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 لكل القراءات ليست مستوعبة و تقييدات غري حمررة هذه 
 ق التوفيوابهلل لفائدةخراجها لتعم هبا اإثران آايم الطلب أوقد مت تقييدها 
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 األصول
 اإلدغام وعدمه لغتان فمن أدغم فللتخفيف ومن أظهر فعلى األصل  -

 حرك اين متكن والثألول سا ري اواإلدغام للتجانس أو التقارب أو التماثل ومنه الكبري بني متحركني والصغ
 صلة اهلاء وحتريكها بدون صلة وإسكاهنا لغات  -
 وكذلك يف ميم اجلمع  -
 ألصل اعلى فالتحقيق والتسهيل أي مطلق التغيري لغتان ومن سهل فللتخفيف ومن حقق  -
 ألصل لى االسكت على اهلمز لتيسري النطق به ألنه حرف شديد جمهور وعدم السكت ع -
 الفتح واإلمالة لغتان  -
 ء وتفخيمها وترقيق الالم وتغليظها لغات ترقيق الرا -
 األصل  على الوقف ابهلاء على هاءات التأنيث املرسومة ابلتاء على الرسم وابهلاء -
 صل على األها فالوقف هباء السكت لغة والوصل ابملرسوم منها فمراعاة للرسم  ومن حذف -
فاء صل فاكتالو  يف حذفت منه على األصل ومن حذفهاوالوقف ابلياء أو الواو فيما  الوصل -

 غات ن وهي ليسك ابلكسرة أو الضمة ، ويف الوقف فمراعاة للرسم وألن املتحرك إذا وقف عليه
اء السكون صل البنة وأفتح ايء اإلضافة وسكوهنا لغتان واإلسكان هو األصل األول ألهنا مبني -

  ح .توالفتح هو األصل الثاين ألهنا اسم على حرف غري مرفوع وحرك للتقوية ابلف
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 الفاحتة
 "مالك يوم الدين" 

 فيها قراءاتن 
حرفا فهو  لزايدتهك" و مالك على وزن فاعل من ملك ميلك إلمجاعهم على قراءة "قل اللهم مالك املل

 زائد يف املعىن 
لك م" وألن لناساوملك على وزن فعل صفة مشبهة إلمجاعهم على قراءة "امللك القدوس" ، "ملك 

 ينبضم امليم وقد أمجعوا على "ملن امللك اليوم" أي يوم الد مصدرها "امللك"
  

 "الصراط" 
 فيها ثالث قراءات 

 ها . بعد الصراط ابلصاد اتباعا خلط املصحف وملناسبة االستعالء واإلطباق يف الطاء
 ه يبتلع من في الطريق ألن السراط ابلسني ألن السني هي األصل ألن الكلمة مشتقة من السرط وهو البلع

د ة فأمشت الصاد مهموسالصاالصراط ابلصاد املشمة صوت الزاي ملناسبة الطاء أكثر ألن الطاء جمهورة و 
 زااي للجهر الذي فيها وهي لغات 

 
 "عليهم" 

 فيها قراءاتن 
 بضم اهلاء على األصل وبكسرها مراعاة للياء قبلها أو الكسر ومها لغتان 
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 البقرة
 "امل" 

لسكت اه بعدم غري  ت على كل حرف ألهنا حروف مفصولة وإن اتصلت رمسا وقرأقرأ أبو جعفر ابلسك
 للرسم .

  
 "وما خيدعون إال أنفسهم" 

 فيها قراءاتن 
 خيدعون ألن الفعل صادر من شخص واحد . 

 ض . خيادعون ملناسبة اللفظ األول واملفاعلة ليست على ابهبا مثل داويت املري
 

 "يكذبون" 
 فيها قراءاتن 

 فيف ألهنم كذبوا يف ادعائهم اإلميان وهو من كذب يكذب كذاب ابلتخ
 ابلتثقيل لتكذيبهم الرسل وهو من كذب يكذب تكذيبا 

 
 "قيل" 

 واألفعال األخرى  فيها قراءاتن 
قدم جزء الضمة م حركتني ة منإشارة إىل حركة فاء الفعل األصلية وهي الضمة فينطق حبركة مركب ابإلمشام

 زء الكسرة وهو األكثر ولذا متخضت الياء وهو األقل ويليه ج
 بعدم اإلمشام أي ابلكسر اخلالص مراعاة للحال ومها لغتان 

 
 "وهو" 

 وأخواهتا فيها قراءاتن 
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الوسط   إبسكان للفظإبسكان اهلاء ألهنا صارت مع احلرف الداخل عليها كالكلمة الواحدة فخفف ا
 لباب اباقا ب "هلو" ، وكذا مث هو إحلكإسكاهنم عضد ، كتف ، وأسكنوا ، ميل هو لشبهها 

 وبتحريك اهلاء على األصل قبل دخول احلرف عليها ومها لغتان 
 

 "مث إليه ترجعون" 
 فيها قراءاتن 

 ابلبناء للفاعل من رجع يرجع الالزم وإسناد الفعل لفاعله هو األصل 
 ابلبناء للمفعول من رجع يرجع املتعدي ألن هللا هو الذي يرجعهم إليه 

 ومها مبعىن ألن من رجعه هللا رجع 
 

 "للمالئكة اسجدوا" 
 فيها قراءاتن

 بكسر التاء على األصل ألن اللفظ جمرور ابلالم والكسر عالمة اجلر 
  ر مقدرةة اجلتباعا لضمة اجليم ألن الفاصل بينهما حرف ساكن غري حصني وكسر إبضم التاء 

 
 "فأزهلما" 

 فيها قراءاتن 
 " .  فيها ومطابقة لقوله "فأخرجهما مما كاانما وصرفهأي حنامههلما من الزوال افأز 

  طان"فأزهلما من الزلة أي أوقعهما يف الزلة وهي مثل قوله "إمنا استزهلم الشي
 وقد تكون مبعىن زل عن املكان فتتحد القراءاتن .

