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مناذج خبط �لنسخ "�أوَسان"

قر�آن كريم:
﷽

َِّذي َخلََق �لَْمْوَت َو�حْلََياَة لَِيبْلَُوُكْم  ءٍ َقدِيٌر ﴿1﴾ �ل ِّ َشْ َِّذي بَِيدِهِ �لُْملُْك َوُهو َعَل ُكل َتَباَرَك �ل
و�ٍت طَِباقًا َما َتَرى ِف  َِّذي َخلََق َسبَْع سممََ أْحَسُن َعَمالً َوُهَو �لَْعزِيُز �لَْغُفوُر ﴿2﴾ �ل ُُّكْم � أي �
ِن مِْن َتَفاُوٍت َفاْرِجْع �لَْبَصَ َهلْ َتَرى مِْن فُُطوٍر﴿3﴾ ُثمَّ �ْرِجْع �لَْبَصَ َكرََّتْيِ  َخلِْق �لرَّْحَ
اَء �لدُّنَْيا ِبََصابِيَح َوَجَعلَْناَها  َ َّا �لسَّ َّن َينَقلِْب إَِلْيَك �لَْبَصُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسريٌ ﴿4﴾َوَلَقْد َزي
ََّم  ِْم َعَذ�ُب َجَهن َِّذيَن َكَفُرو� بَِربِّ عرِيِ ﴿5﴾ َولِل أْعَتْدَنا َلُهْم َعَذ�َب �لسَّ َياطِِي َو� ُرُجومًا لِلشَّ
ُ مِْن �لَْغْيِظ  َوبِئَْس �لَْمِصريُ ﴿6﴾ إَِذ� �ألُْقو� فِيَها َسُِعو� َلَها َشهِيقًا َوِهَ َتُفوُر ﴿7﴾ َتَكاُد َتَيَّ
أَلْ َياأتُِكْم َنِذيٌر ﴿8﴾ َقالُو� َبَل َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّْبَنا  َنُتَها � أَلُهْم َخَ ا �ألِْقَ فِيَها َفْوٌج َسا ُكلََّ
أْو َنْعقِلُ  ُع � َّا نَْسَ َّ ِف َضالٍل َكبرِيٍ ﴿9﴾ َوَقالُو� َلْو ُكن أنُْتْم إاِل ءٍ إِْن � ُ مِْن َشْ َوقُلَْنا َما َنزََّل �للَّ
 َّ عرِيِ ﴿11﴾ إِن أْصَحاِب �لسَّ فُو� بَِذنْبِهِْم َفُسْحقًا ال عرِيِ ﴿10﴾ َفاْعَتَ أْصَحاِب �لسَّ َّا ِف � َما ُكن
َّهُ  أْو �ْجَهُرو� بِهِ إِن و� َقْوَلُكْم � أِسُّ أْجٌ َكبرِيٌ ﴿12﴾ َو� ْم بِالَْغيِْب َلُهْم َمْغفَِرةٌ َو� ُ َِّذيَن َيَْشْوَن َربَّ �ل
َِّذي َجَعَل  َّطِيُف �خْلَبرِيُ ﴿14﴾ ُهَو �ل أال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو �لل ُدوِر ﴿13﴾ � َعلِيٌم بَِذ�ِت �لصُّ
أمِنُتْم َمْن  أ� ُُّشوُر ﴿15﴾ � أْرَض َذلُوالً َفاْمُشو� ِف َمَناِكبَِها َوُكلُو� مِْن رِْزقِهِ َوإَِلْيهِ �لن َلُكْم �ال
أْن يُْرِسَل  � اءِ  َ أمِنُتْم َمْن ِف �لسَّ أْم � أْرَض َفإَِذ� ِهَ َتُوُر ﴿16﴾ � أْن َيِْسَف بُِكْم �ال � اءِ  َ ِف �لسَّ
َِّذيَن مِْن َقْبلِهِْم َفَكْيَف َكاَن  َعلَْيُكْم َحاِصبًا َفَسَتْعَلُوَن َكْيَف َنِذيرِ ﴿17﴾ َوَلَقْد َكذََّب �ل
 ِّ َّهُ بُِكل ُن إِن َّ �لرَّْحَ َّاٍت َوَيْقبِْضَن َما ُيِْسُكُهنَّ إاِل رْيِ َفْوَقُهْم َصاف أَوَلْ َيَرْو� إَِل �لطَّ َنِكريِ ﴿18﴾ �
ِن إِْن �لَْكافُِروَن  ُكْم مِْن ُدونِ �لرَّْحَ َِّذي ُهَو ُجنٌد َلُكْم َينُصُ َّْن َهَذ� �ل أم ءٍ َبِصريٌ ﴿19﴾ � َشْ
ُّو� ِف ُعُتوٍّ َونُُفوٍر ﴿21﴾  أْمَسَك رِْزَقهُ َبلْ جَل َِّذي َيْرُزقُُكْم إِْن � َّْن َهَذ� �ل أم َّ ِف ُغُروٍر ﴿20﴾ � إاِل
�ٍط ُمْسَتقِيٍم ﴿22﴾ قُلْ ُهَو  َّْن َيِْش َسوِيًّا َعَل ِصَ أم أْهَدى � أَفَمْن َيِْش ُمِكبًّا َعَل َوْجهِهِ � �



