
لسبع: كتاب  ءات ا لقرا ا لتهاين يف  ا األماين ووجه    حرز 
لشاطيب: املؤلف  ا بن خلف  بن فرية  لقاسم   ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ) تبارك رمحانا رحيما وموئال ... بدأت ببسم اهللا يف النظم أوال ( 
  ) حممد املهدى إىل الناس مرسال ... وثنيت صلى اهللا ريب على الرضا ( 
  ) تالهم على اإلحسان باخلري وبال ... صحابة مث من وعترته مث ال( 
  ) وما ليس مبدوءا به أجذم العال ... وثلثت أن احلمد هللا دائما ( 
  ) فجاهد به حبل العدا متحبال ... وبعد فحبل اهللا فينا كتابه ( 
  ) جديدا مواليه على اجلد مقبال ... وأخلق به إذ ليس خيلق جدة ( 
  ) كاالترج حاليه مرحيا وموكال ... اله وقارئه املرضي قر مث( 
  ) وميمه ظل الرزانة قنقال ... هو املرتضى أما إذا كان أمة ( 
  ) له بتحريه إىل أن تنبال ... هو احلر إن كان احلري حواريا ( 
  ) وأغين غناء واهبا متفضال ... وإن كتاب اهللا أوثق شافع ( 
  ) فيه جتمال  وترداده يزداد... وخري جليس ال ميل حديثه ( 
  ) من القرب يلقاه سنا متهلال ... وحيث الفىت يرتاع يف ظلماته ( 
  ) ومن أجله يف ذروة العز جيتال ... هنالك يهنيه مقيال وروضة ( 
  ) وأجدر به سؤال إليه موصال ... يناشد يف إرضائه حلبيبه ( 
  ) جمال له يف كل حال مبجال ... فيا أيها القاري به متمسكا ( 
  ) مالبس أنوار من التاج واحلال ... نيئا مريئا والداك عليهما ه( 
  ) أولئك أهل اهللا والصفوة املال ... فما ظنكم بالنجل عند جزائه ( 
  ) حالهم هبا جاء القران مفصال ... أولو الرب واإلحسان والصرب والتقى ( 
  )  وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العال... عليك هبا ما عشت فيها منافسا ( 
  ) لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسال ... جزى اهللا باخلريات عنا أئمة ( 
  ) مساء العلى والعدل زهرا وكمال ... فمنهم بدور سبعة قد توسطت ( 
  ) سواد الدجى حىت تفرق واجنال ... هلا شهب عنها استنارت فنورت ( 
  ) مع اثنني من أصحابه متمثال ... وسوف تراهم واحدا بعد واحد ( 
  ) وليس على قرآنه متأكال ... ختريهم نقادهم كل بارع ( 
  ) فذاك الذي اختار املدينة منزال ... فأما الكرمي السر يف الطيب نافع ( 
  ) بصحبته اجملد الرفيع تأثال ... وقالون عيسى مث عثمان ورشهم ( 
  ) هو ابن كثري كاثر القوم معتال ... ومكة عبد اهللا فيها مقامه ( 
  ) على سند وهو امللقب قنبال ... محد البزي له وحممد روى أ( 



  ) أبو عمرو البصري فوالده العال ... وأما اإلمام املازين صرحيهم ( 
  ) فأصبح بالعذب الفرات معلال ... أفاض على حيىي اليزيدي سيبه ( 
  ) شعيب هو السوسي عنه تقبال ... أبو عمر الدوري وصاحلهم أبو ( 
  ) فتلك بعبد اهللا طابت حملال ... دار ابن عامر  وأما دمشق الشام( 
  ) لذكوان باإلسناد عنه تنقال ... هشام وعبد اهللا وهو انتسابه ( 
  ) أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفال ... وبالكوفة الغراء منهم ثالثة ( 
  ) فشعبة راويه املربز أفضال ... فأما أبو بكر وعاصم امسه ( 
  ) وحفص وباإلتقان كان مفضال ... لرضا وذاك ابن عياش أبو بكر ا( 
  ) إماما صبورا للقرآن مرتال ... ومحزة ما أزكاه من متورع ( 
  ) رواه سليم متقنا وحمصال ... روى خلف عنه وخالد الذي ( 
  ) ملا كان يف اإلحرام فيه تسربال ... وأما علي فالكسائي نعته ( 
  ) الدوري ويف الذكر قد خال  وحفص هو... روى ليثهم عنه أبو احلارث الرضا ( 
  ) صريح وباقيهم أحاط به الوال ... أبو عمرهم واليحصيب ابن عامر ( 
  ) وال طارق خيشى هبا متمحال ... هلم طرق يهدى هبا كل طارق ( 
  ) مناصب فانصب يف نصابك مفضال ... وهن اللوايت للموايت نصبتها ( 
  ) نظم القوايف مسهال يطوع هبا ... وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم ( 
  ) دليال على املنظوم أول أوال ... جعلت أبا جاد على كل قارئ ( 
  ) مىت تنقضي آتيك بالواو فيصال ... ومن بعد ذكري احلرف أمسي رجاله ( 
  ) وباللفظ أستغين عن القيد إن جال ... سوى أحرف ال ريبة يف اتصاهلا ( 
  ) واألمر ليس مهوال  ملا عارض... ورب مكان كرر احلرف قبلها ( 
  ) وستتهم باخلاء ليس بأغفال ... ومنهن للكويف ثاء مثلث ( 
  ) وكوف وشام ذاهلم ليس مغفال ... عنيت األىل أثبتهم بعد نافع ( 
  ) وكوف وبصر غينهم ليس مهمال ... وكوف مع املكي بالظاء معجما ( 
  ) ة تال وقل فيهما مع شعبة صحب... وذو النقط شني للكسائي ومحزة ( 
  ) وشام مسا يف نافع وفىت العال ... صحاب مها مع حفصهم عم نافع ( 
  ) وقل فيهما واليحصيب نفر حال ... ومك وحق فيه وابن العالء قل ( 
  ) وحصن عن الكويف ونافعهم عال ... وحرمي املكي فيه ونافع ( 
  ) ال فكن عند شرطي واقض بالواو فيص... ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة ( 
  ) غين فزاحم بالذكاء لتفضال ... وما كان ذا ضد فإين بضده ( 
  ) ومهز ونقل واختالس حتصال ... كمد واثبات وفتح ومدغم ( 
  ) ومجع وتنوين وحتريك اعمال ... وجزم وتذكري وغيب وخفة ( 
  ) هو الفتح واإلسكان آخاه منزال ... وحيث جرى التحريك غري مقيد ( 
  ) وكسر وبني النصب واخلفض منزال ... واليا وفتحهم  وآخيت بني النون( 



  ) فغريهم بالفتح والنصب أقبال ... وحيث أقول الضم والرفع ساكتا ( 
  ) على لفظها أطلقت من قيد العال ... ويف الرفع والتذكري والغيب مجلة ( 
  ) رمزت به يف اجلمع إذ ليس مشكال ... وقبل وبعد احلرف آت بكل ما ( 
  ) به موضحا جيدا معما وخموال ... مسي حيث يسمح نظمه وسوف أ( 
  ) فال بد أن يسمى فيدرى ويعقال ... ومن كان ذا باب له فيه مذهب ( 
  ) وصغت هبا ما ساغ عذبا مسلسال ... أهلت فلبتها املعاين لباهبا ( 
  ) فأجنت بعون اهللا منه مؤمال ... ويف يسرها التيسري رمت اختصاره ( 
  ) فلفت حياء وجهها أن تفضال ... ادت بنشر فوائد وألفافها ز( 
  ) ووجه التهاين فاهنه متقبال ... ومسيتها حرز األماين تيمنا ( 
  ) أعذين من التسميع قوال ومفعال ... وناديت اللهم يا خري سامع ( 
  ) أجرين فال أجري جبور فأخطال ... إليك يدي منك األيادي متدها ( 
  ) وإن عثرت فهو األمون حتمال ... سرها أمينا وأمنا لألمني ب( 
  ) إلخوته املرآت ذو النور مكحال ... أقول حلر واملروءة مرؤها ( 
  ) ينادى عليه كاسد السوق أمجال ... أخي أيها اجملتاز نظمي ببابه ( 
  ) باالغضاء واحلسىن وإن كان هلهال ... وظن به خريا وسامح نسيجه ( 
  ) واألخرى اجتهاد رام صوبا فأحمال ...  وسلم إلحدى احلسنيني إصابة( 
  ) من احللم وليصلحه من جاد مقوال ... وإن كان خرق فادركه بفضله ( 
  ) لطاح األنام الكل يف اخللف والقال ... وقل صادقا لوال الوئام وروحه ( 
  ) حتضر حظار القدس أنقى مغسال ... وعش ساملا صدرا وعن غيبة فغب ( 
  ) كقبض على مجر فتنجو من البال ... ن لك باليت وهذا زمان الصرب م( 
  ) سحائبها بالدمع دميا وهطال ... ولو أن عينا ساعدت لتوكفت ( 
  ) فيا ضيعة األعمار متشي سبهلال ... ولكنها عن قسوة القلب قحطها ( 
  ) وكان له القرآن شربا ومغسال ... بنفسي من استهدى إىل اهللا وحده ( 
  ) بكل عبري حني أصبح خمضال ... تفتقت وطابت عليه أرضه ف( 
  ) وزند األسى يهتاج يف القلب مشعال ... فطوىب له والشوق يبعث مهه ( 
  ) قريبا غريبا مستماال مؤمال ... هو اجملتىب يغدو على الناس كلهم ( 
  ) على ما قضاه اهللا جيرون أفعال ... يعد مجيع الناس موىل ألهنم ( 
  ) على اجملد مل تلعق من الصرب واألال ... هنا يرى نفسه بالذم أوىل أل( 
  ) وما يأتلي يف نصحهم متبذال ... وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله ( 
  ) مجاعتنا كل املكاره هوال ... لعل إله العرش يا إخويت يقي ( 
  ) شفيعا هلم إذ ما نسوه فيمحال ... وجيعلنا ممن يكون كتابه ( 
  ) ومايل إال ستره متجلال ... يت وباهللا حويل واعتصامي وقو( 
  ) عليك اعتمادي ضارعا متوكال ... فيا رب أنت اهللا حسيب وعديت ( 



  باب اإلستعاذة

  ) جهارا من الشيطان باهللا مسجال ... إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ ( 
  ) لربك تنزيها فلست جمهال ... على ما أتى يف النحل يسرا وإن تزد ( 
  ) ولو صح النقل مل يبق جممال ... الرسول فلم يزد  وقد ذكروا لفظ( 
  ) فال تعد منها باسقا ومظلال ... وفيه مقال يف األصول فروعه ( 
  ) وكم من فىت كاملهدوي فيه أعمال ... وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا ( 

  باب البسملة

  ) رجال منوها درية وحتمال ... وبسمل بني السورتني بسنة ( 
  ) وصل واسكنت كل جالياه حصال ... ورتني فصاحة ووصلك بني الس( 
  ) وفيها خالف جيدة واضح الطال ... وال نص كال حب وجه ذكرته ( 
  ) وبعضهم يف األربع الزهر بسمال ... وسكتهم املختار دون تنفس ( 
  ) حلمزة فافهمه وليس خمذال ... هلم دون نص وهو فيهن ساكت ( 
  ) لتنزيلها بالسيف لست مبسمال  ...ومهما تصلها أو بدأت براءة ( 
  ) سواها ويف األجزاء خري من تال ... وال بد منها يف ابتدائك سورة ( 
  ) فال تقفن الدهر فيها فتثقال ... ومهما تصلها مع أواخر سورة ( 

  سورة أم القرآن

  ) وعند سراط والسراط ل قنبال ... ومالك يوم الدين راويه ناصر ( 
  ) لدى خلف وامشم خلالد األوال ... يا أمشها حبيث أتى والصاد زا( 
  ) مجيعا بضم اهلاء وقفا وموصال ... عليهم إليهم محزة ولديهمو ( 
  ) دراكا وقالون بتخيريه جال ... وصل ضم ميم اجلمع قبل حمرك ( 
  ) وأسكنها الباقون بعد لتكمال ... ومن قبل مهز القطع صلها لورشهم ( 
  ) لكل وبعد اهلاء كسر فىت العال ... كن ومن دون وصل ضمها قبل سا( 
  ) ويف الوصل كسر اهلاء بالضم مشلال ... مع الكسر قبل اهلا أو الياء ساكنا ( 
  ) وقف للكل بالكسر مكمال ... كما هبم األسباب مث عليهم القتال ( 

  باب اإلدغام الكبري

  ) أبو عمرو البصري فيه حتفال ... ودونك االدغام الكبري وقطبه ( 
  ) سلكم وباقي الباب ليس معوال ... ففي كلمة عنه مناسكم وما ( 
  ) فال بد من إدغام ما كان أوال ... وما كان من مثلني يف كلمتيهما ( 



  ) قلوهبم والعفو وامر متثال ... كيعلم ما فيه هدى وطبع على ( 
  ) أو املكتسي تنوينه أو مثقال ... إذا مل يكن تاخمرب أو خماطب ( 
  ) عليم وأيضا مت ميقات مثال ... ترابا أنت تكره واسع  ككنت( 
  ) إذ النون ختفى قبلها لتجمال ... وقد أظهروا يف الكايف حيزنك كفره ( 
  ) تسمى ألجل احلذف فيه معلال ... وعندهم الوجهان يف كل موضع ( 
  ) وخيل لكم عن عامل طيب اخلال ... كيبتغ جمزوما وإن يك كاذبا ( 
  ) خالف على اإلدغام ال شك أرسال ... ىل مث يا قوم من بال ويا قوم ما( 
  ) قليل حروف رده من تنبال ... وإظهار قوم آل لوط لكونه ( 
  ) بإعالل ثانيه إذا صح العتال ... بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر ( 
  ) وقد قال بعض الناس من واو أبدال ... فإبداله من مهزة هاء اصلها ( 
  ) فأدغم ومن يظهر فباملد علال ... وم هاء كهوومن وواو هو املضم( 
  ) وال فرق ينجي من على املد عوال ... ويأيت يوم أدغموه وحنوه ( 
  ) سكونا أو اصال فهو يظهر مسهال ... وقبل يئسن الياء يف الالء عارض ( 

  باب إدغام احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتني

  ) فإدغامه للقاف يف الكاف جمتال .. .وإن كلمة حرفان فيها تقاربا ( 
  ) مبني وبعد الكاف ميم ختلال ... وهذا إذا ما قبله متحرك ( 
  ) وميثاقكم أظهر ونرزقك اجنال ... كريزقكم واثقكم وخلقكمو ( 
  ) أحق وبالتأنيث واجلمع أثقال ... وإدغام ذي التحرمي طلقكن قل ( 
  ) البيت بعد على الوال أوائل كلم ... ومهما يكونا كلمتني فمدغم ( 
  ) ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جال ... شفا مل تضق نفسا هبا رم دواضن ( 
  ) وما ليس جمزوما وال متثقال ... إذا مل ينون أو يكن تا خماطب ( 
  ) ويف الكاف قاف وهو يف القاف أدخال ... فزحزح عن النار الذي حاه مدغم ( 
  ) إذا سكن احلرف الذي قبل أقبال . ..خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا ( 
  ) ومن قبل أخرج شطاه قد تثقال ... ويف ذي املعارج تعرج اجليم مدغم ( 
  ) وضاد لبعض شأهنم مدغما تال ... وعند سبيال شني ذي العرش مدغم ( 
  ) له الرأس شيبا باختالف توصال ... ويف زوجت سني النفوس ومدغم ( 
  ) ضفا مث زهد صدقه ظاهر جال ...  وللدال كلم ترب سهل ذكا شذا( 
  ) حبرف بغري التاء فاعلمه واعمال ... ومل تدغم مفتوحة بعد ساكن ( 
  ) ويف أحرف وجهان عنه هتلال ... ويف عشرها والطاء تدغم تاؤها ( 
  ) وقل آت ذا ال ولتأت طائفة عال ... فمع محلوا التوراة مث الزكاة قل ( 
  ) ونقصانه والكسر االدغام سهال ...  ويف جئت شيئا أظهروا خلطابه( 
  ) ويف الصاد مث السني ذال تدخال ... ويف مخسة وهي األوائل ثاؤها ( 