 
 "فتلقى آدم من ربه كلمات" 

 فيها قراءاتن 
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 ا إىل آدم ألنه قبل الكلمات وعمل هب برفع "آدم" ونصب "كلمات" إبسناد الفعل
لفعل اتء ا يلحق ه وملبنصب "آدم" ورفع "كلمات" إبسناد الفعل إىل كلمات ألهنا هي اليت استنقذت

 التأنيث ألن التأنيث يف كلمات غري حقيقي .
 نها موهناك أفعال يصح جعل فاعلها مفعوال والعكس مثل انل ، لقى وغريمها وهذا 

 
 ...."  فال خوف عليهم" 

 فيها قراءاتن 
 ابلفتح على أن ال انفية للجنس 

 وابلرفع على أن ال عاملة عمل ليس اليت لنفي الوحدة أو اجلنس 
 م" يها وال أتثيفال لغو "" ، ومثل ذلك "فال رفث وال فسوق وال جدال" ، "ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة

 
 "وال يقبل منها شفاعة" 

 فيها قراءاتن 
 أنيث إلسناد الفعل إىل شفاعة وهي مؤنث لفظي ابلتاء للت

 ابلياء للتذكري ألن شفاعة ليست مؤنثا حقيقيا وهناك فاصل حسن ذلك . 
 

 "وإذ واعدان ...." 
 فيها قراءااتن 

ن بني أكثر ما تكو  عدةملوااألن حبذف األلف "وعدان" ألن الوعد كان من هللا وملوافقة قوله "أمل يعدكم" و 
 .متكافئني 

 اجمليء .ات األلف "واعدان" ألن موسى كذلك قد وعد هللا إبثب
 وقد أتتى املفاعلة على غري ابهبا فتتحد القراءاتن . 
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 واببه "ابرئكم" 
 فيها ثالث قراءات 

 بتحريك اهلمز على األصل وألهنا حركة إعراب هلا أتثري يف املعىن . 
 ا . جاز هن دغامحركة اإلعراب لإلإبسكان اهلمز ختفيفا لتوايل ثالث حركات وكما جاز إذهاب 

 ابختالس احلركة توسطا بني األمرين ففيه ختفيف مع بقاء ثلثي احلركة . 
 

 "نغفر لكم خطاايكم" 
 :فيها 

 نيث اجملازي ل والتألفاصيغفر ابلبناء للمفعول ومعلوم أنه ال يغفر الذنوب إال هللا وذكر الفعل ل
 للتأنيث اللفظي يف خطااي تغفر ابلبناء للمفعول أيضا وأنث الفعل 

 صل .و األنغفر ابلبناء للفاعل وابلنون ملرعاة قوله "وإذ قلنا" واإلسناد للفاعل ه
  

 وابهبا "النبيني" 
 فيها قراءاتن 

 ن هللا رب عابهلمز على األصل ألنه من النبأ ونيبء على وزن "فعيل" مبعىن فاعل أي خم
 نبو نبوة مبعىن االرتفاع ي ال اهلمز ايء ختفيفا أو أنه من نبإببدا

 
  "الصابئون"ومثلها "الصابئني" 
 فيها قراءاتن 

 ابهلمز على أنه من صبأ الرجل عن دينه أي خرج عنه . 
ل ما ال ذا فعيصبو إ صبا بغري مهز ختفيفا ابحلذف أو ابإلبدال مث اإلعالل مثل العاصون ، أو هو من

 زون عالل يف اجلمع مثل الغاينبغي كالصيب ودخله اإل
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  "كفؤا"ومثلها "هزؤا..." 
 فيها ثالث قراءات 

 هزؤا بضم اهلاء والزاي وابهلمز على األصل من هزأ يهزأ هزؤا 
 هزءا إبسكان الزاي وابهلمز سكن الزاي ختفيفا لتوايل احلركات 

 نه مفتوح بعد ضم إيف حيث هزوا إبسكان الزاي وإببدان اهلمز واوا للتخف
 
 وما شاهبها " عما تعملون ، أفتطمعون"

 فيها قراءاتن 
 ابلغيب مراعاة لبعض ما قبله من اآلايت اليت أتت ابلغيب 

 ابخلطاب مراعاة لبعض ما قبلة من اآلايت اليت أتت ابخلطاب 
 

 "إال أماين" 
 وابهبا فيها قراءاتن 

 ابلتخفيف مجع أمنية على مفاعل مثل مفاتح ، أو مجع أمنية ابلتخفيف . 
 ة على مفاعيل مثل مفاتيح ابلتشديد مجع أمني

 
 "خطيئته" 

 فيها قراءاتن 
 ابجلمع ألن اخلطااي تتعدد وملناسبة اإلحاطة ألهنا ال تكون إال ابجلمع 

 ابملفرد على إرادة اجلنس مثل قوله "وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها" 
 

 "ال تعبدون إال هللا " 
 فيه قراءاتن 
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 ابلغيب ملناسبة بين إسرائيل 
 حكاية ملا خوطبوا به وملناسبة وقولوا للناس .  ابخلطاب

 
 "وقولوا للناس حسنا" 

 فيه قراءاتن 
 والبخل  ل البخلا مثحسنا بضم احلاء وإسكان السني على أنه مصدر كالكفر والشكر أو لغة يف حسن

 حسنا بفتحتني أي قوال حسنا وهي صفة مشبهة 
 

  "تظاهرا"ومثلها "تظاهرون عليهم" 
  فيها قراءاتن

 ابلتخفيف يف الظاء ألن أصلها تتظاهرون حذف إحدى التاءين للتخفيف 
 ابلتشديد يف الظاء ألن أصلها تتظاهرون أدغمت التاء يف الظاء 

 
 "أسارى" 

 اتن فيها قراء
 أسرى على وزن فعلى مجع أسري أي مأسور

 ى مثل سكارى وسكرى ، أو أنه مجع أسري كذلك ر ن فعاىل مجع أسز أسارى على و 
 
 فادوهم" "ت

 فيها قراءاتن 
 تفدوهم على أن الفداء من جانب واحد وهو املغلوب 

ة ليست املفاعل . أو الفداء قابلمسري احلرية تفادوهم ألن الفداء من اجلانبني بتبادل األسرى أو إعطاء األ
 على ابهبا فتتحد القراءاتن . 
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 " ..."تعملون ، أولئك
 اتن قراء

 ايت السابقة ابلغيب واخلطاب تبعا لبعض اآل
 

 "القدس" 
 قراءاتن 

 ابلتحريك ابلضم على األصل 
 ابإلسكان للتخفيف لتواىل احلركات ومها لغتان 

 
 واببه "ينزل" 
 قراءاتن 

 ابلتخفيف من أنزل ينزل 
 وابلتشديد من نزل ينزل لتكرر النزول والصحيح أهنما لغتان مبعىن واحد . 

