََٰها َوَما لََها ِمن فُُروج   َنََٰها  ٦بَنَيحَنََٰها َوَزيهنه ۡرَض َمَددح
َ َوٱۡلح

ِۢج بَِهيج   ِ َزوح
ۢنَبتحَنا فِيَها ِمن ُكِ

َ
لحَقيحَنا فِيَها َرَوَِٰسَ َوأ

َ
 ٧َوأ

نِيب   ِ َعبحد  مُّ
َرىَٰ لُِكِ ة  َوذِكح َمآءِ َمآء   ٨َتبحِِصَ َا ِمَن ٱلسه نلح َونَزه

َبَٰ  َِصيدِ مُّ َٰت  وََحبه ٱۡلح ۢنَبتحَنا بِهِۦ َجنه
َ
َل  ٩ َرَك  فَأ َوٱنلهخح
 َٰ َٰ ه بَاِس ا ِلِ زح ِرِ  ١٠د  َها َطلحع  نهِضيت  ل ة  ۖ   لحعَِبادِ ق  َ َييحَنا بِهِۦ بَِلح حح

َ
َوأ

يحت   ُُروُج َكَذَٰلَِك ا   مه بَتح َقبحلَهُ  ١١ٱۡلح َحَُٰب  مح َكذه صح
َ
قَوحُم نُوح  َوأ

َٰنُ  ١٢وُد ٱلرهِسِ َوَثمُ  َو ُن ِإَوخح َحَُٰب  ١٣لُوط   وَََعد  َوفِرحَعوح صح
َ
َوأ

يحَكةِ َوقَوحُم ُتبهع  
َ َب ٱلرُُّسَل فََحقه وَِعيدِ  ۖ  ٱۡلح َفَعيِيَنا  ١٤ ُكِ  َكذه

َ
أ

لِ  وه
َ َلحِق ٱۡلح ق  ِِف لَبحس   مح بَلح هُ  ۖ  بِٱۡلح

 ١٥َجِديد  ِمِنح َخلح
 

  

 ق ُسوَرة
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 چۦإََِلحهِ چ١٦
يحهِ چ١٨  چۦَلَ
 چۥِمنحهُ چ١٩

فهيم  ابن كثري بصةل هاء الضمري

 مجيعًا.

 

 

 

 

 

 

لحقَِياهُ چ٢٦
َ
 چۥفَأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 چوَعُدونَ يُ چ٣٢
 ابن كثري ابلياء بدل التاء.

نِيب  چ  چٱدحُخلُوَها٣٣مُّ

ابن كثري بضم نون التنوين 

 وصاًل.

 ولقنبل من الطيبة وهجان:

 الضم والكرس. 

َنا  ُسُهۥَولََقدح َخلَقح وُِس بِهِۦ َنفح لَُم َما تُوَسح نَسََٰن َوَنعح ِ
َوََنحُن ۖ   ٱۡلح

قحَرُب إََِلح 
َ
حَورِيدِ  هِ أ ح  ١٦ ِمنح َحبحِل ٱل ُمَتلَِقَِياِن َعِن إِذح َيَتلََّقه ٱل

َِمنيِ  َماِل قَعِيد   ٱَلح يح  ١٧وََعِن ٱلِشِ ل  إَِله َلَ فُِظ ِمن قَوح
ا يَلح  هِ مه

َقِِ  ١٨َرقِيٌب َعتِيد   حَموحِت بِٱۡلح َرةُ ٱل َٰلَِك َما ُكنَت ۖ   وََجآَءتح َسكح َذ
ورِ  ١٩ََتِيُد  هُ ِمنح  حوَِعيِد  ۖ  َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ َٰلَِك يَوحُم ٱل َجآَءتح وَ  ٢٠َذ

َعَها س  مه لَة  ِمِنح له  ٢١د  َسآئِق  وََشِهي ُكُّ َنفح َقدح ُكنَت ِِف َغفح
نَ  َوحَم َحِديد  ا َعنَك ِغَطآَءَك َهََٰذا فََكَشفح َك ٱَلح  َوقَاَل  ٢٢ َفَبَِصُ

يه  ار  عَ  ٢٣َعتِيٌد  قَرِيُنُهۥَهََٰذاَما َلَ
لحقَِيا ِِف َجَهنهَم ُكه َكفه

َ
 نِيد  أ

نها ٢٤ ِ ع  ِلِ مه َخۡيح
رِيب   لح َتد  مُّ ًَٰها ٢٥ُمعح ِ إَِل ِي َجَعَل َمَع ٱَّلله  ٱَّله
لحقَِيا
َ
ِديِد  هُ َءاَخَر فَأ قَاَل قَرِيُنُهۥ َربهَنا َمآ ۞  ٢٦ِِف ٱلحَعَذاِب ٱلشه

َغيحُتُهۥ َوَلَِٰكن ََكَن ِِف َضَلَِٰۢل بَعِيد   طح
َ
قَاَل ََل ََّتحَتِصُمواْ  ٢٧أ

ُت إََِلحكُ  مح يه َوقَدح قَده ِ  مَلَ حوَِعيِد ب يه  ٢٨ٱل ُل َلَ ُل ٱلحَقوح َما ُيَبده
 َٰ ۠ بَِظله نَا

َ
ٓ أ َعبِ م  ِلِ َوَما

ِت يَوحَم َنُقوُل ِۡلََهنهَم  ٢٩يِد لح
ح
َتَِل َهِل ٱمح

زِيد   َوَتُقوُل  َ  ٣٠ َهلح ِمن مه نهُة لِلحُمتهقِنَي َغۡيح َ لَِفِت ٱۡلح زح
ُ
 بَعِيد   َوأ

اب  َحفِيظ   تُوَعُدونَ َهََٰذا َما  ٣١ وه
َ
ِ أ
نح  ٣٢ لُِكِ َخَِشَ  مه

َمََٰن بِٱلحَغيحبِ  ب   ٱلرهحح
نِيب  وََجآَء بَِقلح ُخلُوَها ٣٣ مُّ ۖ   بَِسَلَٰم   ٱدح

ُلُودِ  َٰلَِك يَوحُم ٱۡلح َنا َمزِيد  ا يََشآءُ مه  ملَهُ  ٣٤ َذ يح  ٣٥ وَن فِيَها َوَلَ
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هُ چ٤٠  چۥفََسِبِحح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َبَٰرَ ِإَوچ   چدح
 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 چُيَنادِ چ٤١

ثبات  ابن كثري وهجان وقفًا ابإ

 وحبذفها.الياء وهو املقدم، 
 والوهجان يف الطيبة. 

حُمَنادِ چ   چۦٱل

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفاً 

قُ تَشه چ٤٤   چ قه

 ابن كثري بتشديد الشني.

ِ چ٤٥  چٱلحُقَرانِ ب

 ابن كثري ابلنقل.

 

 اذلارايت ُسوَرة
 

َنا َقبحلَهُ  لَكح هح
َ
ن  هُ ِمِ  مَوَكمح أ َشدُّ ِمنحهُ  مح ن قَرح

َ
ُبواْ بَ  مأ ا َفَنقه ش   طح

ِيص   َِٰد َهلح ِمن ُمه َِل َرىَٰ لَِمن ََكَن  ٣٦ِِف ٱِلح َٰلَِك ََّلِكح إِنه ِِف َذ
مح  لحََّق ٱلسه

َ
وح أ
َ
َنا ٣٧َشِهيد  َع َوُهَو ََلُۥ قَلحٌب أ  َولََقدح َخلَقح

َنا مِ  يهام  َوَما َمسه
َ
ۡرَض َوَما بَيحَنُهَما ِِف ِستهةِ أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ن ٱلسه
َِبح  ٣٨ُغوب  لُّ  ُ  فَٱصح َٰ َما َيُقول ِد َرِبَِك لََعَ َقبحَل وَن وََسِبِحح ِِبَمح

ِس َوَقبحَل ٱلحُغُروِب  مح حِل فََسِبِحح  ٣٩ُطلُوِع ٱلشه َبََٰر  هُ َوِمَن ٱَله دح
َ
َوأ

ُجودِ  َتِمعح يَوحَم  ٤٠ٱلسُّ حُمَنادِ  ُيَنادِ َوٱسح رِيب  ٱل
َّكن  قَ  ٤١ِمن مه

َقِِ  يحَحَة بِٱۡلح َمُعوَن ٱلصه ُُروِج  ۖ  يَوحَم يَسح َٰلَِك يَوحُم ٱۡلح إِنها ََنحُن  ٤٢َذ
حَمِصُۡي  ۦ َونُِميُت ِإَوََلحَنا ٱل ِ قُ يَوحَم  ٤٣نُۡحح ۡرُض َعنحهُ  تََشقه

َ  مح ٱۡلح
اَع   ٌ َعَليحَنا يَِسۡي     ِِسَ َٰلَِك َحّشح لَُم بَِما َيُقولُونَ  ٤٤َذ عح

َ
حُن أ ۖ   َنه

نَت َعلَيحهِ 
َ
ِ فََذِكِرح ۖ   بهار  ِِبَ  مَوَمآ أ  ٤٥ َمن ََيَاُف وَِعيدِ ٱلحُقرحَءاِن ب

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ا و  َِٰت َذرح َٰرتََِٰي ا  ١ َوٱلذه َجَٰرِتََٰيَٰ  ٢فَٱلحَحَِٰمَلَِٰت وِقحر 
افَٱلح  ٣ ِت يُّسح 

َمَٰتِ  حُمَقِسِ ًرا فَٱل مح
َ
َٰقِع  ٱِلِيَن  ِإَونه  ٥ تُوَعُدوَن لََصادِق   إِنهَما ٤ أ  ٦لََو

 

  

 الذاريات ُسوَرة
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 چۥَعنحهُ چ٩

  .ابن كثري بصةل هاء الضمري
 

 

 

 چ ُيون  عِ وَ چ١٥

 ابن كثري بكرس العني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چۦَعلَيحهِ چ٢٥

وهُ چ٢٨ ُ  چۥَوبَّشه
ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 .فهيام

 

ُُبِك  َمآءِ َذاِت ٱۡلح حَتلِف  لََِف  مح إِنهكُ  ٧َوٱلسه ل  ُمُّ فَُك  ٨ قَوح  يُؤح
  هُ َعنح 

ُ
َُٰصونَ  ٩ فَِك َمنح أ َره ِيَن هُ  ١٠ قُتَِل ٱۡلح َرة   مح ٱَّله  ِِف َغمح
يهاَن يَوحُم ٱِلِيِن ـ َ يَسح  ١١َساُهوَن 

َ
لََعَ ٱنلهارِ  مح يَوحَم هُ  ١٢لُوَن أ

َتُنوَن  ِي ُكنتُ  مح ُذوقُواْ فِتحنََتكُ  ١٣ُيفح ِ  مَهََٰذا ٱَّله ِجلُوَن ب َتعح هِۦ تَسح
َٰت   ١٤ حُمتهقِنَي ِِف َجنه َٰهُ  ١٥ وَُعُيون  إِنه ٱل ٓ َءاتَى  مح َءاِخِذيَن َما
َٰلَِك ُُمحِسننَِي  مح إِنههُ  ۖ  مح َربُّهُ  ْ َقبحَل َذ ْ قَلِيَل  ِمَِن  ١٦ََكنُوا ََكنُوا

َجُعوَن  حِل َما َيهح َحارِ هُ  ١٧ٱَله سح
َ فُِرونَ  مح َوبِٱۡلح َتغح  َوِِفٓ  ١٨ يَسح

َٰلِهِ  َو مح
َ
ُروِم ِق  ِلِ حَ  مح أ حَمحح آئِِل َوٱل ۡرِض َءاتََٰيَٰ  ١٩لسه

َ ت  َوِِف ٱۡلح
نُفِسكُ  ٢٠لحُموقِننَِي ِلِ 

َ
وَن  ۖ  مح َوِِفٓ أ فَََل ُتبحِِصُ

َ
َمآءِ  ٢١أ َوِِف ٱلسه

ۡرِض إِنهُهۥ َۡلَِق   ٢٢َوَما تُوَعُدوَن  مح رِزحقُكُ 
َ َمآءِ َوٱۡلح فََوَرِبِ ٱلسه

 
َ
ٓ أ ََٰك َحِديُث َضيحِف  ٢٣تَنِطُقوَن  مح نهكُ ِمِثحَل َما تَى

َ
َهلح أ

َرِمنَي  حُمكح ْ َعلَيح  ٢٤إِبحَرَٰهِيَم ٱل ا هِ إِذح َدَخلُوا ْ َسَلَٰم  قَاَل ۖ   َفَقالُوا
نَكُروَن  ل  َسِمني   ٢٥َسَلَٰم  قَوحم  مُّ لِهِۦ فََجآَء بِعِجح

هح
َ
فََراَغ إَِلَٰٓ أ

ۥٓ إََِلحهِ  ٢٦ َبُه ََل  مح َفَقره
َ
ُكلُونَ قَاَل أ

ح
وحَجَس  ٢٧ تَأ

َ
 مح ِمنحهُ  فَأ

ْ ََل ََّتَفح ۖ   ِخيَفة   وۖ   قَالُوا ُ َبلَِت  ٢٨بُِغَلَٰم  َعلِيم   هُ َوبَّشه قح
َ
فَأ

َهَها َوقَالَتح َعُجوٌز َعقِيم   تح وَجح ة  فََصكه تُُهۥ ِِف َصه
َ
َرأ  ٢٩ٱمح

َكِ ۖ   قَالُواْ َكَذَٰلِِك قَاَل َربُّكِ   ٣٠يُم ٱلحَعلِيُم إِنهُهۥ ُهَو ٱۡلح
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رحَسلحَنَٰهُ چ٣٨
َ
 چۥأ

َنَٰهُ چ٤٠ َخذح
َ
 چۥفَأ

چ ۦَعلَيحهِ چ٤٢

 چۥَجَعلَتحهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

 مجيعًا. فهيم

 

 

 

 

ُرونَ تَذه چ٤٩  چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

 معًا.  چۥِمنحهُ چ٥٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ُبكُ ۞   حُمرحَسلُوَن  مح قَاَل َفَما َخطح َها ٱل يُّ
َ
رحِسلحَنآ إَِلَٰ  ٣١أ

ُ
آ أ قَالُٓواْ إِنه

حرِِمنَي  م  ُمُّ َسوهَمًة  ٣٣ِحَجاَرة  ِمِن ِطني   مح لَُِنحِسَل َعلَيحهِ  ٣٢قَوح مُّ
ِفنِيَ عِ    ٣٤ نَد َرِبَِك لِلحُمّسح

َ
َنا َمن ََكَن فِيَها فَأ رَجح حُمؤح  ِمنَ خح ِمننَِي ٱل

نَا  ٣٥ لِِمنَي َفَما وََجدح حُمسح َ َبيحت  ِمَِن ٱل َنا فِيَهآ  ٣٦فِيَها َغۡيح َوتََركح
ِ َءايَ  َِلَم ة  ِل

َ ِيَن ََيَافُوَن ٱلحَعَذاَب ٱۡلح رحَسلحَنَٰ  ٣٧َّله
َ
 هُ َوِِف ُموَسَٰٓ إِذح أ

َطَٰن  
َن بُِسلح وح  ٣٨بنِي  مُّ إَِلَٰ فِرحَعوح

َ
نِهِۦ َوقَاَل َسَِٰحٌر أ َٰ بُِركح َفَتَوله

َنَٰ فَ  ٣٩َُمحُنون   َخذح
َ
َنَٰهُ  وَُجُنوَدهُۥ هُ أ َ  مح َفَنَبذح  ٤٠ ِمِ َوُهَو ُملِيم  ِِف ٱَلح

رحَسلحَنا َعلَيحِهمُ 
َ
ء   ٤١ٱلِرِيَح ٱلحَعقِيَم  َوِِف ََعد  إِذح أ َما تََذُر ِمن ََشح
تَتح َعلَيح 

َ
ِميِم ُه إَِله َجَعلَتح  هِ أ  مح َوِِف َثُموَد إِذح قِيَل لَهُ  ٤٢َكٱلره

 َٰ ْ َحته رِ َرِبِهِ  ٤٣ ِحني  َتَمتهُعوا مح
َ
ْ َعنح أ ا ُهُم  مح َفَعَتوح َخَذتح

َ
فَأ

َٰعَِقُة َوهُ ٱل ْ َفَما ٱ ٤٤ يَنُظُرونَ  مح صه َتَطَُٰعوا َوَما ََكنُواْ ِمن قَِيام  سح
هُ ۖ   َوقَوحَم نُوح  ِمِن َقبحُل  ٤٥ ُمنَتِِصِينَ  َِٰسقِنَي  مح إِنه ا َف  ٤٦ََكنُواْ قَوحم 

يْد  ِإَونها لَُموِسُعوَن  يح
َ
َمآَء بَنَيحَنََٰها بِأ َنََٰها  ٤٧َوٱلسه ۡرَض فَرَشح

َ َوٱۡلح
َم ٱلحَمَِٰهُدوَن  ِ  ٤٨فَنِعح

ء  َخلَقح َوِمن ُكِ ِ لََعلهكُ ََشح  مح َنا َزوحَجنيح
ُروَن  ِ  ٤٩تََذكه ٓواْ إَِل ٱَّلله بنِي   هُ نح مِِ  مإِِنِ لَكُ ۖ   فَفِرُّ َوََل  ٥٠نَِذير  مُّ

َٰهً  ِ إَِل بنِي   هُ نح مِِ  مإِِنِ لَكُ ۖ   ا َءاَخرَ ََتحَعلُواْ َمَع ٱَّلله  ٥١نَِذير  مُّ
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 سورة الطور

ِيَن ِمن َقبحلِهِ  َِت ٱَّله
َ
ٓ أ َٰلَِك َما  ُسول  إَِله قَالُواْ ن ره مِِ  مَكَذ

وح َُمحُنونٌ 
َ
ْ بِهِۦ ٥٢ َساِحٌر أ ا تََواَصوح

َ
 قَوحم  َطاُغوَن  مح بَلح هُ  ۖ  أ

نَت بَِملُوم   مح َفَتَوله َعنحهُ  ٥٣
َ
ٓ أ َرىَٰ  ٥٤َفَما َوَذِكِرح َفإِنه ٱَِّلِكح

ح  ِمننَِي تَنَفُع ٱل ُبُدوِن  ٥٥ُمؤح نَس إَِله َِلَعح ِ
نه َوٱۡلح ِ

ُت ٱۡلح َوَما َخلَقح
رِيُد ِمنحهُ  ٥٦

ُ
ٓ أ رِ ن ِرِ مِِ  مَما

ُ
ٓ أ ق  َوَما عُِموِن زح ن ُيطح

َ
إِنه  ٥٧يُد أ

حَمتنُِي  زهاُق ُذو ٱلحُقوهةِ ٱل َ ُهَو ٱلره ْ َذنُوب ا  ٥٨ٱَّلله ِيَن َظلَُموا فَإِنه لَِّله
َحَٰبِهِ  صح

َ
ِجلُوِن  مح ِمِثحَل َذنُوِب أ َتعح ِيَن ل  ِلِ فََويح  ٥٩فَََل يَسح َّله

ِي يُوَعُدوَن  ِمِهُم ٱَّله  ٦٠َكَفُرواْ ِمن يَوح
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب   ٱَّلله

ورِ  ُطور   ١َوٱلطُّ سح نُشور   ٢َوكَِتَٰب  مه َيحِت  ٣ِِف َرِق  مه  َوٱِلح
ُمورِ  حَمعح فُوِع  ٤ٱل حَمرح ِف ٱل قح ُجورِ  ٥َوٱلسه حَمسح رِ ٱل َحح

إِنه  ٦َوٱِلح
َٰقِع   ا ََلُۥ ِمن َدافِع   ٧َعَذاَب َرِبَِك لََو َمآءُ  ٨مه  يَوحَم َتُموُر ٱلسه

ا  ر  ا  ٩َموح َباُل َسۡيح  ِ
ِ فََويحل  يَوحَمئِ  ١٠َوتَِسُۡي ٱۡلح بنِيَ ذ  لِ  لحُمَكِذِ

ِيَن هُ  ١١ وَن إَِلَٰ نَارِ  ١٢ِِف َخوحض  يَلحَعُبوَن  مح ٱَّله يَوحَم يَُدعُّ
ِ  مَهَِٰذهِ ٱنلهاُر ٱلهِت ُكنتُ  ١٣َجَهنهَم َدَعًّ  بُونَ ب  ١٤ َها تَُكِذِ

ورِ چ١أ ية مالحظة:   رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چَوٱلطُّ

  الأول رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري. امليك واملدين ال يعده چ َدَعًّ چ١٣أ ية و 

 الطور ُسوَرة
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تِلح چ٢١

َ
 چۥمُ َنَٰهُ أ

 ابن كثري بكرس الالم.

وقنبل هل من الطيبة فهيا 

ثبات اهلمزة،  وهجان: ابإ

 چُمۥَنَٰهُ تِلح چوحبذفها. 

وَ چ٢٣ ثِيمَ چچلَغح
ح
 چتَأ

 ابن كثري بفتح الواو واملمي.

 

 

 

ُعوهُ چ٢٨   چۥنَدح
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

مَ چ٢٩  چهبِنِعح

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

نتُ 
َ
مح أ
َ
ٓ أ ٌر َهََٰذا فَِسحح

َ
وَن  مح أ ٓواْ  ١٥ََل ُتبحِِصُ َِبُ لَوحَها فَٱصح  ٱصح

واْ َسَوآٌء  َِبُ وح ََل تَصح
َ
َما َُتح ۖ   مح َعلَيحكُ أ َن َما ُكنتُ إِنه َملُونَ  مح َزوح  َتعح
َٰت  َونَعِيم   ١٦ حُمتهقِنَي ِِف َجنه ٓ  ١٧إِنه ٱل َِٰكهِنَي بَِما َٰهُ َف  مح َءاتَى
َٰهُ  مح َربُّهُ  َِحيمِ  مح َربُّهُ  مح َوَوقَى ُبواْ َهنِيٓ ُُكُ  ١٨ َعَذاَب ٱۡلح َ ُۢ واْ َوٱۡشح ا ـ َ
َٰ ـ ِ ُمتهكِ  ١٩ َملُونَ َتعح  مح ُكنتُ  بَِما ُفوفَة   نَي لََعَ صح ر  مه ۖ   ُِسُ

َنَٰهُ  َبَعتحهُ  ٢٠ور  ِعني  ِِبُ  مَوَزوهجح ْ َوٱته ِيَن َءاَمُنوا  مُذِرِيهُتهُ  مح َوٱَّله
َنا بِهِ بِ  َقح ۡلح

َ
ٓ  مح ُذِرِيهَتهُ  مح إِيَمَٰن  أ تَلحَنَٰهُ َوَما

َ
ن مِِ  منح َعَملِهِ مِِ  مأ

ء   رِ  ۖ  ََشح  ٱمح
َنَٰهُ  ٢١رَهنِي  بَِما َكَسَب  ِٕۢيُكُّ َددح مح

َ
ِ  مَوأ َفَِٰكَهة  ب

َتُهوَن  ا يَشح  َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها  ٢٢َوَۡلحم  ِمِمه
ح
ا له َكأ و  ا ـس  فِيَها لَغح

ثِيم  َوََل 
ح
ه ِغلحَما مح َوَيُطوُف َعلَيحهِ ۞  ٢٣ تَأ نههُ  مح هُ ن  ل

َ
لُؤ   مح َكأ لُؤح

ُنون   كح ُضهُ  ٢٤مه َبَل َبعح قح
َ
َٰ َبعحض  يَتََسآَءلُوَن  مح َوأ قَالُٓواْ إِنها  ٢٥لََعَ

فِقِنَي  لَِنا ُمشح هح
َ
ََٰنا  ٢٦ُكنها َقبحُل ِِفٓ أ ُ َعلَيحَنا َوَوقَى َفَمنه ٱَّلله
ُموِم  ُعو ٢٧َعَذاَب ٱلسه ٱلحََبُّ إِنهُهۥ ُهَو ۖ   هُ إِنها ُكنها ِمن َقبحُل نَدح

نَت  ٢٨ٱلرهِحيُم 
َ
ٓ أ ِ فََذِكِرح َفَما َمِت بِن َرِبَِك بَِكاهِن  َوََل عح

حَمُنوِن  ٢٩َُمحُنون   بهُص بِهِۦ َريحَب ٱل ََتَ مح َيُقولُوَن َشاِعر  نه
َ
 ٣٠أ

ِبِِصنَي مِِ  مقُلح تََربهُصواْ فَإِِنِ َمَعكُ  حُمََتَ  ٣١َن ٱل
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حُمَص چ٣٧  چيحِطُرونَ ٱل
 الزبي ابلصاد، وقنبل ابلسني

حمُ چ  چيحِطُرونَ سَ ٱل
 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 معًا.چۦفِيهِ چ٣٨

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

َعُقونَ يَ چ٤٥  چصح
 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

 

هُ چ٤٩  چۥفََسِبِحح

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

ُمرُ 
ح
مح تَأ
َ
َلَُٰمهُ  مح هُ أ حح

َ
ِ  مأ ٓ ب مح هُ  ۖ  َهََٰذا

َ
مح  ٣٢ م  َطاُغونَ قَوح  مح أ

َ
 َيُقولُونَ أ

ََلُۥ ِمُنوَن بَل  ۖ  َتَقوه ْ  ٣٣َله يُؤح تُوا
ح
ِِبَِديث  ِمِثحلِهِۦٓ إِن ََكنُواْ فَلحَيأ

مح ُخلُِقواْ  ٣٤ َصَِٰدقنِيَ 
َ
ِ أ مح ُهُم ٱلحَخَٰلُِقوَن ِمنح َغۡيح

َ
ء  أ مح  ٣٥ ََشح

َ
أ

ۡرَض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو مح ِعنَدهُ  ٣٦ بَل َله يُوقُِنونَ  ۖ  َخلَُقواْ ٱلسه

َ
 َزآئِنُ خَ  مح أ

مح ُهُم 
َ
حُمصَۜيحِطُرونَ َرِبَِك أ مح لَهُ  ٣٧ ٱل

َ
َتِمُعونَ  مح أ ۖ   هِ فِي ُسلهم  يَسح

ِت 
ح
َتِمُعهُ فَلحَيأ ِ  مُمسح بنِي  ب َطَٰن  مُّ

ََنَُٰت  ٣٨ ُسلح مح ََلُ ٱِلح
َ
َولَُكُم  أ

َُنونَ  مح تَسح  ٣٩ ٱِلح
َ
ا َفهُ  مح لُهُ ـ َ أ ر  جح

َ
ثحَقلُوَن مِِ  مأ َرم  مُّ غح مح  ٤٠ن مه

َ
أ

ُتُبونَ  مح ِعنَدُهُم ٱلحَغيحُب َفهُ  مح يُرِيُدونَ  ٤١ يَكح
َ
ا أ ِيَن ۖ   َكيحد  فَٱَّله

 ْ حَمِكيُدوَن  ُهمُ  َكَفُروا مح لَهُ  ٤٢ٱل
َ
ُ  مح أ ٌَٰه َغۡيح ِ إَِل ِ  ۖ   ٱَّلله ُسبحَحََٰن ٱَّلله

ُِكوَن  ا يُّشح ا َيُقولُواْ  ٤٣َعمه َمآءِ َساقِط  ا ِمَِن ٱلسه ف  ْ كِسح ا ِإَون يََروح
ُكوم   رح ْ  مح فََذرحهُ  ٤٤َسَحاب  مه َُٰقوا َٰ يَُل ِي فِيَحته َمُهُم ٱَّله  هِ يَوح

َعُقونَ  ِّن َعنحهُ  ٤٥ يُصح ا مح َكيحُدهُ  مح يَوحَم ََل ُيغح ونَ  مح َوََل هُ  َشيحـ    يُنَِصُ
ْ َعذَ  ٤٦ ِيَن َظلَُموا َٰلَِك َوَلَِٰكنه ِإَونه لَِّله ََثَهُ اب ا ُدوَن َذ كح

َ
ََل  مح أ

لَُموَن  ُينَِنا ٤٧َيعح عح
َ
ِم َرِبَِك فَإِنهَك بِأ َِبح ِۡلُكح ِد وََسِبِحح ِِبَ ۖ   َوٱصح مح

حِل فََسِبِحح  ٤٨ َرِبَِك ِحنَي َتُقومُ  َبََٰر ٱنلُُّجومِ  هُ َوِمَن ٱَله  ٤٩ ِإَودح
 

 

  

 النجم ُسوَرة
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 سورة النجم
 

 

 

 
 
 

 چرََءاهُۥچ١٣

 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 
 

 چةَ ءَ َوَمَنوَٰٓ چ٢٠
ابن كثري هبمزة مفتوحة بعد 

 الألف مع املد املتصل.

َ ضِ چ٢٢  چىَٰٓ ئح
ابن كثري هبمزة ساكنة بدل 

 الياء.

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ     ِمۡسِب ٱَّلله

ِم إَِذا  َوَما  ٢َوَما َغَوىَٰ  مح َما َضله َصاِحُبكُ  ١َهَوىَٰ َوٱنلهجح
حَهَوىَٰٓ  َعلهَمُهۥ َشِديُد  ٤إِنح ُهَو إَِله وَحح  يُوَحَٰ  ٣يَنِطُق َعِن ٱل

َتَوىَٰ  ٥ٱلحُقَوىَٰ  ة  فَٱسح َٰ َوُهَو  ٦ُذو ِمره َ لَعح
َ فُِق ٱۡلح

ُ ُثمه َدنَا  ٧بِٱۡلح
 َٰ وح  ٨َفَتَدله

َ
ِ أ َنَٰ  فََّكَن قَاَب قَوحَسنيح دح

َ
وحَحَٰٓ إَِلَٰ َعبحِدهِۦ َمآ  ٩أ

َ
فَأ

وحَحَٰ 
َ
ىَٰٓ َما َكَذَب ٱلحُفَؤاُد  ١٠أ

َ
َٰ َما يََرىَٰ  ١١َما َرأ َفُتَمَُٰرونَُهۥ لََعَ

َ
أ

َرىَٰ  هُ َولََقدح رََءا ١٢ خح
ُ
لًَة أ حُمنَتَِهَٰ  ١٣نَزح َرةِ ٱل ِعنَدَها  ١٤ِعنَد ِسدح

 
ح
حَمأ دح  ١٥َوىَٰٓ َجنهُة ٱل ََشَٰ إِذح َيغحََش ٱلِسِ َما َزاَغ  ١٦َرةَ َما َيغح

ََِصُ َوَما َطَغَٰ  َىَٰٓ  ١٧ٱِلح ىَٰ ِمنح َءاتََٰيَِٰت َرِبِهِ ٱلحُكَبح
َ
 ١٨لََقدح َرأ

ُتُم  فََرَءيح
َ
ىَٰ أ ََٰت َوٱلحُعزه َرىَٰٓ َوَمَنوَٰةَ  ١٩ٱلله خح

ُ لَُكُم  ٢٠ٱثلهاثِلََة ٱۡلح
َ
أ

نََثَٰ 
ُ َكُر َوََلُ ٱۡلح َمة   ٢١ٱَّله ا قِسح ٓ  ٢٢ىَٰٓ ِضَيَ  تِلحَك إِذ  إِنح ِهَ إَِله

نتُ 
َ
يحُتُموَهآ أ َمآء  َسمه سح

َ
َطَٰن   مه  مَوَءابَآؤُكُ  مح أ

ُ بَِها ِمن ُسلح نَزَل ٱَّلله
َ
 آ أ

نُفُس 
َ َوى ٱۡلح نه َوَما َتهح ن مِِ  مَولََقدح َجآَءهُ ۖ   إِن يَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه

حُهَدىَٰٓ ره  نَسَِٰن َما  ٢٣ِبِِهُم ٱل ِ
مح لَِلح
َ
َٰ أ وَلَٰ  ٢٤َتَمّنه

ُ فَلِلههِ ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱۡلح
ِّن َشَفََٰعُتهُ ۞ ٢٥ َِٰت ََل ُتغح َمََٰو لَك  ِِف ٱلسه ا إَِله ـ ً َشيح  مح َوَكم ِمِن مه

ن 
َ
ِد أ َذَن ِمنُۢ َبعح

ح
ُ لَِمن يََشآُء َوَيرحََضَٰٓ يَأ  ٢٦ٱَّلله
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ِيَن  ِمُنوَن إِنه ٱَّله ِمَيَة ََل يُؤح حَمَلَٰٓئَِكَة تَسح وَن ٱل بِٱٓأۡلِخَرةِ لَيَُسمُّ
نََثَٰ 
ُ ِ  مَوَما لَهُ  ٢٧ٱۡلح نه ۖ   هِۦ ِمنح ِعلحم  ب ِإَونه ۖ   إِن يَتهبُِعوَن إَِله ٱلظه

ِّن ِمنَ  نه ََل ُيغح ا  ٱلظه َِقِ َشيحـ  
َٰ َعن  ٢٨ٱۡلح ن تََوله رِضح َعن مه عح

َ
فَأ

رِنَا َولَمح يُرِدح إَِله 
َيا ذِكح نح ةَ ٱلُّ ََيوَٰ َٰلَِك َمبحلَُغهُ  ٢٩ٱۡلح  ۖ  َن ٱلحعِلحمِ مِِ  مَذ

لَُم بَِمن َضله َعن  عح
َ
عح إِنه َربهَك ُهَو أ

َ
لَُم بَِمِن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َتَدىَٰ  ِيَن  ٣٠ٱهح زَِي ٱَّله ۡرِض َِلَجح
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َوَّلِله

َسَٰٓ 
َ
ْ ـ ُ أ ْ بَِما َعِملُوا َّن  وا ُسح ْ بِٱۡلح َسُنوا حح

َ
ِيَن أ زَِي ٱَّله ِيَن  ٣١َوَيجح ٱَّله

 َٰ ثحِم َوٱلحَفَو ِ
ئَِر ٱۡلح إِنه َربهَك َوَِٰسُع  ۖ   ِحَش إَِله ٱللهَممَ ََيحَتنُِبوَن َكَبَٰٓ

فَِرةِ  حَمغح لَُم بِكُ  ۖ  ٱل عح
َ
كُ  مح ُهَو أ

َ
نَشأ
َ
نتُ مِِ  مإِذح أ

َ
ۡرِض ِإَوذح أ

َ  مح َن ٱۡلح
ِجنهة  ِِف ُبُطونِ 

َ
َهَٰتِكُ  أ مه

ُ
نُفَسكُ  مح  أ

َ
ٓواْ أ لَُم بَِمِن  مح  فَََل تَُزكُّ عح

َ
ُهَو أ

َٰ  ٣٢ٱتهََّقَٰٓ  ِي تََوله فََرَءيحَت ٱَّله
َ
َدىَٰٓ  ٣٣أ كح

َ
َط َٰ قَلِيَل  َوأ عح

َ
 ٣٤ َوأ
ِعنَدهُۥ ِعلحُم ٱلحَغيحِب َفُهَو يََرىَٰٓ 

َ
 بَِما  ٣٥أ

ح
مح لَمح يُنَبهأ

َ
ِِف ُصُحِف أ

َٰٓ ِإَوبحَرَٰهِ  ٣٦ُموَسَٰ  ِي َوِفه َرىَٰ  ٣٧يَم ٱَّله خح
ُ
َر أ  تَزُِر َوازَِرة  وِزح

َله
َ
أ

٣٨  
َ
نَسَِٰن إَِله َما َسََعَٰ ن له َوأ ِ

َيُهۥ َسوحَف يَُرىَٰ  ٣٩يحَس لَِلح نه َسعح
َ
 َوأ

َِفَٰ  ٤٠ وح
َ َزآَء ٱۡلح َ َُٰه ٱۡلح حُمنَتَِهَٰ  ٤١ُثمه َُيحَزى نه إَِلَٰ َرِبَِك ٱل

َ
 ٤٢َوأ

نهُهۥ ُهَو 
َ
بحَك َٰ َوأ

َ
َحَك َوأ ضح

َ
َيا  ٤٣أ حح

َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤َوأ

اچ٢٨أ ية مالحظة:   رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چَشيحـ  
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 چةَ ٓاءَ ٱلنهشَ چ٤٧
ابن كثري بفتح الشني وأألف 

بعدها مث مهزة مفتوحة مع املد 

 املتصل.
 

اچ٥١  چَوَثُمود 

ابن كثري بتنوين مض مع 

 الإخفاء.

 
 

 

 

 

 

 

 القمر ُسوَرة

 چۦفِيهِ چ٤
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

اعِ چ٦  چۦٱله
ابن كثري ابلياء وصاًل وللزبي 

ثبات وقفًا.  وجه ابلإ

 . والوهجان يف الطيبة

 چر  نُّكح چ
ساكن الاكف.  ابن كثري ابإ

نََثَٰ 
ُ َكَر َوٱۡلح ِ ٱَّله وحَجنيح نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
َّنَٰ  ٤٥َوأ َفة  إَِذا ُتمح  ِمن نُّطح
نه َعلَيحهِ  ٤٦

َ
ةَ َوأ

َ
أ َرىَٰ ٱلنهشح خح

ُ َّنَٰ  ٤٧ٱۡلح قح
َ
َّنَٰ َوأ غح

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨َوأ

َرىَٰ  عح نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلِشِ
َ
لََك  ٤٩َوأ هح

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
وَلَٰ َوأ

ُ  ٥٠ََعًدا ٱۡلح
 ْ بحََّقَٰ  َوَثُموَدا

َ
ٓ أ ْ هُ  مح إِنههُ ۖ   َوقَوحَم نُوح  ِمِن َقبحُل  ٥١َفَما  مح ََكنُوا
َغَٰ  طح
َ
لََم َوأ ظح

َ
حمُ  ٥٢ أ تَفَِكَة َوٱل َوىَٰ ؤح هح

َ
َٰ  ٥٣أ ََٰها َما َغَشه ى َفَغشه

ِيِ َءاََلٓءِ َرِبَِك َتَتَماَرىَٰ  ٥٤
َ
َهََٰذا نَِذير  ِمَِن ٱنلُُّذرِ  ٥٥فَبِأ
 
ُ   ٥٦وَلَٰٓ ٱۡلح

َ
ِ ََكِشَفٌة  ٥٧زِفَِت ٱٓأۡلزَِفُة أ لَيحَس لََها ِمن ُدوِن ٱَّلله

َجُبوَن  ٥٨ َِديِث َتعح فَِمنح َهََٰذا ٱۡلح
َ
َحُكوَن َوََل  ٥٩أ َوتَضح

نتُ  ٦٠َتبحُكوَن 
َ
ُبُدواْ۩  ِۤهَّلِل ْۤاوُدُجۡسٱَف ٦١َسَِٰمُدوَن  مح َوأ  ٦٢َوٱعح

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

اَعُة َوٱنَشقه ٱلحَقَمُر  َبِت ٱلسه ََتَ ْ َءايَة   ١ٱقح ا ِإَون يََروح
َتِمِر   سح ر  مُّ ْ ِسحح ْ َوَيُقولُوا رُِضوا َبُعٓواْ  ٢ُيعح ْ َوٱته بُوا َوَكذه

َوآَءهُ  هح
َ
ر   ۖ  مح أ مح

َ
َتقِِر   َوَُّكُّ أ سح ۢنَبآِء مِِ  مَولََقدح َجآَءهُ  ٣مُّ

َ َن ٱۡلح
َدَجٌر  هِ َما فِي ِن ٱنلُُّذُر ۖ   َمُۢة َبَٰلَِغة  ِحكح  ٤ُمزح  ٥َفَما ُتغح

ُع ۖ   مح َفَتَوله َعنحهُ  اعِ يَوحَم يَدح ء   ٱله ُكر  إَِلَٰ ََشح
 ٦ نُّ

 القمر ُسوَرة
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اعِ چ٨   چۦٱله
ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

 

چن اوَِعُيوچ١٢

ابن كثري بكرس العني.

