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 مكدمة
احلٍد هلل ذمدا اليِفد ، أـغو ٌة يججىغ أن حيٍد 
، وُطىل ونصيً ىلع أـغو اىٍطؽفني حمٍد ، 

 :وىلع ءاهل وضعجّ وٌَ دػجد ، وبػد 
 ،إن شةء اهلل دػةىل  ،ـٓذا نذةب ُذنر ـًّ 

لكٍةت اىلرءان اىٍخذيؿ ـًٓة ثني ظفص وخيؿ 
 اىػةرش ٌَ اىؽًجح

ٔصد ـًٍة  وُػذذر ذلوي األبلةب ىٍة غىس أن ي
ٔاد  ُذنره ٌَ اىلطٔر ، أو ؼىغ ثّ اىليً يف ش

نصأل دمًو الطًةُح وظصَ  الصؽٔر ، وٌَ اهلل
ٔاء  اإلاعُح ، واهلل اىٍٔـق ٔ اىٓةدى إىل ش ْو

  الصبًو



 
 

 أوال : 
 األصول

 
 
 
 



باب الكراء والرواة 
  :كراءة خيؿ اىػةرش ٌَ روايذةن 

 روايح إشعةق  1
روايح إدريس  2

باب االشتعاذة 
  ﴾ أغٔذ ثةهلل ٌَ الشًؽةن الرصًً ﴿الطًؾح اىٍخذةرة  1
اىٍخذةرة ذػةذة غَ الطًؾحال ثأس ثةلزيةدات اىٍأزٔرة يف االش  2

بني الصورتني باب 
 شهخ ، وضو  :إشعةق  1

 وضو  :إدريس  2
دذػني اىبصٍيح ظةل اـذذةح اىلراءة ثأول الصٔرة  3

باب اإلمشاو 
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص
ض  
َ
  ِديَحً َودَط    ِدـُٔنَ َدُق يَط  أ
 ِدرَ يُط   دُ كَط   َدع  ـَةض   ِديقَ دَط  

ضٜ
َ
  ِديَحً َودَطٜ ِدـُٔنَ َدُق يَطٜأ
 ِدرَ يُطٜ دُ كَطٜ َدع  ـَةضٜ ِديقَ دَطٜ

 ثإشٍةم الطةد الصةنِح 
 كجو ادلال ضٔت الزاى

  

باب ٍاء ضنري اجلنع ٍه قبل شاكً 
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص
  ً ًُ كُ َغيَ ِٓ ًُ ِٓ ِ ٔب

ًُ كِج   يُ ِٓ ِ   يَذ
 ًُ ِٓ ِ ًُ ث ِٓ ًُ َوَرذ   يُرِي ِٓ   يِ
 ًُ ِذِْ خ 

َ
 َوأ

َ
ًُ َوأ يِِٓ ًُ ز  ِٓ ِ ل  ٔ كَ     
 ًُ ِٓ ًُ إحَِل  ِٓ ًُ ََت ذِ ِٓ     َرج يِ
 ًُ ِٓ ِ ًُ َرّب ِٓ تًِ

 
ًُ يَأ ِٓ ِٓ

    َوُيي 
 ًُ ِٓ ِدي  ٓ ًُ َح ِٓ ِْٔ    وُُص
 ًُ ِٓ ًُ رُُءوِش ِٓ ـًِّ َٔ ًُ يُ ِٓ ِِ     ُحؾ 
 ًُ ِٓ ِ ًُ ُدوُ ِٓ ِ ًُ ُذُُٔب ِٓ ِ     َوك

  ٔ ًُ يَ ِٓ ًُ ِم ِٓ ِ اُ َٔ ًُ إِلِخ  ِٓ يِ  ْ
َ
  أ

  ً ُٓ ُٓ َغيَ ِ ٔب
ُٓ  ًُ ًُ كُيُ ِ   ًُ كِج يَذ

 ُٓ ِ ُٓ ث ُٓ َوَرذ  ًُ ًُ يُرِي    ًُ يِ
 ُْ ِذ خ 

َ
يِ ًُ َوأ ز 

َ
ُٓ ًُ ُٓ َوأ ِ ل  ٔ ًُ كَ     
 ُٓ ُٓ ًُ إحَِل  ُٓ ًُ ََت ذِ     ًُ َرج يِ
 ُٓ ِ ُٓ ًُ َرّب تًِ

 
ُٓ ًُ يَأ ِٓ

    ًُ َوُيي 
 ُٓ ِدي  ٓ ُٓ ًُ َح ِْٔ    ًُ وُُص
 ُٓ ُٓ ًُ رُُءوِش ـًِّ َٔ ُٓ ًُ يُ ِِ     ًُ ُحؾ 
 ُٓ ِ ُٓ ًُ ُدوُ ِ ُٓ ًُ ُذُُٔب     ًُ َوكِ

ًُ يَ  ُٓ َم  ٔ ُٓ ِ اُ َٔ ُٓ ًُ إِلِخ  يِ  ْ
َ
ًُ أ    

 ثغً اىٓةء وضال 
 وبسرسْة وكفة

 ف



باب ٍاء الكياية 
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص 
 Tالشػراء  ;10األغراف 

 Lاجلٍو 
ر  
َ
ّ  أ   ِص
ى  
َ
ّ  ـَد  لِ

ر  
َ
 ۦِصِّ أ
ى  
َ
 ۦلِِّ ـَد

 ثسرس وضيح اىٓةء

 oالهٓؿ 
 :اىفذط 

ن  
َ
ُّ خ  َصةجًِ

ُّ َغيَ   ً 
ن  
َ
 َصةجًِِّخ

 ِّ ً  َغيَ
 ثسرس اىٓةء

 ثسرس اىلةف وكرس وضيح اىٓةء ۦِّ َوَيذَّلِ  ِّ َوَيذَّل   dاجلٔر 
 حبذف ضيح اىٓةء ذًِِّ  ذًِِّۦ uاىفركةن 
ُّ يَر   9الزمر  ُّ يَر   َع  ٓةءثطيح اى ۥَع

 

املد والكضرباب  
 

 ِفطو ، ٌد ٌذطوٌد ٌ ثًةن
ٔشػ،  كرص ﴿ ظفص ٔشػ﴿ ﴾ كرص ، إشجةع ﴿ ﴾ د ٔشػ ، إشجةع  ﴿  ﴾ٔشػد،  د  ﴾د

ٔشػ﴿ خيؿ اىػةرش ٔشػ،  د  ﴾، إشجةع  دٔشػ ﴿  ﴾د
 

كلنة مً ني اتجمتنعتنياهلنستباب  
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص
 ءَ  ِمى غضَ ءَ ۬ا

َ
 اىٍٓزة اثلةًُح ثذعلًق ِمى غضَ أ

 

اهلنس املفردباب  
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص
ُزًوا اُْ ًٔ ُنُف ز   ،   اؤً ُنف  اؤً ُْ  ثذعلًق اىٍٓزة ٌع إشاكن ٌة كجيٓة ،  

 ِ ِ صَ  يَو ِصب  ِ ب   ثٍٓزة مهصٔرة كجو احلةء ٌع ـذط اجلًً ًَو ن
ًٌِاَكَل  ًٌِهَ  َو  ثٍٓزة مهصٔرة ويةء كجو الالم وٌد األىؿ ٌدا ٌذطال َو نًِآَو
ٔنَ  يَُغةُِْبٔنَ  ُْ  حبذف اىٍٓزة وعً ٌة كجيٓة يَُغة



 ثإثدال اىٍٓزة  ُت ياذلِّ  اذّلِا ُت 
ُصٔجُ 

 
أ ٌَ ُصُٔج َو

 
ٌَ ةيَ  يَأ  ثإثدال اىٍٓزة  ُصٔجُ ةُصُٔج َو

َِةُوُش  َِ  اتلَّ  ثذعلًق اىٍٓزة ٌع اىٍد اىٍذطو ُش آؤُ اتلَّ
 

ىكل حركة اهلنسة للصاكً قبلَاباب  
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص
  وِ  َٔ َوس  
 وِ  َٔ ـَس  

  َوَشوِ 
 ـََصوِ 

يف ـػو  ٍٓزة وُلو ظركذٓة ليصةزَ الطعًط كجيٓةاىذف حب
 األمر ٌَ شأل إذا اكن كجو شحِّ واو أو ـةء

 

الصكتباب  
ٔصة  :ثػدم الصهخ يف  وخيؿ اىػةرشخبالف ظفص  1  كًٍة ، مركدُة ْذا ، ٌَ راق ، ثو ران 1غ
 األرض ، ٌَ ءاٌَ ، شحبة ، وشبو :صةزَ كجو اىٍٓز ، حنٔ ثةلصهخ ىلع ال ٍٓةخبالـظفص وإدريس  2

 :ظفص وإدريس ىٍٓة مردبذةن يف الصهخ اكتلةىل  3
ٔ الصهخ يف ال  :شهخ خةص    ﴾ٌَ ءاٌَ  ﴿وشًئ شحبة والصةزَ اىٍفطٔل  ﴾األرض  ﴿ْو

ٔ الصهخ يف ال وشًئ شحبة والصةزَ اىٍفطٔل   :شهخ اعم   ﴾ وشبو  ﴿والصةزَ اىٍٔضٔل  ﴾ٌَ ءاٌَ  ﴿ْو

اإلدغاو الضػريباب  
 :ثةإلداغم ـًٍة يىل  خيؿ اىػةرش 1

 ، ـِجذدٓة ، غذت اذلال يف اتلةء يف اختذت وأخذت وٌة صةء ٌٍِٓةـ  
 ذال إذ يف اتلةء واذلالـ  

 دال كد يف اجلًً ، اذلال ، الزاى  ، الصني ، الشني ، الطةد ، الغةد ، اىظةء ـ
 ، الصني ، الطةد اىظةءاجلًً ، الزاى ، يف  دةء اتلأًُرـ  

   ابللرة 284يف اىًًٍ يف يػذب ٌَ  ابلةء ـ
  ءال غٍران  145زٔاب  ادلال يف اثلةء يف يرد ـ
  مريً  1نًٓػص ذنر ل يف دال ضةد يف اذلاـ  

   ْٔد Z اركت ٌػِة ،األغراف  176ييٓر ذلم  :يف ةإلظٓةر ث وخيؿ اىػةرشخبالف ظفص  2
ن واىليً، يس واىلرءان   :يف وخيؿ اىػةرش ثةإلداغم خبالف ظفص  3

 
 
 



باب ىوٌ التيويً وحروف لتيود الصاكية 
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص
 ٍَ  ُؽرَّ َِ اع  َذ

ِن ار  
َ
 ُذئُا أ

وِ اخ  
َ
 رُُصٔا أ

ِن اظ  
َ
ً  َوأ   ُس

ِن اخ  
َ
 ُجُدواأ

ٓ  َوىََلِد اش   زَِئ ُذ
َِ اج    ُظر  َوىَِس
 ُغٔا كُِو اد  
 ُظُروا كُِو اج  

 ُرج  َوكَةىَِخ اخ  
وِ اد  
َ
  ُغٔاأ
ن  
َ
ش   أ

َ
 ُهَر أ
ِن اخ  

َ
 ُجُدوِِن َوأ

ِن اؽ  
َ
 ُدواأ

وِ اج  
َ
 ُلص  أ

  ُظر  ـَذًِاًل اج  
 ُظر  ٍظ اج  َبػ  

ٍّ اج   ِ تََشةث  ُظُروا ٌُ
 َ  ُخئُا ٍح اد  ثِرذَم 

جنٍِي ار    ُذئُاٌُ
 ُذسَّخ  َخجِحَسٍح اص  
ًٍُٔن اد   ةوَُخ َْ  ُخئُ

 ُظر  ُظًٔرا اج  حَم  
 ُظر  ُعًٔرا اج  َمص  

  ُنظ  وََغَذاٍب ار  
ًٍِِت اد   ة ٌُ َْ  ُخئُ

 َُ ٍَ  ُؽرَّ اع   َذ
نُ 
َ
 ُذئُا ار   أ
وُ 
َ
 رُُصٔا اخ   أ
نُ 
َ
ً  اظ   َوأ   ُس
نُ 
َ
 ُجُدوااخ   أ

ٓ  اش   َوىََلدُ  زَِئ ُذ
 َُ  ُظر  اج   َوىَِس
 ُغٔا اد   كُُو 
 ُظُروا اج   كُُو 
 ُرج  اخ   َوكَةىَُخ 
وُ 
َ
  ُغٔااد   أ
نُ 
َ
ش   أ

َ
 ُهَر أ
نُ 
َ
 ُجُدوِِن اخ   َوأ

نُ 
َ
 ُدوااؽ   أ
وُ 
َ
 ُلص  اج   أ

  ُظر  ـَذًِاًل اج  
 ُظر  ٍظ اج  َبػ  

ٍّ اج   ِ تََشةث  ُظُروا ٌُ
 َ  ُخئُا ٍح اد  ثِرذَم 

جنٍِي ار    ُذئُاٌُ
 ُذسَّخ  َخجِحَسٍح اص  
ًٍُٔن اد   ةوَُخ َْ  ُخئُ

 ُظر  ُظًٔرا اج  حَم  
 ُظر  اج  ُعًٔرا َمص  

  ُنظ  وََغَذاٍب ار  
ًٍِِت اد   ة ٌُ َْ  ُخئُ

ثغً ُٔن اتلِٔيَ 
وظروف تلِٔد 
الصةنِح كجو ـػو 
 زةثلّ مغٍٔم

 

الفتح واإلمالةباب  
وزن  ـػةىل حنٔ ،  شًٍةًْ :وزن ـػىل حنٔ ، ظرىف رءا ، ظرىف ُبة ،  أىت :ذوات احلةء حنٔ أٌةل خيؿ اىػةرش  1
 رءوس األي،  كرار :ذوات الراء اىٍذؽرـح اىٍضرورة ٌذهررة الراء حنٔ ، أزىك  :وزن أـػو حنٔ ،  احلٔايةنصةىل  :

ؼّ اجلضً اىٍػةرج اىلًةٌح اجلةزاعت غبس األىلع الشٍس  يف األظد غرش شٔرة  والٔاويحاحلةاًح  ٌَ ذوات احلةء ﴿

ة ؼّ ،  نًٓػصية ،  اىٍروراء الر ،  اليًو الغىح اىػيق  شةء ، ،  ظة ظً،  ؼسوؼةء ؼصً ويس ، ؼة ْو ﴾

الربة ، لكذة ،  اتلٔراة،  يةأشىف ، ، يةوييىت ، يةظرسىت أىن االشذفٓةًٌح ،غىس ،  ٌىت،  ثىل،  ران،  صةء
 عىح ، ءادًم،  ، الكٍْة

﴿ rاحلش qاجلعو Pاىٍةادة L 14H 243ابللرة  ري اىٍصجٔق ثةلٔاوأظًة ؽ :اشتسىن خيؿ اىػةرش ٌَ اإلٌةىح ٌة يىل  2

﴿﴾﴿﴾ cالشػراء yؼّ jابللرة  وٌة صةء ٌَ ىفظّخؽةية   10Gؼّ Vابللرة ْداى   5اجلةزًح Wـطيخ oاىػِهجٔت

﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ وحمًةى   �األُػةم ْدان   102ال غٍرانء دلةدّ   1اتلعريً <10اىجصةء  ?25 207ابللرة مرعةت   >اىػِهجٔت

ٔشؿ  رؤيةك  14Fاألُػةم ٔشؿ ٌسٔاى   5ي ٔشؿ  رءيةى  Gي ﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾ أنصةًُّ   Tإثراًًْ غطةىن   � ]ي



﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾  1اىٍٍذعِح  مرعةىت  Eاجلةزًح حمًةًْ   Tاجلٍو ءادةن   Oمريً أوضةىن   Nمريً ءادةىن   oالهٓؿ

﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  2الغىح شىج   6الشٍس ؼعةْة   2الشٍس دالْة   Nاجلةزاعت دظةْة 

 الدراءا رءا ال ،  :وكفة يف الراء واىٍٓزة والراء وضال ، أٌةل خيؿ اىػةرش  3
 درى الشٍس :ْدى ، وـًٍة يصذلجيّ شةزَ حنٔ  :أٌةل خيؿ اىػةرش وكفة ـلػ يف اىٍِٔن حنٔ  4

ٔشؿ  رؤيةك :خبالف يف  إدريسأٌةل  5 ٔشؿ  رءيةى 5ي ﴾﴿﴾﴿  � ]ي

ياءات اإلضافةباب  
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص 
ِدىَ  ىدِ ٓ  خَ  10I ابللرة  ٓ  ثفذط يةء اإلعةـح َخ

 ظًر وكع
 ظًر وكع
 Lاىٍةادة 
 @10اىٍةادة 
 ظًر وكع
 ظًر وكع

 eالزمر  hاىػِهجٔت 
 Fاًًْ إثر

 6الاكـرون  Gيس  Dاجلٍو  G uص  Bؼّ 

 ثَح ىِتَ 
ِهَ   وَص 
 يَِديَ 
 َ ّمِ
ُ
  َوأ
 ِعَ ٌَ 
 
َ
 ىَ رِ ص  أ
 ٱل   ِغَجةدِيَ يَة
 ىِلَ  نَ ةاكَ ٌَ 

 ىِلَ 

 ثَح ىِت 
ِه   وَص 
 يَِدي
ّمِ 
ُ
 َوأ
ِع  ٌَ 
رِى ص 

َ
 أ

 ٱل   ِغَجةدِييَة
ةاَكَن ىِل  ٌَ 
 ىِل 

 
 
 
 

 ثإشاكن يةء اإلعةـح

 

ياءات السوائدباب  
 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص 
ۦَ ادَ ءَ  Tاجلٍو   حبذف احلةء الزاادة َءادَةنِ  ةِن

 

التكبريباب  
ٔاع اتلهجري  :أوال    :أُ

ٔ ألوااو شٔر اىلرءان :اتلهجري اىػةم  1  ْو
ٔ  :اخلةص  اتلهجري 2  ألواخر شٔر اخلذً ٌَ ءاخر ، أو  ألوااو شٔر اخلذً ٌَ أول الغىح إىل أول اجلةسْو

خر اجلةسالغىح إىل ءا 
 :  ضًؼ اتلهجري :زةًُة 

 أنب اهلل 1



 إهل إال اهلل واهلل أنب ال 2
 ال إهل إال اهلل واهلل أنب وهلل احلٍد 3

د ال يفطو ثػغّ غَ ثػظ ثو ئضو دميح واظدة وال جئز اتلعًٍد ٌع اتلهجري إال اتلٓيًو ٌع اتلهجري ٌع اتلعًٍ
أن يسٔن اتلٓيًو ٌػٍٓة 

 :نًفًح أداء اتلهجري ليخروج ٌَ َتريرات اتلهجري يسٔن اتلهجري ىلع اجلعٔ اتلةىل  :زةثلة 
 ﴾وكؿ  ﴿ؽري اىٍؾغٔب غيًًٓ وال الغةىني 

 ﴾وكؿ  ﴿اهلل أنب 
 ﴾وكؿ  ﴿بصً اهلل الرذمَ الرظًً 

﴾ وكؿ  ﴿الً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ثاىيا :
فرش 
 احلروف

 



 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ابللرة
�   ِ  ثفذط احلةء والصني ةِ  صَ ظَ  ةُظص 
�   ً ُْ ً  ف  تَ  دَُفَُٰدو ُْ  ثفذط اتلةء وإشاكن اىفةء دون أىؿ ُدو
�ئُنَ   ٍَ ئُنَ حَ  َتػ  ٍَ  �اجلٍو  10Gْٔد  @14وكذا يف ءال غٍران  ثةحلةء ػ 
102  ََّ َِ  َوَلَِٰس  \ئنس  Aوكذا يف األُفةل  ثسرس وتشديد اجلٔن َوَلَِٰس
َيَِٰؽنيَ  102 َيَِٰؽنيُ  ٱلشَّ   ثغً اجلٔن ٱلشَّ

ٔاو فى ؤُ رَ  رَُءوفى  ظًر وكع  حبذف ال
َّٔعَ  ظًر وكع ع  ؽَّ حَ  َتَؽ  ثةحلةء وتشديد اىؽةء وإشاكن اىػني َّٔ
14H  ِ5وكذا يف اجلةزًح  ثةإلـراد ٱلّرَِيطِ  ٱلّرَِيَٰط  

 ثإشاكن اىؽةء َنَٰتِ ُخؽ   ُخُؽَنَٰتِ  ظًر وكع
 ثغً الراء ىَّح َس ٱى ِبر  ىَّح َس ٱى ِبَّ  177
ٔص   >17 َٔ  ٌر  وتشديد الطةدثفذط الٔاو  ّص  ٌر

ًَُٔت  ظًر وكع  ثسرس ابلةء ًَُٔت بِ  ُب
17E   ً ُْ ً  ذُ ل  تَ  دَُقَٰذِئُ ُْ  ثفذط اتلةء األوىل وإشاكن اىلةف ودون أىؿ وعً اتلةء اثلةًُح ئُ

17E   ً ً  ذُ ل  حَ  يَُقَٰذِئُُك  ثفذط احلةء وإشاكن اىلةف ودون أىؿ وعً اتلةء ئُُك
17E   ً ََٰذئُُك ً   َق  األىؿحبذف  َرَذئُُك

ُمٔرُ  ظًر وكع
ُ ُمٔرُ ر صِ دَ  دُر َصُع ٱأل 

ُ  ثفذط اتلةء وكرس اجلًً ُع ٱأل 
نَ  222 ر  ُٓ نَ َّٓ َحؽَّ  َحؽ   ثفذط وتشديد اىؽةء واىٓةء ر 

ََّ  ظًر وكع ُْ ٔ صر ٍَ ََّ َم  دُ  َت ُْ ٔ  ثغً اتلةء وبأىؿ ٌٍدودة ٌدا مشجػة صر
ًَّح   240 ًَّحى  َوِض  ثغً اتلِٔيَ َوِض

ۥ ظًر وكع ُّ ًَُضَٰػَِف ۥ َذ ُّ ًَُضَٰػُِف  ثغً اىفةء اثلةًُح َذ
 َوَيج ُطُػ  245

 ُػ صُ َوَيب  
 ثةلصني ُػ صُ َوَيب  

259   ّ َِّ ّ   يَتََص َِّ  حبذف اىٓةء وضال يَتََص
25:  ََّ ُْ ََّ ـَرِص   ـَرُص   ثسرس الطةد ُْ

ةٍ  ظًر وكع َٔ ةٍ  َرب  َٔ  ثغً الراء ُرب 
ة ظًر وكع ٍَّ ةُِػَ  ُِػِ  ثفذط اجلٔن ٍَّ
 ثةجلٔن وإشاكن الراء َوَُُسّفِر   َوُيَسّفِرُ  271

 نًؿ صةء ثسرس الصني ُت حَي صِ  حَي َصُت  ظًر وكع



280  ْ ٔا كُ ْ  دََطدَّ ٔا كُ دَّ  ثتشديد الطةد دَطَّ
 دَِجََٰرةً  282

ة    َظةِِضَ
ى    دَِجََٰرة
ى  ة  َظةِِضَ

 ثغً اتلِٔيَ

فِرُ  284 ًَؾ    َذ
ُب   َوُيَػّذِ

فِر   ًَؾ    َذ
 َوُيَػّذِب  

 وابلةء ثإشاكن الراء

 ثةإلـراد جِِّۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِّۦ 285
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ءال غٍران
يَُجَٔن  > َشُذؾ 

ونَ   َوَُت رَشُ
يَُجَٔن ًُ شَ  ؾ 
ونَ يُ وَ  رَشُ  ع 

 ثةحلةء

W  ُّ َِةَدد  َٰ  َذ َِةَد  ىؿأث هُ َذ
`  ُّ ٍُ ِ ُّ جُ وَ  َوُيَػّي ٍُ ِ  ثةجلٔن َػّي
i   ً ِٓ ـًِّ َٔ ًُ ً  ُِ ذَ  َذ ِٓ ـًِّ  ثةجلٔن َٔ
  َحج ُؾٔنَ  �

 يُر َصُػٔنَ 
  ج ُؾٔنَ تَ 

 دُر َصُػٔنَ 
 ثةتلةء

10I  ٌَِني ِ ّٔ ٌِنيَ  ُمَص َّٔ  ثفذط الٔاو ُمَص
حى  ظًر وكع حى كُ  كَر   ثغً اىلةف ر 
َشَٰ  <14 َشَٰ  َحؾ   ثةتلةء َتؾ 
14A 14B   ً ذر ٌُ  ٌِ  ً  ثسرس اىًًٍ األوىل ذر
14A  َُػٔن ٍَ ُػٔنَ  جَي  ٍَ  ثةتلةء ََت 
14E  َّثغً احلةء وـذط اىؾني وَّ ؾَ حَ  َحُؾو 

ٍِيَ  ظًر وكع َ ٍَ حُ  يَ  ثغً احلةء وـذط اىًًٍ وكرس احلةء مشددة ّيِ
195  ْ ٔا ََٰذئُاْ َوكُذِيُ ْ  َوَق ٔا ََٰذئُاْ َوكُذِيُ  ثػهصٍٓة َوَق
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىجصةء
 ثسرس الطةد ثػدْة يةء ٌديح ئُِص  ئَُصَٰ  >
C   ْ ْ  نُ  ةَنر   ثغً الاكف ةر 
I  ََّ ِط ظ 

ُ
ََّ  أ َط ظ 

َ
 ثفذط اىٍٓزة والطةد أ

وِ  ظًر وكع ُخ  َ  ٱبل   ثفذط ابلةء واخلةء وِ خَ ٱبل 
Z  َٰى َّٔ َ  تَُص ىَٰ ت َّٔ  ثفذط اتلةء َص

ًُ  ظًر وكع ُذ ص  ٍَ ًُ  َلَٰ ُذ ص  ٍَ َ  حبذف األىؿ ل
y   َ َ  يَ  دَُس  ]وكذا يف الهٓؿ  ثةحلةء ُس



ٔنَ  { ٍُ يَ ٔنَ  ُتظ  ٍُ يَ  ثةحلةء ُحظ 
ْ  ظًر وكع ُِٔا ًَّ ْ ذُ جَّ ثَ َذذَ  َذَذبَ ٔظح مشددة ودةء مغٌٍٔح  ٔا ٔظح وبةء ٌفذ  ثسةء ٌفذ
�  ًَ َٰ َل ًَ  ٱلصَّ يَ  حبذف األىؿ ٱلصَّ
�  ُ َ  َدري   ثفذط الراء َدري 
تًِِّ  <10 تًِِّ يُ  ُُؤ   ثةحلةء ؤ 
َل  140  ثغً اجلٔن وكرس الزاى ُُّزَِل  َُزَّ
ً  يُ  >14 ِٓ تًِ ً  ُُ  ؤ  ِٓ تًِ  ثةجلٔن ؤ 
14F   ً ِٓ تًِ ُِؤ  ً  ًُ شَ  َش ِٓ تًِ  ثةحلةء ؤ 

 نًؿ صةء ثغً الزاى اُبٔر  زُ  اَزُبٔر   ظًر وكع
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍةادة
6   ً ر ُصيَُس

َ
ر ُصيِ  َوأ

َ
ً  َوأ  ثسرس الالم ُس

w  َثغً اجلٔن دَُسٔنُ  دَُسٔن 
�  ًُ دتر ًُ  َخلَّ  ثذخفًؿ اىلةف َخَلدتر
َذَعقَّ  107 ذُ  ٱش   ثغً اتلةء وكرس احلةء قَّ عِ ٱش 
107  َِ ىََيَٰ و 

َ وَّ  ٱأل 
َ الٔاو وكرس الالم وـذط اجلٔن وتشديد ثةجلٍع ثفذط  نيَ ىِ ٱأل 

 دون أىؿ
رى  :10  7وكذا يف ْٔد  ثفذط الصني ثػدْة أىؿ وكرس احلةء رى عِ َسَٰ  ِشع 

 6الطؿ 
ة ?10 َٓ ُ ِل َنّ ة ٌُ َٓ ُ نِل  الزاىثإشاكن اجلٔن وختفًؿ  ٌُ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص األُػةم
َف   @ ِف   يرُص   ثفذط احلةء وكرس الراء يرَص 
G   ً ُٓ ً  ـِذ جَذَ  ـِذ جَُذ  ثفذط اتلةء اثلةًُح ُٓ
G َِة ِ  ثفذط ابلةء َِةَربَّ  َرّب
K  َب ُب  َُُسّذِ  ثغً ابلةء َُُسّذِ
K  َثغً اجلٔن َوَُُسٔنُ  َوَُُسٔن 
P  َلِئُن لِئُنَ  َتػ  ٔشؿ  169وكذا يف األغراف  ثةحلةء َحػ   109ي
f ۥ ُّ َُّ

َ
  خ

ۥ ُّ َُّ
َ
 ـَد

ۥإِ  ُّ َُّ  
ۥإِ ـَ  ُّ َُّ 

 ثسرس اىٍٓزة

g  َتَجنِي تَجنِيَ حَ َوىِ  َوىِتَص   ثةحلةء ص 
i  ثإشاكن اىلةف ثػدْة عةد مهصٔرة ِظ َحل   َحُلصر 



 ثفذط وتشديد الالم وإشاكن احلةء حلِح َصعَ ح  َوٱىَّ  َوٱى حََصعَ  ظًر وكع
َذِده   � َذِده   ٱر   حبذف اىٓةء وضال ٱر 
�   ً َُِس ُِ  ثَح  ً  ثَح   ثغً اجلٔن ُس

رِهِۦٓ  ظًر وكع ٍَ  ثغً اثلةء واىًًٍ رِهِۦٓ ٍُ ثُ  َث
ةٓ  109 َٓ جَّ

َ
ٓ إِ  خ ة َٓ  ثسرس اىٍٓزة جَّ

لى  <10 َنَّ َنلى  ٌُ  ثإشاكن اجلٔن وختفًؿ الزاى ٌُ
10C  َثغً احلةء وكرس الراء مَ ّرِ ظُ  َظرَّم 
10H ۥ ُّ  ثةجلٍع ٌع نرس اتلةء واىٓةء  ۦِّ ذِ رَِشةَلَٰ  رَِشةتَلَ
10L   ً ُْ ً  حَن   حَي رُشُ ُْ  Xشجأ  Aاىفركةن  [وكذا يف ئنس  ثةجلٔن رُشُ
10S  ُوكذا يف اىلطص  ثةحلةء ُسٔنُ يَ  دَُسٔنU  
 ثسرس احلةء َطةدِهِۦظِ  َظَطةدِهِۦ 141
نَّ  =14

َ
 Cوكذا يف األُفةل  ثسرس اىٍٓزة نَّ ِإَو َوأ

14B  ًُ ُٓ ًَ تِ
 
ًُ يَ  دَأ ُٓ ًَ تِ

 
 Qوكذا يف اجلعو  ثةحلةء أ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص األغراف
I  َوكذا يف الروم  ثفذط اتلةء وعً الراء خَت رُُصٔنَ  خُت رَُصٔنC  الزخرف; 
X  ُثةحلةء وإشاكن اىفةء وختفًؿ اتلةء َذطُ ف  حُ  ُتَفذَّط 
ن \