 
 "جربيل" 

 فيه أربع قراءات 
  ي لغات ألنه أعجمي لعبت به العربيل ، جربئل ، جربئيل    وهجربيل ، جرب 

 
 "ميكال" 

 فيه ثالث قراءات 
 ، ميكائل ، ميكائيل وهي لغات كذلك لميكا
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 وما شاهبها "ولكن الشياطني" 
 فيها قراءاتن 

يلزم  و مبتدأ  عدهابتخفيف لكن ورفع ما بعدها وإذا خففت لكن كانت حرف عطف ال عمل هلا وما ب
 سر نون "لكن" للتخلص من التقاء الساكنني ك

نية على وهي مب خلربوبتشديد لكن ونصب ما بعدها ألن "لكن" من أخوات "إن" تنصب االسم وترفع ا
 الفتح وما بعدها اسم لكن منصوب 

 
 "ما ننسخ من آية ..." 

 فيها قراءاتن 
 ل .رفع وأزابفتح النون والسني على املعىن الظاهر املستعمل مضارع نسخ مبعىن 

مزة و أن اهلخا أوبضم النون وكسر السني مضارع أنسخ من ابب "أنسخت الكتاب" أي وجدته منسو 
 للتعدية مبعىن أمر ابلنسخ من "أنسخت الرجل الكتاب" أي أمران بنسخها.

  
 "أو ننسها ..." 

 فيها قراءاتن 
 .  زوهلاني نؤخر اهلمز من النسأ وهو التأخري أمع "ننسأها" بفتح النون وفتح السني 

 كم إايها السني بال مهز من النسيان أي ننسننسها بضم النون وكسر 
 

 "عليم ، وقالوا ..." 
 فيها قراءاتن 

 إبثبات الواو على العطف 
 حبذف الواو على االستئناف 
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 "كن فيكون" 
 فيها قراءاتن 

 ابلرفع على االستئناف 
 ن" على األمر احلقيقي ابلنصب على إضمار أن بعد الفاء محال للفظ "ك

 
 "وال تسأل ...." 

 فيها قراءاتن 
   تسأل عنه .درجة أالول بهم ألنه من اهلصيببفتح التاء واجلزم على أن ال انهية مبعىن تعظيم ما سي

 الغ فقط منا عليك البمنوا فإ يؤ ملبضم التاء والرفع على االستئناف وال انفية أي لن تسئل عن الكفار ملاذا 
  

 يم ...." "إبراه
 اتن فيها قراء

 إبراهيم ، إبراهام ومها لغتان ألن اللفظ أعجمي 
 

 "واختذوا ..." 
 فيها قراءاتن 

ا جاء يف أمته كملم و بكسر اخلاء على األمر أي وقلنا اختذوا وهو خطاب للنيب صلى هللا عليه وس
 احلديث . 

ام إبراهيم س من مقلنااثابة واختذ بفتح اخلاء معطوف على جعلنا والتقدير واذكر إذ جعلنا البيت م
 مصلى

  
 "فأمتعه قليال " 

  قراءاتنفيها 
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 فأمتعه إبسكان امليم والتخفيف من أمتع ميتع 
 فأمتعه بفتح امليم والتشديد من متع ميتع ومها مبعىن 

 
 "أران" 

 فيها ثالث قراءات 
 لراء وحذفت هلمزة لاركة حنقلت  إبسكان الراء على األصل ألن أصل الفعل أرئينا وحذفت ايؤه لألمر مث

 .  بكسر الراء : اعتدادا ابحلالة الراهنة للفعل بعد نقل حركة اهلمزة للراء
 ل .رة لألصث إشابقاء ثلثي احلركة إشارة للحال وحذف الثلإبابالختالس توسطا بني األمرين 

  
 "ووصى هبا ...." 

 فيها قراءاتن 
 ليت كتبت فيها اهلمزة أوصى من اإليصاء موافقة لبعض املصاحف ا

 وصى من التوصية موافقة للمصاحف األخرى ومها مبعىن 
 

 "أم تقولون ...." 
 فيه قراءاتن 

 ابخلطاب والغيبة موافقة ملا تقدم من اآلايت بكل
  

 "لرؤوف رحيم" 
 فيها قراءاتن 

 رءوف على وزن فعول 
 رؤف على وزن فعل     ومها لغتان يف اسم الفاعل 
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 ولئن " ، "عما تعملون ، ومن " ،  "عما تعملون
 فيهما قراءاتن 

 ابخلطاب والغيبة مناسبة لبعض ما تقدم بكل 
 

 "موليها ..." 
  قراءاتنفيها 

هللا  ةيق وجهلكل فر  ل" أيوجل واملفعول الثاين ضمري يعود على "ك ابلياء مبنيا للفاعل وهو هللا عز
 موليها إايه 

 وىل هي مبعىن األو اهلاء  ثاينل ضمري مسترت تقديره "هو" واملفعول الابأللف مبنيا للمفعول وانئب الفاع
 

 "ومن تطوع خريا فإن هللا شاكر عليم" 
  قراءاتنفيها 

 زم ماضي مبين على الفتح يف حمل ج تاء وختفيف الطاء وفتح العني فعلتطوع ابل
 شرط ل ابلوما بعدها صلتها ودخلت الفاء على اخلرب لشبه املوصو  موصولةوقد تكون من 

حلقت  والفاء لشرطمن شرطية وهو فعل الشرط ومجلة إن هللا شاكر عليم يف حمل جزم جواب ا -1
 خربهاهبا ألهنا مجلة امسية من مبتدأ والشرط وجوابه 

ط يف ل ابلشر ملوصو اوما بعدها صلتها وخربها فإن هللا شاكر عليم والفاء لشبه  موصولةمن  -2
 لة . صعراب ألهنا ا من اإلل هلحمفإن هللا له شاكر عليم . واجلملة ال العموم ويقدر الرابط يف اخلرب حنو 

  وأصله يتطوع رط .يطوع ابلياء وتشديد الطاء وسكون العني فعل مضارع جمزوم ابلسكون فعل الش
م رط يف حمل جز واب الشيم جبد وأن تكون من شرطية ألن الفعل جمزوم لفظا وحمال ، فإن هللا شاكر علال

 عل يتطوع . وأصل الف
كر ا شلة فإن هللا  ومجاه هللاويصح أن يقدر جواب للشرط أو خرب ملن املوصولة تقديره فهو خري له أو جاز 