 چۥوََۡحَلحَنَٰهُ چ١٣
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 معًا. چٱلحُقَرانِ چ١٧

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 

 

 

 

 چ٢٥
َ
  چلحَِّقَ •أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

  چۦَعلَيحهِ چ
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

بحَصَُٰرهُ 
َ
ًعا أ نههُ  مح ُخشه

َ
َداِث َكأ جح

َ نتَِّش   مح ََيحرُُجوَن ِمَن ٱۡلح َجَراد  مُّ
ِطعِنَي إَِل  ٧ هح اعِ مُّ َٰفُِروَن َهََٰذا يَوحٌم َعِّس  َيُقوُل ۖ   ٱله  ٨ٱلحَك
بَتح َقبحلَهُ ۞  ْ َُمحُنون   مح َكذه ْ َعبحَدنَا َوقَالُوا بُوا قَوحُم نُوح  فََكذه

لُوب  فَٱنَتِِصح  ٩َوٱزحُدِجَر  ِنِ َمغح
َ
ۥٓ أ ٓ  ١٠ فََدََع َربهُه َنا  َفَفَتحح

بح 
َ
نحَهِمر  أ َمآءِ بَِمآء  مُّ ََٰب ٱلسه   ١١َو

َ نَا ٱۡلح رح َََّق ُعُيون ا ۡرَض َوفَجه فَٱتلح
ر  قَدح قُِدَر  مح

َ
َٰٓ أ حَمآُء لََعَ َٰح  َوُدُِس  ُه وََۡحَلحَنَٰ  ١٢ٱل َو

لح
َ
َٰ َذاِت أ  ١٣لََعَ

 ٓ ُينَِنا َجَزا عح
َ
ِ ََتحرِي بِأ ِ َنََٰهآ َءايَة   ١٤َمن ََكَن ُكفَِر ء  ل َولََقد تهَركح

كِر   ده  ِمن مُّ
نَا  ١٦ فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب َونُُذرِ  ١٥َفَهلح ح َولََقدح يَّسه

كِر  ٱلحُقرحَءاَن  ده  ِمن مُّ
رِ َفَهلح

بَتح ََعد  فََكيحَف ََكَن  ١٧لَِِّلِكح َكذه
رحَسلحَنا َعلَيحهِ  ١٨َعَذاَِب َونُُذرِ 

َ
ٓ أ ا ا ِِف يَوحِم  مح إِنه َص  ا َصح رِيح 

َتِمِر   سح نههُ  ١٩ََنحس  مُّ
َ
نَقعِر   مح تََنُِع ٱنلهاَس َكأ ل  مُّ

َجاُز ََّنح عح
َ
 ٢٠أ

نَا  ٢١فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب َونُُذرِ  ح رِ ٱلحُقرحَءاَن َولََقدح يَّسه لَِِّلِكح
كِر   ده  ِمن مُّ

بَتح َثُموُد بِٱنلُُّذرِ  ٢٢َفَهلح
ا ِمِنها  ٢٣َكذه بََّش 

َ
َفَقالُٓواْ أ

آ إِ  ۥٓ إِنه ا نهتهبُِعُه ا له َوَِٰحد  ُءلحَِّقَ  ٢٤ُعر  َِف َضَلَٰل  وَسُ ذ 
َ
ُر َعلَيح أ  هِ ٱَِّلِكح

ِۡش  
َ
اٌب أ اُب  ٢٥ِمنُۢ بَيحنَِنا بَلح ُهَو َكذه ِن ٱلحَكذه ا مه لَُموَن َغد  َسَيعح

ِۡشُ 
َ ه إِنها ُمرحِسلُواْ ٱنلهاقَةِ فِتحنَ  ٢٦ ٱۡلح تَقِبحهُ  مح هُ ة  ل َطَِبح  مح فَٱرح  ٢٧َوٱصح
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 معًا. چٱلحُقَرانِ چ٣٢

 ابلنقل.ابن كثري 

 

 چۥَوُدوهُ َرَٰ چ٣٧
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چ َجا َءاَل چ٤١

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

ولقنبل وهجان تسهيل الثانية 

  وهو املقدم

ٓ چ  چ اَل • ءَ َجا

بدال أألفًا مع املد  .املش بع والإ

 چ اَل ٓاَجا چ

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال، التسهيل  للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

َنَٰهُ چ٤٩   چۥَخلَقح
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َمُۢة بَيحَنهُ  مح َونَبِِئحهُ  حَمآَء قِسح نه ٱل
َ
حَتَۡض  ۖ   مح أ  ِۡشحب  ُمُّ

 ٢٨ُكُّ
ْ َصاِحَبهُ  ا فََكيحَف ََكَن َعَذاَِب  ٢٩َفَتَعاَطَٰ َفَعَقَر  مح َفَناَدوح

ٓ  ٣٠َونُُذرِ  ا رحَسلحَنا َعلَيحهِ إِنه
َ
ْ َوَِٰحَدة  فََّكنُ  َصيحَحة   مح أ  َكَهِشيمِ  وا

َتِظرِ  ُمحح
ح نَا  ٣١ ٱل ح كِر  ٱلحُقرحَءاَن َولََقدح يَّسه ده  ِمن مُّ

رِ َفَهلح
لَِِّلِكح

بَتح قَوحُم لُوطِۢ بِٱنلُّ  ٣٢ رحَسلحَنا  ٣٣ُذرِ َكذه
َ
ٓ أ ا َحاِصًبا  مح َعلَيحهِ إِنه

ٓ َءاَل لُوط   هيحَنَٰهُ ۖ   إَِله ِ  مَنه َمة  ِمِنح ِعنِدنَ  ٣٤َسَحر  ب َكَذَٰلَِك ا   ِنِعح
نَذرَهُ  ٣٥ََنحزِي َمن َشَكَر 

َ
اْ بِٱنلُُّذرِ بَ  مَولََقدح أ َشتََنا َفَتَماَروح طح

ُيَنهُ  هُ َوُدوَولََقدح َرَٰ  ٣٦ عح
َ
ٓ أ َنا فَُذوقُواْ  مح َعن َضيحفِهِۦ َفَطَمسح

َتقِِر  بُ  مَولََقدح َصبهَحهُ  ٣٧َعَذاَِب َونُُذرِ  سح َرةً َعَذاب  مُّ  ٣٨كح
 َعَذاَِب َونُُذرِ 

ْ نَا  ٣٩فَُذوقُوا ح رِ َفَهلح ٱلحُقرحَءاَن َولََقدح يَّسه
لَِِّلِكح

كِر   ده َن ٱنلُُّذُر َجآَء َءاَل َولََقدح  ٤٠ِمن مُّ بُواْ  ٤١فِرحَعوح َكذه
َنَٰهُ أَِب َخذح

َ
َذ َعزِيز   مح تََٰيَٰتَِنا ُُكَِِها فَأ خح

َ
َتِدر  أ

قح ارُكُ  ٤٢مُّ ُكفه
َ
 مح أ

ْوَلَٰٓئِكُ َخۡيح  
ُ
مح لَكُ  مح ِمِنح أ

َ
ُبرِ َرآَءة  بَ  مأ مح َيُقولُوَن  ٤٣ِِف ٱلزُّ

َ
أ

نَتِِص   بَُر  ٤٤ََنحُن ََجِيع  مُّ ُع َوُيَولُّوَن ٱلُّ َمح َزُم ٱۡلح بَِل  ٤٥َسُيهح
اَعُة َموحِعُدهُ  َمرُّ  مح ٱلسه

َ
َهَٰ َوأ دح

َ
اَعُة أ رِِمنَي ِِف  إِنه  ٤٦َوٱلسه حُمجح ٱل

َٰ وُُجوهِهِ  ٤٧َضَلَٰل  وَُسُعر   َحُبوَن ِِف ٱنلهارِ لََعَ ُذوقُواْ  مح يَوحَم يُسح
ء  َخلَقح إِنها ُكه  ٤٨َمسه َسَقَر   ٤٩ بَِقَدر   هُ َنَٰ ََشح
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  چۥَفَعلُوهُ چ٥٢
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 

 

 

 

 ُسوَرة الرمحن
 

 چٱلحُقَرانِ چ٢

 ابلنقل.ابن كثري 

 

ََِصِ  ِۢح بِٱِلح ٓ إَِله َوَِٰحَدة  َُكَمح ُرنَا مح
َ
ٓ أ َنآ  ٥٠َوَما لَكح هح

َ
 َولََقدح أ

َياَعكُ  شح
َ
كِر   مح أ ده  ِمن مُّ

ء  َفَعلُو ٥١َفَهلح ُبرِ  هُ َوَُّكُّ ََشح   ِِف ٱلزُّ
َتَطٌر  ٥٢ سح  َصغِۡي  َوَكبِۡي  مُّ

َٰت   ٥٣َوَُّكُّ حُمتهقنَِي ِِف َجنه إِنه ٱل
ِۢ  ٥٤ َوَنَهر   َتِدر

قح ق  ِعنَد َملِيك  مُّ َعِد ِصدح  ٥٥ ِِف َمقح
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َمَُٰن  نَسََٰن  ٢ٱلحُقرحَءاَن َعلهَم  ١ٱلرهحح ِ
 َعلهَمهُ  ٣َخلََق ٱۡلح

ََياَن  َبان   ٤ٱِلح َقَمُر ِِبُسح
ُس َوٱلح مح َجُر  ٥ٱلشه ُم َوٱلشه َوٱنلهجح

ُجَداِن  حِمََياَن  ٦يَسح َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱل َغوحاْ  ٧َوٱلسه َله َتطح
َ
أ

حِمََياِن  حِمََياَن  ٨ِِف ٱل واْ ٱل ِط َوََل َُّتحِّسُ َن بِٱلحقِسح حَوزح قِيُمواْ ٱل
َ
َوأ

ۡرَض َوَضَعهَ  ٩
َ نَاِم َوٱۡلح

َ ُل  ١٠ا لِِلح َِٰكَهة  َوٱنلهخح  فِيَها َف
َماِم  كح

َ يحَحاُن  ١١َذاُت ٱۡلح ِف َوٱلره َبُّ ُذو ٱلحَعصح   ١٢َوٱۡلح
بَانِ  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
نَسََٰن ِمن  ١٣ فَبِأ ِ

َخلََق ٱۡلح
ارِ  َفخه

َصَٰل  َكٱلح
ار   ١٤َصلح

ارِج  ِمِن نه َآنه ِمن مه  وََخلََق ٱۡلح
بَاِن  ١٥ ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
ِ  ١٦فَبِأ َِقنيح َمّشح

ح  َربُّ ٱل
 ِ رَِبنيح َمغح

ح بَاِن  ١٧َوَربُّ ٱل ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
 ١٨فَبِأ

َمَٰنُ چ١أ ية مالحظة:   رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چٱلرهحح

نَامِ چ١٠أ ية مالحظة: 
َ  رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چلِِلح

 الرحمن ُسوَرة
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 چَواظ  شِ چ٣٥

 ابن كثري بكرس الشني.

 چَوَُنَاس  چ

ابن كثري بتنوين كرس بدل 

 الضم.

 

 

 

َريحِن يَلحَتقَِياِن  َحح زَ  ١٩َمَرَج ٱِلح  ٢٠ا َيبحغَِياِن ـخ  له بَيحَنُهَما بَرح
بَاِن  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
لُُؤ ََيحُرُج ِمنحُهَما ٱللُّؤح  ٢١فَبِأ

حَمرحَجاُن  بَانِ  ٢٢َوٱل ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
ََوارِ  ٢٣ فَبِأ َوََلُ ٱۡلح

حُمنشَ  َلَٰمِ اـ َ ٱل عح
َ رِ َكٱۡلح َحح

ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما ٢٤ ُت ِِف ٱِلح
َ
 فَبِأ

بَاِن  يحَها فَان   ٢٥تَُكِذِ
ُه َرِبَِك ُذو َوَيبحََّقَٰ وَجح  ٢٦ُكُّ َمنح َعلَ

َراِم  كح ِ
َلَِٰل َوٱۡلح َ بَاِن  ٢٧ٱۡلح ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
 ٢٨فَبِأ

ۡرِض ـ َ يَسح 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو م  ُهَو  ۖ  لُُهۥ َمن ِِف ٱلسه ن  ُكه يَوح

ح
 ٢٩ِِف َشأ

بَاِن  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
ُرُغ لَكُ  ٣٠فَبِأ يَُّه  مح َسَنفح

َ
أ

بَاِن  ٣١ ٱثلهَقََلنِ  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
َّشَ  ٣٢فَبِأ تََٰيََٰمعح

تُ  َتَطعح نِس إِِن ٱسح ِ
ِنِ َوٱۡلح ِ

َمََٰوَِٰت  مح ٱۡلح َطارِ ٱلسه
قح
َ
ن تَنُفُذواْ ِمنح أ

َ
أ

 ْ ۡرِض فَٱنُفُذوا
َ َطَٰن   ۖ  َوٱۡلح

ِيِ َءاََلٓءِ  ٣٣ََل تَنُفُذوَن إَِله بُِسلح
َ
فَبِأ

بَاِن  ار  ُشَواظ  يُرحَسُل َعلَيحُكَما  ٣٤َرِبُِكَما تَُكِذِ
ِمِن نه

اِن  َوَُنَاس   بَاِن  ٣٥فَََل تَنَتِِصَ ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
فَبِأ

َدة  َكٱِلَِهانِ  ٣٦ َمآُء فََّكنَتح َورح ِت ٱلسه ِيِ  ٣٧ فَإَِذا ٱنَشقه
َ
فَبِأ

ُل َعن َذۢنبِهِۦٓ ـ َ ا يُسح ـذ  له َفَيوحَمئِ  ٣٨بَاِن َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكذِِ 
بَاِن  ٣٩إِنس  َوََل َجآِن   ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
 ٤٠فَبِأ
رُِموَن بِِسيَمَٰهُ  حُمجح َرُف ٱل َٰ  مح ُيعح قحَداِم َفُيؤحَخُذ بِٱنلهَو

َ  ٤١َِّص َوٱۡلح
ار  چ٣٥أ ية مالحظة: 

 الأول رأأس أ ية، فهي  معدودة للجميع. املدينامليك و يعده  چِمِن نه
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بَاِن  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهِت  ٤٢فَبِأ

رُِموَن  حُمجح ُب بَِها ٱل َ َۡحِيم  َءان   ٤٣يَُكِذِ َيُطوفُوَن بَيحَنَها َوَبنيح
بَاِن  ٤٤ ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
َمَقاَم َولَِمنح َخاَف  ٤٥فَبِأ

بَاِن  ٤٦َرِبِهِۦ َجنهَتاِن  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
َذَواتَآ  ٤٧فَبِأ

َنان   فح
َ
بَانِ  ٤٨أ ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
فِيِهَما َعيحَناِن  ٤٩ فَبِأ

بَانِ  ٥٠ََتحرَِياِن  ِيِ َءاََلِٓء َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
ِ  ٥١ فَبِأ

فِيِهَما ِمن ُكِ
َِٰكَهة  َزوحَجاِن  ِيِ َءاََلٓ  ٥٢َف

َ
بَانِ فَبِأ  ٥٣ ءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َٰ ـ ِ ُمتهكِ  ق   نَي لََعَ َ تََبح ِ َدان   ۖ  فُُرِۢش َبَطآئُِنَها ِمنح إِسح َنهتَنيح
 وََجَّن ٱۡلح

ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تُكَ  ٥٤
َ
بَاِن فَبِأ َِٰصَرَُٰت  ٥٥ِذِ  فِيِهنه َق

ِمثحُهنه إِنس  َقبحلَهُ  رحِف لَمح َيطح ِيِ َءاََلٓءِ  ٥٦َوََل َجآِن   مح ٱلطه
َ
فَبِأ

بَانِ  حَمرحَجاُن  ٥٧ َرِبُِكَما تَُكِذِ َاقُوُت َوٱل نهُهنه ٱَلح
َ
ِيِ  ٥٨َكأ

َ
فَبِأ

بَانِ  َسَِٰن إَِله  ٥٩ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ ِحح
َهلح َجَزآُء ٱۡلح

َسَُٰن  ِحح
ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما  ٦٠ٱۡلح

َ
بَاِن فَبِأ َوِمن ُدونِِهَما  ٦١تَُكِذِ

بَاِن  ٦٢َتاِن َجنه  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
َتاِن  ٦٣فَبِأ َهآمه  ٦٤ُمدح

بَانِ  ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
اَخَتاِن  ٦٥ فَبِأ فِيِهَما َعيحَناِن نَضه
ِيِ َءاََلٓ  ٦٦

َ
بَاِن فَبِأ َِٰكَهة   ٦٧ءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ َوََّنحل   فِيِهَما َف
ان   بَاِن  ٦٨َوُرمه ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ

َ
 ٦٩فَبِأ
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 سورة الواقعة

 

 

 

 

 

 

بَانِ  ٧٠فِيِهنه َخيحَرٌَٰت ِحَسان   ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ
َ
  فَبِأ

َِياِم  ٧١ ُصوَرَٰت  ِِف ٱۡلح قح ِيِ َءاََلٓءِ َرِبُِكَما  ٧٢ُحور  مه
َ
 فَبِأ

بَاِن  ِمثحُهنه إِنس  َقبحلَهُ  ٧٣تَُكِذِ  َوََل َجآِن   مح لَمح َيطح
ِيِ  ٧٤

َ
بَافَبِأ َٰ ـ ِ ُمتهكِ  ٧٥ِن َءاََلٓءِ َرِبُِكَما تَُكِذِ  نَي لََعَ

ِيِ َءاََلٓ  ٧٦ َرفحَرف  ُخۡضح  وََعبحَقرِِي  ِحَسان  
َ
ءِ َرِبُِكَما فَبِأ

بَانِ  ُم َرِبَِك ذِ  ٧٧ تَُكِذِ َراِم ي ٱتََبََٰرَك ٱسح كح ِ
َلَِٰل َوٱۡلح َ  ٧٨ۡلح

 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

حَواقَِعُة  َعتَِها  ١إَِذا َوَقَعِت ٱل  افَِعةٌ ة  ره َخافِضَ  ٢ََكذِبٌَة لَيحَس لَِوقح
ا  ٣ ۡرُض رَِج 

َ ِت ٱۡلح ا  ٤إَِذا رُجه َباُل بَِس  ِ
ِت ٱۡلح فََّكنَتح  ٥َوبُسه

ا  ۢنَبِث  ََٰثة   مح َوُكنتُ  ٦َهَبآء  مُّ ا ثََل َوَٰج  زح
َ
حَميحَمَنةِ َمآ  ٧أ َحَُٰب ٱل صح

َ
فَأ

حمَ  َحَُٰب ٱل صح
َ
حَمشح  ٨يحَمَنةِ أ َحَُٰب ٱل صح

َ
َحَُٰب ـ َ َوأ صح

َ
ٓ أ َمةِ َما

حَمشح  َٰبُِقوَن  ٩َمةِ ـ َ ٱل َٰبُِقوَن ٱلسه ُبوَن  ١٠َوٱلسه حُمَقره ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
 ١١أ

َِٰت ٱنلهعِيِم  لنَِي ثُلهة  ِمَِن  ١٢ِِف َجنه وه
َ َوقَلِيل  ِمَِن  ١٣ٱۡلح

وحُضونَة   ١٤ ٱٓأۡلِخرِينَ  ر  مه َٰ ُِسُ
تهكِ  ١٥ لََعَ َٰبِلنِيَ نَي ـ ِ مُّ َٰ  ١٦ َعلَيحَها ُمَت

حَميحَمَنةِ چ٨أ ية مالحظة:  َحَُٰب ٱل صح
َ
حَمشح چ٩وأ ية  چ فَأ َحَُٰب ٱل صح

َ
امليك رأأس أ ية، فهام  اميعده چَمةِ ـ َ َوأ

 معدودتني لبن كثري.

  

 الواقعة ُسوَرة
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 چفُونَ يَُنَ چ١٩

 ابن كثري بفتح الزاي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چ٤٧
َ
 چ چَذا•أ

َ
  چنها•أ

ابن كثري بتسهيل اهلمزة 

  .الثانية يف اللكمتني

 چتحَنامُ چ

 ابن كثري بضم املمي.

ونَ  مح َيُطوُف َعلَيحهِ  ُ َِله بَارِيَق  ١٧ وِلحَدَٰن  ُمُّ
َ
َواب  َوأ كح

َ
س  بِأ

ح
 َوَكأ

عِي   ١٨ ن  ـِمِن مه
ُعوَن َعنحَها َوََل ـله َِٰكَهة   ١٩يَُنِفُوَن ا يَُصده َوَف
ونَ  ُ ا َيَتَخۡيه َتُهوَن  ٢٠ ِمِمه ا يَشح  ٢٢ وَُحوٌر ِعني   ٢١َوَۡلحِم َطۡيح  ِمِمه

َثَٰ  مح
َ
ُنونِ َكأ حَمكح لُوِٕ ٱل ؤح

َملُوَن  ٢٣ ِل ٱللُّ ْ َيعح ُۢ بَِما ََكنُوا ََل  ٢٤َجَزآَء
ا َوََل  و  َمُعوَن فِيَها لَغح ثِيًمايَسح
ح
ا ٢٥ تَأ ا إَِله قِيَل  َسَلَٰم   ٢٦ َسَلَٰم 

َِمنيِ  َحَُٰب ٱَلح صح
َ
َِمنِي َمآ أ َحَُٰب ٱَلح صح

َ
ر   ٢٧ َوأ حُضود   ِِف ِسدح  ٢٨ ُمه

نُضود   ُدود   ٢٩ َوَطلحح  مه مح ُكوب   ٣٠ َوِظِل  مه سح  ٣١ َوَمآء  مه
َِٰكَهة  َكثِۡيَ  ُنوَعة  ـله  ٣٢ة  َوَف ُطوَعة  َوََل َممح َوفُرُش   ٣٣ ا َمقح

فُوَعة   رح َنَُٰهنه  ٣٤مه
ح
نَشأ
َ
ٓ أ ا بحَكاًرا ٣٥إِنَشآء  إِنه

َ
 ٣٦ فََجَعلحَنَُٰهنه أ

تحَرا
َ
َِمنيِ ـِلِ  ٣٧ ب اُعُرًبا أ َحَِٰب ٱَلح صح

َ
لنَِي  ٣٨ أ وه

َ  ٣٩ثُلهة  ِمَِن ٱۡلح
َحَُٰب  ٤٠ َوثُلهة  ِمَِن ٱٓأۡلِخرِينَ  صح

َ
َماِل َمآ أ َحَُٰب ٱلِشِ صح

َ
َمالِ  َوأ  ٱلِشِ

  ٤٣ م  َوِظِل  ِمِن َُيحُمو ٤٢ ِِف َسُموم  وََۡحِيم   ٤١
 بَارِد  َوََل َله

َفنِيَ  مح إِنههُ  ٤٤ َكرِيم   َٰلَِك ُمَتح وَن لََعَ  ٤٥ ََكنُواْ َقبحَل َذ َوََكنُواْ يُِِصُّ
ِنِث ٱلحَعِظيمِ  ئَِذاَوََكنُواْ َيُقولُوَن  ٤٦ ٱۡلح

َ
َوُكنها تَُراب ا وَِعَظًَٰما  ِمتحَنا أ

ءِنها
َ
َو  ٤٧ لََمبحُعوثُونَ  أ

َ
لُونَ أ وه

َ لنَِي  ٤٨ َءابَآُؤنَا ٱۡلح وه
َ قُلح إِنه ٱۡلح

لُوم   ٤٩َوٱٓأۡلِخرِيَن  عح م  مه َِٰت يَوح َٰ ُموُعوَن إَِلَٰ ِمي  ٥٠لََمجح
بَارِيقَ چ١٨أ ية مالحظة: 

َ
 أ يةو . يعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثري چوََۡحِيم  چ٤٢ أ يةو  چَوأ

َوََل چ٢٥أ ية و  .فهي  غري معدودة لبن كثري، ل يعدها امليك رأأس أ ية چَيُقولُونَ چ٤٧ أ يةو  چوَُحوٌر ِعني  چ٢٢
ثِيًما
ح
َِمنيِ چ٢٧وأ ية . لبن كثريل يعدها امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چ تَأ َحَُٰب ٱَلح صح

َ
َحَُٰب چ٤١وأ ية  چَوأ صح

َ
َوأ

َمالِ  .لبن كثرييعدهام امليك رأأس أ ية، فهام معدودتني  چٱلِشِ
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 چۦَعلَيحهِ چ٥٤
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 چَب َۡشح چ٥٥

ثري بفتح الشني.ابن ك 

 لكه چۥمُ نتُ ۬اءَ چ٥٩

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

نَاچ٦٠  چقََدرح

ثري بتخفيف ادلال.ابن ك 

 چةَ ٓاءَ ٱلنهشَ چ٦٢
ابن كثري بفتح الشني وأألف بعدها 

 مث مهزة مفتوحة مع املد املتصل.

ُرونَ تَذه چ  چكه

 ابن كثري بتشديد اذلال.

ُهونَ ۥ مُ َفَظلحتُ چ٦٥  چَتَفكه

الزبي: وهجان بتخفيف التاء 

وبتشديدها مع املد  كحفص.

 والوهجان يف الطيبة.  املش بع.

قال يف النرش: "أأن التشديد وجه 

حاكية ل رواية فال يؤخذ به 

للزبي". وقد مر مثلها يف أ ل معران 

 .341أ ية 

 چۥَۡلََعلحَنَٰهُ چ٦٥

ُُموهُ چ٦٩ نَزتلح
َ
 چۥأ
  چۥَجَعلحَنَٰهُ چ٧٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

بُوَن  مح ُثمه إِنهكُ  حُمَكِذِ ٓالُّوَن ٱل َها ٱلضه يُّ
َ
ٓأَلُِكُوَن ِمن َشَجر   ٥١أ
ُُطوَن وَن ِمنح ـ ُ َفَمالِ  ٥٢ِمِن َزقُّوم   ِمَن  هِ فََشَٰرُِبوَن َعلَيح  ٥٣َها ٱِلح
َِمي حِهيمِ ُۡشحَب فََشَٰرُِبوَن  ٥٤ مِ ٱۡلح  يَوحَم ٱِلِينِ  مح َذا نُُزلُهُ َهَٰ  ٥٥ ٱل
َنَٰكُ  ٥٦ قُونَ  مح ََنحُن َخلَقح ََل تَُصِدِ تُ  ٥٧ فَلَوح فََرَءيح

َ
ُنوَن مه  مأ ا ُتمح

نتُ  ٥٨
َ
مح ََنحُن ٱلحَخَٰلُِقوَن  مح َءأ

َ
ۥٓ أ نَا ََنحُن  ٥٩ََّتحلُُقونَُه رح قَده

حَموحَت َوَما ََنحُن  ُبوقنَِي بَيحَنُكُم ٱل َٰٓ  ٦٠بَِمسح َل لََعَ َبِدِ ن نُّ
َ
 أ

َثَٰلَكُ  مح
َ
لَُموَن  مح َونُنِشَئكُ  مح أ ُتُم  ٦١ِِف َما ََل َتعح َولََقدح َعلِمح

ةَ 
َ
أ ََل ٱلنهشح وَلَٰ فَلَوح

ُ ُروَن ٱۡلح تُ  ٦٢تََذكه فََرَءيح
َ
 ٦٣ ا ََتحُرثُونَ مه  مأ

نتُ 
َ
َٰرُِعوَن  مح َءأ مح ََنحُن ٱلزه

َ
ۥٓ أ رَُعونَُه َ  ٦٤تَزح  هُ وح نََشآُء َۡلََعلحَنَٰ ل

ا ُهونَ  مح َفَظلحتُ  ُحَطَٰم  َرُموَن  ٦٥ َتَفكه بَلح ََنحُن  ٦٦إِنها لَُمغح
ح  ٦٧َُمحُروُموَن  ُتُم ٱل فََرَءيح

َ
ُبوَن أ َ ِي تَّشح نتُ  ٦٨َمآَء ٱَّله

َ
 مح َءأ

ُُمو نَزتلح
َ
حُمزح  هُ أ حُمَنِلُونَ ِمَن ٱل مح ََنحُن ٱل

َ
 هُ َجَعلحَنَٰ  لَوح نََشآءُ  ٦٩ ِن أ

ََل  ا فَلَوح َجاج 
ُ
ُكُروَن  أ ُتُم ٱنلهاَر  ٧٠تَشح فََرَءيح

َ
 ٧١ُروَن ٱلهِت تُوأ

نتُ 
َ
  مح َءأ

ح
نَشأ
َ
مح ََنح شَ  مح تُ أ

َ
حُمنشِ َجَرَتَهآ أ ََنحُن َجَعلحَنََٰها  ٧٢وَن ـ ُ ُن ٱل

كَِرة  َوَمَتَٰ  ِ تَذح ا لِ وِينَ ع  ِم َرِبَِك ٱلحَعِظيِم  ٧٣ لحُمقح ۞  ٧٤فََسِبِحح بِٱسح
َٰقِِع ٱنلُُّجومِ فَََلٓ  قحِسُم بَِمَو
ُ
لَُمونَ  وح له  م  ِإَونهُهۥ لََقسَ  ٧٥ أ  ٧٦ َعِظيمٌ  َتعح
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 چُقَران  لَ چ٧٧

 ابن كثري ابلنقل.

 

 
 

 

  چۦإََِلحهِ چ٨٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چهوََجنه چ٨٩

 ابن كثري وقفًا ابلهاء.

 

 

 

 
 

 

 

 

 احلديد ُسوَرة

 

 
 

ُنو ٧٧َكرِيم  لَُقرحَءان  إِنهُهۥ  كح ۥٓ إَِله ـله  ٧٨ن  ِِف كَِتَٰب  مه ُه  ا َيَمسُّ
ُروَن  حُمَطهه َِديِث  ٨٠ِبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي ن ره تََنِيل  مِِ  ٧٩ٱل فَبَِهََٰذا ٱۡلح

َ
 أ

نتُ 
َ
هُِنوَن مُّ  مأ نهكُ  مح َوََتحَعلُوَن رِزحقَكُ  ٨١دح

َ
بُوَن  مح أ  ٨٢تَُكِذِ

ُلحُقوَم  ََلٓ إَِذا بَلََغِت ٱۡلح نتُ  ٨٣فَلَوح
َ
َوََنحُن  ٨٤ِحيَنئِذ  تَنُظُروَن  مح َوأ

قحَرُب إََِلح 
َ
وَن ـله  نَوَلَٰكِ  مح مِنكُ  هِ أ ََلٓ  ٨٥ا ُتبحِِصُ  فَلَوح

َ َمِديننَِي  مح إِن ُكنتُ  ٓ إِن ُكنتُ  ٨٦َغۡيح  َصَِٰدقنَِي  مح تَرحِجُعوَنَها
بنِيَ  ٨٧ حُمَقره ٓ إِن ََكَن ِمَن ٱل ا مه

َ
ح  َوَريحَحان   ٨٨ فَأ  وََجنهُت فََروح
َحَٰبِ  ٨٩نَعِيم   صح

َ
ٓ إِن ََكَن ِمنح أ ا مه

َ
َِمنِي  َوأ َك م  له فََسَلَٰ  ٩٠ٱَلح

َِمنِي  َحَِٰب ٱَلح صح
َ
بنَِي  ٩١ِمنح أ حُمَكِذِ ٓ إِن ََكَن ِمَن ٱل ا مه

َ
َوأ

ٓالِنَِي  ل  ِمِنح َۡحِيم   ٩٢ٱلضه لَِيُة َجِحيم   ٩٣َفَُنُ  إِنه  ٩٤َوتَصح
َقِنِي َذا لَُهَو َحقُّ َهَٰ  ِم َرِبَِك ٱلحَعِظيِم  َسِبِحح فَ  ٩٥ٱَلح  ٩٦بِٱسح

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه َِكيمُ  َسبهَح َّلِله ََلُۥ  ١ َوُهَو ٱلحَعزِيُز ٱۡلح

ۡرِض  
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ۦ َوُيِميُت   ُملحُك ٱلسه ِ ء قَِديٌر  يُۡحح ِ ََشح

َٰ ُكِ َوُهَو لََعَ
َاِطُن   ُهوَ  ٢ َِٰهُر َوٱِلح ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظه وه

َ ء   بُِكِلِ  وَُهوَ  ٱۡلح  ٣َعلِيمٌ  ََشح
 

  

 الحديد ُسوَرة
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  چۦفِيهِ چ٧
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

 

چُل يَُنِ چ٩

ساكن النون خمفاة  ابن كثري ابإ

 وختفيف الزاي.

 

 

 

 

 

چَفُيَضِعُِفُهۥچ١١

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني ومض الفاء.

َتَوىَٰ  يهام  ُثمه ٱسح
َ
ۡرَض ِِف ِستهةِ أ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِي َخلََق ٱلسه  ُهَو ٱَّله
ۡرِض َوَما ََيحُرُج ِمنحَها َوَما ۖ   لََعَ ٱلحَعرحِش 

َ لَُم َما يَلُِج ِِف ٱۡلح َيعح
ُرُج  َمآءِ َوَما َيعح َن َما  مح َمَعكُ َوُهَو ۖ   فِيَهايََنُِل ِمَن ٱلسه يح

َ
أ

َملُوَن  ۖ  مح ُكنتُ  ُ بَِما َتعح َِٰت ُهۥ مُ ـله  ٤ ر  ـبَِصيَوٱَّلله َمََٰو لحُك ٱلسه
ۡرِض 
َ ُموُر  ۖ  َوٱۡلح

ُ ِ تُرحَجُع ٱۡلح حَل ِِف ٱنلهَهارِ  ٥ِإَوَل ٱَّلله يُولُِج ٱَله
ح  ُۢ  ۖ  لِ َوُيولُِج ٱنلهَهاَر ِِف ٱَله ُدورِ بَِذاِت  َوُهَو َعلِيُم َءاِمُنواْ  ٦ٱلصُّ

ا َجَعلَكُ  ْ ِممه نفُِقوا
َ
ِ َورَُسوَِلِۦ َوأ لَفِنَي فِيمُّ  مبِٱَّلله َتخح ۖ   هِ سح
ِيَن َءاَمُنواْ ِمنكُ  نَفُقواْ لَهُ وَ  مح فَٱَّله

َ
ر  َكبِۡي   مح أ جح

َ
 مح َوَما لَكُ  ٧أ

ِمُنوَن ََل  ُعوكُ تُؤح ِ َوٱلرهُسوُل يَدح ْ  مح بِٱَّلله ِمُنوا َوقَدح  مح بَِرِبِكُ تِلُؤح
َخَذ ِميَثََٰقكُ 

َ
ِمننَِي مُّ  مإِن ُكنتُ  مح أ ِي  ٨ؤح ُِل ُهَو ٱَّله َٰ  ُيََنِ لََعَ

رَِجكُ ـت  ِلِ َعبحِدهِۦٓ َءاتََٰيَٰتِۢ َبِيَِنَٰ  لَُمَِٰت إَِل ٱنلُّورِ مِِ  مُيخح  َن ٱلظُّ
َ بِكُ  ۖ  َله تُنفُِقواْ ِِف  مح َوَما لَكُ  ٩ِحيم  ف  ره لََرُءو مح ِإَونه ٱَّلله

َ
أ
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ِ ِميَرَُٰث ٱلسه ِ َوَّلِله َتوِي  ۖ  َسبِيِل ٱَّلله ََل يَسح

ََٰتَل مه  مِمنكُ  نَفَق ِمن َقبحِل ٱلحَفتحِح َوَق
َ
َظُم  ۖ  نح أ عح

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ
 ْ ََٰتلُوا ُد َوَق ْ ِمنُۢ َبعح نَفُقوا

َ
ِيَن أ  وََعَد ٱ ۖ  َدرََجة  ِمَِن ٱَّله

ُ َوُُكِ  َّلله
َّنَٰ   ُسح َملُوَن َخبِۡي   ٱۡلح ُ بَِما َتعح رُِض  ١٠َوٱَّلله ِي ُيقح ن َذا ٱَّله مه

ا  َ قَرحًضا َحَسن  ر  َكرِيم  َفُيَضَٰعَِفُهۥ ٱَّلله جح
َ
ۥٓ أ  ١١ََلُۥ َوََلُ
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رُ چ١٤ مح
َ
 چَجا أ

الزبي حبذف اهلمزة الأوىل 

مع القرص والتوسط، والقرص 

 أأوىل.

الثانية ولقنبل وهجان تسهيل 

 .وهو املقدم

ٓ چ رُ ۬ا ءَ َجا  چمح

بدال أألفًا مع املد  .املش بع والإ

ٓ چ رُ ٓا ءَ َجا  چمح

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال،  التسهيل للثانية، والإ

 واحلذف للأوىل.

 چَل نَزه چ١٦

 ابن كثري بتشديد الزاي.

قنَِي چ١٨ حُمَصِدِ ٱل
َقَٰتِ  حُمَصِدِ  چَوٱل

ابن كثري بتخفيف الصاد 

 فهيام.

 چُف يَُضعه چ

ابن كثري حبذف الألف 

 وتشديد العني.