َما تَْشُكُروَن ﴿23﴾ قُلْ  أفْئَِدَة َقلِيالً  أْبَصاَر َو�ال َع َو�ال ْ أُكْم َوَجَعَل َلُكْم �لسَّ أنَشا َِّذي � �ل
وَن ﴿24﴾ َوَيُقولُوَن َمَت َهَذ� �لَْوْعُد إِْن ُكنتُْم  أْرِض َوإَِلْيهِ ُتَْشُ أُكْم ِف �ال َِّذي َذَر� ُهَو �ل
أْوهُ ُزلَْفةً ِسيَئْت  َّا َر� أَنا َنِذيٌر ُمبٌِي ﴿26﴾ َفَل ِ َوإمِنََّا � َصادِقَِي ﴿25﴾ قُلْ إمِنََّا �لْعِلُْم عِْنَد �للَّ
 ُ أْهلََكِن �للَّ أيُْتْم إِْن � أَر� َِّذي ُكنتُْم بِهِ َتدَُّعوَن ﴿27﴾ قُلْ � َِّذيَن َكَفُرو� َوقِيَل َهَذ� �ل ُوُجوهُ �ل
َّا بِهِ َوَعلَْيهِ  آَمن ُن � ألِيٍم ﴿28﴾ قُلْ ُهَو �لرَّْحَ َنا َفَمْن ُيرِيُ �لَْكافِرِيَن مِْن َعَذ�ٍب � أْو َرِحَ َوَمْن َمِع �
أْصَبَح َماُؤُكْم َغْور�ً َفَمْن  أيُْتْم إِْن � أَر� َّلَْنا َفَسَتْعَلُوَن َمْن ُهَو ِف َضالٍل ُمبٍِي ﴿29﴾ قُلْ � َتَوك