 يةعليم تعليل
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 "الريح...." 
 فيها قراءاتن 

 ابإلفراد فيها معىن اجلمع ألهنا اسم جنس . 
 وابجلمع لتعدد أنواعها وأوصافها 

 
 ب" هلل مجيعا وأن هللا شديد العذا "ولو ترى .... إذ يرون ... أن القوة

 ولو ترى فيها قراءاتن :  -
 ابلغيب فيكون الفاعل "الذين" واملفعول تقديره العذاب   والرؤية بصرية 

هو االسم  املفعوللم و ابخلطاب فيكون الفاعل ضمري مسترت تقديره أنت أي النيب صلى هللا عليه وس
 املوصول "الذين" والرؤية بصرية 

 ها قراءاتن : إذ يرون في -
ب والفاعل و العذاحدا همن "رأى" "يرى" الذي ينصب مفعوال وابفتح الياء على أن الفاعل هو الواو 

 الواو والفعل مرفوع بثبوت النون ألنه من األمثلة اخلمسة 
غيريات ث فيه ت" وحدابهلمزة وأصله "رأى همن "أرى" "يرى" الذي ينصب مفعولني بتعديبضم الياء 
ن التقاء لتخلص ملأللف ادخوهلا عليه ، وهذا الفعل مبين للمفعول وأصله "يراون" وحذفت صرفية بعد 

 عل للعلم بهذف الفا وحالساكنة والواو انئب فاعل وأصلها املفعول األول ، العذاب املفعول الثاين
 أن القوة ، أن العذاب : فيها قراءاتن  -

 ظيعا أمرا ف رأيتذوف تقديره لرأوا أو لبكسر اهلمزة على أهنا مجلة استئنافية وجواب لو حم
 كذلك   ذوفبفتح اهلمزة على أهنا مجلة تعليلية ففتحت اهلمزة بالم مقدرة وجواب لو حم

 
 ومع تركيب القراءتني :

 أن ....يرى  -
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ة لسيئة الفظيعحلالة اامن  يرى بصرية إما تتنازع مع ظلموا يف مفعوله "أنفسهم" مبعىن ما هم فيه -1
 و الكوفيني ،صريني أالب يف مفعوله "العذاب" ويقدر ألحد العاملني مفعوله حسب قول وإما مع "يرون"

ىن حدوث رون" تعإذ ي"يرى" األوىل على جعل " ابب التنازع وجتعل العذاب مفعول وإما خترجها من
 فعول ، وجوابتاج ملال حتالرؤية املطلقة هلم مثل "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون" ف

اعل يرى هو لم ، وفيل عسد مفعو مالشرط على كل األحوال تقديره لعلموا ، وأن القوة هلل مجيعا سدت 
 االسم املوصول "الذين" . 

 لية م تعليير الأو على تقدير "لرأوا أمرا فظيعا" وحذف اجلواب للتهويل وفتحت أن على تقد
وذلك  لندموا ديرهب الشرط تقسدها "أن القوة هلل...." وجوامرأى علمية تنصب مفعولني سد  -2

 بعد كلمة شديد العذاب . وذلك على أن العلم يف اآلخرة . 
 فعول به (وصول م" واملأو من تصح منه الرؤية القارئ)وقد يقال أن يرى فعل فاعله حمذوف تقديره" 

لك على . وذ ون هللادمن  تقديره ملا اختذوا أندادا اوعلى أن رأى علمية يصح كون جواب الشرط حمذوف
 العلم يف الدنيا 

 إن ...يرى  -
 بصرية وجواب لو تقديره لقالوا إن القوة ....

  ةاستئنافي :، إن القوة هلل مجيعا أو لرأوا أمرا عظيما 
 إن ...ترى  -

 بصرية ، املوصول مفعول وجواب لو حمذوف تقديره لقلت إن القوة هلل ....
 أو لرأيت أمرا عظيما ، إن القوة استئنافيه 

 أن ...ترى  -
ن ليلة وفتحت ألقوة تعأن اترى بصرية ، املوصول مفعول ، وجواب لو حمذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا و 

ية ، أو أن نه الرؤ صح ميب الم أو ابء مقدرة ، واخلطاب فيها للنيب صلى هللا عليه وسلم أو كل من 
 التقدير لعلمت أن القوة هلل مجيعا أتكيدا
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 ن" "وال تتبعوا خطوات الشيطا
 فيها قراءاتن 
 تباعا لضمة اخلاء إبضم الطاء 

 إبسكاهنا ختفيفا أو ألن املفرد ساكنة فيه فاألصل السكون . ومها لغتان 
 مجع خطوة وجتمع كذلك على خطى وهي 

 ومن كتبت عليه خطى مشاها       مشيناها خطى كتبت علينا 
 

 "إمنا حرم عليكم امليتة " 
 فيها ويف أخواهتا قراءاتن 

 لتخفيف على وزن فعل أو فعيل حذفت الياء ختفيفا اب
 ابلتثقيل على وزن فيعل وهو األصل 

يت ، وذلك مثل امل قط ،يف كل مواضعه يف القرآن كيفما جاء ماعدا ما مل ميت فهو ابلتثقيل ف وذلك
 ميتة ، ميتا ، ميت 

 يف قوله مجع بينهما  ومها لغتان
 إمنا امليت ميت األحياء            ليس من مات فاسرتاح مبيت 

 أصل ميت ميوت من مات ميوت أو من مات ميات و 
 ت على وزن فيعل ابعتبار األصل ومي   

 فيفا ألوىل ختالياء احذفت و ن الياء أصلها واو إعلى وزن فعل مراعاة للتشديد حيث ت مي  و 
 ية يل على أن احملذوفة هي الثانأو على وزن ف

  معىن وقد تكون ميت هي األصل صفة مشبهة على وزن فعل مث زيد فيها الياء لزايدة
 رفيا" ، صزن فاعل واألصل ماوت "وينظر هلا ت" على و أو أن "مي   

 "ميت" صفة مشبهة  و
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يه فاعل وال يصح ى وزن فن علولذلك اتفق القراء على ما مل ميت أنه يقرأ ابلتشديد أنه لالستقبال فيكو 
 .  فيف ملا فيه من الصفة املشبهة اليت تقتضي احلالميت ابلتخ

 (هنم ميتون إنك ميت و إ)قوله مثل 
 

 "فمن اضطر" 
 فيها ثالث قراءات 

حريك ني والتساكنفمن اضطر بكسر النون وضم الطاء وحركت النون ابلكسر للتخلص من التقاء ال
 ابلكسر هو األصل . 