ح  ِمَنَٰ يَوحَم تََرى ٱل حُمؤح ِمننَِي َوٱل ََعَٰ نُورُهُ ُمؤح يحِديهِ بَ  مِت يَسح
َ
َ أ   مح نيح

يحَمَٰنِهِ 
َ
َ  م  َوبِأ نحَهَُٰر بُّشح

َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َوحَم َجنه
َُٰكُم ٱَلح ى

ُز  ا  َخَِِٰلِيَن فِيهَ  َٰلَِك ُهَو ٱلحَفوح يَوحَم َيُقوُل  ١٢ٱلحَعِظيُم َذ
َتبِسح ِمن  ْ ٱنُظُرونَا َنقح ِيَن َءاَمُنوا َُٰت لَِّله َٰ حُمَنَٰفِ حُمَنَٰفُِقوَن َوٱل ٱل

ْ  قِيَل  مح نُّورِكُ  ا   مح َوَرآَءكُ  ٱرحِجُعوا ْ نُور  َِمُسوا  مبَيحَنهُ  َفُۡضَِب  فَٱتلح
 ِ َُة  ُهۥـر  له ُسوب َوَظَِٰهُرهُۥ ِمن قَِبلِهِ بَاُبُۢ بَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلرهۡحح

َعكُ  مح ُيَناُدوَنهُ  ١٣ ٱلحَعَذاُب  لَمح نَُكن مه
َ
ْ بََلَٰ  مح  أ  قَالُوا

نُفَسكُ  مح َفَتنتُ  مح َوَلَِٰكنهكُ 
َ
تُ  مح أ تَبحتُ  مح َوتََربهصح تح  مح َوٱرح ُكُم وََغره

َماِنُّ 
َ َٰ ٱۡلح ُر َحته مح

َ
ِ وََغرهكُ َجآَء أ ِ  مٱَّلله ِ ب َوحَم  ١٤ٱلحَغُروُر  ٱَّلله فَٱَلح

ْ  مح ِمنكُ ََل يُؤحَخُذ  ِيَن َكَفُروا يَة  َوََل ِمَن ٱَّله َُٰكُم  ۖ  فِدح َوى
ح
َمأ

لَىَٰكُ ۖ   ٱنلهارُ  حَمِصۡيُ َوبِئح ۖ   مح ِهَ َموح ِيَن ۞  ١٥ َس ٱل ِن لَِّله
ح
لَمح يَأ

َ
أ

ن ََّتحَشَع قُلُوُبهُ 
َ
ْ أ ِ َوَما  مح َءاَمُنٓوا رِ ٱَّلله

َِقِ َوََل  نََزَل َِّلِكح
ِمَن ٱۡلح

ْ ٱلحِكَتََٰب ِمن َقبحُل َفَطاَل َعلَيحِهُم  وتُوا
ُ
ِيَن أ ْ َكٱَّله يَُكونُوا
َمُد َفَقَستح قُلُوُبهُ 

َ َِٰسُقوَن  مح َوَكثِۡي  ِمِنحهُ ۖ   مح ٱۡلح نه  ١٦َف
َ
لَُمٓواْ أ ٱعح

تِهَ  َد َموح ۡرَض َبعح
َ ِ ٱۡلح َ يُۡحح  قَدح بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت ا   ٱَّلله

قِلُونَ  مح لََعلهكُ  قنِيَ إِنه  ١٧ َتعح ِدِ حُمصه َِٰت  ٱل َق ِدِ حُمصه قحَرُضواْ  َوٱل
َ
َوأ

ا  َ قَرحًضا َحَسن  ر  َكرِيم   مح َولَهُ  مح لَهُ يَُضََٰعُف ٱَّلله جح
َ
 ١٨ أ

 



 

 
541 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

َٰهُ چ٢٠ ى  چۥَفََتَ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 

 

 

 

تِيهِ چ٢١   چۦيُؤح
 .ابن كثري بصةل هاء الضمري

 

 
 
 
 

يُقونَ  ِدِ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلِصِ
ُ
ِ َورُُسلِهِۦٓ أ ْ بِٱَّلله ِيَن َءاَمُنوا ۖ   َوٱَّله

َهَدآُء ِعنَد َرِبِهِ  ُرهُ  مح لَهُ  مح َوٱلشُّ جح
َ
ِيَن َكَفُرواْ ۖ   مح َونُورُهُ  مح أ َوٱَّله

ْ أَِب بُوا َِحيِم َوَكذه َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ٓ أ نهَما  ١٩تََٰيَٰتَِنا

َ
ْ أ لَُمٓوا ٱعح

ُۢ بَيحَنكُ ٱۡلحَ  و  َوزِيَنة  َوَتَفاُخُر َيا لَعِب  َولَهح نح ةُ ٱلُّ َوتََكاثُر   مح َيوَٰ
َلَٰدِ  وح
َ َِٰل َوٱۡلح َو مح

َ اَر َنَباۖ   ِِف ٱۡلح َجَب ٱلحُكفه عح
َ
تُُهۥ ُثمه َكَمَثِل َغيحث  أ

 َٰ ى ا هُ يَِهيُج َفََتَ ا ُثمه يَُكوُن ُحَطَٰم  َفِر  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاب  ۖ   ُمصح
َٰن  َشدِ  َو ِ َورِضح فَِرة  ِمَِن ٱَّلله َيآ إَِله َمَتَُٰع  ۖ  يد  َوَمغح نح ةُ ٱلُّ َيوَٰ َ َوَما ٱۡلح

ُغُرورِ 
فَِرة   ٢٠ٱلح ْ إَِلَٰ َمغح وََجنهة  َعرحُضَها  مح ِبِكُ ن ره مِِ  َسابُِقٓوا

ۡرِض 
َ َمآءِ َوٱۡلح ِ َورُُسلِهِۦ َكَعرحِض ٱلسه ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله تح لَِّله ِعده

ُ
 ۖ  أ

 ِ ُل ٱَّلله َٰلَِك فَضح تِ  َذ ِل ٱلحَعِظيِم  ۖ  َمن يََشآءُ  هِ ييُؤح ُ ُذو ٱلحَفضح َوٱَّلله
َصاَب  ٢١

َ
نُفِسكُ  َمآ أ

َ
ۡرِض َوََل ِِفٓ أ

َ ِصيَبة  ِِف ٱۡلح إَِله ِِف  مح ِمن مُّ
ٓ  كَِتَٰب   َها

َ
أ َ ن نهَبح

َ
ِ يَِسي ۖ  ِمِن َقبحِل أ َٰلَِك لََعَ ٱَّلله  ٢٢ر  ـإِنه َذ

 ِ اْ  َكيحََل لِ َسوح
ح
َٰ َما فَاتَكُ تَأ َٰكُ  مح لََعَ رَُحواْ بَِمآ َءاتَى ُ ۖ   مح َوََل َتفح َوٱَّلله

ُخور  
 ُُمحَتال  فَ

ِ  ٢٣ََل ُُيِبُّ ُكه ُمُرونَ يَن َيبحَخلُوَن ٱَّله
ح
 َوَيأ

لِ  ُخح َِميُد ۖ   ٱنلهاَس بِٱِلح َ ُهَو ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح  ٢٤َوَمن َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله
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  چۦفِيهِ چ٢٥
 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

 

َبُعوهُ چ٢٧  چۥٱته

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چرََءافَة  چ

 قنبل من الطيبة وهجان:

، وأألف بعدها بفتح اهلمزة

 وسكوهنا.

 

 

 

 

 

 
تِيهِ چ٢٩   چۦيُؤح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َا َمَعُهُم  نَزنلح
َ
َِيَِنَِٰت َوأ رحَسلحَنا رُُسلََنا بِٱِلح

َ
ٱلحِكَتََٰب لََقدح أ

ِط  حِمََياَن َِلَُقوَم ٱنلهاُس بِٱلحقِسح َِديَد فِيۖ   َوٱل َا ٱۡلح نَزنلح
َ
س   هِ َوأ

ح
بَأ

هُۥ َورُُسلَُهۥ  ُ َمن يَنُِصُ لََم ٱَّلله َشِديد  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َوَِلَعح
َ قَوِيٌّ َعزِيز   ۖ  بِٱلحَغيحبِ  ا  ٢٥إِنه ٱَّلله رحَسلحَنا نُوح 

َ
َولََقدح أ

َتد  مُّ  مفَِمنحهُ ۖ   َوٱلحِكَتََٰب ُذِرِيهتِِهَما ٱنلُُّبوهةَ هِيَم وََجَعلحَنا ِِف ِإَوبحَرَٰ   هح
َِٰسُقوَن  مح َوَكثِۡي  ِمِنحهُ ۖ   َٰٓ َءاَثَٰرِهِ  ٢٦َف يحَنا لََعَ ِ  مُثمه َقفه رُُسلَِنا ب

َِنيَل  ِ
َيَم َوَءاَتيحَنَُٰه ٱۡلح يحَنا بِعِيََس ٱبحِن َمرح وََجَعلحَنا ِِف ۖ   َوَقفه

َبُعو ِيَن ٱته فَة   هُ قُلُوِب ٱَّله
ح
َة  َرأ َبانِيهًة ٱبحَتَدُعوَها َما  ۖ  َورَۡحح َورَهح

ِ َفَما رََعوحهَ  مح َكَتبحَنََٰها َعلَيحهِ  َِٰن ٱَّلله َو ا َحقه إَِله ٱبحتَِغآَء رِضح
ْ ِمنحهُ ـ َ فَ ۖ   رََِعيَتَِها ِيَن َءاَمُنوا َرهُ  مح اتَيحَنا ٱَّله جح

َ
 مح هُ َوَكثِۡي  ِمِنح ۖ   مح أ

َِٰسُقونَ  َ َوَءاِمُنواْ بِرَُسوَِلِۦ  ٢٧ َف ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

تِكُ  ِ مِ  مح يُؤح لنَيح َعل لهكُ ن ره كِفح َتِهِۦ َوَيجح ُشوَن  مح ۡحح ا َتمح نُور 
فِرح لَكُ  ُ َغُفو ۖ  مح بِهِۦ َوَيغح ِ  ٢٨م  ِحير  ره َوٱَّلله ُل ـلِ هح

َ
لََم أ َئَله َيعح

َل  نه ٱلحَفضح
َ
ِ َوأ ِل ٱَّلله ء  ِمِن فَضح َٰ ََشح ِدُروَن لََعَ َله َيقح

َ
ٱلحِكَتَِٰب أ
 ِ تِ بَِيِد ٱَّلله ِل ٱلحَعِظيِم  َمن يََشآُء   هِ ييُؤح ُ ُذو ٱلحَفضح  ٢٩َوٱَّلله
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 سورة المجادلة

 

 

 

 معًا. چُرونَ هه َيظه چ٢

ابن كثري بفتح الياء وتشديد 

الظاء، وفتح الهاء مشددة 

 وحذف الألف.

َٰٓ چ  چـ ِ ٱله

 حبذف الياء. ابن كثري

 وهجان يف اهلمزة والزبي

والتسهيل مع  چ•ـٱَلَٰٓ چ

التوسط أأو القرص، وهو 

 املقدم. 

 لإبدال ايءًا مع املد املش بع.أأو ا

 .چ ٱَلَٰٓ چ

 . والوهجان يف الطيبة
 

 

  چۥَونَُسوهُ چ٦

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َتِِكٓ إَِل  َل ٱلهِت تَُجَِٰدلَُك ِِف َزوحِجَها َوتَشح ُ قَوح قَدح َسِمَع ٱَّلله
 ٓ َمُع ََتَاُوَرُكَما ُ يَسح ِ َوٱَّلله َ َسِميُعُۢ بَِصٌۡي  ۖ  ٱَّلله ِيَن  ١إِنه ٱَّلله ٱَّله

َهَٰتِهِ مه  منَِِسآئِهِ ن مِِ  مِمنكُ  يَُظَِٰهُرونَ  مه
ُ
َهَُٰتهُ  إِنح ۖ   مح ا ُهنه أ مه

ُ
 مح أ

َٰٓ إَِله  َنهُ   ـ ِ ٱله ِل  مح ِإَونههُ  ۖ  مح َوَلح ا ِمَِن ٱلحَقوح ََلَُقولُوَن ُمنَكر 
َ لََعُفوٌّ َغُفور  ِإَونه ا   َوُزور   ِينَ  ٢ ٱَّلله ِمن  يَُظَِٰهُرونَ  َوٱَّله
ن  مح نَِِسآئِهِ 

َ
رِيُر َرَقَبة  ِمِن َقبحِل أ ْ َفَتحح ُثمه َيُعوُدوَن لَِما قَالُوا

َٰ ا   َيَتَمآسه  َملُوَن َخبِۡي   ۖ  تُوَعُظوَن بِهِۦ مح لِكُ َذ ُ بَِما َتعح  ٣َوٱَّلله
ن ن له َفمَ 

َ
ِ ِمن َقبحِل أ َريحِن ُمَتَتابَِعنيح امح ََيِدح فَِصَياُم َشهح ۖ   َيَتَمآسه

تَ ن له َفمَ  ِكين  مح يَسح َعاُم ِسِتنَِي ِمسح َٰ ا   ِطعح فَإِطح ِمُنواْ لَِك َذ ِ تِلُؤح بِٱَّلله
ِ  ۖ  َورَُسوَِلِۦ َِلمٌ ۖ   َوتِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله

َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ إِنه  ٤ َولِلحَك

ِينَ  ْ َكَما ٱَّله َ َورَُسوََلُۥ ُكبُِتوا ِيَن ِمن  ُُيَآدُّوَن ٱَّلله ُكبَِت ٱَّله
ٓ َءاتََٰيَٰتِۢ َبِيَِنَٰت  َوقَدح  ۖ  مح َقبحلِهِ  َا نَزنلح

َ
ِهني   ۖ  أ َٰفِرِيَن َعَذاب  مُّ َولِلحَك

ا ٥ ُ ََجِيع  ِ م َفُينَِبُِئهُ  يَوحَم َيبحَعُثُهُم ٱَّلله ْ  َعِملُوٓ  َماب َُٰه  ا َصى حح
َ
ُ أ ٱَّلله

ُ  ۖ  هُ َونَُسو ء  َشِهيٌد َوٱَّلله ِ ََشح
َٰ ُكِ ٦لََعَ

 ةِ ُسوَرةُ الُمَجادلَ 



 

 
543 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 

 

 
 

 

  چۥهُ َعنح چ٨

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

ِصيَ چ  معًا. چهَوَمعح

 ابن كثري ابلهاء وقفًا.

 

 

 

 
  چۦإََِلحهِ چ٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

حَمجح چ١١  چلِِس ٱل

ساكن اجلمي  ابن كثري ابإ

فراد.  وحذف الألف عىل الإ

ْ واْ فَٱنِِشُ ٱنِِشُ چ  چوا

ابن كثري بكرس الشني فهيام 

 ويبدأأ هبمزة مكسورة.

 َ نه ٱَّلله
َ
لَمح تََر أ

َ
ۡرِض أ

َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو لَُم َما ِِف ٱلسه  َماۖ   َيعح
ََٰثة  إَِله ُهَو َرابُِعهُ يَُكوُن  حَوىَٰ ثََل َوََل َُخحَسة  إَِله ُهَو  مح ِمن َنه
ََثَ إَِله ُهَو َمَعهُ  مح َسادُِسهُ  كح

َ
َٰلَِك َوََلٓ أ َنَٰ ِمن َذ دح

َ
نَ  مح َوََلٓ أ يح

َ
َما  أ

 ْ ِ  مُثمه يُنَِبُِئهُ ۖ   ََكنُوا ْ يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ ب َ بُِكِلِ  ۖ   َما َعِملُوا إِنه ٱَّلله
ء  َعلِيٌم  ْ عَ  ٧ََشح ِيَن ُنُهوا لَمح تََر إَِل ٱَّله

َ
َوىَٰ ُثمه أ  ِن ٱنلهجح
ْ َعنح َيُعوُدوَن لَِما  َوَٰنِ َوَيَتَنَٰجَ  هُ ُنُهوا ثحِم َوٱلحُعدح ِ

َن بِٱۡلح  وح
ِصَيِت  َحيهوحَك بَِما لَمح ُُيَِيَِك بِهِ  ِإَوَذا َجآُءوكَ ۖ   ٱلرهُسولِ  َوَمعح

نُفِسهِ 
َ
ُ َوَيُقولُوَن ِِفٓ أ ُ بَِما َنُقوُل  مح ٱَّلله ُبَنا ٱَّلله ََل ُيَعِذِ  ۖ  لَوح

ُبهُ  َنَها مح َحسح لَوح حَمِصُۡي َس فَبِئح ۖ   َجَهنهُم يَصح ِيَن  ٨ٱل َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ْ إَِذا تََنََٰجيحتُ  ِ  مح َءاَمُنٓوا  ب
ْ ا َوَِٰن فَََل َتَتَنََٰجوح ثحِم َوٱلحُعدح ِ

ٱۡلح
ِصَيِت  َوىَٰ  َوَمعح ِ َوٱتلهقح َِبِ

ْ بِٱلح ا َ ۖ   ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجوح ْ ٱَّلله ُقوا َوٱته
ِيٓ  َوىَٰ ِمنَ  ٩ ونَ َّشُ َُتح  هِ إََِلح  ٱَّله َما ٱنلهجح يحَطَِٰن  إِنه ُزَن ٱلشه َِلَحح
ِيَن  ْ َولَيحَس بَِضآرِِهِ ٱَّله ِ ا إَِله ـ ً َشيح  مح َءاَمُنوا لََعَ وَ  ۖ  بِإِذحِن ٱَّلله
ِ فَلح  ِمُنوَن ٱَّلله حُمؤح ِ ٱل

ْ إَِذا قِيَل  ١٠َيَتَوَّكه ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ُحواْ ِِف  مح لَكُ  حَمَجَٰلِِس َتَفسه ُ لَكُ ٱل َسِح ٱَّلله ۖ   مح فَٱفحَسُحواْ َيفح
ْ ِإَوَذا قِيَل  وا ْ فَٱنُِشُ وا ِيَن  ٱنُِشُ ُ ٱَّله فَِع ٱَّلله ْ ِمنكُ يَرح  مح َءاَمُنوا

وتُواْ ٱلحعِلحَم َدَرَجَٰت  
ُ
ِيَن أ َملُوَن َخبِۡي   ۖ  َوٱَّله ُ بَِما َتعح  ١١َوٱَّلله
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تُ ۬اءَ چ١٣ َفقح  چۥمُ شح

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سِ چ١٨   چُبونَ َوَيحح

ابن كثري بكرس السني.

ْ إَِذا  ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َ يََديح َنََٰجيحُتُم ٱلرهُسوَل َفَقدِِ َيَٰٓ ْ َبنيح ُموا

َٰكُ  َٰلَِك َخيح  ۖ   َصَدقَة   مح ََنحَوى َهرُ  مح كُ ر  له ـَذ طح
َ
مح ََتُِدواْ ن له فَإِ  ۖ  َوأ

َ َغُفو تُ  ١٢ ِحيمٌ ر  ره فَإِنه ٱَّلله َفقح شح
َ
ن ُتَقدِِ  مح َءأ

َ
َ يََديح أ ْ َبنيح ُموا

َٰكُ  َٰت   مح ََنحَوى ْ  ۖ  َصَدَق َعلُوا ُ َعلَيحكُ فَإِذح لَمح َتفح  مح َوتَاَب ٱَّلله
َ َورَُسوََلُۥ ْ ٱَّلله ِطيُعوا

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصه قِيُموا

َ
ُ  ۖ  فَأ َوٱَّلله

َملُوَن  ُۢ بَِما َتعح ِيَن تََولهوح ۞  ١٣َخبُِۡي لَمح تََر إَِل ٱَّله
َ
ْ أ َقوحًما َغِضَب ا

 ُ لُِفوَن لََعَ ٱلحَكِذِب َويَ  مح َوََل ِمنحهُ  مح نكُ مِِ  مهُ ا مه  مَعلَيحهِ ٱَّلله حح
لَ  مح وَهُ  ُ لَهُ  ١٤ُموَن َيعح َعده ٱَّلله

َ
َسآَء َما  مح هُ إِنه ۖ   َعَذاب ا َشِديًدا مح أ

َملُو يحَمََٰنهُ  ١٥َن ََكنُواْ َيعح
َ
َُذٓواْ أ ِ ُجنهة  فََصدُّ  مح ٱَّته واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله

ِّنَ َعنحهُ له  ١٦ني  هِ مُّ  َعَذاب   مح فَلَهُ  َٰلُهُ  مح ن ُتغح َو مح
َ
َلَُٰدهُ  مح أ وح

َ
 مَوََلٓ أ

ِ مِِ  ْوَلَٰٓ ا   ـ  َشيح َن ٱَّلله
ُ
َحَُٰب ٱنلهارِ أ صح

َ
وَن  مح هُ ۖ   ئَِك أ  ١٧فِيَها َخَِِٰلُ

لُِفوَن ََلُۥ َكَما َُيحلُِفوَن  ا َفَيحح ُ ََجِيع   مح لَكُ يَوحَم َيبحَعُثُهُم ٱَّلله
َسُبونَ  نههُ  َوَيحح

َ
ء   مح أ َٰ ََشح ََلٓ إِنههُ  ۖ  لََعَ

َ
َِٰذبُونَ  مح أ  ١٨ ُهُم ٱلحَك

َوذَ  َتحح يحَطَٰنُ  ٱسح َٰهُ  َعلَيحِهُم ٱلشه نَسى
َ
ِ  مح فَأ َر ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ِحزحُب  ۖ  ذِكح

ُ
أ

يحَطَٰنِ  يحَطَٰنِ  ۖ  ٱلشه ََلٓ إِنه ِحزحَب ٱلشه
َ
وَن  ُهمُ  أ ِيَن  ١٩ٱلحَخَِّٰسُ إِنه ٱَّله

َ َورَسُ  َذلِنِيَ ُُيَآدُّوَن ٱَّلله
َ ْوَلَٰٓئَِك ِِف ٱۡلح

ُ
ۥٓ أ ُ  ٢٠ وََلُ َكَتَب ٱَّلله

غح 
َ
نَا۠ َورُُسِلٓ َۡل

َ
َ قَوِيٌّ َعزِيإِنه  ۖ  لَِبه أ  ٢١ز  ٱَّلله

َذِلنِيَ چ٢٠أ ية مالحظة: 
َ  .معدودة لبن كثري غري يعده امليك رأأس أ ية، فهي ل  چ ٱۡلح
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 چۥِمِنحهُ چ٢٢
  چۥَعنحهُ چ

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

 سورة الحشر

 

 

 

  چ ۥمُ ُيوَتهُ بِ چ٢

 ابن كثري بكرس الباء.

 

ِ ََتُِد قَوحم  َله  ِمُنوَن بِٱَّلله َ ا يُؤح َوحِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمنح َحآده ٱَّلله
َوٱَلح

بحَنآَءهُ  مح َولَوح ََكنُٓواْ َءابَآَءهُ  َورَُسوََلُۥ
َ
وح أ
َ
وح  مح أ

َ
ََٰنهُ أ َو وح  مح إِخح

َ
 مح  َعِشَۡيَتهُ  أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
يهَدهُ  أ

َ
يَمََٰن َوأ ِ

ِ  مَكَتَب ِِف قُلُوبِِهُم ٱۡلح  مح ِخلُهُ َوُيدح  ُه  ُروح  ِمِنح ب
نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيهَ 

َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ُ َعنحهُ ا   َجنه  مح رََِضَ ٱَّلله
 ْ ْوَلَٰٓئَِك  ُه  َعنح  َورَُضوا

ُ
ِ   ِحزحُب  أ ََلٓ  ٱَّلله

َ
ِ  إِنه ِحزحَب  أ لُِحونَ  ُهمُ  ٱَّلله حُمفح  ٢٢ٱل

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ۡر
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه  َوُهَو ٱلحَعزِيزُ  ِض  َسبهَح َّلِله

َِكيمُ  لِ  ١ ٱۡلح هح
َ
ْ ِمنح أ ِيَن َكَفُروا َرَج ٱَّله خح

َ
ِٓي أ  ُهَو ٱَّله

ِ  مح ِمن دِتََٰيَٰرِهِ ٱلحِكَتَِٰب  َّشح ِل ٱۡلح وه
َ
ْ  مح َما َظَننتُ  ۖ  ِۡل ن ََيحرُُجوا

َ
 ۖ  أ

نههُ 
َ
ُ مِِ  مُحُصوُنهُ  مح انَِعُتهُ مه  مَوَظنُّٓواْ أ َُٰهُم ٱَّلله تَى

َ
ِ فَأ  ِمنح َن ٱَّلله

  ْ َب  َوَقَذَف ِِف  َحيحُث لَمح َُيحتَِسُبوا  َُيحرُِبونَ  قُلُوبِِهُم ٱلرُّعح
ِ  مُبُيوَتهُ  يحِديهِ ب

َ
يح  مح أ

َ
ِمننَِي َوأ حُمؤح ْوِل ِدي ٱل

ُ
أ ْ َيَٰٓ وا َتَِبُ  فَٱعح

بحَصَٰرِ 
َ ُ َعلَيحِهُم  ٢ٱۡلح ن َكَتَب ٱَّلله

َ
ََلٓ أ َََلَٓء َولَوح َبهُ ٱۡلح  مح لََعذه

َيا   نح  ٣ ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱنلهارِ ِِف  مح َولَهُ  ِِف ٱلُّ

 

 ُسوَرةُ الَحشرِ 
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  چۦَعلَيحهِ چ٦

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

  چۥفَُخُذوهُ چ٧

  چۥَعنحهُ چ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

فهيام.

 

 

هُ   نه
َ
َٰلَِك بِأ َ َورَُسوََلُۥ مح َذ َ ۖ   َشٓاقُّواْ ٱَّلله َ فَإِنه ٱَّلله َوَمن يَُشآِقِ ٱَّلله

تُ  ٤َشِديُد ٱلحعَِقاِب  ِ مِِ  مَما َقَطعح ُتُموَها قَآئَِمًة ـن لِ وح تََركح
َ
يَنة  أ

ُصولَِها فَبِإِذحِن 
ُ
َٰٓ أ زَِي ٱلحَفَِٰسقنَِي لََعَ ِ َوَِلُخح فَآَء  ٥ٱَّلله

َ
ٓ أ َوَما

َٰ رَُسوَِلِۦ ِمنحهُ  ُ لََعَ تُ  مح ٱَّلله وحَجفح
َ
ٓ أ َوََل ِمنح َخيحل   هِ َعلَيح  مح َفَما

َٰ َمن يََشآءُ  َ يَُسلُِِط رُُسلَُهۥ لََعَ َٰ  ۖ  رََِكب  َوَلَِٰكنه ٱَّلله ُ لََعَ َوٱَّلله
ء  قَِدير   ِ ََشح

ٓ  ٦ُكِ فَا
َ
ٓ أ ا ِل مه هح

َ
َٰ رَُسوَِلِۦ ِمنح أ ُ لََعَ َء ٱَّلله

حَمَسَِٰكنِي  ََتََٰمَٰ َوٱل ََبَٰ َوٱَلح ٱلحُقَرىَٰ فَلِلههِ َولِلرهُسوِل َوَِّلِي ٱلحُقرح
بِيِل ََكح  َ َوٱبحِن ٱلسه نَِيآءِ ِمنكُ ََل يَُكوَن ُدولََۢة َبنيح غح

َ  ۖ  مح ٱۡلح
َُٰكُم ٱلرهُسوُل  ٓ َءاتَى ْ  هُ َعنح  مح َنَهىَٰكُ َوَما هُ َفُخُذوَوَما  ۖ  فَٱنَتُهوا

 َ َ َشِديُد ٱلحعَِقاِب ۖ   َوٱتهُقواْ ٱَّلله حُمَهَِٰجرِيَن  ٧ إِنه ٱَّلله لِلحُفَقَرآءِ ٱل
َٰرِهِ  رُِجواْ ِمن دتََِٰي خح

ُ
ِيَن أ َٰلِهِ  مح ٱَّله َو مح

َ
ِ  مح َوأ َل  ِمَِن ٱَّلله  يَبحَتُغوَن فَضح

ۥٓ  َ َورَُسوََلُ وَن ٱَّلله َٰن ا َوَينُِصُ َو َِٰدقُوَن  ۖ  َورِضح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصه
ُ
 أ

يَمََٰن ِمن َقبحلِهِ  ٨ ِ
اَر َوٱۡلح ِيَن َتَبوهُءو ٱله  ُُيِبُّوَن  مح َوٱَّله

آ  مح َوََل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِ  مح َمنح َهاَجَر إََِلحهِ   َحاَجة  ِمِمه
 ْ وتُوا

ُ
ثُِروَن أ َٰٓ َوُيؤح نُفِسهِ  لََعَ

َ
  ۖ  َخَصاَصة   مح َولَوح ََكَن بِهِ  مح أ

لُِحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِسهِۦ فَأ  ٩َوَمن يُوَق ُشحه َنفح
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ِۢ ادَ جِ چ١٤  چر

ابن كثري بكرس اجلمي وفتح 

 ادلال وأألف بعدها.

 چۥمُ ُبهُ ََتحسِ چ

 .ابن كثري بكرس السني

َ چ١٦  چ إِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء.

ِدهِ  ِيَن َجآُءو ِمنُۢ َبعح فِرح  مح َوٱَّله َٰنَِنا َيُقولُوَن َربهَنا ٱغح َو نَلَا َوِۡلِخح
 ِ ِيَن َسَبُقونَا ب

يَمَِٰن َوََل ََتحَعلح ِِف ٱَّله ِ
ِ قُلُوبَِنا غِ ٱۡلح  لِ

 
ِيَن َِل َّله

ٓ إِنهَك رَُءو ْ َربهَنا ِيَن ۞  ١٠ِحيٌم ف  ره َءاَمُنوا لَمح تََر إَِل ٱَّله
َ
أ

َٰنِهُِم نَاَفقُ  َو  َيُقولُوَن ِۡلِخح
ْ ِل ٱلحِكَتَِٰب ٱوا هح

َ
ْ ِمنح أ ِيَن َكَفُروا َّله

تُ  رِجح خح
ُ
رَُجنه َمَعكُ  مح لَئِنح أ َحًدا  مح َوََل نُِطيُع فِيكُ  مح نَلَخح

َ
أ

ا ِإَون قُوتِلحتُ  بَد 
َ
نهكُ  مح أ َهُد إِنههُ  مح نَلَنُِصَ ُ يَشح َِٰذبُوَن  مح َوٱَّلله لََك
ْ  لَئِنح  ١١ رُِجوا خح

ُ
ْ ََل َولَئِن قُ  مح ََل ََيحرُُجوَن َمَعهُ  أ وتِلُوا
وَنهُ  وهُ  مح يَنُِصُ ونَ  ََلَُولُّنه  مح َولَئِن نهَِصُ َبََٰر ُثمه ََل يُنَِصُ دح

َ  ١٢ ٱۡلح
نتُ 
َ
َشدُّ  مح َۡل

َ
َبة   أ ِ  مِِ  مُصُدورِهِ  ِِف  رَهح نههُ  َن ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ  اـم  له قَوح  مح َذ

َقُهوَن  َٰتِلُونَكُ  ١٣َيفح َٰ ى مح ََل يُ وح  ََجِيًعا إَِله ِِف قُر 
َ
َنة  أ َصه ُمُّ

ِۢ ِمن َوَرآءِ  سُ  ۖ  ُجُدر
ح
ا  مح ََتحَسُبهُ  ۖ  َشِديد   مح يحَنهُ بَ  مهُ بَأ ََجِيع 

َٰ  مح َوقُلُوُبهُ  نههُ  ۖ  َشته
َ
َٰلَِك بِأ قِلُونَ  اـم  له قَوح  مح َذ َكَمَثِل  ١٤ َيعح

ِيَن ِمن َقبحلِهِ 
ا مح ٱَّله رِهِ  َذاقُواْ َوَباَل ۖ   قَرِيب  مح

َ
َِلم   مح َولَهُ  مح أ

َ
َعَذاٌب أ

يحَطَِٰن إِذح قَاَل  ١٥ ِ  َكَمَثِل ٱلشه ا َكَفَر لَِلح ُفرح فَلَمه قَاَل نَسَِٰن ٱكح
ٓ بَرِٓيء  ِمِنَك إِِنِ  َخاُف  إِِنِ

َ
َ َربه ٱلحَعَٰلَِمنَي أ  ١٦ٱَّلله
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 چ انَ ٱلحُقرَ چ٢١

 ابن كثري ابلنقل.

 

نهُهَما ِِف ٱنلهارِ 
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ يحِن فِيهَ فََّكَن َع ُؤاْ ا   َخَِِٰلَ َٰلَِك َجَزَٰٓ  َوَذ

َٰلِِمنَي  َنُظرح َنفحس   ١٧ٱلظه َ َوتلح ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱَّله يُّ
َ
أ  َيَٰٓ
َمتح لَِغد   ا قَده َ ۖ   مه َملُوَن  ۖ  َوٱتهُقواْ ٱَّلله ُۢ بَِما َتعح َ َخبُِۡي   ١٨إِنه ٱَّلله

ِيَن  َٰهُ َوََل تَُكونُواْ َكٱَّله نَسى
َ
َ فَأ نُفَسهُ  مح نَُسواْ ٱَّلله

َ
ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  مح أ

ُ
 أ

َحَُٰب  ١٩ُهُم ٱلحَفَِٰسُقوَن  صح
َ
َحَُٰب ٱنلهارِ َوأ صح

َ
َتوِٓي أ  ََل يَسح

َنهةِ  َنهةِ ُهُم ٱلحَفآئُِزوَن  ۖ  ٱۡلح َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
َا َهََٰذا  ٢٠أ نَزنلح

َ
 لَوح أ

َٰ َجبَ  ٱلحُقرحَءانَ  َتُهۥ َخَِٰشع  ل  له لََعَ يح
َ
َع  ِمِنح َخشح ا َرأ َتَصِدِ  َيِة مُّ

 ِ ُِبَها لِلنهاِس لََعلههُ  ۖ  ٱَّلله َثَُٰل نَۡضح مح
َ ُرونَ  مح َوتِلحَك ٱۡلح   َيَتَفكه

ِي  ٢١ ُ ٱَّله ََٰه إَِله ُهوَ  ََلٓ ُهَو ٱَّلله ِ ۖ   إَِل َهََٰدة َٰلُِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه  ۖ   َع
َمَُٰن ٱلرهِحيُم  ِي  ٢٢ُهَو ٱلرهحح ُ ٱَّله ََٰه إَِله ُهَو  ََلٓ ُهَو ٱَّلله إَِل
َلَٰ  وُس ٱلسه حَملُِك ٱلحُقدُّ ِمُن ُم ٱل حُمؤح َبهاُر ٱل حُمَهيحِمُن ٱلحَعزِيُز ٱۡلح  ٱل

 ُ حُمَتَكَِبِ ُِكوَن  ۖ  ٱل ا يُّشح ِ َعمه ُ  ٢٣ُسبحَحََٰن ٱَّلله  ُهَو ٱَّلله
حُمَصِوِرُ  َارُِئ ٱل َّنَٰ ۖ   ٱلحَخَٰلُِق ٱِلح ُسح َمآُء ٱۡلح سح

َ ِ  ۖ  ََلُ ٱۡلح  ُح يَُسِب
ۡر
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َِكيُم َوُهَو ٱلحَعزِيُز  ِض  ََلُۥ َما ِِف ٱلسه  ٢٤ٱۡلح

 ُسوَرةُ الُممتَحنَةِ  
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 سورة الممتحنة

 
 

 

َعلحهُ چ١ چۥَيفح

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َص يُ چ٣   چُل فح

ابن كثري بضم الياء وفتح  

الصاد.

َوةٌ إِ چ٤  چسح

ابن كثري بكرس اهلمزة.

َضآُء چ َغح  چ َبًداوَ َوٱِلح

بدال واوًا  ابن كثري ابلإ

 مفتوحة للهمزة الثانية.

بِيهِ چ 
َ
چۦِۡل

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ْ َعُدِوِي وََعُدوهكُ  ْ ََل َتتهِخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َِلَآَء  مح َيَٰٓ وح

َ
أ

ِ  متُلحُقوَن إََِلحهِ  ْ بَِما َجآَءكُ ب ةِ َوقَدح َكَفُروا حَمَوده َِقِ مِِ  مٱل
َن ٱۡلح

  مح َُيحرُِجوَن ٱلرهُسوَل ِإَويهاكُ 
َ
ْ أ ِمُنوا ِ ن تُؤح  مح ُكنتُ  إِن مح َرِبِكُ بِٱَّلله

تُ  ا ِِف َسبِيِل َوٱبحتَِغآَء َمرحَضاِِت   مح َخرَجح وَن إََِلح  ِجَهَٰد   مهِ تُِّسُّ
 ِ  ب
ح نَ ٱل

َ
ةِ َوأ ْ َمَوده َفيحتُ  ا خح

َ
ٓ أ لَُم بَِما عح

َ
لَنتُ  مح أ عح

َ
ٓ أ َعلح  ۖ   مح َوَما  هُ َوَمن َيفح

بِيِل  مح ِمنكُ  يَُكونُواْ  مح إِن َيثحَقُفوكُ  ١َفَقدح َضله َسَوآَء ٱلسه
َدآء   مح لَكُ  عح

َ
ْ إََِلحكُ  أ يحِدَيهُ  مح َوَيبحُسُطٓوا

َ
حِسنََتهُ  مح أ ل

َ
ِ  مَوأ وٓءِ ب ٱلسُّ

ُفُروَن  ْ لَوح تَكح وا رحَحاُمكُ  مح لَن تَنَفَعكُ  ٢َوَودُّ
َ
َوََلٓ  مح أ

َلَُٰدكُ  وح
َ
ِصُل يَوحَم ٱلحقَِيََٰمةِ  ۖ  مح أ َملُوَن  ۖ   مح بَيحَنكُ َيفح ُ بَِما َتعح َوٱَّلله

  مح قَدح ََكنَتح لَكُ  ٣بَِصۡي  
ُ
َوةٌ أ ۥٓ سح ِيَن َمَعُه َحَسَنة  ِِفٓ إِبحَرَٰهِيَم َوٱَّله

ِمهِ إِذح قَالُواْ لِ  ِ  مح إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ ِمنكُ  مح َقوح ُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ا َتعح َوِممه
نَا بِكُ  َضآُء َوَبَدا بَيحَنَنا َوَبيحَنُكُم ٱلحَعَدََٰوةُ  مح َكَفرح َغح  َوٱِلح

َ
بًَدا أ

 َٰ ِمُنواْ َحته َل إِبحَرَٰهِيَم تُؤح ۥٓ إَِله قَوح َدهُ ِ وَحح بِيبِٱَّلله
َ
سح  هِ ِۡل

َ
فَِرنه لََك َۡل َتغح

ِ ِمن ََشح  لُِك لََك ِمَن ٱَّلله مح
َ
ٓ أ حَنا ِإَوََلحَك ره  ء   َوَما بهَنا َعلَيحَك تََوُكه

حَمصِ  نَبحَنا ِإَوََلحَك ٱل
َ
ِ فِتحنَ  َربهَنا ََل ََتحَعلحَنا ٤ُۡي أ ِيَن َكَفُرواْ ة  ِل َّله

 ٓ فِرح نَلَا َربهَنا َكِ  إِنهَك ۖ   َوٱغح نَت ٱلحَعزِيُز ٱۡلح
َ
 ٥ يمُ أ
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َوةٌ إِ چ٦  چسح

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ته چ٩
َ
  چۥمُ َولهوحهُ أ

 الزبي بتشديد التاء.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

 

 

 

 

ْ چ١٠  چوََسلَوا

ابن كثري ابلنقل، أأي حبذف 

ىل  اهلمزة ونقل حركهتا اإ

السني.