َ
نَّ  أ

َ
 وتشديد اجلٔنثفذط  أ

َِحُ  \ َِحَ  ىَّػ   ثفذط اتلةء ىَّػ 
f  3وكذا يف الرغد تشديد الشني وفذط اىؾني ث ُحَؾّشِ  ُحؾ ِش 
i  َوكذا يف احلضر  ثةإلـراد ٱلّرَِيطَ  ٱلّرَِيَٰطF  اجلٍوo  9ـةؼر  `الروم 

َ ا ظًر وكع ُ  برُش  َ ان ٔظح رش   ثِٔن ٌفذ
u   َؽح  ثَط 

 َ  َؽح  ص  ب
 َ  ثةلصني َؽح  ص  ب

�   ً ً   إَُُِّس ءَُُِّس
َ
 Lوكذا يف اىػِهجٔت  شذفٓةمثةال أ

َٰ  َسَِٰعرٍ  >10  �وكذا يف ئنس  ثفذط احلةء وتشديدْة وأىؿ ثػدْة رٍ َشحَّ
ءِ  إِنَّ  =10

َ
 شذفٓةمثةال نَّ أ

 ثفذط الالم وتشديداىلةف ُؿ لَّ دَيَ  دَي َلُؿ  ظًر وكع
10G ًُِذ ٌَ ُِذًءَ  َءا ٌَ  aالشػراء  wوكذا يف ؼّ  شذفٓةمثةال َءا
10V  َُهُفٔن ِهُفٔنَ  َحػ   إدريس خبالف  : ثسرس الاكف َحػ 



ٔظح  آءَ َدنَّ  ةَدّز   143  ٌع اىٍد اىٍذطودِٔيَ  دونثٍٓزة ٌفذ
دِ  146  ثفذط الراء والشني دِ شَ ٱلرَّ  ٱلررش 
َِة  149  يَر ذَم 

فِر    َوَيؾ 
َِة دَ   ر ذَم 
فِر  تَ وَ   ؾ 

 ثةتلةء

َِة 149  ثفذط ابلةء َِةَربَّ  َربر
مَّ  :14

ُ
ََ أ مِّ  ٱب 

ُ
ََ أ  ثسرس اىًًٍ ٱب 

14H  ًِذَرة ػ  ِذَرةٌ  ٌَ ػ   ثغً اتلِٔيَ ٌَ
17@   ً ُْ ً  َوَيَذر   َوَيَذُر  ثإشاكن الراء ُْ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص األُفةل
A  َ ُ  ٱهللَّ  ثغً اىٓةء ٱهللَّ
B  َُ ِْٔ َى  ُم ِْٔ  ثةتلِٔيَ ُم
B  ِد ً ً دَ  َن  ادلالثفذط  َن
Z  َّۦَ  َح ٔظح َحِ  ثًةءيَ مهصٔرة ـٍفذ
k  ََّبَّ ََت صِ  حَي َصَب 

 َبَّ صِ حَي  
 خيؿ اىػةرش  :ثةتلةء وكرس الصني 
 2إدريس  :ثسرس الصني 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اتلٔبح
N  ٌحبذف اتلِٔيَ ُغَزي رُ  ُغَزي ر 
e   ْ ْ  نُ  ةَنر   ثغً الاكف ةر 
f  َجَو َجَو  ُتل   ثةحلةء ُحل 
r  ُؿ َؿ حُ  جَّػ   ثًةء مغٌٍٔح وـذط اىفةء ػ 
r   ب   ُجَػّذِب  ثةتلةء وـذط اذلال ُتَػذَّ
r ثغً اتلِٔيَ َؼةٓنَِفُۢة َؼةٓنَِفَۢة 
 ثإشاكن الراء ٍف ُصر   ُصُرٍف  109
عَ  :10 عَ تُ  َتَلؽَّ  ثغً اتلةء َلؽَّ
ُذئَُن  ;10 ًَل  َذ

َذئُنَ   َوُيل 
َذئَُن  ًُل  َذ
ُذئَُن   َوَيل 

 ثػهصٍٓة

10A  ُثةتلةء زِيؼُ دَ  يَزِيؼ 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ئنس
ُو  5 ُو جُ  ُحَفّطِ  ثةجلٔن َفّطِ
B  َُِكٔن ُ  يرُش  ُِكٔنَ ت  Xالروم  kاجلٍو  3 1وكذا يف اجلعو  ثةتلةء رش 



G  ََتَٰع َتَٰعُ  ٌَّ  ثغً اىػني ٌَّ
N  ْ ْ ذ  تَ  َتج ئُا  ثذةء ثدال ٌَ ابلةء  ئُا
S  ِّٓٓدِي  يَ

ٓ   الَّ  ثإشاكن اىٓةء وختفًؿ ادلال ِديٓ الَّ َح
 ثغً الصني ٱجلَّةُس  ٱجلَّةَس  \
m  َؾَر ض 

َ
 أ

َبَ  ز 
َ
 أ

َؾرُ  ض 
َ
  أ

َبُ  ز 
َ
 أ

 ثغً الراء

ۥ � ُّ َُّ
َ
ۥإِ  خ ُّ  ثسرس اىٍٓزة َُّ

َِ  ُُِشِ  103  ثفذط اجلٔن اثلةًُح وتشديد اجلًً شِّ ُج
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ْٔد
I  ِإىِّن  

َ
 ثفذط اىٍٓزة ىّنِ خ

   ظًر وكع
ِ  ُكّ ِ  ُكِّ  َزو َصني   حبذف اتلِٔيَ َزو َصني 

َُٰجىَنَّ  ظًر وكع َُٰجىَنِّ  َي  اثلةًُح ثسرس احلةء َي
ْ  ظًر وكع َٔدا ٍُ ٔدً  َث ٍُ ٔم ثأىؿ ثػد ادلال ثتِٔيَ ادلال اَث  يف اىٍرش
w  ُلَٔب ُلُٔب  َحػ   ثغً ابلةء َحػ 
ة ;10 ٍَّ َ ة ل ٍَ َ  4اىؽةرق  Sالزخرف  Pوكذا يف يس  ثذخفًؿ اىًًٍ ل
10G  ُثفذط احلةء وكرس اجلًً عُ ر صِ يَ  يُر َصع 
ٔشؿ  ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ي
ث   _

َ
  ةَدخ

 
 ثإشاكن اىٍٓزة ةث  َدخ

a  َون رِصُ ونَ تَ  َحػ  رِصُ  ثةتلةء ػ 
o   َذو َذو  يَ  َُس   ثةحلةء س 
 ]وكذا يف اجلعو  ثةحلةء وـذط احلةء وأىؿ ثػدْة َح  ئر ِحٓ ُٔر 109

 7األُبًةء 
10:  َ ُِىّجِ  ثػدْة  يةء ٌديحوثزيةدة ُٔن شةنِح وختفًؿ اجلًً  ىِج  ُۨن ـَ  َذ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الرغد
عى  4  َوَزر 

 َوََنًِوى 
َٔانى   ِ  ِض

ٍع   َوَزر 
 َوََنًٍِو 
َٔانٍ   ِ  ِض

 ثسرس اتلِٔيَ

4  ُ ِ  وََدري   ثسرس الراء وََدري 
َقَٰ  4 َقَٰ  يُص   ثةتلةء تُص 
ُو  4 ُو  َوُجَفّغِ  ثةحلةء َوُيَفّغِ



يَُمَُٰخ  @ َذِٔي ٱىظر َ  تَص  يَُمَُٰخ ي َذِٔي ٱىظر  ثةحلةء ص 
W  ثفذط اثلةء وتشديد ابلةء ُخ جِّ َوُيثَ  َوُيث جُِخ 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص إثراًًْ
C  َوكذا يف اجلٔر  ىلع وزن ـةغو وبغً اىلةف يَقُ َخَٰ  َخيَق^ 

C  ۡرَض
َ ۡرِض  َوٱأل 

َ  ثسرس الغةد َوٱأل 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص احلضر
ة 2 ٍَ َب ة رر ٍَ بَّ  ثتشديد ابلةء رر

َُِػ  ظًر وكع ِِ  َحل   نًؿ صةء ثسرس اجلٔن ُػ َحل 
k   ً ُْ ٔ َِضر ٍُ َ ً   ل ُْ ٔ َِضر ٍُ َ  ثإشاكن اجلٔن وختفًؿ اجلًً ل
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلعو
ٔمُ  > ٔمَ  َوٱجلرُض  ثفذط اىًًٍ َوٱجلرُض
َرَُٰت   > َرَٰت   ُمَصخَّ  ثسرس اتلِٔيَ ُمَصخَّ
D  َُغٔن ُغٔنَ دَ  يَد   Zوكذا يف اىػِهجٔت  ثةتلةء د 
P  ًُ ُٓ َٰ َـّى َٔ ًُ حَ  َتَذ ُٓ َٰ َـّى َٔ  ثةحلةء َذ
` �  ْ ا ْ  يََرو  ا  Cوكذا يف اىػِهجٔت  ثةتلةء دََرو 
�  ََّ زَِي ََّ  َوجَلَض  زَِي  ثةحلةء َوحَلَض 
 ثفذط احلةء واحلةء ُدونَ ي عَ يَ  يُي ِعُدونَ  103

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اإلرساء
 ثفذط اىٍٓزة وظذف الٔاو اثلةًُح ٔٓءَ ىِحَصُ  اْ ؤُُسَيِل 7
G  ََّ  ثسرس اجلٔن اىٍشددة وأىؿ كجيٓة وإشجةع ٌد األىؿ نِّ آَحج يُؾَ  َحج يَُؾ

ّف   ظًر وكع
ُ
ّفِ  أ

ُ
 حبذف اتلِٔيَ أ

Q ِف ِف يرُس   ثةتلةء ترُس 
Y  ْ ُروا نَّ ْ نُ حِلَذ   حِلَذَّ  bوكذا يف اىفركةن  ثإشاكن اذلال وعً وختفًؿ الاكف ُروا
Z [  َثةتلةء ُلٔلُٔنَ تَ  ُلٔلُٔنَ ح 
p  ثإشاكن اجلًً يَِم َورَص   َورَِصيَِم 
ًفة نَِصًفة �  5شجأ  17Aوكذا يف الشػراء  ثإشاكن الصني نِص 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الهٓؿ
C   ً رِكُِس َٔ ِ ر   ث َٔ ِ ً  ث  ثإشاكن الراء كُِس
I   حبذف اتلِٔيَ ٌِةْاَحِ  ٌِةْاَح 



ًَحُ  \ َلَٰ َٔ ِ  ٱل 
 ٔ ًَحُ ٱل  ثسرس الٔاو َلَٰ

 ثةإلـراد ٱلّرَِيطُ  ٱلّرَِيَٰطُ  [
k ًِٓ يِِه  ٓ ٍَ ِ ًِٓ ل يَِه  ٓ ٍُ ِ  ثغً اىًًٍ األوىل وـذط الالم اثلةًُح ل
w  رَِق رَ حِلُ  تِلُؾ  ٔظح وـذط الراء َق ؾ   ثًةء ٌفذ
w ة َٓ يَ  ْ

َ
يُ  أ  ْ

َ
ةأ  ثغً الالم َٓ

ٌِ ظَ  ذَمَِبح   �  ثأىؿ ثػد احلةء ويةء ثػد اىًًٍ حٍ ًَ ة
�  َِ ي  دَّ َِ ٱلصر  ٱلصَّ ي   ثغً الصني دَّ
ٔنَ  � ُٓ َل لِ حُ  َحف  ٔنَ ف   ثغً احلةء وكرس اىلةف ُٓ

 الراء وأىؿ ثػدْةثفذط  ًصةاَخرَ  َخر ًصة ظًر وكع
 ثةحلةء َِفدَ يَ  دََِفدَ  109
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص مريً
8 u   ًّ ًّ  غُ  ةِغذِ  ثغً اىػني ةذِ
G   ً ِ  ةنَص  ً  ن  ثسرس اجلٔن ةص 
I   تَُسَٰلِػ  َ َٰ ت  ثفذط اتلةء وتشديد الصني وـذط اىلةف ػ  لَ سَّ
R  َل  ٔ ُل  كَ  ٔ  ثغً الالم كَ
s  ُُنر  تشديد الاكفـذط اذلال وثفذط  رُ نَّ يَذُ  يَذ 
t x   ًّ ًّ  صُ  ةِصسِ  ثغً اجلًً ةسِ
v   ًّ ًّ  ُض  ةِضيِ  ثغً الطةد ةيِ
نَ  � ر  نَ  َحَذَفؽَّ  وكرس وختفًؿ اىؽةء شةنِح ثِٔن يََِفِؽر 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ؼّ
o   ثفذط وتشديد اجلٔن إِنَّ  إِن 
u   أىؿودون ثسرس الصني وإشاكن احلةء  رٍ ع  شِ  َسَِٰعر 
ً َنَُٰسً  � جنَ

َ
 أ

  ً َنَُٰس  َوَوََٰغد 
 
َ
  ًسُ ذُ ً  جنَ أ

ً  در َوَوََٰغد  ُس
 اىفةغوثذةء 

�   ً ً   َرزَك َنَُٰس ُذُس  اىفةغوثذةء  َرزَر 
َِة � ي ِه ٍَ ِ ٍُ  ث ِ َِةث  ثغً الالم ي ِه
َِةٓ  � ِي  َِةٓ  ذُمّ ِي   ثفذط احلةء وـذط وختفًؿ اىًًٍ ذُمّ
َُِؤمَّ  � َُِؤمِّ  يَب   اىًًٍثسرس  يَب 
�  ْ وا ْ تَ  َحج رُصُ وا  ثةتلةء ج رُصُ



10Q ًِٓ ِ د
 
ًِٓيَ  دَأ ِ د

 
 ثةحلةء أ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص األُبًةء
َُِسً � ِط َُِسً تِلُع  ِط  ثةحلةء حِلُع 
ََٰو  >10  Hـػو أمر وكذا يف الزخرف  كُو   َق
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص احلش
ََٰرىَٰ  2  ُشَك

ََٰرىَٰ   بُِصَك
  ىَٰ رَ ه  شَ 
 ِ  صَ ب

 ىَٰ رَ ه 
 ودون أىؿثفذط الصني وإشاكن الاكف 

ُ  ظًر وكع لُؤ  َول ُ  اؤ  لُؤٍ َول  ثسرس اتلِٔيَ ؤ 
I  ًآء َٔ آءى  َش َٔ  ثغً اتلِٔيَ َش
R s ج ج َصاك  ٌَ  ثسرس الصني اك  صِ ٌَ
W  َذِن

ُ
ذِنَ  أ

َ
 إشعةق ، إدريس خبالف :ثفذط اىٍٓزة  أ

W  َثسرس اتلةء يَُقَٰذِئُنَ  يَُقََٰذئُن 
ونَ  _ ونَ  َتُػدر  ثةحلةء َحُػدر

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍؤٌِٔن
9   ً ِٓ ِ َٰد َن

ً   َضيَ ِٓ ِ د َٰٔ
 ثةإلـراد َضيَ

�  ًِ َٰيِ ًُ  َع َٰيِ  ثغً اىًًٍ َع
َِة 106 ُت َٔ َِةَقَٰ شَ  ِشل  ُت  ثفذط الشني واىلةف وأىؿ ثػد اىلةف َٔ
رِيًّة :10 رِيًّةشُ  ِشخ   oوكذا يف ص  ثغً الصني خ 
 ثفذط اتلةء وكرس اجلًً دَر ِصُػٔنَ  دُر َصُػٔنَ  ?10
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلٔر
ٍَِصحَ  9 ٍَِصحُ  َوٱى َخَٰ  ثغً اتلةء َوٱى َخَٰ
H  ُد َٓ دُ  تَش  َٓ  ثةحلةء يَش 
S  ُٔكَد ٔكَدُ  يُ  ثةتلةء دُ
 ثسرس الالم ُكِّ  ُكَّ  [
i  ََّبَّ ََت صِ  ََت َصَب 