َياأتِيُكْم ِبَاءٍ َمعٍِي ﴿30﴾

حديث رشيف:
َّْفُظ  ُّ - َو�لل أيِب َشيَْبَة َوُمَمَُّد ْبُن �لَْعالَءِ �لَْهْمَد�ِن أُبو َبْكرِ ْبُن � ُّ َو� ِيمِي َحدََّثَنا َيَْي ْبُن َيَْي �لتَّ
أيِب َصالٍِح َعْن  أْعَمِش َعْن � أُبو ُمَعاوَِيَة َعِن �ال �نِ َحدََّثَنا � َنا َوَقاَل �الآَخَ أْخَبَ لَِيْحَي - َقاَل َيَْي �
 ُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤمٍِن ُكْرَبةً مِْن ُكَرِب �لدُّنَْيا َنفََّس �للَّ أيِب ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل َرُسولُ �للَّ �
ةِ  ُ َعلَْيهِ ِف �لدُّنَْيا َو�الآِخَ َ �للَّ َ َعَل ُمْعِسٍ يَسَّ َعْنهُ ُكْرَبةً مِْن ُكَرِب َيْوِم �لْقَِياَمةِ َوَمْن يَسَّ
أِخيهِ  ُ ِف َعْونِ �لَْعْبدِ َما َكاَن �لَْعْبُد ِف َعْونِ � ةِ َو�للَّ ُ ِف �لدُّنَْيا َو�الآِخَ هُ �للَّ َوَمْن َسَتَ ُمْسِلًا َسَتَ
َّةِ َوَما �ْجَتََع َقْومٌ ِف َبيٍْت  ُ َلهُ بِهِ َطرِيًقا إَِل �جْلَن ََّل �للَّ َوَمْن َسلََك َطرِيًقا َيلْتَمُِس فِيهِ عِْلًا َسه
ِكيَنُة َوَغِشَيتُْهُم  َّ َنَزَلْت َعلَْيهُِم �لسَّ ِ َوَيَتَد�َرُسوَنهُ َبيَْنُهْم إاِل ِ َيْتلُوَن كَِتاَب �للَّ مِْن ُبُيوِت �للَّ
أ بِهِ َعَملُهُ َلْ يُْسِْع بِهِ نََسُبهُ«. ا ُ فمَِيْن عِْنَدهُ َوَمْن َبطَّ ُة َوَحفَّْتُهُم �لَْماَلئَِكُة َوَذَكَرُهُم �للَّ �لرَّْحَ

نص �أديب غري مشكل:
َّ ف �لهيكل �الآديم،  مجعت �لطبيعة عبقريتها فكانت �جلمال، وكان �أحسنه و�أرشفه ما حل
وجاور �لعقل �لشيف و�لنفس �للطيفة و�حلياة �لشاعرة، فاجلمال �لبشي سيِّد �جلمال 
�ت �لزهر ف ليايل  َّال �لبارع �ستطاع �أن يلعه عل �لدىم �حلِسان، وال لنريِّ ِّه، ال �لمث كل
�لصرح�ء ما له من لمحة وباء وال لبديع �لزهر وغريبه ف شباب �لربيع ما له من بشاشة 
وطيب... وليس �جلمال بلحة �لعيون وال ببيق �لثغور، وال هيف �لقدود، وال إسالة �خلدود، 
وال لؤلؤ �لثنايا ور�ء عقيق �لشفاه، ولكن شعاع ُعلوي يبسطه �جلميل �لبديع عل بعض 
�لهياكل �لبشية يكسوها روعة ويعلها سرحً� وفتنة للناس. جملة �لهالل، 1935 م.



خط �لنسخ "�أوَسان"

مد �حلروف منفردة وف نهاية �لكلة:
ـب  لـب  ــت  لـت  ـث  لـث   ـس  لـس ـش  لـش ـص لـص ـض 

لـض ـف لـف ـق لـق ـك لـك ـل ـن لـن ـى ـي 
َتَباَرـَك = ]َتَباَرَك + shift ت[ مدة و�حدة بعد �حلرف

َِّذي + shift ت[ مدة و�حدة بعد �حلرف َِّذـي = ]�ل �ل

مد كل �حلروـف ف بد�ية ووسط �لكلة:
�حْلََياُة = ]�حْلََياُة + shift ت[ مدة و�حدة بعد �حلرف

�حْلََياُة = ]�حْلََياُة + shift ت + ت[ مدتان بعد �حلرف
اُة = ]�حْلََياُة +  shiftت + ت + ت[ ثالث مد�ت بعد �حلرف �حْلَيَ

لفظ �جلاللة و�الألف �لقصرية :
ُ �لْلُهَم إَله لإلَله إَلهية �إلَلهية �هلُل �لْلَّ

و�ت �لرََّحن َلِكـنَّ َهَذ� َهَذهِ َهَذ�نِ َهَذيِْن َهُؤاَلءِ َذلَِك َذلُِكْم �لسممََ
�لرََّحـن َلـِكنَّ َهَذ� َهَذهِ َهَذ�نِ َهُؤاَلءِ