  مح فِيهِ  مح لََقدح ََكَن لَكُ 
ُ
َوةٌ أ ِ َحَسنَ سح ِ َوحَم ة  ل َ َوٱَلح َمن ََكَن يَرحُجواْ ٱَّلله

َ  ۖ  ٱٓأۡلِخرَ  َِميدُ َوَمن َيَتَوله فَإِنه ٱَّلله َعََس ۞  ٦  ُهَو ٱلحَغِّنُّ ٱۡلح
 ُ ن ََيحَعَل بَيحَنكُ  ٱَّلله
َ
تُ  مح أ ِيَن ََعَديح َ ٱَّله ة  مه  منحهُ مِِ  مَوَبنيح ُ  ۖ  َوده َوٱَّلله
ُ َغُفو ۖ  قَِدير   ُ َعنِ ـله  ٧ م  ِحيره ر  َوٱَّلله َُٰكُم ٱَّلله ِيَن لَمح  ا َينحَهى  ٱَّله
َٰتِلُوكُ  َٰ َٰرِكُ مِِ  مِِف ٱِلِيِن َولَمح َُيحرُِجوكُ  مح يُ ن مح ن دتََِٰي

َ
وهُ  أ  مح َتََبُّ

ْ إََِلحهِ  ِسُطٓوا ِسِطنيَ  ۖ  مح َوُتقح حُمقح َ ُُيِبُّ ٱل َُٰكُم  ٨ إِنه ٱَّلله َما َينحَهى إِنه
ِيَن  ُ َعِن ٱَّله ََٰتلُوكُ ٱَّلله رَُجوكُ  مح َق خح

َ
 مح ن دِتََٰيَٰرِكُ مِِ  مِِف ٱِلِيِن َوأ

َراِجكُ  َٰٓ إِخح ْ لََعَ ن  مح َوَظََٰهُروا
َ
ههُ  ۖ  مح تََولهوحهُ أ ْوَلَٰٓئَِك  مح َوَمن َيَتَول

ُ
فَأ

َٰلُِموَن  ٓ  ٩ُهُم ٱلظه ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجا َها ٱَّله يُّ
َ
أ ِمَنَٰ َيَٰٓ حُمؤح ُت َءُكُم ٱل

َتِحُنوُهنه  ُمَهَِٰجَرَٰت   لَُم بِإِيَمَٰنِِهنه ۖ   فَٱمح عح
َ
ُ أ ُتُموُهنه ۖ   ٱَّلله فَإِنح َعلِمح

ِمَنَٰ  ارِ ت  فَََل ُمؤح ُكفه
ه  ِل  ََل ُهنه حِ ۖ   تَرحِجُعوُهنه إَِل ٱلح  مح َوََل هُ  مح هُ ل

ْ مه  مَوَءاتُوهُ ۖ   َُيِلُّوَن لَُهنه  نَفُقوا
َ
ٓ أ ن  مح َوََل ُجَناَح َعلَيحكُ  ۖ  ا

َ
أ

ُجورَُهنه تَنِكُحو
ُ
ٓ َءاتَيحُتُموُهنه أ ْ بِعَِصِم  ۖ  ُهنه إَِذا ِسُكوا َوََل ُتمح

َكَوافِرِ 
ْ ـ َ وَسح ٱلح تُ  لُوا نَفقح

َ
ْ ـ َ َولحيَسح  مح َمآ أ نَفُقوا

َ
َٰلِكُ  ۖ  لُواْ َمآ أ ُم  مح َذ ُحكح

ِ َُيحُكُم بَيحَنكُ  ُ َعلِيٌم َحِكيم  ۖ   مح ٱَّلله ء   مح فَاتَكُ  ِإَون ١٠َوٱَّلله ََشح
َوَِٰجكُ  زح

َ
ارِ َفَعاَقبحتُ  مح ِمِنح أ ُكفه

ِيَن َذَهبَتح ـ َ فَ  مح إَِل ٱلح ْ ٱَّله اتُوا
َوَُٰجهُ  زح

َ
ْ  مِِ  مأ نَفُقوا

َ
نتُ  ثحَل َمآ أ

َ
ِٓي أ َ ٱَّله ِ  مَوٱتهُقواْ ٱَّلله ِمُنونَ ب  ١١ هِۦ ُمؤح



 

 
551 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة الصف

 چلَِمهچ ٢  

الزبي هل فهيا وهجان ابملمي أأو 

ابلهاء وقفًا، واملقدم هل عدم 

 چلِمَ چالوقف ابلهاء يف 

 وأأمثالها.

 . والوهجان يف الطيبة

 

 َيَٰٓ 
َ
َٰٓ أ َنَك لََعَ ِمَنَُٰت ُيَبايِعح حُمؤح َها ٱنلهِبُّ إَِذا َجآَءَك ٱل يُّ

َ
 اـن له أ

ِ َشيح  َن بِٱَّلله ِكح َن َوََل ـ   يُّشح ِقح ُتلحنَ ا َوََل يَّسح ننَِي َوََل َيقح  يَزح
َتَٰن  َيفح  تنَِي بُِبهح

ح
َلََٰدُهنه َوََل يَأ وح

َ
يحِديِهنه أ

َ
َ أ ََتِيَنُهۥ َبنيح

ِصيَنَك  رحُجلِِهنه َوََل َيعح
َ
ُهنه  َوأ ُروف  َفَبايِعح فِرح ِِف َمعح َتغح َوٱسح

 َ َ َغُفو ۖ  لَُهنه ٱَّلله َها  ١٢ِحيم  ر  ره إِنه ٱَّلله يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ  َءاَمُنواْ  ٱَّله

ْ قَوحًما َغِضَب  ا ُ ََل َتَتَولهوح ْ ِمَن  مح َعلَيحهِ ٱَّلله  قَدح يَئُِسوا
ُقُبورِ 

َحَِٰب ٱلح صح
َ
اُر ِمنح أ  ١٣ ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما يَئَِس ٱلحُكفه

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِ  َسبهحَ  َِٰت َوَما  َما ِِف  َّلِله َمََٰو ۡرِض  ٱلسه
َ ٱلحَعزِيُز َوُهَو  ِِف ٱۡلح

َِكيمُ  ْ  ١ٱۡلح ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ َعلُونَ  َتُقولُونَ  لِمَ َيَٰٓ  َما ََل َتفح

ِ  َكَُبَ  ٢ ًتا ِعنَد ٱَّلله َعلُونَ  َمقح ْ َما ََل َتفح ن َتُقولُوا
َ
َ  ٣ أ إِنه ٱَّلله

َٰتِلُوَن ِِف  َٰ ِيَن يُ هُ  َسبِيلِهِۦُُيِبُّ ٱَّله نه
َ
ا َكأ ُبنحَيَٰن   مح َصِف 

رحُصوص   ُذونَِّن ُموَسَٰ لَِقوحِمهِۦ تََٰيََٰقوحِم لَِم  ِإَوذح قَاَل  ٤ مه َوقَد تُؤح
ِ إََِلحكُ  ِنِ رَُسوُل ٱَّلله

َ
لَُموَن أ ا ۖ   مح تهعح ُ فَلَمه َزاَغ ٱَّلله

َ
ْ أ َزاُغٓوا

ُ ََل  ۖ  مح قُلُوَبهُ  ِدي ٱلحَقوحَم َوٱَّلله   ٥ ٱلحَفَِٰسقِنيَ َيهح

 ُسوَرةُ الصَّف ِ 
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ِديَ چ٦  چَبعح

 ابن كثري بفتح الياء.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

نَصاچ١٤
َ
اأ ِ ر   چـلههِ ِل

بتنوين الراء ابلفتح،  ابن كثري

 وزاد لم اجلر للفظ اجلالةل.

ِ ِإَوذح قَاَل ِعيََس ٱبحُن َمرح  َٰٓءِيَل إِِنِ رَُسوُل ٱَّلله َر ََٰبِّنٓ إِسح َيَم تََٰي
ِِ َصدِِ م مُّ إََِلحكُ  ا ل ُۢا بِرَُسول  ق  َ َٰةِ َوُمبَِّشِ َرى َ يََديه ِمَن ٱتلهوح َما َبنيح
ِِت 
ح
َدُ َبعحِدي  ِمنُۢ يَأ ۡحح

َ
ۥٓ أ ُمُه ا َجآَءهُ ۖ   ٱسح ِ  مفَلَمه َِيَِنَِٰت قَالُواْ َهََٰذا ب ٱِلح

بنِي   ر  مُّ ِ ٱلح  ٦ِسحح ََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ِن ٱفح لَُم ِممه ظح
َ
َكِذَب وَُهَو َوَمنح أ

 ِ َعَٰٓ إَِل ٱۡلح َلَٰمِ يُدح َٰلِِمنَي  ۖ   سح ِدي ٱلحَقوحَم ٱلظه ُ ََل َيهح يُرِيُدوَن  ٧َوٱَّلله
فِ  َٰهِهِ واْ ـ ُ َِلُطح فحَو

َ
ِ بِأ ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ  مح نُوَر ٱَّلله َٰفُِروَن  َولَوح َكرِهَ َوٱَّلله ٱلحَك

حُهَدىَٰ َودِيِن ٱۡلحَ  ٨ رحَسَل رَُسوََلُۥ بِٱل
َ
ِٓي أ ِهَرهُۥُهَو ٱَّله لََعَ  ِقِ َِلُظح

ُِكوَن  ُمّشح
ح َها ٩ٱِلِيِن ُُكِِهِۦ َولَوح َكرِهَ ٱل يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ َهلح  ٱَّله َءاَمُنوا

ُدلُّكُ 
َ
َٰ تَِجََٰرة   مح أ َِلم  مِِ م تُنِجيكُ  لََعَ

َ
ِمنُ  ١٠ نح َعَذاب  أ وَن تُؤح

 ِ َٰلِكُ  َورَُسوَِلِۦ َوتَُجَِٰهُدونَ  بِٱَّلله َو مح
َ
ِ بِأ  مح ِِف َسبِيِل ٱَّلله

نُفِسكُ 
َ
َٰلِكُ  ۖ  مح َوأ لَُمونَ  مح إِن ُكنتُ  مح كُ ر  له ـَخيح  مح َذ فِرح  ١١ َتعح َيغح
ِخلحكُ  مح ُذنُوَبكُ  مح لَكُ  َٰت   مح َوُيدح نحَهَٰرُ  َجنه

َ  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
ن   َِٰت َعدح ُز ٱلحَعِظيُم  ۖ  َوَمَسَِٰكَن َطِيَِبة  ِِف َجنه َٰلَِك ٱلحَفوح  ١٢َذ

َرىَٰ َُتِبُّوَنَها خح
ُ
ِ َوَفتحح  قَرِيب  نَِصح  ۖ   َوأ ِمننَِي ۖ   ِمَِن ٱَّلله حُمؤح ِ ٱل َوبَِّشِ
َها ١٣ يُّ

َ
أ ْ  َيَٰٓ ْ ُكونُٓوا ِيَن َءاَمُنوا نَصارَ ٱَّله

َ
ِ  أ ِعيََس  َكَما قَاَل  ٱَّلله

 ِ َحَوارِِي
َيَم لِلح نَصارِٓي إَِل  َن َمنح ـ  ٱبحُن َمرح

َ
ِ أ ََوارِيُّوَن ۖ   ٱَّلله قَاَل ٱۡلح

 ِ نَصاُر ٱَّلله
َ
آئَِفة  ـ َ فَ ۖ   ََنحُن أ َٰٓءِيَل اَمَنت طه َر  َوَكَفَرت ِمِنُۢ بَِّنٓ إِسح
آئَِفة   َٰ َعُدِوِهِ ۖ   طه ِيَن َءاَمُنواْ لََعَ نَا ٱَّله يهدح

َ
ْ  مح فَأ َبُحوا صح

َ
 ١٤َظَِٰهرِيَن  فَأ
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تِيهِ چ٤  چۦيُؤح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 

 

 

 

  چۥِمِنحهُ چ٨

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

وِس  حَملِِك ٱلحُقدُّ ۡرِض ٱل
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه يَُسِبُِح َّلِله

َِكيِم  َعزِيزِ ٱۡلح
ِمِِيِ  ١ٱلح

ُ ِي َبَعَث ِِف ٱۡلح  مح َن رَُسوَل  ِمِنحهُ ـ  ُهَو ٱَّله
ْ َعلَيحهِ  َمَة  مح َءاتََٰيَٰتِهِۦ َوُيَزِكِيهِ  مح َيتحلُوا ِكح َوُيَعِلُِمُهُم ٱلحِكَتََٰب َوٱۡلح

بنِي    ِمن َقبحُل لََِف َضَلَٰل  مُّ
ْ ا  مح َوَءاَخرِيَن ِمنحهُ  ٢ِإَون ََكنُوا لَمه
ْ بِهِ  َِكيُم َوُهَو  ۖ  مح يَلحَحُقوا َعزِيُز ٱۡلح

ُل  ٣ٱلح َٰلَِك فَضح تِ َذ ِ يُؤح  هِ يٱَّلله
ُ  ۖ  َمن يََشآءُ  ِل ٱلحَعِظيِم َوٱَّلله ِيَن ُۡحِِلُواْ  ٤ ُذو ٱلحَفضح َمَثُل ٱَّله

َفاَرُۢ  سح
َ
َِمارِ َُيحِمُل أ

ََٰة ُثمه لَمح َُيحِملُوَها َكَمَثِل ٱۡلح َرى بِئحَس ا   ٱتلهوح
ْ أَِب بُوا ِيَن َكذه ِ َمَثُل ٱلحَقوحِم ٱَّله ِدي ٱلحَقوح  ۖ  تََٰيَِٰت ٱَّلله ُ ََل َيهح َم َوٱَّلله

َٰلِِمنيَ  تُ  ٥ ٱلظه ِيَن َهاُدٓواْ إِن زََعمح َها ٱَّله يُّ
َ
أ نهكُ  مح قُلح َيَٰٓ

َ
َِلَآُء  مح أ وح

َ
أ

ِ ِمن ْ  َّلِله حَموحَت إِن ُكنتُ  ُدوِن ٱنلهاِس َفَتَمنهُوا  َوََل  ٦َصَِٰدقنَِي  مح ٱل
يحِديهِ 
َ
َمتح أ بََدُۢا بَِما قَده

َ
ۥٓ أ نَُه َٰلِِمنَي  ۖ  مح َيَتَمنهوح ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٧َوٱَّلله

ِي  قُلح  حَموحَت ٱَّله وَن ِمنح إِنه ٱل ُثمه تَُردُّوَن ۖ   مح فَإِنهُهۥ ُمَلَٰقِيكُ ُه تَفِرُّ
َهََٰدةِ َفُينَِبُِئكُ  َٰلِِم ٱلحَغيحِب َوٱلشه ِ  مإَِلَٰ َع َملُوَن  مح َما ُكنتُ ب   ٨َتعح

 ُسوَرةُ الُجُمعَةِ 
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 سورة المنافقون

 
 

 

 

 

  چ ب  ُخشح چ٤

ساكن الشني.  قنبل ابإ

 وهل من الطيبة وهجان:

 اإساكن الشني، ومضها

  چ ُخُشب  چ

 چ ِسُبونَ َُيح چ

 ابن كثري بكرس السني.

اْ  َعوح ُُمَعةِ فَٱسح لَوَٰةِ ِمن يَوحِم ٱۡلح ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصه َها ٱَّله يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

 ِ رِ ٱَّلله
َيحعَ  إَِلَٰ ذِكح ْ ٱِلح َٰلِكُ  ۖ  َوَذُروا  مح إِن ُكنتُ  مح كُ ر  له ـَخيح  مح َذ
لَُمونَ  ۡرِض َوٱبحَتُغواْ  ٩ َتعح

َ واْ ِِف ٱۡلح ةُ فَٱنتَِّشُ لَوَٰ  فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصه
ِ َوٱذحُكُرو ِل ٱَّلله َ َكثِيِمن فَضح ْ ٱَّلله ا له ـا لُِحوَن  مح َعلهكُ ر    ١٠ُتفح

ْ إََِلحَها َوتََرُكوَك قَ  ٓوا ًوا ٱنَفضُّ وح لَهح
َ
ْ تَِجََٰرةً أ ا وح

َ
قُلح َما ا   آئِم  ِإَوَذا َرأ

وِ َوِمَن ٱتِلَِجََٰرةِ  ِ َخۡيح  ِمَِن ٱللههح َٰزِقنَِي  ۖ  ِعنَد ٱَّلله ُ ٱلره ُ َخۡيح  ١١َوٱَّلله
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 ِ َهُد إِنهَك لَرَُسوُل ٱَّلله ْ نَشح حُمَنَٰفُِقوَن قَالُوا  ۖ   إَِذا َجآَءَك ٱل
حُمَنَٰفِقِنَي  َهُد إِنه ٱل ُ يَشح لَُم إِنهَك لَرَُسوَُلُۥ َوٱَّلله ُ َيعح  َوٱَّلله

َِٰذبُوَن  يحَمََٰنهُ  ١لََك
َ
َُذٓواْ أ ِ  مح ٱَّته واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله  ۖ  ُجنهة  فََصدُّ

َملُوَن  مح إِنههُ  ْ َيعح نههُ  ٢َسآَء َما ََكنُوا
َ
َٰلَِك بِأ ْ ُثمه  مح َذ َءاَمُنوا

 ْ َٰ قُلُوبِهِ َكَفُروا َقُهوَن  مح َفهُ  مح َفُطبَِع لََعَ ِإَوَذا ۞  ٣ََل َيفح
َتهُ  يح
َ
َساُمهُ  مح َرأ جح

َ
ِجُبَك أ لِهِ ۖ   مح ُتعح َمعح لَِقوح ْ تَسح ۖ   مح ِإَون َيُقولُوا

نههُ 
َ
َسنهَدة   ُخُشب   مح َكأ ُهُم  ۖ  مح ُكه َصيحَحة  َعلَيحهِ  َُيحَسُبونَ ۖ   مُّ

َذرحهُ  ُ  ۖ  مح ٱلحَعُدوُّ فَٱحح ََٰتلَُهُم ٱَّلله فَُكونَ ۖ   َق َٰ يُؤح نه
َ
 ٤ أ

 ُسوَرةُ الُمنَافِقُونَ 
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 َجا چ١١
َ
 چَجلَُهاأ

سقاط اهلمزة الأوىل.   الزبي ابإ

وقنبل وهجان بتسهيل اهلمزة  

 الثانية وهو املقدم. 

 چَجلَُها۬اَجآَء چ

 ابلإبدال مع القرص. 

 چَجلَُهااَجآَء چ

وهل من الطيبة ثالثة أأوجه 

بدال، التسهيل للثانية،  والإ

 واحلذف للأوىل.

 

فِرح لَكُ  مح ِإَوَذا قِيَل لَهُ  َتغح ْ يَسح ا اْ رَُسوُل  مح َتَعالَوح وح ِ لَوه ٱَّلله
َتهُ  مح رُُءوَسهُ  يح

َ
وَن َوهُ  مح َوَرأ وَن مُّ  ميَُصدُّ َِبُ َتكح َسَوآٌء  ٥سح

َفرحَت لَهُ  مح َعلَيحهِ  َتغح سح
َ
فِرح لَهُ  مح أ َتغح مح لَمح تَسح

َ
ُ لَهُ  مح أ فَِر ٱَّلله  ۖ  مح لَن َيغح

ِدي ٱلحَقوحَم ٱلحَفَِٰسقِنَي  َ ََل َيهح ِيَن َيُقولُوَن ََل  ٦إِنه ٱَّلله ُهُم ٱَّله
 ْ وا َٰ يَنَفضُّ ِ َحته َٰ َمنح ِعنَد رَُسوِل ٱَّلله ِ َخَزآئُِن ۖ   تُنفُِقواْ لََعَ َوَّلِله

ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َقُهونَ  ٱلسه حُمَنَٰفِقِنَي ََل َيفح  ٧ َوَلَِٰكنه ٱل

َذله ن ره َيُقولُوَن لَئِ 
َ َعزُّ ِمنحَها ٱۡلح

َ رَِجنه ٱۡلح حَمِديَنةِ ََلُخح َنآ إَِل ٱل  َجعح
ةُ  ۖ  ِ ٱلحعِزه ِمننَِي َوَّلِله حُمَنَٰفِقِنَي ََل َوَلَٰ َولِرَُسوَِلِۦ َولِلحُمؤح ِكنه ٱل

لَُموَن  َها  ٨َيعح يُّ
َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ََل تُلحِهكُ َيَٰٓ َٰلُكُ  مح ٱَّله َو مح

َ
َوََلٓ  مح أ

َلَُٰدكُ  وح
َ
ِ  مح أ رِ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك  ۖ  َعن ذِكح
ُ
َٰلَِك فَأ َعلح َذ  َوَمن َيفح

وَن  ا َرَزقحَنَٰكُ  ٩ُهُم ٱلحَخَِّٰسُ ْ ِمن مه نفُِقوا
َ
ن مِِ  مَوأ

َ
ن َقبحِل أ

ِِتَ 
ح
َحَدُكُم يَأ

َ
ََلٓ أ َموحُت َفَيُقوَل َرِبِ لَوح

ح تَِّنٓ إَِلَٰٓ  ٱل رح خه
َ
 أ
َٰلِِحنَي  ُكن ِمَِن ٱلصه

َ
َق َوأ ده صه

َ
رِيب  فَأ

َجل  قَ
َ
َر  ١٠أ َولَن يَُؤِخِ

ًسا إَِذا  ُ َنفح َجُلَهاٱَّلله
َ
َملُونَ  ۖ  َجآَء أ ُۢ بَِما َتعح ُ َخبُِۡي  ١١ َوٱَّلله

 
 

 ُسوَرةُ التَّغَابُنِ 
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 سورة التغابن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چۥَعنحهُ چ٩

ِخلحهُ چ  چۥَوُيدح

 هاء الضمري. ابن كثري بصةل

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ۡرِض 
َ َِٰت َوَما ِِف ٱۡلح َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسه حُملحُك َوََلُ ۖ   يَُسِبُِح َّلِله ََلُ ٱل

دُ  َمح َٰ ۖ   ٱۡلح ء  قَِديٌر  َوُهَو لََعَ ِ ََشح
ِي َخلََقكُ  ١ُكِ  مح ُهَو ٱَّله

ِمن  مُّ  مََكفِر  َوِمنكُ  مح فَِمنكُ  ُ  ۖ  ؤح َملُوَن بَِصٌۡي َوٱَّلله  ٢بَِما َتعح
َركُ  َِقِ َوَصوه

ۡرَض بِٱۡلح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو َسَن ُصَوَركُ  مح َخلََق ٱلسه حح

َ
ۖ   مح فَأ

حَمِصُۡي  لَُم َما  ٣ِإَوََلحهِ ٱل ۡرِض َوَيعح
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو لَُم َما ِِف ٱلسه َيعح

لُِنونَ  وَن َوَما ُتعح ُۢ بِذَ  ۖ  تُِّسُّ ُ َعلِيُم ُدورِ َوٱَّلله لَمح  ٤اِت ٱلصُّ
َ
 أ

 ِ ت
ح
رِهِ  مح كُ يَأ مح

َ
ْ َوَباَل أ ْ ِمن َقبحُل فََذاقُوا ِيَن َكَفُروا ْ ٱَّله  مح َنَبُؤا

َِلم   مح َولَهُ 
َ
نهُهۥ ٥َعَذاٌب أ

َ
َٰلَِك بِأ تِيهِ  َذ

ح
 مرُُسلُهُ  مح ََكنَت تهأ

 ِ ْ ب ْ َوتََولهوا ُدوَنَنا فََكَفُروا بََّش  َيهح
َ
ْ أ َِيَِنَِٰت َفَقالُٓوا َّن ۖ   ٱِلح َتغح وهٱسح

 ُ ُ َغِّنٌّ َۡحِيد   ۖ  ٱَّلله   ٦َوٱَّلله
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ْ ن له زََعَم ٱَّله  ن ُيبحَعُثوا

 بََلَٰ َوَرَِبِ تَلُبحَعَُثه ُثمه تَلُنَبهُؤنه بَِما َعِملحتُ  ۖ 
َٰلَِك لََعَ  ۖ  مح قُلح َوَذ

ِ يَِسۡي   ِ َورَُسوَِلِۦ َوٱنلُّ ـ َ ف ٧ٱَّلله ْ بِٱَّلله َ اِمُنوا نَزنلح
َ
ِٓي أ ا   ورِ ٱَّله

َملُوَن َخبِۡي   ُ بَِما َتعح عِ  مح يَوحَم ََيحَمُعكُ  ٨ َوٱَّلله َمح ۖ   َِلَوحِم ٱۡلح
َٰلَِك يَوحمُ  ِمنُۢ  ٱتلهَغابُِن   َذ ِ  َوَمن يُؤح َملح َصَٰلِح  بِٱَّلله ا يَُكِفِرح َوَيعح

ِخلح ـ َ َسِيِ  هُ َعنح  َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها هُ اتِهِۦ َوُيدح نحَهَُٰر  َجنه
َ ٱۡلح

بَد  
َ
ُز ٱلحَعِظيُم ا   َخَِِٰلِيَن فِيَهآ أ َٰلَِك ٱلحَفوح  ٩َذ
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 چۥهُ فح يَُضعِِ چ١٧

ابن كثري حبذف الألف 

بصةل هاء وتشديد العني. 

 الضمري.

ْ أَِب بُوا ْ َوَكذه ِيَن َكَفُروا َحَُٰب ٱنلهارِ َوٱَّله صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ٓ أ َٰتَِنا  تََٰي

حَمِصُۡي ۖ   َخَِِٰلِيَن فِيَها ِصيَبة   ١٠َوبِئحَس ٱل َصاَب ِمن مُّ
َ
 َمآ أ

 ِ ِ ۖ   إَِله بِإِذحِن ٱَّلله ِمنُۢ بِٱَّلله ِد قَلحَبُهۥَوَمن يُؤح ُ بُِكِلِ  ۖ  َيهح َوٱَّلله
ء  َعلِيم   ْ ٱلرهُسوَل  ١١ََشح ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّلله ِطيُعوا

َ
 فَإِن  ۖ  َوأ

حتُ  حُمبنُِي  مح تََوَله َُٰغ ٱل ََل َٰ رَُسونِلَا ٱِلح َما لََعَ ُ  ١٢فَإِنه   ََلٓ ٱَّلله
ََٰه إَِله ُهوَ  ِ فَلح  ۖ  إَِل ِمُنوَن َولََعَ ٱَّلله حُمؤح ِ ٱل

هَ  ١٣َيَتَوَّكه يُّ
َ
أ  ا َيَٰٓ

َوَِٰجكُ  زح
َ
ْ إِنه ِمنح أ ِيَن َءاَمُنٓوا َلَِٰدكُ  مح ٱَّله وح

َ
اَعدُ  مح َوأ  مح كُ له  ِو 

َذُروهُ  َ  ۖ  مح فَٱحح ْ فَإِنه ٱَّلله فُِروا ْ َوَتغح َفُحوا ْ َوتَصح ُفوا ِإَون َتعح
َٰلُكُ  ١٤ِحيٌم ر  ره َغُفو َو مح

َ
ٓ أ َما َلَُٰدكُ  مح إِنه وح

َ
ُ  ۖ  فِتحَنة   مح َوأ َوٱَّلله

ٌر َعِظيم   جح
َ
ۥٓ أ تُ  ١٥ِعنَدهُ َتَطعح َ َما ٱسح ْ ٱَّلله َمُعواْ  مح فَٱتهُقوا َوٱسح

ْ َخيح  نِفُقوا
َ
ْ َوأ ِطيُعوا

َ
ا ِلِ ـَوأ نُفِسكُ ـر 

َ
َوَمن يُوَق ُشحه ۖ   مح أ

لُِحوَن  حُمفح ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِسهِۦ فَأ َ  ١٦َنفح ْ ٱَّلله رُِضوا إِن ُتقح
ا يَُضَٰعِ قَرحًضا  فِرح َلكُ  مح لَكُ  هُ فح َحَسن  ُ َشُكوٌر  ۖ  مح َوَيغح َوٱَّلله
َٰلُِم ٱلحَغيحبِ  ١٧ َحلِيمٌ  َِكيمُ  َع َعزِيُز ٱۡلح

َهََٰدةِ ٱلح  ١٨ َوٱلشه
 

 
 ُسوَرةُ الطَََّلقِ 
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 سورة الطالق

 چبُِيوتِِهنه چ١

 ابن كثري بكرس الباء.

َبيه چ  چَنة  مُّ

 ابن كثري بفتح الياء.

مح چ٣
َ
 چۥهُ رَ َبَٰلِغ  أ

وفتح ابن كثري بتنوين مض الغني 

الراء ومض الهاء وصلهتا بواو.

َٰٓ چ٤  چـ ِ ٱله

 ابن كثري حبذف الياء.

 والزبي وهجان يف اهلمزة

والتسهيل مع  چ•ـٱَلَٰٓ چ

 التوسط أأو القرص. 

أأو الإبدال ايءًا مع املد املش بع وهو 

 چ ْ ٱَلَٰٓ چ املقدم.
ويأأيت معه سكتة لطيفة عيل الياء 

 الساكنة ملنع الإدغام.

 . والوهجان يف الطيبة

  چۥَعنحهُ چ٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َها ٱنلهِبُّ إَِذا َيَٰٓ  يُّ
َ
ُصواْ أ حح

َ
تِِهنه َوأ ُتُم ٱلِنَِسآَء َفَطلُِِقوُهنه لِعِده َطلهقح

ةَ  َ َربهكُ ۖ   ٱلحعِده ْ ٱَّلله  َوََل  ُبُيوتِِهنه ََل َُّتحرُِجوُهنه ِمنُۢ ۖ   مح َوٱتهُقوا
 ٓ َن إَِله تنَِي ََيحرُجح

ح
ن يَأ
َ
َبيَِِنة   ِحَشة  بَِفَٰ أ ِ   مُّ َوَمن  َوتِلحَك ُحُدوُد ٱَّلله

ۥ   َسُه ِ َفَقدح َظلََم َنفح َ ُُيحِدُث  َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله رِي لََعله ٱَّلله ََل تَدح
ا  ر  مح
َ
َٰلَِك أ َد َذ ُروف   ١َبعح ِسُكوُهنه بَِمعح مح

َ
َجلَُهنه فَأ

َ
َن أ فَإَِذا بَلَغح

ل  ِمِنكُ   َذَويح َعدح
ْ ِهُدوا شح

َ
ُروف  َوأ وح فَارِقُوُهنه بَِمعح

َ
قِيُمواْ  مح أ

َ
َوأ

 ِ َهََٰدةَ َّلِله َٰلِكُ  ۖ  ٱلشه ِمُن َن يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَ  مح َذ ِ يُؤح َوحِم بِٱَّلله َوٱَلح
ا  ٱٓأۡلِخرِ   ُۥ َُمحرَج  َ ََيحَعل َله زُقح  ٢َوَمن َيتهِق ٱَّلله َحيحُث  ِمنح  هُ َوَيرح

ح لََعَ  ََل َُيحتَِسُب   ِ َفُهَو َحسح َوَمن َيَتَوَّكه ۥٓ  ٱَّلله َ  ُبُه َبَٰلُِغ إِنه ٱَّلله
ِۦ   رِه مح
َ
ا  أ ر  ء  قَدح ِ ََشح

ُ لُِكِ َٰٓ  ٣قَدح َجَعَل ٱَّلله َن ِمَن  ـ ِ َوٱله يَئِسح
حَمِحيِض ِمن نَِِسآئِكُ  تَبحتُ  مح ٱل ُهر   مح إِِن ٱرح

شح
َ
ََٰثُة أ ُتُهنه ثََل فَعِده

 َٰٓ َن   ـ ِ َوٱله َن َۡححلَُهنه   لَمح َُيِضح ن يََضعح
َ
َجلُُهنه أ

َ
َاِل أ ۡحح

َ ْوَلَُٰت ٱۡلح
ُ
 َوأ

ُۥ ِمنح  َيتهقِ  َوَمن َ ََيحَعل َله اٱَّلله رِهِۦ يُّسح  مح
َ
ِ  ٤ أ ُر ٱَّلله مح

َ
َٰلَِك أ ۥٓ  َذ نَزََلُ

َ
أ

َ يَُكِفِرح  مح  إََِلحكُ  ظِ  اتِهِۦـ َ َسِيِ  هُ َعنح  َوَمن َيتهِق ٱَّلله ًرا مح َوُيعح جح
َ
ۥٓ أ  ٥ََلُ
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 چ ۦَعلَيحهِ چ ٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

 چَكٓائِنوَ چ٨

بكرس اهلمزة وأألف  ابن كثري

 قبلها دون ايء.

 

 

 

 

 

  چَنَٰت  ُمَبيه چ١١

 ابن كثري بفتح الياء.

 

ِخلحهُ چ   چۥيُدح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِكُنوُهنه ِمنح َحيحُث َسَكنتُ  سح
َ
ِدكُ مِِ  مأ وُهنه  مح ن وُجح َوََل تَُضٓارُّ

ْ َعلَيحِهنه  ْ َعلَيحهِنه  ۖ  تِلَُضِيُِقوا نفُِقوا
َ
ْوَلَِٰت َۡححل  فَأ

ُ
ِإَون ُكنه أ

َن َۡححلَُهنه  َٰ يََضعح َن لَكُ  ۖ  َحته ۡرَضعح
َ
ُجورَُهنه ـ َ فَ  مح فَإِنح أ

ُ
 اتُوُهنه أ

 ْ تَِمُروا
ح
ِ  مَنكُ بَيح َوأ ُروف  ب تُ  ِإَونۖ   َمعح ۥٓ  مح َتَعاَِسح فََسَُتحِضُع ََلُ

َرىَٰ  خح
ُ
 هِ قُِدَر َعلَيح  نَومَ ۖ   َعتِهِۦَِلُنفِقح ُذو َسَعة  ِمِن سَ  ٦أ

ُ رِزحقُُهۥ  َُٰه ٱَّلله ٓ َءاتَى ا ًسا إَِله  ۖ  فَلحُينفِقح ِممه ُ َنفح ََل يَُكلُِِف ٱَّلله
َٰهَ  ٓ َءاتَى ُ ا   َما َعُل ٱَّلله ا َسَيجح َد ُعّسح  يُّسح  يِِن ٧َبعح

َ
ِمِن  َوَكأ

رِ َرِبَِها َورُُسلِهِۦ فََحاَسبحَنََٰها ِحَساب ا  مح
َ
َية  َعَتتح َعنح أ قَرح

بحَنََٰها َعَذاب ا  ا وََعذه ا َشِديد  ر  رَِها  ٨نُّكح مح
َ
فََذاَقتح َوَباَل أ

ا  ً رَِها ُخّسح مح
َ
َٰقَِبُة أ ُ لَهُ  ٩َوََكَن َع َعده ٱَّلله

َ
ا مح أ ۖ   َعَذاب ا َشِديد 

َ َيَٰٓ  ْ ٱَّلله ُقوا ْ فَٱته ِيَن َءاَمُنوا لحَبَِٰب ٱَّله
َ ْوِل ٱۡلح

ُ
ُ  ۖ  أ نَزَل ٱَّلله

َ
قَدح أ

ا ذِكح  مح إََِلحكُ  ْ ره  ١٠ر  ِ  مح َعلَيحكُ ُسوَل  َيتحلُوا َءاتََٰيَِٰت ٱَّلله
َٰلَِحَِٰت ِمَن ـِلِ  ت  َنَٰ ُمَبِيِ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا رَِج ٱَّله ُيخح

لَُمَِٰت إَِل ٱنلُّورِ  ِ  ۖ  ٱلظُّ ِمنُۢ بِٱَّلله َملح َصَٰلِح  َوَمن يُؤح ِخلح ا َوَيعح  هُ يُدح
 َٰ اَجنه بَد 

َ
ٓ أ نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ قَدح ۖ   ت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح
ُ ََلُۥ رِزحقًا  َسَن ٱَّلله حح

َ
ِي َخلََق َسبحَع َسَمََٰوَٰت  َوِمَن  ١١أ ُ ٱَّله ٱَّلله

ۡرِض ِمثحلَُهنه 
َ ُل ۖ   ٱۡلح ِ يَتَََنه

َٰ ُكِ َ لََعَ نه ٱَّلله
َ
لَُمٓواْ أ ُر بَيحَنُهنه تِلَعح مح

َ ٱۡلح
ُۢا  ء  ِعلحَم َحاَط بُِكِلِ ََشح

َ
َ قَدح أ نه ٱَّلله

َ
ء  قَِدير  َوأ  ١٢ََشح
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 چلَِمهچ١

الزبي هل فهيا وهجان ابملمي أأو 

ابلهاء وقفًا، واملقدم هل عدم 

 الوقف ابلهاء.

 . والوهجان يف الطيبة

 معاً  چ ۦَعلَيحهِ چ٣

َٰهُ چ٤ لَى  چۥَموح

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.
َٰ چ  چَهَراتَظه

 ابن كثري بتشديد الظاء.

ِيُل چ  چوََجَبح

 ابن كثري بفتح اجلمي.

 
 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َها ٱنلهِبُّ َيَٰٓ  يُّ
َ
ُ لََك  لِمَ أ َحله ٱَّلله

َ
َوَِٰجَك ۖ   َُتَِرُِم َمآ أ زح

َ
 تَبحَتِغ َمرحَضاَت أ

ُ َغُفو ۖ  ُ لَكُ  ١ِحيم  ر  ره َوٱَّلله يحَمَٰنِكُ  مح َقدح فََرَض ٱَّلله
َ
 ۖ  مح ََتِلهَة أ

َٰكُ  لَى ُ َموح َِكيُم وَُهَو ٱلحَعلِيُم ۖ   مح َوٱَّلله َِسه  ِإَوذح  ٢ٱۡلح
َ
ٱنلهِبُّ إَِلَٰ  أ

َهَرهُ  ظح
َ
تح بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبهأ َوَِٰجهِۦ َحِديث ا فَلَمه زح

َ
ِض أ ُ َعلَيح َبعح  هِ ٱَّلله

َرَض َعنُۢ َبعحض   عح
َ
َضُهۥ َوأ َها بِهِۦ قَالَتح َمنح ۖ   َعرهَف َبعح

َ
ا َنبهأ فَلَمه

َك َهََٰذا
َ
ۢنَبأ
َ
َبُِۡي ۖ   أ ِنَ ٱلحَعلِيُم ٱۡلح

َ
ِ  ٣قَاَل َنبهأ ٓ إَِل ٱَّلله إِن َتُتوَبا
َ  هِ َعلَيح تََظََٰهَرا ِإَون ۖ   َفَقدح َصَغتح ُقلُوُبُكَما َٰ فَإِنه ٱَّلله لَى  هُ ُهَو َموح

ِيُل  ِمننِيَ َوَصَٰ  وَِجَبح حُمؤح ح ۖ   لُِح ٱل َٰلَِك َظِهٌۡي َوٱل َد َذ  ٤َمَلَٰٓئَِكُة َبعح
ۥٓ إِن  َوًَٰجا َخۡيح  َعََسَٰ َربُُّه زح

َ
ۥٓ أ ن ُيبحِدََلُ

َ
ِمِنُكنه ا َطلهَقُكنه أ

لَِمَٰت   ِمَنَٰ ُمسح ؤح َٰ مُّ ئَِحَٰت  َثِيَِبَٰت  ت  َق َٰبَِدَٰت  َسَٰٓ ئَِبَٰت  َع نَِتَٰت  َتَٰٓ
ا  بحَكار 

َ
نُفَسكُ  ٥َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱَّله يُّ

َ
أ لِيكُ  مح َيَٰٓ هح

َ
ا  مح َوأ نَار 

َِجاَرةُ َعلَيح  ا ـد  له ِشَدا ئَِكٌة ِغََلظ  َها َمَلَٰٓ َوقُوُدَها ٱنلهاُس َوٱۡلح
َمَرهُ 
َ
ٓ أ َ َما ُصوَن ٱَّلله َعلُونَ  مح َيعح َمُروَن  َوَيفح ِيَن  ٦َما يُؤح َها ٱَّله يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

َوحمَ  ْ ٱَلح َتِذُروا ْ ََل َتعح َن َما ُكنتُ ۖ   َكَفُروا َما َُتحَزوح َملُوَن  مح إِنه  ٧َتعح
 

َٰهُ چالعلامء الوقف عىل مالحظة: اس تحب لَى مِننِيَ چ مث البدء بقوهل: چُهَو َموح حُمؤح ِيُل َوَصَٰلُِح ٱل ؛ لأن املوىل هو چ وَِجَبح

 هللا، وهؤلء لكهم ظهري بعد هللا، ولأن جربيل مبتدأأ ُعطف عليه ما بعده.
  