  ) إذا انفتحا بعد املسكن منزال ... ويف الالم راء وهي يف الرا وأظهرا ( 
  ) على إثر حتريك سوى حنن مسجال ... سوى قال مث النون تدغم فيهما ( 
  ) على إثر حتريك فتخفى تنزال ... قبل بائها  وتسكن عنه امليم من( 
  ) أتى مدغم فادر األصول لتأصال ... ويف من يشاء بايعذب حيثما ( 
  ) إمالة كاألبرار والنار أثقال ... وال مينع اإلدغام إذ هو عارض ( 
  ) مع الباء أو ميم وكن متأمال ... وأمشم ورم يف غري باء وميمها ( 
  ) عسري وباإلخفاء طبق مفصال ... ساكن وإدغام حرف قبله صح ( 
  ) ويف املهد مث اخللد والعلم فامشال ... خذ العفو وأمر مث من بعد ظلمه ( 

  باب هاء الكناية

  ) وما قبله التحريك للكل وصال ... ومل يصلواها مضمر قبل ساكن ( 
  ) وفيه مهانا معه حفص أخو وال ... وما قبله التسكني البن كثريهم ( 
  ) ونؤته منها فاعترب صافيا حال ... ن يؤده مع نوله ونصله وسك( 
  ) محى صفوه قوم خبلف وأهنال ... وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه ( 
  ) ويأته لدى طه باالسكان جيتال ... وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ( 
  ) خبلف ويف طه بوجهني جبال ... ويف الكل قصر اهلاء بان لسانه ( 
  ) خبلفهما والقصر فاذكره نوفال ... ه مينه لبس طيب وإسكان يرض( 
  ) وشرا يره حرفيه سكن ليسهال ... له الرحب والزلزال خريا يره هبا ( 
  ) ويف اهلاء ضم لف دعواه حرمال ... وعى نفر أرجئه باهلمز ساكنا ( 
  ) وصلها جوادا دون ريب لتوصال ... وأسكن نصريا فاز واكسر لغريهم ( 

  لقصرباب املد وا

  ) أو الواو عن ضم لقي اهلمز طوال ... إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة ( 
  ) خبلفهما يرويك درا وخمضال ... فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا ( 
  ) ومفصوله يف أمها أمره إىل ... كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ( 
  ) فقصر وقد يروى لورش مطوال ... وما بعد مهز ثابت أو مغري ( 
  ) آهلة آتى لإلميان مثال ... طه قوم كآمن هؤالء ووس( 
  ) صحيح كقرآن ومسئوال اسأال ... سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن ( 
  ) يؤاخذكم اآلن مستفهما تال ... وما بعد مهز الوصل ايت وبعضهم ( 
  ) بقصر مجيع الباب قال وقوال ... وعادا األوىل وابن غلبون طاهر ( 
  ) وعند سكون الوقف وجهان أصال ... قبل ساكن وعن كلهم باملد ما ( 
  ) ويف عني الوجهان والطول فضال ... ومد له عند الفواتح مشبعا ( 
  ) وما يف ألف من حرف مد فيمطال ... ويف حنو طه القصر إذ ليس ساكن ( 



  ) بكلمة أو واو فوجهان مجال ... وإن تسكن اليا بني فتح ومهزة ( 
  ) وعند سكون الوقف للكل أعمال ... فه بطول وقصر وصل ورش ووق( 
  ) يوافقهم يف حيث ال مهز مدخال ... وعنهم سقوط املد فيه وورشهم ( 
  ) وعن كل املوءودة اقصر وموئال ... ويف واو سوآت خالف لورشهم ( 

  باب اهلمزتني من كلمة

  ) مسا وبذات الفتح خلف لتجمال ... وتسهيل أخرى مهزتني بكلمة ( 
  ) لورش ويف بغداد يروى مسهال ... عن أهل مصر تبدلت وقل ألفا ( 
  ) واألوىل أسقطن لتسهال ... وحققها يف فصلت صحبة أأعجمي ( 
  ) بأخرى كما دامت وصاال موصال ... ومهزة أذهبتم يف االحقاف شفعت ( 
  ) وشعبة أيضا والدمشقي مسهال ... ويف نون يف أن كان شفع محزة ( 
  ) يشفع أن يؤتى إىل ما تسهال ... كثري هم ويف آل عمران عن ابن ( 
  ) ءآمنتم للكل ثالثا ابدال ... وطه ويف األعراف والشعرا هبا ( 
  ) بإسقاطه األوىل بطه تقبال ... وحقق ثان صحبة ولقنبل ( 
  ) يف االعراف منها الواو وامللك موصال ... ويف كلها حفص وأبدل قنبل ( 
  ) ومهزة االستفهام فامدده مبدال ... وإن مهز وصل بني الم مسكن ( 
  ) يسهل عن كل كاآلن مثال ... فللكل ذا أوىل ويقصره الذي ( 
  ) حبيث ثالث يتفقن تنزال ... وال مد بني اهلمزتني هنا وال ( 
  ) ءأنذرهتم أم مل أئنا اءنزال ... وأضرب مجع اهلمزتني ثالثة ( 
  ) سر خلف له وال هبا لذ وقبل الك... ومدك قبل الفتح والكسر حجة ( 
  ) ويف حريف األعراف والشعرا العال ... ويف سبعة ال خلف عنه مبرمي ( 
  ) ويف فصلت حرف وباخللف سهال ... أئنك آئفكا معا فوق صادها ( 
  ) وسهل مسا وصفا ويف النحو أبدال ... وآئمة باخللف قد مد وحده ( 
  ) صال خبلفهما برا وجاء ليف... ومدك قبل الضم لىب حبيبه ( 
  ) كحفص ويف الباقي كقالون واعتال ... ويف آل عمران رووا هلشامهم ( 

  باب اهلمزتني من كلمتني

  ) إذا كانتا من كلمتني فىت العال ... وأسقط االوىل يف اتفاقهما معا ( 
  ) أولئك أنواع اتفاق جتمال ... كجا أمرنا من السما إن أوليا ( 
  ) ويف غريه كاليا وكالواو سهال .. .وقالون والبزي يف الفتح وافقا ( 
  ) وفيه خالف عنهما ليس مقفال ... وبالسوء إال أبدال مث أدغما ( 
  ) وقد قيل حمض املد عنها تبدال ... واالخرى كمد عند ورش وقنبل ( 
  ) بياء خفيف الكسر بعضهم تال ... ويف هؤال إن والبغا إن لورشهم ( 



  ) قصره واملد مازال أعدال  جيز... وإن حرف مد قبل مهز مغري ( 
  ) تفيء إىل مع جاء أمة أنزال ... وتسهيل االخرى يف اختال فهما مسا ( 
  ) فنوعان قل كاليا وكالواو سهال ... نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا ( 
  ) يشاء إىل كالياء أقيس معدال ... ونوعان منها أبدال منهما وقل ( 
  ) وكل هبمز الكل يبدا مفصال  ...وعن أكثر القراء تبدل واوها ( 
  ) هو اهلمز واحلرف الذي منه أشكال ... واالبدال حمض واملسهل بني ما ( 

  باب اهلمز املفرد

  ) فورش يريها حرف مد مبدال ... إذا سكنت فاء من الفعل مهزة ( 
  ) تفتح إثر الضم حنو مؤجال ... سوى مجلة اإليواء والواو عنه إن ( 
  ) من اهلمز مدا غري جمزوم أمهال ... مسكن ويبدل للسوسي كل ( 
  ) يهييء وننسأها ينبأ تكمال ... تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع ( 
  ) وأرجيء معا واقرأ ثالثا فحصال ... وهيئ وأنبئهم ونيبء بأربع ( 
  ) ورئيا بترك اهلمز يشبه األمتال ... وتؤوي وتؤويه أخف هبمزة ( 
  ) ه أهل األداء معلال ختري... ومؤصدة أوصدت يشبه كله ( 
  ) وقال ابن غلبون بياء تبدال ... وبارئكم باهلمز حال سكونه ( 
  ) ويف الذئب ورش والكسائي فأبدال ... ووااله يف بئر ويف بئس ورشهم ( 
  ) وياليتكم الدوري واالبدال جيتال ... ويف لؤلوء يف العرف والنكر شعبة ( 
  ) يف ياء النسي فثقال  وأدغم... وورش لئال والنسيء بيائه ( 
  ) إذا سكنت عزم كآدم أوهال ... وإبدال أخرى اهلمزتني لكلهم ( 

  باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها

  ) صحيح بشكل اهلمز واحذفه مسهال ... وحرك لورش كل ساكن آخر ( 
  ) روى خلف يف الوصل سكتا مقلال ... وعن محزة يف الوقف خلف وعنده ( 
  ) لدى الالم للتعريف عن محزة تال ... شيء وشيئا وبعضهم ويسكت يف ( 
  ) لدى يونس اآلن بالنقل نقال ... وشيء وشيئا مل يزد ولنافع ( 
  ) وتنوينه بالكسر كاسيه ظلال ... وقل عادا األوىل بإسكان المه ( 
  ) وبدؤمهو والبدء باألصل فضال ... وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم ( 
  ) لقالون حال النقل بدءا وموصال ... وهتمز واوه  لقالون والبصرى( 
  ) وإن كنت معتدا بعارضه فال ... وتبدا هبمز الوصل يف النقل كله ( 
  ) باالسكان عن ورش أصح تقبال ... ونقل ردا عن نافع وكتابيه ( 

  باب وقف محزة وهشام على اهلمز



  ) ال إذا كان وسطا أو تطرف منز... ومحزة عند الوقف سهل مهزه ( 
  ) ومن قبله حتريكه قد تنزال ... فأبدله عنه حرف مد مسكنا ( 
  ) وأسقطه حىت يرجع اللفظ أسهال ... وحرك به ما قبله متسكنا ( 
  ) يسهله مهما توسط مدخال ... سوى أنه من بعد ما ألف جرى ( 
  ) ويقصر أو ميضي على املد أطوال ... ويبدله مهما تطرف مثله ( 
  ) إذا زيدتا من قبل حىت يفصال ... او والياء مبدال ويدعم فيه الو( 
  ) لدى فتحه ياء وواوا حموال ... ويسمع بعد الكسر والضم مهزه ( 
  ) يقول هشام ما تطرف مسهال ... ويف غري هذا بني بني ومثله ( 
  ) وبعض بكسر اهلا لياء حتوال ... ورئيا على إظهاره وادغامه ( 
  ) رووا أنه باخلط كان مسهال ...  كقولك أنبئهم و نبئهم وقد( 
  ) واالخفش بعد الكسر ذا الضم أبدال ... ففي اليا يلي والواو واحلذف رمسه ( 
  ) حكى فيهما كاليا وكالواو أعضال ... بياء وعنه الواو يف عكسه ومن ( 
  ) وضم وكسر قبل قيل وأمخال ... ومستهزءون احلذف فيه وحنوه ( 
  ) دخلن عليه فيه وجهان أعمال ... ائد وما فيه يلفى واسطا بزو( 
  ) والمات تعريف ملن قد تأمال ... كما هاويا والالم والبا وحنوها ( 
  ) هبا حرف مد واعرف الباب حمفال ... وأمشم ورم فيما سوى متبدل ( 
  ) أو اليا فعن بعض باالدغام محال ... وما واو اصلي تسكن قبله ( 
  ) طرفا فالبعض بالروم سهال ... ركا وما قبله التحريك أو ألف حمر( 
  ) وأحلق مفتوحا فقد شذ موغال ... ومن مل يرم واعتد حمضا سكونه ( 
  ) يضيء سناه كلما اسود أليال ... ويف اهلمز أحناء وعند حناته ( 

  باب اإلظهار واإلدغام

  ) باالظهار واالدغام تروى وجتتال ... سأذكر ألفاظا تليها حروفها ( 
  ) وما بعد بالتقييد قده مذلال ... يف بيتها وحروفها  فدونك إذ( 
  ) تسمى على سيما تروق مقبال ... سأمسي وبعد الواو تسمو حروف من ( 
  ) ويف هل وبل فاحتل بذهنك أحيال ... ويف دال قد أيضا وتاء مؤنث ( 

  ذكر ذال إذ

  ) مسي مجال واصال من توصال ... نعم إذ متشت زينب صال دهلا ( 
  ) وأظهر ريا قوله واصف جال ... ارها أجرى دوام نسيمها فإظه( 
  ) وأدغم موىل وجده دائم وال ... وأدغم ضنكا واصل توم دره ( 

  ذكر دال قد



  ) جلته صباه شائقا ومعلال ... وقد سحبت ذيال ضفا ظل زرنب ( 
  ) وأدغم ورش ضرظمآن وامتال ... فأظهرها جنم بدادل واضحا ( 
  ) زوى ظله وغر تسداه كلكال ...  ذابل وأدغم مرو واكف ضري( 
  ) هشام بصاد حرفه متحمال ... ويف حرف زينا خالف ومظهر ( 

  ذكر تاء التأنيث

  ) مجعن ورودا باردا عطر الطال ... وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه ( 
  ) وأدغم ورش ظافرا وخموال ... فإظهاره در منته بدوره ( 
  ) زكي ويف عصرة وحملال ... وأظهر كهف وافر سيب جوده ( 
  ) ويف وجبت خلف ابن ذكوان يفتال ... وأظهر راويه هشام هلدمت ( 

  ذكر الم هل وبل

  ) مسري نواها طلح ضر ومبتال ... أال بل وهل تروي ثنا ظعن زينب ( 
  ) وقور ثناه سر تيما وقد حال ... فأدغمها راو وأدغم فاضل ( 
  ) هل ترى اإلدغام حب ومحال  ويف... وبل يف النسا خالدهم خبالفه ( 
  ) ويف الرعد هل واستوف ال زاجرا هال ... وأظهر لدى واع نبيل ضمانه ( 

  باب اتفاقهم يف إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل

  ) وقد تيمت دعد وسيما تبتال ... وال خلف يف اإلدغام إذ ذل ظامل ( 
  ) لبيب ويعقال وقل بل وهل راها ... وقامت تريه دمية طيب وصفها ( 
  ) فال بد من إدغامه متمثال ... وما أول املثلني فيه مسكن ( 

  باب حروف قربت خمارجها

  ) محيدا وخري يف يتب قاصدا وال ... وإدغام باء اجلزم يف الفاء قد رسا ( 
  ) وخنسف هبم راعوا وشذا تثقال ... ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ( 
  ) شواهد محاد وأورثتمو حال ... وعذت على إدغامه ونبذهتا ( 
  ) كواصرب حلكم طال باخللف يذبال ... له شرعه والراء جزما بالمها ( 
  ) ونون وفيه اخللف عن ورشهم خال ... وياسني أظهر عن فىت حقه بدا ( 
  ) ثواب لبثت الفرد واجلمع وصال ... وحرمي نصر صاد مرمي من يرد ( 
  ) خذمت ويف اإلفراد عاشر دغفال أ... وطاسني عند امليم فاز اختذمتو ( 
  ) كما ضاع جا يلهث له دار جهال ... ويف اركب هدى بر قريب خبلفهم ( 
  ) يعذب دنا باخللف جودا وموبال ... وقالون ذو خلف ويف البقرة فقل ( 



  باب أحكام النون الساكنة والتنوين

  ) ال بال غنة يف الالم والرا ليجم... وكلهم التنوين والنون أدغموا ( 
  ) ويف الواو واليا دوهنا خلف تال ... وكل بينمو أدغموا مع غنة ( 
  ) خمافة إشباه املضاعف أثقال ... وعندمها للكل أظهر بكلمة ( 
  ) أال هاج حكم عم خاليه غفال ... وعند حروف احللق للكل أظهرا ( 
  ) على غنة عند البواقي ليكمال ... وقلبهما ميما لدى البا وأخفيا ( 