صل ألنه د ابلفا يعتتباعا لثالث الفعل وملإون ابلضم نفمن اضطر بضم النون وضم الطاء وحركت ال
  .ولو كان من حروف االستعالء ساكن 

 بدء . ة الوقال البعض أن الضم للداللة على أن مهزة الوصل الساقطة وصال تضم يف حال
ا" ألن و أن امشو "حنلساكن األول بل يكسر ويشرتط أن يكون الضم الزما فإن كان عارضا مل يضم ا

 ارضة يف حالةعمز فهي اهل رؤا" ألن الراء اتبعة حلركةأصلها "امشيوا" فالثالث أصله مكسور ، "إن ام
 أنه اسم والقاعدة يف األفعال .  الضم ابإلضافة إىل

ألوىل االراء  اضطرر" فسكنت"ألن أصل الفعل  ،يب جعفر ألفمن اضطر بضم النون وكسر الطاء 
النون  احد وضمرف و لإلدغام ونقلت حركتها إىل الطاء وحذفت الضمة لئال جيمع بني حركتني يف ح

 ملراعاة أصل حركة الطاء حيث أن الضم هو األصل . 
 حنو "إال ما لدرة يفا ريقإلدغام فال يكسر أبو جعفر من طأما إذا اتصل الفعل بضمري رفع متحرك فك ا

 اضطررمت" 
 ""آمل ، هللا  ، "اإلبل من"و ول أحياان ابلفتح حنلص من ذلك حيرك األتخللإذا التقى ساكنان فة لغلا ويف
األصل يف و  ،لضم اناسبها كان ذلك ألن الواو يابلضم حنو " وال تنسوا الفضل ..." ورمبا   اانحيأو ، 

 التخلص أن يكون ابلكسر 
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 "ليس الرب أن تولوا" 
 قراءاتن 

 خر ول من "أن تولوا" مؤ ؤ ه خرب ليس مقدم وامسها املصدر املبنصب الرب على أن
  تدخل الباءخلرب وملاخر صل تقدم االسم وأتبرفع الرب على أنه اسم ليس واملصدر املؤول خرب ألن األ

 على أحدمها فتحدد اخلرب .
ملصدرية ف أن اخبال ومن قرأ ابلنصب قالوا إن الرب إذا حذف منه "آل" أصبح نكرة فيمكن تنكريه

وما  ن حنو "ن القرآمذلك  أتى ما يشبهكوهنا امسا لليس ، وكذلك ت  حقوفعلها فال ميكن تنكريها ، فاست
 كان قوهلم إال أن قالوا ..." ، "ما كان حجتهم إال أن قالوا ..." 

يث حا" هي اخلرب أن تولو عل "قرأ ابلرفع قالوا أبن عدم دخول الباء على "أن تولوا" جوز القراءة جبومن 
 األصل تقدم االسم وأتخر اخلرب ، وكذلك لتناسب املوضع الثاين 

 حددت اخلرب فلى "أن لت عن الباء دخإ أبن أتتوا" فاتفقوا مجيعا حيث أما املوضع الثاين "وليس الرب
 

 "ولكن الرب" 
 مثل "ولكن الشياطني" 

 ابلتشديد والتخفيفقراءاتن 
 من" "وخربها  "لكن "الرب" على أنه اسم  "صبت إذا شددت "لكن" عملت عمل "أن" ون

يكون الرب ل هلا ف عمإذا خففت سكنت النون وحركت ابلكسر للتخلص من التقاء الساكنني وأمهلت فال
 مبتدأ مرفوع خربه "من" 

 
 "فمن خاف من موص" 

 فيها قراءاتن 
 أصلها أوصاء أبدلت الواو ايءإيصاء  يابلتخفيف من أوصى يوص

 أصلها توصىي ودخللها اإلعالل واإلبدال لتشديد من وصى يوصي توصية اب
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 ومها لغتان 
 

 "فدية طعام مسكني" 
 فيها ثالث قراءات . 

لى كل عالتقدير و ان و عطف بيأفع طعام واإلفراد على أن طعام بدل فدية طعام مسكني ابلتنوين ور 
 لكل يوم أفطر فيه واحد إطعام مسكني 

لى كل لتقدير عوان و عطف بياأفدية طعام مساكني ابلتنوين ورفع طعام واجلمع على أن طعام بدل 
 مجاعة إطعام مجاعة مساكني مقابلة للجمع ابجلمع 

كون فدية يطعام قد والة من إضافة الشيء إىل جنسه ، أو ألن فدية مبهمفدية طعام مساكني ابإلضافة 
فضة  خز ومن ضة أي منحنو ثوب خز أو خامت ف "من "فاإلضافة بينت نوع الفدية على تقدير وغريها 

 فهي إضافة بيانية
 وابجلمع مثل القراءة الثانية 

 
 "ولتكملوا العدة" 

 قراءاتن 
 ألن الشهر كله جعل عقدا واحدا ابلتخفيف من أكمل يكمل

 لتكرير فعل الصوم إىل متام الشهر ابلتشديد من كمل يكمل 
 وقيل مها لغتان حنو نزل وأنزل ، وصى وأوصى ....

 
 "البيوت.." 

 قراءاتن 
 مة  كضء ولثال جيتمع ما يشبه ثالث ضمات ألن الواو تعتربابكسر الباء مناسبة للي

 بضم الباء على األصل ألن فعل جيمع على فعول حنو جيب وجيوب وفلس وفلوس 
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 ومها لغتان 
 .عينة ايء حنو جيوب ، شيوخ ، عيون ...ثالثي مضطرد يف كل فعل قياسي وهذا 

 
 "وال تقاتلوهم عند املسجد ..... يقاتلوكم ... قاتلوكم ..." 

 قراءاتن 
 تل نفسهقوع القعن و  فمن ابب أوىل هنىعال الثالثة للنهي عن مقدمات القتال ابملفاعلة يف األف

هم حىت  تقتلوا بعضاللكم أو  قتيفبغري مفاعلة يف األفعال الثالثة مبعىن ال أتخذوا يف قتلهم حىت أيخذوا و 
 فالتأويل ابلنسبة للمفعول يقتلوا بعضكم 

ب أو قتل إذا صر  ؛قتلنا و ضربنا  :اعتداء على اجلميع فتقول قبيلة ما  عدوإذا حدث اعتداء على واحد 
 بعضهم .