 ُسوَرة التَّحِريمِ 

 



 

 
561 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 
 
 
 

 
 

 

 چ١٠
َ
َرأ  لكه چهٱمح

نَ  چ   چهٱبح

 ابن كثري وقفًا ابلهاء، فهيام.

 

 

 

 چ ۦفِيهِ چ١٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
  چ بِهِۦَتَٰ َوكِ چ

فراد بكرس الاكف ابن  كثري ابلإ

 وفتح التاء وأألفًا بعدها.

َبة  نهُصوًحا َعََسَٰ  ِ تَوح ْ إَِل ٱَّلله ْ تُوُبٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ
َ
أ  َيَٰٓ
ن يَُكِفَِر َعنكُ  مح َربُّكُ 

َ
ِ  مح أ ِخلَكُ  مح اتِكُ ـ َ َسِي  مح َوُيدح

نحَهَُٰر يَوحَم ََل َُيح 
َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ُ ٱنلهِبه زِي َجنه  ٱَّلله

ْ َمَعُهۥ ِيَن َءاَمُنوا يحِديهِ  مح نُورُهُ ۖ   َوٱَّله
َ
َ أ ََعَٰ َبنيح يحَمَٰنِهِ  مح يَسح

َ
 مح َوبِأ

 ٓ فِرح نَلَا تحِممح نَلَا نُوَرنَا َوٱغح
َ
ء  ۖ   َيُقولُوَن َربهَنآ أ ِ ََشح

َٰ ُكِ إِنهَك لََعَ
َها ٱنلهِبُّ َجَٰ َيَٰٓ  ٨قَِدير   يُّ

َ
لُظح ِهِد أ حُمَنَٰفِِقنَي َوٱغح اَر َوٱل ٱلحُكفه

َٰ  ۖ  مح َعلَيحهِ  َوى
ح
ح َوبِئحَس ۖ   َهنهمُ جَ  مح هُ َوَمأ ُ  ٩َمِصُۡي ٱل َۡضََب ٱَّلله

ِ َمثَ  ْ َل  لِ ِيَن َكَفُروا َت َّله
َ
َرأ َت نُوح   ٱمح

َ
َرأ ََكَنَتا ۖ   لُوط   َوٱمح

ِ فََخاَنَتاُهَما  نَِيا ََتحَت َعبحَديحِن ِمنح ِعَبادِنَا َصَٰلَِحنيح فَلَمح ُيغح
ِ َشيح  َِٰخلنَِي ا َوقِيَل ٱدحُخََل ٱنلهاَر ـ   َعنحُهَما ِمَن ٱَّلله  ١٠َمَع ٱلده

ُ َمثَ َوَۡضََب  ِ ٱَّلله ْ َل  لِ ِيَن َءاَمُنوا َت َّله
َ
َرأ َن إِذح قَالَتح  ٱمح فِرحَعوح

َنهةِ َوََنِِ َرِبِ  ا ِِف ٱۡلح َن ٱبحِن ِل ِعنَدَك بَيحت  ِّن ِمن فِرحَعوح
َٰلِِمنَي َملِهِۦ وَعَ  َيَم  ١١َوََنِِِّن ِمَن ٱلحَقوحِم ٱلظه  ٱبحَنَت َوَمرح

َرََٰن  َصَنتح فَرحَجَها َفَنَفخح ِعمح حح
َ
وِحَنا ن رُّ مِ  هِ َنا فِيٱلهِتٓ أ

قَتح بَِكلَِمَِٰت َرِبَِها َٰنِتنَِي  َوُكُتبِهِۦ َوَصده َٰ  ١٢َوََكنَتح ِمَن ٱلح
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 سورة تبارك

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ُ تََكاُد ته چ٨   چَمَيه

 الزبي بتشديد التاء.
وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ     ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ِي بَِيِدهِ ٱل َٰ تََبََٰرَك ٱَّله ء  قَِديٌر ُملحُك َوُهَو لََعَ ِ ََشح
ِي  ١ُكِ ٱَّله

ةَ  َيوَٰ َ حَموحَت َوٱۡلح يُّكُ  مح َِلَبحلَُوكُ َخلََق ٱل
َ
َسُن َعَمَل   مح أ حح

َ
َوُهَو    أ

ا ٢ ٱلحَعزِيُز ٱلحَغُفورُ  ِي َخلََق َسبحَع َسَمََٰوَٰت  ِطَباق  ا تََرىَٰ ۖ   ٱَّله مه
ََِصَ َهلح تََرىَٰ ِمن ۖ   ِِف َخلحِق ٱلرهِنَٰمۡح ِمن تََفَٰوُت   فَٱرحِجِع ٱِلح

ِ يَن ٣ُفُطور   َتنيح ََِصَ َكره
ََِصُ ُثمه ٱرحِجِع ٱِلح َقلِبح إََِلحَك ٱِلح

َيا بَِمَصَٰبِيَح  ٤َحِسۡي   َخاِسئ ا َوُهوَ  نح َمآَء ٱلُّ َولََقدح َزيهنها ٱلسه
ا ِلِ وََجَعلحَنََٰها رُُجو َيَِٰطنيِ م  نَا لَهُ ۖ   لشه َتدح عح

َ
عِۡيِ  مح َوأ َعَذاَب ٱلسه

ْ بَِرِبِهِ  ٥ ِيَن َكَفُروا حَمِصۡيُ َوبِئحَس ۖ   َجَهنهمَ َعَذاُب  مح َولَِّله  ٱل
ا  ٦ ْ لََها َشِهيق  ْ فِيَها َسِمُعوا لحُقوا

ُ
ٓ أ تََكاُد  ٧َوِهَ َتُفوُر إَِذا
 ُ لَهُ ۖ   ِمَن ٱلحَغيحِظ  َتَمَيه

َ
ج  َسأ لحَِّقَ فِيَها فَوح

ُ
ٓ أ لَمح  مح ُُكهَما

َ
ٓ أ  َخَزَنُتَها

 ِ ت
ح
َنا َوقُلح قَالُواْ بََلَٰ قَدح َجآَءنَا  ٨نَِذير   مح كُ يَأ بح َما َنا نَِذير  فََكذه

نتُ 
َ
ء  إِنح أ ُ ِمن ََشح َل ٱَّلله  ِِف َضَلَٰل  َكبِۡي   مح نَزه

َوقَالُواْ لَوح  ٩إَِله
عِۡيِ  َحَِٰب ٱلسه صح

َ
قُِل َما ُكنها ِِفٓ أ وح َنعح

َ
َمُع أ  ١٠ُكنها نَسح
ْ بَِذۢنبِهِ  ََتَفُوا ا ِلِ فَُسحح  مح فَٱعح َحَٰ ـق  صح

َ
عِۡيِ أ ِيَن  ١١ِب ٱلسه إِنه ٱَّله

نَ  ِ  مَربههُ  ََيحَشوح ر  َكبِۡي  مه  مٱلحَغيحِب لَهُ ب جح
َ
فَِرة  َوأ  ١٢غح

 امليك لبن كثري.يعده  چقَدح َجآَءنَا نَِذير  چ :١٦٧أ ية  مالحظة:

 الُملك ُسوَرة
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 چۥمُ ۬اِمنتُ ءچ١٦

 الزبي ابلتسهيل للثانية.

 چۥمُ ۬اِمنْتُ وَ ١٥ٱلنُُّشورُ چ

بدال اهلمزة الأوىل  قنبل وصاًل اإ

 .واوًا مع تسهيل الثانية

 الطيبة وهجان: وهل من

وجه الشاطبية، والثاين: وصاًل 

بدال اهلمزة الأوىل واوًا مع  اإ

حتقيق الثانية.

َمآءِ چ   معًا.  چنيَ ٱلسه

بدال ايءًا مفتوحة.  ابن كثري ابلإ

 

 

  

  چَرَٰط  سِ چ٢٢

 قنبل ابلسني.

 ولقنبل من الطيبة وهجان: 

ابلسني، وابلصاد.

 چۦِإَوََلحهِ چ٢٤

 الضمري.ابن كثري بصةل هاء 

لَكُ  ْ قَوح وا ِِسُّ
َ
ْ بِهِۦٓ  مح َوأ َهُروا وِ ٱجح

َ
ُدورِ ۖ   أ ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١٣إِنهُهۥ َعلِيُم

ََل َيعح 
َ
َبُِۡي لَُم َمنح َخلََق وَُهَو ٱللهِطيُف أ ِي َجَعَل  ١٤ٱۡلح ُهَو ٱَّله

ُشواْ ِِف َمَناكِبَِها َوُُكُواْ مِ  ۡرَض َذلُوَل  فَٱمح
َ ِإَوََلحهِ ۖ   زحقِهِۦن ِرِ لَُكُم ٱۡلح
ِمنُتم ١٥ ٱلنُُّشورُ 

َ
ن ِِف  َءأ ن مه

َ
َمآءِ أ ۡرَض ٱلسه

َ فَإَِذا  ََيحِسَف بُِكُم ٱۡلح
ن ِِف  ١٦ِهَ َتُموُر  ِمنُتم مه

َ
مح أ
َ
ن أ

َ
َمآءِ أ ا مح َعلَيحكُ يُرحِسَل ٱلسه  َحاِصب 

لَُموَن َكيح ۖ   َب  ١٧َف نَِذيرِ فََسَتعح ِيَن ِمن َولََقدح َكذه  مح َقبحلِهِ ٱَّله
ْ إَِل  ١٨ فََكيحَف ََكَن نَِكۡيِ  ا َو لَمح يََروح

َ
ِ فَوحَقهُ أ ۡيح َٰت   مح ٱلطه فه َصَٰٓ

نَ  بِضح َمَٰنُ  ۖ  َوَيقح ِسُكُهنه إَِله ٱلرهحح ِۢ بَِصٌۡي  ۖ  َما ُيمح ء  ١٩إِنهُهۥ بُِكِلِ ََشح
ِي ُهَو ُجن نح َهََٰذا ٱَّله مه

َ
إِِن  ۖ  ٱلرهِنَٰمۡحن ُدوِن مِِ  ميَنُِصُكُ  مح كُ د  له أ

 ِِف ُغُرور  
َٰفُِروَن إَِله ِي ٢٠ ٱلحَك نح َهََٰذا ٱَّله مه

َ
زُقُكُ  أ َسَك  مح يَرح مح

َ
إِنح أ

ْ  ۖ  رِزحقَُهۥ ُّوا َٰ  ٢١ِِف ُعُتِو  َوُنُفور  بَل ۡله َِش ُمِكبًّا لََعَ َفَمن َيمح
َ
أ
 َٰ ن َيمحَِش َسوِيًّا لََعَ مه

َ
َدىَٰٓ أ هح

َ
ِههِۦٓ أ تَ  ِصَرَٰط  وَجح سح قُلح ُهَو  ٢٢ قِيم  مُّ

كُ 
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ فح  مح ٱَّله

َ بحَصََٰر َوٱۡلح
َ َع َوٱۡلح مح قَلِيَل   َدةَ  ـ ِ وََجَعَل لَُكُم ٱلسه

ُكُروَن  ا تَشح كُ  ٢٣مه
َ
ِي َذَرأ ۡر ِِف  مح قُلح ُهَو ٱَّله

َ وَن  هِ ِض ِإَوََلح ٱۡلح َُتحَّشُ
ُد إِن ُكنتُ  ٢٤ حوَعح قُلح إِنهَما  ٢٥َصَِٰدقِنَي  مح َوَيُقولُوَن َمَتَٰ َهََٰذا ٱل

بنِي   نَا۠ نَِذير  مُّ
َ
َمآ أ ِ ِإَونه   ٢٦ٱلحعِلحُم ِعنَد ٱَّلله
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هُ چ٢٧ وح
َ
  چۥَرأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 

  چ ۦوََعلَيحهِ چ٢٩

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 

 

 سورة القلم

 چَوٱلحَقلَمِ  ۖ  نٓ چ١

 لإظهار. ابالزبي من الشاطبية 

وهجان: الإظهار، ومن الطيبة 

 والإدغام.

 
 
 

  چ ۦَعلَيحهِ چ١٥

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ا  وح فَلَمه
َ
ِ تح وُُجوهُ ـ َ ِسيٓ  ُزلحَفة   هُ َرأ ْ َوقِيَل َهََٰذا ٱَّله ِي يَن َكَفُروا ٱَّله
ِ  مُكنتُ  ُعوَن ب تُ  قُلح  ٢٧هِۦ تَده رََءيح

َ
لََكِّنَ  مح أ هح

َ
وح إِنح أ

َ
َِعَ أ ُ َوَمن مه ٱَّلله

َٰفِرِيَن ِمنح رَِۡحََنا فَ  َِلم  َمن َُيُِۡي ٱلحَك
َ
َمَُٰن  ٢٨َعَذاب  أ قُلح ُهَو ٱلرهحح

حَنا هِ بِهِۦ وََعلَيح َءاَمنها  بنِي  ۖ   تََوُكه ُموَن َمنح ُهَو ِِف َضَلَٰل  مُّ
لَ  ٢٩فََسَتعح

تُ  قُلح  رََءيح
َ
َبَح َمآؤُكُ  مح أ صح

َ
ا  مح إِنح أ ر  تِيكُ َغوح

ح
 ٣٠عِيِۢنمه  َمآء  بِ  مَفَمن يَأ

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
ُطُروَن َوَما  َوٱلحَقلَمِ  ۖ  نٓ  ُنون   ١يَسح َمةِ َرِبَِك بَِمجح نَت بِنِعح

َ
 ٢َمآ أ

َ ِإَونه  ًرا َغۡيح جح
َ
 ٤ِإَونهَك لََعَلَٰ ُخلُق  َعِظيم   ٣ُنون  َممح لََك َۡل

وَن  ُتوُن  ٥فََستُبحِِصُ َوُيبحِِصُ حَمفح يِيُِكُم ٱل
َ
إِنه َربهَك ُهَو  ٦بِأ

لَُم بَِمن َضله َعن  عح
َ
َتِديَن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ حُمهح لَُم بِٱل عح

َ
فَََل  ٧أ

بنَِي  حُمَكِذِ هِنُ  ٨تُِطِع ٱل هُِن َفُيدح َوََل تُِطعح ُكه  ٩وَن َودُّواْ لَوح تُدح
ِهني   ف  مه

ِۢ بَِنِميم   ١٠َحَله آء شه از  مه نها ١١َهمه َتد  ع  ِلِ مه ِ ُمعح َخۡيح
لح

ثِيم  
َ
َٰلَِك  ١٢أ َد َذ ن ََكَن َذا  ١٣َزنِيم  ُعُتِلِۢ َبعح

َ
 ١٤َمال  َوَبننَِي أ

لنِيَ َءاتََٰيَٰ  هِ َعلَيح  إَِذا ُتتحَلَٰ  وه
َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح

َ
 ١٥ ُتَنا قَاَل أ

 ُسوَرةُ القَلَمِ 
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نُ چ٢٣
َ
ْ  أ ُدوا   چٱغح

 ابن كثري مض النون وصاًل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 معا چ ۦفِيهِ چ٣٧

ابن كثري بصةل هاء الضمري. 

َ  ٓالَمَ چ٣٨ ونَ َّته ُ  چۡيه

الزبي بتشديد التاء وصاًل مع 

 املد املش بع.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

ُرحُطوِم  َنَٰهُ  ١٦َسنَِسُمُهۥ لََعَ ٱۡلح َنهةِ  مح إِنها بَلَوح َحََٰب ٱۡلح صح
َ
ٓ أ نَا  َكَما بَلَوح

بِِحنَي  ُِمنهَها ُمصح قحَسُمواْ ََلَِصح
َ
تَثحُنوَن  ١٧إِذح أ َعلَيحَها  َفَطاَف  ١٨َوََل يَسح

ِيِم  ١٩نَآئُِموَن  مح ِبَِك َوهُ ن ره مِِ  َطآئِف   َبَحتح َكٱلِصه صح
َ
اْ  ٢٠فَأ َفَتَناَدوح

بِِحنَي  ْ  ٢١ُمصح ُدوا ِن ٱغح
َ
ثِكُ أ َٰ َحرح  ٢٢َصَٰرِِمنَي  مح إِن ُكنتُ  مح لََعَ
ْ َوهُ    ٢٣َيَتَخََٰفُتوَن  مح فَٱنَطلَُقوا

َ
َوحَم َعلَيحكُ ـن له أ ُخلَنهَها ٱَلح  ما يَدح

ِكني  مِِ  َِٰدرِينَ  ٢٤سح د  َق َٰ َحرح ْ لََعَ ا ْ إِنها  ٢٥ وََغَدوح وحَها قَالُٓوا
َ
ا َرأ فَلَمه

وحَسُطهُ  ٢٧ََنحُن َُمحُروُموَن بَلح  ٢٦ لََضٓالُّونَ 
َ
قُل لهكُ  مح قَاَل أ

َ
لَمح أ
َ
 مح أ

ََل تَُسِبُِحوَن  ٓ إِنها ُكنها ٢٨لَوح ْ ُسبحَحََٰن َرِبَِنا َبَل  ٢٩َظَٰلِِمنَي  قَالُوا قح
َ
فَأ

ُضهُ  ََٰوُموَن  مح َبعح َٰ َبعحض  َيَتَل ٓ إِنها ُكنها َطَٰغنَِي  ٣٠لََعَ ََٰويحلََنا ْ تََٰي  ٣١قَالُوا
ٓ َعََسَٰ رَ  ن ُيبحِدنَلَا َخۡيح   بَُّنا

َ
ٓ إَِلَٰ َرِبَِنا َرَِٰغُبوَن أ ا ٓ إِنه َكَذَٰلَِك  ٣٢ا ِمِنحَها

ََبُ ۖ   ٱلحَعَذاُب  كح
َ
لَُموَن  ۖ   َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ إِنه لِلحُمتهقِنَي  ٣٣لَوح ََكنُواْ َيعح

َِٰت ٱنلهعِيِم  مح ِعنَد َرِبِهِ  لِِمنَي كَ  ٣٤َجنه حُمسح َعُل ٱل َفَنجح
َ
رِِمنَي أ حُمجح  ٣٥ٱل

مح لَكُ  ٣٦َكيحَف ََتحُكُموَن  مح لَكُ  َما
َ
رُُسوَن  هِ فِيكَِتَٰب   مح أ إِنه  ٣٧تَدح

وَن  هِ فِي مح لَكُ  ُ مح لَكُ  ٣٨لََما ََّتَۡيه
َ
َٰلَِغٌة إَِلَٰ يَوحِم  مح أ يحَمٌَٰن َعلَيحَنا َب

َ
أ

هُ  مح َسلحهُ  ٣٩لََما ََتحُكُموَن  مح ٱلحقَِيََٰمةِ إِنه لَكُ  يُّ
َ
ِ  مأ َٰلَِك زَِعيٌم ب مح  ٤٠َذ

َ
أ

ٓ  مح لَهُ  ََك ْ ُۡشَ تُوا
ح
ٓ ُء فَلحَيأ ََك ْ َصَِٰدقنَِي  مح ئِهِ بُِّشَ َشُف  ٤١إِن ََكنُوا يَوحَم يُكح

ُجودِ فَ  َن إَِل ٱلسُّ َعوح َتِطيُعونَ َعن َساق  َوُيدح  ٤٢ََل يَسح
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َتَبَٰهُ چ٥٠   چۥفَٱجح

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 سورة الحاقة

بحَصَٰرُهُ 
َ
ُجودِ ۖ   ذِلهة   مح تَرحَهُقهُ  مح َخَِٰشَعًة أ َن إَِل ٱلسُّ َعوح َوقَدح ََكنُواْ يُدح

ُب  ٤٣ َسَٰلُِمونَ  مح وَهُ  ِِن َوَمن يَُكِذِ َِديِث   فََذرح  بَِهََٰذا ٱۡلح
رُِجهُ  َتدح لَُموَن مِِ  مَسنَسح ِل لَهُ  ٤٤نح َحيحُث ََل َيعح مح

ُ
إِنه َكيحِدي  ۖ  مح َوأ

مح تَسح  ٤٥َمتنٌِي 
َ
ا َفهُ  مح لُهُ أ ر  جح

َ
ثحَقلُوَن مِِ  مأ َرم  مُّ غح مح  ٤٦ن مه

َ
أ

ُتُبونَ  مح ِعنَدُهُم ٱلحَغيحُب َفهُ  ِم َرِبَِك  ٤٧ يَكح َِبح ِۡلُكح َوََل فَٱصح
ُوِت إِذح نَاَدىَٰ  ُظو تَُكن َكَصاِحِب ٱۡلح  ََلٓ لهوح  ٤٨م  وَُهَو َمكح

َمة  مِِ  ََٰرَكُهۥ نِعح ن تََد
َ
 ٤٩ُموم  بَِذ بِٱلحَعَرآءِ وَُهَو َمذح ِبِهِۦ نَلُ ن ره أ

َتَبَٰ  َٰلِِحنيَ َربُُّهۥ  هُ فَٱجح ِيَن  ٥٠ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصه ِإَون يََكاُد ٱَّله
لُِقونََك  بحَصَٰرِهِ َكَفُرواْ لََُيح
َ
َر َوَيُقولُوَن إِنهُهۥ  مح بِأ ا َسِمُعواْ ٱَِّلِكح لَمه

ُنون    ٥٢لحَعَٰلَِمنَي ر  ِلِ َله ذِكح َوَما ُهَو إِ  ٥١لََمجح
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ    ِمۡسِب ٱَّلله

َٓاقهُة  َٓاقهُة  ١ٱۡلح َٓاقهُة  ٢َما ٱۡلح ََٰك َما ٱۡلح َرى دح
َ
ٓ أ بَتح  ٣َوَما َكذه

ُۢ بِٱلحَقارَِعةِ  اِغَيةِ  ٤َثُموُد وَََعُد ْ بِٱلطه لُِكوا هح
ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥فَأ

ا ََعد   مه
َ
َص  ََعتَِية   َوأ ْ بِرِيح  َصح لُِكوا هح

ُ
رََها َعلَيحهِ  ٦فَأ  مح َسخه

ا يهام  ُحُسوم 
َ
َعَٰ َفََتَ ۖ   َسبحَع ََلَال  َوثََمَٰنَِيَة أ ى ٱلحَقوحَم فِيَها َصح

نههُ 
َ
عح  مح َكأ

َ
 ٨نُۢ بَاقَِية  مِِ  متََرىَٰ لَهُ  َفَهلح  ٧ ل  َخاوِيَة  َجاُز ََّنح أ

 

َٓاقهةُ چ١أ ية مالحظة:   رأأس أ ية، فال يُعد لبن كثري.امليك  ال يعده چٱۡلح

 ُسوَرةُ الَحاقةُ 
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  چۥَفُغلُّوهُ  ۥُخُذوهُ چ٣٠

 چۥَصلُّوهُ چ٣١
لُُكوهُ چ٣٢  چۥفَٱسح

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ُن َوَمن َقبح  َاِطئَةِ وََجآَء فِرحَعوح َُٰت بِٱۡلح تَفَِك حُمؤح اْ َفَعَصوح  ٩لَُهۥ َوٱل
َخَذهُ  مح رَُسوَل َرِبِهِ 

َ
ذَ  مح فَأ خح

َ
حَمآُء  ١٠ابَِيًة ة  ره أ ا َطَغا ٱل إِنها لَمه

َارَِيةِ مح َۡحَلحَنَٰكُ  َعلََها لَكُ  ١١ ِِف ٱۡلح كَِرة   مح نِلَجح ُذن   تَذح
ُ
ٓ أ َوتَعَِيَها

َخة  َوَِٰحَدة   ١٢َوَِٰعَية   ورِ َنفح ۡرُض  ١٣فَإَِذا نُفَِخ ِِف ٱلصُّ
َ وَُۡحِلَِت ٱۡلح

َباُل  ِ
ة  َوَِٰحَدة  َوٱۡلح َتا َدكه حَواقَِعُة  ١٤فَُدكه  ١٥َفَيوحَمئِذ  َوَقَعِت ٱل

 ٓ َما ِت ٱلسه رحَجآئِهَ  ١٦َمئِذ  َواهِيَة  ُء فَِِهَ يَوح َوٱنَشقه
َ
َٰٓ أ حَملَُك لََعَ ا   َوٱل

ِمُل َعرحَش َرِبَِك فَوحَقهُ  َرُضوَن  ١٧يَوحَمئِذ  ثََمَٰنَِية   مح َوَيحح يَوحَمئِذ  ُتعح
وِتَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ  ١٨َخافَِية   مح  ِمنكُ ََل ََّتحََفَٰ 

ُ
ا َمنح أ مه

َ
فَأ
ْ كَِتَٰبَِيهح  ِنِ ُمَلَٰق  ِحَسابَِيهح  ١٩َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱقحَرُءوا

َ
 إِِنِ َظَننُت أ

ُقُطوُفَها َدانَِية   ٢٢ِِف َجنهة  ََعَِلَة   ٢١اِضَية  ة  ره ِعيشَ َفُهَو ِِف  ٢٠
٢٣  َ ْ َهنِ ُُكُواْ َوٱۡشح ُۢ يٓ ُبوا تُ ـ َ لَفح سح

َ
َاَِلَةِ  مح ا بَِمآ أ يهاِم ٱۡلح

َ ا  ٢٤ِِف ٱۡلح مه
َ
َوأ
وَت كَِتَٰبَِيهح 

ُ
َٰلَيحتَِّن لَمح أ وِتَ كَِتََٰبُهۥ بِِشَماَِلِۦ َفَيُقوُل تََٰي

ُ
 ٢٥َمنح أ

رِ َما ِحَسابَِيهح  دح
َ
َٰلَيحَتَها ََكنَِت ٱلحَقاِضَيَة  ٢٦ َولَمح أ َّنَٰ  ٢٧تََٰي غح

َ
ٓ أ َما

ُثمه  ٣٠ هُ َفُغلُّو هُ ُخُذو ٢٩َهلََك َعِّنِ ُسلحَطَٰنَِيهح  ٢٨ ۖ   َماَِلَهح َعِّنِ 
َِحيَم   ِِف ِسلحِسلَة  َذرحُعَها َسبحُعوَن ذَِراَع  ُثمه  ٣١ هُ َصلُّوٱۡلح
لُُكو ِمُن إِنهُهۥ ََكَن  ٣٢ هُ فَٱسح ِ ٱلحَعِظيِم ََل يُؤح َُيُضُّ  َوََل  ٣٣بِٱَّلله

ِكنِي  حِمسح َٰ َطَعاِم ٱل َوحَم َهَُٰهَنا َۡحِيم   ٣٤لََعَ   ٣٥فَلَيحَس ََلُ ٱَلح
 يعده امليك واملدين الأول رأأس أ ية، فهي  معدودة للجميع. چبِِشَماَِلِۦچ٢٥ مالحظة: أ ية
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ِمُنونَ يُ چ٤١  چؤح

 .ابن كثري ابلياء بدل التاء

ُرونَ ذه يَ چ٤٢   چكه

ابلياء ابن كثري بتشديد اذلال 

  بدل التاء.

چ ۥِمنحهُ چ٤٥

 چۥَعنحهُ چ٤٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

 

 

 سورة المعارج

 چۦإََِلحهِ چ٤

َٰهُ چ٧   چۥَونََرى

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

ُ چ١٠   چُل ـ َ سح ي

 الزبي هل من الطيبة وهجان:

 بضم الياء، وفتحها.

لِيَوََل َطَعاٌم    ٣٦ن  ـإَِله ِمنح ِغسح
ۥٓ إَِله ٱلحَخَٰ ـله ُكلُُه

ح
  ٣٧َن ـ ُوطِ ا يَأ

وَن  قحِسُم بَِما ُتبحِِصُ
ُ
وَن  ٣٨فَََلٓ أ ُل  ٣٩َوَما ََل ُتبحِِصُ  إِنهُهۥ لََقوح

ِل َشاِعر   ٤٠رَُسول  َكرِيم   ا قَلِيَل   ۖ  َوَما ُهَو بَِقوح ِمُنونَ مه   ٤١ تُؤح
ِل ََكهِن   ا  ۖ  َوََل بَِقوح ُرونَ قَلِيَل  مه  ِبِ ن ره تََنِيل  مِِ  ٤٢ تََذكه

قَاوِيِل  ٤٣ٱلحَعَٰلَِمنَي 
َ َض ٱۡلح َل َعلَيحَنا َبعح َخذح  ٤٤َولَوح َتَقوه

َ
  هُ نَا ِمنح َۡل

َِمنِي  حَوتنَِي  ٤٥بِٱَلح َنا ِمنحُه ٱل َحد  مِِ  مَفَما ِمنكُ  ٤٦ُثمه لََقَطعح
َ
 نح أ

كِرَ  ٤٧َحَِٰجزِيَن  هُ َعنح  لَُم  ٤٨لحُمتهقنَِي ة  ِلِ ِإَونهُهۥ تَلَذح  ِإَونها نَلَعح
نه ِمنكُ 

َ
بنَِي مُّ  مأ َٰفِرِينَ  ٤٩َكِذِ ةٌ لََعَ ٱلحَك َ   ٥٠ ِإَونهُهۥ َۡلَّسح

َقنِِي  ِم َرِبَِك ٱلحَعِظيمِ  ٥١ِإَونهُهۥ َۡلَقُّ ٱَلح ٥٢ فََسِبِحح بِٱسح
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
َل 
َ
َٰفِرِيَن لَيحَس ََلُۥ َدافِع  ِلِ  ١ع  بَِعَذاب  َواقِ  َسآئُِلُۢ َسأ ِمَِن  ٢لحَك

حَمَعارِِج  ِ ذِي ٱل حَمَلَٰٓئَِكُة  ٣ٱَّلله ُرُج ٱل وُح إََِلح َتعح م  ََكَن ِِف  هِ َوٱلرُّ يَوح
لحَف َسَنة  

َ
َداُرهُۥ َُخحِسنَي أ َِبح  ٤ِمقح ا ََجِيًَل فَٱصح  مح إِنههُ  ٥ َصَبح 
ا  نَُهۥ بَعِيد  َٰ  ٦يََروح ِل  ٧ا َقرِيب   هُ َونََرى حُمهح َمآُء َكٱل يَوحَم تَُكوُن ٱلسه

ِن  ٨ َباُل َكٱلحعِهح ِ
اَۡحِيٌم ُل ـ َ يَسح َوََل  ٩َوتَُكوُن ٱۡلح  ١٠ َۡحِيم 

 

 ُسوَرة المعارج
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 چ ۦبِبَنِيهِ چ١١
ِخيهِ چ١٢

َ
  چ ۦَوأ
چ ۦوِيهِ ـ ح تُ چ١٣

  چ ۦيُنِجيهِ چ١٤

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

فهيم.

اَعة  چ١٦  چنَزه

 ابن كثري بتنوين مض.

 

 

 

 

 

 

 

َمََٰنتِهِ چ٣٢
َ
 چۥمُ ِۡل

ابن كثري بدون أألف بعد 

النون.

  چۥمُ بَِشَهََٰدتِهِ چ٣٣

ابن كثري حبذف الألف 

 الثانية.

وَنهُ  ُ َتِدي ِمنح  ۖ  مح ُيَبِصه رُِم لَوح َيفح حُمجح  هِ بِبَنِيَعَذاِب يَوحِمئِذِۢ يََودُّ ٱل
ِخيَوَصَِٰحَبتِهِۦ  ١١

َ
 َوَمن ِِف  ١٣ هِ وِيـ ح َوفَِصيلَتِهِ ٱلهِت تُ  ١٢ هِ َوأ
ا  ۡرِض ََجِيع 

َ ٓ  ١٤ هِ ُثمه يُنِجيٱۡلح َها لََظ َٰ ۖ   َُكه اعَ  ١٥إِنه ة  نَزه
 ِ َوىَٰ لِ َٰ  ١٦لشه بََر َوتََوله دح

َ
ْ َمنح أ ُعوا َعَٰٓ  ١٧تَدح وح

َ
إِنه  ١٨وَََجََع فَأ

نَسََٰن ُخلِقَ  ِ
ُّ َجُزوَع   إَِذا ١٩َهلُوًَع  ٱۡلح ُه ٱلّشه ِإَوَذا  ٢٠َمسه

ُ َمُنوًَع  َۡيح ُه ٱۡلح حُمَصلِنَِي  ٢١َمسه ِيَن هُ  ٢٢إَِله ٱل َٰ  مح ٱَّله لََعَ
َٰلِهِ  ٢٣َدآئُِموَن  مح َصََلتِهِ  َو مح

َ
ِيَن ِِفٓ أ لُو مح َوٱَّله عح  ٢٤م  َحِق  مه

 ِ ُروِم لِ حَمحح آئِِل َوٱل قُوَن بَِيوحمِ  ٢٥لسه ِيَن يَُصِدِ  ٢٦ٱِلِيِن  َوٱَّله
ِيَن هُ  فُِقوَن مُّ  منح َعَذاِب َرِبِهِ مِِ  مَوٱَّله  مح إِنه َعَذاَب َرِبِهِ  ٢٧شح

 ُ ُمون   َغۡيح
ح
ِيَن هُ  ٢٨َمأ َٰٓ  ٢٩َحَٰفُِظوَن  مح لُِفُروِجهِ  مح َوٱَّله إَِله لََعَ
َوَِٰجهِ  زح

َ
يحَمَُٰنهُ  مح أ

َ
وح َما َملََكتح أ

َ
ُ َملُوِمنَي  مح فَإِنههُ  مح أ َفَمِن  ٣٠َغۡيح

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَعاُدوَن 
ُ
َٰلَِك فَأ ِيَن هُ  ٣١ٱبحَتَغَٰ َوَرآَء َذ  مح َوٱَّله

َمََٰنَٰتِهِ 
َ
ِدهِ  مح ِۡل ِيَن هُ  ٣٢َرَُٰعوَن  مح وََعهح ِ  مَوٱَّله قَآئُِموَن  مح َشَهََٰدَٰتِهِ ب
ِيَن هُ  ٣٣ َٰ َصََلتِهِ  مح َوٱَّله ْوَلَٰٓ  ٣٤ُُيَافُِظوَن  مح لََعَ

ُ
َٰت  أ ئَِك ِِف َجنه

َرُموَن  كح ِطعِنَي  ٣٥مُّ ْ قَِبلََك ُمهح ِيَن َكَفُروا َعِن  ٣٦َفَماِل ٱَّله
َماِل ِعزِيَن  َِمنِي وََعِن ٱلِشِ رِي   ٣٧ٱَلح  ٱمح

َمُع ُكُّ َيطح
َ
ن  مح ِمِنحهُ  أ

َ
أ

َخَل َجنهَة نَعِيم   ٓ  ٣٨يُدح َنَٰهُ ۖ   َُكه لَُموَن مِِ  مإِنها َخلَقح ا َيعح  ٣٩مه
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 چ  ب  صح نَ چ٤٣

ساكن  ابن كثري بفتح النون واإ

 الصاد.

 

 

 سورة نوح
 

نُ چ٣
َ
ْ  أ ُبُدوا   چٱعح

 ابن كثري بضم النون.

  چۥَوٱتهُقوهُ چ 

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 چُدََعٓءِيَ چ٦

 ابن كثري بفتح الياء.

 

َ چ٩  چإِِنِ

 ابن كثري بفتح الياء.