  اب الفتح واإلمالة وبني اللفظنيب

  ) أماال ذوات الياء حيث تأصال ... ومحزة منهم والكسائي بعده ( 
  ) رددت إليك الفعل صادفت منهال ... وتثنية األمساء تكشفها وإن ( 
  ) ويف ألف التأنيث يف الكل ميال ... هدى واشتراه واهلوى وهداهم ( 
  ) ضم أو يفتح فعاىل فحصال وإن ... وكيف جرت فعلى ففيها وجودها ( 
  ) معا وعسى أيضا أماال وقل بلى ... ويف اسم يف االستفهام أىن ويف مىت ( 
  ) زكى وإىل من بعد حىت وقل على ... وما رمسوا بالياء غري لدى وما ( 
  ) ممال كزكاها وأجنى مع ابتلى ... وكل ثالثي يزيد فإنه ( 
  ) واه للكسائي ميال وفيما س... ولكن أحيا عنهما بعد واوه ( 
  ) أتى وخطايا مثله متقبال ... ورءياي والرءيا ومرضات كيفما ( 
  ) ويف قد هداين ليس أمرك مشكال ... وحميامهو أيضا وحق تقاته ( 
  ) عصاين وأوصاين مبرمي جيتال ... ويف الكهف أنساين ومن قبل جاء من ( 
  ) مندال أذعت به حىت تضوع ... وفيهما ويف طس آتاين الذي ( 
  ) وحرف دحاها وهي بالواو تبتال ... وحرف تالها مع طحاها ويف سجى ( 
  ) قوى فأماالها وبالواو ختتال ... وأما ضحاها والضحى والربا مع ال ( 
  ) وحمياي مشكاة هداي قد اجنال ... ورؤياك مع مثواي عنه حلفصهم ( 
  )  بطه وآي النجم كي تتعدال... ومما أمااله أواخر آى ما ( 
  ) ويف اقرأ ويف والنازعات متيال ... ويف الشمس واألعلى ويف الليل والضحى ( 
  ) املعارج يا منهال أفلحت منهال ... ومن حتتها مث القيامة مث يف ( 
  ) سوى وسدى يف الوقف عنهم تسبال ... رمى صحبة أعمى يف االسراء ثانيا ( 
  ) راحكم صحبة أوال وأعمى يف االس... وراء تراءى فاز يف شعرائه ( 
  ) يوايل مبجراها ويف هود أنزال ... وما بعد راء شاع حكما وحفصهم ( 
  ) يف االسرا وهم والنون ضوء سنا تال ... نأى شرع مين باختالف وشعبة ( 
  ) شفا ولكسر أولياء متيال ... إناه له شاف وقل أو كالمها ( 
  ) ليا له اخللف مجال أراكهم وذوات ا... وذو الراء ورش بني بني ويف ( 



  ) له غري ما ها فيه فاحضر مكمال ... ولكن رءوس اآلي قد قل فتحها ( 
  ) تقدم للبصري سوى رامها اعتال ... وكيف أتت فعلى وآخر آي ما ( 
  ) وعن غريه قسها ويا أسفى العال ... ويا ويليت أىن ويا حسرتى طووا ( 
  ) خافوا طاب ضاقت فتجمال  أمل خاب... وكيف الثالثي غري زاغت مباضي ( 
  ) وجاء ابن ذكوان ويف شاء ميال ... وحاق وزاغوا جاء شاء وزادفز ( 
  ) وقل صحبة بل ران واصحب معدال ... فزادهم األوىل ويف الغري خلفه ( 
  ) بكسر أمل تدعى محيدا وتقبال ... ويف الفات قبل را طرف أتت ( 
  ) ك والكفار واقتس لتنضال محار... كأبصارهم والدار مث احلمار مع ( 
  ) وهار روى مرو خبلف صد حال ... ومع كافرين الكافرين بيائه ( 
  ) وورش مجيع الباب كان مقلال ... بدار وجبارين واجلار متموا ( 
  ) البوار ويف القهار محزة قلال ... وهذان عنه باختالف ومعه يف ( 
  ) يل جادل فيصال كاألبرار والتقل... وإضجاع ذي راءين حج رواته ( 
  ) نسارع والباري وبارئكم تال ... وإضجاع أنصاري متيم وسارعوا ( 
  ) آذاننا عنه اجلواري متثال ... وآذاهنم طغياهنم ويسارعون ( 
  ) ضعافا وحرفا النمل آتيك قوال ... يواري أواري يف العقود خبلفه ( 
  ) وآنية يف هل أتاك ألعدال ... خبلف ضممناه مشارب المع ( 
  ) وخلفهم يف الناس يف اجلر حصال ... ويف الكافرون عابدون وعابد ( 
  ) ويف اإلكرام عمران مثال ... محارك واحملراب إكراههن واحلمار ( 
  ) جير من احملراب فاعلم لتعمال ... وكل خبلف البن ذكوان غري ما ( 
  ) ميال إمالة ما للكسر يف الوصل ... وال مينع اإلسكان يف الوقف عارضا ( 
  ) وذو الراء فيه اخللف يف الوصل جيتال ... وقبل سكون قف مبا يف أصوهلم ( 
  ) الليت مع ذكرى الدار فافهم حمصال ... كموسى اهلدى عيسى بن مرمي والقرى ( 
  ) وتفخيمهم يف النصب أمجع أمشال ... وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا ( 
  ) غزى وتترا تزيال  ومنصوبة... مسمى وموىل رفعه مع جره ( 

  باب مذهب الكسائي يف إمالة هاء التأنيث يف الوقف

  ) ممال الكسائي غري عشر ليعدال ... ويف هاء تأنيث الوقوف وقبلها ( 
  ) وأكهر بعد الياء يسكن ميال ... وجيمعهما حق ضغاط عص خظا ( 
  ) ويضعف بعد الفتح والضم أرجال ... أو الكسر واإلسكان ليس حباجز ( 
  ) سوى ألف عند الكسائي ميال ... لعربه مائه وجهه وليكه وبعضهم ( 

  باب مذاهبهم يف الراءات



  ) مسكنة ياء أو الكسر موصال ... ورقق ورش كل راء وقبلها ( 
  ) سوى حرف االستعال سوى اخلا فكمال ... ومل ير فصال ساكنا بعد كسرة ( 
  ) يرى متعدال وتكريرها حىت ... وفخمها يف االعجمي ويف إرم ( 
  ) لدى جلة األصحاب أعمر أرحال ... وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه ( 
  ) وحريان بالتفخيم بعض تقبال ... ويف شرر عنه يرقق كلهم ( 
  ) مذاهب شذت يف األداء توقال ... ويف الراء عن ورش سوى ما ذكرته ( 
  ) ال إذا سكنت يا صاح للسبعة امل... وال بد من ترقيقها بعد كسرة ( 
  ) لكلهم التفخيم فيها تذلال ... وما حرف االستعالء بعد فراؤه ( 
  ) بفرق جرى بني املشايخ سلسال ... وجيمعها قظ خص ضغط وخلفهم ( 
  ) ففخم فهذا حكمه متبذال ... وما بعد كسر عارض أو مفصل ( 
  ) بترقيقه نص وثيق فيمثال ... وما بعده كسر أو اليا فما هلم ( 
  ) فدونك ما فيه الرضا متكفال ... س يف القراءة مدخل وما لقيا( 
  ) وتفخيمها يف الوقف أمجع أمشال ... وترقيقها مكسورة عند وصلهم ( 
  ) ترقق بعد الكسر أو ما متيال ... ولكنها يف وقفهم مع غريها ( 
  ) كما وصلهم فابل الذكاء مصقال ... أو الياء تأيت بالسكون ورومهم ( 
  ) على األصل بالتفخيم كن متعمال ... ا الذى قد وصفته وفيما عدا هذ( 

  باب الالمات

  ) أو الطاء أو للظاء قبل تنزال ... وغلظ ورش فتح الم لصادها ( 
  ) ومطلع أيضا مث ظل ويوصال ... إذا فتحت أو سكنت كصالهتم ( 
  ) يسكن وقفا واملفخم فضال ... ويف طال خلف مع فصاال وعندما ( 
  ) وعند رءوس اآلي ترقيقها اعتال ... لياء منها كهذه وحكم ذوات ا( 
  ) يرققها حىت يروق مرتال ... وكل لدى اسم اهللا من بعد كسرة ( 
  ) فتم نظام الشمل وصال وفيصال ... كما فخموه بعد فتح وضمة ( 

  باب الوقف على أواخر الكلم

  ) عزال من الوقف عن حتريك حرف ت... واالسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه ( 
  ) من الروم واإلمشام مست جتمال ... وعند أيب عمرو وكوفيهم به ( 
  ) لسائرهم أوىل العالئق مطوال ... وأكثر أعالم القران يرامها ( 
  ) بصوت خفي كل دان تنوال ... ورومك إمساع احملرك واقفا ( 
  ) يسكن ال صوت هناك فيصحال ... واالمشام إطباق الشفاه بعيد ما ( 
  ) ورومك عند الكسر واجلر وصال ... لهما يف الضم والرفع وارد وفع( 
  ) وعند إمام النحو يف الكل أعمال ... ومل يره يف الفتح والنصب قاريء ( 



  ) بناء وإعرابا غدا متنقال ... وما نوع التحريك إال لالزم ( 
  ) وعارض شكل مل يكونا ليدخال ... ويف هاء تأنيث وميم اجلميع قل ( 
  ) ومن قبله ضم أو الكسر مثال ... اهلاء لإلضمار قوم أبومها  ويف( 
  ) يرى هلما يف كل حال حملال ... أو اما مها واو وياء وبعضهم ( 

  باب الوقف على مرسوم اخلط

  ) عنوا باتباع اخلط يف وقف االبتال ... وكوفيهم واملازين ونافع ( 
  ) ه حر أن يفصال وما اختلفوا في... والبن كثري يرتضى وابن عامر ( 
  ) فباهلاء قف حقا رضى ومعوال ... إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث ( 
  ) والت رضى هيهات هاديه رفال ... ويف الالت مع مرضات مع ذات هبجة ( 
  ) الوقوف بنون وهو بالياء حصال ... وقف يا أبه كفؤا دنا وكأين ( 
  ) ج واخللف رتال وسال على ما ح... ومال لدى الفرقان والكهف والنسا ( 
  ) لدى النور والرمحن رافقن محال ... ويا أيها فوق الدخان وأيها ( 
  ) لدى الوصل واملرسوم فيهن أخيال ... ويف اهلا على اإلتباع ضم ابن عامر ( 
  ) وبالياء قف رفقا وبالكاف حلال ... وقف ويكأنه ويكأن برمسه ( 
  ) النمل باليا سنا تال مبا وبوادي ... وأيا بأيا ما شفا وسوامها ( 
  ) خبلف عن البزي وادفع جمهال ... وفيمه وممه قف وعمه مله مبه ( 

  باب مذاهبهم يف ياءات اإلضافة

  ) وما هي من نفس األصول فتشكال ... وليست بالم الفعل ياء إضافة ( 
  ) تليه يرى للهاء والكاف مدخال ... ولكنها كاهلاء والكاف كل ما ( 
  ) وثنتني خلف القوم أحكيه جممال ... ء وعشر منيفة ويف مائيت يا( 
  ) مسا فتحها إال مواضع مهال ... فتسعون مع مهز بفتح وتسعها ( 
  ) لكل وترمحين أكن ولقد جال ... فأرين وتفتين اتبعين سكوهنا ( 
  ) دواء وأوزعين معا جاد هطال ... ذروين وادعوين اذكروين فتحها ( 
  ) وعنه وللبصري مثان تنخال ... فع ليبلوين معه سبيلي لنا( 
  ) وضيفي ويسرا يل ودوين متثال ... بيوسف إين األوالن ويل هبا ( 
  ) هداها ولكين هبا اثنان وكال ... وياءان يف اجعل يل وأربع إذ محت ( 
  ) وقل فطرن يف هود هاديه أوصال ... وحتيت وقل يف هود إين أراكمو ( 
  ) حشرتين اعمى تأمروين وصال  ...وحيزنين حرميهم تعدانين ( 
  ) لعلي مسا كفؤا معي نفر العال ... أرهطي مسا موىل ومايل مسا لوى ( 
  ) إىل دره باخللف وافق موهال ... عماد وحتت النمل عندي حسنه ( 
  ) بفتح أويل حكم سوى ما تعزال ... وثنتان مع مخسني مع كسر مهزة ( 



  ) بعده إن شاء بالفتح أمهال  وما... بنايت وأنصاري عبادي ولعنيت ( 
  ) ويف رسلي أصل كسا وايف املال ... ويف إخويت ورش يدي عن أويل محى ( 
  ) دعاءي وآباءي لكوف جتمال ... وأمي وأجري سكنا دين صحبة ( 
  ) يصدقين انظرين وأخرتين إىل ... وحزين وتوفيقي ظالل وكلهم ( 
  ) مز بالضم مشكال وعشر يليها اهل... وذرييت يدعونين وخطابه ( 
  ) بعهدي وآتوين لتفتح مقفال ... فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم ( 
  ) فإسكاهنا فاش وعهدي يف عال ... ويف الالم للتعريف أربع عشرة ( 
  ) محى شاع آيايت كما فاح منزال ... وقل لعبادي كان شرعا ويف الندا ( 
  ) ان آيايت احلال وريب الذي آت... فخمس عبادي اعدد وعهدي أرادين ( 
  ) مع األنبيا ريب يف االعراف كمال ... وأهلكين منها ويف صاد مسين ( 
  ) أخي مع إين حقه ليتين حال ... وسبع هبمز الوصل فردا وفتحهم ( 
  ) محيد هدى بعدي مسا صفوه وال ... ونفسي مسا ذكري مسا قومي الرضا ( 
  ) باخللف والفتح خوال وحمياي جي ... ومع غري مهز يف ثالثني خلفهم ( 
  ) لوى وسواه عد أصال ليحفال ... وعم عال وجهي وبييت بنوح عن ( 
  ) ويل دين عن هاد خبلف له احلال ... ومع شركاءي من وراءي دونوا ( 
  ) ويف النمل ما يل دم ملن راق نوفال ... ممايت أتى أرضي صراطي ابن عامر ( 
  ) مثان عال والظلة الثان عن جال  ...ويل نعجة ما كان يل اثنني مع معي ( 
  ) عبادي صف واحلذف عن شاكر دال ... ومع تومنوا يل يؤمنوا يب جاويا ( 
  ) ومايل يف يس سكن فتكمال ... وفتح ويل فيها لورش وحفصهم ( 

  باب ياءات الزوائد

  ) ألن كن عن خط املصاحف معزال ... ودونك ياءات تسمى زوائدا ( 
  ) خبلف وأويل النمل محزة كمال ... را لوامعا وتثبت يف احلالني د( 
  ) ومجلتها ستون واثنان فاعقال ... ويف الوصل محاد شكور إمامه ( 
  ) يهدين يؤتني مع أن تعلمين وال ... فيسري إىل الداع اجلوار املناد ( 
  ) ويف الكهف نبغي يات يف هود رفال ... وأخرتين السرا وتتبعن مسا ( 
  ) ويف اتبعوين أهدكم حقه بال ... نا خلو هديه مسا ودعاءي يف ج( 
  ) فريقا ويداع الداع هاك جنا حال ... وإن ترين عنهم متدونين مسا ( 
  ) ويف الوقف بالوجهني وافق قنبال ... ويف الفجر بالوادي دنا جريانه ( 
  ) وحذمهما للمازين عد أعدال ... وأكرمين معه أهانن إذ هدى ( 
  ) محى وخالف الوقف بني حال عال ... يفتح عن أويل ويف النمل آتاين و( 
  ) ويف املهتد اإلسرا وحتت أخو حال ... ومع كاجلواب الباد حق جنامها ( 
  ) وكيدون يف األعراف حج ليحمال ... ويف اتبعن يف آل عمران عنهما ( 



  ) ويف هود تسألين حواريه مجال ... خبلف وتؤتوين يوسف حقه ( 
  ) هدان اتقون يا أويل اخشون مع وال ... أشركتمون قد وختزون فيها حج ( 
  ) بيوسف واىف كالصحيح معلال ... وعنه وخافوين ومن يتقي زكا ( 
  ) درا باغيه باخللف جهال ... ويف املتعايل دره والتالق والتناد ( 
  ) جنا وليسا لقالون عن الغر سبال ... ومع دعوة الداعي دعاين حال ( 
  ) فاعتزلون ستة نذري جال ... تردين ترمجون نذيري لورش مث ( 
  ) قال نكريي أربع عنه وصال ... وعيدي ثالث ينقذون يكذبون ( 
  ) وواتبعوين حج يف الزخرف العال ... فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا ( 
  ) على رمسه واحلذف باخللف مثال ... ويف الكهف تسألين عن الكل ياؤه ( 
  ) باالثبات حتت النمل يهديين تال ... يعهم ويف نرتعي خلف زكا ومج( 
  ) أجابت بعون اهللا فانتظمت حال ... فهذي أصول القوم حال اطرادها ( 
  ) نفائس أعالق تنفس عطال ... وإين ألرجوه لنظم حروفهم ( 
  ) وما خاب ذو جد إذا هو حسبال ... سأمضي على شرطي وباهللا أكتفي ( 