 
 "فال رفث وال فسوق ..." 

 مثل "ال خوف" 
 

 "يف السلم" 
 قراءاتن 

 بكسر السني أي اإلسالم 
 ىن واحد تان مبعا لغبفتح السني اسم مصدر مبعىن اإلسالم أو مبعىن الصلح الذي هو اإلسالم ومه

 
 غمام واملالئكة..." "...من ال

 قراءاتن 
 ابخلفض عطفا على ظلل أو الغمام 

 ابلرفع عطفا على لفظ اجلاللة 
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 "ترجع األمور" 
 مثل ترجعون 

 
 "ليحكم بني الناس" 

 قراءاتن 
 ابلبناء للفاعل أي ليحكم كل نيب 

 ابلبناء للمفعول وحذف الفاعل ليعم كل حاكم 
 

 "حىت يقول ...." 
 قراءاتن 

ىت هي اليت حلال وحايف  ى أن الفعل دال على احلال اليت كان عليها الرسول وال تعمل حىتابلرفع عل
 تدخل على اجلمل . 

 أبن مؤوال فعل إالي الابلنصب على أن حىت هي اجلارة والفعل بعدها منتصب أبن مقدرة ألهنا ال تل
  الزلزال فيكون الفعل لالستقبال  ار أن الكالم يف زمنوذلك على اعتب

 أي وزلزلوا إىل أن قال الرسول .... أهنا مبعىن إىل فالفعل بعدها ماضو أ
 

 "إمث كبري" 
 قراءاتن

 ابلباء ألهنا أم الكبائر 
 ر ...شارب واملعتصامل والاحل ابلثاء ابعتبار كثرة الشاربني أو كثرة املضار أو كثر اآلمثني بسببه مثل

 ءتني ال تعارض بني القراو 
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 ذا ينفقون قل العفو"ما "
 قراءاتن 

عل فب العفو منصوبو  ن" ،ابلنصب على أن "ذا" ملغاة ، "ماذا" اسم استفهام مفعول به مقدم ل "ينفقو 
 .و ينفقون أ أنفقوا :مقدر دل عليه ما قبله تقديره 

مري حمذوف ة على ضشتملمابلرفع على أن "ذا" اسم موصول وما استفهامية ومجلة ينفقون صلة املوصول 
ا حمل من هللة ليس الص ول فتكون "ما" مبتدأ "ذا" اسم موصول خرب ، "ينفقون" مجلةيعود إىل املوص

فهي ه العفو" ينفقون الذياإلعراب ، وعلى هذا فاإلجابة ينبغي أن تشتمل على مبتدأ وخرب والتقدير "
 مرفوعة خرب للمبتدأ املقدر .

 
 "حىت يطهرن" 

 قراءاتن 
 ن طهر يطهر طهرا أي انقطع دمهن يطهرن إبسكان الطاء وضم اهلاء خمففة م

ألن أصلها  الاالغتس وهو ن تطهر يتطهر تطهرايطهرن بفتح الطاء واهلاء مع تشديدمها أصلها يتطهرن م
 يتطهرن وأدغمت التاء يف الطاء للتجانس . 

 الطهر هو انقطاع الدم ف
 هر هو االغتسال التطو 

 
 "أن خيافا...." 

 قراءاتن 
 ر حبرف حمذوفموضع ج " يفابلبناء للمفعول والفاعل احملذوف مراد به الوالة واحلكام و"أن ال يقيما

 تقديره على 
 لل مفعول به حمما" يف يقي ابلبناء للفاعل على إسناده إىل ضمري الزوجني الواضح من السياق و "أن ال

 "خيافا" 
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 ضار والدة ...." "ال ت
 ثالث قراءات 

ال تضارر  لى أهناعاعل فارر" ووالدة ال انهية والفعل جمزوم إما "تض و ابلفتح مع التشديدال تضار 
أللف للتخلص ناسبة او ملأ خلفتهزوجها بولدها وسكن األول فأدغم يف الثاين مث حركت املشددة ابلفتح 

 دة انئب فاعل مبعىن ال يضرها غريها بولدها لمن الساكن أو "تضارر" ووا
 وسكنت ئية معىنا إنشاية لفظال انفية أصلها ال تضارر وهي خرب و  بنفس التوجيه ابلضم مع التشديد

 عة .حمركة ابلضم ألهنا مرفو  وهياألوىل وأدغمت يف الثانية 
 ويف القراءتني من املضارة 

لفعل على ابية أيت  انهفعلى أن الوالفعل فيها من ضار يضري من الضري  تضار ابلسكون مع التخفيف ال
 األصل بدون حذف األلف وكان املد فاصال بني الساكنني

 على أن ال انفية أجرى الوصل جمرى الوقف و ، 
فظلتم ها يف "مثل حذف وحذفت الراء األوىل ختفيفابال وهو جمزوم من املضارة ل أصله "تضارر" وقي

 تفكهون" أصلها ظللتم . 
 

 "ما آتيتم ابملعروف" 
 قراءاتن 

 ؤتى تى يابملد مبعىن اإلعطاء واملفعول األول مقدر بضمري والثاين حمذوف وهو من آ
 ى ما بعده لباء علول ام وجود مفعولني ودخابلقصر من أتى أييت مبعىن اجمليء والفعل وحسن ذلك عد

 
 "ما مل متسوهن" 

 قراءاتن 
 ابملفاعلة ألن املباشرة تكون من اجلانبني 

 ال املرأة  الواطئبغري املفاعلة ألن الرجل هو 
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 "قدره...." 
 قراءاتن 

 ل األول املقدار والثاين الطاقةيان وقتح الدال وإسكاهنا ومها لغتبف
  

 " "وصية ألزواجهم
 قراءاتن 

 ابلرفع على أنه مبتدأ وما بعده صفة واخلرب مقدم تقديره فعليهم .
 ابلنصب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر والتقدير فليوصوا وصية .

  
 "فيضاعفه...." 