حَمَشَٰرِِق  قحِسُم بَِرِبِ ٱل
ُ
َِٰدُروَن فَََلٓ أ َٰ حَمَغَٰرِِب إِنها لَ ن  ٤٠َوٱل

َ
َٰٓ أ لََعَ

ا ِمِنحهُ  َل َخۡيح  َبِدِ ُبوقنَِي  مح نُّ ََيُوُضواْ  مح فََذرحهُ  ٤١َوَما ََنحُن بَِمسح
 ْ ْ َوَيلحَعُبوا َُٰقوا َٰ يَُل ِي يُ َحته َمُهُم ٱَّله  يَوحَم ََيحرُُجونَ  ٤٢ وَعُدونَ يَوح

نههُ 
َ
اَع  َكأ َداِث ِِسَ جح

َ َخَِٰشَعًة  ٤٣يُوفُِضوَن نُُصب  إَِلَٰ  مح ِمَن ٱۡلح
بحَصَُٰرهُ 

َ
ِي ََكنُواْ يُوَعُدوَن  ۖ  ذِلهة   مح تَرحَهُقهُ  مح أ َوحُم ٱَّله َٰلَِك ٱَلح   ٤٤َذ

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ    ِمۡسِب ٱَّلله

َمَك ِمن َقبحِل  نِذرح قَوح
َ
نح أ
َ
رحَسلحَنا نُوًحا إَِلَٰ قَوحِمهِۦٓ أ

َ
ٓ أ ا تِ إِنه

ح
ن يَأ
َ
 مح َيهُ أ

َِلم  
َ
ََٰقوحِم إِِنِ لَكُ  ١ َعَذاٌب أ بنِيٌ  مح قَاَل تََٰي نِ  ٢ نَِذير  مُّ

َ
ْ  أ ُبُدوا  ٱعح

 َ ِطيُعونِ  هُ َوٱتهُقوٱَّلله
َ
فِرح لَكُ  ٣ َوأ  مح ِخِرحكُ َوُيؤَ  مح ن ُذنُوبِكُ مِِ  مَيغح
َسمًّ   َجل  مُّ

َ
ِ إَِذا َجآَء  إَِلَٰٓ أ َجَل ٱَّلله

َ
ُر  إِنه أ لَُمونَ  مح لَوح ُكنتُ  ََل يَُؤخه  َتعح

اقَاَل َرِبِ إِِنِ َدَعوح  ٤ ِم ََلحَل  َوَنَهار   ُدََعٓءِيٓ  مح فَلَمح يَزِدحهُ  ٥ ُت َقوح
ا  ُتهُ  ٦إَِله فَِرار  فَِر لَهُ  مح ِإَوِنِ ُُكهَما َدَعوح َصَٰبَِعهُ  مح تِلَغح

َ
ْ أ ِِفٓ  مح َجَعلُٓوا

ْ ثَِياَبهُ  مح َءاَذانِهِ  ا َشوح َتغح ا مح َوٱسح َبار  تِكح ْ ٱسح وا ََبُ تَكح ْ َوٱسح وا َصُّ
َ
ُثمه  ٧ َوأ

ُتهُ  ا  مح إِِنِ َدَعوح ٓ ُثمه  ٨ِجَهار  لَنُت لَهُ إِِنِ عح
َ
رحُت لَهُ  مح أ َ ِسح

َ
ا  مح َوأ ار  َ إِِسح

فُِرواْ َربهكُ  ٩ َتغح ا  مح َفُقلحُت ٱسح ار   ١٠إِنهُهۥ ََكَن َغفه

 ُسوَرةُ نُوح  
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هُ چ٢١   چۥيَزِدح

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ۥٓ َووُ چ هُ ُ  چلح

ابن كثري بضم الواو الثانية 

ساكن الالم. واإ

 
 

 چبَيحِتح چ٢٨

ساكن الياء. ابن كثري ابإ

َمآَء َعلَيحكُ  ا مِِ  ميُرحِسِل ٱلسه َرار  ِ  مِددحكُ َويُمح  ١١دح َٰ ب َو مح
َ
ل  َوَبننَِي أ

َعل لهكُ  َعل لهكُ  مح َوَيجح َٰت  َوَيجح ا  مح َجنه نحَهَٰر 
َ
ا لَكُ  ١٢أ ََل  مح مه

 ِ ا تَرحُجوَن َّلِله َواًرا  مح َوقَدح َخلََقكُ  ١٣ َوقَار  طح
َ
اْ َكيحَف  ١٤أ لَمح تََروح

َ
أ

ا  ُ َسبحَع َسَمََٰوَٰت  ِطَباق  ا  ١٥َخلََق ٱَّلله وََجَعَل ٱلحَقَمَر فِيِهنه نُور 
َس ِِسَ  مح ا وََجَعَل ٱلشه ۢنَبَتكُ  ١٦اج 

َ
ُ أ ۡرمِِ  مَوٱَّلله

َ ا َن ٱۡلح ِض َنَبات 
رُِجكُ  مح ُثمه يُعِيُدكُ  ١٧ ا مح فِيَها َوُيخح َراج  ُ َجَعَل  ١٨ إِخح َوٱَّلله

ۡرَض بَِسا
َ ا لَُكُم ٱۡلح اِلِ  ١٩ط  لُُكواْ ِمنحَها ُسُبَل  فَِجاج  قَاَل  ٢٠ تَسح

ِِن َوٱتهَبُعواْ مَ  مح ِبِ إِنههُ ح  ره نُو ۥٓ َماَُلُۥ  هُ يَزِدح  مح ن له َعَصوح هُ إَِله  َوَوَلُ
ا  ا  ٢١َخَسار  ا ُكبهار  ر  ْ َمكح ُ  ٢٢َوَمَكُروا ْ ََل تََذُرنه َوقَال وا
ا َوََل َوََل  مح َءالَِهَتكُ  ا ُسَواَع  َوََل َيُغوَث َويَُعوَق تََذُرنه َوِد  َونَّسح 

ا ٢٣ ْ َكثِۡي  َضلُّوا
َ
َٰلِِمنَي إَِله َضَلََٰل  ۖ   َوقَدح أ ا  ٢٤َوََل تَزِدِ ٱلظه ِمِمه
دحِخلُو مح تِهِ َٰٔـَخِطيٓ 

ُ
رِقُواْ فَأ غح

ُ
ا فَلَمح ََيُِدواْ لَهُ أ ِ مِِ  ماْ نَار  ن ُدوِن ٱَّلله
ا  نَصار 

َ
ۡرِض ِمَن ٱلح ح  ره َوقَاَل نُو ٢٥أ

َ َٰفِرِيَن ِبِ ََل تََذرح لََعَ ٱۡلح َك
ا  مح إِنهَك إِن تََذرحهُ  ٢٦اًرا َديه  ٓواْ إَِله فَاِجر  يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َوََل يَِِلُ
ا ا َكفه يه َولَِمن َدَخَل ره  ٢٧ر  َِٰلَ فِرح ِل َولَِو ا بَيحِتَ ِبِ ٱغح ِمن  ُمؤح

ِمَنَٰتِ  حُمؤح ِمننَِي َوٱل َٰلِِمنَي إَِله ۖ   َولِلحُمؤح ُۢا َوََل تَزِدِ ٱلظه  ٢٨َتَباَر
 

اچ٢٤چَوََل ُسَواَع  چ٢٣أ ية مالحظة:  َضلُّواْ َكثِۡي 
َ
اچ٢٥ چأ دحِخلُواْ نَار 

ُ
فهي  يعده امليك رأأس أ ية،  چفَأ

.لبن كثري ودةعدم

اچ٢٤أ ية مالحظة:  .لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چَونَّسح 
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 سورة الجن

 
 

 چانًاقُرَ  چ١

ابن كثري ابلنقل.

 لكه. چنهُهۥِإَوچ٣

 لكه. چنهاِإَوچ٥

 چنهُهمُ ِإَوچ٧

 ابن كثري بكرس اهلمزة.

 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ    ِمۡسِب ٱَّلله

َنا  ْ إِنها َسِمعح ِنِ َفَقالُٓوا ِ
َتَمَع َنَفر  ِمَِن ٱۡلح نهُه ٱسح

َ
وِحَ إَِله أ

ُ
قُلح أ
ا  قُرحَءانًا ِد فَ  ١َعَجب  ِدٓي إَِل ٱلرُّشح َِك ۖ   اَمنها بِهِۦـ َ َيهح ُّّشح َولَن ن

ا َحد 
َ
ٓ أ نهُهۥ ٢ بَِرِبَِنا

َ
ََذ َصَِٰحَبة  َوََل  َوأ تََعََٰلَٰ َجدُّ َرِبَِنا َما ٱَّته

ا  نهُهۥ ٣َوَل 
َ
ا  ََكنَ  َوأ ِ َشَطط  نها ٤َيُقوُل َسفِيُهَنا لََعَ ٱَّلله

َ
 َوأ

 
َ
ٓ أ ِ َكِذب ا ن له َظَننها نُّ لََعَ ٱَّلله ِ

نُس َوٱۡلح ِ
نهُهۥ ٥ن َتُقوَل ٱۡلح

َ
 َوأ
ِنِ فََزاُدوهُ  ِ

نِس َيُعوُذوَن بِرَِجال  ِمَِن ٱۡلح ِ
 مح ََكَن رَِجال  ِمَِن ٱۡلح

ا  نههُ  ٦رََهق 
َ
  مح َظنُّواْ َكَما َظَننتُ  مح َوأ

َ
ا ن له أ َحد 

َ
ُ أ  ٧ن َيبحَعَث ٱَّلله

نها
َ
َمآءَ  َوأ َنا ٱلسه َنَٰ  لََمسح ا َحرَس  َها ُملَِئتح فَوََجدح ا وَُشُهب   ٨ا َشِديد 

نها 
َ
عِ َوأ مح َٰعَِد لِلسه َٰ ُعُد مِنحَها َم ََيِدح َتِمِع ٱٓأۡلَن َفَمن يَسح ۖ   ُكنها َنقح

ا ب ا ره ََلُۥ ِشَها نها  ٩َصد 
َ
رِيدَ َوأ

ُ
َۡشٌّ أ
َ
رِٓي أ ۡرِض  ََل نَدح

َ بَِمن ِِف ٱۡلح
َراَد بِهِ 

َ
مح أ
َ
ا مح َربُّهُ  مح أ نها ١٠ رََشد 

َ
َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن  ِمنها َوأ ٱلصه

َٰلَِك  ا ۖ   َذ نها  ١١ُكنها َطَرآئَِق قَِدد 
َ
 َوأ

َ
ٓ أ َ ِِف ن له َظَننها ِجَز ٱَّلله ن نُّعح

ِجَزهُۥ َهَرب ا  ۡرِض َولَن نُّعح
َ نها ١٢ٱۡلح

َ
حُهَدىَٰٓ َءاَمنها  َوأ َنا ٱل ا َسِمعح لَمه

ِمنُۢ ۖ   بِهِۦ ا َفَمن يُؤح ا َوََل رََهق   ١٣بَِرِبِهِۦ فَََل ََيَاُف َِبحس 

 ُسوَرةُ الِجن ِ 
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  چنهاِإَوچ١٤

 ابن كثري بكرس اهلمزة.
  چۦفِيهِ چ١٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َ چ  چۥهُ لُكح سح ن

ابن كثري ابلنون وبصةل هاء 

 الضمري.

ُعوهُ چ١٩  چۥيَدح

  چۦَعلَيحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چقَاَل چ٢٢

القاف ابن كثري بفتح 

 وبعدها أألف وفتح الالم.

 

َ  چ٢٥  چَرَِبِ

 ابن كثري بفتح الياء.

 

  چۦيََديحهِ چ٢٧

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

نها
َ
َِٰسُطونَ  َوأ َٰ لُِموَن َوِمنها ٱلح حُمسح ْوَلَٰٓئَِك ۖ   ِمنها ٱل

ُ
لََم فَأ سح

َ
 َفَمنح أ

ا  ْ رََشد  ا وح ْ ِۡلََهنهَم َحَطب ا  ١٤ََتَره َِٰسُطوَن فََّكنُوا َٰ ا ٱلح مه
َ
لهوِ  ١٥َوأ

َ
َوأ

َقيحَنَٰهُ ٱسح  سح
َ
رِيَقةِ َۡل ْ لََعَ ٱلطه َُٰموا َٰ تَِنهُ ـِلِ  ١٦ ق اآًء َغدَ مه  مَت  ۖ  هِ فِي مح َنفح

رِ َرِبِهِۦ َوَمن 
لُكح ُيعحرِضح َعن ذِكح ا ُه يَسح نه  ١٧َعَذاب ا َصَعد 

َ
َوأ

ا  َحد 
َ
ِ أ ْ َمَع ٱَّلله ُعوا ِ فَََل تَدح حَمَسَِٰجَد َّلِله نهُهۥ  ١٨ٱل

َ
ا قَاَم َعبحُد َوأ لَمه

ُعو ِ يَدح ا  هِ ََكُدواْ يَُكونُوَن َعلَيح  هُ ٱَّلله ُعواْ َرَِبِ َوََلٓ  ١٩ِِلَد  دح
َ
َمآ أ قُلح إِنه

ا َحد 
َ
ُِك بِهِۦٓ أ ۡشح

ُ
لُِك لَكُ قُلح إِِنِ  ٢٠ أ مح

َ
ا مح ََلٓ أ ا َوََل رََشد   ٢١ َۡضِ 

ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُملحَتَحًدا قُلح 
َ
َحد  َولَنح أ

َ
ِ أ  ٢٢إِِنِ لَن َُيَِۡيِِن ِمَن ٱَّلله
َلَٰتِهِۦ ِ َورَِسَٰ ا ِمَِن ٱَّلله َٰغ  َ  ۖ  إَِله بََل َورَُسوََلُۥ فَإِنه ََلُۥ  َوَمن َيعحِص ٱَّلله

بًَدا  نَاَر َجَهنهَم َخَِِٰلِينَ 
َ
ٓ أ ْ َما يُوَعُدوَن  ٢٣فِيَها ا وح

َ
َٰٓ إَِذا َرأ َحته
ا  قَلُّ َعَدد 

َ
ا َوأ َعُف نَاِص  ضح

َ
لَُموَن َمنح أ دحرِٓي  ٢٤فََسَيعح

َ
قُلح إِنح أ

مح ََيحَعُل ََلُۥ 
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
ٓ أ َمًدا َرَِبِ

َ
َٰلُِم ٱلحَغيحِب فَََل  ٢٥أ َع

 
َ
َٰ َغيحبِهِۦٓ أ ِهُر لََعَ تَََضَٰ  ٢٦َحًدا ُيظح ُسول  فَإِنهُهۥ ن ره مِ  إَِله َمِن ٱرح

 ِ لُُك ِمنُۢ َبنيح ارََص َوِمنح َخلحفِهِۦ هِ  يََديح يَسح ن قَدح ـِلِ  ٢٧ د 
َ
َلَم أ بحلَُغواْ  َيعح

َ
أ

يحهِ  مح رَِسََٰلَِٰت َرِبِهِ  َحاَط بَِما َلَ
َ
ُۢا مح َوأ ء  َعَدَد َِصَٰ ُكه ََشح حح

َ
 ٢٨َوأ

ِ چ٢٢أ ية مالحظة:  َحد  ٱَّلله
َ
 .معدودة لبن كثري يعده امليك رأأس أ ية، فهي  چأ

 .معدودة لبن كثريغري  يعده امليك رأأس أ ية، فهي ل  چُملحَتَحًداچ٢٢أ ية مالحظة: 
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 سورة المزمل

 
وُ چ٣

َ
 چٱنُقصح أ

 ابن كثري بضم الواو.

 چۥِمنحهُ چ

 چۦَعلَيحهِ چ٤

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.

  چُقَرانَ ٱلح چ

 ابلنقل.ابن كثري 

 چۦإََِلحهِ چ٨

هُ چ٩ ِذح  چۥفَٱَّته

َنَٰهُ چ١٦ َخذح
َ
 چ ۥفَأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

فهيم مجيعًا.

 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِمُِل  حُمزه َها ٱل يُّ
َ
أ حَل إَِله قَلِيَل   ١َيَٰٓ ۥٓ  ٢قُِم ٱَله َفُه وِ  نِِصح

َ
ٱنُقصح أ

وح زِدح  ٣ قَلِيًَل  هُ ِمنح 
َ
تِيًَل  ٱلحُقرحَءانَ َوَرتِِِل  هِ َعلَيح  أ إِنها  ٤ تَرح

َل  ثَقِيًَل  َسُنلحَِّق  ح  اِشئَةَ نَ  إِنه  ٥ َعلَيحَك قَوح َشدُّ َوطح ٱَله
َ
ا ـ   ِل ِهَ أ

قحَوُم قِيًَل 
َ
ا َطوِيَل   ٦ َوأ َم  ٧إِنه لََك ِِف ٱنلهَهارِ َسبحح  ُكرِ ٱسح

َوٱذح
رِِب ره  ٨ َل  تَبحتِي هِ إََِلح َرِبَِك َوتَبَتهلح  حَمغح ِِق َوٱل َمّشح

ح ََٰه إَِله  ََلٓ بُّ ٱل إَِل
ِذح ُهَو  َٰ  ٩ َوكِيَل   هُ فَٱَّته َِبح لََعَ ُجرحهُ َوٱصح ا  مح  َما َيُقولُوَن َوٱهح ر  َهجح

 َوَذرح  ١٠ََجِيَل  
ُ
بنَِي أ حُمَكِذِ َمةِ َوَمِهِلحهُ ِِن َوٱل  ١١قَلِيًَل  مح ْوِل ٱنلهعح
ا  نَكاَل  وََجِحيم 

َ
ٓ أ َنا يح ا  ١٢إِنه َلَ َِلم 

َ
ة  وََعَذابًا أ ا َذا ُغصه َوَطَعام 

ِهيًَل  ١٣ َباُل َكثِيب ا مه ِ
َباُل َوََكنَِت ٱۡلح ِ

ۡرُض َوٱۡلح
َ يَوحَم تَرحُجُف ٱۡلح

رحَسلحنَ  ١٤
َ
ِهًدا َعلَيحكُ  مح آ إََِلحكُ إِنهآ أ ٓ َكمَ  مح رَُسوَل  َشَٰ رحَسلحَنآ إَِلَٰ  ا

َ
أ

َن رَُسوَل   ُن  ١٥فِرحَعوح َنَٰ َفَعَِصَٰ فِرحَعوح َخذح
َ
ا  هُ ٱلرهُسوَل فَأ ذ  خح

َ
أ

حوِلحَدََٰن  مح تُ فََكيحَف َتتهُقوَن إِن َكَفرح  ١٦َوبِيَل   ا ََيحَعُل ٱل يَوحم 
ُۢ بِهِۦ ١٧ِشيًبا  َمآُء ُمنَفِطُر ُعوًَل  ۖ  ٱلسه ُدهُۥ َمفح إِنه  ١٨ ََكَن وَعح

كَِرة   ََذ إَِلَٰ َرِبِهِۦ َسبِيًَل ۖ   َهَِٰذهِۦ تَذح  ١٩َفَمن َشآَء ٱَّته
 

ِمُِل چ١أ ية مالحظة:  حُمزه َها ٱل يُّ
َ
أ َن رَُسوَل  چ١٥چَيَٰٓ معدودة غري  امليك رأأس أ ية، فهي ل يعده  چإَِلَٰ فِرحَعوح

 .لبن كثري

 .معدودة لبن كثري امليك رأأس أ ية، فهي يعده  چرَُسوَل   مح إََِلحكُ چ١٥أ ية و 

ل م   ُسوَرة المز 
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  چۥَُتحُصوهُ چ٢٠

 چۥِمنحهُ چ

  چ ۥََتُِدوهُ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري

.فهيم

 چ ُقَرانَ ٱلح چ

 ابن كثري ابلنقل.

 

 

 

 سورة المدثر

 
 

زَ َوٱلِرِ  چ٥   چ جح

 ابن كثري بكرس الراء.

 

 
 

ح  َنَٰ ِمن ثُلََُثِ ٱَله دح
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
لَُم أ َفُهۥ َوثُلَُثُهۥ إِنه َربهَك َيعح ِل َونِصح

ِيَن َمَعَك  حَل َوٱنلهَهارَ  ۖ  َوَطآئَِفة  ِمَِن ٱَّله ُر ٱَله ُ ُيَقِدِ   ۖ  َوٱَّلله
َ
ن ن له َعلَِم أ

َ ِمَن ۖ   مح َعلَيحكُ َفَتاَب  هُ َُتحُصو ن  ۖ  ٱلحُقرحَءانِ فَٱقحَرُءواْ َما تَيَّسه
َ
َعلَِم أ

ۡرِض مه  مَسَيُكوُن ِمنكُ 
َ ِبُوَن ِِف ٱۡلح يَبحَتُغوَن  رحََضَٰ َوَءاَخُروَن يَۡضح
 ِ َٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله َٰ ِ َوَءاَخُروَن يُ ِل ٱَّلله ْ َما ۖ   ِمن فَضح فَٱقحَرُءوا

 َ ْ  ۖ  هُ ِمنح تَيَّسه قِيُموا
َ
َ قَرحًضا َوأ ْ ٱَّلله قحرُِضوا

َ
ةَ َوأ َكوَٰ ْ ٱلزه ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ٱلصه

نُفِسكُ ا   َحَسن  
َ
ْ ِۡل ُموا ِ ُهَو ِعنَد  هُ  ََتُِدونح َخۡيح  مِِ  مَوَما ُتَقِدِ ٱَّلله

ر   جح
َ
َظَم أ عح

َ
ا َوأ َ ا   َخۡيح  فُِرواْ ٱَّلله َتغح َ َغُفوۖ   َوٱسح ُۢ ر  ره إِنه ٱَّلله  ٢٠ ِحيُم

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ثِِرُ  حُمده َها ٱل يُّ
َ
أ نِذرح  ١ َيَٰٓ

َ
ح َوَربهَك فَ  ٢ ُقمح فَأ  ٤ َوثَِيابََك َفَطِهِرح  ٣َكَِبِ

زَ  ُجرح  َوٱلرُّجح تَكح  ٥فَٱهح ُُن تَسح َِبح  ٦َِثُ َوََل َتمح فَإَِذا  ٧ َولَِرِبَِك فَٱصح
َٰفِرِيَن  ٩يَوحَمئِذ  يَوحٌم َعِسٌۡي َفَذَٰلَِك  ٨نُقَِر ِِف ٱنلهاقُورِ  لََعَ ٱلحَك
ُ يَِسۡي   ُت َذرح  ١٠َغۡيح وََجَعلحُت ََلُۥ َماَل   ١١ا وَِحيد  ِِن َوَمنح َخلَقح
ا  ُدود  مح ا  ١٢مه ا  ١٣َوَبننَِي ُشُهود  ِهيد  َمُع  ١٤َوَمههدتُّ ََلُۥ َتمح ُثمه َيطح
زِيَد 
َ
نح أ
َ
ٓ  ١٥أ َٰ ۖ   َُكه ا إِنهُهۥ ََكَن ٓأِلتََٰي رحهُِقُهۥ َصُعوًدا  ١٦تَِنا َعنِيد 

ُ
  ١٧َسأ

 

 ُسوَرة المدثر
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لِيهِ چ٢٦ صح

ُ
  چ ۦَسأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 
 

 

 
 

 

 چإَِذا َدبَرَ چ٣٣

ابن كثري بفتح اذلال وأألف 

بعدها، وحذف مهزة أأدبر، 

 وفتح ادلال.

َر  َر َوقَده َر  ١٨إِنهُهۥ فَكه َر  ُثمه قُتَِل  ١٩َفُقتَِل َكيحَف قَده  ٢٠َكيحَف قَده
ََبَ  ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََّسَ  ٢١ُثمه َنَظَر  َتكح بََر َوٱسح دح

َ
َفَقاَل إِنح  ٢٣ُثمه أ

ٓ إَِله ِسحح  ثَُر  ر  َهََٰذا بََّشِ  ٢٤يُؤح
ُل ٱلح ٓ إَِله قَوح لِي ٢٥إِنح َهََٰذا صح

ُ
 هِ َسأ

ََٰك َما َسَقُر ـَومَ  ٢٦َسَقَر  َرى دح
َ
ة  ـلَوهاحَ  ٢٨َذُر ــََل ُتبحَِّق َوََل تَ  ٢٧آ أ

بََّشِ ِلِ 
َعَة َعَّشَ  ٢٩لح َحََٰب ٱنلهارِ إَِله  ٣٠َعلَيحَها تِسح صح

َ
ٓ أ َوَما َجَعلحَنا

َتهُ ۖ   َمَلَٰٓئَِكة   ِ إَِله فِتحنَ  مح َوَما َجَعلحَنا ِعده تَيحقَِن ة  ِل ْ لِيَسح ِيَن َكَفُروا َّله
ِيَن ءَ  َداَد ٱَّله ْ ٱلحِكَتََٰب َوَيزح وتُوا

ُ
ِيَن أ تَاَب ٱَّله ا َوََل يَرح ْ إِيَمَٰن  اَمُنٓوا

وتُواْ ٱلحِكَتَٰ 
ُ
ِيَن أ ِمُنوَن َب ٱَّله حُمؤح ِيَن ِِف قُلُوبِهِ َوَِلَُقوَل َوٱل َرض  مه  مٱَّله

ُ بَِهََٰذا َمَثَل   َراَد ٱَّلله
َ
ٓ أ َٰفُِروَن َماَذا ُ َمن    َوٱلحَك َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله

ِدي َمن يََشآءُ  لَُم ُجُنوَد َرِبَِك إَِله ُهوَ  ۖ  يََشآُء َوَيهح َوَما ِهَ  ۖ  َوَما َيعح
بََّشِ 

َرىَٰ لِلح َقَمرِ  ٣١إَِله ذِكح
حِل  ٣٢َُكه َوٱلح بَرَ َوٱَله دح

َ
بحِح  ٣٣ إِذح أ َوٱلصُّ

َفرَ  سح
َ
َها َۡلِحح  ٣٤ إَِذآ أ ُكََبِ ـإِنه

ا ِلِ نَِذي ٣٥َدى ٱلح بََّشِ ر 
لَِمن َشآَء  ٣٦لح

ن َيَتقَ  مح ِمنكُ 
َ
َر أ خه

َ
وح َيَتأ

َ
َم أ ِۢس بَِما َكَسَبتح رَهِيَنٌة  ٣٧ده  ٣٨ُكُّ َنفح
َِمنِي  َحََٰب ٱَلح صح

َ
ٓ أ َٰت  يَتََسآَءلُوَن  ٣٩إَِله رِِمنَي  ٤٠ِِف َجنه حُمجح َعِن ٱل
حُمَصِلنَِي  ٤٢ِِف َسَقَر  مح َما َسلََككُ  ٤١ ْ لَمح نَُك ِمَن ٱل َولَمح  ٤٣قَالُوا

ِكنيَ  حِمسح عُِم ٱل َآئِِضنيَ َوُكنه  ٤٤ نَُك ُنطح َوُكنها  ٤٥ ا ََّنُوُض َمَع ٱۡلح
ُب بَِيوحِم ٱِلِيِن  َقِنيُ  ٤٦نَُكِذِ ََٰنا ٱَلح تَى

َ
َٰٓ أ  ٤٧َحته

رِِمنيَ چ٤١أ ية مالحظة:  حُمجح  .معدودة لبن كثريغري  امليك رأأس أ ية، فهي ل يعده  چ َعِن ٱل
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 سورة القيامة

 چ١
ُ
ْ َۡل  چقحِسمُ ا

والزبي هل  قنبل حبذف الألف،

ثباهتا،  وهجان حبذف الألف واإ

واملقدم احلذف؛ لأنه طريق 

التيسري والشاطبية. ول 

 خالف يف ال ية الثانية.

 . والوهجان يف الطيبة

َُيحسِ چ٣
َ
 چُب أ

 ابن كثري بكرس السني.
 

 

 

 معًا. چَوقَُراَنُهوچ١٧

 ابن كثري ابلنقل. 

َنَٰهُ چ١٨
ح
 چۥقََرأ

ابن كثري بصةل هاء الضمري.

َٰفِعِنَي  مح َفَما تَنَفُعهُ  رِِضنَي  مح َفَما لَهُ  ٤٨َشَفََٰعُة ٱلشه كَِرةِ ُمعح َعِن ٱتلهذح
نههُ  ٤٩

َ
تَنفَِرة   ُۡحُر   مح َكأ سح ِۢ  ٥٠ مُّ َوَرة بَلح يُرِيُد ُكُّ  ٥١ فَرهتح ِمن قَسح
رِي   َتَٰ  مح ِمِنحهُ  ٱمح ن يُؤح

َ
ة  ُصُحف  أ َ نَّشه ََيَافُوَن  لبَ ۖ   َُكه  ٥٢ ا مُّ َله

كَِرة   ٥٣ٱٓأۡلِخَرةَ  ٓ إِنهُهۥ تَذح ُكُروَن  ٥٥َفَمن َشآَء َذَكَرهُۥ  ٥٤َُكه َوَما يَذح
 ٓ ُ  إَِله ن يََشآَء ٱَّلله
َ
ُل ٱتله  ۖ  أ هح

َ
فَِرةِ ُهَو أ حَمغح ُل ٱل هح

َ
َوىَٰ َوأ   ٥٦ قح
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قحِسمُ ََلٓ 
ُ
اَمةِ  ١ بَِيوحِم ٱلحقَِيََٰمةِ أ ِس ٱللهوه قحِسُم بِٱنلهفح

ُ
َُيحَسُب  ٢َوََلٓ أ

َ
 أ

حَمَع ِعَظاَمُهۥ  لهن َنه
َ
نَسَُٰن أ ِ

َُّسِوَِي َبَنانَُهۥ  ٣ٱۡلح ن ن
َ
َٰٓ أ َِٰدرِيَن لََعَ بََلَٰ َق

َماَمُهۥ  ٤
َ
ُجَر أ نَسَُٰن َِلَفح ِ

يهاَن يَوحُم ٱلحقَِيََٰمةِ ـ َ يَسح  ٥بَلح يُرِيُد ٱۡلح
َ
ُل أ

ََِصُ  ٦ ُس َوٱلحَقَمُر  ٨وََخَسَف ٱلحَقَمُر  ٧فَإَِذا بَرَِق ٱِلح مح وََُجَِع ٱلشه
حَمَفرُّ  ٩ َن ٱل يح

َ
نَسَُٰن يَوحَمئِذ  أ ِ

إَِلَٰ َرِبَِك  ١١َُكه ََل َوَزَر  ١٠َيُقوُل ٱۡلح
َتَقرُّ  حُمسح نَسَُٰن  ١٢يَوحَمئِذ  ٱل ِ

ْ ٱۡلح َر يُنَبهُؤا خه
َ
َم َوأ بَِل  ١٣يَوحَمئِذِۢ بَِما َقده

ِسهِۦ بَِصَۡية   َٰ َنفح نَسَُٰن لََعَ ِ
لحََّقَٰ َمَعاذِيَرهُۥ  ١٤ٱۡلح

َ
ََل َُتَِرِكح  ١٥َولَوح أ

َجَل بِهِۦٓ  فَإَِذا  ١٧ َوقُرحَءانَُهۥإِنه َعلَيحَنا ََجحَعُهۥ  ١٦بِهِۦ لَِسانََك تِلَعح
َنَٰ 
ح
 ١٩ُثمه إِنه َعلَيحَنا َبَيانَُهۥ  ١٨ ۥقُرحَءانَهُ فَٱتهبِعح  هُ قََرأ

َجَل چ١٦أ ية مالحظة:  ِ  تِلَعح ۦٓ ب  .معدودة لبن كثريغري  امليك رأأس أ ية، فهي ل يعده  چهِ

 ُسورة القيامة
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 چبُّونَ ُُيِ چ ٢٠

 چَذُرونَ يَ وَ چ٢١

ابن كثري ابلياء.

 چاق  ره  نمَ چ ٢٧

 ابن كثري ابلإدغام بال سكت.

 

َُيحسِ چ٣٦
َ
 چُب أ

 ابن كثري بكرس السني.

َّنَٰ تُ چ٣٧  چمح

ابن كثري ابلتاء بدل الياء.

 سورة اإلنسان
 

 چۥفََجَعلحَنَٰهُ ۦ نهبحَتلِيهِ چ٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
ِسلچ٤ ـٰ   چَسلَ

 قنبل حبذف الألف وقفًا.

قنبل هل وهجان ومن الطيبة 

ثبات  حبذف الألف وقفًا، والإ

 چَسَلَِٰسََل چوقفًا 

ةٌ  وُُجوه  يَوحَمئِذ   ٢١ ِخَرةَ ٱٓأۡل َوتََذُرونَ  ٢٠ ٱلحَعاِجلَةَ  َُتِبُّونَ َُكه بَلح   نهاِۡضَ
ة   ٢٣إَِلَٰ َرِبَِها نَاِظَرة   ٢٢ َعَل بَِها  ٢٤َووُُجوه  يَوحَمئِذِۢ بَاِِسَ ن ُيفح

َ
َتُظنُّ أ

َاِقَ  ٢٥فَاقَِرة   ٓ إَِذا بَلََغِت ٱلَته نهُه َوَظنه  ٢٧َراق   َمنح َوقِيَل  ٢٦َُكه
َ
أ

اُق  ٢٨ ٱلحفَِراُق  ِت ٱلسه َفه اِق  َوٱتلح حَمَساُق إَِلَٰ َرِبَِك  ٢٩بِٱلسه يَوحَمئِذ  ٱل
٣٠  َٰ َق َوََل َصله َٰ  ٣١فَََل َصده َب َوتََوله ُثمه َذَهَب  ٣٢َوَلَِٰكن َكذه

لِهِۦ هح
َ
َلَٰ لََك  ٣٣َيَتَمطه َٰٓ  إَِلَٰٓ أ وح

َ
َلَٰ أ وح

َ
َلَٰ لََك  ٣٤فَأ وح

َ
َلَٰٓ ُثمه أ وح

َ
 ٣٥فَأ

َُيحَسُب 
َ
نَسَُٰن  أ ِ

ََك ُسًدى ٱۡلح ن ُيَتح
َ
ِّنِ   ٣٦أ  ِمِن مه

َفة  لَمح يَُك ُنطح
َ
أ

َّنَٰ يُ  ىَٰ ُثمه  ٣٧مح ِ  ٣٨ََكَن َعلََقة  فََخلََق فََسوه وحَجنيح فََجَعَل ِمنحُه ٱلزه
نََثَٰٓ 
ُ َكَر َوٱۡلح ن ُُيح  ٣٩ٱَّله

َ
َٰٓ أ َِٰدر  لََعَ

َٰ ِ َٰلَِك ب لَيحَس َذ
َ
َتَٰ َ  ـ ِ أ حَموح  ٤٠ٱل
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َِتَٰ  َهلح 
َ
نَسَٰنِ  لََعَ  أ ِ

رِ  ِمِنَ  ِحني   ٱۡلح هح ُكوًرا ا ـ   َشيح  يَُكن لَمح  ٱله ذح  ١مه
َشاج   مح

َ
َفة  أ نَسََٰن ِمن نُّطح ِ

َنا ٱۡلح ُۢ  هُ فََجَعلحَنَٰ  هِ نهبحَتلِي إِنها َخلَقح ا َسِميَع
ا إِنها َهَديحَنَٰ  ٢بَِصًۡيا  ا َشاكِر  بِيَل إِمه ا َكُفوًرا ُه ٱلسه إِنهآ  ٣ِإَومه

َٰفِرِيَن  نَا لِلحَك َتدح عح
َ
َلََٰل  وََسعًِۡيا  َسَلَِٰسََلْ أ غح

َ
بحَراَر  ٤َوأ

َ إِنه ٱۡلح
ُبوَن  َ س  ََكَن يَّشح

ح
 ٥ِمَزاُجَها ََكفُوًرا ِمن َكأ

  

 ُسورة اإلنسان
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اارِ وَ قَ  چ١٥   چ ير 

كثري وصاًل بتنوين مع ابن 

الإخفاء والوقف ابلألف.

 
 
 

 چُخۡضح  چ٢١

ابن كثري بتنوين كرس. 

 چُقَرانَ ٱلح  چ٢٣

 ابن كثري ابلنقل.

ا  ِجۡي  ُروَنَها َتفح ِ ُيَفِجِ َُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله ا يَّشح  يُوفُونَ  ٦ َعيحن 
ا  َتِطۡي  هُۥ ُمسح ا ََكَن َۡشُّ رِ َوَيَخافُوَن يَوحم 

عُِموَن  ٧بِٱنلهذح َوُيطح
ِسًۡيا 

َ
ا َوأ ا َوَيتِيم  ِكين  َٰ ُحِبِهِۦ ِمسح َعاَم لََعَ َما  ٨ٱلطه إِنه

عُِمكُ  ِ ََل نُرِيُد ِمنكُ  مح ُنطح هِ ٱَّلله  ٩ َجَزآء  َوََل ُشُكوًرا مح لِوَجح
اِبَِنا يَ ن ره إِنها ََّنَاُف مِ  َطرِير  ا َقمح ُ َۡشه  ١٠ وحًما َعُبوس  َُٰهُم ٱَّلله فَوَقَى

َٰلَِك  َٰهُ  َذ ى َوحِم َولَقه َ  مح ٱَلح انَۡضح ور  َٰهُ  ١١ ة  َوُِسُ ِ  موََجَزى واْ ب َما َصََبُ
تهكِ  ١٢ اَجنهة  وََحرِير   َرآئِكِ نَي فِيَها ـ ِ مُّ

َ َن فِيَها ۖ   لََعَ ٱۡلح ََل يََروح
هَ  ا َوََل َزمح س  اَشمح َٰلَُها َوُذِلِلَتح  مح َعلَيحهِ  َوَدانَِيةً  ١٣ رِير  ِظَل
َِلَل   ة  أَِب مَوُيَطاُف َعلَيحهِ  ١٤ُقُطوُفَها تَذح نَِية  ِمِن فِضه
َواب  ََكنَتح  كح

َ
ا قََوارِيَراْ ِمن  ١٥قََوارِيَرا۠ َوأ ِدير  ُروَها َتقح ة  قَده فِضه
َن  ١٦ َقوح ا ََكَن َويُسح س 

ح
ا فِيَها ١٧ ِمَزاُجَها َزَنَبِيًَل فِيَها َكأ  َعيحن 

َٰ َسلحسَ  وَن إِذَا  وِلحَدَٰن   مح َوَيُطوُف َعلَيحهِ ۞  ١٨ بِيَل  تَُسمه ُ َِله ُمُّ
َتهُ  يح
َ
نُثور   مح َحِسبحَتهُ  مح َرأ ا مه لُؤ  يحَت َثمه  ١٩ الُؤح

َ
ا  ِإَوَذا َرأ يحَت نَعِيم 

َ
َرأ

َٰلَِيهُ  ٢٠َوُملحّك  َكبًِۡيا  ق  ُخۡضح  ُسنُدس  ثَِياُب  مح َع َ تََبح ْ ۖ   ِإَوسح  وَُحلُّٓوا
َٰهُ  ة  وََسَقى َساوَِر ِمن فِضه

َ
اب ا مح َربُّهُ  مح أ إِنه َهََٰذا ََكَن  ٢١َطُهوًرا  َۡشَ

ُكوًرا مه  مَجَزآء  َوََكَن َسعحُيكُ  مح لَكُ  َا َعلَيحَك  ٢٢شح نلح إِنها ََنحُن نَزه
مِ  ٢٣ تََنِيَل   ٱلحُقرحَءانَ  َِبح ِۡلُكح َءاثًِما  مح ِمنحهُ  َرِبَِك َوََل تُِطعح  فَٱصح
ا وح َكُفور 

َ
ِصيَل  َوٱذحُكرِ ٱسح  ٢٤ أ

َ
َرة  َوأ  ٢٥ َم َرِبَِك بُكح
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هُ چ٢٦ چۥوََسِبِحح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 

 

َ چ٣٠   چَشآُءونَ ي

 ابن كثري ابلياء.

 

 

 سورة المرسالت

 
 
 
 

 چًرانُذُ چ٦

ابن كثري بضم اذلال.

ُجدح ََلُۥ  حِل فَٱسح ُؤََلِٓء  ٢٦ََلحَل  َطوِيًَل  هُ وََسِبِحح َوِمَن ٱَله  إِنه َهَٰٓ
ا ثَ  مح اِجلََة َوَيَذُروَن َوَرآَءهُ ُُيِبُّوَن ٱلحعَ  َنَٰهُ  ٢٧قِيَل  يَوحم  حُن َخلَقح   مح َنه

َهُ  ِسح
َ
ٓ أ نَا َ ۖ   مح وََشَددح نلح َثَٰلَهُ ِإَوَذا ِشئحَنا بَده مح

َ
ٓ أ  إِنه  ٢٨َتبحِديًَل  مح ا

كَِرة   ََذ إَِلَٰ َرِبِهِۦ َسبِيَل   َفَمن َشآءَ ۖ   َهَِٰذهِۦ تَذح   تََشآُءونَ َوَما  ٢٩ٱَّته
 ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
ٓ أ ا  ۖ  إَِله َ ََكَن َعلِيًما َحِكيم  ِخُل  ٣٠إِنه ٱَّلله  يُدح

َتِهِۦ َعده لَهُ  ۖ  َمن يََشآُء ِِف رَۡحح
َ
َٰلِِمنَي أ َِلَمُۢا  مح َوٱلظه

َ
 ٣١َعَذابًا أ
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ا  ف  حُمرحَسَلَِٰت ُعرح ا  ١َوٱل ف  َِٰشَرَِٰت  ٢َفٱلحَعَِٰصَفَِٰت َعصح َوٱلنه
ا  ق ا  ٣نَّشح  َِٰت فَرح ًرا  ٤فَٱلحَفَٰرَِق حُملحقَِيَِٰت ذِكح ًرا  ٥فَٱل  ُعذح
وح 
َ
ًرا أ َٰقِع   ٦نُذح َما تُوَعُدوَن لََو فَإَِذا ٱنلُُّجوُم ُطِمَستح  ٧إِنه
َمآُء فُرَِجتح  ٨ َباُل نُِسَفتح  ٩ ِإَوَذا ٱلسه ِ

 ِإَوَذا  ١٠ِإَوَذا ٱۡلح
ِقَِتتح 

ُ
لَتح  ١١ٱلرُُّسُل أ ِجِ

ُ
م  أ ِيِ يَوح

َ
ِل  ١٢ ِۡل   ١٣َِلَوحِم ٱلحَفصح

ِل  ََٰك َما يَوحُم ٱلحَفصح َرى دح
َ
ٓ أ ِ َويحل  يَوحَمئِ  ١٤َوَما بنَِي ذ  لِ  ١٥لحُمَكِذِ

لنَِي  وه
َ لِِك ٱۡلح لَمح ُنهح

َ
  ١٧ ُثمه نُتحبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ  ١٦أ

رِِمنَي  حُمجح َعُل بِٱل ِ َويحل  يَوحَمئِ  ١٨َكَذَٰلَِك َنفح بنَِي ذ  لِ  ١٩لحُمَكِذِ
  

 ُسورة المرسَلت
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چۥفََجَعلحَنَٰهُ چ٢١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 

 

 
 

  چِجَمََٰلَٰت  چ ٣٣

ابن كثري بأألٍف بعد الالم عىل 

 امجلع.