  باب فرش احلروف سورة البقرة

  ) وبعد ذكا والغري كاحلروف أوال ... وما خيدعون الفتح من قبل ساكن ( 
  ) بفتح وللباقني ضم وثقال ... وخفف كوف يكذبون وياؤه ( 
  ) لدى كسرها ضما رجال لتكمال ... وقيل وغيض مث جيء يشمها ( 
  ) وسيء وسيئت كان راويه أنبال ... وحيل بإمشام وسيق كما رسا ( 
  ) وها هي أسكن راضيا باردا حال ... والفا والمها  وها هو بعد الواو( 
  ) وكسر وعن كل ميل هو اجنال ... ومث هو رفقا بان والضم غريهم ( 
  ) وزد ألفا من قبله فتكمال ... ويف فأزل الالم خفف حلمزة ( 
  ) بكسر وللمكي عكس حتوال ... وآدم فارفع ناصبا كلماته ( 
  ) وعدنا مجيعا دون ما ألف حال . ..ويقبل االوىل أنثوا دون حاجز ( 
  ) ويأمرهم أيضا وتأمرهم تال ... وإسكان بارئكم ويأمركم له ( 
  ) جليل عن الدوري خمتلسا جال ... وينصركم أيضا ويشعركم وكم ( 
  ) وال ضم واكسر فاءه حني ظلال ... وفيها ويف األعراف نغفر بنونه ( 
  ) ع معه يف األعراف وصال وعن ناف... وذكر هنا أصال وللشام أنثوا ( 
  ) اهلمز كل غري نافع أبدال ... ومجعا وفردا يف النيبء ويف النبوءة ( 
  ) بيوت النيب الياء شدد مبدال ... وقالون يف األحزاب يف للنيب مع ( 
  ) وهزؤا وكفؤا يف السواكن فصال ... ويف الصابئني اهلمز والصابؤن خذ ( 
  ) واو وحفص واقفا مث موصال ب... وضم لباقيهم ومحزة وقفه ( 
  ) وغيبك يف الثاين إىل صفوه دال ... وبالغيب عما تعملون هنا دنا ( 



  ) وال يعبدون الغيب شايع دخلال ... خطيئته التوحيد عن غري نافع ( 
  ) وساكنه الباقون واحسن مقوال ... وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه ( 
  ) ى التحرمي أيضا حتلال وعنهم لد... وتظاهرون الظاء خفف ثابتا ( 
  ) تفادومهو والكد إذ راق نفال ... ومحزة أسرى يف أساري وضمهم ( 
  ) دواء ةللباقني بالضم أرسال ... وحيث أتاك القدس إسكان داله ( 
  ) وننزل حق وهو يف احلجر ثقال ... وينزل خففه وتنزل مثله ( 
  ) ى أن ينزال يف االنعام للمكي عل... وخفف للبصري بسبحان والذي ( 
  ) وخفف عنهم ينزل الغيث مسجال ... ومنزهلا التخفيف حق شفاؤه ( 
  ) وعى مهزة مكسورة صحبة وال ... وجربيل فتح اجليم والرا وبعدها ( 
  ) ومكيهم يف اجليم بالفتح وكال ... حبيث أتى والياء حيذف شعبة ( 
  ) أمجال على حجة والياء حيذف ... ودع ياء ميكائيل واهلمز قبله ( 
  ) كما شرطوا والعكس حنو مسا العال ... ولكن خفيف والشياطني رفعه ( 
  ) وننسها مثله من غري مهز ذكت إىل ... وننسخ به ضم وكسر كفى ( 
  ) وكن فيكون النصب يف الرفع كفال ... عليم وقالوا الواو االوىل سقوطها ( 
  ) اللفظ أعمال ويف الطول عنه ب... ويف آل عمران يف االوىل ومرمي ( 
  ) كفى راويا وانقاد معناه يعمال ... ويف النحل مع يس بالعطف نصبه ( 
  ) برفع خلودا وهو من بعد نفي ال ... وتسأل ضموا التاء والالم حركوا ( 
  ) أواخر إبراهام الح ومجال ... وفيها ويف نص النساء ثالثة ( 
  ) د حرف تنزال أخريا وحتت الرع... ومع آخر األنعام حرفا براءة ( 
  ) وآخر ما يف العنكبوت منزال ... ويف مرمي والنحل مخسة أحرف ( 
  ) واحلديد ويروي يف امتحانه االوال ... ويف النجم والشورى ويف الذاريات ( 
  ) وواختذوا بالفتح عم وأوغال ... ووجهان فيه لنب ذكوان ههنا ( 
  ) روي صفا دره كال ويف فصلت ي... وأرنا وأرين ساكنا الكسر دم يدا ( 
  ) فامتعه أوصى بوصي كما أعتال ... وأخفامها طلق وخف ابن عامر ( 
  ) شفا ورءوف قصر صحبته حال ... ويف أم يقولون اخلطاب كما عال ( 
  ) والم موليها على الفتح كمال ... وخاطب عما يعملون كما شفا ( 
  ) ء ثقال حبرفيه يطوع ويف الطا... ويف يعملون الغيب حل وساكن ( 
  ) ويف الكهف معها والشريعة وصال ... ويف التاء ياء شاع والريح وحدا ( 
  ) وفاطر دم شكرا ويف احلجر فصال ... ويف النمل واألعراف والروم ثانيا ( 
  ) خصوص ويف الفرقان زاكية هلال ... ويف سورة الشورى ومن حتت رعده ( 
  ) الياء بالضم كلال ويف إذ يرون ... وأي خطاب بعد عم ولو ترى ( 
  ) وقل ضمه عن زاهد كيف رتال ... وحيث أتى خطوات الطاء ساكن ( 
  ) يضم لزوما كسره يف ند حال ... وضمك أوىل الساكنني لثالث ( 



  ) وحمظورا انظر مع قد استهزئ اعتال ... قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن اعبدوا ( 
  ) ينه قال ابن ذكوان مقوال لتنو... سوى أو وقل البن العال وبكسره ( 
  ) ورفعك ليس الرب ينصب يف عال ... خبلف له يف رمحة وخبيثة ( 
  ) وموص ثقله صح شلشال ... ولكن خفيف وارفع الرب عم فيهما ( 
  ) طعام لدى غصن دنا وتذلال ... وفدية نون وارفع اخلفض بعد يف ( 
  ) وأجبال ويفتح منه النون عم ... مساكني جمموعا وليس منونا ( 
  ) ويف تكملوا قل شعبة امليم ثقال ... ونقل قران والقران دواؤنا ( 
  ) محى جلة وجها على األصل أقبال ... وكسر بيوت والبيوت يضم عن ( 
  ) فإن قتلوكم قصرها شاع واجنال ... وال تقتلوهم بعده يقتلوكمو ( 
   )فسوق وال حقا وزان جممال ... وبالرفع نونه فال رفث وال ( 
  ) وحىت يقول الرفع يف الألم أوال ... وفتحك سني السلم أصل رضى دنا ( 
  ) مسا نصا وحيث تنزال ... ويف التاء فاضمم وافتح اجليم ترجع األمور ( 
  ) وغريمها بالباء نقطة اسفال ... وإمث كبري شاع بالثا مثلثا ( 
   )ألعنتكم باخللف أمحد سهال ... قل العفو للبصري رفع وبعده ( 
  ) يضم وخف إذ مسا كيف عوال ... ويطهرن يف الطاء السكون وهاؤه ( 
  ) تضارر وضم الراء حق وذو جال ... وضم خيافا فاز والكل أدغموا ( 
  ) هنا دار وجها ليس إال مبجال ... وقصر أتيتم من ربا وأتيتمو ( 
  ) يضم متسوهن وامدده شلشال ... معا قدر حرك من صحاب وحيث جا ( 
  ) ويبسط عنهم غري قنبل اعتال ... ارفع صفو حرميه رضى  وصية( 
  ) وقل فيهما الوجهان قوال موصال ... وبالسني باقيهم ويف اخللق بصطة ( 
  ) مسا شكره والعني يف الكل ثقال ... يضاعفه ارفع يف احلديد وههنا ( 
  ) عسيتم بكسر السني حيث أتى اجنال ... كما دار واقصر مع مضعفة وقل ( 
  ) وقصر خصوصا غرفة ضم ذو وال ... دفاع هبا واحلج فتح وساكن ( 
  ) شفاعة وارفعهن ذا أسوة تال ... وال بيع نونه وال خلة وال ( 
  ) خالل بإبراهيم والطور وصال ... وال لغو ال تأثيم ال بيع مع وال ( 
  ) وفتح أتى واحللف يف الكسر جبال ... ومد أنا يف الوصل مع ضم مهزة ( 
  ) وصل يتسنه دون هاء مشردال ... شزها ذاك وبالراء غريهم ونن( 
  ) فصرهن ضم الصاد بالكسر فصال ... وبالوصل قال اغلم مع اجلزم شافع ( 
  ) وحيثما أكلها ذكرا ويف الغري ذو حال ... وجزءا وجزء ضم االسكان صف ( 
  ) على فتح ضم الراء نبهت كفال ... ويف ربوة يف املؤمنني وههنا ( 
  ) وتاء توىف يف النسا عنه جممال ... ويف الوصل للبزي شدد تيمموا ( 
  ) واالنعام فيها فتفرق مثال ... ويف آل عمران له ال تفرقوا ( 
  ) ويروي ثالثا يف تلقف مثال ... وعند العقود التاء يف ال تعاونوا ( 



  ) نارا تلظى إذ تلقون ثقال ... تنزل عنه أربع وتناصرون ( 
  ) ويف نورها واالمتحان وبعد ال ... ريف تولوا هبودها تكلم مع ح( 
  ) تربجن يف األحزاب مع أن تبدال ... يف االنفال أيضا مث فيها تنازعوا ( 
  ) عنه ومجع الساكنني هنا اجنلى ... ويف التوبة الغراء قل هل تربصون ( 
  ) عنه تلهى قبله اهلاء وصال ... متيز يروي مث حرف ختريون ( 
  ) وبعد وال حرفان من قبله جال ... جرات التاء يف لتعاونوا ويف احل( 
  ) عنه على وجهني فافهم حمصال ... وكنتم متنون الذي مع تفكهون ( 
  ) وإخفاء كسر العني صيغ به حال ... نعما معا يف النون فتح كما شفا ( 
  ) أتى شافيا والغري بالرفع وكال ... ويا ونكفر عن كرام وجزمه ( 
  ) رضاه ومل يلزم قياسا مؤصال ... كسر السني مستقبال مسا  وحيسب( 
  ) وميسرة بالضم يف السني أصال ... وقل فأذنوا باملد واكسر فىت صفا ( 
  ) بضم وفتح عن سوى ولد العال ... وتصدقوا خف منا ترجعون قل ( 
  ) فتذكر حقا وارفع الرا فتعدال ... ويف أن تضل الكسر فاز وخففوا ( 
  ) وحاضرة معها هنا عاصم تال ... انصب رفعه يف النسا ثوى جتارة ( 
  ) وقصر ويغفر مع يعذل مسا العال ... وحق رهان ضم كسر وفتحة ( 
  ) شريف ويف التحرمي مجع محى عال ... شذا اجلزم والتوحيد يف وكتابه ( 
  ) وريب ويب مين وإين معا حال ... وبييت وعهدي فاذكروين مضافها ( 

  انسورة آل عمر

  ) وقلل يف جود وباخللف بلال ... وإضجاعك التوراة ما رد حسنه ( 
  ) رضا وترون الغيث خص وخلال ... ويف تغلبون الغيب مع حتشرون يف ( 
  ) صح إن الدين بالفتح رفال ... ورضوان اضمم غري ثاين العقود كسره ( 
  ) محزة وهو احلرب ساد مقتال ... ويف يقتلون الثان قال يقاتلون ( 
  ) صفا نفرا وامليتة اخلف خوال ... ويف بلد ميت مع امليت خففوا ( 
  ) ومات مل ميت للكل جاء مثقال ... وميتا لدى األنعام واحلجرات خذ ( 
  ) وضعت وضموا ساكنا صح كفال ... وكفلها الكويف ثقيال وسكنوا ( 
  ) صحاب ورفع غري شعبة االوال ... وقل زكريا دون مهز مجيعه ( 
  ) ومن بعد أن اهللا يكسر يف كال ... فناداه وأضجعه شاهدا  وذكر( 
  ) نعم ضم حرك واكسر الضم أثقال ... مع الكهف واإلسراء يبشركم مسا ( 
  ) حلمزة مع كاف مع احلجر أوال ... نعم عم يف الشورى ويف التوبة اعكسوا ( 
  ) وبالكسر أين أخلق اعتاد أفصال ... نعلمه بالياء نص أئمة ( 
  ) خصوصا وياء يف نوفيهمو عال ...  طائرا طريا هبا وعقودها ويف( 
  ) وسهل أخا محد وكم مبدل جال ... وال ألف يف ها هاأنتم زكا جنا ( 



  ) وإبداله من مهزة زان مجال ... ويف هائه التنبيه من ثابت هدى ( 
  ) وجيه به الوجهني للكل محال ... وحيتمل الوجهني عن غريهم وكم ( 
  ) وذو البدل الوجهان عنه مسهال ... يف التنبيه ذو القصر مذهبا ويقصر ( 
  ) مشددة من بعد بالكسر ذلال ... وضم وحرك تعلمون الكتاب مع ( 
  ) وبالتاء آتينا مع الضم خوال ... ورفع وال يأمركمو روحه مسا ( 
  ) عاد ويف تبغون حاكيه عوال ... وكسر ملا فيه وبالغيب ترجعون ( 
  ) وغيب ما تفعلوا لن تكفرون هلم تال ... ج البيت عن شاهد وبالكسر ح( 
  ) مسا ويضم الغري والراء ثقال ... يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه ( 
  ) لليحصيب يف العنكبوت مثقال ... وفيما هنا قل منزلني ومنزلون ( 
  ) قل سارعوا ال واو قبل كما اجنلى ... وحق نصري كسر واو مسومني ( 
  ) ومع مد كائن كسر مهزته دال ... ضم القاف والقرح صحبة وقرح ب( 
  ) ميد وفتح الضم والكسر ذو وال ... وال ياء مكسورا وقاتل بعده ( 
  ) ورعبا ويغشى أنثوا شائعا تال ... وحرك عني الرعب ضما كما رسا ( 
  ) مبا يعملون الغيب شايع دخلال ... وقل كله هللا بالرفع حامدا ( 
  ) صفا نفر وردا وحفص هنا اجتال ... مت يف ضم كسرها ومتم ومتنا ( 
  ) يغل وفتح الضم إذ شاع كفال ... وبالغيب عنه جتمعون وضم يف ( 
  ) ويف احلج للشامي واآلخر كمال ... مبا قتلوا التشديد لىب وبعده ( 
  ) وباخللف غيبا حيسنب له وال ... دراك وقد قاال يف االنعام قتلوا ( 
  ) بضم واكسر الضم أحفال ... فقا وحيزن غري األنبياء وأن اكسروا ر( 
  ) مبا يعلمون الغيب حق وذو مال ... وخاطب حرفا حيسنب فخذ وقل ( 
  ) وشدده بعد الفتح والضم شلشال ... مييز مع األنفال فاكسر سكونه ( 
  ) وقتل ارفعوا مع يا نقول فيكمال ... سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه ( 
  ) هشام واكشف الرسم جممال ... ي كذا رمسهم وبالكتاب وبالزبر الشام( 
  ) ال حتسنب الغيب كيف مسا اعتال ... صفا حق غيب يكتمون يبيننن ( 
  ) وغيب وفيه العطف أو جاء مبدال ... وحقا بضم البا فال حيسبنهم ( 
  ) براءة أخر يقتلون مشردال ... هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد يف ( 
  ) ومين واجعل يل وأنصاري املال ... إين كالمها وياءاهتا وجهي و( 

  سورة النساء

  ) ومحزة واألرحام باخلفض مجال ... وكوفيهم تساءلون خمففا ( 
  ) صفا نافع بالرفع واحدة جال .. .وقصر قياما عم يصلون ضم كم ( 
  ) ووافق حفص يف األخري جممال ... ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا ( 
  ) لدى الوصل ضم اهلمز بالكسر مشلال ... ويف أم مع أمها فألمه ( 