 َبَّ صِ حَي  
 خيؿ اىػةرش  :ثسرس الصني 

 2إدريس  :ثةحلةء وكرس الصني 
j  َُٰر َراٍت  زََل  ٔ ََٰر  َغ َراٍت  زََل  ٔ  ثفذط اثلةء اثلةًُح َغ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىفركةن
ُزُو  8

 
ُزُو َُ  يَأ

 
 ثةجلٔن أ



C  ََذِؽًُػٔن َ  تَص  َذِؽًُػٔنَ ي  ثةحلةء ص 
m   ثةجلٍع ، ثغً الصني والراء ودون أىؿ ةرُسُص   ةِشَرَٰص 
n  َر نَّ ُنرُ  يَذَّ  ثإشاكن اذلال وعً وختفًؿ الاكف يَذ 
z َِة َٰذِ َِة َوُذّرِيَّ ِ  ثةإلـراد َوُذّرِيَّت
نَ  }  ٔ نَ ي  َويَ  َوُييَلَّ  ٔ  ثفذط احلةء وإشاكن الالم وختفًؿ اىلةف َل

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الشػراء
 ثتشديد الزاى َل َُزَّ  ََُزَل  193
وحُ  193 وحَ  ٱلرر  ثفذط احلةء ٱلرر
ٌِنيُ  193

َ ٌِنيَ  ٱأل 
َ  ثفذط اجلٔن ٱأل 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلٍو
F  َهَر ٍَ ُهَر  َذ ٍَ  ثغً الاكف َذ
I  خُت ُفَٔن 

ُِٔنَ  يِ  ُتػ 
 ُفَٔن ُي  
ُِٔنَ حُ  يِ  ػ 

 ثةحلةء

a ۥ ُّ َِّ ِتَ ًّ ِتُ تَلُ  جَلُبَ ًّ ۥبَ ُّ  ثذةء ثدال ٌَ اجلٔن وعً اتلةء اثلةًُح َِّ
a  ََّ  ثذةء ثدال ٌَ اجلٔن وعً الالم اثلةًُح ََّ ُلٔىُ تَلَ  جَلَُلٔىَ
a  يَِم  ٓ يَ مُ  َم  ثغً  اىًًٍ وـذط الالم َم ٓ 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىلطص
ٔظح وـذط الراء ثػدْة أىؿ يَٰ رَ يَ وَ  َوُُرِيَ  6  ثًةء ٌفذ
َن  6  ٔ  ـِر َغ

 ََ  َوَهََٰمَٰ
نُ   ٔ   ـِر َغ
 َُ  َوَهََٰمَٰ

 ثغً اجلٔن

ة 6 ٍَ ُْ َُِٔد ُِٔدُ  وَُص ةوَُص ٍَ  ثغً ادلال ُْ
ًُة وََظَزًُة 8  ثغً احلةء وإشاكن الزاى وَُظز 
M   َوة َوة  صُ  َصذ   ثغً اجلًً ذ 
P  ِت ْ ْ تِ  ٱلرَّ  ثغً الراء ٱلرر
R  ٓكىُِن ك ىِنٓ  يَُطّدِ  ثإشاكن اىلةف يَُطّدِ
W  َثفذط احلةء وكرس اجلًً ُػٔنَ ر صِ يَ  يُر َصُػٔن 
 الصنيثغً اخلةء وكرس  َؿ صِ خلَُ  خَلََصَؿ  �

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىػِهجٔت
I  َة َٔدَّ ةً  ٌَّ َٔدَّ  ثتِٔيَ اتلةء ٌَّ



I   ً ً   ثَح ُِِس َُِس  ثفذط اجلٔن ثَح 
P ۥ ُّ َِّ ًَ َِّضِ ۥ جَلُ ُّ َِّ ًَ  ثإشاكن اثلةًُح وختفًؿ اجلًً جَلُِِض
Q  َٔك َِضر ُِضٔكَ  ٌُ  ثإشاكن اجلٔن وختفًؿ اجلًً ٌُ
b  ثةإلـراد َءايَخى  َءاَيَٰخى 
j ً ُٓ َِّ َِئ ّٔ ً جَلَُج ُٓ َِّ ٔظح ثسةء شةنِح وختفًؿ الٔاو ويةء جَلُس َِٔي  ثػدْة  ٌفذ
r  ْ ٔا ذَُّػ ٍَ َ  َوحِلََذ ْ َوحل  ٔا ذَُّػ ٍَ  ثإشاكن الالم َذ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الروم
F  ٍَِني ٍِنيَ  ّىِي َعَٰيِ  ثفذط الالم ثػد األىؿ ّىِي َعَٰيَ
f   ػ ؿ  ُع  َعػ ؿ 

ف   ف   ةَعػ   ةُعػ 
  ػ ؿ  ُع 

ف    ةُعػ 
 ثغً الغةد

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ىلٍةن
B   ثذخفًؿ اىػني وأىؿ كجيٓة ػِر  دَُصَٰ  دَُطّػِر 
D ۥ ُّ ٍَ ٔظح  حً ٍَ ُِػ   َُِػ ثةإلـراد واتلأًُر  ثإشاكن اىػني ودةء دأًُر ٌفذ

 ٌُِٔح
R  ُِل  Lوكذا يف الشٔرى  ثإشاكن اجلٔن وختفًؿ الزاى يُنُِل  ُحَنّ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص األظزاب
ُِٓرونَ  4 َٓ دَ  دَُظَٰ  ثفذط اتلةء واىٓةء ُرونَ َظَٰ
َلةمَ  =  ثفذط اىًًٍ األوىل َلةمَ ٌَ  ٌُ

َٔةٌ  ظًر وكع ش 
ُ
َٔةٌ إِ  أ  ثسرس اىٍٓزة ش 

O   و ٍَ  َوَتػ 
ٓ ُر  ة َٓ ِ د  ؤ 

و  يَ وَ  ٍَ  ػ 
ةٓ ير  َٓ ِ د  ؤ 

 ثةحلةء

Q  َن نَ  َوكَر   ثسرس اىلةف َوكِر 
X  ًَ ِ  وََخةَت  ثسرس اتلةء ًَ وََخةد
t   ثةثلةء اَنسرِي   اَنجرِي 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص شجأ

ًى  ظًر وكع حِل
َ
ٍز أ َِ رِّص  حِلمٍ  ٌّ

َ
ٍز أ َِ رِّص   ثسرس اتلِٔيَ ٌّ

ََّشأ  9  ن
  ََن ِصؿ  
لِػ    نُص 

 َ  َشأ ي
  ِصؿ  َي  
 ُ لِػ  ي  ص 

 ثةحلةء

َهِِ  ? ً  َمص  ِهِِ  ِٓ ً  َمص   ثسرس الاكف ِٓ



G  َذِن
َ
  أ

ُ
 ثغً اىٍٓزة ذِنَ أ

X  ثةجلٔن َجُلُٔل  َحُلُٔل 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ـةؼر
3  ُ ِ  َدري   ثسرس الراء َدري 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص يس
S  ُّ ٍِيَذ  ٍِيَخ   َغ  حبذف اىٓةء َغ
h  ٍثغً اىظةء ودون أىؿ يَوٍ ظُ  ِظَلَٰو 
n   ثغً اجلًً وابلةء وختفًؿ الالم ُصُجاًل  ِصجاِّل 
t  ُّ َِّهِص  ُّ ِهُ َُ  ُج ثفذط اجلٔن األوىل وإشاكن اجلٔن اثلةًُح وعً الاكف  ص 

 خمففح
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الطةـةت
َِحٍ  6 َِحِ  ثِزِي  حبذف اتلِٔيَ ثِزِي
 ثغً اتلةء َغِضج ُخ  َغِضج َخ  >
 ثسرس الزاى ـُٔنَ يُنِ  يَُنـُٔنَ  _
 ثػدْةٌديح ثغً اتلةء وكرس الراء ويةء  دُرِى دََرىَٰ  102
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ص
َٔاق   ?  ثغً اىفةء َٔاق  ـُ  ـَ
o   ً ُٓ َنَٰ َذ  ختَّ

َ
ً  ٱ خ ُٓ َنَٰ َذ   ثةإلخجةر ختَّ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الزمر
T ثةجلٍع ثسرس اىػني وـذط ابلةء وأىؿ ثػدْة ۥهُ ةدَ جَ غِ  َخج َدهُۥ 
Z  َٰٔظح ثػدْة وثغً اىلةف وكرس الغةد  ِظَ كُ  كََظ  يةء ٌفذ
Z  َت ٔ ٍَ ٔ ُت  ٱل  ٍَ  ثغً اتلةء ٱل 
m   ً ِٓ ِ َفةَزد ٍَ ِ َٰ  ث َفةَز ٍَ ِ ً  ث ِٓ ِ  ثةجلٍع د
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اغـر
J  َِٓر َٓ حَ  ُحظ   ثفذط احلةء واىٓةء رَ ظ 
J  َثغً ادلال ٱى َفَصةدُ  ٱى َفَصةد 
U  َيِع ؼَّ

َ
يِعُ  ـَأ ؼَّ

َ
 اىػنيثغً  ـَأ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ـطيخ
َرَٰت   _ ٍَ َرت   َث ٍَ  ثةإلـراد َث



 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الشٔرى
هِرَ  ظًر وكع  ثسرس ابلةء ويةء ثػدْة ٌَ ؽري أىؿ والٍْزة ريَ جِ نَ  َنَب 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الزخرف
ن 5

َ
 ثسرس اىٍٓزة نإِ  أ

e  ى َِٔرة ش 
َ
َسَٰ  أ

َ
ى أ  ثػدْةثفذط الصني وأىؿ  َِٔرة

i  َون ونَ يَُط  يَِطدر  ثغً الطةد در
w ًِِّٓ َذ َذِه  تَش   حبذف اىٓةء اثلةًُح تَش 
� ثةحلةء ر َصُػٔنَ يُ  دُر َصُػٔنَ  
 ثفذط الالم وعً اىٓةء  ۥُّ َورًِيَ  َورًِيِِّۦ �

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ادلخةن
ىِل  [ ىِل تَ  َحؾ   ثةتلةء ؾ 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلةزًح
ُِٔنَ  6 ٌِ ُِٔنَ دُ  يُؤ  ٌِ  ثةتلةء ؤ 
زِيَ  < زِيَ جِلَ  حِلَض   ثةجلٔن ض 
G   َٔة  دون أىؿوثفذط اىؾني وإشاكن الشني  َٔة  ش  ؽَ  ِؽَشَٰ
S  َثفذط احلةء وعً الراء ُصٔنَ رُ َي   ُي رَُصٔن 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص األظلةف
C   ً ُٓ ًَ َّٔذِ ً  َوجِلُ  َوحِلُ ُٓ ًَ  ثةجلٔن َّٔذِ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص حمٍد
4  ْ َٰ  كُذِئُا ْ ذَ َق ٔا  ثفذط اىلةف واتلةء وأىؿ ثحٍِٓة يُ
S  ًِ ي  ًِ ٱلصِّ  ٱلصَّ  ثسرس الصني ي 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىفذط
ا ;  ثغً الغةد اُِضًّ  َِضًّ
?  ًَ َٰ  ودون أىؿ الالمثسرس  ًَ لَكِ  َنَل
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ق
X  ََبَٰر د 

َ
ِ و َوأ َبَٰرَ إ  اىٍٓزةثسرس  د 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اذلاريةت
G  ِس َو ِس ُو  ٌّ  ثغً الالم ٌّ
ٔ مَ  ^ ٔ مِ  َوكَ  ثسرس اىًًٍ َوكَ



 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىؽٔر
U  َط ٍُ  ً ِؽُرونَ ٱل 

 ٍُ  ً ِؽُرونَ صَ ٱل 
ً ِؽُرونَ  َط ٍُ  ثةلطةد ٱل 

َػُلٔنَ  [ َػُلٔنَ يَ  يُط   ثفذط احلةء ط 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلضً
ۥ > ُّ َذُذَمَُٰروَُ

َ
َذذَ  أ

َ
ۥٍ  أ ُّ  دون أىؿوثفذط اتلةء وإشاكن اىًًٍ  ُروَُ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىلٍر
ًػة 7  الصني وختفًؿ ثفذط اخلةء وأىؿ ثػدْة وكرس ثةإلـراد  ةػً ةشِ خَ  ُخشَّ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الرذمَ
ي َعةنُ  > ي َعةنِ  َوٱلرَّ  ثسرس اجلٔن َوٱلرَّ
O  ُُرغ َِف  ُرغُ ًَ شَ  َش  ثةحلةء ف 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص الٔاكػح
U ثإشاكن الراء ًبةُغر   ُغُرًبة 
g  ثفذط الشني َب رَش   رُش َب 
َٰكِعِ  } َن ٍَ ِ ٔ   ث ٍَ ِ  ثةإلـراد ، ثإشاكن الٔاو دون أىؿ كِعِ ث
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص احلديد
 ثتشديد الزاى َل َُزَّ  ََُزَل  @

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍضةدىح
ُِٓرونَ  3 2 َٰ يَ  يَُظَٰ  ثفذط احلةء وتشديد اىظةء وـذط اىٓةء ُرونَ َٓ ظَّ
َجَٰيِِس  ; ٍَ َضيِِس  ٱل  ٍَ  ثةإلـراد ٱل 
واْ  ;  ٱنُُشُ

 ْ وا  ـَٱنُُشُ
 واْ ٱنُِشُ 
ْ ـَٱنُِشُ   وا

 ثسرس الشني

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍٍذعِح
ِطُو  3  ثغً احلةء وـذط اىفةء وتشديد الطةد ُو ّطِ فَ حُ  َحف 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىؽالق
 ثةتلِٔيَ َبَٰيِؼٌ  َبَٰيِؼُ  3
رِهِۦ 3 م 

َ
رَ  أ م 

َ
 ثفذط الراء وعً اىٓةء وضيذٓة ثٔاو ۥهُ أ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اتلعريً
ِ ذَ كِ وَ  َوُكُذجِِّۦ >  ثةإلـراد ۦِّ ةث



 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص احلةكح
B  َٰثةحلةء ىَفَٰ َي   خَت ىَف 

 ثًةن اىػةرشخيؿ  ظفص اىٍػةرج
اَغح   @ اَغحى  َُزَّ  ثغً اتلِٔيَ َُزَّ
Q   ً ِٓ ِ َٰد ً   بَِشَهََٰد ِٓ ِ  ثةإلـراد بَِشَهََٰدد
 ثفذط اجلٔن وإشاكن الطةد ت  ط  َُ  ُُُطت   ]
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص ُٔح
E  ٓۥ هُ ُ َووُ  َوَودَلُ ۥٓ دل  ٔاو اثلةًُح وإشاكن الالم هُ  ثغً ال
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلَ
D   ـػو ٌةض ةَل كَ  كُو 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍزمو
 ثسرس ابلةء رَّّبِ  رَّبر  9
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍدزر
زَ  5 زَ َوٱلّرِ  َوٱلررص   ثسرس الراء ص 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص 
U  َٰىَن  ٍ ىَنَٰ تُ  ُح  ثةتلةء ٍ 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اإلنصةن
 َشَلَِٰصاَلْ  4

 َشَلَِٰصاَل  
 حبذف األىؿ وكفة َشَلَِٰصاَلْ 

ارِيَرا   ? َٔ َٔارِيرً  كَ  ِٔيَةتلث اكَ
E  ى  ُخۡض 

َقى  تَب   ِإَوش 
 ٍ  ُخۡض 
َقٍ  تَب   ِإَوش 

 ثسرس اتلِٔيَ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلجأ
U ٱلرَِّنَٰمۡح  َُ َمَٰ  ثغً اجلٔن ٱلرَّظ 