 

 

 

 چُيون  وَعِ چ٤١

 العني.ابن كثري بكرس 

 

لَمح ََّنحلُقكُّ  
َ
ِهني   نمِِ  مأ آء  مه ِكني  ِِف  هُ فََجَعلحَنَٰ  ٢٠ مه َرار  مه

إَِلَٰ  ٢١ قَ
لُوم   عح نَا  ٢٢قََدر  مه َِٰدُروَن َفَقَدرح َٰ َم ٱلح ذ  َويحل  يَوحَمئِ  ٢٣فَنِعح

بنَِي ِلِ  ۡرَض كَِفاتًا  ٢٤لحُمَكِذِ
َ لَمح ََنحَعِل ٱۡلح

َ
َيآء   ٢٥أ حح

َ
َٰت ا أ َو مح

َ
 ٢٦َوأ

َقيحَنَٰكُ وََجَعلحَنا فِيَها َرَوَٰ  سح
َ
َويحل   ٢٧آء  فَُرات ا مه  مِسَ َشَِٰمَخَٰت  َوأ

ِ يَوحَمئِ  بنَِي ذ  ِل ِ  ماْ إَِلَٰ َما ُكنتُ ٱنَطلُِقوٓ  ٢٨لحُمَكِذِ بُوَن ب  ٢٩هِۦ تَُكِذِ
َِٰث ُشعَ   إَِلَٰ ِظِل  ذِي ثََل

ْ   ٣٠ ب  ٱنَطلُِقٓوا
ِّن  َوََل  َظلِيل   اـله  ِمنَ  ُيغح

ر   إِنهَها ٣١ ٱللهَهبِ  ِم بَِّشَ ِ  تَرح نهُهۥ  ٣٢َكٱلحَقِصح
َ
ر  ِجَمَٰلَت  َكأ  ٣٣ ُصفح

ِ َويحل  يَوحَمئِ  بنِيَ ذ  ِل ذَُن َوََل  ٣٥ ََل يَنِطُقونَ  َهََٰذا يَوحمُ  ٣٤ لحُمَكِذِ يُؤح
َتِذُرونَ  مح لَهُ  ِ َويحل  يَوحَمئِ  ٣٦ َفَيعح بنِيَ ذ  ِل ِل   َهََٰذا ٣٧لحُمَكِذِ  يَوحُم ٱلحَفصح

َنَٰكُ    مح ََجَعح
َ لنَِي َوٱۡلح  َويحل   ٣٩ َكيحد  فَِكيُدونِ  مح فَإِن ََكَن لَكُ  ٣٨وه

ِ يَوحَمئِ  بنِيَ ذ  ِل حُمتهقِنيَ  ٤٠ لحُمَكِذِ َٰكَِه  ٤١ وَُعيُون   ِِف ِظَلَٰل   إِنه ٱل َوفََو
َتُهوَن  ا يَشح ُبواْ هَ  ٤٢ِممه َ ُۢ نِيٓ ُُكُواْ َوٱۡشح َملُوَن  مح ا بَِما ُكنتُ ـ َ إِنها  ٤٣َتعح

ِسننَِي  حُمحح ِ َويحل  يَوحَمئِ  ٤٤َكَذَٰلَِك ََنحزِي ٱل بنَِي ذ  ِل   ٤٥لحُمَكِذِ
ح  مَوَتَمتهُعواْ قَلِيًَل إِنهكُ ُُكُواْ  ِ َويحل  يَوحَمئِ  ٤٦رُِموَن ُمُّ بنِيَ ذ  ِل  لحُمَكِذِ
َكُعوَن  ٤٧ ْ ََل يَرح َكُعوا ذ  َمئِ َويحل  يَوح  ٤٨ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱرح
بنَِي ِلِ  ِيِ َحِديثِۢ  ٤٩لحُمَكِذِ

َ
ِمُنوَن فَبِأ َدهُۥ يُؤح   ٥٠َبعح
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 سورة النبأ

 چ َعمه چ١

الزبي هل فهيا وهجان ابلهاء 

وقفًا، وكحفص، واملقدم عدم 

ثبات الهاء.  اإ

 والوهجان يف الطيبة. 

چۦفِيهِ چ٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.
 
 

 

 

 
 چَحِت َوفُتِِ چ١٩

 بتشديد التاء.ابن كثري 

 

 
اوََغسَ چ٢٥  چ اق 

 ابن كثري بتخفيف السني.

َصيحَنَٰهُ چ٢٩ حح
َ
چۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 ٻ ٻ ٱ

ِي هُ  ٢َبإِ ٱلحَعِظيِم َعِن ٱنله  ١يَتََسآَءلُوَن  َعمه    مح ٱَّله
لَُموَن  ٣ُُمحَتلُِفوَن  هِ فِي لَُموَن  ٤َُكه َسَيعح   ٥ُثمه َُكه َسَيعح

ا  ۡرَض ِمَهَٰد 
َ لَمح ََنحَعِل ٱۡلح

َ
بَ  ٦أ ِ

ا َوٱۡلح تَاد  وح
َ
َنَٰكُ  ٧اَل أ  مح وََخلَقح

زح 
َ
ا أ ا  ٩ُسَبات ا  مح وََجَعلحَنا نَوحَمكُ  ٨َوَٰج  حَل ِِلَاس   وََجَعلحَنا ٱَله
ا عَ وََجَعلحَنا ٱنلهَهاَر مَ  ١٠ ا  مح َوَبنَيحَنا فَوحقَكُ  ١١اش  ا ِشَداد   َسبحع 
ا  ١٢ اج  ا َوهه اج  ِصَرَِٰت َمآء   ١٣وََجَعلحَنا ِِسَ حُمعح َا ِمَن ٱل نَزنلح

َ
َوأ

اََثها ا َوَنَبات ا ـِلِ  ١٤ ج  رَِج بِهِۦ َحِب  لحَفافًا  ١٥ُنخح
َ
َٰت  أ   ١٦وََجنه

َٰت ا  َٰ ِل ََكَن ِمي ورِ نَفُخ ِِف يَوحَم يُ  ١٧إِنه يَوحَم ٱلحَفصح تُوَن ٱلصُّ
ح
َفَتأ

ا  فحَواج 
َ
َٰ  َوفُتَِحتِ  ١٨أ بحَو

َ
َمآُء فََّكنَتح أ َباُل  ١٩ب ا ٱلسه ِ

َِت ٱۡلح َوُسِۡيِ
ابًا  ارحَصاإِنه َجَهنهَم ََكنَتح مِ  ٢٠فََّكنَتح َِسَ َٰغنَِي ِلِ  ٢١ د   لطه

َٰ  ٢٢ب ا اـ َ مَ  َقاله حح
َ
ٓ أ ا َوََل ا يَُذوقُوَن ـله  ٢٣ب ا بِثنَِي فِيَها د  فِيَها بَرح

ابًا ا  ٢٤ َۡشَ ا إَِله َۡحِيم  اق  ََكنُواْ ََل  مح إِنههُ  ٢٦َجَزآء  وِفَاقًا  ٢٥وََغسه
ْ أَِب ٢٧يَرحُجوَن ِحَساب ا  بُوا اب ا َوَكذه ء  َوَُّكه  ٢٨تََٰيَٰتَِنا كِذه ََشح

َصيحَنَٰ  حح
َ
 ٣٠ا إَِله َعَذابً  مح فَُذوقُواْ فَلَن نهزِيَدكُ  ٢٩ب ا كَِتَٰ  هُ أ

 

 ُسورة النبأ
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 چرهبُّ چ٣٧

  چنُ ٰـَ لرهْۡحَ ٱچ

ويكون  بضم الباء. ابن كثري

 چَوَما بَيحَنُهَماچالوقف عىل 

ْحمَ ٱچ والبدء بــ  چنُ ـ  لرَّ

 چ ۥِمنحهُ چ٣٧

 چ ۥيََداهُ  چ٤٠

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

 فهيام.
 

 سورة النازعات
 
 
 
 

 چ١٠
َ
 چنها•أ

 ابن كثري ابلتسهيل للثانية

 چ١١
َ
  چاذَ •أ

  كثري ابلتسهيل للثانية.ابن 

َنَٰب ا  ٣١إِنه لِلحُمتهقِنَي َمَفاًزا   عح
َ
تحَراب ا  ٣٢َحَدآئَِق َوأ

َ
 َوَكَواِعَب أ

ا  ٣٣ س 
ح
ادَِهاَوَكأ َٰب اـله  ٣٤ ق  ا َوََل كِذه و  َمُعوَن فِيَها لَغح   ٣٥ ا يَسح
ۡرِض  ِبِ ره  ٣٦ب ا ِبَِك َعَطآًء ِحَساره  نَجَزآء  مِِ 

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو  ٱلسه
لُِكوَن ۖ   ٱلرهِنَٰمۡحَوَما بَيحَنُهَما   يَوحَم َيُقوُم  ٣٧ِخَطاب ا  هُ ِمنح ََل َيمح

حَمَلَٰٓئَِكُة َص  وُح َوٱل اٱلرُّ َمَُٰن ـله ۖ   ِف  ذَِن ََلُ ٱلرهحح
َ
 ا َيَتَُكهُموَن إَِله َمنح أ

َقُّ  ٣٨َوقَاَل َصَواب ا  َوحُم ٱۡلح َٰلَِك ٱَلح ََذ إَِلَٰ َرِبِهِۦ ۖ   َذ  َفَمن َشآَء ٱَّته
َنَٰكُ  ٣٩ابًا ـ َ مَ  نَذرح

َ
ٓ أ ا حَمرح  مح إِنه   ءُ َعَذاب ا قَرِيب ا يَوحَم يَنُظُر ٱل

َمتح  ُۢا  هُ يََداَما قَده َٰبَ  ٤٠َوَيُقوُل ٱلحَّكفُِر تََٰيَٰلَيحتَِّن ُكنُت تَُر
 

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ق ا  َِٰت َغرح َٰزَِع َِٰشَطَٰ  ١َوٱلنه ا َوٱلنه ط  َٰبَِحَِٰت  ٢ِت نَشح ا َوٱلسه َسبحح 
َِٰت َسبح  ٣ َٰ بِ َٰ ا فَٱلسه ا ٤ق  ر  مح

َ
َِٰت أ حُمَدبَِِر يَوحَم تَرحُجُف  ٥ فَٱل

اِجَفُة  ادِفَُة تَتح  ٦ٱلره بحَصَٰرَُها  ٨يَوحَمئِذ  َواِجَفٌة قُلُوب   ٧َبُعَها ٱلره
َ
أ

ءِنهاَيُقولُوَن  ٩َخَِٰشَعة  
َ
َافَِرةِ  أ ُدوُدوَن ِِف ٱۡلح ءَِذا ١٠لََمرح

َ
ُكنها  أ

َِرة   ا َّنه ْ  ١١ِعَظَٰم  ة  تِلحَك إِذ  قَالُوا ةٌ َخاِِسَ َرة   ١٢ ا َكره فَإِنهَما ِهَ زَجح
ِ  مفَإَِذا هُ  ١٣َوَِٰحَدة   اهَِرةِ ب ََٰك َحِديُث ُموَسَٰٓ  ١٤ ٱلسه تَى

َ
  ١٥َهلح أ

اچ٤٠أ ية مالحظة:   .خبلف عنه معدودة لبن كثري امليك رأأس أ ية، فهي يعده  چَعَذاب ا قَرِيب 

 

 ُسورة النازعات

 



 

 
584 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

َٰهُ چ١٦  چۥنَاَدى

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چ ىَٰ ُطوَ چ

 ابن كثري بدون تنوين.

َٰ تَزه چ ١٨  چَكه

 ابن كثري بتشديد الزاي.

 چۥمُ نتُ ۬اءَ چ٢٧

  ابن كثري ابلتسهيل للثانية.

 
 
 
 
 
 

 چی  چ٤٣

الزبي هل يف الوقف وهجان 

، چفِيَمهچابلهاء 

ثبات  وكحفص. واملقدم عدم اإ

 الهاء وقفًا.

 والوهجان يف الطيبة. 

َٰ  إِذح  ِس  هُ نَاَدى حُمَقده حَوادِ ٱل َن ٱذح  ١٦ ُطًوىَربُُّهۥ بِٱل َهبح إَِلَٰ فِرحَعوح
ن  ١٧ َطَغَٰ  إِنهُهۥ

َ
َٰ َفُقلح َهل لهَك إَِلَٰٓ أ ِديََك إَِلَٰ َرِبَِك  ١٨ تََزَكه هح

َ
َوأ

ََشَٰ  ىَٰ  ١٩َفَتخح َ َُٰه ٱٓأۡليََة ٱلحُكَبح َرى
َ
َب  ٢٠فَأ  ُثمه  ٢١وََعَِصَٰ  فََكذه
ََعَٰ  بََر يَسح دح

َ
َٰ  ٢٣ فََحَّشَ َفَناَدىَٰ  ٢٢ أ َ لَعح

َ ۠ َربُُّكُم ٱۡلح نَا
َ
 ٢٤َفَقاَل أ
وَلَٰٓ 
ُ ُ نََكاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱۡلح َخَذهُ ٱَّلله

َ
َ  إِنه ِِف  ٢٥فَأ َٰلَِك لَعَِبح ِ َذ ِ َمن ة  ل

نتُ  ٢٦ ََيحََشَٰٓ 
َ
مِ  مح َءأ

َ
َشدُّ َخلحًقا أ

َ
َمآءُ  أ ََٰها  ۖ  ٱلسه َكَها  ٢٧بَنَى َرَفَع َسمح

ََٰها  ى ََٰها  ٢٨فََسوه َرَج ُضَحى خح
َ
َطَش ََلحلََها َوأ غح

َ
َد  ٢٩َوأ ۡرَض َبعح

َ َوٱۡلح
 ٓ ََٰها َٰلَِك َدَحى َٰهَ  ٣٠َذ َرَج ِمنحَها َمآَءَها َوَمرحَعى خح

َ
َباَل  ٣١ا أ ِ

َوٱۡلح
ََٰها  رحَسى

َ
ا له َمَتَٰ  ٣٢أ نحَعَِٰمكُ  مح كُ ع 

َ
ُة  ٣٣ مح َوِۡل آمه فَإَِذا َجآَءِت ٱلطه

ىَٰ  َ نَسَُٰن َما َسََعَٰ  ٣٤ٱلحُكَبح ِ
ُر ٱۡلح َِحيُم  ٣٥يَوحَم َيَتَذكه َوُبِرِزَِت ٱۡلح

ا َمن طَ  ٣٦لَِمن يََرىَٰ  مه
َ
ةَ  ٣٧َغَٰ فَأ َيوَٰ َ َيا َوَءاثََر ٱۡلح نح فَإِنه  ٣٨ٱلُّ

َِحيَم  َوىَٰ ِهَ ٱۡلح
ح
حَمأ ا َمنح َخاَف َمَقاَم َرِبِهِۦ َوَنَِه  ٣٩ٱل مه

َ
َوأ

حَهَوىَٰ  َس َعِن ٱل َنهَة ِهَ  ٤٠ٱنلهفح َوىَٰ  فَإِنه ٱۡلح
ح
حَمأ لُونََك ـ َ يَسح  ٤١ٱل

ََٰها  يهاَن ُمرحَسى
َ
اَعةِ أ ٓ  فِيمَ  ٤٢َعِن ٱلسه ََٰها َرى نَت ِمن ذِكح

َ
  ٤٣ أ

ٓ إَِلَٰ  ََٰها نَت  ٤٤ َرِبَِك ُمنَتَهى
َ
ٓ أ َما ََٰهاُمنِذُر  إِنه   ٤٥ َمن ََيحَشى

نههُ 
َ
ََٰها  مح َكأ وح ُضَحى

َ
َنَها لَمح يَلحَبُثٓواْ إَِله َعِشيهًة أ  ٤٦يَوحَم يََروح

 
 

ا َمن طَ چ٣٧أ ية مالحظة:  مه
َ
 .لبن كثريمعدودة غري  رأأس أ ية، فهي  امليكل يعده  چَغَٰ فَأ

 ُسورة عبس
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 عبسسورة 

 چَفَتنَفُعهُ چ٤

ىَٰ تَصه چ٦  چده

 ابن كثري بضم العني وتشديد الصاد.

چۥَعنحهُ چ١٠

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چلَِهه ته  ۥٓ َعنْهُ چ

الزبي وصل الهاء بواو ومدها مد 

 مش بع مع تشديد التاء وصاًل.
وهل من الطيبة فهيا وهجان: التشديد 

 والتخفيف للتاء.

هُۥچ٢٢ نَّشَ
َ
الزبي  چَشا أ

سقاط اهلمزة الأوىل.  وهجان وقنبل ابإ

 .وهو املقدم بتسهيل اهلمزة الثانية

ٓ چ   هُۥ۬ا ءَ َشا چنَّشَ

بدال أألفًا و   مش بعة.الإ

ٓ چ هُۥٓا ءَ َشا چنَّشَ

ولقنبل من الطيبة ثالثة أأوجه 

وهجني الشاطبية، ووجه حبذف 

 اهلمزة الأوىل.

ابن كثري بكرس  چنهاإِ چ٢٥

 اهلمزة.

ِخيهِ چ٣٤
َ
 چۦأ

بِيهِ چ٣٥
َ
  چۦَوأ

 چۦَوبَنِيهِ چ٣٦

نِيهِ چ٣٧ ابن كثري بصةل  چۦُيغح

 هاء الضمري فهيم مجيعا.

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ    ِمۡسِب ٱَّلله

 َٰٓ َمَٰ  ١َعبََس َوتََوله عح
َ ن َجآَءهُ ٱۡلح

َ
َٰٓ َوَما يُدح  ٢أ َكه  رِيَك لََعلهُهۥ يَزه

ُر  ٣ كه وح يَذه
َ
َرىَٰٓ  َفَتنَفَعهُ أ َّنَٰ  ٤ٱَِّلِكح َتغح ا َمِن ٱسح مه

َ
نَت ََلُۥ  ٥أ

َ
فَأ

ىَٰ  َٰ  ٦ تََصده َكه َله يَزه
َ
ا َمن جَ  ٧ َوَما َعلَيحَك أ مه

َ
ََعَٰ ـَوأ  ٨ آَءَك يَسح

نَت َعنح  ٩ََشَٰ وَُهَو ََيح 
َ
َٰ ُه فَأ كِرَ  ١٠ تَلَِهه َها تَذح ٓ إِنه َفَمن  ١١ة  َُكه

َمة   ١٢َشآَء َذَكَرهُۥ  َكره ِۢ  ١٣ِِف ُصُحف  مُّ َرة َطهه فُوَعة  مُّ رح  ١٤مه
يحِدي َسَفَرة  

َ
َفَرهُۥ  ١٦كَِراِۢم بََرَرة   ١٥بِأ كح

َ
ٓ أ نَسَُٰن َما ِ

 ١٧قُتَِل ٱۡلح
ء  َخلََقُهۥ ِمنح  ِيِ ََشح
َ
َفة  َخلََقُهۥ  ١٨أ َرهُۥ ِمن نُّطح ُثمه  ١٩َفَقده

هُۥ  َ بِيَل يَّسه َماتَهُ  ٢٠ٱلسه
َ
ََبَهُۥُثمه أ قح

َ
هُۥُثمه إَِذا  ٢١ ۥ فَأ نَّشَ

َ
 ٢٢ َشآَء أ

ِض  ا َيقح َمَرهُۥ  َُكه لَمه
َ
نَسَُٰن إَِلَٰ َطَعاِمهِۦٓ  ٢٣َمآ أ ِ

َينُظرِ ٱۡلح
نها  ٢٤فَلح

َ
أ

ا  حَمآَء َصِب  اثُ  ٢٥َصَببحَنا ٱل ۡرَض َشِق 
َ َنا ٱۡلح ۢنَبتحَنا فِيَها  ٢٦ مه َشَققح

َ
فَأ

ا اَنب ا وَعِ  ٢٧ َحِب  ب   ٣٠وََحَدآئَِق ُغلحب ا  ٢٩َوََّنحَل  َوَزيحُتون ا ٢٨ َوقَضح
بِ ا 
َ
َِٰكَهة  َوأ َتَٰ  ٣١َوَف ا له مه نحَعَِٰمكُ  مح كُ ع 

َ
َجآَءِت  فَإَِذا ٣٢ مح َوِۡل

ةُ  آخه حَمرح  ٣٣ ٱلصه ِخي ءُ يَوحَم يَفِرُّ ٱل
َ
ِمِهِ  ٣٤ هِ ِمنح أ

ُ
بِي ۦَوأ

َ
 ٣٥ هِ َوأ

رِي   ٣٦ هِ َوَبنِي َوَصَِٰحَبتِهِۦ ِ ٱمح
ن  َمئِذ  يَوح  مح ِمِنحهُ  لُِكِ

ح
 ٣٧ هِ نِيُيغح َشأ

فَِرة   سح َتبحشِ  ٣٨ وُُجوه  يَوحَمئِذ  مُّ سح َووُُجوه  يَوحَمئِذ   ٣٩َرة  ـَضاِحَكة  مُّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلحَكَفَرةُ ٱلحَفَجَرةُ  ٤١تَرحَهُقَها َقََتَةٌ  ٤٠َعلَيحَها َغََبَة  

ُ
 ٤٢أ
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 سورة التكوير

 
 
 
 

 چُسِجَرتح چ٦

 ابن كثري بتخفيف اجلمي.
 

َتح چ١٠  چنُِّشِ

 ابن كثري بتشديد الشني. 

  چَرتح ُسعِ چ ١٢

 .العني بتخفيف ابن كثري

 

 
  چۥرََءاهُ چ٢٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ِ چ٢٤  چننِي  ظَ ب

ابن كثري ابلظاء.

 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُس ُكِوَِرتح إَِذا  مح  ِإَوَذا ٢ِإَوَذا ٱنلُُّجوُم ٱنَكَدَرتح  ١ٱلشه
َتح  َباُل ُسِۡيِ ِ

لَتح  ٣ٱۡلح حوُُحوُش  ٤ِإَوَذا ٱلحعَِشاُر ُعِطِ ِإَوَذا ٱل
َِحاُر  ٥ ُحِّشَتح  َرتح ِإَوَذا ٱِلح  ٧ِإَوَذا ٱنلُُّفوُس ُزوَِِجتح  ٦ ُسِجِ

حَموحُءۥَدةُ ُسئِلَتح  ِيِ َذۢنب   ٨ِإَوَذا ٱل
َ
ُحُف  ٩قُتِلَتح  بِأ  ِإَوَذا ٱلصُّ

َمآُء ُكِشَطتح  ١٠ نُِّشَتح  َِحيُم  ِإَوَذا ١١ِإَوَذا ٱلسه  ١٢ ُسِعَِرتح ٱۡلح
لَِفتح  زح

ُ
َنهُة أ َۡضَتح  ١٣ ِإَوَذا ٱۡلح حح

َ
ٓ أ ا س  مه فَََلٓ  ١٤َعلَِمتح َنفح

ُنهِس  قحِسُم بِٱۡلح
ُ
ََوارِ ٱلحُكنهِس  ١٥أ

َعَس  ١٦ٱۡلح حِل إَِذا َعسح  ١٧ َوٱَله
َس  بحِح إَِذا َتَنفه ُل رَُسول  َكرِيم   ١٨َوٱلصُّ َقوح

ة   ١٩إِنهُهۥ لَ ذِي قُوه
َعرحِش َمِكني   ِعندَ 

ِمني   ٢٠ذِي ٱلح
َ
َطاع  َثمه أ َوَما  ٢١مُّ

ِ  مَصاِحُبكُ  ُنون  ب حُمبنِيِ  هُ رََءاَولََقدح  ٢٢َمجح فُِق ٱل
ُ  َوَما ُهوَ  ٢٣ بِٱۡلح

ِل َشيحَطَٰ  ٢٤ بَِضننِي  لََعَ ٱلحَغيحِب  يحنَ  ٢٥ِجيم  ن  ره َوَما ُهَو بَِقوح
َ
 فَأ

َهُبوَن  ِ إِنح ُهَوإَِله ذِكح  ٢٦تَذح ن مح ِمنكُ  لَِمن َشآءَ  ٢٧لحَعَٰلَِمنَي ر  ِل
َ
 أ

َتقِيَم  ن يََشآَء  ٢٨يَسح
َ
ٓ أ ُ َربُّ ٱلحَعَٰلَِمنَي َوَما تََشآُءوَن إَِله   ٢٩ٱَّلله

 
 

 

 ُسورة التكوير

 

 ُسورة اإلنفطار

 



 

 
587 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة
 

 نفطارسورة اإل

 
 
 

 چلََك َفَعده  چ٧

 ابن كثري بتشديد ادلال.

 
 

 

 

 

 

 چمُ يَوح چ١٩

 ابن كثري بضم املمي.

 
 لمطففينسورة ا

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ    ِمۡسِب ٱَّلله

َمآُء ٱنَفَطَرتح  ِإَوَذا  ٢ِإَوَذا ٱلحَكَواكُِب ٱنَتََثَتح  ١إَِذا ٱلسه
َرتح  َِحاُر فُِجِ

َِثَتح  ٣ٱِلح ا  ٤ِإَوَذا ٱلحُقُبوُر ُبعح س  مه َعلَِمتح َنفح
َرتح  خه

َ
َمتح َوأ نَسَُٰن َما َغرهَك بَِرِبَِك ٱلحَكرِيِم  ٥قَده ِ

َها ٱۡلح يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِي َخلََقَك فََسوه  ٦ ََٰك ٱَّله ا َشآَء  ٧ َفَعَدلََك ى ِيِ ُصوَرة  مه
َ
ِِفٓ أ

َبَك  بُوَن بِٱِلِيِن َُكه بَلح  ٨َركه  مح ِإَونه َعلَيحكُ  ٩تَُكِذِ
ا َكَٰتِبنَِي  ١٠لََحَٰفِِظنَي  َعلُوَن  ١١كَِرام  لَُموَن َما َتفح إِنه  ١٢َيعح

بحَراَر لََِف نَعِيم  
َ اَر لََِف َجِحيم   ١٣ٱۡلح َنَها  ١٤ِإَونه ٱلحُفجه لَوح يَصح

ََٰك َما يَوحُم  ١٦ َعنحَها بَِغآئِبنِيَ  مح َوَما هُ  ١٥يَوحَم ٱِلِيِن  َرى دح
َ
َوَمآ أ

ََٰك َما ثُ  ١٧ٱِلِيِن  َرى دح
َ
ٓ أ لُِك  يَوحمَ  ١٨ ٱِلِينِ  يَوحمُ مه َما ََل َتمح

ِ َنفح  س  َشيح ـس  لِ ِ ۖ   اـ   َنفح ُر يَوحَمئ مح
َ ِ َوٱۡلح  ١٩لههِ ـذ  لِ

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ     ِمۡسِب ٱَّلله

ِ َويح  َتالُواْ لََعَ  ١لحُمَطِفِفنَِي ل  ِل ِيَن إَِذا ٱكح َتوحفُونٱَّله  ٢ ٱنلهاِس يَسح
َزنُوهُ  مح ِإَوَذا ََكلُوهُ  و وه

َ
وَن  مح أ ْوَلَٰٓئَِك  ٣َُيحِّسُ

ُ
ََل َيُظنُّ أ

َ
نههُ  أ

َ
 مأ

م  َعِظيم   ٤بحُعوثُوَن مه   ٦نلهاُس لَِرِبِ ٱلحَعَٰلَِمنيَ يَوحَم َيُقوُم ٱ ٥َِلَوح
 

 ُسورة المطففين
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  چۦَعلَيحهِ چ١٣

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

  چ انَ بَل ره چ١٤

 ابن كثري ابلإدغام بال سكت.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

َٰ چ٣١  چ ِكِهنيَ َف

 ابن كثري بأألف بعد الفاء.

ني   ارِ َلَِف ِسِجِ ُفجه
ٓ إِنه كَِتََٰب ٱلح ني   ٧َُكه ََٰك َما ِسِجِ َرى دح

َ
َوَمآ أ

قُوم   ٨ رح بنَِي ذ  ِلِ َويحل  يَوحَمئِ  ٩كَِتَٰب  مه ِيَن  ١٠لحُمَكِذِ ٱَّله
بُوَن  َتد   ١١بَِيوحِم ٱِلِيِن يَُكِذِ ُب بِهِۦٓ إَِله ُكُّ ُمعح َوَما يَُكِذِ

ثِيم  
َ
لنِيَ  هِ َعلَيح  إَِذا ُتتحَلَٰ  ١٢أ وه

َ َسَِٰطُۡي ٱۡلح
َ
َُٰتَنا قَاَل أ ۖ   َُكه  ١٣ َءاتََٰي

َٰ قُلُوبِهِ ۖ  َراَن  بَلح  ِسُبوَن مه  ملََعَ ْ يَكح ٓ إِنههُ  ١٤ا ََكنُوا ن عَ  مح َُكه
ه يَوحَمئِ  مح ِبِهِ ره  ُجوُبوَن ذ  ل َِحيِم  مح ُثمه إِنههُ  ١٥َمحح ُثمه  ١٦لََصالُواْ ٱۡلح

ِي ُكنتُ  ِ  مُيَقاُل َهََٰذا ٱَّله بُوَن ب ٓ إِنه كَِتََٰب  ١٧هِۦ تَُكِذِ َُكه
بحَرارِ لََِف ِعِلِِينَِي 

َ ََٰك َما ِعِلِيُّوَن  ١٨ٱۡلح َرى دح
َ
ٓ أ كَِتَٰب   ١٩َوَما

قُوم   رح َهُدهُ  ٢٠مه ُبوَن يَشح حُمَقره بحَراَر لََِف نَعِيم   ٢١ٱل
َ لََعَ  ٢٢ إِنه ٱۡلح

َرآئِِك يَنُظُروَن 
َ رُِف ِِف وُ  ٢٣ٱۡلح  ٢٤عِيِم َرةَ ٱنله ـح نَض مح ُجوهِهِ َتعح

َن مِ  َقوح حُتوم  ِحيق  ن ره يُسح ك  ِخَتَُٰمُهۥ  ٢٥ُمه َٰلَِك  ۖ  ِمسح َوِِف َذ
حُمَتَنَٰفُِسوَن  نِيم   َوِمَزاُجُهۥ ِمن ٢٦فَلحَيتََنافَِس ٱل َعيحن ا  ٢٧تَسح
ُبوَن  حُمَقره َُب بَِها ٱل ِيَن  ٢٨يَّشح ْ ِمَن ٱَّله ْ ََكنُوا َرُموا جح

َ
ِيَن أ إِنه ٱَّله

 ْ َحُكوَن َءاَمُنوا ْ  ٢٩يَضح وا ِإَوَذا  ٣٠ َيَتَغاَمُزونَ  مح بِهِ  ِإَوَذا َمرُّ
ْ ٱنقَ  لِِهُم ٱنَقلَُبوا هح

َ
ْ إَِلَٰٓ أ وحهُ  ِإَوَذا ٣١ فَِكِهنيَ  لَُبٓوا

َ
ْ إِنه  مح َرأ قَالُٓوا

ُؤََلٓءِ لََضٓالُّوَن  رحِسلُواْ َعلَيحهِ  ٣٢َهَٰٓ
ُ
 ٣٣ َحَٰفِِظنيَ  مح َوَمآ أ
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 سورة االنشقاق

 
 

  چۦَفُمَلَٰقِيهِ چ٦

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 

 

َٰ چ١٢  چَوُيَصله

بضم الياء وفتح ابن كثري 

 الصاد وتشديد الالم.

 چَكَبه لَََتح چ١٩

ابن كثري بفتح الباء.

 
 چُقَرانَ ٱلح چ٢١

 ابن كثري ابلنقل.

َحُكوَن  ارِ يَضح ُكفه
ِيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلح َوحَم ٱَّله َرآئِِك  ٣٤فَٱَلح

َ لََعَ ٱۡلح
َعلُوَن  ٣٥يَنُظُروَن  ْ َيفح اُر َما ََكنُوا   ٣٦َهلح ثُوَِِب ٱلحُكفه

 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

تح  َمآُء ٱنَشقه تح  ١إَِذا ٱلسه ذِنَتح لَِرِبَِها وَُحقه
َ
ۡرُض  ٢ َوأ

َ ِإَوَذا ٱۡلح
تح  لحَقتح َما فِيَها َوََّتَلهتح  ٣ ُمده

َ
تح  ٤َوأ ذِنَتح لَِرِبَِها وَُحقه

َ
 ٥َوأ

ح   نَسَُٰن إِنهَك ََكدٌِح إَِلَٰ َرِبَِك َكدح ِ
َها ٱۡلح يُّ

َ
أ ا  ٦ هِ ا َفُمَلَٰقِيَيَٰٓ مه

َ
فَأ

وِتَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ 
ُ
ا فََسوحَف ُُيَاَسُب ِحَساب ا  ٧َمنح أ يَِسۡي 
لِهِۦ َمسح  ٨ هح

َ
ا ـَوَينَقلُِب إَِلَٰٓ أ وِتَ كَِتََٰبُهۥ  ٩ُرور 

ُ
ا َمنح أ مه

َ
 َوأ

رِهِۦ  ا  ١٠َوَرآَء َظهح ْ ُثُبور  ُعوا َلَٰ  ١١فََسوحَف يَدح   ١٢َسعًِۡيا  َوَيصح
وًرا  ُ لِهِۦ َمّسح هح

َ
  ١٣إِنهُهۥ ََكَن ِِفٓ أ

َ
  ۖ  بََلَٰٓ  ١٤ن َُيُوَر ن له إِنهُهۥ َظنه أ

ا  َفِق  ١٥إِنه َربهُهۥ ََكَن بِهِۦ بَِصۡي  قحِسُم بِٱلشه
ُ
حِل  ١٦فَََلٓ أ  َوٱَله

هَسَق  ١٧َوَما وََسَق  َقَمرِ إَِذا ٱت
َكُبه  ١٨َوٱلح  َبًقا َعن طَ  لَََتح

ِمنُوَن  مح َفَما لَهُ  ١٩َطَبق    هُِم َعلَيح ِإَوَذا قُرَِئ  ٢٠ََل يُؤح
بُوَن  ٢١۩  ََل َۤنوُدُجۡسَي ٱلحُقرحَءانُ  ْ يَُكِذِ ِيَن َكَفُروا   ٢٢بَِل ٱَّله

لَُم بَِما يُوُعوَن  عح
َ
ُ أ ِ  مرحهُ ـفَبَشِِ  ٢٣َوٱَّلله َِلم  ـعَ ب

َ
 ٢٤َذاب  أ

 

 

 ُسورة اإلنشقاق
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 سورة البروج

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چقَُرانَ چ٢١

ابن كثري ابلنقل.

َٰلَِحَِٰت لَهُ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا جح  مح إَِله ٱَّله
َ
ُ أ  ٢٥ُنونِۢ َممح ٌر َغۡيح

 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

وِج  َمآءِ َذاِت ٱلحَُبُ حَموحُعودِ  ١َوٱلسه َوحِم ٱل ُهود   ٢َوٱَلح  وََشاهِد  َوَمشح
ُدودِ  ٣ خح

ُ َحَُٰب ٱۡلح صح
َ
حَوقُودِ  ٤قُتَِل أ  مح إِذح هُ  ٥ٱنلهارِ َذاِت ٱل

َٰ َما َيفح  مح وَهُ  ٦َعلَيحَها ُقُعود   ِمننَِي لََعَ حُمؤح َوَما  ٧ُشُهود  َعلُوَن بِٱل
ْ ِمنحهُ  ٓ  مح َنَقُموا ِ إَِله ْ بِٱَّلله ِمنُوا ن يُؤح

َ
َِميِد أ َعزِيزِ ٱۡلح

ِي ََلُۥ  ٨ٱلح ٱَّله
ۡرِض 
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰو ء  َشِهيٌد  ۖ  ُملحُك ٱلسه ِ ََشح

َٰ ُكِ ُ لََعَ إِنه  ٩َوٱَّلله
ِيَن  حُمؤح ٱَّله ْ ٱل ِمَنَِٰت َفَتُنوا حُمؤح ْ فَلَهُ ُثمه لَمح ِمننَِي َوٱل َعَذاُب  مح َيُتوُبوا

َرِيِق  مح َجَهنهَم َولَهُ  ْ وََعِملُواْ  ١٠َعَذاُب ٱۡلح ِيَن َءاَمُنوا إِنه ٱَّله
َٰلَِحَِٰت لَهُ  نحَهَٰرُ  مح ٱلصه

َ َٰت  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح ُز  ۖ  َجنه َٰلَِك ٱلحَفوح َذ
َش  ١١ٱلحَكبُِۡي  إِنهُهۥ ُهَو ُيبحِدُئ َوُيعِيُد  ١٢َرِبَِك لََشِديٌد إِنه َبطح

حَوُدوُد وَُهَو ٱلحَغُفوُر  ١٣ حَمِجيُد  ُذو ٱلحَعرحِش  ١٤ٱل ا ١٥ٱل ِ َفعه ِ َما ل  ل
ُُنودِ  ١٦يُرِيُد  ََٰك َحِديُث ٱۡلح تَى

َ
َن َوَثُموَد  ١٧ َهلح أ  فِرحَعوح

ْ ِِف  ١٨ ِيَن َكَفُروا ِذيب   بَِل ٱَّله ُ  ١٩تَكح   مِمن َوَرآئِهِ  َوٱَّلله
 ِ ِيد   قُرحَءان  بَلح ُهَو  ٢٠ يُۢطُمُّ حُفوظِۢ ِِف لَوح  ٢١ ُمه  ٢٢ح  ُمه

 ُسورة البروج

 



 

 
591 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 سورة الطارق

 

هَماچ٤  چل

 ابن كثري بتخفيف املمي.

 چَمهمِ چ٥

الزبي هل فهيا وهجان ابملمي أأو 

ابلهاء وقفًا، واملقدم هل عدم 

 الوقف ابلهاء.

 والوهجان يف الطيبة. 