  ) مع النجم شاف واكسر امليم فيصال ... ويف أمهات النحل والنور والزمر ( 
  ) نكفر نعذب معه يف الفتح إذ كال ... وندخله نون مع طالق وفوق مع ( 
  ) يشدد للمكي فذانك دم حال ... وهذان هاتني اللذان اللذين قل ( 
  ) شهاب ويف األحقاف ثبت معقال ... وضم هنا كرها وعند براءة ( 
  ) صحيحا وكسر اجلمع كم شرفا عال ... ويف الكل فافتح يا مبينة دنا ( 
  ) ويف احملصنات اكسر له غري أوال ... ويف حمصنات فاكسر الصاد راويا ( 
  ) وجوه ويف أحصن عن نفر العال ... وضم وكسر يف أحل صحابه ( 
  ) فسل حركوا بالنقل راشده دال ... مع احلج ضموا مدخال خصة وسل ( 
  ) فتح سكون البخل والضم مشلال ... ويف عاقدت قصر ثوى ومع احلديد ( 
  ) ى منا حقا وعم مثقال تسو... ويف حسنه حرمي رفع وضمهم ( 
  ) ورفع قليل منهم النصب كلال ... والمستم اقصر حتتها وهبا شفا ( 
  ) شهد دنا إدغام بيت يف حال ... وأنث يكن عن دارم تظلمون غيب ( 
  ) كأصدق زايا شاع وارتاح أمشال ... وإمشام صاد ساكن قبل داله ( 
  ) غري البني تبدال من الثبت وال... وفيها وحتت الفتح قل فتثبتوا ( 
  ) وغري أويل بالرفع يف حق هنشال ... وعم فىت قصر السالم مؤخرا ( 
  ) خلون وفتح الضم حق صري حال ... ونؤتيه باليا يف محاه وضم يد ( 
  ) ويف الثان دم صفوا ويف فاطر حال ... ويف مرمي والطول االول عنهم ( 
  ) ا لست فيه جمهال مع القصر سكون... ويصاحلا فاضمم وسكن خمففا ( 
  ) فضم سكونا لست فيه جمهال ... وتلووا حبذف الواو االوىل والمه ( 
  ) وأنزل عنهم عاصم بعد نزال ... ونزل فتح الضم والكسر حصنه ( 
  ) سيؤتيهم يف الدرك كوف حتمال ... ويا سوف نؤتيهم عزيز ومحزة ( 
  ) قالون مسهال  خصوصا وأخفى العني... باالسكان تعدوا سكنوه وخففوا ( 
  ) زبورا ويف اإلسرا حلمزة أسجال ... ويف االنبيا ضم الزبور وههنا ( 

  سورة املائدة

  ) ويف كسر أن صدوكم حامد دال ... وسكن معا شنآن صح كالمها ( 
  ) وأرجلكم بالنصب عم رضا عال ... مع القصر شدد ياء قاسيه شفا ( 
  ) لنا يف الضم اإلسكان حصال ويف سب... ويف رسلنا مع رسلكم مث رسلهم ( 
  ) وكيف أتى أذن به نافع تال ... ويف كلمات السحت عم هنى فىت ( 
  ) محوه ونكرا شرع حق له عال ... ورمحا سوى الشامي ونذرا صحاهبم ( 
  ) رضى واجلروح ارفع رضى نفر مال ... ونكر دنا والعني فارفع وعطفها ( 
  ) تبغون خاطب كمال حيركه ... ومحزة وليحكم بكسر ونصبه ( 
  ) سوى ابن العال من يرتدد عم مرسال ... وقبل يقول الواو غصن ورافع ( 



  ) وباخلفض والكفار راويه حصال ... وحرك باإلدغام للغري داله ( 
  ) رسالته امجع واكسر التا كما اعتال ... وبا عبد اضمم واخفض التاء بعد فز ( 
  ) مت التخفيف من صحبة وال وعقد... صفا وتكون الرفع حج شهوده ( 
  ) ونوا مثل ما يف خفضه الرفع مثال ... ويف العني فامدد مقسطا فجزاء نو ( 
  ) دم غىن واقصر قياما له مال ... وكفارة نون طعام برفع خفضه ( 
  ) ويف األوليان األولني فطب صال ... وضم استحق افتح حلفص وكسره ( 
  ) ون شيوخا دانه صحبة مال العي... وضم الغيوب يكسران عيونا ( 
  ) بسحر هبا مع هود والصف مشلال ... جيوب منري دون شك وساحر ( 
  ) وربك رفع الباء بالنصب رتال ... وخاطب يف هل يستطيع رواته ( 
  ) ويل ويدي أمي مضافاهتا العال ... ويوم برفع خذ وإين ثالثها ( 

  سورة األنعام

  ) وذكر مل يكن شاع واجنال  بكسر... وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه ( 
  ) وبا ربنا بالنصب شرف وصال ... وفتنتهم بالرفع عن دين كامل ( 
  ) ويف ونكون انصبه يف كسبه عال ... نكذب نصب الرفع فاز عليمه ( 
  ) واآلخرة املرفوع باخلفض وكال ... وللدار حذف الالم االخرى ابن عامر ( 
  ) وقل يف يوسف عم نيطال  حطابا... وعم عال ال يعقلون وحتتها ( 
  ) اخلفيف أتى رحبا وطاب تأوال ... وياسني من أصل وال يكذبونك ( 
  ) وعن نافع سهل وكم مبدل جال ... أريت يف االستفهام العني راجع ( 
  ) فتحنا ويف األعراف واقتربت كال ... إذا فتحت شدد لشام وههنا ( 
  ) او ويف الكهف وصال وعن ألف و... وبالغدوة الشامي بالضم ههنا ( 
  ) منا يستبني صحبة ذكروا وال ... وإن بفتح عم نصرا وبعدكم ( 
  ) مع ضم الكسر شدد وأمهال ... سبيل برفع خذ ويقض بضم ساكن ( 
  ) توفاه واستهواه محزة منسال ... نعم دون إلباس وذكر مضجعا ( 
   )وأجنيت للكويف أجنى حتوال ... معا خفية يف ضمه كسر شعبة ( 
  ) هشام وشام ينسينك ثقال ... قل اهللا ينجيكم يثقل معهم ( 
  ) ويف مهزة حسن ويف الراء جيتال ... وحريف رأى كال أمل مزن صحبة ( 
  ) مصيب وعن عثمان يف الكل قلال ... خبلف وخلففيهما مع مضمر ( 
  ) خبلف وقل يف اهلمز خلف يقي صال ... وقبل السكون الرا أمل يف صفا يد ( 
  ) رأيت بفتح الكل وقفا وموصال ... قف فيه كاألوىل وحنو رأت رأوا و( 
  ) خبلف أتى واخلذف مل يك أوال ... وخفف نونا قبل يف اهللا من له ( 
  ) ووالليسع احلرفان حرك مثقال ... ويف درجات النون مع يوسف ثوى ( 
  ) شفاء وبالتحريك بالكسر كفال ... وسكن شفاء واقتده حذف هائه ( 



  ) بإسكانه يذكو عبريا ومندال ... مد خبلف ماج والكل واقف و( 
  ) على غيبه حقا وينذر صندال ... وتبدوهنا ختفون مع جتعلونه ( 
  ) اقصر وفتح الكسر والرفع مثال ... وبينكم ارفع يف صفا نفر وجاعل ( 
  ) القاف حقا خرقوا ثقله اجنال ... وعنهم بنصب الليل واكسر مبستقرر ( 
  ) ودارست حق مدة ولقد حال ... مع ياسني يف مثر شفا  وضمان( 
  ) محى صوبه باخللف در وأوبال ... وحرك وسكن كافيا واكسر اهنا ( 
  ) وصحبه كفؤ يف الشريعة وصال ... وخاطب فيها يؤمنون كما فشا ( 
  ) ظهريا وللكويف يف الكهف وصال ... وكسر وفتح ضم يف قبال محى ( 
  ) ويف يونس والطول حاميه ظلال ... لف ثوى وقل كلمات دون ما أ( 
  ) وحرم فتح الضم والكسر إذ عال ... وشدد حفص منزل وابن عامر ( 
  ) يضلوا الذي يف يونس ثابتا وال ... وفصل إذ ثىن يضلون ضم مع ( 
  ) وضيقا مع الفرقان حرك مثقال ... رساالت فرد وافتحوا دون علة ( 
  ) على كسرها إلف صفا وتوسال ...  بكسر سوى املكي ورا حرجا هنا( 
  ) صحيح وخف العني داوم صندال ... ويصعد خف ساكن دم ومده ( 
  ) سبا مع نقول اليايف االربع عمال ... وحنشر مع ثان بيونس وهو يف ( 
  ) فيها وحتت النمل ذكره شلشال ... وحاطب شام يعملون ومن تكون ( 
  ) مهم احلرفان بالضم رتال بزع... مكانات مد النون يف الكل شعبة ( 
  ) أوالدهم بالنصب شاميهم تال ... وزين يف ضم وكسر ورفع قتل ( 
  ) ويف مصحف الشامني بالياء مثال ... وخيفض عنه الرفع يف شركاؤهم ( 
  ) ومل يلف غري الظرف يف الشعر فيصال ... ومفعوله بني املضافني فاضل ( 
  ) من مليمي النحو إال جمهال تلم ... كلله در اليوم من المها فال ( 
  ) األخفش النحوي أنشد جممال ... ومع رمسه زج القلوص أيب مزادة ( 
  ) دنا كافيا وافتح حصاد كذي حال ... وإن يكن أنث كفؤ صدق وميتة ( 
  ) يكون كما يف دينهم ميتة كال ... منا وسكون املعز حصن وأنثوا ( 
  ) وا شرعا وباخلف كمال وأن اكسر... وتذكرون الكل حف على شذا ( 
  ) مع الروم مداه خفيفا وعدال ... ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا ( 
  ) وياآهتا وجهي ممايت مقبال ... وكسر وفتح خف يف قيما ذكا ( 
  ) وحمياي واالسكان صح حتمال ... وريب صراطي مث إين ثالثة ( 

  ) فا عال كرميا وخف الذال كم شر... وتذكرون الغيب زد قبل تائه ( 
  ) وضم وأوىل الروم شافية مثال ... مع الزخرف اعكس خترجون بفتحة ( 
  ) رضا ولباس الرفع يف حق هنشال ... خبلف مضى يف الروم ال خيرجون يف ( 
  ) لشعبة يف الثاين ويفتح مشلال ... وخالصة أصل وال يعلمون قل ( 
  ) يف العني رتال  وحيث نعم بالكسر... وخفف شفا حكما وما الواو دع كفى ( 



  ) مسا ما خال البزي ويف النور أوصال ... وأن لعنة التخفيف والرفع نصه ( 
  ) ووالشمس مع عطف الثالثة كمال ... ويغشي هبا والرعد ثقل صحبة ( 
  ) ونشرا سكون الضم يف الكل ذلال ... ويف النحل معه يف األخريين حفصهم ( 
  ) روى نونه بالباء نقطة اسفال ... ويف النون فتح الضم شاف وعاصم ( 
  ) بكل رسا واخلف ابلغكم حال ... ورا من إله غريه خفض رفعه ( 
  ) كفؤا وباإلخبار إنكم عال ... مع اقافها والواو زد بعد مفسدين ( 
  ) وأو أمن اإلسكان حرميه كال ... أال وعلى احلرمي إن لنا هنا ( 
  ) ر شفا وتسلسال ويونس سحا... علي على خضوا ويف ساحر هبا ( 
  ) سنقتل واكسر ضمه متثقال ... ويف الكل تلقف خف حفص وضم ويف ( 
  ) معا يعرشون الكسر ضم كذي صال ... وحرك ذكا حسن ويف يقتلون خذ ( 
  ) وأجني حبذف الياء والنون كفال ... ويف يعكفون الضم يكسر شافيا ( 
  ) يف الكهف وصال شفا وعن الكويف ... ودكاء ال تنوين وامدده هامزا ( 
  ) ويف الرشد حرك وافتح الضم شلشال ... ومجع رسااليت محته ذكوره ( 
  ) بكسر شفا واف واالتباع ذو حال ... ويف الكهف حسناه وضم حليهم ( 
  ) وبا ربنا رفع لغريمها اجنال ... وخاطب يرمحنا ويغفر لنا شذا ( 
  ) مع واملد كلال وآصارهم باجل... وميم ابن أم اكسر معا كفؤ صحبة ( 
  ) كما ألفوا والغري بالكسر عدال ... خطيئاتكم وحده عنه ورفعه ( 
  ) ومعذرة رفع سوى حفصهم تال ... ولكن خطايا حج فيها ونوحها ( 
  ) ومثل رئيس غري هذين عوال ... وبيس بياء أم واهلمز كهفه ( 
   )خبلف وخفف ميسكون صفا وال ... وبيئس اسكن بني فتحني صادقا ( 
  ) ويف الطور يف الثاين ظهري حتمال ... ويقصر ذريات مع فتح تائه ( 
  ) ول الطور للبصرى وباملد كم حال ... وياسني دم غصنا ويكسر رفع أو ( 
  ) بفتح الضم والكسر فصال ... يقولوا معا غيب محيد وحيث يلحدون ( 
  ) دال يذرهم شفا والياء غصن هت... ويف النحل وااله الكسائي وجزمهم ( 
  ) وال نون شركا عن شذا نفر مال ... وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ( 
  ) ويتنعهم يف الظلة احتل واعتال ... وال يتبعوكم خف مع فتح بائه ( 
  ) ميدون فاضمم واكسر الضم أعدال ... وقل طائف طيف رضى حقه ويا ( 
  ) ال عذايب آيايت مضافاهتا الع... وريب معي بعدي وإين كالمها ( 

  سورة األنفال

  ) وعن قنبل يروى وليس معوال ... ويف مردفني الدال يفتح نافع ( 
  ) ويف الكسر حقا والنعاس ارفعوا وال ... ويغشى مسا خفا ويف ضمه افتحوا ( 
  ) اهللا وارفع هاءه شاع كفال ... وختفيفهم يف األولني هنا ولكن ( 



  ) كيد باخلفض عوال  ينون حلفص... وموهن بالتخفيف ذاع وفيه مل ( 
  ) العدوة اكسر حقا الضم واعدال ... وبعد وإن الفتح عم عال وفيهما ( 
  ) وإذ يتوىف أنثوه له مال ... ومن حيي اكسر مظهرا إذ صفا هدى ( 
  ) عميما وقل يف النور فاشيه كحال ... وبالغيب فيها حتسنب كما فشا ( 
  ) واكسر يف القتال فطب صال  السلم... وإهنم افتح كافيا واكسروا لشعبة ( 
  ) وضعفا بفتح الضم فاشيه نفال ... وثاين يكن غصن وثالثهما ثوى ( 
  ) يكون مع األسرى األسارى حال حال ... ويف الروم صف عن خلف فصل وأنث ان ( 
  ) شفا ومعا إين بياءين أقبال ... والبتهم بالكسر فز وبكهفه ( 

  سورة التوبة

  ) ووحد حق مسجد اهللا االوال ... بن عامر ويكسر ال أميا عند ا( 
  ) عزيز رضا نص وبالكسر وكال ... عشرياتكم باجلمع صدق ونونوا ( 
  ) وزد مهزة مضمومة عنه واعقال ... يضاهون ضم اهلاء يكسر عاصم ( 
  ) صحاب ومل خيشوا هناك مضلال ... يضل بضم الياء مع فتح ضاده ( 
  ) ورمحة املرفوع باخلفض فاقبال  ...وأن تقبل التذكري شاع وصاله ( 
  ) يضم تعذب تاه بالنون وصال ... ويعف بنون دون ضم وفاؤه ( 
  ) مرفوعه عن عاصم كله اعتال ... ويف ذاله كسر وطائفة بنصب ( 
  ) وحتريك ورش قربة ضمه جال ... وحق بضم السوء مع ثان فتحها ( 
  ) ح التا شذا عال صالتك وحد وافت... ومن حتتها املكي جير وزاد من ( 
  ) صفا نفر مع مرجؤن وقد حال ... ووحد هلم يف هود ترجيء مهزه ( 
  ) من اسس مع كسر وبنيانه وال ... وعم بال واو الذين وضم يف ( 
  ) تقطع فتح الضم يف كامل عال ... وجرف سكون الضم يف صفو ( 
  ) فشا ومعي فيها بياءين محال ... يزيغ على فصل يرون خماطب ( 

  ورة يونسس

  ) محى غري حفص طاويا صحبة وال ... وإضجاع را كل الفواتح ذكره ( 
  ) وها صف رضى حلوا وحتت جىن حال ... وكم صحبة يا كاف واخللف ياسر ( 
  ) وبصر وهم أدرى وباخللف مثال ... شفا صادقا حم خمتار صحبة ( 
  )  لدى مرمي هايا وحا جيده حال... وذو الرا لورش بني يني ونافع ( 
  ) وحيث ضياء وافق اهلمز قنبال ... نفصل يا حق عال ساحر ظىب ( 
  ) وقل أجل املرفوع بالنصب كمال ... ويف قضي الفتحان مع ألف هنا ( 
  ) القيامة ال األوىل وباحلال أوال ... وقصر وال هاد خبلف زكا ويف ( 
  ) ال ويف الروم واحلرفني يف النحل أو... وخاطب عما يشركون هنا شذا ( 



  ) متاع سوى حفص برفع حتمال ... يسريكم قل فيه ينشركم كفى ( 
  ) ويف باء تبلو التاء شاع تنزال ... وإسكان قطعا دون ريب وروده ( 
  ) وأخفى بنو محد وحفف شلشال ... ويا ال يهدي اكسر صفيا وهاه نل ( 
  ) وخاطب فيها جيمعون له مال ... ولكن خفيف وارفع الناس عنهما ( 
  ) وأصغر فارفعه وأكرب فيصال ... ويعزب كسر الضم مع سبأ رسا ( 
  ) بيا وقف حفص مل يصح فيحمال ... مع املد قطع السحر حكم تبوءا ( 
  ) بالفتح واإلسكان قبل مثقال ... وتتبعان النون خف مدا وماج ( 
  ) وجنعل صف واخلف ننج رضى عال ... ويف أنه اكسر شافيا وبنونه ( 
  ) وريب مع أجري وإين ويل حال ... ثاين ونفسي ياؤها وذاك هو ال( 