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اجلةزاعت
َِرة   ; َٰ  َنَّ   ثأىؿ  ِخَرةنَّ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص غبس
4  ُّ  ثغً اىػني ُّ َذَذَِفػُ  َذَذَِفَػ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اتلهٔير



َ  نرُِشَت   :  ثتشديد الشني ت  نرُِشّ
 ثذخفًؿ اىػني ُشػَِرت   ُشّػَِرت   >

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍؽففني
O  َِٓني ِٓنيَ ٰـَ ـَ  ـَِه  ثأىؿ  ِه

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص االنشلةق
C  ََّنُب َنَبَّ  ىَََت   ثفذط ابلةء ىَََت 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىبوج
ِضًدُ  ? ٍَ ِضًدِ  ٱل  ٍَ  ثسرس ادلال ٱل 
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىؾةشًح
F  ِ ً ِؽرٍ ث َط ٍُ 

 ِ  ً ِؽرٍ صَ ٍُ ث
 ِ ً ِؽرٍ ث َط  ثةلطةد ٍُ

 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىفضر
د رِ  3 َٔ ِ  ٱل 

 ٔ  ثسرس الٔاو د رِ ٱل
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىلدر
يَعِ  5 ؽ  يِ  ٌَ ؽ   ثسرس الالم عِ ٌَ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍٓزة
 ثتشديد اىًًٍ عَ دَمَّ  دَمَعَ  2
د   9 ٍَ  ثغً اىػني واىًًٍ د  ٍُ خُ  َخ
 ثًةن خيؿ اىػةرش ظفص اىٍصد
 ثغً اتلةء ةىَحُ ذَمَّ  ةىَحَ ذَمَّ  4

 
 
 
 



 ثالجا :
املواضع 
ذات 
 الوجَني

 
 



 ظفص ثًةن
 دون دسجري ، دسجري اتلهجري

ٔشػ ، إشجةع اىٍد اىٍذطو  د

ٔشػ اىٍد اىٍِفطو  كرص ، د
 دون ٌد ، ٌد ٌد اتلػظًً

 دون شهخ ، شهخ ىلع الصةزَ كجو اىٍٓزة

 دون ؽِح ، ؽِح إداغم اجلٔن الصةنِح ؤُن اتلِٔيَ يف الالم والراء

 تصًٓو، إثدال  ثةب ءاذلنريَ

 ، ضةد شني ثٍصًؽر ،اىٍصًؽرون ،  بصؽح ، يبصػ
 إظٓةر ، إداغم اركت ٌػِة ، ييٓر ذلم

 ، اخذالس إشٍةم ةِدأٌ
ٔصة   شهخدون شهخ ،  ثو ران،  ٌَ راق،  مركدُة ْذا،  كًٍة 1غ

ٔشػ كرص ،  غصق،  يةء غني نًٓػص  إشجةع ،د
 دفخًً ، دركًق ـرق

 إزجةت ،ظذف  وكفة ءادةنيةء 
 عً ،ـذط  ثةلروم عةد عػؿ وعػفة
 إظٓةر ، إداغم ن واىليً،  اجلٔن الصةنِح يف يس واىلران
 إظٓةر ، إداغم ٌةحلّ ْيم

 إزجةت، ظذف  وكفة شالشالأىؿ 

 إداغم اكمو ، إداغم ُةكص َنيلسً
 إشعةق ثًةن

 وضو ، شهخ ثني الصٔردني
 دون دسجري ، دسجري اتلهجري

ٔشػ  اىٍد اىٍذطو  إشجةع ،د
 تصًٓو، إثدال  ثةب ءاذلنريَ

 ، اخذالس إشٍةم ةِدأٌ
 دفخًً ، دركًق ـرق
ٔشػ كرص ،  غصق،  يةء غني نًٓػص  إشجةع ،د
 إداغم اكمو ، إداغم ُةكص َنيلسً



 إدريس ثًةن
 دون دسجري ، دسجري اتلهجري

ٔشػ  اىٍد اىٍذطو  إشجةع ،د
 دون شهخ ، شهخ ىلع الصةزَ كجو اىٍٓزة

 تصًٓو، إثدال  ثةب ءاذلنريَ

 ، اخذالس إشٍةم ةِدأٌ
 دفخًً ، دركًق ـرق
ٔشػ كرص ،  غصق،  يةء غني نًٓػص  إشجةع ،د
 إداغم اكمو ، إداغم ُةكص َنيلسً
 ثغً الاكف ، ثسرس الاكف يػهفٔن
 ثةحلةء ، ثةتلةء ىعصب
 ثغً اىٍٓزة ، ثفذط اىٍٓزة أذن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 رابعا : 
زيادات الطيبة 
على الشاطبية 

 والدرة



 

 

 زيةدات اىؽًجح الشةؼجًح ظفص
ٔشػ ) (ٌد ٌِفطو ، ٌد ٌذطو  ) ٔشػ،  د ٔشػ  ) ( د  (كرص ، إشجةع ) (كرص ، د

ٔشػ ، إشجةع )  (د
ٔشػ  يةء غني نًٓػص ، غصق  كرص إشجةع ،د
ثةلصهخ ىلع ال وشئ وشحبة والصةزَ اىٍفطٔل 1 ثػدم الصهخ ىلع الصةزَ كجو اىٍٓز

 

 ثةلصهخ ىلع ال وشئ وشحبة والصةزَ اىٍفطٔل واىٍٔضٔل 2
إداغم اجلٔن الصةنِح ؤُن 
 اتلِٔيَ يف الراء والالم

 ثؾِح ثدون ؽِح

 ثةلطةد ثةلصني ثطؽح ، يجطػ 
 ثةإلظٓةر ثةإلداغم ييٓر ذلم ، اركت ٌػِة

ٔصة كًٍة ، مركدُة ْذا ، ٌَ  غ
 راق ، ثو ران

 صهخثػدم ال ثةلصهخ

 ثةإلداغم ثةإلظٓةر ن واىليًيس واىلران ، 
 ثةلصني ثةلطةد ثٍصًؽر 
 زيةدات اىؽًجح ادلرة إشعةق

 شهخ وضو ثني الصٔردني
ٔشػ اىٍد اىٍذطو  إشجةع د

ٔشػ  يةء غني نًٓػص ، غصق  كرص إشجةع ،د
 زيةدات اىؽًجح ادلرة إدريس

ٔشػ اىٍد اىٍذطو  إشجةع د
ٔشػ ، إشجةع يةء غني نًٓػص ، غصق  كرص د

  ثةلصهخ ىلع ال وشئ وشحبة والصةزَ اىٍفطٔل 1 ثػدم الصهخ الصةزَ كجو اىٍٓزىلع 
ثةلصهخ ىلع ال وشئ وشحبة والصةزَ اىٍفطٔل  2

 واىٍٔضٔل

 ثةحلةء ثةتلةء ىعصب 
 ثةإلٌةىح ثةىفذط رءيةك ، رءيةى
 ثغً الاكف ثسرس الاكف  يػهفٔن
 عً اىٍٓزة ـذط  اىٍٓزة  أذن

 
 



 خامصا : 
 املكارىة 
 بني 

 الراويني
 
 



 
 إدريس إشعةق ثًةن

 وضو وضو ، شهخ ثني الصٔردني
 غدم شهخ ، شهخ غدم شهخ ىلع الصةزَ كجو اىٍٓز

 ثةتلةء ، ثةحلةء ثةتلةء ىعصب
 ـذط ، إٌةىح ـذط ، رؤيةىرءيةك 

 ثسرس الاكف ، ثغً الاكف ثسرس الاكف يػهفٔن
 ثفذط اىٍٓزة ، ثغً اىٍٓزة ثفذط اىٍٓزة أذن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شادشا :
 التحريرات

 
 



 

 َتريرات ظفص
 :يٍذِع كرص اىٍد اىٍِفطو ىلع 

ٔشؿ  يفاإلخذالس  3اىؾِح  2الصهخ  1  إشجةع يةء غني نًٓػص 4دأٌِة ثً
  :يٍذِع الصهخ ىلع 

 ثةب ءآذلنريَ يفاىتصًٓو  3اىؾِح  2اتلهجري   1  
ٔشػ اىٍد :يٍذِع شهخ الصةزَ اىٍٔضٔل ىلع   اىٍذطو ىلع د

 :لً دأخذ اتلعريرات ثٍة ورد ٌَ نذةب الاكمو ىلع كرص اىٍد اىٍِفطو  :دججًّ 
 ٌد اتلػظًً 3 إشجةع يةء غني نًٓػص 2 اىؾِح 1

ۢنِب 
َ
َل هَِهحِ َذَلةَل أ ٍَ ً  ىلَعَ ٱل  ُٓ ًَّ َغَرَع ة ُث َٓ ةَٓء لُكَّ ٍَ ش 

َ ًَ َءاَدَم ٱأل  ُؤاَلٓءِ  ُٔ وََغيَّ ةٓءِ َٰٓ  ٍَ ش 
َ
ً  َصَِٰدرنَِي ِِٔن ثِأ  Oابللرة   Oإِن ُنُِذ

ةٓءَ   ٍَ ش 
َ ةَٓء  ٱأل  ٍَ ش 

َ َل هَِهحِ ، ٱأل  ٍَ ، ٱل 

ةٓءِ  ٍَ ش 
َ
ُؤاَلٓءِ ، ثِأ  َٰٓ 

ُؤاَلٓءِ   َٰٓ 

ٔشػ َتلًق 1  كرص د
ٔشػ َتلًق ، شهخ 3،  2 ٔشػ ، إشجةع د  د

 يٍذِع الصهخ ىلع كرص اىٍد اىٍِفطو :اىلةغدة 
 ٌَِ ً ِِّۚ   ابللرة َذَذيَقَّ  َءاَدُم  ّبِِّۦ لَكَِمَٰخ  َذَذةَب َغيَ  Uرَّ

ّبِِّۦ َذَذيَقَّ     ٌَِ رَّ
 غدم ؽِح كرص 1
ٔشػ 3،  2  غدم ؽِح ، ؽِح د

 يٍذِع كرص اىٍد اىٍِفطو ىلع اىؾِح :اىلةغدة 
  ًُ ٍء َغيًِ ُ ثُِسّوِ ََش  ًِ  176َوٱهللَّ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظً ة  ِمۡسِب ٱهللَّ َٓ حر

َ
د ِۚ َي  ـُٔاْ ثِٱى ُػُلٔدِ و 

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ٱذلَّ

ءٍ   ة  ثني الصٔردني ََش  َٓ حر
َ
د ْ ، َي  ٔٓا ُِ ٌَ  َءا

ٔشػ غدم دسجري ، دسجري َتلًق 4،  1  كرص ، د
ٔشػ غدم دسجري شهخ 5  د

 يٍذِع الصهخ ىلع كرص اىٍد اىٍِفطو ، وىلع اتلهجري :اىلةغدة 
 َِ ٌّ َِح   ِ َٰ ثَّح

ب ُذً ثِِّۦۚ  األُػةم كُو  إىِّنِ ىلَعَ ّّبِ َوَكذَّ  iرَّ
ّّبِ  كُو  إىِّنِ   َِ رَّ ٌّ 
 غدم ؽِح ، ؽِح َتلًق 2،  1

 غدم ؽِح شهخ 3

 يٍذِع الصهخ ىلع اىؾِح :اىلةغدة 



 ُ ة وََظَلَٰال  كُو  َءاهلٓلَّ  ٌ ُّ َظَرا  ِ ِ ٌّ ق  ـََضَػي ُذً  َِ ّرِز  ٌّ ُ ىَُسً  َُزَل ٱهللَّ
َ
ةٓ أ ٌَّ ُذً  رََءح 

َ
ۖۡ  ئنس  كُو  أ  ً ذَِن ىَُس

َ
 kأ

ُذً  رََءح 
َ
كُو   ، كُو  أ

 ُ  َءاهلٓلَّ
ةٓ  ق   ٌَّ َِ ّرِز  ٌّ  ُ  َءاهلٓلَّ

ٔشػ َتلًق 8،  1  ، إثدال تصًٓو غدم ؽِح ، ؽِح كرص ، د
ٔشػ شهخ 9  إثدال غدم ؽِح د

 اىتصًٓو، وىلع اىؾِح ، وىلع  اىلرصيٍذِع الصهخ ىلع  :اىلةغدة 
ُٔشَؿ ِإَوَُّة هَلُۥ ىََنَِٰطُعَٔن  َٰ يُ َِّة ىلَعَ َ۬م

 
ةلََم اَل دَأ ٌَ ثَةَُة 

َ
د ٔشؿ  – ;كَةلُٔاْ َي   ي

ثَةَُة 
َ
د ة َي  َِّ َ۬م

 
 دَأ

 إشٍةم كرص 1
ٔشػ 3،  2  إشٍةم ، اخذالس د

 كرص اىٍد اىٍِفطويٍذِع اإلخذالس ىلع  :اىلةغدة 
َع  َلد  َوىَ  َِة ُمََٔسَٰ تِص  ًَِّنَٰخ  َءادَح  ُعٔر   َٔ ـَس   َءاَيَٰخ  َب ََٔسَٰ َمص  ٍُ َٰ ِرَم َي ُظ

َ
ُن إىِّنِ أَل  ٔ ً  َذَلةَل هَلُۥ ـِر َغ ُْ َٰٓ ءِيَو إِذ  َصةَٓء   ١٠١ا و  ثىَِنٓ إِش 

 اإلرساء
َِة  َٰٓ ءِيَو  ثىَِنٓ  و   َٔ ـَس   َوىََلد  َءادَح  ً  ،  إِش  ُْ  َصةَٓء
ٔشػ َتلًق َتلًق 4،  1 ٔشػ كرص ، د  إشجةع،  د

ٔشػ َتلًق شهخ 5 ٔشػ د  د

ٔشػ شهخ شهخ 6  إشجةع د
ٔشػ اىٍد اىٍذطو :اىلةغدة   يٍذِع الصهخ ىلع كرص اىٍد اىٍِفطو ، يٍذِع شهخ الصةزَ اىٍٔضٔل ىلع د

َظَد ا 
َ
ِك  ثِػَِجةَدةِ َرّبِِّۦٓ أ ًِ ٓنًٓٓػٓص  :10َواَل يرُش  ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظً  1ِمۡسِب ٱهللَّ

 ية غني ربّ 
ٔشػ كرص 2،  1  كرص ، د
ٔشػ 5،  3 ٔشػ ، إشجةع د  كرص ، د

 يٍذِع إشجةع يةء غني ىلع كرص اىٍِفطو :اىلةغدة 
م   ُّ ٱىظَّ اب  ثِلًَِػح  حَي َصُج ً  َنرَسَ ُٓ

َمَٰيُ غ 
َ
ََ َزَفُرٓواْ أ ِي هُ َش    َٔ َوٱذلَّ ً  جَيِد  َ ةًٓء َظىتَّ  إَِذا َصةَٓءهُۥ ل ٌَ َ ٔ   ةُن  ُّ ة َووََصَد ٱهللَّ َٰ َـّى َٔ ِغَِدهُۥ ـَ

ۥۗ  اجلٔر ُّ  W ِظَصةثَ
م   َظىتَّ  ، َزَفُرٓواْ   ةًٓء  ةنُ  َٔ ٱىظَّ  ة ٔ  َش    َصةَٓءُهۥ، ٌَ
ٔشػ كرص 4،  1 ٔشػ ، إشجةع َتلًق ، د  َتلًق د

ٔشػ 5 ٔشػ َتلًق د  شهخ د
ٔشػ 6  شهخ إشجةع شهخ د
ٔشػ اىٍد اىٍذطويٍذِع الصهخ ىلع كرص اىٍد اىٍِفطو ، ويٍذِع شهخ  :اىلةغدة   الصةزَ اىٍٔضٔل ىلع د



  ٔ َ غ   َءاًُةكُر   ُّ َنَٰ َصَػي   َول
َ
ًّ  أ ٍِ ْ  ةَض ٔ   ىََّلةلُٔا َ يَخ   اَل ل َٰ  ـُّطِ ُّ َءاَي  \ـطيخ  – ۥٓۖۡ ُذ

غ   َءاًُةكُر   َءاًُةكُر   
َ
ًٍِّ  أ يَخ   ، ةَض ُّ َءاَيَٰ  ـُّطِ غ   ۥٓ ُذ

َ
ًّ  أ ٍِ ْ  ةَض  ىََّلةلُٔا

 غدم ؽِح ، ؽِح َتلًق َتلًق 2،  1
 غدم ؽِح شهخ شهخ،  َتلًق 4،  3

 ىلع اىؾِح يٍذِع الصهخ :اىلةغدة 
 

 َتريرات خيؿ اىػةرش
 

َ اَكَن يَر ُصٔاْ  ٍَ ال  َذ ٍَ و  َخ ٍَ ًَػ  ِك  ثِػِجَ  َصَٰيِع  ىَِلةَٓء َرّبِِّۦ ـَي  َظَد ا ة َواَل يرُش 
َ
ًِ  :10ةَدةِ َرّبِِّۦٓ أ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظً  1ٓنًٓٓػٓص  ِمۡسِب ٱهللَّ

 ثًةن ٓنًٓٓػٓص ية غني  ثني الصٔردني ىَِلةٓءَ  
ٔشػ  3،  1 ٔشػ ،  وضو  د كرص ، د

 إشجةع
 

ٔشػ ،  وضو ، دسجري إشجةع 9،  4 كرص ، د
 إشجةع

 

 إشعةق كرص شهخ إشجةع :
ٔشػ وإشجةع  :اىلةغدة  ٔشػ اىٍد اىٍذطو ، يٍذِع إلشعةق الصهخ ثني الصٔردني ىلع د يٍذِع ليزبار اتلهجري ىلع د

ٔشػ اىٍد اىٍذطو غنيية   ، وىلع د
َع  َِة ُمََٔسَٰ تِص  ًَِّنَٰخ  َوىََلد  َءادَح  ُعٔر   َٔ ـَس   َءاَيَٰخ  َب ََٔسَٰ َمص  ٍُ َٰ ِرَم َي ُظ

َ
ُن إىِّنِ أَل  ٔ ً  َذَلةَل هَلُۥ ـِر َغ ُْ َٰٓ ءِيَو إِذ  َصةَٓء   ١٠١ا و  ثىَِنٓ إِش 

 اإلرساء
َِة إدريس َٰٓ ءِيَو  و   َٔ ـَس   َوىََلد  َءادَح  ً  ، إِش  ُْ  َصةَٓء

ٔشػ ، إشجةع َتلًق َتلًق ، شهخ 4،  1  د
 إشجةع شهخ شهخ 5

ٔشػ اىٍد اىٍذطو :اىلةغدة   يٍذِع شهخ الصةزَ اىٍٔضٔل ىلع د
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلداغم الطؾري ثةب أٌسيح

ويػذب  ;25أُبذخ شجع 231ـلد ظيً 14Jإذ دبأ 108ـلد عو �اختذدً �وىلد صةءزً �أختذدً cاختذدً (ابللرة  )
إذ  >14إذ َتصًُٔٓ >14دكسًوىلد ض 145يرد زٔاب 10Hإذ دلٔل �وأخذدً aكد صبذسً (ءال غٍران  ) 284ٌَ

ظرصت  hُغضخ صئدًْ F Gكد شيؿ (اىجصةء  ) =17كد صةءزً ;17ىلد شٍع 173كد دمػٔا =14دطػدون
ً  >ـلد عو (اىٍةادة  ) 174كد صةءزً 170كد صةءزً 14Kكد عئا =14ـلد شألٔا 10Tـلد عو @10ـلد عو �ضدوْر

وإذ خترج  :10وإذ ختيق 102كد شأىٓة {كد عئا Pوىلد صةءدًٓ Cـلد صةءزً Cكد صةءزً ?كد صةءزً
ة 104كد صةءزً �وىلد صبذٍُٔة hكد عييخ Rوىلد صةءك(األُػةم  ) =10كد ضدكذِة :10اىٍٔىت خ ظْٓٔر  10Vظٌر

ة  140كد عئا أكيخ  eكد صةءت dوىلد صبِةًْ ]ىلد صةءت (األغراف  ) 14Aـلد صةءزً 146ذميخ ظْٓٔر
 ) 179وىلد ذرأُة 14Kوإذ دأذن 14Gإذ دأدًًٓ 149كد عئا 105كد صبذسً ١٠١وىلد صةءدًٓ � yكد صةءدسً iشعةثة

أُزىخ  (اتلٔبح  ) tأخذدً Vمغخ شِخ Vكد شيؿ Oكد شٍػِة Cـلد صةءزً 9إذ تصذؾًسٔن (األُفةل 
كد  (ْٔد  ) 108كد صةءزً �ىلد صةءك mإذ دفًغٔن iكد صةءدسً (ئنس  ) 10Lىلد صةءزً 10H 10K �شٔرة

ٔه |كد صةء uوىلد صةءت Pصةدتلِة ٔشؿ  ) �واختذدٍ كد  {ـلد رسق Wكد شؾفٓة C Lوصةءت شًةرة (ي
إذ  @وىلد صػيِة =خيخ شِح (احلضر  ) 7وإذ دأذن (إثراًًْ   ) Pأخذدًٓ @أـةختذدً (الرغد  ) �صػيٓة
خجخ  �وىلدرصـِة Yوىلد رصـِة Qـلد صػيِة ( اإلرساء ) =10وىلد صةءًْ �وكد صػيذًٓ (اجلعو  )  dدخئا
مريً  ) {تلخذت zىلد صبخ wىلد صبخ fوىلد رصـِة `ىلد صبذٍُٔة Wإذ دخيخ (الهٓؿ  ) �زدُةًْ

كد  �ـِجذدٓة _كد صبِةك Xإذ دٍش (ؼّ  ) �ىلد صبذً ]كد صةءىن Kىلد صبخ Hكد صػو 1نًٓػص ذنر(
 (اىٍؤٌِٔن  ) `أخذدٓة \أخذدًٓ Xىٓدٌخ ضٔاٌع Tوصجخ صِٔبٓة (احلش  ) ;ىٍحاكُخ ظة (األُبًةء  )  �شجق

ًْٔ  ) Mاختذت (الشػراء  ) bوىلد رصـِةه Kاختذت 4ـلد صةءو (اىفركةن  ) ?إذ ديلُّٔ (اجلٔر  ) :10ـةختذدٍ
وىلد   (شجأ  ) Uذ دلٔلوإ Tـلد عو (األظزاب  ) jوىلد ِضبِة (الروم  ) Wوىلد صةءًْ  Iاختذدً (اىػِهجٔت 
وىلد  105كد ضدكخ wوىلد عو (الطةـةت  ) 1يس واىلرءان (يس  ) Jأخذت (ـةؼر  ) Qإذ دأمروُِة Dضدق

 (اغـر  ) kكد صةءدم Kوىلد ِضبِة (الزمر  ) Hىلد ظيٍم Fإذ دخئا Eإذ تصٔروا (ص  ) 171شجلخ
 ) ~ىلد صبِةزً oكد صبذسً (الزخرف  ) Rوىلد صةءزً Lوكد صةءزً Kغذت :إذ ددغٔن 5ـأخذدًٓ
 (اىفذط  ) Dأُزىخ شٔرة Dُزىخ شٔرة Bـلد صةء (حمٍد  ) Sاختذدً (اجلةزًح  ) Dغذت =وكد صةءًْ (ادلخةن 

وىلد  (اىلٍر  ) Gوىلد صةءًْ (اجلضً  ) Iإذ دخئا (اذلاريةت  ) Cوصةءت شهرة A (ق  ) Kىلد ضدق
 1ـلد ظيً (اىؽالق  ) 1ـلد عو (اىٍٍذعِح  ) 1كد شٍع (اىٍضةدىح  ) Yوىلد صةء Vوىلد ضجعًٓ 4صةءًْ

ـاكُخ  (اجلجأ  ) 1ن واىليً (اىليً  ) 9كد صةءُة 5وىلد زيِة (اىٍيم  ) 4ـلد ضؾخ (اتلعريً  ) 3كد صػو
 Dرساثة
 ثةب اإلٌةىحأٌسيح 

ٔاَْ Mاشذٔى Dشةء @ثةىٓدى 5 2ْدى وكفة (ابللرة  )  eمَٔس cمَٔس Vْدى وكفة Uـذيق Rأىب Mـص
f g ُرى وكفةg والصئىi  اشتصقl مَٔسl m أدىنm اجلطةرىn مَٔسs شةءv اىٍٔىتy ثىل� 

 �صةءًْ �دٓٔى �صةءزً �غحىس وكفة �مَٔس وكفة �ادلًُة �ادلًُة �أشةرى �واحلذةم �اىلرّب
 <10وشع =10اجلطةرى >10ثىل ;10ُطةرى 108مَٔس 102اشَتاه ١٠١ًصةءْ �وبرشى �ْدى وكفة �مَٔس �صةءزً



 10Pووص 10Nادلًُة 10Iمطىل وكفة 10Hاثذىل 10Dصةءك 10Dاىٓدى 10Dْدى وكفة 10Dاجلطةرى 10Dدرض 10Aكظ <10ادلًُة
 14Cٓدىواى 145صةءك 144درعةْة 144ُرى 143ْدى وكفة 142والًْ 140ُطةرى 10Tوغحىس 10Tمَٔس 10Sُطةرى 10Pاضؽىف
 ?17ْدى وكفة 178اغذدى 178ثةألُىث 178واألُىث 178اىلذىل وكفة 177واحلذةم 177اىلرّب 177وءاىت وكفة 175ثةىٓدى 14Iيرى وكفة
 205شع 205دٔىل 204ادلًُة 203ادق 201 200ادلًُة 198ْدازً 197اتللٔى 196أذى وكفة 194اغذدى 17Cادق ?17ْدازً ?17اىٓدى

 220شةء 220احلذةم 220 217ادلًُة 216وغىس 215واحلذةم 214ٌىت 213ـٓدى وكفة 213صةءدًٓ 212دلًُةا 211صةءدّ 209صةءدسً
ٔشؽى 237ليذلٔى 237 232أزىك 223أىن 222أذى وكفة  253غحىس وكفة 251وءادةه 248مَٔس 247اضؽفةه 247أىن 246مَٔس 238ال

 273حيصجًٓ 272ْداًْ <25واألذى =25 >25أذى وكفة :25ثىل :25اىٍٔىت 259أىن 258ءادةه 256الٔزق 255شةء 253صةءدًٓ 253شةء
 ) 286مٔالُة 282وأدىن 282األخرى 282إظداٍْة 282مصم وكفة 281دٔىف 278 276الربٔا 275ـةُذه 275صةءه 275الربٔا 273بصًٍةًْ

 Tأُىث Qاضؽىف Lدلةة Gيذٔىل Fادلًُة Cصةءًْ <ادلًُة =وأخرى 5يىف 4ْدى وكفة 3اتلٔراة (ءال غٍران 
 aاىٍٔىت `اتلٔراة _كظ _أىن [ادلًُة [غحىس وكفة Zاضؽفةك Xأىن Wثًعىي Wـِةداه Uأىن Tاكألُىث
 |ثىل yيؤىت yْدى وكفة yاىٓدى tأوىل وكفة qاتلٔراة mصةءك kغحىس hادلًُة d gغحىس bاتلٔراة
دى وكفة �اـَتى �اتلٔراة �اـذدى �وصةءًْ �وغحىس �مَٔس �دٔىل �صةءزً |وادق |أوىف  �ْو
دى وكفة 10Nالربٔا 10Jبرشى 10Iثىل 10Aادلًُة ;10أذى وكفة 105صةءًْ ١٠١دذىل  148ادلًُة 148ـبةدةًْ 145ادلًُة 10Vْو
 14Eدٔىف @14ؽزى وكفة ?14اتلق وكفة <14دؾش =14أخرازً >14ادلًُة >14أرازً ;14ٌسٔى وكفة ;14وٌأواًْ :14مٔالزً
 197وٌأواًْ 195أُىث 193األثرار @17أذى وكفة ?17ادلًُة <17صةءو =17صةءزً :17ءادةًْ 170ءادةًْ 14Jاتلق 14Iأىن 14Fوٌأواه
 ?يذٔـةَْ 21ئص : 8احلذةم 8اىلرّب 6وكىف 6احلذةم 3أدىن 3ٌسىن 3 2احلذةم (اىجصةء  ) 198لألثرار
 `اـَتى [وكىف ]صةء ]مرض ]شاكرى Zتصٔى Uءادةًْ Tواحلذةم Tاىلرّب Eأـظ Dإظداَْ Cـػىس
 �صةءًْ �وكىف �دٔىل �وكىف {ادق {ادلًُة zادلًُة vوكىف n pصةءوك gوكىف fءادةًْ cأْدى bوكىف

 102أذى وكفة 102أخرى �غىس وكفة �ٌأواًْ �دٔـةًْ �احلصىن �ادلًُة �أىق �شةء �صةءوكً �غىس وكفة
ٔاًْ 109ادلًُة 108يرض 105أراك  102مرض  10Kليًذةم 10Kيذةم وكفة 10Kيذىل 10Hأُىث 10Eٌأواًْ ?10دٔىل ?10اىٓدى <10جن
 14Jوكىف 14Hمَٔس 14Gوغحىس 14Eالربٔا 14Aغحىس وكفة =14صةءدًٓ =14مَٔس 142نصةىل 10Sاىٓٔى 10Sأوىل 10Rادلًُة 10Pوكىف

 8ليذلٔى 6صةء 6مرض 2واتللٔى 1يذىل (اىٍةادة  ) 174صةءزً 171وكىف 171أىلةْة 171غحىس وكفة 170صةءزً
 Hمَٔس Fمَٔس Dوءادةزً Dمَٔس Cصةءزً Cصةءُة Cصةءزً Bواجلطةرى ?صةءزً <ُطةرى
 ^ْدى وكفة ^اتلٔراة ^ثػحىس وكفة \ْدى وكفة \ ]اتلٔراة Zصةءوك Q Yادلًُة Pصةءدًٓ Oيةوييىت
 oيِٓةًْ nودرى mصةءوكً dـػىس وكفة dَنش dـَتى وكفة cواجلطةرى `ءادةزً `شةء `صةءك
 �درى �ُطةرى �درى ~وغحىس وكفة {كد عئا }أىن xوٌأواه vدٓٔى vصةءًْ uواجلطةرى r tاتلٔراة
 )@10غحىس وكفة <10كفةغحىس و>10غحىس وكفة :10شةظر :10واتلٔراة :10غحىس وكفة 108أدىن 106كرّب �اغذدى �صةءُة

 Oصةءدًٓ Nثىل Nدرى Mادلًُة Kدرى Iصةءوك Eاـَتى Cأخرى 5صةءًْ 2مصم وكفة 2كظ (األُػةم 
 bاألغم bئح _أدةزً ]صةءًْ Yشةء Xأدةزً Tواىٍٔىت Sاىٓدى Sشةء Rصةءك Rأدةًْ Pادلًُة
 wْداُة vادلًُة uذنرى tاذلنرى oأجنةُة nمٔالًْ mصةء lمصم وكفة lحللظ lيذٔـةزً fصةءك
ْدى  �ْدى وكفة �وغحىس �ويعىي �مَٔس ~ {رءا وكفة |رءا zأراك wاىٓدى wْدى وكفة wاىٓدى وكفة

 �واجلٔى �ُرى �ـرادى �درى �اـَتى �اىلرى �ْدى وكفة �مَٔس �صةء �ذنرى �ـجٓداًْ �وكفة



 10Hُؤىت 10Hصةءدًٓ =10وتلطىغ >10شةء ;10اىٍٔىت 109صةءت 109صةءدًٓ 107شةء 104صةءزً ١٠١أىن �ودػةىل �ـأىن
 ;14وضةزً 149ىٓدازً 149 148شةء 146احلٔاية 144اـَتى 144وضةزً 10Uشةء 10Oاىلرى 10Nادلًُة 10Lشةء 10Lٌسٔازً

دى وكفة <14مَٔس وكفة =14وضةزً >14وضةزً >14كرّب د 14Aصةءزً 14Aأْدى <14ْو  14Dجيزى 14Dصةء 14Aى وكفةْو
ٔاًْ 4ـضةءْة 2وذنرى (األغراف  ) 14Iءادةزً 14Hأخرى 14Eْداىن  Dُٓةنٍة 5صةءًْ 5دغ
 Vأخرآًْ Uصةءدًٓ Uاـَتى Sادق Rصةء Pادلًُة Nْدى Kيرازً Jاتللٔى FوُةداٍْةFـدالٍْة
 bوُةدى `أؽىن `بصًٍةًْ `وُةدى ^بصًٍةًْ \وُةدى ]صةءت ]ْداُة Wألخراًْ Wأوالًْ Vألوالًْ
 rصةءزً rىرناك oصةءزً oىرناك iاىٍٔىت fاشذٔى eصةءت dْدى وكفة cُجصةًْ cادلًُة
 ١٠١صةءدًٓ ١٠١اىلرى �عىح وكفة � � �اىلرى �ءاَس �ـذٔىل �جنةُة �صةءدسً �ـذٔىل yصةءدسً
 10Oصةءدًٓ 10Mغىس 10K 10Lمَٔس 10Jصةءدِة 10Fمَٔس 10Aمَٔس @10وصةءو ?10مَٔس =10وصةء 107ـأىق 104 103مَٔس
 :14وأىق :14مَٔس 148مَٔس 144مَٔس 143َتىل 143دراىن 143مَٔس 143صةء 10V 142مَٔس 10Uاحلصىن 10Rمَٔس 10Oثٍَٔس
 14Dوالصئى 14Dاشتصلةه 14C 14Dمَٔس 14Aويِٓةًْ 14Aاتلٔراة @14ادلًُة ?14مَٔس <14ْدى وكفة  <14مَٔس وكفة >14ادلًُة
ٔاه 172ثىل 169األدىن يذٔىل  193اىٓدى 17Dـذػةىل وكفة 17Dءادةٍْة 17Cدؾشةْة 17Bشةء 17Aمرشةْة ?17غىس :17احلصىن 176ْ
دى وكفة 203ئح 198ودراًْ 198اىٓدى 196وكفة  Cصةءزً Aرم @وٌأواه :برشى 7إظدى وكفة (األُفةل  )203ْو

 ]أرانًٓ Zويعىي Zاىلطٔى Zادلًُة Yاتلق وكفة Yواحلذةم Yاىلرّب Xاىٍٔىل Xمٔالزً Oدذىل Jـبةوازً
 Lشةء Bـػىس Bوءاىت وكفة 8ودأىب (اتلٔبح  ) }أوىل vاألرسى sادلًُة sأرسى bيذٔىف وكفة bدرى `أرى

إظدى  cمٔالُة `صةء Xاىػيًة Xالصفىل Vادلًُة Sـذهٔى Sحيم Qثةىٓدى Pويأىب وكفة Nأىن Nاجلطةرى
ٔاًْ |ءادةًْ }ءادةُة zادلًُة zأؽِةًْ yوٌأواuًْادلًُة kءادةًْ gادلًُة fنصةىل dوكفة �ادلًُة ~وجن 
  109دلٔى 108اتللٔى 107احلصىن 105ـصريى وكفة 102غىس وكفة �يرض �وٌأواًْ �وشريى وكفة �اىٍرض �صةء

 8ٌأواًْ 7ادلًُة 3اشذٔى 1الر (ئنس  )10Lصةءزً 10Kيرازً ?10ْداًْ =10كرّب ;10أوىف ;10اتلٔراة ;10اشَتى
ٔاًْ  Fوصةءًْ Fصةءدٓة Bترشكٔن Bودػةىل Aاـَتى @أدرازً @شةء ?ئح ?دذىل =وصةءدًٓ :دغ
 `ٌىت _صةء Vاـَتاه Uيفَتى Sيٓدى P Rـأىن Nمٔالًْ Mـهىف Jاحلصىن Hأدةْة G Hادلًُة Gأجنةًْ
دى وكفة iصةءدسً bأدةزً aصةء aشةء ً p vادلًُة pاىبرشى iْو  {مَٔس |صةءًْ }مَٔس zـضةءْو

 �شةء �ادلًُة �صةءدًٓ �صةءك �صةءًْ �ادلًُة �مَٔس � � � � �مَٔس �صةء {صةءزً
 Aمَٔس ?ادلًُة =اـَتاه >صةء >ئح 3مصم وكفة 1الر (ْٔد  ) 109ئح 108اْذدى 108صةءزً 104يذٔـةزً
 [وُةدى Zوُةدى Yمرشةْة Xصةء Sاـَتاه Qشةء Mأرازً Lوءادةىن Kُرى Kُراك Iأىن Hاكألغم Bاـَتى

 zوصةءدّ xيةوييىت vرءا uصةء uثةىبرشى uصةءت rصةء oوءادةىن nأدِٓةُة lادلًُة jصةء fاغَتاك
 ١٠١صةء �اىلرى �مَٔس �صةء �ىرناك �أُٓةزً �أرازً �صةء ~وصةءه {صةءت |صةء zاىبرشى
ٔشؿ  ) 10Dوذنرى 10Dوصةءك 10Bشةء 10Aاىلرى <10ذنرى :10مَٔس 108 107شةء 102اىلرى  Bوصةءو @وصةءو 1الر (ي

ٔاه Eاشَتاه Cيةبرشى Cـأدىل Cوصةءت  Zـأنصةه Tُراك Tأراىن Nىرناْة Nـذةْة H Lرءا  Eغىس Eٌس
 �صةء �مزصةة �يةأشىف �ودٔىل �غىس وكفة ~ُراك xصةء uءاوى tكغةْة jوصةء bصةءه ]ليرءية ]أرى
دى وكفة ;10يفَتى :10ـِِىج :10صةءًْ 109اىلرى 109ئح ١٠١ادلًُة �وصةء �شةء �ءاوى �أىلةه  (الرغد  ) ;10ْو
 F Hغلىب وكفة Cأغم Bوٌأواًْ @يصذٔى @األغم 8أُىث 4تصق 3يؾش 2مصم وكفة 2اشذٔى 1اىٍر



 1الر (إثراًًْ  ) ]نىف Zغلىب وكفة Uصةءك Sغلىب وكفة Sادلًُة Oىٓدى وكفة Oاىٍٔىت Mؼّٔب Jادلًُة
 Jكرار Eْداُة @ويصق =ـأوح >ْداُة :مصم وكفة 9صةءًْ 8مَٔس 6أجنةزً 6 5مَٔس 3ادلًُة
 2ودػةىل 1أىت (اجلعو  ) m sصةء Oأىب 1الر (احلضر  ) bودؾش aودرى وكفة Rيىف Rوءادةزً Kادلًُة
 Nادلًُة Mٌسٔى وكفة Lثىل Lيذٔـةًْ Jوأدةًْ Jـأىت وكفة ?وأىق <ودرى وكفة 9ىٓدازً 9شةء 3دػةىل
 mصةء mمصم وكفة lاألىلع kيذٔارى jثةألُىث ]ئح Yادلًُة Vثىل Uْداًْ Tْدى وكفة Sشةء Pيذٔـةًْ
دى وكفة nاحلصىن دى وكفة � �رءا وكفة |مٔاله vيذٔـةزً tوأوح pْو  �ويِه �اىلرّب �وبرشى �ْو
دى وكفة �أُىث �شةء �أرّب داه 10Eاصذجةه =10صةءًْ ;10ودٔىف 107ادلًُة 102وبرشى 102ْو  (اإلرساء  ) 10Fادلًُة 10Eْو

 ?اْذدى <نىف =ييلةه 8غىس 7صةء 5أوالٍْة 5صةء 2ْدى وكفة 2مَٔس وكفة 1األكطة وكفة 1أرسى
 ]ودػةىل Wـذيق Wأوح Pالزِن Jاىلرّب Gأف Gالكٍْة Gوكظ Cوشع Bيطالْة Aوكىف ?أخرى

 �ـأىب �أْدى �وُبة �صةء �غىس xأغم uأخرى sجنةزً qوكىف lالرءية وكفة cغىس cٌىت _جنٔى
 ) :10احلصىن 107يذىل 104صةء ١٠١مَٔس ١٠١صةءًْ ١٠١مَٔس �ـأىب �ٌأواًْ �نىف �اىٓدى �ًصةءْ �درىق
لكذة  Mشةء Lْٔاه Lادلًُة Hغىس Cأزىك Aودرى وكفة ?اـَتى =ْدى وكفة >أظط :أوى وكفة (الهٓؿ 
 gصةءًْ eورءا وكفة aْةأظطة aـَتى وكفة _ودرى وكفة ^ادلًُة [ادلًُة Xـػىس Wشةء Uشٔاك Qوكفة
 ) :10ئح 104ادلًُة �صةء �شةوى �احلصىن uشةء rمَٔس l nىفذةه lمَٔس kاىلرى iاىٓدى gاىٓدى
 ]صةءىن Sكظ Rغحىس وكفة Hـِةداْة Dأىن >حيىي ;ـأوح 8أىن 7حيىي 3ُةدى 1نًٓػص (مريً 
 4اىػىل وكفة 3يش 2ىتشق 1ؼّ (ؼّ  ) �ظطةًْأ |ْدى وكفة yدذىل vأوىل jدذىل cمَٔس `غىس
 >ؼٔى وكفة ;مَٔس ;أدةْة :ْدى وكفة :رءا 9مَٔس 9أدةك 8احلصىن 7وأخىف وكفة 6اىرثى 5اشذٔى
ٔاه ?تصع ?تلضزى =ئح  Eاألوىل Dتصع Dـأىلةْة Cمَٔس Bأخرى Bوىل Aمَٔس @ـَتدى @ْ
 _اىٓدى ^وأرى [يؽىغ \يش ]ؼىغ Xمَٔس Vئح Uأخرى Tمَٔس Hؼىغ Gالهبى وكفة Fأخرى
 jشٔى وكفة iمَٔس hوأىب gأخرى fاجله eشىت dيجىس وكفة cاألوىل bْدى bأغؽى aمَٔس `ودٔىل

 sمَٔس rتصع qأىق qمَٔس pاشذػىل oاىٍسىل nاجلضٔى mاـَتى mمَٔس lأىت lـذٔىل kعىح وكفة
 �ْدى {ختش {مَٔس }دزىك }اىػىل zحيىي yوأثق xادلًُة xصةءُة wوأثق vومَٔس uأىت tاألىلع
 <10يلظ <10ـذػةىل وكفة 107درى � �مَٔس �أىق وكفة �مَٔس �ىَتض �مَٔس �اْذدى �ْٔى �والصئى

د 10Fاصذجةه 10Eـؾٔى 10Eوغط 10Dيجىل 10Cدغىح 10Bدػرى 10Aـتشق @10أىب  10H 10Iأغم 10Gيشق 10Gْدى وكفة 10Fىْو
 ) 10Sاْذدى وكفة 10Rوَنزى 10Qاألوىل 10Pليذلٔى 10Oوأثق 10Oادلًُة 10Nدرض 10Mمصم وكفة 10Lاجله 10Kوأثق 10Jدجىس

ٔاًْ 7ئح 5اـَتاه 3اجلضٔى (األُبًةء   |ُةدى lـىت وكفة `مَٔس _وكىف Vٌىت Tرءاك Lاردظ ?دغ
 2شهرى 2ودرى (احلش  ) 108ئح 103ودذيلةًْ ١٠١احلصىن �حيىي �ُةدى �ـِةدى �وذنرى |ُةدى
 ?ادلًُة =اىٍٔىل ; 9ادلًُة 8ْدى وكفة 6اىٍٔىت 5ودرى وكفة 5يذٔىف 5مصم وكفة 4دٔاله 2بصهرى
 dكفةأىق و dدٍىن ^دػم وكفة \مَٔس Uْدازً Uاتللٔى Qمصم وكفة Pدلٔى وكفة Nيذىل Aواجلطةرى
 Kصةء Hشةء =كرار 7اثذىغ (اىٍؤٌِٔن  ) ~اىٍٔىل ~مٔالزً ~شٍةزً ~اصذجةزً xدذىل sْدى وكفة

 �ـأىن t vصةءًْ rدذىل bكرار aمَٔس وكفة [مَٔس \صةء \دَتا Vاـَتى Uوحنًة Q Uادلًُة Lجنةُة
 Lأزىك Gادلًُة Fاىلرّب Cادلًُة <ادلًُة =صةءو ;ىلدٔ ;صةءو (اجلٔر  ) @10ـذػةىل وكفة 105دذىل �صةء �ـذػةىل



 gاردظ  _يذٔىل ]ـَتى وكفة Xيراْة Xيؾشةه Wـٔـةه Wصةءه Qادلًُة Qءادةزً Pاأليةم Nأزىك Mثًٔدة
 Mصةءىن Lيةوييىت Fبرشى Eُرى :شةء 8ييق 5دٍىل 4صةءو 4اـَتاه (اىفركةن  ) mاألغم iوٌأواًْ
ٔاه Sمَٔس وكفة Oوكىف  :مَٔس :ُةدى 1ؼصً (الشػراء  ) kاشذٔى jوكىف iشةء bـأىب [شةء ]ْ
 �أىت وكفة o qمَٔس mمَٔس mدراءا وكفة dمَٔس `مَٔس [مَٔس [ـأىق ]مَٔس Yصةء Pـأىق
 8صةءْة 7َسمٔ 6تليق وكفة 2وبرشى 2ْدى وكفة 1ؼس (اجلٍو  ) 218يراك 209ذنرى 207أؽىن 206صةءًْ
 Zصةءت Xرءاه W Xءادًم Tءادةزً Tصةء Dأرى وكفة Cدرعةه =صةءدًٓ :مَٔس :وىل :رءاْة 9مَٔس
 ) �اْذدى � �صةء �ودرى وكفة �شةء �صةءو �اىٍٔىت {ىٓدى وكفة xغىس wٌىت oدػةىل وكفة kاضؽىف
 Dوصةء B Cمَٔس ?ـلظ ?مَٔس <واشذٔى :مَٔس 9غىس 7مَٔس 6ويرى 3مَٔس 1ؼصً (اىلطص 
 Kاظدى وكفة Jإظداٍْة Iصةءه Iإظداٍْة Iـضةءدّ Hدٔىل Hـصق Fغىس Dمَٔس Dيصع Dأكطة وكفة

 Uمَٔس Tٌفَتى وكفة Tمَٔس Tصةءًْ Oمَٔس Oوىل Oرءاْة Oمَٔس Nأدةْة Mمَٔس وكفة Mكظ Kشةء
دى وكفة ]األوىل ]وكفةمَٔس  Zادلًُة Vمَٔس Uثةىٓدى Uصةء  `مَٔس `صةءًْ ^أدةًْ \مَٔس وكفة ]ْو

ٔاه aأْدى ْb ْدى وكفةb يذىلe اىٓدىi جيىبi اىلرىk ادلًُةl وأثقl ادلًُةm ـػىسs ودػةىلt 
ػِهجٔت اى ) �ييق �ثةىٓدى �صةء �جيزى �صةء �ييلةْة �ادلًُة {ادلًُة {ءادةك|ـجىغ |مَٔس vاألوىل

 Yابلًٔت Wمَٔس Wصةءًْ Qصةءت Oثةىبرشى Oصةءت Kادلًُة Iوٌأوازً Iادلًُة Hـأجنةه :صةء (
 tصةءه tاـَتى qجنةًْ pادلًُة mـأىن gيؾشةًْ eجلةءًْ eمصم وكفة dنىف cوذنرى cيذىل [دِه

 Xودػةىل Wربة وكفة Vاىلرّب Kاألىلع :ٔأىالص 9وصةءدًٓ 8مصم وكفة 7ادلًُة 3أدىن (الروم  ) tٌسٔى وكفة
ً  Dْدى وكفة ?ادلًُة :وأىق 7وىل 7دذىل 5 3ْدى وكفة (ىلٍةن  ) b dاىٍٔىت `ـَتى وكفة _ـضةءْو
ٔاه 4اشذٔى 3أدةًْ 3اـَتاه (الصضدة  ) Qادلًُة Pجنةًْ Mمصم وكفة Fالٔزق  >درى ;يذٔـةزً 9ش
 3وكىف 2ئح (األظزاب  ) Lٌىت Gْدى وكفة Gمَٔس وكفة Eاألدىن Dـٍأواًْ Cاىٍأوى @دذضةيف =ْداْة
 Iوكىف Hشةء Gكظ Fرءا وكفة Cيؾش Cصةء :صةءوكً :صةءدسً  7وغحىس وكفة 7ومَٔس 6أوىل
 eهإُة cأدىن `وكىف `أذاًْ Wوكىف Uكظ Uختشةه Uوختش وكفة Tكظ وكفة Rيذىل Qاألوىل Lادلًُة
 Mٌىت Hْدى وكفة Bكرى وكفة Bاىلرى وكفة 8أـَتى 6ويرى وكفة 3ثىل (شجأ  ) uمَٔس kأدىن iادلًُة
 aصةء ^وـرادى ^ٌسىن ]صةءًْ ]ٌفَتى وكفة ]دذىل Xُلٔل Xحنرشًْ Uزىىف Pصةءزً Pاىٓدى Oدرى
 Bدزىك Bكرّب Bأخرى =مصم وكفة >كفةودرى و ;أُىث 8ـرءاه 5ادلًُة 3ـأىن 1ٌسىن (ـةؼر  ) dوأىن cدرى

 [مصم وكفة Zإظدى وكفة Zأْدى Zصةءًْ Uوصةءزً Tيلظ Lيش Iصةءدًٓ Cاألغم Bيزتىك
 6ادلًُة (الطةـةت  ) �ثىل rـأىن `ٌىت Dيصع Dأكطة وكفة Dوصةء =صةءْة >اىٍٔىت 1يس (يس  ) [صةء

 (ص  ) =14أضؽىف 10D <10مَٔس 105الرءية 102شةء 102درى 102أرى �صةء }ُةداُة kاألوىل gـرءاه Uصةء 8األىلع
 nاألرشار nُرى ^ذنرى وكفة ]وذنرى Yُةدى Xلزىىف Jاىٓٔى Iلزىىف Gوىل Fثىغ Eأدةك 4صةءًْ
 :ئىف وكفة :ادلًُة 7أخرى 7يرض 6ـأىن 5مصم وكفة 4الضؽىف 3زىىف (الزمر  ) vئح uاألىلع
يذٔىف  Yاْذدى Qصةء Pٌسٔى وكفة Pصةءه Jادلًُة Iـأدةًْ Gْدى وكفة Eذلنرى Eـَتاه Bْداًْ Aاىبرشى
درى  kصةءدم kثىل jدرى وكفة iْداىن hيةظرسىت bأؽىن Zمصم وكفة Zاألخرى Zاىٍٔت Zكظ Zوكفة
ة tأخرى tشةء sودػةىل lٌسٔى وكفة lوكفة ة xٔى وكفةٌس wثىل wصةءْو  (اغـر  ) }ودرى وكفة yصةءْو



  Sأدةًْ Rصةءزً Mأرى Lصةءُة Lصةءزً Kمَٔس Jمَٔس Iصةءًْ Gمَٔس Aَتزى @يىف 1ظً
 fْدى وكفة eاىٓدى eمَٔس وكفة cادلًُة bثىل [ـٔـةه ]ادلًُة Xأُىث Xجيزى Wاىلرار Wادلًُة Uمَٔس
 �أؽىن ~صةء |ٌسٔى وكفة uأىن tكظ sمصم وكفة sيذٔىف rصةءىن nـأىن jاألغم hأدةًْ fوذنرى
 @أخزى @ادلًُة <شةء <صةءدًٓ >ادلًُة >وأوح >ـلغةَْ ;اشذٔى 6ئح 1ظً (ـطيخ  ) �صةءدًٓ
ة Aاىٓدى Aاىػم  Yًْصةء Xييق Wاىٍٔىت Wدرى وكفة Sييلةْة Oادلًُة Hٌسٔى وكفة Gأردازً Dصةءْو

 8شةء 7اىلرى 1ظً (الشٔرى  ) cوُبة bليعصىن _أُىث _زٍرت [مَٔس وكفة \غم وكفة \ْدى وكفة
 Tادلًُة Hاـَتى Gاىلرّب Fدرى وكفة Dادلًُة <مصم وكفة <صةءًْ  =وغحىس =ومَٔس =وص 9اىٍٔىت
 Mصةءًْ Hثأْدى Dشةء @ًوأضفةز 8ومظ 1ظً (الزخرف  ) [ودراًْ \ودرى وكفة Vشٔرى Tوأثق
N ادلًُةP ادلًُةS صةءُةV وُةدى _صةءًْ ^مَٔسc صةءe صةءo غحىسo ًْـأىن �ثىل �وجنٔا� ( 

 hاألوىل Yمٔىل وكفة Sاألوىل Aوصةءًْ @الهبى =صةءًْ =اذلنرى =أىن ;يؾش 1ظً (ادلخةن 
دى وكفة Aةءًْص ;ْدى وكفة 8دذىل 1ظً (اجلةزًح  ) hووكةًْ ٔاه Fوتلضزى Dْو ْG ادلًُةH وحنًةH 
 7دذىل 3مصم وكفة 1ظً (األظلةف  ) Sادلًُة Rوٌأوازً Sُجصةزً Oدذىل Lددىع Lودرى Iدذىل

 Kاىلرى Jأؽىن Iيرى Gأرازً Dادلًُة ?درعةه >وبرشى >مَٔس 9ئح 8نىف 8اـَتاه 7صةءًْ
 Aوءادةًْ Aْدى وكفة ?مطىف وكفة >ٌسٔى وكفة ;مٔىل ;مٔىل وكفة (ٍد حم ) Q Rثىل Qاىٍٔىت Nمَٔس

ٔاًْ  Nبصًٍةًْ Iوأمىل Iاىٓدى Gوأغم Dـأوىل Cوٌسٔازً Bذنراًْ Bصةءدًٓ Bـأىن Bصةء Aدل
 Lىفوك Lثةىٓدى Kشةء Lالرءية Jاتللٔى Eوأخرى Aاألغم :أوىف (اىفذط  ) Tادلًُة Sالصيً Pاىٓدى
 ;غىس 9األخرى 9إظداٍْة 6صةءزً 3ليذلٔى (احلضرات  ) Mـةشذٔى Mاتلٔراة Mشًٍةًْ Mدراًْ
أىق  Uذلنرى Qوصةء C Eوصةءت Aيذيق وكفة 8وذنرى 5 2صةءًْ (ق  ) Aْدازً =أدلةزً =وأُىث
 Bووكةًْ Bءادةًْ (اىؽٔر  ) gىاذلنر dأىت وكفة Wـذٔىل Vمَٔس Jـضةء Hأدةك @ءادةًْ (اذلاريةت  ) Uوكفة

 :ـأوح 9أدىن 8ـذدىل 7األىلع 6ـةشذٔى 5اىلٔى 4ئح 3اىٓٔى 2ؽٔى 1ْٔى (اجلضً  ) Kووكةُة
 Bالهبى Bرأى Aؼىغ @يؾش @يؾش وكفة ?اىٍأوى <اىٍِذه =أخرى =رءاه >يرى ;رأى :أوح
 Kاألُىث Jويرض Iاألوىل Hدٍىن Gاىٓدى Gصةءًْ Gوكفةدٓٔى   Fعيى Eاألُىث Dاألخرى Cواىػزى
 Wشع Vأخرى Uوىف Tمَٔس Sيرى Rوأندى Rوأغؽى Qدٔىل Pادق Oثةحلصىن Nاْذدى Mادلًُة Mدٔىل
 aالشػرى `وأكىن `أؽىن _األخرى ^دٍىن [األُىث \وأظًة ]وأثسى Zاىٍِذه Yاألوىف Yجيزاه Xيرى

 >ـةتلق وكفة 4صةءًْ (اىلٍر  ) hاألوىل gدذٍةرى fؽش fـؾشةْة eأْٔى dوأؼىغ cأثق bاألوىل
 4اشذٔى (احلديد  ) nاألوىل (الٔاكػح  ) fوصىن وكفة Yبصًٍةًْ Kويجق (الرذمَ  ) ^أدىه Yصةء Mـذػةع
 Gءادةزً Dـَتاه Dةادلًُ ?مٔالزً ?ٌأوازً <صةء <ثىل >برشازً >يصع >درى وكفة :احلصىن
 = >جنٔازً :اجلضٔى 9واتللٔى 8صةءوك 8اجلضٔى 7أدىن 7جنٔى 6أظطةه (اىٍضةدىح  ) Kثػحىس وكفة
 <كرى وكفة :صةءو 7ُٓةزً 7ءادةزً 7واحلذةم 7اىلرّب 7اىلرى 3ادلًُة 2ـأدةًْ (احلرش  ) Cـأنصةًْ
ٔة 1صةءزً (اىٍٍذعِح  ) Hاحلصىن Cـأنصةًْ <شىت  :صةءزً 9 8يِٓةزً 7غىس وكفة 6 4إش
غحىس  =وأخرى 9ثةىٓدى 7يدىع 7اـَتى 6صةءًْ 6اتلٔراة 6غحىس وكفة 5مَٔس (الطؿ  ) >صةءك
 (اىؽالق  ) 7ثىل 6واشذؾىن وكفة (اتلؾةثَ  ) ;صةء 4أىن 1صةءك (اىٍِةـلٔن  ) 5اتلٔراة (اجلٍػح  ) <وكفة



 3درى (اىٍيم  ) 9وٌأواًْ 8يصع 8 5غىس 4الهمٔ 2مٔالزً (اتلعريً  ) 7ءادةْة 7ءادةه 6أخرى
 7ـَتى وكفة 3أدراك (احلةكح  ) bـةصذجةه `ُةدى Pغىس ?دذىل (اىليً  ) Lٌع Iٌىت Fأْدى 9ثىل 5ادلًُة

 Bـأوىع Aودٔىل  @ليشٔى ?ىظى 7وُراه (اىٍػةرج  ) Lأؽىن Bيىف ;ؼؾة وكفة 9وصةء 8درى 7رصىع
 Cشةء @ـػط (اىٍزمو  ) Lوأظط Kاردظ =اىٓدى 3دػةىل (اجلَ  ) 4صةء 4وكفةمصم  (ُٔح  ) Oاثذىغ
 (اىلًةٌح  ) hاتللٔىgشةء dيؤىت _أدةُة Uشةء Sإلظدى وكفة Oذنرى Kأدراك (اىٍدزر  ) Dمرض Dأدىن
 ) Xاىٍٔىت Wاألُىثو Vـصٔى Uدٍىن Tشدى وكفة R Sـأوىل R Sأوىل Qيذٍؽى Pودٔىل Oضىل ?أىق 4ثىل

ٔكةًْ 1أىت (اإلنصةن   (اجلجأ  ) Eكرار <أدراك (اىٍرشالت  ) Mشةء Eوشلةًْ Bتصم >وصزاًْ ;وىلةًْ ;ـ
 Eوغط Dالهبى Dـأراه Cـذخش Bدزىك Aؼىغ @ؼٔى وكفة @ُةداه ?مَٔس ?أدةك (اجلةزاعت  ) Wشةء

ٔاْة Jثِةْة Jيش Iواألوىل Hاألىلع Gـِةدى Fيصع  Rصةءت Pأرشةْة Oومراعْة Mععةْة Lـص
 ]ذنراْة Zمرشةْة Yاىٍأوى Xاىٓٔى Xوُه وكفة Wاىٍأوى Vادلًُة Uؼىغ Tيرى Sشع Rالهبى
 7يزىك 6دطدى 5اشذؾىن 4اذلنرى 3يزىك 2صةءه األغم 1ودٔىل (غبس  ) ^ععةْة [يشةْة \ٌِذٓةْة
 Aشةء 7ـصٔاك (االُفؽةر  ) Lشةء Gرءاه (اتلهٔير  ) Qصةءت E >شةء :هدي 9يش 8يصع 8صةءك
 Aأدةك (اىبوج  ) ?ثىل >ويطىل (االنشلةق  ) Cأدراك Bاألثرار <ران =دذىل 8أدراك (اىٍؽففني  ) A Bأدراك

 7شةء 6دجىس 5أظٔى 4اىٍرىع 3ـٓدى 2ـصٔى 1األىلع وكفة (األىلع  ) 9دجىل وكفة 2أدراك (اىؽةرق  )
 @ادلًُة ?ـطىل <دزىك =حيىي >الهبى >يطىل وكفة ;األشق وكفة :يش 9اذلنرى 8ليحرسى 7يىف
 Gوأىن Fوصةء @ ?اثذاله (اىفضر  ) Gدٔىل 5تصق 4دطىل 1أدةك (اىؾةشًح  ) Cومَٔس Bاألوىل Aوأثق

ٔاْة 5ثِةْة 5يؾشةْة 3صالْة 1وععةْة (الشٍس  ) >أدراك (ابلرل  ) Gاذلنرى ٔاْة 7ش  9زاكْة 8ودل
ٔاْة :دشةْة ٔاْة =وشلًةْة >أشلةْة ;ثؽؾ  4لشىت 3واألُىث 2َتىل 1يؾش (اليًو  ) ?غلجةْة <ـص
 <ديظى =واألوىل >ليٓدى ;دردى :ليػرسى 9ثةحلصىن 8واشذؾىن 7ليحرسى 6ثةحلصىن 5وادق 5أغؽى
 3كىل 1والغىح (الغىح  ) Eيرض Dاألىلع Cَتزى Bيزتىك A وكفةاألدق @ودٔىل ?األشق وكفة ?يطالْة
 :ضىل 9يِه 8الرصع 7اشذؾىن 7رءاه 6حلؽىغ (اىػيق  ) 8ـأؽىن 7ـٓدى 6ـبةوى 5ـَتض 4األوىل
 (اىلةرغح  ) 5أوح (الزلزىح  ) 4صةءدًٓ (ابلحِح  ) 2أدراك (اىلدر  ) <يرى =ودٔىل >ثةتللٔى ;اىٓدى

 3شًطىل 2أؽىن (اىٍصد  ) 1صةء (اجلرص  ) 5أدراك (اىٍٓزة  ) 1أىٓةزً (اتلاكزر  ) : 3أدراك
 