 ربع قراءات أ
  ابلرفع على االستئناف 

 وابلنصب على إضمار أن عطفا على املصدر املفهوم من يقرض 
 :وعلى كل 

 ع القصر من ضعف يضعف تشديد م
 ختفيف مع املد من ضاعف يضاعف ومها مبعىن 

 
 " يقبض ويبسط " 

  قراءاتن
 ابلسني على األصل 

 ابلصاد ملناسبة االستعالء يف الطاء بعدها وكذا اإلطباق 
 

 "وإليه ترجعون" 
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 سبق حنوه 
 

 "عسيتم" 
  قراءاتن

 بكسر السني وفتحها ومها لغتان 
 

 "غرفة" 
 اتن قراء

 ابلفتح يف الغني على أهنا مصدر للمرة 
 ابلضم يف الغني على أهنا اسم للماء املغرتف 

 
 "ولوال دفاع هللا..." 

 قراءاتن 
 ابلقصر دفع مصدر دفع 

 ابملد دفاع مصدر دافع كقاتل قتاال أو مصدر دفع فتتحد القراءاتن 
 

 "ال بيع فيه ...." 
 مثل "ال خوف عليهم " 

 
 قال أان ...." " 

 قراءاتن 
  لكوفينيند اإبثبات األلف وصال ووقفا على أن الضمري مكون من اهلمزة والنون واأللف ع

 أو إجراء للوصل جمرى الوقف عند البصريني . 
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اإلتيان  البد منفقط ف مذهب البصريني أن الضمري هو األلف والنونن ألإثبات األلف وقفا ال وصال 
النون وصال  مفتوحة هناألابأللف عند الوقف للتفرقة بينها وبني "أن" احلرفية أما يف الوصل فتسقط 

ثابة هاء هنا مب أللفلو وقفنا ابلسكون ال تظهر حركة النون وحيصل اللبس فا فالفرق موجود. أما
 السكت املأيت هبا لبيان حركة املوقوف عليه 

 عند الكوفيني  و ختفيفاأأو اكتفاء بفتحة النون يف حالة الوصل 
 
 " ويت خريا أفقد يؤت احلكمة ومن "

 قراءاتن 
 اعل ضمريب الفانئو طية ر ومن شيؤت بفتح التاء وحذف األلف فعل مضارع مبين للمفعول جمزوم 

م ز .." يف حمل جأويت . فقد" ومجلة ،تقديره هو ، احلكمة املفعول الثاين وهي مناسبة لقوله "فقد أويت" 
  .قد بمصدره  قرتنت ابلفاء ألهنا فعلية جواب الشرط وا

 هللا عز عود علىيه هو والفاعل تقدير  موصولةيؤت بكسر التاء وإثبات الياء فعل مضارع مرفوع ومن 
 وجل واملفعول األول ضمري حمذوف يعود على "من" املوصولة 

 :قال ابن مالك 
 يجل.... واحلذف عندهم كثري من                                           

 صب ...تان نإيف عائد متصل              
 ويت ....( خرب)فقد أ مجلةواحلكمة مفعول اثن والتقدير من يؤتيه هللا احلكمة فقد أويت خريا كثري و 

 ن يشاء " حلكمة مايؤت  شبه املوصول ابلشرط يف العموم وهي مناسبة "لقوله"لاملوصول ودخلت الفاء 
 

 "فنعما هي" 
 (وسط الختالس تباع األول للوسط أو اإأربع لغات  حلقي جيوز فيه وسطهد كشه  منع)
 قراءات ربعأ
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مث  ئا إبداؤهايش واملعىن فنعم ،مت اتفاقا مراعاة للرسم غفنعما بفتح النون وكسر العني أصلها نعم ما وأد
د زن شهو عم على نوأصل نعم من  ،إليه مقامه فأصبحت فنعم شيئا هي وأقيم املضاف حذف املضاف 

 صيلألااألصل نعما على غمت امليم فيها فأصبحت دأوتغري للمدح ف
أهنا يف  أو صيلألاصل ة يف األر ن العني مكسو إحيث  تباع النون للعنيفنعما بكسر النون والعني إب

 ساكنني . تقاء الن الماألصل نعم وملا أدغمت يف امليم التقى ساكنان فحرك األول ابلكسر للتخلص 
 قريب فأصلها نعم فأدغمت يف ما فنعما إبسكان العني على األصل ال

 .ابالختالس يف كسرة العني مثل نعما إال أن احلركة اختلست ختفيفا فنعما 
 
 كفر" ن"و 

 ات قراءثالث 
 .  عز وجليعود على هللاتقديره هو ضمري والفاعل  االستئنافيكفر ابلياء والرفع على 

  ىل .تعاحانه و أي هللا سب"حنن"  تقديرهاالستئناف والفاعل ضمري نكفر ابلنون والرفع على 
 ري لكم" "فهو خوهي للشرط جوااب الواقعة حمل اجلملة على زم عطفا واجلابلنون نكفر 

 
 "حيسبهم" 

 قراءاتن
 لغتانبفتح السن وكسرها 

 يلي ويل أو  ، علم يعلم ابب إما أن يكون من 
 

 "فائذنوا" 
 قراءاتن

 رب الثالثي أي فاعملوا حب أذن مثل علم معىن ووزان أمر من اجملرد ابلقصر من
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نفسكم أو آذنوا أقديره فتاإلعالم يقال أذن فالان بكذا ، فاملفعول حمذوف عىن مبمن اإليذان ابملد 
 اء" لى سو ع"فقل آذنتكم قوله تعاىل بعضكم أو من هو مثلكم حبرب من هللا ورسوله ومنه 

 
 "وال يضار كاتب" 

 قراءاتن
 سكاهنا إالراء و بتخفيف 

 والفتح ديد ابلتش
 .التضار والدة انظر و 

 
 "فرهان مقبوضة" 

 قراءاتن
 رهان مجع على حنو كعب وكعاب مجع رهن 

 ثل سقف وسقف رهن قيل مجع اجلمع وقل م
 
 "فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء "

 قراءاتن 
 يف الفعلني وابجلزم ابلرفع 

اجلزم  ،ى االستئناف لرفع علاوجه أالفعل املقرتن ابلفاء أو الواو الواقع بعد جزاء الشرط جيوز فيه ثالثة و 
 على العطف ، النصب على إضمار أن وجواب . 

 
 "وكتبه "

 قراءاتن
 وابجلمع ،اسم جنس فراد إلاب
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 "ال يفرق " 

 قراءاتن
لضمري ن وهو افاعل آم منحال يقولون  مجلةن أاجلملة يف حمل نصب مقول القول على تقدير  : لنوناب

 لكل اثن أو خرب املسترت الذي يعود على كل
رب خفرق أو أهنا نه ال يالة كو ال حتتاج إىل تقدير قول وهذه اجلملة جتعل حاال مبعىن كل آمن ح :ابلياء 

 .اثن لكل 
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 آل عمران
 

 اإلسالم" "إن الدين عند هللا 
 قراءاتن

لى هنا معطوفة عال أو أل اشتمل من األوىل أنه ال إله إال هو وفيها قوالن بدل كل أو بدابلفتح بد :ن أ
 ما قبلها حبرف عطف حمذوف وهو موجود ولكنه قليل 

 ابلكسر على االستئناف  :ن إ
 

 "ويقتلون الذين أيمرون ...."
 قراءاتن 
 من القتليقتلون 

 من املقاتلةيقاتلون 
 

 "تقاة" 
 قراءاتن

 تقى اصدر من مو اسم أهنا مصدر إأصل التاء واو واأللف ايء يقال  ةوقية على وزن فعلصلها أتقاة 
 تقية على وزن فعيلة مصدر آخر مساعي وكالمها منصوب على أنه مفعول مطلق 

 
 ئكة" ، "أن هللا ""فنادته املال

 قراءاتن 
 ن أمهزة بفتح 

 عند البصرينيعلى تقدير قائلة له و عند الكوفيني للتضمني ن أمهزة وبكسر 
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 "ويبشرك "
 قراءاتن

 ابلتثقيل والتخفيف لغتان 
 
 "يعلمه " 

 قراءاتن 
 ابلنون وابلياء

 
  "أىن أخلق"

 قراءاتن
يره هي يعود قدذوف تأ حمابلفتح بدل من لفظ آية أي أن املصدر املؤول يف حمل جر أو أنه خرب ملبتد

ب على نزع حمل نص ىل يفتقديره أعين ، أو أنه بدل من أىن األو ول لفعل حمذوف ععلى آية أو أنه مف
 .اخلافض ألن األصل أبين 

 ابلكسر استئنافا . 
 
  "فيكون طريا "  "الطري"

 ءاتنقرا
 ر واتجر أو أنه مجع طائر مثل جتاسم جنس يصدق على املفرد واجلمع   :طريا  ، الطري

 مفرد  :ا طائر  ،الطائر 
 
  "فنوفيهم"

 قراءاتن
 ملناسبة ما سبق وماحلق  والياءابلنون 
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  "ها أنتم "
ا أنتم ه ىله مثال األو التنبي كيدرى لتأصل بينها وبني اسم اإلشارة ابلضمري وقد تعاد مرة أخها التنبيه يف)

 (أوالء ، والثانية ها أنتم هؤالء 
 قراءاتمخس 

 مع حتقيق اهلمزةها أنتم : ها حرف تنبيه 
ت الثانية اء وسهلوىل هأو أن األصل أأنتم بدل األ مع تسهيل اهلمزةها أنتم : ها حرف تنبيه كذلك 

  وأدخل بينهما ألف )وهذا ملن يقصر فقط(
 : أبدلت األوىل هاء وأصلها أأنتم هأنتم
 : أبدلت األوىل هاء وأصلها أأنتم وسهلت الثانية  هانتم
  لساكننيلشبعا : أبدلت األوىل هاء وأصلها أأنتم وأبدلت الثانية ألفا فمدت مدا م هآنتم

 
 " أن يؤتى "

 قراءاتن
وا أبن يؤتى ال تؤمنىن و دير ابء مبع: هل إن اهلدى هدى هللا معرتضة ، فتحت اهلمزة على تقآن يؤتى 

 أحد مثل ما أوتيتم أو أهنم حياجوكم يوم القيامة عند ربكم 
من م خشية أن يؤ بع دينكتا ملن إال أن تقررو ؤتى أحد .... م أو ختربوهم أبن يتقروا هليعين أو أن تؤمنوا 

 إن اهلدى هدى هللا . متالناس بذلك الدين ولذلك قد
 ة لإلنكار فاهلمز  تفشونهو  هواخلرب حمذوف تقديره تذيعون ؟ء أحد مثل ما أوتيتم إيتاأأأن يؤتى : أي 

 
  "يؤده " 

 قراءاتثالث 
 شباع ومع القصرإلوالكسر مع اسكان ابإل
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ا هتحرك بعدهلاء ومبل اقمن حذف الصلة راعى أن هناك ايء حمذوفة ساكنة قبل اهلاء وإذا وقع ساكن ف
 ال يثبت إال ابن كثري . 

 دال متحركة  ناحلال مبعىن أن ما قبل اهلاء اآل ىومن أثبتها راع
  :هنا لغة إل يومن سكن ق

 إال ألن عيونه سال واديها
 أو أن هذا الفعل حقه اجلزم فسكن آخره ابعتبار الصورة وهو ضعيف 

 الوصل جمرى الوقف  يأو أهنا سكنت يف الوقف وأجر 
 
 " قاتل ين من نيب أكو "

 ءاتنقرا
 "قاتل" ، خلربيةاكم   ييزمت رور" جار وجمنيبمبتدأ يف حمل رفع مبىن على السكون "من  "كأين" :قاتل 

ب والرابط حمل نص ال يفح "معه ربيون كثري" مجلة امسية، إما هو والفعل والفاعل خرب كأين  لفاعلا
 .( خرب ون كثرياتل معه ربيقاتل ومجلة )قبظرف متعلق  "معه" و  ، "ربيون"فاعل قاتل  أو أن ،الضمري 

 .مع جعل الفاعل انئب فاعل عراب نفس اإل :قتل 
 
 "إن األمر كله هلل "

 قراءاتن 
 .مر ألا نمابلفتح بدل  :كله 
 مبتدأ وهلل خرب واجلملة خرب إن لرفع اب :كله 

 
 "متم ولئن "

 قراءاتن 
 ويةوالعني ة على أن اللدالل وضمت الفاء أو أهنا من ابب خاف ، قلتم ول مثل قال يق :ابلضم متم 
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ن ولكن أل يةو لعني وااب قال يقول أيضا أي أن أو أهنا من اب ، فتمخمثل خاف خياف  :ابلكسر متم 
 العني فيها مكسورة أشري إىل كسرة العني بكسر الفاء 

 
 
 
 
 

م 
حمد اللهت   

ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