  سورة هود

  ) وباديء بعد الدال باهلمز حلال ... وإين لكم بالفتح حق رواته ( 
  ) فعميت اضممه وثقل شذا عال ... ومن كل نون مع قد افلح عاملا ( 
  ) بين هنا نص ويف الكل عوال ... ويف ضم جمراها سواهم وفتح يا ( 
  ) وسكنه زاك وشيخه االوال ... ان يواليه أمحد وآخر لقم( 
  ) وغري ارفعوا إال الكسائي ذا املال ... ويف عمل فتح ورفع ونونوا ( 
  ) هنا غصنه وافتح هنا نونه دال ... وتسألن خف الكهف ظل محى وها ( 
  ) ويف النمل حصن قبله النون مثال ... ويومئذ مع سال فافتح آتى رضا ( 
  ) ينون على فصل ويف النجم فصال ... قان والعنكبوت مل مثود مع الفر( 
  ) ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كال ... منا لثمود نونوا واخفضوا رضى ( 
  ) وقصر وفوق الطور شاع تنزال ... هنا قال سلم كسره وسكونه ( 
  ) هنا حق إال امراتك ارفع وأبدال ... وفاسر أن اسر الوصل أصل دناوها ( 
  ) وخف وإن كال إىل صفوه دال ... ا فاضمم صحابا وسل به ويف سعدو( 
  ) يشدد ملا كامل نص فاعتال ... وفيها ويف ياسني والطارق العلى ( 
  ) ويرجع فيه الضم والفتح إذ عال ... ويف زخرف يف نص لسن خبلفه ( 
  ) النمل علما عم وارتاد منزال ... وخاطب عما يعملون هنا وآخر ( 
  ) وضيفي ولكين ونصحي فاقبال ... إين مثانيا وياآهتا عين و( 
  ) ومع فطرن أجري معا حتصى مكمال ... شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ( 

  سورة يوسف

  ) ووحد للمكي آيات الوال ... وياأبت افتح حيث جا البن عامر ( 
  ) وتأمننا للكل خيفى مفصال ... غيابات يف احلرفني باجلمع نافع ( 
  ) ونرتع ونلعب ياء حصم تطوال ... البعض عنهم  وأدغم مع إمشامه( 



  ) وبشراي حذف الياء ثبت وميال ... ويرتع سكون الكسر يف العني ذو محى ( 
  ) عن ابن العال والفتح عنه تفضال ... شفاء وقلل جهبذا وكالمها ( 
  ) لسان وضم التا لوا خلفه دال ... وهيت بكسر أصل كفؤ ومهزه ( 
  ) ويف املخلصني الكل حصن جتمال ... يف خملصا ثوى  ويف كاف فتح الالم( 
  ) فحرك وخاطب يعصرون مشردال ... معا وصل حاشا حج دأبا حلفصهم ( 
  ) دار وحفظا حافظا شاع عقال ... ونكتل بيا شاف وخيث يشاء نون ( 
  ) باالخبار يف قالوا أئنك دغفال ... وفتيته فتيانه عن شذا ورد ( 
  ) وتيأسوا اقلب عن البزي خبلف وأبدال ... استيأسوا وييأس معا واستيأس ( 
  ) ونون عال يوحى إليه شذا عال ... ويوحى إليهم كسر حاء مجيعها ( 
  ) كذا نل وخفف كذبوا ثابتا تال ... وثاين ننجي احذف وشدد وحركا ( 
  ) أراين معا نفسي ليحزنين حال ... وأين وإين اخلمس ريب بأربع ( 
  ) لعلي آبائي أيب فاخش موحال ... سبيلي يب ويل ويف إخويت حزين ( 

  سورة الرعد

  ) لدى خفضها رفع على حقه طال ... وزرع حنيل غري صنوان اوال ( 
  ) وقل بعده باليا يفضل شلشال ... وذكر تسقى عاصم وابن عامر ( 
  ) أءنا فذو استفهام الكل أوال ... وما كرر استفهامه حنو آئذا ( 
  ) سوى النازعات مع إذا وقعت وال ... مل والشام خمرب سوى نافع يف الن( 
  ) وهو يف الثاين أتى راشدا وال ... ودون عناد عم يف العنكبوت خمربا ( 
  ) وزاده نونا إننا عنهما اعتال ... سوى العنكبوت وهو يف النمل كن رضا ( 
  ) أصوهلم وامدد لوا حافظ بال ... وعم رضا يف النازعات وهم على ( 
  ) وباق دنا هل يستوي صحبة تال ... اد ووال قف وواق بيائه وه( 
  ) وصدوا ثوى مع صد يف الطول واجنال ... وبعد صحاب يوقدون وضمهم ( 
  ) ويثبت يف ختفيفه حق ناصر ويف الكافر الكفار باجلمع ذلال ( 

  سورة إبراهيم

  ) اف شلشال امدده واكسر وارفع الق... ويف اخلفض يف اهللا الذي الرفع عم خالق ( 
  ) مصرخي اكسر حلمزة جممال ... ويف النور واخفض كل فيها واالرض هاهنا ( 
  ) حكاها مع الفراء مع ولد العال ... كها وصل او للساكنني وقطرب ( 
  ) وأفئدة باليا خبلف له وال ... وضم كفا حصن يضلوا يضل عن ( 
  ) ادي خذ مال وما كان يل إين عب... ويف لتزول الفتح وارفعه راشدا ( 

  سورة احلجر



  ) تنزل ضم التا لشعبة مثال ... ورب خفيف إذ منا سكرت دنا ( 
  ) املالئكة املرفوع عن شائد عال ... وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب ( 
  ) واكسره حرميا وما احلذف أوال ... وثقل للمكي نون تبشرون ( 
  ) رافقن محال  وهن بكسر النون... ويقنط معه يقنطون وتقنطوا ( 
  ) ننجني شفا منجوك صحبته دال ... ومنجوهم خف ويف العنكبوت ( 
  ) بنايت وأين مث إين فاعقال ... قدرنا هبا والنمل صف وعباد مع ( 

  سورة النحل

  ) ويف شركاي اخللف يف اهلمز هلهال ... وينبت نون صح يدعون عاصم ( 
  ) هم حلمزة وصال معا يتوفا... ومن قبل فيهم يكسر النون نافع ( 
  ) وخاطب تروا شرعا واالخر يف كال ... مسا كامال يهدي بضم وفتحة ( 
  ) املؤنث للبصري قبل تقبال ... ورا مفرطون اكسر أضا يتفيؤ ( 
  ) لشعبة خاطب جيحدون معلال ... وحق صحاب ضم نسقيكمو معا ( 
  ) الذين النون داعيه نوال ... وظعنكمو إسكانه ذائع وجنزين ( 
  ) وعنه روى النقاش نونا موهال ... ملكت وعنه نص االخفش ياءه ( 
  ) ويكسر يف ضيق مع النمل دخلال ... سوى الشام ضموا واكسروا وافتنوا هلم ( 

  سورة اإلسراء

  ) راو وضم اهلمز واملد عدال ... ويتخذوا غيب حال ليسوء نون ( 
  ) ردال كفى يبلغن امدده واكسر مش... مسا ويلقاه يضم مشددا ( 
  ) بفتح دنا كفؤا ونون على اعتال ... وعن كلهم شدد وفا أف كلها ( 
  ) وحركه املكي ومد ومجال ... وبالفتح والتحريك خطأ مصوب ( 
  ) حبرفيه بالقسطاس كسر شذ عال ... وخاطب يف يسرف شهود وضمنا ( 
  ) وكر وال تنوين ذكرا مكمال ... وسيئة يف مهزه اضمم وهائه ( 
  ) شفاء ويف الفرقان يذكر فصال ... مع الفرقان واضمم ليذكروا وخفف ( 
  ) يقولون عن دار ويف الثان نزال ... ويف مرمي بالعكس حق شفاؤه ( 
  ) شفا واكسروا إسكان رجلك عمال ... مسا كفله أنث يسبح عن محى ( 
  ) فيغرقكم واثنا يرسل يرسال ... وخيسف حق نونه ويعيدكم ( 
  ) مسا صف نآى أخر معا مهزه مال ... سكون وقصره  خالفك فافتح مع( 
  ) وعم ندى كسفا بتحريكه وال ... تفجر يف االىل كتقتل ثابت ( 
  ) ويف الروم سكن ليس باخللف مشكال ... ويف سبأ حفص مع الشعراء قل ( 
  ) علمت رضى والياء يف ريب اجنال ... وقل قال االوىل كيف دار وضم تا ( 



  سورة الكهف

  ) على ألف التنوين يف عوجا بال ... ته حفص دون قطع لطيفة وسك( 
  ) بل ران والباقون ال سكت موصال ... ويف نون من راق ومرقدنا والم ( 
  ) ومن بعده كسران عن شعبة اعتال ... ومن لدنه يف الضم أسكن مشمه ( 
  ) وكلهم يف اهلا على أصله تال ... وضم وسكن مث ضم لغريه ( 
  ) وتزور للشامي كتحمر وصال ... فتح مع الكسر عمه وقل مرفقا ( 
  ) وحرميهم ملئت يف الالم ثقال ... وتزاور التخفيف يف الزاي ثابت ( 
  ) وفيه عن الباقني كسر تأصال ... بورقكم االسكان يف صفو حلوه ( 
  ) وتشرك خطاب وهو باجلزم كمال ... وحذفك للتنوين من مائة شفا ( 
  ) حبرفيه واإلسكان يف امليم حصال ... عاصم  ويف مثر ضميه يفتح( 
  ) ويف الوصل لكنا فمد له مال ... ودع ميم خريا منهما حكم ثابت ( 
  ) على رفعه حرب سعيد تأوال ... وذكر تكن شاف ويف احلق جره ( 
  ) نسري واىل فتحها فنر مال ... وعقبا سكون الضم نص فىت ويا ( 
  ) ويوم يقول النون محزة فضال ... ويف النون أنث واجلبال برفعهم ( 
  ) سوى عاصم والكسر يف الالم عوال ... ملهلكهم ضموا ومهلك أهله ( 
  ) ومعه عليه اهللا يف الفتح وصال ... وها كسر أنسانيه ضم حلفصهم ( 
  ) وقل أهلها بالرفع راويه فصال ... لتغرق فتح الضم والكسر غيبة ( 
  ) ن لدين خف صاحبه إىل ونو... ومد وحفف ياء زاكية مسا ( 
  ) ختذت فخفف واكسر اخلاء دم حال ... وسكن وأمشم ضمه الدال صادقا ( 
  ) وفوق وحتت امللك كافيه ظلال ... ومن بعد بالتخفيف يبدل ههنا ( 
  ) وحامية باملد صحبته كال ... فأتبع خفف يف الثالثة ذاكرا ( 
  ) نصب الرفع واقبال جزاء فنون وا... ويف اهلمز ياء عنهمو وصحاهبم ( 
  ) الضم مفتوح وياسني شد عال ... على حق السدين سدا صحاب حقق ( 
  ) ويف يفقهون الضم والكسر شكال ... ويأجوج مأجوج امهز الكل ناصرا ( 
  ) خراجا شفا واعكس فخرج له مال ... وحرك هبا واملؤمنني ومده ( 
  )  عن شعبة املال مع الضم يف الصدفني... ومكنين أظهر دليال وسكنوا ( 
  ) لدى ردما ائتوين وقبل اكسر الوال ... كما حقه ضماه وامهز مسكنا ( 
  ) وال كسر وابدأ فيهما الياء مبدال ... لشعبة والثاين فشا صف خبلفه ( 
  ) بقطعهما واملد بدءا وموصال ... وزد قبل مهز الوصل والغري فيهما ( 
  ) ن تنفد التذكري شاف تأوال وأ... وطاء فما اسطاعوا حلمزة شددوا ( 
  ) وما قبل إن شاء املضافات جتتال ... ثالث معي دوين وريب بأربع ( 

  سورة مرمي



  ) خلقت خلقنا شاع وجها جممال ... وحرفا يرث باجلزم خلو رضى وقل ( 
  ) عتيا صليا مع جثيا شذا عى ... وضم بكيا كسره عنهما وقل ( 
  ) لف ونسيا فتحه فائز عال خب... ومهز أهب باليا جرى حبره ( 
  ) وخف تساقط فاصال فتحمال ... ومن حتتها اكسر واخفض الدهر عن شذا ( 
  ) ويف رفع قول احلق نصب ند كال ... وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم ( 
  ) خبلف إذا ما مت موفني وصال ... وكسر وأن اهللا ذاك وأخربوا ( 
  ) ئيا ابدل مدغما باسطا مال دنا ر... وننجي خفيفا رض مقاما بضمه ( 
  ) شفاء ويف نوح شفا خقه وال ... وولدا هبا والزخرف اضمم وسكنن ( 
  ) وطا يتفطرن اكسروا غري اثقال ... وفيها ويف الشورى يكاد أتى رضا ( 
  ) كمال ويف الشورى حال صفوه وال ... ويف التاء نون ساكن حج يف صفا ( 
  ) وريب وآتاين مضافاهتا العال . ..وراءي واجعل يل وإين كالمها ( 

  سورة طه

  ) معا وافتحوا إين أنا دائما حال ... حلمزة فاضمم كسرها اهله امكثوا ( 
  ) ويف اخترتك اخترناك فاز وثقال ... ونون هبا والنازعات طوى ذكا ( 
  ) غريه واضمم وأشركه كلكال ... وأنا وشام قطع أشدد وضم يف ابتدا ( 
  ) مهادا ثوى واضمم سوى يف ند كال ... بعد فتح وساكن مع الزخرف اقصر ( 
  ) ممال وقوف يف األصول تأصال ... ويكسر باقيهم وفيه ويف سدى ( 
  ) وختفيف قالوا إن عامله دال ... فيسحتكم ضم وكسر صحاهبم ( 
  ) دنا فامجعوا صل وافتح امليم حوال ... وهذين يف هذان حج وثقله ( 
  ) اجلزم مع أنثى خييل مقبال ... قف ارفع وقل ساحر سحر شفا وتل( 
  ) شفا ال ختف بالقصر واجلزم فصال ... وأجنيتكم واعدتكم ما رزقتكم ( 
  ) ويف الم حيلل عنه واىف حملال ... وحا فيحل الضم يف كسره رضا ( 
  ) هنى ومحلنا ضم واكسر مثقال ... ويف ملكنا ضم شفا وافتحوا أويل ( 
  ) شذا وبكسر الالم ختلفه حال ... بصروا كما عند حرمي وخاطب ي( 
  ) ويف ضمه افتح عن سوى ولد العال ... دراك ومع ياء بننفخ ضمه ( 
  ) وأنك ال يف كسره صفوة العال ... وبالقصر للمكي واجزم فال خيف ( 
  ) عن أويل حفظ لعلي أخي حال ... وبالضم ترضى صف رضا يأهتم مؤنث ( 
  ) عني نفسي إنين رأسي اجنال ... حشرتين وذكري معا إين معا يل معا ( 

  سورة األنبياء عليهم السالم

  ) وقل أومل ال واو داريه وصال ... وقل قال عن شهد وآخرها عال ( 
  ) سوى اليحصيب والصم بالرفع وكال ... وتسمع فتح الضم والكسر غيبة ( 



  )  ومثقال مع لقما بالرفع أكمال... وقال به يف النمل والروم دارم ( 
  ) ليحصنكم صايف وأنث عن كال ... جذاذا بكسر الضم راو ونونه ( 
  ) وجرم وننجي احذف وثقل كذي صال ... وسكن بني الكسر والقسر صحبة ( 
  ) معي مسين إين عبادي جمتال ... وللكتب امجع عن شذا ومضافها ( 

  سورة احلج

  ) خال ليقطع بكسر الالم كم جيده ... سكارى معا سكرى شفا وحمرك ( 
  ) ليقضوا سوى بزيهم نفر جال ... ليوفوا ابن ذطوان ليطوفوا له ( 
  ) ورفع سواء غري حفص تنخال ... ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم إلفة ( 
  ) وليوفوا فحركه لشعبة أثقال ... وغري صحاب يف الشريعة مث ( 
  ) معا منسكا بالكسر يف الشني شلشال ... فتخطفه عن نافع مثله وقل ( 
  ) يدافع واملضموم يف أذن اعتال ... ويدفع حق بني فتحيه ساكن  (
  ) عم عاله هدمت خف إذ دال ... نعم حفظوا والفتح يف تا يقاتلون ( 
  ) يعدون فيه الغيب شايع دخلال ... وبصري اهلكنا بتاء وضمها ( 
  ) خق بال مد ويف اجليم ثقال ... ويف سبأ حرفان معها معاجزين ( 
  ) سوى شعبة والياء بييت مجال ... لقمان يدعون غلبوا واالول مع ( 