 

 

 

 سورة األعلى
 
 
 
 
 

 
 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َمآءِ َوٱلطه  ارُِق  ١ ارِقِ َوٱلسه ََٰك َما ٱلطه َرى دح
َ
ٓ أ ُم  ٢َوَما ٱنلهجح

ه إِن ُكُّ َنفح  ٣ ٱثلهاقُِب  اس  ل َينُظرِ  ٤ َعلَيحَها َحافِظ   مه
فَلح

نَسَٰنُ  ِ
آء َدافِق  ُخلَِق ِمن  ٥ ُخلِقَ  ِممه  ٱۡلح ِ  ٦ مه ََيحُرُج ِمنُۢ َبنيح

لحبِ  آئِِب  ٱلصُّ َ عِهِۦ لََقادِر   ٧َوٱلَته َٰ رَجح يَوحَم ُتبحَل  ٨إِنهُهۥ لََعَ
آئُِر  َ ة  َوََل نَاِص  ـَفَما ََلُۥ ِمن قُ  ٩ٱلّسه َمآءِ َذاِت  ١٠وه َوٱلسه
ِع  ِع  ١١ٱلرهجح دح ۡرِض َذاِت ٱلصه

َ ل  إِنهُهۥ لََقوح  ١٢َوٱۡلح   ١٣ل  فَصح
ِل  حَهزح ا  مح إِنههُ  ١٤َوَما ُهَو بِٱل ِكيُد  ١٥يَِكيُدوَن َكيحد 

َ
 َوأ

ا  ِهلحهُ  ١٦َكيحد  مح
َ
َٰفِرِيَن أ   ١٧ُرَويحَدُۢا  مح َفَمِهِِل ٱلحَك

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 َ لَعح
َ َم َرِبَِك ٱۡلح ىَٰ  ١َسِبِِح ٱسح ِي َخلََق فََسوه ِي  ٢ٱَّله  َوٱَّله

َر َفَهَدىَٰ  َعَٰ  ٣ قَده حَمرح َرَج ٱل خح
َ
ِٓي أ  فََجَعلَُهۥ  ٤َوٱَّله

حح 
َ
رِئَُك فَ  ٥َوىَٰ ـُغَثآًء أ آَء ـا شَ ـإَِله مَ  ٦ََل تَنََسَٰٓ ـَسُنقح
 ُ َهح ـإِنه  ۖ  ٱَّلله لَُم ٱۡلح ُكَ  ٧َر َوَما ََيحََفَٰ ـُهۥ َيعح ىَٰ  َونَُيِّسِ َ لِلحُيّسح
َرىَٰ  ٨ َفَعِت ٱَِّلِكح ُر َمن ََيحََشَٰ  ٩فََذِكِرح إِن نه كه  ١٠َسَيذه

 
 

 

 ُسورة الطارق

 

 ُسورة األعلى
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 سورة الغاشية

 
 
 

 

 

ُ چ١١   چَمعُ سح ي

 ابن كثري ابلياء ومضها.

 چَلَٰغَِية   چ

 ابن كثري بتنوين الضم.

 چبُِمَصيحِطر  چ٢٢  

 ابلصاد.قنبل من الشاطبية 

 ومن الطيبة وهجان:

 ابلصاد والسني.

 چيحِطر  سَ بِمُ چ

ََّق  شح
َ َىَٰ  ١١َوَيَتَجنهُبَها ٱۡلح َل ٱنلهاَر ٱلحُكَبح ِي يَصح ُثمه ََل  ١٢ٱَّله

َٰ  ١٣َيُموُت فِيَها َوََل َُيحََيَٰ  فحلََح َمن تََزَكه
َ
َم َرِبِهِۦ  ١٤قَدح أ َوذََكَر ٱسح

 َٰ ثُِروَن  ١٥فََصله ََيوَٰ بَلح تُؤح َيا ٱۡلح نح بحََّقَٰٓ  ١٦ةَ ٱلُّ
َ
 ١٧َوٱٓأۡلِخَرةُ َخۡيح  َوأ

وَلَٰ 
ُ ُحِف ٱۡلح  ١٩ُصُحِف إِبحَرَٰهِيَم َوُموَسَٰ  ١٨إِنه َهََٰذا لََِف ٱلصُّ

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ََٰك َحِديُث ٱلحَغَِٰشَيةِ  تَى
َ
 ٢َمئِذ  َخَِٰشَعٌة وُُجوه  يَوح  ١َهلح أ

َلَٰ نَاًرا َحاِمَية   ٣ََعِملَة  نهاِصَبة   ََّقَٰ ِمنح َعنيح   ٤تَصح تُسح
ِمُن َوََل ـله  ٦ع  َطَعاٌم إَِله ِمن َۡضِي مح يحَس لَهُ له  ٥ ة  َءانِيَ  ا يُسح

ِّن ِمن ُجوع   يَِها َراِضَية  ِلِ  ٨ة  وُُجوه  يَوحَمئِذ  نهاِعمَ  ٧ُيغح َسعح
َمُع ا ـله  ١٠ة  ََعَِلَ  ِِف َجنهة   ٩ فِيَها َعنيح   ١١ َلَٰغَِية  فِيَها تَسح

فُوَعة   ١٢َجارَِية   رح ر  مه وحُضوَعة   ١٣فِيَها ُِسُ َواب  مه كح
َ
 ١٤َوأ

ُفوفَة   فَََل يَنُظُروَن إَِل  ١٦َوَزَراَِبُّ َمبحُثوثٌَة  ١٥َوَنَمارُِق َمصح
َ
أ

بِِل َكيحَف ُخلَِقتح  ِ
ِإَوَل  ١٨َمآِء َكيحَف ُرفَِعتح ِإَوَل ٱلسه  ١٧ٱۡلح

َباِل َكيحَف نُِصَبتح  ِ
ۡرِض َكيحَف ُسِطَحتح  ١٩ٱۡلح

َ  ٢٠ِإَوَل ٱۡلح
نَت ُمَذِكِ 

َ
َمآ أ َت َعلَيحهِ له  ٢١ر  فََذِكِرح إِنه ِ  مسح   ٢٢ِطر  ُمَصيح ب

 ُسورة الغاشية

 



 

 
593 

 إداغم الراء والالم من الطيبة صلة ميم اجلمع املختلف فيه صلة هاء الضمري

 

 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 

 سورة الفجر

ِ چ٤   چۦيَّسح

ثبات الياء وصاًل  ابن كثري ابإ

 ووقفًا.

حَوادِ چ٩  چۦبِٱل

كثري ابلياء وصاًل ووقفًا.  ابن

ولقنبل وهجان وقفًا، ابحلذف 

ثبات. ثبات، واملقدم الإ  والإ

 والوهجان يف الطيبة. 

َٰهُ چ١٥ َتلَى  معًا. چۥٱبح
 چۦَعلَيحهِ چ١٦

ابن كثري بصةل هاء الضمري 

فهيم.

َ چ١٥  معًا. چَرَِبِ

  ابن كثري بفتح الياء.

َرَمنِ چ كح
َ
  چ ۦأ

َهََُٰنِ چ١٦
َ
 چۦأ

 وصاًل ووقفًا.الزبي ابلياء 

ونَ ََتُ چ١٨   چضُّ

 ابن كثري بضم احلاء دون أألف.

َٰ َوَكَفَر  ََبَ  ٢٣إَِله َمن تََوله كح
َ ُ ٱلحَعَذاَب ٱۡلح بُُه ٱَّلله  َفُيَعِذِ

 ٢٦ مح ُثمه إِنه َعلَيحَنا ِحَساَبهُ  ٢٥ مح إِيَاَبهُ إِنه إََِلحَنآ  ٢٤

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

رِ  َفجح
َوتحرِ  ٢َوََلَال  َعّشح   ١َوٱلح

ح ِع َوٱل فح حِل إَِذا  ٣َوٱلشه ِ َوٱَله يَّسح
َٰلَِك قَسَ  ٤ ِ َهلح ِِف َذ ر  م  َِّلِ لَمح تََر َكيحَف َفَعَل َربَُّك  ٥ي ِحجح

َ
أ

َِٰد  ٧إَِرَم َذاِت ٱلحعَِمادِ  ٦بَِعاد   َِل ٱلهِت لَمح َُيحلَقح ِمثحلَُها ِِف ٱِلح
َر وَ  ٨ خح ْ ٱلصه ِيَن َجابُوا حَوادِ َثُموَد ٱَّله َن ذِي وَ  ٩ بِٱل فِرحَعوح

تَادِ  وح
َ َِلَٰدِ  ١٠ ٱۡلح ْ ِِف ٱِلح ا ِيَن َطَغوح ْ فِيَها ٱلحَفَساَد  ١١ ٱَّله وا ََثُ كح

َ
فَأ

حِمرحَصادِ إِ  ١٣ َربَُّك َسوحَط َعَذاب   مح فََصبه َعلَيحهِ  ١٢  نه َربهَك َِلِٱل
نَسَُٰن إَِذا  ١٤ ِ

ا ٱۡلح مه
َ
َٰ فَأ َتلَى َمُهۥ  هُ َما ٱبح َرَمُهۥ َوَنعه كح

َ
َربُُّهۥ فَأ

ٓ َفَيُقوُل  َرَمنِ  َرَِبِ كح
َ
ٓ إَِذا  ١٥ أ ا مه

َ
َٰ َوأ َتلَى  هِ َعلَيح َفَقَدَر  هُ َما ٱبح

ٓ رِزحقَُهۥ َفَيُقوُل  َهََُٰنِ َرَِبِ
َ
َتِيَم ۖ   َُكه  ١٦ أ رُِموَن ٱَلح  ١٧بَل َله تُكح

ونَ َوََل  ِكنِي  تََحَٰٓضُّ حِمسح َٰ َطَعاِم ٱل ُكلُوَن  ١٨لََعَ
ح
اَث َوتَأ َ ٱلَتُّ

كح 
َ
ه أ ا َل  ل ا ََجِ ا  ١٩ِم  حَماَل ُحِب  ٓ  ٢٠َوَُتِبُّوَن ٱل ِت ۖ   َُكه إَِذا ُدكه

ۡرُض 
َ ا ٱۡلح ا َدِك  ا  ٢١َدِك  ا َصِف  حَملَُك َصِف    ٢٢وََجآَء َربَُّك َوٱل

َمُهۥچ١٥مالحظة: أ ية   .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چرِزحقَُهۥچ١٦أ ية و  چَوَنعه

 ُسورة الفجر
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 سورة البلد
 

َُيح چ ٥
َ
 معًا. چِسُب أ

 ابن كثري بكرس السني. 

  چۦَعلَيحهِ چ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 چَرَقَبةً  فَكه چ١٣

ابن كثري بفتح الاكف وتنوين 

 التاء املربوطة ابلفتح.

طح چ١٤
َ
 چَعمَ أ

اهلمزة دون  ابن كثري بفتح

 أألف بعد العني وفتح املمي.

ُۢ ومُّ  چ٢٠   چَصَدُة

بدال.  ابن كثري ابلإ

َٰ ََلُ  ۖ  وَِجآْيَء يَوحَمئِذِۢ ِِبََهنهمَ  نه
َ
نَسَُٰن َوأ ِ

ُر ٱۡلح  يَوحَمئِذ  َيَتَذكه
َرىَٰ  ُت ِۡلََياِِت  ٢٣ٱَِّلِكح مح ا ـله  ذ  َفَيوحَمئِ  ٢٤َيُقوُل تََٰيَٰلَيحتَِّن قَده

َحد  
َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه َحد   ٢٥ُيَعِذِ

َ
ۥٓ أ   ٢٦َوََل يُوثُِق َوثَاقَُه

َمئِنهُة  حُمطح ُس ٱل ُتَها ٱنلهفح يه
َ
أ  ٱرحِجَِعٓ إَِلَٰ َرِبِِك َراِضَية   ٢٧َيَٰٓ

رحِضيه   ٣٠ َجنهِت  َوٱدحُخِل  ٢٩ فَٱدحُخِل ِِف ِعَبَِٰدي ٢٨ ة  مه
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

ََِلِ  قحِسُم بَِهََٰذا ٱِلح
ُ
ََِلِ  ١ََلٓ أ نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱِلح

َ
 َوَلَ  َوَواِل  َوَما ٢َوأ

نَسََٰن ِِف َكَبد   ٣ ِ
َنا ٱۡلح َُيحَسُب  ٤لََقدح َخلَقح

َ
  أ

َ
 هِ ِدَر َعلَيح ن َيقح ن له أ

َحد  
َ
ُت مَ  ٥ أ لَكح هح

َ
َُيحَسُب  ٦ َبًداـلُّ  َل  اَيُقوُل أ

َ
  أ

َ
َحدٌ مح ن له أ

َ
ۥٓ أ  ٧يََرهُ

لَمح 
َ
ِ  أ ُۥ َعيحننَيح

ِ  ٨ََنحَعل َله َديحِن  ٩َولَِسان ا وََشَفَتنيح وََهَديحَنَُٰه ٱنلهجح
َتَحَم ٱلحَعَقَبَة  ١٠ ََٰك َما ٱلحَعَقَبُة  ١١فَََل ٱقح َرى دح

َ
 ١٣ فَكُّ َرَقَبة   ١٢َوَمآ أ

وح 
َ
َعَٰم  أ َغَبة   إِطح م  ذِي َمسح َرَبة   ١٤ِِف يَوح ا َذا َمقح ا  ١٥ يَتِيم  ِكين  وح ِمسح

َ
أ

َبة   َ ِ َوتََواَصوحاْ  ١٦َذا َمَتح َبح اْ بِٱلصه ِيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصوح
ُثمه ََكَن ِمَن ٱَّله

حَمرحَۡحَةِ  حَميحَمنَةِ  ١٧بِٱل َحَُٰب ٱل صح
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ِينَ  ١٨أ َكَفُرواْ  َوٱَّله

حَمشح  مح تََٰيَٰتَِنا هُ أَِب َحَُٰب ٱل صح
َ
ُۢ نَار   مح َعلَيحهِ  ١٩ َمةِـ َ أ ؤحَصَدةُ  ٢٠مُّ

 
 

  

 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چَهنهمَ ِِبَ  يَوحَمئِذِۢ آْيَء وَجِ چ٢٣مالحظة: أ ية 

.لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چفَٱدحُخِل ِِف ِعَبَِٰديچ٢٩أ ية مالحظة: 

 ُسورة البلد

 

 ُسورة الشمس
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 شمسسورة ال
 

 

 

 

بُوهُ چ١٤  چ ۥفََكذه

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 سورة الليل
 
 

 

 

 چ ۥَعنحهُ چ١١

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

اچ١٤   چلَظه َٰ ته  نَار 

 .الزبي بتشديد التاء وصالً 
وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 للتاء.التشديد والتخفيف 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ََٰها  ِس َوُضَحى مح ََٰها  ١َوٱلشه َقَمرِ إَِذا تَلَى
َوٱنلهَهارِ إَِذا  ٢َوٱلح

ََٰها ََٰها  ٣ َجلهى َشى حِل إَِذا َيغح ََٰها  ٤َوٱَله َمآءِ َوَما بَنَى  ٥َوٱلسه
ََٰها  ۡرِض َوَما َطَحى

َ ََٰها  ٦َوٱۡلح ى س  َوَما َسوه حَهَمَها  ٧َوَنفح ل
َ
فَأ

ََٰها فُُجورََها َوى فحلَحَ  قَدح  ٨ َوَتقح
َ
ََٰها َمن أ ى ََٰها َمن َوقَدح َخاَب  ٩ َزكه ى  َدسه

ََٰهآ  ١٠ َوى بَتح َثُموُد بَِطغح ََٰها  ١١َكذه َقى شح
َ
 مح َفَقاَل لَهُ  ١٢إِذِ ٱۢنَبَعَث أ

َيَٰ  ِ وَُسقح ِ نَاقََة ٱَّلله بُو ١٣َها رَُسوُل ٱَّلله َدَم  هُ فََكذه َفَعَقُروَها فََدمح
ِ  مَربُّهُ  مح َعلَيحهِ  ََٰها  مح َذۢنبِهِ ب ى َبََٰها َوََل ََيَاُف  ١٤فََسوه   ١٥ُعقح

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ح  ََشَٰ ـَوٱَله َٰ ـَوٱنلههَ  ١ِل إَِذا َيغح َكرَ  ٢ارِ إَِذا ََتَله  َوَما َخلََق ٱَّله
نََثَٰٓ 
ُ َٰ  مح إِنه َسعحَيكُ  ٣َوٱۡلح َط َٰ َوٱتهََّقَٰ  ٤لََشته عح

َ
ا َمنح أ مه

َ
 ٥فَأ

َّنَٰ  ُسح َق بِٱۡلح ىَٰ  ٦َوَصده َ هُۥ لِلحيُّسح ُ ا ٧َفَسُنيَِّسِ مه
َ
َمنُۢ َِبَِل  َوأ

َّنَٰ  َتغح َّنَٰ  ٨َوٱسح ُسح َب بِٱۡلح ىَٰ  ٩َوَكذه َ هُۥ لِلحُعّسح ُ  فََسُنيَِّسِ
ۥٓ إَِذا تََردهىَٰٓ  هُ ِّن َعنح َوَما ُيغح  ١٠  لَلحُهَدىَٰ  إِنه َعلَيحَنا ١١َماَُلُ
وَلَٰ  ١٢

ُ تُكُ  ١٣ِإَونه نَلَا لٓأَۡلِخَرةَ َوٱۡلح نَذرح
َ
ا مح فَأ  ١٤ تَلَظه َٰ  نَار 

 

بُوُه َفَعَقُروَهاچ١٤مالحظة: أ ية   .لبن كثري خبلف عنهيعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چفََكذه

 ُسورة الليل
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 سورة الضحى

 
 
 خالف فيها ال

 
 

 

 

 

 

 شرحسورة ال

 
 

ََّق  شح
َ ٓ إَِله ٱۡلح ََٰها لَى َٰ  ١٥ََل يَصح َب َوتََوله ِي َكذه وََسُيَجنهُبَها  ١٦ٱَّله

تحََّق 
َ ِت َماََلُۥ  ١٧ٱۡلح ِي يُؤح َٰ ٱَّله َكه َمة   ١٨َيََتَ َحد  ِعنَدهُۥ ِمن ِنِعح

َ
َوَما ِۡل

َٰ  ١٩َُتحَزىَٰٓ  َ لَعح
َ هِ َرِبِهِ ٱۡلح   ٢١َولََسوحَف يَرحََضَٰ  ٢٠إَِله ٱبحتَِغآَء وَجح

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َۡحَٰ  حِل إَِذا َسَّجَٰ  ١َوٱلضُّ َعَك َربَُّك  ٢َوٱَله   ٣َوَما قََلَٰ  َما َوده
وَلَٰ ر  له ـَولٓأَۡلِخَرةُ َخيح 

ُ ِطيَك َربَُّك  ٤َك ِمَن ٱۡلح  َولََسوحَف ُيعح
ا فَ  ٥ َفََتحََضَٰٓ  َك يَتِيم  لَمح ََيِدح

َ
  ٦اَوىَٰ ـ َ أ

 
 َووََجَدَك َضٓاَِل

َّنَٰ  ٧َفَهَدىَٰ  غح
َ
َهرح  ٨َووََجَدَك ََعٓئَِل  فَأ َتِيَم فَََل َتقح ا ٱَلح مه

َ
 فَأ

آئَِل فَََل َتنحَهرح  ٩ ا ٱلسه مه
َ
َمةِ َرِبَِك فََحِدِثح  ١٠َوأ ا بِنِعح مه

َ
  ١١َوأ

 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َرَك  حح لََك َصدح َ لَمح نَّشح
َ
َرَك  ١أ َنا َعنَك وِزح نَقَض  ٢َوَوَضعح

َ
ِٓي أ ٱَّله

َرَك  َركَ  ٣َظهح َنا لََك ذِكح ِ يُسح َع ـمَ فَإِنه  ٤ َوَرَفعح ُعّسح
إِنه َمَع  ٥ ًراـٱلح

ا  ِ يُّسح  ُعّسح
َت فَ  ٦ٱلح   ٨ِإَوَلَٰ َرِبَِك فَٱرحَغب  ٧ ٱنَصبح فَإَِذا فَرَغح

 ُسورة الضحى

 

 ُسورة الشرح
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 تينسورة ال

 
 

َنَٰهُ چ٥  چ ۥَرَددح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 علقسورة ال

 
 
 
هُ چ٧

َ
أ  چره

قنبل وهجان هبمزة دون مد، 

وكحفص. واملقدم القرص لأنه 

 الرواية.طريق 

 القرص الطيبة يف مطلقاً  هل الوهجان

 واملد. 

هُ چ١٩  چ ۥتُِطعح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 

 ِِ ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ب ِم ٱَّلله  سح

يحُتوِن  ِمنِي  ٢َوُطورِ ِسيننَِي  ١َوٱتلِنِِي َوٱلزه
َ ََِلِ ٱۡلح لََقدح  ٣َوَهََٰذا ٱِلح

وِيم   َسِن َتقح حح
َ
نَسََٰن ِِفٓ أ ِ

َنا ٱۡلح َنَٰ  ٤َخلَقح َفَل َسَٰفِلنِيَ ُه ُثمه َرَددح سح
َ
 ٥ أ

َٰلَِحَِٰت فَلَهُ  ْ ٱلصه ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ  مح إَِله ٱَّله ٌر َغۡيح جح
َ
ُنون  أ  ٦َممح

ُد بِٱِلِيِن  بَُك َبعح َكِم ٱلحَحَٰ  ٧َفَما يَُكِذِ حح
َ
ُ بِأ لَيحَس ٱَّلله

َ
 ٨ِكِمنَي أ

 

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 بِٱسح 
ح
ِي َخلََق ٱقحَرأ ق   ١ِم َرِبَِك ٱَّله

نَسََٰن ِمنح َعلَ ِ
 ٢َخلََق ٱۡلح

 
ح
َرُم ٱقحَرأ كح

َ ِي َعلهَم بِٱلحَقلَِم  ٣َوَربَُّك ٱۡلح نَسََٰن َما  ٤ٱَّله ِ
َعلهَم ٱۡلح

لَمح  ٓ إِنه  ٥لَمح َيعح َغَٰٓ  َُكه نَسََٰن ََلَطح ِ
  ٦ٱۡلح

َ
َّنَٰٓ  َءاهُ ن ره أ َتغح إِنه  ٧ ٱسح

ََعَٰٓ  ِي َينحَِهَٰ  ٨إَِلَٰ َرِبَِك ٱلرُّجح رََءيحَت ٱَّله
َ
َٰٓ  ٩أ  ١٠َعبحًدا إَِذا َصله

حُهَدىَٰٓ  رََءيحَت إِن ََكَن لََعَ ٱل
َ
َوىَٰٓ  ١١أ َمَر بِٱتلهقح

َ
وح أ
َ
رََءيحَت إِن  ١٢أ

َ
أ

 َٰٓ َب َوتََوله َ يََرىَٰ  ١٣َكذه نه ٱَّلله
َ
لَم بِأ لَمح َيعح

َ
ِ  ١٤أ  لَئ

يَنَتهِ  مح ن له َُكه
ُۢا بِٱنلهاِصَيةِ  َفَع ُع  ١٦َكَِٰذبَة  َخاِطَئة   نَاِصَية   ١٥لَنَسح  فَلحَيدح

َبانَِيَة  ١٧نَادِيَُهۥ  ُع ٱلزه ََتِب۩  َوۤۡدُجۡسٱ هُ ََل تُِطعح َُكه  ١٨َسَندح   ١٩َوٱقح
 

ِ چ١٥مالحظة: أ ية   .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چيَنَتهِ  ملن لَئ

 ُسورة التين

 

 ُسورة العلق
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 قدرسورة ال
 

نَزلحَنَٰهُ چ١
َ
 چ ۥأ

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

ر  چ  ُل ته  ٣َشهح  چ ََنه

 الزبي بتشديد التاء وصاًل.

وهل من الطيبة فهيا وهجان: 

 التشديد والتخفيف للتاء.

 

 
 بينةسورة ال

 
 
 

 

 
 

 ِ ِ ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ب ِم ٱَّلله  سح

 ٓ نَزلحَنَٰ  إِنها
َ
رِ ُه أ َقدح

رِ  ١ ِِف ََلحلَةِ ٱلح َقدح
ََٰك َما ََلحلَُة ٱلح َرى دح

َ
ََلحلَُة  ٢ َوَمآ أ

لحِف 
َ
رِ َخۡيح  ِمِنح أ َقدح

ر  ٱلح ُل  ٣َشهح حَمَلَٰٓئَِكُة َوٱ َتََنه وُح فِيَها بِإِذحِن ٱل لرُّ
ر  مِِ  مَرِبِهِ  مح

َ
ِ أ
رِ  ٤ن ُكِ َفجح

لَِع ٱلح َٰ َمطح   ٥َسَلٌَٰم ِهَ َحته
 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِكنَِي ُمنَفِكِنَي  ُمّشح
ح ِل ٱلحِكَتَِٰب َوٱل هح

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنح أ لَمح يَُكِن ٱَّله

 َ تَِيُهُم ٱِلح
ح
َٰ تَأ َرة   ١ِيَِنُة َحته َطهه ا مُّ ْ ُصُحف  ِ َيتحلُوا  ٢رَُسول  ِمَِن ٱَّلله

ِد  ٣فِيَها ُكُتب  َقِيَِمة   وتُواْ ٱلحِكَتََٰب إَِله ِمنُۢ َبعح
ُ
ِيَن أ َق ٱَّله َوَما َتَفره

َِيَِنُة  ُهُم ٱِلح َ ُُمحلِِصنَي ََلُ  ٤َما َجآَءتح ْ ٱَّلله ُبُدوا ْ إَِله َِلَعح ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َكوَٰ ِلِيَن ُحَنَفآَء َوُيقِيُمواْ ٱ تُواْ ٱلزه ةَ َوُيؤح لَوَٰ َٰلَِك دِيُن ٱلحَقِيَِمةِ  ۖ  ةَ ٱلصه َوَذ
ِل ٱلحِكَتَٰبِ  ٥ هح

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمنح أ ِكنَِي ِِف نَارِ َجَهنهَم  إِنه ٱَّله ُمّشح

ح َوٱل
 ٓ ْوَلَٰٓئَِك هُ  ۖ  َخَِِٰلِيَن فِيَها
ُ
ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  إِنه  ٦َۡشُّ ٱلحََبِيهةِ  مح أ ٱَّله

ْوَلَٰٓئَِك هُ 
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ُ  مح ٱلصه  ٧ ٱلحََبِيهةِ َخۡيح

رِ چ٣مالحظة: أ ية  َقدح
 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة املوضع الثالث  چ ََلحلَُة ٱلح

 ُسورة البينة

 

 ُسورة القدر
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چ ۥَعنحهُ چ٨

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 
 الزلزلة سورة

 
 
 
 
 
 
 
 

 العاديات سورة

 

 ال خالف فيها
 

نحَهَُٰر َخَِِٰلِيَن  مح ِعنَد َرِبِهِ  مح َجَزآؤُهُ 
َ ن  ََتحرِي ِمن ََتحتَِها ٱۡلح َُٰت َعدح َجنه

بَ 
َ
ٓ أ ا  فِيَها ُ َعنحهُ ره  د  ْ َعنح  مح َِضَ ٱَّلله َٰ  ُه  َورَُضوا   ٨ۖ   ۥٓ بههرَ لَِك لَِمنح َخَِشَ َذ

 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

حَزالََها  ۡرُض زِل
َ زِلَِت ٱۡلح

ح ثحَقالََها  ١إَِذا ُزل
َ
ۡرُض أ

َ رََجِت ٱۡلح خح
َ
 َوأ

نَسَُٰن َما لََها  ٢ ِ
َبارََها  ٣َوقَاَل ٱۡلح خح

َ
ُث أ  يَوحَمئِذ  َُتَِدِ

وحَحَٰ لََها ٤
َ
نه َربهَك أ

َ
َتا ٥ بِأ شح

َ
ُدُر ٱنلهاُس أ ايَوحَمئِذ  يَصح   ت 

 ِ َمَٰلَهُ لِ عح
َ
ْ أ ا وح َملح مِثحَقاَل  ٦ مح ُۡيَ ة  َخۡيح  َفَمن َيعح   ٧يََرهُۥ ا َذره

ا يََرهُۥ               ة  َۡشِ  َملح مِثحَقاَل َذره  ٨َوَمن َيعح
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ا  ا  ١َوٱلحَعَِٰدتََٰيَِٰت َضبحح  ح  َِٰت قَدح حُمورتََِٰي حُمغِيَرَِٰت  ٢فَٱل فَٱل
ا ا  ٣ ُصبحح  ع  َن بِهِۦ َنقح ثَرح

َ
َن بِهِۦ ََجحًعا  ٤فَأ  إِنه  ٥فَوََسطح

نَسََٰن لَِرِبِهِۦ لََكُنود   ِ
َٰلَِك لََشِهيد   ٦ٱۡلح َٰ َذ ِإَونهُهۥ  ٧ِإَونهُهۥ لََعَ

ِ لََشِديٌد  َۡيح
لَُم إِ ۞ ٨ِۡلُِبِ ٱۡلح فَََل َيعح

َ
ُقُبورِ أ

َِثَ َما ِِف ٱلح  ٩َذا ُبعح
اچ٦أ ية مالحظة:  َتات  شح

َ
.رأأس أ ية، فهي  معدودة لبن كثرييعده امليك  چأ

 ُسورة الزلزلة

 

 ُسورة العاديات
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 
 

 القارعة سورة
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 التكاثر سورة

 
 

 ال خالف فيها

 

ُدورِ  َل َما ِِف ٱلصُّ ِ  مإِنه َربههُ  ١٠ وَُحِصِ ُۢ ـذ  له يَوحَمئِ  مح هِ ب  ١١ َخبُِۡي
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ََٰك َما ٱلحَقارَِعُة  ٢َما ٱلحَقارَِعُة  ١ٱلحَقارَِعُة  َرى دح
َ
ٓ أ يَوحَم  ٣َوَما
حمَ  َباُل  ٤بحُثوِث يَُكوُن ٱنلهاُس َكٱلحَفَراِش ٱل ِ

 َوتَُكوُن ٱۡلح
حَمنُفوِش  ِن ٱل َٰ  ٥َكٱلحعِهح ا َمن َثُقلَتح َمَو مه

َ
َفُهَو ِِف  ٦ۥ زِيُنهُ فَأ

ا َمنح خَ  ٧اِضَية  ة  ره ِعيشَ  مه
َ
َٰ فه َوأ ُهۥ َهاوَِية   ٨زِيُنُهۥ تح َمَو مُّ

ُ
  فَأ

ََٰك َما هَِيهح  ٩           َرى دح
َ
 ١١نَاٌر َحاِمَيُۢة  ١٠َوَمآ أ

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َُٰكُم ٱتلهَّكثُُر  حَهى ل
َ
حَمَقابَِر  ١أ ُتُم ٱل َٰ ُزرح  َُكه َسوحَف  ٢َحته

لَُموَن  لَُموَن  ٣َتعح لَُموَن  ٤ُثمه َُكه َسوحَف َتعح  َُكه لَوح َتعح
َقِنِي  َِحيَم  ٥ِعلحَم ٱَلح ُونه ٱۡلح ُونهَها  ٦لَََتَ  ُثمه لَََتَ

َقِنِي عَ  َ ٱَلح   ٨ذ  َعِن ٱنلهعِيِم لُنه يَوحَمئِ ـ َ ُثمه لَتُسح  ٧نيح
.لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چٱلحَقارَِعةُ چ١أ ية مالحظة: 

 

 ُسورة التكاثر

 

 ُسورة القارعة
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 العصر سورة

 

 ال خالف فيها

 

 
 

 الهمزة سورة
 

 
 چ ِسُب َُيح چ٣

 .ابن كثري بكرس السني

 چَصَدة  ومُّ چ٨

بدال.  ابن كثري ابلإ

 

 الفيل سورة

 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 ِ نَسََٰن  ١َوٱلحَعِصح ِ
ِي ٢لََِف ُخّسح  إِنه ٱۡلح  َن َءاَمُنواْ ـإَِله ٱَّله

 ِ َبح  بِٱلصه
ْ ا َِقِ َوتََواَصوح

ْ بِٱۡلح ا َٰلَِحَِٰت َوتََواَصوح ْ ٱلصه   ٣وََعِملُوا
 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِ َويح  ِ ُهَمزَ ل  لِ
ُّ ُكِ ِي ََجََع َماَل   ١ َزة  مَ ة  ل َدهُۥ ٱَّله   ٢ وََعده
هُۥ  َُيحَسُب  َِلَ خح

َ
ۥٓ أ نه َماََلُ

َ
َُطَمةِ ۖ   َُكه  ٣أ  ٤ََلُۢنَبَذنه ِِف ٱۡلح

َُطَمُة  ََٰك َما ٱۡلح َرى دح
َ
حُموقََدُة  ٥َوَمآ أ ِ ٱل لُِع  ٦نَاُر ٱَّلله  ٱلهِت َتطه

فح 
َ َها َعَليحهِ  ٧َدةِ ـ ِ لََعَ ٱۡلح ِۢ  ٨ ؤحَصَدة  مُّ  مإِنه َدة َمده  ٩ ِِف َعَمد  مُّ

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َحَِٰب ٱلحفِيلِ  صح
َ
لَمح تََر َكيحَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
لَمح ََيحَعلح  ١ أ

َ
 أ

لِيل   مح َكيحَدهُ 
رحَسَل َعلَيحهِ  ٢ ِِف تَضح

َ
بَابِيَل  مح َوأ

َ
ا أ ً  ٣ َطۡيح

ِميهِ  يل  ة  ِِبَِجارَ  متَرح ف   مح فََجَعلَهُ  ٤ ِمِن ِسِجِ ُكولِۢ  َكَعصح
ح
أ   ٥ مه

 ُسورة العصر

 

 ُسورة الهمزة

 

 ُسورة الفيل
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 قريش سورة

 
 
 
 
 
 

 الماعون سورة

 
 
 
 
 
 

 
 الكوثر سورة

 
 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

يَلَِٰف  حش  ِۡلِ يحِف  مح إِۦَلَٰفِهِ  ١قَُري َتآءِ َوٱلصه لََة ٱلِشِ  رِحح
ُبُدواْ َربه َهََٰذا  ٢ َيحِت فَلحَيعح َعَمهُ  ٣ٱِلح طح

َ
ِٓي أ  ِمِن ُجوع   مٱَّله

 ٤فِۢ نح َخوح مِِ  مَوَءاَمَنهُ                         
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

رََءيحَت 
َ
ُب بِٱِلِيِن أ ِي يَُكِذِ ِي ١ٱَّله َٰلَِك ٱَّله َتِيَم يَُدعُّ  فََذ ٱَلح
ِكنِي  ٢ حِمسح َٰ َطَعاِم ٱل ِ  ل  فََويح  ٣َوََل َُيُضُّ لََعَ  ٤لحُمَصلِنَِي لِ

ِيَن هُ  ِيَن هُ  ٥ َساُهونَ  مح َعن َصََلتِهِ  مح ٱَّله   ٦يَُرآُءوَن  مح ٱَّله
حَماُعوَن                         َنُعوَن ٱل  ٧َوَيمح

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله

ثََر  َطيحَنََٰك ٱلحَكوح عح
َ
ٓ أ ا َرح  ١إِنه   ٢فََصِلِ لَِرِبَِك َوٱَنح

 إِنه َشانَِئَك                       
َ   ٣بحََتُ ُهَو ٱۡلح

  

 .لبن كثرييعده امليك رأأس أ ية، فهي  معدودة  چِمِن ُجوع  چ٤مالحظة: أ ية 

.لبن كثريل يعده امليك رأأس أ ية، فال يُعد  چيَُرآُءونَ  مح هُ چ٦أ ية مالحظة: 

 

 ُسورة الماعون

 

 ُسورة قريش

 

 ُسورة الكوثر
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 الكافرون سورة

 

 چَوِلح چ٦

ساكن الياء، وللزبي  قنبل ابإ

وهجان ابلفتح والإساكن واملقدم 

 هل الإساكن.

 والوهجان يف الطيبة. 

 
 النصر سورة

 

 

هُ چ٣ فِرح َتغح  چ ۥَوٱسح

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 المسد سورة

ب   چ١  چلَهح

ساكن الهاء.ابن كثري   ابإ

 چۥَعنحهُ چ٢

 ابن كثري بصةل هاء الضمري.

 چَۡحهالَةُ  چ٤

 ابن كثري بضم التاء.

 
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َٰفُِروَن  َها ٱلحَك يُّ
َ
أ ُبُدوَن  ١قُلح َيَٰٓ ُبُد َما َتعح عح

َ
  ٢ََلٓ أ

نتُ 
َ
ُبُد  مح َوََلٓ أ عح

َ
ٓ أ َٰبُِدوَن َما ا َعَبدتُّ  ٣َع ۠ ََعبِد  مه نَا

َ
 ٤ مح َوََلٓ أ

نتُ 
َ
ُبُد  مح َوََلٓ أ عح

َ
ٓ أ َٰبُِدوَن َما   ٦دِيِن  َوِل  مح دِيُنكُ  مح لَكُ  ٥َع

 

.................... 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ِ َوٱلحفَ ـآَء نَصح ـإَِذا جَ  يح  ١تحُح ـُر ٱَّلله
َ
 اَس ـَت ٱنله ـَوَرأ

ا  فحَواج 
َ
ِ أ ُخلُوَن ِِف دِيِن ٱَّلله ِد َرِبَِك  ٢يَدح  فََسِبِحح ِِبَمح

فِرح                        َتغح ُۢا  ۖ  هُ َوٱسح ابَ   ٣إِنهُهۥ ََكَن تَوه
 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

َِب 
َ
ٓ أ َّنَٰ  ١َوتَبه  لََهب  َتبهتح يََدا غح

َ
ٓ أ  َماَُلُۥ َوَما  هُ َعنح َما

ا َذاَت لََهب   ٢َكَسَب  َلَٰ نَار  تُُهۥ  ٣َسَيصح
َ
َرأ  َوٱمح

ََطِب  َۡحهالَةَ  َسدِۢ  ٤ٱۡلح  ٥ِِف ِجيِدَها َحبحل  ِمِن مه
 

 ُسورة الكافرون

 

 المسد ُسورة

 

 ُسورة النصر
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 مد اتلعظيم من الطيبة

 

 اإلخالص سورة

 

 چُكُفًؤاچ٤

 ابن كثري ابهلمز.
 

 

 الفلق سورة

 
 

 ال خالف فيها
 

 

 

 

 الناس سورة

 
 

 ال خالف فيها

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
َحٌد 

َ
ُ أ َمُد  ١قُلح ُهَو ٱَّلله ُ ٱلصه  لَمح يَِِلح  ٢ٱَّلله
َحُدُۢ  ُكُفًواُهۥ ـن له َولَمح يَكُ  ٣َولَمح يُوَلح 

َ
 ٤أ

 

 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
ُعوُذ بَِرِبِ ٱلحَفلَِق 

َ
ِ َما َخلََق  ١قُلح أ   ٢ِمن َۡشِ

ِ ََغِسق  إَِذا َوقََب  ََٰثَِٰت  ٣َوِمن َۡشِ ِ ٱنلهفه  َوِمن َۡشِ
ِ َحاِسد  إَِذا َحَسَد  ٤ٱلحُعَقِد  ِِف   ٥َوِمن َۡشِ

 

 
 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
ُعوُذ بَِرِبِ ٱنلهاِس 

َ
 إَِلَٰهِ  ٢َملِِك ٱنلهاِس  ١قُلح أ

َنهاِس  ٣ٱنلهاِس  َواِس ٱۡلح حوَسح ِ ٱل ِي  ٤ِمن َۡشِ  ٱَّله
وُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلهاِس  نهةِ َوٱنلهاِس  ٥يُوَسح ِ

 ٦ِمَن ٱۡلح
َواِس چ٤چلَمح يَِِلح چ٣مالحظة: أ ية  حوَسح ِ ٱل  .لبن كثريمعدودة يعده امليك رأأس أ ية، فهي   چِمن َۡشِ

 

 

 ُسورة الفلق

 

 ُسورة الناس

 

 ُسوَرةُ اإِلخََلِص 