  سورة املؤمنون

  ) صالهتم شاف وعظما كذي صال ... أماناهتم وحد ويف سال داريا ( 
  ) بتنبت واملفتوح سيناء ذلال ... مع العظم واضمم واكسر الضم حقه ( 
  ) ونون تترا حقه واكسر الوال ... وضم وفتح منزال غري شعبة ( 
  ) وهتجرون بضم واكسر الضم أمجال ... ثوى والنون حفف كفى وأن ( 
  ) ويف اهلاء رفع اجلر عن ولد العال ... ويف الم هللا األخريين حذفهما ( 
  ) شقوتنا وامدد وحركه شلشال ... وعامل خفض الرفع عن نفر وفتح ( 
  ) على ضمه أعطى شفاء وأكمال ... وكسرك سخريا هبا وبصادها ( 
  ) يف الضم فتح واكسر اجليم واكمال ... سر شريف وترجعون وفب أهنم ك( 
  ) شفا وهبا ياء لعلي علال ... ويف قال كم قل دون شك بعده ( 

  سورة النور

  ) حيركه املكي وأربع أوال ... وحق وفرضنا ثقيال ورأفة ( 
  ) أن غضب التخفيف والكسر أدخال ... صحاب وغري احلفص خامسة األخري ( 
  ) وغري أويل بالنصب صاحبه كال ... اجلر يشهد شائع ويرفع بعد ( 



  ) ويف مده واهلمز صحبته حال ... ودري اكسر ضمه حجة رضا ( 
  ) املؤنث صف شرعا وحق تفعال ... يسبح فتح البا كذا صف ويوقد ( 
  ) لدى ظلمات جر دار وأوصال ... وما نون البزي سحاب ورفعهم ( 
  ) ويف يبدلن اخلف صاحبه دال ... قا كما استخلف اضممه مع الكسر صاد( 
  ) وال وقف قبل النصب إن قلت أبدال ... وثاين ثالث ارفع سوى صحبة وقف ( 

  سورة الفرقان

  ) وجيعل برفع دل صافيه كمال ... ونأكل منها النون شاع وجزمنا ( 
  ) شام وخاطب تستطيعون عمال ... وحنر يا دار عال فيقول نون ( 
  ) املالئكة املرفوع ينصب دخلال ... ارفع وخف ونزل زده النون و( 
  ) ويأمر شاف وامجعوا سرجا وال ... تشقق خف الشني مع قاف غالب ( 
  ) يضاعف وخيلد رفع جزم كذي صال ... ومل يقتروا اضمم عم والكسر ضم ثق ( 
  ) ويلقون فاضممه وحرك مثقال ... ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ( 
  ) وكم لو وليت تورث القلب أنصال ... يتين سوى صحبة والياء قومي ول( 

  سورة الشعراء

  ) ذاع وخلق اضمم وحرك به العال ... ويف حاذرون املد ماثل فارهني ( 
  ) مع اهلمز واخفضه ويف صاد غيطال ... كما يف ند واأليكة الالم ساكن ( 
  ) رفعهما علو مسا وتبجال ... ويف نزل التحفيف والروح واألمني ( 
  ) وفا فتوكل واو ظمآنه حال ... يكن لليحصيب وارفع آية وأنث ( 
  ) معا مع أيب إين معا ريب اجنال ... ويا مخس أجري مع عبادي ويل معي ( 

  سورة النمل

  ) دنا مكث افتح ضمه الكاف نوفال ... شهاب بنون ثق وقل يأتينين ( 
  ) ال وسكنه وانو الوقف زهرا ومند... معا سبأ افتح دون نون محى هدى ( 
  ) ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصال ... أال يسجدوا راو وقف مبتلى أال ( 
  ) له قبله والغري أدرج مبدال ... أراد أال ياهؤالء اسجدوا وقف ( 
  ) وليس مبقطوع فقف يسجدوا وال ... وقد قيل مفعوال وإن أدغموا بال ( 
  ) فثقال  متدونين اإلدغام فاز... وخيفون خاطب يعلنون على رضا ( 
  ) ووجه هبمز بعده الواو وكال ... مع السوق ساقيها وسوق امهزوا زكا ( 
  ) ومعا يف النون خاطب مشردال ... نقولن فاضمم رابعا ونبيتنه ( 
  ) لكوف وأما يشركون ند حال ... ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم ( 



  ) ال ذكا قبله يذكرون له ح... وشدد وصل وامدد بل ادارك الذي ( 
  ) وباليا لكل قف ويف الروم مشلال ... هبادي معا هتدي فشا العمي ناصبا ( 
  ) فشا تفعلون الغيب حق له وال ... وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه ( 
  ) ليبلوين الياءات يف قول من بال ... ومايل وأوزعين وإين كالمها ( 

  سورة القصص

  ) رفعها بعد شكال  وثالث... ويف نري الفتحان مع ألف ويائه ( 
  ) اضمم وكسر الضم ظاميه أهنال ... وحزنا بضم مع سكون شفا ويصدرا ( 
  ) كهف ضم الرهب واسكنه ذبال ... وجذوة اضمم فزت والفتح نل وصحبة ( 
  ) وقل قال موسى واحذف الواو دخلال ... يصدقين ارفع جزمه يف نصوصه ( 
  ) ق يف ساحران فتقبال سحران ث... منا نفر بالضم والفتح يرجعون ( 
  ) ويف خسف الفتحني حفص تنخال ... وجيىب خليط يعقلون حفظته ( 
  ) لعلي معا ريب ثالث معي اعتال ... وعندي وذو الثنيا وإين أربع ( 

  سورة العنكبوت

  ) حقا وهو حيث تنزال ... يروا صحبة خاطب وحرك ومد يف النشاءة ( 
  ) انصب بينكم عم صندال ونونه و... مودة املرفوع حق رواته ( 
  ) هنا آية من ربه صحبة دال ... ويدعون جنم حافظ وموحد ( 
  ) صفو وحرف الروم صافية حلال ... ويف ونقول الياء حصن ويرجعون ( 
  ) مع خفه واهلمز بالياء مشلال ... وذات ثالث سكنت بانبوئنن ( 
  ) ا هبا اجنال وريب عبادي أرضي الي... وإسكان ول فاكسر كما حج جا ندى ( 

  ومن سورة الروم إىل سورة سبأ

  ) نذيق زكا للعاملني اكسروا عال ... وعاقبة الثاين مسا وبنونه ( 
  ) أتى وامجعوا آثار كم شرفا عال ... لريبوا خطاب ضم والواو ساكن ( 
  ) ورمحة ارفع فائزا وحمصال ... وينفع كويف ويف الطول حصنه ( 
  ) تصعر مبد خف إذ شرعه حال ...  ويتخذ املرفوع غري صحاهبم( 
  ) وضم وال تنوين عن حسن آعتال ... ويف نعمة حرك وذكر هاؤها ( 
  ) فشا خلقه التحريك حصن تطوال ... سوى ابن العال والبحر أخفي سكونه ( 
  ) مبا يعملون اثنان عن ولد العال ... ملا صربوا فاكسر وخفف شذا وقل ( 
  ) ذكا وبياء ساكن حج مهال ... ده وباهلمز كل الألء والياء بع( 
  ) وقف مسكنا واهلمز زاكيه جبال ... وكالياء مكسورا لورش وعنهما ( 



  ) ويف اهلاء حفف وامدد الظاء ذبال ... وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم ( 
  ) هنا وهنا الظاء حفف نوفال ... وخففه ثبت ويف قد مسع كما ( 
  ) رسول السبيال وهو يف الوقف يف حال وال... وحق صحاب قصر وصل الظنون ( 
  ) وآتوها على املد ذو حال ... مقتم حلفص ضم والثن عم يف الدخان ( 
  ) وقصر كفا حق يضاعف مثقال ... ويف الكل ضم الكسر يف أسوة ندى ( 
  ) حسن وتعمل نؤت بالياء مشلال ... وباليا وفتح العني رفع العذاب حصن ( 
  ) حيل سوى البصري وخامت وكال ... له ثوى  وقرن افتح إذ نصوا يكون( 
  ) كفى وكثريا نقطة حتت نفال ... بفتح منا ساداتنا امجع بكسرة ( 

  سورة سبأ وفاطر

  ) خفضه عم من رجز أليم معا وال ... وعامل قل عالم شاع ورفع ( 
  ) وخنسف نشأ نسقط هبا الياء مشلال ... على رفع خفض امليم دل عليمه ( 
  ) مهزته ماض وأبدله إذ حال ... رفع صح منسأته سكون  ويف الريح( 
  ) ويف الكاف فافتح عاملا فتبجال ... مساكنهم سكنه واقصر على شذا ( 
  ) رفع مساكم صاب أكل أضف حال ... جنازي بياء وافتح الزاي والكفور ( 
  ) وصدق للكويف جاء مثقال ... وحق لوا باعد بقصر مشددا ( 
  ) ومن أذن اضمم حلو شرع تسلسال ... كسر كامل وفزع فتح الضم وال( 
  ) التتناوش حلوا صحبة وتوصال ... ويف الغرفة التوحيد فاز ويهمز ( 
  ) وقل رفع غري اهللا باخلفض شكال ... وأجري عبادي ريب اليا مضافها ( 
  ) وكل به ارفع وهو عن ولد العال ... وجنزي بياء ضم مع فتح زايه ( 
  ) فشا بينات قصر حق فىت عال ... ض مهزا سكونه ويف السيء املخفو( 

  سورة يس

  ) وخفف فعززنا لشعبه حممال ... وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه ( 
  ) ووالقمر ارفعه مسا ولقد حال ... وما علمته حيذف اهلاء صحبة ( 
  ) حلو بر وسكنه وخفف فتكمال ... وخا خيصمون افتح مسا لذ وأخف ( 
  ) ظالل بضم واقصر الالم شلشال ... وكسر يف  وساكن شغل ضم ذكرا( 
  ) أخو نصرة واضمم وسكن كذي حال ... وقل جبال مع كسر ضميه ثقله ( 
  ) ومحزة واكسر عنهما الضم أثقال ... وننكسه فاضممه وحرك لعاصم ( 
  ) خبلف هدى مايل وإين معا حال ... لينذر دم غصنا واالحقاف هم هبا ( 

  سورة الصافات



  ) وذروا بال روم هبا التا فثقال ... زجرا ذكرا ادغم محزة وصفا و( 
  ) فاملغريات يف ذكرا وصبحا فحصال ... وخالدهم باخللف فامللقيات ( 
  ) انصبوا صفوة يسمعون شذا عال ... بزينة نون يف ند والكواكب ( 
  ) معا أو آباؤنا كيف بلال ... بثقليه واضمم تا عجبت شذا وساكن ( 
  ) يف االخرى ثوى واضمم يزفون فاكمال ... الزاي فاكسر شذا وقل  ويف ينزفون( 
  ) وإلياس حذف اهلمز باخللف مثال ... وماذا تري بالضم والكسر شائع ( 
  ) ورب وإلياسني بالكسر وصال ... وغري صحاب رفعه اهللا ربكم ( 
  ) وإنين وذو الثنيا وأين أمجال ... مع القصر مع إسكان كسر دنا غىن ( 

  ة صسور

  ) له الرحب وحد عبدنا قبل دخلال ... وضم فواق شاع خالصة أضف ( 
  ) وثقل غساقا معا شائد عال ... ويف يوعدون دم حال وبقاف دم ( 
  ) ووصل اختذناهم حال شرعه وال ... وآخر للبصري بضم وقصره ( 
  ) وإين وبعدي مسين لعنيت إىل ... وفاحلق يف نصر وخذ ياء يل معا ( 

  رسورة الزم

  ) مع الكسر حق عبده امجع مشردال ... أمن خف حرمي فشا مد ساملا ( 
  ) ورمحته مع ضره النصب محال ... وقل كاشفات ممسكات منونا ( 
  ) شاف مفازات آمجعوا شاع صندال ... وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع ( 
  ) فتحت خفف ويف النبأ العال ... وزد تأمروين النون كهفا وعم خففه ( 
  ) وإين معا مع يا عبادي فحصال ... لكوف وخذ يا تأمروين أرادين ( 

  سورة املؤمن

  ) بكاف كفى أو أن زد اهلمز مثال ... ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم ( 
  ) ورفع الفساد انصب إىل عاقل حال ... وسكن هلم واضمم بيظهر واكسرن ( 
  ) وا نفر صال ونوا من محيد أدخل... فأطلع ارفع غري حفص وقلب نو ( 
  ) كهف مسا واحفظ مضافاهتا العال ... على الوصل واضمم كسره يتذكرون ( 
  ) لعلي ويف مايل وأمري مع إىل ... ذروين وادعوين وإين ثالثة ( 

  سورة فصلت



  ) وقول مميل السني لليث أمخال ... وإسكان حنسات به كسره ذكا ( 
  ) مع عم عقنقال وأعداد خذ واجل... وحنشر ياء ضم مع فتح ضمه ( 
  ) ويا ريب به اخللف جبال ... لدى مثرات مث يا شركائي املضاف ( 

  سورة الشورى والزخرف والدخان

  ) غري صحاب يعلم ارفع كما اعتال ... ويوحى بفتح احلاء دان ويفعلون ( 
  ) كبائر فيها مث يف النجم مشلال ... مبا كسبت ال فاء عم كبري يف ( 
  ) أتانا وأن كنتم بكسر شذا العال ... يوحي مسكنا ويرسل فارفع مع ف( 
  ) عباد برفع الدل يف عند غلغال ... وينشأ يف ضم وثقل صحابه ( 
  ) أمينا وفيه املد باخللف بلال ... وسكن وزد مهزا كواو أؤشهدوا ( 
  ) وحتريكه بالضم ذكر أنبال ... وقل قال عن كفؤ وسقفا بضمه ( 
  ) وأسورة سكن وبالقصر عدال ... ا وحكم صحاب قصر مهزة جاءن( 
  ) يصدون كسر الضم يف حق هنشال ... ويف سلفا ضما شريف وصاده ( 
  ) وقل ألفا للكل ثالثا ابدال ... ءآهلة كوف حيقق ثانيا ( 
  ) ويف ترجعون الغيب شايع دخلال ... ويف تشتهيه تشتهي حق صحبة ( 
  ) اطب تعلمون كما اجنال نصري وخ... ويف قيله اكسر واكسر الضم بعد يف ( 
  ) ورب السموات اخفضوا الرفع مثال ... بتحيت عبادي اليا ويغلي دنا عال ( 
  ) ربيعا وقل إين ويل الياء محال ... وضم اعتلوه اكسر غىن إنك افتحوا ( 

  سورة الشريعة واألحقاف

  ) وإن ويف أضمر بتوكيد اوال ... معا رفع آيات على كسره شفا ( 
  ) به الفتح واإلسكان والقصر مشال ... نص مسا وغشاوة لنجزي يا ( 
  ) إحسانا لكوف حتوال ... ووالساعة ارفع غري محزة حسنا احملسن ( 
  ) وبعد بياء ضم فعالن وصال ... وغري صحاب أحسن ارفع وقبله ( 
  ) نوفيهم باليا له حق هنشال ... وقل عن هشام أدغموا تعدانين ( 
  ) مساكنهم بالرفع فاشيه نوال ... مم وبعده وقل ال ترى بالغيب واض( 
  ) وإين وأوزعين هبا خلف من بال ... وياء ولكنين ويا تعدانين ( 

  ومن سورة حممد صلى اهللا عليه وسم إىل سورة الرمحن عز و جل 
  ) على حجة والقصر يف آسن دال ... وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا ( 
  ) وكسر وحتريك وأملي حصال  ...ويف آنفا خلف هدى وبضمهم ( 
  ) نعلم اليا صف ونبلو وآقبال ... وأسرارهم فاكسر صحابا ونبلوننكم ( 
  ) ويف ياء يؤتيه غدير تسلسال ... ويف يؤمنوا حق وبعد ثالثة ( 



  ) بالم كالم اهللا والقصر وكال ... وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما ( 
  ) اقصر فآزره مال دعا ماجد و... مبا يعملون حج حرك شطأه ( 
  ) صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخلال ... ويف يعملون دم يقول بياء آذ ( 
  ) وقل مثل ما بالرفع مشم صندال ... وباليا ينادي قف دليال خبلفه ( 
  ) وقوم خبفض امليم شرف محال ... ويف الصعقة اقصر مسكن العني راويا ( 
  ) سروا دنيا وإن افتحوا آجلال ألتنا اك... وبصر وأتبعنا بواتبعت وما ( 
  ) لسان عاب باخللف زمال ... رضا يصعقون اضممه كم نص واملسيطرون ( 
  ) وكذب يرويه هشام مثقال ... وصاد كزاي قام باخللف ضبعه ( 
  ) مناءة للمكي زد اهلمز واحفال ... متارونه مترونه وافتحوا شذا ( 
  ) طب تعلمون فطب كال محيدا وخا... ويهمز ضيزى خشعا خاشعا شفا ( 

  سورة الرمحن عز و جل 
  ) بنصب كفى والنون باخلفض شكال ... وواحلب ذو الرحيان رفع ثالثها ( 
  ) ويف املنشآت الشني بالكسر فامحال ... وخيرج فاضمم وافتح الضم إذ محى ( 
  ) شواظ بكسر الضم مكيهم جال ... صحيحا خبلف نفرغ الياء شائع ( 
  ) يطمث يف االوىل ضم هتدى وتقبال ... ق وكسر وميم ورفع حناس جر ح( 
  ) شيوخ ونص الليث بالضم األوال ... وقال به لليث يف الثان وحده ( 
  ) وجيه وبعض املقرئني به تال ... وقول الكسائي ضم أيهما تشا ( 
  ) بواو ورسم الشام فيه متثال ... وآخرها يا ذي اجلالل ابن عامر ( 

  يدسورة الواقعة واحلد

  ) وعربا سكون الضم صحح فاعتلى ... وحور وعني خفض رفعهما شفا ( 
  ) ندى الصفو واستفهام إنا صفا وال ... وخف قدرنا دار وانضم شرب يف ( 
  ) وقد أخذ اضمم واكسر اخلاء حوال ... مبوقع باإلسكان والقصر شائع ( 
   )وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصال ... وميثاقكم عنه وكل كفى ( 
  ) إذ عز والصادان من بعد دم صال ... ويؤحذ غري الشام ما نزل اخلفيف ( 
  ) هو احذف عم وصال موصال ... وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغين ( 

  ومن سورة اجملادلة إىل سورة ن

  ) وقدمه واضمم جيمه فتكمال ... ويف يتناجون اقصر النون ساكنا ( 
  ) عال عم وامدد يف اجملالس نوفال ...  وكسر انشزوا فاضمم معا صفو خلفه( 
  ) ومع دولة أنث يكون خبلف ال ... ويف رسلي اليا خيربون الثقيل حز ( 
  ) ذوي أسوة إين بياء توصال ... وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ( 



  ) بكسر ثوى والثقل شافيه كمال ... ويفصل فتح الضم نص وصاده ( 
  ) تنونه واخفض نوره عن شذا دال . ..ويف متسكوا ثقل حال ومتم ال ( 
  ) مسا وتنجيكم عن الشام ثقال ... وهللا زد الما وأنصار نونا ( 
  ) وخشب سكون الضم زاد رضا حال ... وبعدي وأنصاري بياء إضافة ( 
  ) أكون بواو وانصبوا اجلزم حفال ... وخف لووا إلفا مبا يعملون صف ( 
  ) ص وبالتخفيف عرف رفال حلف... وبالغ ال تنوين مع خفص أمره ( 
  ) على القصر والتشديد شق هتلال ... وضم نصوحا شعبة من تفوت ( 
  ) ويف الوصل االوىل قنبل واوا ابدال ... وآمنتمو يف اهلمزتني أصوله ( 
  ) من رض معي باليا وأهلكين اجنال ... فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون ( 

  ومن سورة ن إىل سورة القيامة

  ) ومن قبل فاكسر وحرك روى حال ... يف يزلقونك خالد وضمهم ( 
  ) وسلطانيه من دون هاء فتوصال ... وخيفى شفاء ماليه ماهيه فصل ( 
  ) خبلف له داع ويعرج رتال ... ويذكرون يؤمنون مقاله ( 
  ) من اهلمز أو من واو او ياء أبدال ... وسال هبمز غصن دان وغريهم ( 
  ) شهاداهتم باجلمع حفص تقبال ... وقل  ونزاعة فارفع سوى حفصهم( 
  ) كرام وقل ودا به الضم أعمال ... إىل نصب فاضمم وحرك به عال ( 
  ) مع الواو فافتح إن كم شرفا عال ... دعائي وإين مث بييت مضافها ( 
  ) ويف أنه ملا بكسر صوى العال ... وعن كلهم أن املساجد فتحه ( 
  ) هنا قل فشا نصا وطاب تقبال .. .ونسلكه يا كوف ويف قال إمنا ( 
  ) خبلف ويا ريب مضاف جتمال ... وقل لبدا يف كسره الضم الزم ( 
  ) ورب خبفض الرفع صحبته كال ... ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا ( 
  ) وثلثي سكون الضم الح ومجال ... وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ظىب ( 
  ) بر فامهزه وسكن عن اجتال وأد... ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قل اذ ( 
  ) وما يذكرون الغيب خص وخلال ... فبادر وفامستنفره عم فتحه ( 

  ومن سورة القيامة إىل سورة النبأ

  ) حيبون حق كف ميىن عال عال ... ورا برق افتح آمنا يذرون مع ( 
  ) وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فال ... سالسل نون إذ رووا صرفه لنا ( 
  ) رضا صرفه واقصره يف الوقف فيصال ... اريرا فنونه إذ دنا زكا وقو( 
  ) ميد هشام واقفا معهم وال ... ويف الثان نون إذ رووا صرفه وقل ( 
  ) وخضر برفع اخلفض عم حال عال ... وعاليهم اسكن واكسر الضم إذ فشا ( 



  ) تشاءون حصن وقتت واوه حال ... واستربق حرمي نصر وخاطبوا ( 
  ) رسا ومجاالت فوحد شذا عال ... باقيهم قدرنا ثقيال إذ  وباهلمز( 

  ومن سورة النبأ إىل سورة العلق

  ) كذابا بتخفيف الكسائي أقبال ... وقل البثني القصر فاش وقل وال ( 
  ) ذلول ويف الرمحن ناميه كمال ... ويف رفع با رب السموات خفضه ( 
  ) ان حرمي اثقال تزكى تصدى الث... وناخرة باملد صحبتهم ويف ( 
  ) وإنا صببنا فتحه ثبته تال ... فتنفعه يف رفعه نصب عاصم ( 
  ) شريعة حق شعرت عن أويل مال ... وخفف حق سجرت ثقل نشرت ( 
  ) فعد لك الكويف وحقك يوم ال ... وظابضنني حق راو وخف يف ( 
  ) بفتح وقدم مده راشدا وال ... ويف فاكهني اقصر عال وختامه ( 
  ) وباتركنب اضمم حيا عم هنال ... ثقيال ضم عم رضا دنا  يصلى( 
  ) اجمليد شفا واخلف قدر رتال ... وحمفوظ اخفض رفعه خص وهو يف ( 
  ) صفا تسمع التذكري حق وذو جال ... وبل يوثرون حز وتصلى يضم حز ( 
  ) مصيطر امشم ضاع واخللف قلال ... وضم أولوا حق والغية هلم ( 
  ) فقدر يروي اليحصيب مثقال ... وتر بالكسر شائع وبالسني لذ وال( 
  ) حيضون فتح الضم باملد مثال ... وأربع غيب بعد بل ال حصوهلا ( 
  ) وياءان يف ريب وفك ارفعن وال ... يعذب فافتحه ويوثق راويا ( 
  ) مع الرفع إطعام ندى عم فاهنال ... وبعد اخفضن واكسر ومد منونا ( 
  ) وال عم يف والشمس بالفاء واجنال ... فىت محى  ومؤصدة فامهز معا عن( 

  ومن سورة العلق إىل آخر القرآن

  ) رآه ومل يأخذ به متعمال ... وعن قنبل قصرا روى ابن جماهد ( 
  ) الربية فامهز آهال متأهال ... ومطلع كسر الالم رحب وحريف ( 
  ) مال ومجع بالتشديد شافيه ك... وتا ترون اضمم يف االوىل كما رسا ( 
  ) إليالف باليا غري شاميهم تال ... وصحبة الضمني يف عمد وعوا ( 
  ) ويل دين قل يف الكافرين حتصال ... وإيالف كل وهو يف اخلط ساقط ( 
  ) ومحالة املرفوع بالنصب نزال ... وها أيب هلب باالسكان دونوا ( 

  باب التكبري

  ) وض الذاكرين فتحمال وال تعد ر... روى القلب ذكر اهللا فاستسق مقبال ( 
  ) وما مثله للعبد حصنا وموئال ... وآثر عن اآلثار مثراة عذبه ( 



  ) غداة اجلزا من ذكره متقبال ... وال عمل أجنى له من عذابه ( 
  ) ينل خري أجر الذاكرين مكمال ... ومن شغل القرآن عنه لسانه ( 
  ) حتاال موصال مع اخلتم حال وار... وما أفضل األعمال إال افتتاحه ( 
  ) قرب اخلتم يروى مسلسال ... وفيه عن املكني تكبريهم مع اخلوامت ( 
  ) مع احلمد حىت املفلحون توسال ... إذا كربوا يف آخر الناس أردفوا ( 
  ) وبعض له من آخر الليل وصال ... وقال به البزي من آخر الضحى ( 
  ) القطع معه مبسمال  صل الكل دون... فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو ( 
  ) فللساكنني اكسره يف الوصل مرسال ... وما قبله من ساكن أو منون ( 
  ) وال تصلن هاء الضمري لتوصال ... وأدرج على إعرابه ما سوامها ( 
  ) ألمحد زاد ابن احلباب فهلال ... وقل لفظه اهللا أكرب وقبله ( 
  ) بتكبريه تال  وعن قنبل بعض... وقيل هبذا عن أيب الفتح فارس ( 

  باب خمارج احلروف وصفاهتا اليت حيتاج القارئ إليها

  ) جهابذة النقاد فيها حمصال ... وهاك موازين احلروف وما حكى ( 
  ) وعند صليل الزيف يصدق االبتال ... وال ريبة يف عينهن وال ربا ( 
  ) عنوا باملعاين عاملني وقوال ... وال بد يف تعيينهن من األوىل ( 
  ) هلن مبشهور الصفات مفصال ... فأبدا منها باملخارج مردفا ( 
  ) وحرفان منها أول احللق مجال ... ثالث بأقصى احللق واثنان وسطه ( 
  ) من احلنك احفظه وحرف بأسفال ... وحرف له أقصى اللسان وفوقه ( 
  ) فأقصاها حلرف تطوال ... ووسطهما منه ثالث وحافة اللسان ( 
  ) يعز وباليمىن يكون مقلال ... ألضراس وهو لديهما إىل ما يلي ا( 
  ) يلي احلنك األعلى ودونه ذو وال ... وحرف بأدناها إىل منتهاه قد ( 
  ) وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى ... وحرف يدانيه إىل الظهر مدخل ( 
  ) وحيىي مع اجلرمي معناه قوال ... ومن طرف هن الثالث لقطرب ( 
  ) ومنه ومن أطرافها مثلها اجنلى ... لثنايا ثالثة ومنه ومن عليا ا( 
  ) وحرف من أطراف الثنايا هي العال ... ومنه ومن بني الثنايا ثالثة ( 
  ) وللشفتني اجعل ثالثا لتعدال ... ومن باطن السفلى من الشفتني قل ( 
  ) سوى أربع فيهن كلمة أوال ... ويف أول من كلم بيتني مجعهما ( 
  ) جرى شرط يسرى ضارع الح نوفال ... وخال قاريء كما  أهاع حشا غا( 
  ) صفا سجل زهد يف وجوه بين مال ... رعى طهر دين مته ظل ذي ثنا ( 
  ) سكن وال إظهار يف األنف جيتلى ... وغنه تنوين ونون وميم إن ( 
  ) ومستفل فامجع باألضداد أمشال ... وجهر ورخو وانفتاح صفاهتا ( 
  ) للشديدة مثال ) أجدت كقطب ) ... ( ثت كسف شخصه ح( فمهموسها عشر ( 



  ) حروف املد والرخوكمال ) واي ( و ) ... عمرنل ( وما بني رخو والشديدة ( 
  ) هو الضاد والظا أعجما وإن امهال ... سبع علو ومطبق ) قظ خص ضغط ( و ( 
  ) صفري وشني بالتفشي تعمال ... وصاد وسني مهمالن وزايهما ( 
  ) كما املستطيل الضاد ليس بأغفال ... الم وراء وكررت ومنجرف ( 
  ) مخس قلقلة عال ) قطب جد ( ويف ... لعلة ) آوي ( كما األلف اهلاوي و ( 
  ) فهذا مع التوفيق كاف حمصال ... وأعرفهن القاف كل يعدها ( 
  ) إلكماهلا حسناء ميمونة اجلال ... وقد وفق اهللا الكرمي مبنه ( 
  ) ومع مائة سبعني زهرا وكمال ... تزيد ثالثة  وأبياهتا ألف( 
  ) كما عريت عن كل عوراء مفصال ... وقد كسيت منها املعاين عناية ( 
  ) منزهة عن منطق اهلجر مقوال ... ومتت حبمد اهللا يف اخللق سهلة ( 
  ) أخا ثقة يعفو ويغضي جتمال ... ولكنها تبغي من الناس كفؤها ( 
  ) فيا طيب األنفاس أحسن تأوال ... يها وليس هلا إال ذنوب ول( 
  ) فىت كان لإلنصاف واحللم معقال ... وقل رحم الرمحن حيا وميتا ( 
  ) وإن كان زيفا غري خاف مزلال ... عسى اهللا يدين سعيه جبوازه ( 
  ) ويا خري مأمول جدا وتفضال ... فيا خري غفار ويا خري راحم ( 
  ) حنانيك يا اهللا يا رافع العال  ...أقل عثريت وانفع هبا وبقصدها ( 
  ) أن احلمد هللا الذي وحده عال ... وآخر دعوانا بتوفيق ربنا ( 
  ) على سيد اخللق الرضا متنخال ... وبعد صالة اهللا مث سالمه ( 
  ) صالة تباري الريح مسكا ومندال ... حممد املختار للمجد كعبة ( 
  ) زرنبا وقرنفال بغري تناه ... وتبدي على أصحابه نفحاهتا ( 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  


	كتاب : حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعالمؤلف : القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي
	بسم الله الرحمن الرحيم
	باب الإستعاذة
	باب البسملة
	سورة أم القرآن
	باب الإدغام الكبير
	باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين
	باب هاء الكناية
	باب المد والقصر
	باب الهمزتين من كلمة
	باب الهمزتين من كلمتين
	باب الهمز المفرد
	باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
	باب وقف حمزة وهشام على الهمز
	باب الإظهار والإدغام
	ذكر ذال إذ
	ذكر دال قد
	ذكر تاء التأنيث
	ذكر لام هل وبل
	باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل
	باب حروف قربت مخارجها
	باب أحكام النون الساكنة والتنوين
	باب الفتح والإمالة وبين اللفظين
	باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف
	باب مذاهبهم في الراءات
	باب اللامات
	باب الوقف على أواخر الكلم
	باب الوقف على مرسوم الخط
	باب مذاهبهم في ياءات الإضافة
	باب ياءات الزوائد
	باب فرش الحروف سورة البقرة
	سورة آل عمران
	سورة النساء
	سورة المائدة
	سورة الأنعام
	سورة الأنفال
	سورة التوبة
	سورة يونس
	سورة هود
	سورة يوسف
	سورة الرعد
	سورة إبراهيم
	سورة الحجر
	سورة النحل
	سورة الإسراء
	سورة الكهف
	سورة مريم
	سورة طه
	سورة الأنبياء عليهم السلام
	سورة الحج
	سورة المؤمنون
	سورة النور
	سورة الفرقان
	سورة الشعراء
	سورة النمل
	سورة القصص
	سورة العنكبوت
	ومن سورة الروم إلى سورة سبأ
	سورة سبأ وفاطر
	سورة يس
	سورة الصافات
	سورة ص
	سورة الزمر
	سورة المؤمن
	سورة فصلت
	سورة الشورى والزخرف والدخان
	سورة الشريعة والأحقاف
	سورة الواقعة والحديد
	ومن سورة المجادلة إلى سورة ن
	ومن سورة ن إلى سورة القيامة
	ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ
	ومن سورة النبأ إلى سورة العلق
	ومن سورة العلق إلى آخر القرآن
	باب التكبير
	باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها


