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                               ،         

     ،                     ، 
كام  ، الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآن،حممد عىل سيدنا ة والسالموالصال

ُيا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني منْهم «:  قال أن النبي   بن كعبيف حديث أيب ِّ َّ ُْ ِّ ُ َِ ٍ َِ ُ ُِّ ُ َ ِ ِْ ُ ِ ِ
ِالعجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذ َّ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ََّ َ ُُ َِ ُ ُُ ِ َ َّ َي مل يقرأ كتابا قط قالُ ََ ُّ َ ًْ ََ ِ ْ َ ُ يا حممد :ْ َّ َ ُ َ

ِإن القرآن أنزل عىل سبعة َ ْ َ َْ َ َ ِْ ْ ُ َ ُ َّ ٍأحرف ِ ُ ْ ، الذين تلقوا وارض اللهم عن صحبه أمجعني .»َ
 باألحرف السبعة، وعلموها للتابعني كام سمعوها، القرآن الكريم من فم النبي 

الذين  ، وعن العلامء الربانيني)ا كام علمتمن تقرؤوأيأمركم  ( إن رسول اهللا :وقالوا
 ٌةنَُّن سآ القر( :ه، وألفوا الكتب، وفصلوا طرق الروايات، وقالواو وأقرؤنآا القرورؤق
ُيأخذه ٌبعةَّتُم ُ  .  ) األول عن ِاآلخر ُ

، وما زال العلامء )السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 
د عىل السبعة فجمع القـراءات الـثامن أو العـرش أو ا القراءات، ومنهم من زيكتبون يف

، ومن العلامء )الكامل يف القراءات اخلمسني(اخلمسني، كأيب القاسم بن جبارة يف كتابه 
من كتب يف أقل من ذلك، فكتب يف القراءات الست أو الثالث، أو أفرد كل قراءة عىل 

 فقد أحرض يل اإلبن البار توفيق إبراهيم ضمرة كتاب حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة
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ً سـندا،  ، بصفتي أقرب الناس إىل رسـول اهللا)فرحة األبرار يف قراءة خلف البزار(
، عن طريق ذكر أصـول قـراءة ميرس هذا الكتاب بإسلوب سهل ةقد مجع ماد فوجدته

 سـورة عـىل  كل،ًخلف التي ختالف رواية حفص، ثم ذكر الكلامت التي ختالف حفصا
ة وبني رواية ءراقحدة، بحيث يسهل عىل طالب العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه ال

حفص املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس 
يف حلقات العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتـصل 

 :، واإلسناد من خصائص هذه األمة، ورحم اهللا ابن املبارك حيث قالسنده بالنبي 
، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علو اإلسناد، فقطعوا الفيـايف )اإلسناد من الدين(

 ؛تفعوا درجة يف السندكي ير،ًوالقفار وخمروا عباب البحار، ووصلوا الليل سريا بالنهار
 اهللا ، ومن فضل)العلو يف السند سنة عمن سلفطلب : (مام أمحد بن حنبلولذا قال اإل

 أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القـراء يف الـشام حممـد سـليم احللـواين، ثـم َّعيل
 . أخذت القراءات الثالث عن الشيخ حممود فايز الديرعطاين

دعو طالب العلم لـتالوة القـرآن الكـريم برواياتـه وفهـم معانيـه والعمـل أهذا و
 . خلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتمبأحكامه، والت

 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
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¬(احلمـــد هللا رب العـــاملني   «  ª  ©  ¨  § ¦  ( ) e d c

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القـرآن الكـريم َ َ) j i h
kl  q  p  o  n  mr u  t  sv( فكـان حيــرص عــىل ســامعه 

Ï( :وفهمه وترديده حتى نزل قولـه تعـاىل  Î  Í  Ì Ë  Ê Ô  Ó  Ò  ÑÐ 

Õ   (ل تعـاىل  فقـا؛وقد أمره اهللا بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات البينات:)  K  J

Q P  O  N M LR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف الـسبعة كـام َ َّ َ
 اللهـم ﴾﴿: يف تعلم القرآن وتعليمه،فقالَبَغَّرَنزلت عليه، و

هم عن صحابته أمجعني، صل وسلم وبارك عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين،وارض الل
 ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة الـتالوة خالذين تلقوا القرآن من فم النبي 

، وسعيد بن "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِش عن رب العاملني بةمتلقا
َإنام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُ كان ي ت، أن عبد اهللا بن مسعود"سننه"منصور يف  َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا رسـول ِنَأَرْقَما هكذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود
ــا أبــا عبــد الــرمحن؟ فقــال:فقــال. خاهللا  ــف أقراكهــا ي s  (: كي  r  q

t(املد املتصل، ورحم اهللا علامء املسلمني مـن َْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف 
وا أوقاهتم لتعلم القرآن وتعليمه وإبعاد اللحن عن ساحته،قال ُغَّرَالذين فالقراء املهرة 

: قرأت عىل اليزيدي بمرص فلحنت يف سـورة الزمـر يف حـرف فقـال: القاسم بن حمرز
 حتى تغتسل يف البحر وتعود إيل، فانحـدرت إىل دميـاط يف أربعـة أيـام َكُئِرْقُواهللا ال أ

بنا هلم عىل حل، مجعنا اهللا يف زمرة العلامء العاملني فاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين
 .         الرغم من التقصري يف أعاملنا
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أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوته عىل العلـامء 
 ًبالقراءات املتواترة املتصلة باحلرضة النبوية ولقد ألف العلامء قديام يف القراءات املتقنني،

ووضعوا الضوابط والقواعد للقراءة الصحيحة،ويكفي أن ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل 
ً ثامنية ومخسني كتابا مـن أمهـات الكتـب "النرش يف القراءات العرش"وقد مجع يف كتابه 

التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين قـد قـرأت القـرآن الكـريم بـالقراءات 
 النـرش عـىل شـيخ قـراء اإلسـكندرية حممـد عبـد الـرمحن العرش  عىل ما جاء يف طيبـة

 وهللا در ً، سنداخومد اهللا يف عمري حتى أصبحت أقرب القراء لرسول اهللا  اخلليجي،
  :الشاعر حيث قال

ــبن ــن ل ــان م ــارم ال قعب ــك املك   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــد أب ـــادا بع ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( يل االبـن البـار ولقـد أحـرض.نسأل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنا
فرحــة األبــرار يف قــراءة خلــف (كتــاب  بــني أهلــه،ٌمِحــَوالعلــم ر) إبــراهيم ضــمرة

 مقارنـة بروايـة حفـص بـن سـليامن خلـفقـراءة مجع الفرق بـني قد ،فوجدته )البزار
بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد قراءة كل رواية عىل حدة،وقد 

ة والطيبـة درالفرق بـني الـفيه ة ثم أتبعه بملحق بني رديق الب عىل طرا الكتاجعل هذ
وهبذا األسلوب يأمن طالب العلم من اخللط بني الروايات وطرقها،وهـذا وإين أدعـو 
طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عـىل علـامء القـراءات املـسندين قبـل طلـب العلـوم 

 :ًلسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قالكنا إذا جا:  قال الوليد بن مسلمالرشعية األخرى،
f( اقـرأ : قـال، نعـم:يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال  e d c ( ، وإن

جعلنـا اهللا وإيـاكم مـن الـذين . اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم: قال، ال:قال
 .ناء الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناآيتلون كتاب اهللا حق تالوته 
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ُإن احلمد هللاِِ نحمده ونستعينُه َ ُ ِْ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َّ ُ ونستغفرهِ َُ ِْ ْ َ ِ من هيده َ ِ ْ َ َفال مضل له ومن يـضلل فـال اهللاُ َْ َْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َُ ُِ

َّهادي له وأشهد أن ال إله إال  َ ََ َ َ ُ َِ ْ َ َُ ْ ِ ِ وحده ال رشاهللاَُ َ َُ ْ ُيك له وأن حممدا عبده ورسـولهَ َ ُ ْ َ ُُ َُ َ َُّ ًَ َ ُ َّ َ َّاللهـم ، َ ُ َّ
ِصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ َ ََّ َِّ ٍ، وبارك عىل حممد ِ َّ َ ُ ََ ْ ِ َ َ

ِوعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك مح ٍَ َ َ َ ُ ََ َ ََّ ِ َِ َ َ َ َِّ ْ َ َْ َ ٌيد جميدِ ٌِ َ. 

﴿                                          ﴾.  
حيتـوي ،  والطيبةةدر اليمن طريق، خلف العارش ةءرالق فهذا رشح مبسط ؛ما بعدأ
ة ءراقواية حفص و اخلالف بني رفرش الكلامت يفو، خلف العارشة ءراقأصول : عىل

 .الطيبةطرق ة ودرالفرق بني الو، خلف
وقد كتبت الكلامت القرآنيـة برسـم املـصحف إال يف مـا أردت توضـيحه فكتبتهـا 

 . ًحسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف
 من طريقي ًواألصل فيمن يقرأ هذه الرواية أن يكون جمازا برواية حفص بن سليامن

ولذلك اقترصت يف هـذا الكتـاب ، ودرس مقدمة يف علم القراءات،  والطيبةالشاطبية
 .ً حفصاخلفعىل ما خيالف فيه 

وذكرت يف احلاشية بعض املراجـع التـي يمكـن الرجـوع إليهـا ملزيـد مـن الـرشح 
 . لنحاسشيخنا اللغراء رسالة اال يف األداء من جحةاروأخذت األوجه ال، التوضيحو

                                          
 .١٠٢سورة آل عمران آية ) ١(
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، فلهذا مل ينفرد  فلم يره خيرج عن قراءة الكوفيني خلفختياروقد تتبع ابن اجلزري ا
  . برواية حرف

  .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
كذلك فضيلة الشيخ بكري الطرابييش، وفضيلةالشيخ حممـد عبـد احلميـد وأشكر 
 .الذين كتبوا مقدمة للكتاب عبد اهللا،

ٍ أخ ناصحِّكام وأرجو من كل ً وجد يف هـذا الكتـاب خطـأ أو عبـارة مـن األفـضل ٍ َ َ َ
 :أو عىل العنوان التايل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 

Yahoo.com@Tawfiq_Damra. 
 أسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني
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هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن    

  .البغدادي أحد القراء العرشة البزار، مقسم أبو حممد األسدي
 ولد سنة مخسني ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عرش سنني وابتدأ يف الطلـب وهـو   

َّيلَ أشكل ع:روي عنه أنه قال، ًا عاملاً عابداًا زاهدًابن ثالث عرشة وكان ثقة كبري  بـاب َ
 أن ُهَكـرَ أنـه كـان يًوروي عنه أيضا، من النحو فأنفقت ثامنني ألف درهم حتى حفظته

 . ادعوين املقرئ:ويقول، قال له البزارُي
وعبد الرمحن بن أيب محاد ،  عن محزةيم بن عيسىَلُ عن سً أخذ القرآن عرضا:شيوخه
، وأيب زيد سعيد بن أوس عن املفضل الـضبي،  بن خليفة األعشىويعقوب، عن محزة

 وعبـد الوهـاب بـن عطـاء، وإسامعيل بن جعفر،  قراءة نافع إسحاق املسيبيىل عقرأو
،  قراءة ابن كثريوعبيد بن عقيل،  عن عاصمشعبة رواية وحييى بن آدم، قراءة أيب عمرو

ىل خامتته وضبط ذلك عنه بقراءتـه وسمع الكسائي يقرأ القرآن إ،  رواية قتيبة عنهقرأو
 .بن قدامةألعمش عن زائدة  قراءة اخذأو، عليهم
 أقرأ عىل أيب بكر بن : قلتك؟ ما أقدم:فقال، يمَلُ قدمت الكوفة فرصت إىل س:لاق
فأتيناه فقـرأ الورقـة ، فدعا ابنه وكتب معه ورقة إىل أيب بكر مل أدر ما كتب فيها، عياش
ا ً أنت الذي مل ختلف ببغداد أحد:قال،  نعم: قلت؟ أنت خلف:قالثم ،  النظرَّ يفَدَّعَوص

،  ال واهللا:قلت،  نعم: قال؟ عليك:قلت، هات أقرأ،  اقعد:فقال يل، ُّتَكَسَف ؟أقرأ منك
َ من محًال أقرأ عىل من يستصغر رجال ليم فـسأله أن ُفوجه إىل س، ثم خرجت،  القرآنِةَلَ

 .شعبة عن  قراءة عاصم عن حييى بن آدمُتبت فكُ واحتجتُمتندثم ، ُفأبيت، يردين



 

 ١٢ قراءة اإلمام خلف العارش

وأخـوه إسـحاق ، قه أمحد بن إبراهيم وراً وسامعاً القراءة عنه عرضاخذأ :تالميذه
             وإدريـس بـن ، وأمحـد بـن زيـد احللـواين، وإبـراهيم بـن عـيل القـصار، بن إبـراهيما

    ، وسـلمة بـن عاصـم، وأمحـد بـن حممـد الرباثـي، وأمحد بن زهري، عبد الكريم احلداد
وحممـد بـن إسـحاق ، وعيل بن احلسني بن سلم، الغضايري وعبد اهللا بن عاصم شيخ

، وحممـد بـن عيـسى، وحممد بن خملـد األنـصاري، وحممد بن اجلهم، ذ ابن شنبوشيخ
وحممـد بـن ، وحممـد بـن إبـراهيم، وعيل بن حممد بن نازك، والفضل بن أمحد الزبيدي

         ، وموسـى بـن عيـسى، وعبـد الوهـاب بـن عطـاء، عقيـلوعبيد بـن ، سعيد الرضير
  .وأبو الوليد بن عبد امللك بن القاسم

ا ًحرفـ  كان خلف يأخذ بمذهب محزة إال أنه خالفه يف مائة وعـرشين:قال ابن أشتة
وقد تتبع ابن اجلزري اختياره فلم يره خيرج عن قراءة الكوفيني بل وال عن ، يف اختياره

M( : إال يف حرف واحد وهو قولـه تعـاىلشعبةكسائي وقراءة محزة وال  L  K( 
 .ها خلف كحفصأفقر ] ٩٥:األنبياء[

مات رمحه اهللا يف مجادى اآلخرة سنة تسع وعرشين ومائتني ببغداد وهو خمتف من    
 .اجلهمية يف بغداد

وألنه كان من العلامء بوجوه القراءات فقـد اختـار قـراءة يقـرأ هبـا وصـارت مـن 
وهو ، إسحاق بن إبراهيم بن عثامن :نيراوي لفخل زرياجلواختار ابن .ات العرشالقراء

 .بينهام  فالتخا الو، وإدريس بن عبد الكريم احلداد، املقدم يف األداء
                                          

، ٤٠٤ ص ١العـرب ج ، ٢٠٨ ص١لـذهبي جلمعرفة القراء ، ٢٧٢ ص١بن اجلزري جال، غاية النهاية )١(
 ٨ج  لخطيـب البغـداديلتاريخ بغداد ، ٨٧ ص ٧سعد جبن الطبقات ال، ٦٧ص٢شذرات الذهب ج

 .٣١١ص٢األعالم ج، ٢٤١ ص ٢ ج خلكان بن الوفيات األعيان، ٣٢٢ص 
  .١٥٠ ص١النرش البن اجلزري ج، ١٧٨صالبن اجلزري حتبري التيسري  )٢(



 

 ١٣ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 .أبو يعقوب املروزي البغدادي،  إسحاق بن إبراهيم بن عثامن بن عبد اهللا

ًكان منفردا بروايـة اختيـار خلـف ال ، ثقة ضابط متقن ،وراوي اختياره عنه،  خلفاقَّرَو
 .يعرف غريه

 . وقرأ عىل الوليد بن مسلم،  قرأ عىل خلف اختياره وقام به بعده:شيوخه 

 واحلـسن بـن عـثامن، حممد بـن عبـد اهللا النقـاشو، ابنه حممد بن إسحاق:تالميذه
 . وعيل بن موسى الثقفي، بن شنبوذحممد بن أمحد و، الربصاطي
 . ه ٢٨٦ تويف سنة :اتهفو

، عـن أيب اخلريحممد بن حممـد بـن اجلـزريو  اإلمام أبرواها:إسناد رواية إسحاق
محـد بـن عبـد اخلـالق  عن أيب عبد اهللا حممد بـن أمد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي،حم

 ، عن أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس التميمـي،عن أيب الـيمن زيـد بـن الصائغ
لكندي ، عن أيب  القاسم هبة اهللا بن أمحد بن الطربي البغدادي  ، عن أيب بكـر احلسن ا

حممد بـن عـيل بـن موسـى اخليـاط ، عـن أيب احلـسن أمحـد بـن عبـد اهللا بـن اخلـرض 
السوسنجري  ، عن أيب احلسن حممد بن عبد اهللا بن حممد الطـويس ،عـن أيب  يعقـوب 

.بن هشام بن ثعلب البزار إسحاق بن إبراهيم الوراق ، عن أيب حممد خلف  
                                          

 بنالالنرش ، ٥٣ ص ١حمد حميسن ج ملمعجم حفاظ القرآن ، ١٥٥ ص١ج، بن اجلزريالغاية النهاية ) ١(
 .١٥٢ ص ١اجلزري ج 

 .١٧٩ ص١بن اجلزري، جال تيسري الحتبري) ٢(



 

 ١٤ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 .إمام ضابط متقن ثقة، كريم احلداد أبو احلسن البغداديإدريس بن عبد ال

 حممـد بـن وعـىل، وعن خلف عن قتيبة عن الكسائي، لف اختيارهخقرأ عىل :شيوخه
 .  عن أمحد بن حنبلوىرو،  الشموينحبيب
وموسـى بـن ، وذببـن شـنأمحد ًوعرضا حممد بن ، ابن جماهدً عنه سامعا خذأ :تالميذه

واحلـسن بـن سـعيد  ، إبراهيم بـن احلـسني الـشطيو،وابـن مقـسم، داهللا اخلاقاينيعب
  .وغريهم القطيعي أمحد بن جعفر، وويانبوأمحد بن ، املطوعي

 . ه٢٩٢تويف سنة  :فاتهو
، عـن أيب حممـد اخلريحممد بن حممد بن اجلزريو  اإلمام أبرواها:إسناد رواية إدريس

عبد الرمحن بن أمحد الواسطي ، عن حممد بن أمحد بـن عبـد اخلـالق  املعـدل ، عـن أيب 
إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس التميمي ، عن أيب اليمن زيد بن احلـسن الكنـدي ، 

ثابـت بـن  أيب املعـايل ني األولشـيخ  وقرأ عىلعن أيب حممد عبد اهللا بن عيل البغدادي
بـن يعقـوب اعن  القايض  أيب العالء حممد بن أمحد بـن عـيل  ،هيم البقالبندار بن إبرا

 .الواسطي ، عن أيب بكر أمحد بن جعفر  بن محدان القطيعي
أيب الفضل عبد القاهرالعبايس عن أيب عبد اهللا حممد بن احلسن الكارزيني عـن والثاين 

 احلسن  إدريس بن  أيبىل عالقطيعيو  وقرأ هو ،أيب العباس احلسن بن سعيد  املطوعي
 .عبد الكريم البغدادي احلداد

                                          
أمحد تاريخ بغداد ، ٢٥٤ ص ١لذهبي جلمعرفة القراء الكبار ، ١٥٤ ص١ج، بن اجلزريالغاية النهاية  )١(

 ص ٢شذرات الذهب ج، ٦٥٤ ص٢تذكرة احلفاظ ج، ١٤ ص٧ج  بن عيل أبو بكر اخلطيب البغداديا
 .١٥٢ ص ١ بن اجلزري جالالنرش ، ٢١٠

 .١٨٠ ص١بن اجلزري، جال تيسري الحتبري) ٢(



 

 ١٥ قراءة اإلمام خلف العارش

 

 :البسملة
عدا الناس مع الفاحتة فله ،  بسملةن غريمعدها ب آخر السورة بأول ما وصلقرأ ب
 . من الفاحتة-١-  البسملة آية رقمَّدَعو. البسملة

 :الـمـد والقرص
 .) حركات٤( التوسط: املد الـمتصل
 ). حركات٤(التوسط : املد املنفصل

﴿ قرأ  ﴾ دون مد، حيث وقعت بحذف الواو. 

 :السكت واإلدراج 
﴿عليهاسكت ي أدرج املواضع التالية ومل        ﴾ ]خفاء اإلمع ]٢، ١:الكهف ،

﴿         ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]دغام اإلمع ]٢٧:القيامة، ﴿  ⁄﴾ ]١٤:املطففني[ 
 .دغام اإلمع

                                          
ٌسواء أكانتا مرتبتني كآخر البقرة ، برشط أن تكون السورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املصحف والتالوة) ١(

فإن كانـت األوىل تـالوة بعـد الثانيـة يف ، أم غري مرتبتني كآخر يوسف مع أول الفتح، وأول آل عمران
 .جلميع القراءترتيب املصحف كآخر الغاشية مع أول النازعات تعني اإلتيان بالبسملة 

 .٤٩عبد الرزاق عيل إبراهيم ص ، مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن) ٢(
 .٢٠٨حتبري التيسري البن اجلزري ص ، ٨٠ص ضاءة يف بيان أصول القراءة لعيل حممد الضباعاإل) ٣(



 

 : السكت
ًهو قطع الصوت عىل الكلمة القرآنية زمنا يسريا دون تنفس بنية مواصلة القراءةو ً. 

َّأما رواية إسحاق الوراق فليس فيها سكت  .اً واحدً قوالَ
 :وأما رواية إدريس احلداد فعنه طريقان

 .طريق أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي.١
 .يب العباس احلسن بن سعيد املطوعيطريق أ.٢

قال ابن اجلزري يف الـدرة  مشاخينا عدم السكت إلدريس من الدرة، تلقيناه منوالذي 
 .وبذلك قال رشاح الدرة)وحقق مهز الوقف والسكت أمهال(

 :وذهب بعض مشا خينا إىل وجوب السكت إلدريس وذلك ألن
 لسكت اخلاصطريق أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي من كتاب كفاية الست وفيها ا.١
 طريق أيب العباس احلسن بن سعيد املطوعي، من كتاب املبهج وفيها السكت العام.٢

                                          
 رشح وانظر، ٢٦٧يف التحبري السكت إلدريس انظر التحبري ص  يذكر، ومل ٣٧الدرة البن اجلزري بيت  )١(

 السمنودي عىل متن الدرة أليب عبد اهللا حممد بن احلسن املنـري حتقيـق عبـد ورشح،٤٦٩ املزهر ص  يفالدرة
 حتقيـق عبـد الـرزاق خ عثامن بن عمـر الزبيـديلشيلعىل متن الدرة ،ورشح الزبيدي ٥٤الرزاق موسى ص

  رضـوانورشح الدرة املضيئة يف القراءات الثالث أليب القاسم النويري حتقيق عبد الرافع،١٦٨ موسى ص
     .١٣٤ص١ جسند ابن اجلزري من كتاب االختيار لسبط اخلياطانظر  و،٢٦٨ص١ج
الفـتح الرمحـاين  ،٤٩٤ الروض النضري للمتـويل ص ،٥٦ لشيخنا النحاس صجحة الراوجهاأل  انظر )٢(

 .٨٠ص  اإلضاءة ،ول حترير العلامء للقراءات، وكتابه تأمالت ح٥٥للجمزوري حتقيق عبد الرزاق عيل ص
الـساكن ٌسـواء  أكـان هو السكت عىل الساكن املفصول غري املدي إذا وقـع بعـده مهـز ، :والسكت اخلاص

﴿: ًا نحوصحيحًحرفا             ﴾نحو حرف لني، أو :  ﴿       ﴾ًا نحـو تنوين، أو :
﴿              ﴾. نحو التعريف )لأ( وكذلك السكت عىل: ﴿              ﴾. 

﴿وكذلك السكت عىل الياء الساكنة يف كلمة   ﴾منصوبة كقوله تعاىل  سواء كانت هذه الكلمة: ﴿     
                            ﴾ كقوله تعاىل مرفوعة،أو :﴿           

= 

 ١٦ قراءة اإلمام خلف العارش



 

 ١٧ قراءة اإلمام خلف العارش

 ميم اجلمع
وكـان قبلهـا يـاء أو  ،ًويضم اهلاء قبلها وصال إذا جاء بعـدها سـاكن يضم ميم اجلمع

﴿ :، نحوكرسة        ﴾،  وإذا وقف عىل﴿    ﴾عادت الكرسة إىل اهلاء . 
 :اإلدغام واإلظهار

 ﴿:  نحو)التاء والدال( يف )إذ(ذال أدغم    ﴾ ،﴿    ﴾. 
السني والذال والضاد والظاء والزاي واجليم :( يف حروفها الثامنية وهي)قد(أدغم دال و

﴿ :نحو )والصاد والشني    ﴾ ،﴿        ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿     ﴾ ،
﴿       ﴾ ،﴿      ﴾ ،﴿       ﴾ ،﴿      ﴾. 

الـسني والـصاد والـزاي والظـاء : ( التالية وهـي يف احلروفتاء التأنيث الساكنةأدغم 
﴿ :نحو) واجليم        ﴾ ،﴿         ﴾ ،﴿     ﴾ ،﴿   

   ﴾ ،﴿         ﴾ . 

                                          
=         ﴾نحو ةو جمرور،أ: ﴿                ﴾.  وإذا وقفنا عـىل كلمـة
 بـسبب التقـاء املرفوعة أو املجرورة بالسكون املحض أو باإلشامم فإنه يمتنع السكت عندها؛ وذلك) يشء(

 .الساكنني، وجيوز السكت عىل هاتني الكلمتني إذا وقفنا عليهام بالروم
 :نحـو اهلمـزة يف كلمـة واحـدة بعـدهالـساكن وهو السكت عىل كـل مـا سـبق وكـذلك :  السكت العامو 
﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾. 

 . ٤١٠ ص١ن وهداية القارئ للمرصفي ج، انظر كتاب الرائد يف التجويد ملحيستان حركومقدارالسكت
﴿ : مثل حرف مدذا كان احلرف الساكنإويمتنع السكت              ﴾، ﴿   ﴾، 

﴿        ﴾، ﴿              ﴾ 
 .٨٠ص اإلضاءة للضباع ، ٢٣١التحبري البن اجلزري ص ) ١(



 

 ١٨ قراءة اإلمام خلف العارش

﴿ دغم الذال يف التاء يف كلمةأ    ﴾ ،و﴿  ،     ﴾كيف وقعت. 
﴿ :والباء يف امليم من      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 

﴿والدال يف الثاء يف     ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿والدال يف الذال يف  ∼    ﴾]٢+١:مريم[ 

ÿ  ﴿ يفًوصال النون يف الواو و      ﴾ ،و﴿       ﴾. 
﴿ ن يف الراء يفوالنو   ﴾ والالم يف الراء يف ﴿   ⁄﴾. 

﴿ قرأو      ﴾ ]اإلظهار ب]٤٢:هود . 

 :اإلمالة
فيتلفظ القارئ باأللف بحالة متوسطة بني ، أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

 مـع )•( ت احلرفالوسط حتسوداء مسدودة مصطلح ضبطها نقطة  ُتْلَعَج و، األلف والياء
 . من احلركةتهتعري

ًأمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصال ووقفـا ً ٍ ٍ ٍ ، كـيفام جـاءت يف اسـم، ٍٍ
ــو Ÿ﴿ :نح   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ــل ــو،  أو فع �﴿ :نح ﴾ ،﴿⊕ ﴾ ،
﴿⁄   ﴾ ،﴿∨ ﴾ألفعـال بإسـناد ويف ا،  وتعرف ذوات اليـاء يف األسـامء بالتثنيـة

مالـة ومتـى ظهـرت فمتى ظهرت الياء جـازت اإل، الفعل إىل تاء املتكلم أو املخاطب
 .الواو امتنعت

                                          
 .٨١اإلضاءة ص ، ٢٣ ص٢النرش ج ، ٢٣٨ صزريجلبن اال حتبري التيسري )١(



 

 ١٩ قراءة اإلمام خلف العارش

﴿ :أم باأللف نحو، وسواء رسمت بالياء كاألمثلة السابقة ± ﴾ ،﴿±  ﴾ ،
﴿$  ﴾. 

™﴿مـــال أال انـــه إ  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿9  ﴾ ، وكـــذا﴿ Š  ﴾ كيـــف وقـــع 
﴿و  ÿ ﴾ ]٢٣:رساءاإل[.  

أو زيد عليه أحد احلروف ، ًأمال كل فعل ثالثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادةًالزائــدة فــصار يائيــا    ﴾ ،﴿9   ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾ ،﴿Ÿ   ﴾ ،﴿9    ﴾. 

َفعـىل( عىل وزن أمال ألفات التأنيث املقصورة أم ، مـضمومة الفـاء أم مكـسورهتا) ْ
ــا نحــو ﴿ :مفتوحته    ﴾ ،﴿∼   ﴾ ،﴿ƒ ﴾ ،﴿Ÿ  ﴾ ،﴿  ﴾، 

7﴿ويتبعها لفظ  ﴾ و﴿5 ﴾و ﴿& ﴾. 

∧﴿ و مــضمومتهاأمفتوحــة الفــاء )  فعــاىل (وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،

﴿≤  ﴾ ،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

⊂﴿ :ًأمال كـل ألـف متطرفـة رسـمت يف املـصحف يـاء نحـو    ﴾ ،﴿9 ﴾ ،
﴿�    ﴾ ،﴿�    ﴾، ﴿� ﴾،﴿5 ﴾،﴿ ⇓ ﴾ )واستثنى من )اإلستفهامية

﴿:ذلك مخس كلامت هي  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،تفاق عىل لإل
 .فتحهن



 

 ٢٠ قراءة اإلمام خلف العارش

≥﴿والمهـا مفتوحـة والثانيـة جمـرورة يف أيـن ءلف الواقعة بني رامال األأ   ﴾ ،
﴿≤ ﴾ ،﴿⁄   ﴾. 

﴿أمال عني الفعل املايض الثالثي يف  ©﴾ ،﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾. 

 .، عدا اهلاء بداية مريممن حروف فواتح السور) حي طهر(أمال حروف 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 

 – اللتقاء الـساكنني–وحيذف األلففيميل فتحة الراء فقط وإذا وقع بعدها ساكن 
 .واأللفميل فتحة الراء واهلمزة يف ًافما وقوأ.وتبقى اهلمزة مفتوحة

، القيامـة، ارجعـامل، الـنجم، طـه( :حدى عرشة سورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .)العلق، الضحى، الليل، الشمس، عىلاأل، عبس، النازعات

 : نـحوً مطلقااأللفات املبدلة من التنوينو، ﴾n ،&، 6 ،F ﴿: استثني من ذلك

﴿   ﴿﴾   ﴾ ،وما اليقبل اإلمالة بحال. 

 .  يف فرش احلروفذلك وجتد تفاصيل وأمال كلامت غري ما سبق واستثنى أخرى،

 : تنبيـــــهات
 .واإلدغام ال يمنع اإلمالة، قف عليه كذلكًكل ما أميل وصال فالو - ١
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و ساكن  أو وإذا وقع بعد األلف املاملة تنوين- ٢

 . اإلمالةاإلمالة فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادت



 

 ٢١ قراءة اإلمام خلف العارش

 :هـاء الكناية
ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :قـرأو، متحركني      ﴾ ]٢٨:النمـل[ ﴿    ﴾] بكـرس ]٣٦:الـشعراء[و ]١١١:األعـراف  

﴿وكذلك ، اهلاء مع الصلة    ﴾ ]و،  مع كرس القاف]٥٢:النور﴿    ﴾ ]شباع إب ]٧:الزمر
 .ضم اهلاء

﴿ قرأ     ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿    ﴾]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 

﴿ أقر     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

 :اهلمز واإلبدال
﴿قرأ   ﴾ الواوة بدلزمهإسكان الزاي وحيث وقع ب . 

﴿قرأ   ﴾ ]بدال الواو مهزةإسكان الفاء و إب ]٤:اإلخالص. 

﴿ قرأ    ﴾ ها ياء وبعدمهزة مكسورةثم فتح اجليم والراء حيث وقع ب.  

﴿ قرأ    ﴾ ]ثم مد بدل، بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل، ]٩٨:البقرة.  

﴿ قرأ     ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية، ]٤٤:فصلت.  

                                          
 .٧٩ص  يف بيان أصول القراءة لعيل الضباعاإلضاءة، بعدها وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش) ١(



 

 ٢٢ قراءة اإلمام خلف العارش

 :زاد مهزة استفهام يف املواضع التالية
﴿ استفهامزيادة مهزة ب قرأ    ﴾ ]٤٨:الشعراء[و ]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف[ ، 

﴿و    ﴾]و، ]٨١:األعراف﴿     ﴾]١١٣:األعراف[ ،﴿    ﴾ ]٢٨:العنكبوت[. 

 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية
﴿: قرأ      ﴾  ]باأللف بدل اهلمزة.  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤ :الكهف . 

﴿:قرأ  ﴾ ًفأبدل اهلمزة ياء ساكنة. 

 : النقل
ف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ  وهو حتريك احلر

إذا كان ) سل(بالنقل يف فعل األمر  قرأ، بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها
﴿:قبل سينه واو أو فاء نحـو   ﴾و ﴿    ﴾ ﴿  ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ 

 . اهلمزةسقطأفتحة إىل السني والنقل ف
﴿:قرأو    ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة. 

 :ياءات اإلضافة
﴿:املواضع التاليةكن الياء يف أس   ﴾ ]٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:البقرة[. 

﴿   ﴾ ]و، ]٧٩:األنعـام[و]٢٠:آل عمران ﴿  ﴾]و ]٢٨:املائـدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائـدة[ ،
¯﴿و     ﴾ و، ) باملد املنفصلاإلتيانمع  ( مواضعها التسعةيف﴿ ﴾  يف مواضعها



 

 ٢٣ قراءة اإلمام خلف العارش

﴿ يـاءو، األحـد عـرش ﴾ ٦٩، ٢٣:ص[و] ٢٢:يــس [و]٢٠:النمـل[ و] ١٨:طـه[و]٢٢:إبـراهيم[ يف[ 
﴿و، ]٦:الكافرون[و        ﴾ ]٥٣:رزمال[ و ]٥٦:العنكبوت[. 

﴿ قرأو        ﴾ ]ًفتح الياء وصالب ]١٢٤:البقرة.  
  :يـاءات الزوائد

﴿:يفحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً. 
 وال ً، بكيفية ختالف حفصافلخكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ قرأها  

تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلا وهذه 
  :األلفاظ هي

ــدها دال ف.١ ــاكنة وبع ــصاد س ــت ال ــهإذا وقع ــزاي إن ــصاد صــوت ال ــشم ال  ي
﴿:نحو ; ﴾، ﴿  < ﴾، ﴿< ﴾، هنا هو أن خيلط حرف الـصاد : واإلشامم

  .ًبحرف الزاي فيتولد منهام حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبا عىل الزاي
إذا كان أول الكلمـة الثانيـة ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني .٢

ً ضـام الزمـا،هـا مـضموموثالثمهزة وصل  ﴿ : نحـوً       ﴾ ]٢١، ٢٠:اإلرساء[    
﴿و     ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء ،. 

﴿ :قرأ.٣   ﴾وقع كيف باءبكرس حرف ال. 

﴿قرأ بكرس السني يف .٤ ﴾ هوما تفرع من.  

﴿ :قرأ.٥   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 



 

 ٢٤ قراءة اإلمام خلف العارش

 



 

 ٢٥ قراءة اإلمام خلف العارش

 

 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ  

٥  وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ  

١٦     األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ    

٢٠   األلف فتحة الشني وةإمال  © 
٢٩    األلف فتحة الواو وإمالة     

٢٩   األلف فتحة الواو وإمالة    

٣٤    األلف فتحة الباء وإمالة Š  
٣٧     األلف فتحة القاف وإمالة  ⊆   

٣٨  ًقفا واأللف فتحة الدال وإمالة Ÿ  

٥١   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٥١     الذال يف التاءإدغام      

٥٣   وقفا األلف فتحة السني وإمالة ً 7 

٥٤   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٥٥   األلف فتحة السني وإمالة 7  

٥٥     وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ≤   



 

 ٢٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٥٧     األلف فتحة الواو وإمالة     

٦٠     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆   

٦٠   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٦١   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٦١    األلف فتحة النون وإمالة ⇓  

٦١       كحفص: ًضم اهلاء، وقفا:ًوصال      
٦٢     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   

٦٧   األلف فتحة السني وإمالة 7 

٦٧      إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي      

٧٠   األلف فتحة الشني وإمالة © 
٧٣      األلف وءات فتحة الإمالة �   

٨٠     الذال يف التاءإدغام      

٨١     األلف فتحة الالم وإمالة 9  

٨٣            
  األلففتحة الباء و إمالة
Š األلفة امليم و فتحإمالة   ∧     

٨٣     فتح احلاء والسني     

٨٥     األلف فتحة الراء وإمالة ≤   

٨٥    األلفإسكان الفاء وحذف فتح التاء و     
٨٥      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٨٥     ًبدال التاء ياءإ     



 

 ٢٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٨٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٨٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

٨٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨٧     فإمالة فتحة الواو واألل    

٨٩  ) املوضعنييف (إمالة فتحة اجليم واأللف )ًمعا (   – 
٩٢       ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و        –   
٩٢   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٩٢     إدغام الذال يف التاء     

٩٣       وقفا كرس اهلاءضم اهلاء ًوصال ،ً    

٩٧     مهزة مكسورة بعدها ثم فتح اجليم والراء    

٩٧  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٨     مهزة مكسورة ثم ء فتح اجليم والرا    

٩٨      قبل الالم  مدية مهزة مكسورة وياء       

١٠١   إمالة فتحة اجليم واأللف    – 

١٠٢    
   

إسكان النون األوىل خمففة وكرسها اللتقاء 
 الساكنني ثم ضم النون الثانية

   
   

١٠٢    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

١٠٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 



 

 ٢٨ قراءة اإلمام خلف العارش

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     
١١١   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١١٢     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١١٣   )املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف  )ًمعا( ≤   

١١٤    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  

١١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١٧    إمالة فتحة الضاد واأللف Ó  
١٢٠   إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

١٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٢٠  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٢٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٢٠    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٢٤     إمالة فتحة الالم واأللف ∏  

١٢٤    فتح الياء    

١٢٥   ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا  ∏ 

١٢٥    إسكان الياء    

١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣٢   إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  

١٣٢    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   

١٣٥   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  



 

 ٢٩ قراءة اإلمام خلف العارش

١٣٦      إمالة فتحة السني واأللف فيهام 7 5 

١٤٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٢   إمالة فتحة الالم واأللف  √  

١٤٢        ًضم اهلاء وصال       

١٤٣  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٤٣     حذف الواو      

١٤٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٤      إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂  

١٤٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٥٨   الياء وتشديد الطاء وإسكان العنيب    
١٥٩    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٦٤    ياء ساكنة دون ألف عىل ـ اإلفراد ـ   

١٦٥    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤   

١٦٦      إدغام الذال يف التاء     
١٦٦       ًضم اهلاء وصال       

١٦٧     ًضم اهلاء وصال       

١٦٨      مع القلقلةن الطاءاسكإ       

١٧٣      ًضم النون وصال      

١٧٥      إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ     

١٧٧       ضم الراء       



 

 ٣٠ قراءة اإلمام خلف العارش

١٧٧ )املوضعني(ً التاء واأللف وقفا  فتحةإمالة )ًمعا( � 

١٧٧        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

١٧٧       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

١٧٨       ًإمالة فتحة  الالم واأللف وقفا 9  
١٧٨        إمالة فتحة  الثاء واأللف \  \ 
١٧٨    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٨٢     فتح الواو وتشديد الصاد     

١٨٤   
وتشديد الطاء وتسكني بالياء بدل التاء 

 العني   

١٨٥  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٨٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٨٥  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 

١٨٩     )يف املوضعني (كرس الباء )ًمعا(      
١٨٩     الة فتحة القاف واأللفإم  ⊆  

١٩١       
فتح التاء األوىل وإسكان القاف دون ألف 

 وضم التاء الثانية      

١٩١       
فتح الياء األوىل وإسكان القاف دون ألف 

 وضم التاء الثانية     

١٩١    ألف بني القاف والتاءدون    

١٩٤      )املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف  )ًمعا ( Ÿ   

١٩٦   ًإمالة فتحة  الذال واأللف وقفا ′ 



 

 ٣١ قراءة اإلمام خلف العارش

١٩٧    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٩٨  إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  

٢٠٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٠١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٠٣     إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  

٢٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٠٥    إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٢٠٥     إمالة فتحة العني واأللف  ⊕ 

٢٠٧    حذف الواو     

٢٠٨      مع القلقلةن الطاءاسكإ       

٢٠٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢١٠     فتح التاء وكرس اجليم     

٢١١     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢١٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢١٣    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   

٢١٤    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢١٥       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

٢١٦    )املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف   )ًمعا( 5   

٢١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     



 

 ٣٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٢٠       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   
٢٢٠   حة الشني واأللفإمالة فت © 
٢٢٢   ًإمالة فتحة  الذال واأللف وقفا ′ 

٢٢٢         مهاتشديدوفتح الطاء واهلاء       

٢٢٣      إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٢٣١     ءاظإدغام الدال يف ال     
٢٣١      الواو مهزةإبدالو إسكان الزاي       

٢٣٢      إمالة فتحة  الكاف واأللف    

٢٣٦      مع الـمد الالزمبعد امليم ألف وضم التاء      

٢٣٧      مع الـمد الالزمبعد امليم ألف وضم التاء      

٢٣٧      ف إمالة فتحة الواو واألل      

٢٣٨       إمالة فتحة الطاء واأللف ≠    

٢٤٠       تنوين ضم       

٢٤٥     الثانيةضم الفاء        

٢٤٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٢٤٦      ًضم اهلاء وصال         

٢٤٧      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٢٤٧      إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    

٢٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 



 

 ٣٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٥١     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٥٣   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

٢٥٣  ) املوضعني  ( إمالة فتحة الشني واأللف ً)معا( © 
٢٥٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٥٥   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٥٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٢٥٨    إمالة فتحة التاء واأللف �  

٢٥٩      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٢٥٩    حذف اهلاء:ًوصال) (كحفص:ً، وقفا     

٢٦٠      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٢٦٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٢٦٠   كرس الصاد وترقيق الراء   
٢٦١         إدغام التاء يف السني         

٢٦٢     ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا  ′  

٢٦٣     ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا  ′  

٢٦٤    إمالة فتحة الذال واأللف ′  

٢٦٥      ضم الراء      
٢٧١    فتح النون     
٢٧١     بدل الياء  وسكون الراءنونبال      
٢٧٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  



 

 ٣٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٧٣      بكرس السني       

٢٧٣      إمالة فتحة امليم واأللف ∧    

٢٧٥             مواضع ٣( إمالة فتحة الباء واأللف (          Š  

٢٧٥     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٧٥     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٢٧٦     إمالة فتحة الباء واأللف  Š    

٢٧٨    إمالة فتحة الباء واأللف Š  
٢٨٠      بتشديد الصاد     

٢٨١     إمالة فتحة الفاء واأللف   :   

٢٨٢     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٢٨٢       املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف(  Ÿ    

٢٨٢      واأللفإمالة فتحة الراء  ≤     

٢٨٢     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٢٨٢      ضم بتنوين     

٢٨٢      ضم بتنوين     

٢٨٤       إسكان الراء مع اإلظهار      

٢٨٤      سكان الباء وإدغامها يف امليم بغنةإ       

٢٨٥                  كرس الكاف وفتح التاء وبعدها ألف     

٢٨٦       إمالة فتحة الالم واأللف  √   



 

 ٣٥ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣       فتحة الراءإمالة األلفو ⁄    

٤  وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ  

٥    األلف فتحة الفاء وإمالة ⊃   
١٢      بالياء بدل التاء       
١٢      بالياء بدل التاء    
١٣     فتحة الراءإمالة األلفو ≤   
١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٩    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠    إسكان الياء    
٢٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٣     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٢٨    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٣٠    حذف الواو   
٣٣    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  
٣٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
٣٦     إمالة فتحة الثاء واأللف \   
٣٧      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٣٩       واأللفإمالة فتحة الدالو اًألفالتاء إبدال      



 

 ٣٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٩     إمالة فتحة  الياء واأللف ∼   
٤٠      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٤٢     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃   
٤٢     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃    

٤٥    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  
٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٧      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٤٧     واأللفإمالة فتحة الضاد Ó  
٤٨     بالنون بدل الياء     

٤٨      لراء واأللفإمالة فتحة ا ⁄     

٤٩      إدغام الدال يف اجليم      
٤٩      إمالة فتحة التاء واأللف �   

٤٩      كرس الباء      
٥٠      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
٥٢    لسني واأللفإمالة فتحة ا 5  
٥٥   إمالة فتحة السني واأللف 5 

٥٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٥٧    ًإبدال الياء نونا     
٥٩    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٣٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٥     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٦٨  ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا √ 

٧٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٣  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧٣    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٧٦    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٧٦  إمالة فتحة الفاء واأللف :  

٧٦    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٧٨      كرس السني       

٨١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨١     اءإدغام الذال يف الت    
٨٢   إمالة فتحة الالم واأللف  √ 
٨٣     ًإبدال الياء تاء     

٨٣    ًإبدال الياء تاء     

٨٤    إمالة فتحة السني واأللف 7   
٨٤  إمالة فتحة السني واأللف  5  

٨٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩١     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    

٩٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٣      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     



 

 ٣٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٦   وقفالفإمالة فتحة الدال واأل ً Ÿ  

١٠١      إمالة فتحة الالم واأللف  9   

١٠٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠٩       فتح التاء وكرس اجليم      

١١١    ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١١٢     اهلاء وصالضم ً      
١١٢     ًضم اهلاء وصال         
١١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٢٤      إدغام الذال يف التاء      

١٢٥    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٢٥       فتح الواو      

١٢٦     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٣٠             إمالة فتحة الباء واأللف Š   

١٣٨   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٤٠    )املوضعني ( ضم القاف   )ًمعا(     

١٤٥     )املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء  )ًامع(     

١٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٤٨     إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٤٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     



 

 ٣٩ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥٠      إمالة فتحة الالم واأللف √  

١٥١     إمالة فتحة الواو واأللف     

١٥١   ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  

١٥٢    
   

 إدغام الدال يف الصاد   
   

١٥٢       إدغام الذال يف التاء       

١٥٢     ة فتحة الراء واأللف إمال  ⁄   

١٥٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٥٣     ءاإدغام الذال يف الت       
١٥٣       واأللففتحة الراء إمالة   ≤   

١٥٤    
 بالتاء بدل الياء 

 وإمالة فتحة الشني واأللف ́  

١٥٤     كرس الباء      

١٥٤     ًضم اهلاء وصال      
١٥٥     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٥٦     ًواأللف وقفافتحة الزاي إمالة   ∞ 

١٥٦   بالياء بدل التاء    

١٥٧    كرس امليم    

١٥٧      بالتاء بدل الياء      

١٥٨     كرس امليم    



 

 ٤٠ قراءة اإلمام خلف العارش

١٦١     ضم الياء وفتح الغني      

١٦١      إمالة فتحة الفاء واأللف  :   

١٦٢      إمالة فتحة الواو واأللف     

١٦٥     نون واأللف إمالة فتحة ال  ⇓  

١٦٦     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٦٩     كرس السني    

١٧٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٧٢        ضم القاف        

١٧٣     إدغام الدال يف اجليم    

١٧٨     كرس السني    

١٧٩   
ضم الياء األوىل وفتح امليم وكرس الياء 

 الثانية وتشديدها    

١٨٠     كرس السني    

١٨٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٨١     إدغام الدال يف السني     
١٨٣     ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 
١٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٨٦    ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١٨٨    كرس السني   



 

 ٤١ قراءة اإلمام خلف العارش

١٨٨      كرس السني      

١٩٣     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  

١٩٥  إمالة فتحة الثاء واأللف \ 

١٩٥         بالتقديم والتأخري         

١٩٧      إمالة فتحة الواو واأللف      

١٩٨     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      األلف فتحة امليم وإمالة   ∧   

٣      األلف فتحة امليم وإمالة   ∧   

٣      األلف فتحة  النون وإمالة ⇒   

٣    األلف فتحة  النون وإمالة ⇓  

٦       األلف فتحة امليم وإمالة   ∧   

٦       األلفالفاء و فتحة إمالة  ⊃    

٨       األلف فتحة  الباء وإمالة Š    

٨       األلف فتحة  امليم وإمالة   ∧   

١٠      األلف فتحة  امليم وإمالة   ∧   

١٢    إمالةوياء مديه دون  الصاد كرس    

١٥     الباء كرس    



 

 ٤٢ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥    األلف وء فتحة  الفاإمالة ⊇    

١٩     ضم الكاف     

١٩    األلف فتحة  السني وإمالة 5   

٢٠     األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ   

٢١   األلف فتحة الضاد وإمالة ∝  

٢٢      الدال يف السنيإدغام     

٢٣      الدال يف السنيإدغام     

٢٥     فتح اهلمزة والصاد     

٣٢        
 السني مع حذف إىلنقل حركة اهلمزة 

 اهلمزة      

٣٦        )املوضعني  ( األلف فتحة الباء وإمالة )ًمعا ( Š    

٣٦        األلف فتحة  امليم وإمالة   ∧   

٣٧       فتح الباء واخلاء      

٣٧      األلفو فتحة  التاء إمالة �   

٤٢      األلفو فتحة الواو إمالةفتح التاء و     

٤٢        ًضم اهلاء وصال      

٤٣    األلفو فتحة الراء إمالة ≤  

٤٣     األلفو فتحة الضاد إمالة ∂   

٤٣    األلف فتحة اجليم وإمالة – 

٤٣        األلفحذف      



 

 ٤٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٥      )املوضعني(  األلف وء فتحة  الفاإمالة  )ًمعا(  ⊃    

٤٨      األلف فتحة الراء وإمالة ⁄    

٤٩+  
٥٠         التنوين نون ضم : ًوصال)   (        

٥٠       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٥١     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٤       واأللفإمالة فتحة  التاء �   

٥٥       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٥٦         إدغام التاء يف اجليم       

٥٨     فتح النون     

٦٢     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٤     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٦        ًضم النون وصال       

٦٦       ًضم الواو وصال     

٧٠       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٧٣     ًياء التاء الدبإ    

٧٤       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٧          ًضم اهلاء وصال          

٧٧       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٧      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٧٧       بالياء بدل التاء      



 

 ٤٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٧٩       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٨٠      إمالة فتحة الالم واأللف √   

٨١       مالة فتحة  الفاء واأللفإ  ⊃    

٨٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 

٨٤     ًإمالة فتحة  السني واأللف وقفا 5 

٨٧      الصاد صوت الزاي إشامم ;   

٩٠     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٩٠  
   

   
 لتاء يف الصادإدغام ا

  
   

٩٠    إمالة فتحة الشني واأللف © 

٩٤     )ًمعا(  
ثاء بدل الباء وباء مشددة بدل الياء ثم تاء 

 )املوضعني (بدل النون        

٩٤      إمالة فتحة  القاف واأللف ⊆   

٩٤    حذف األلف     

٩٤       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٩٥      فتح الراء    

٩٥       إمالة فتحة  النون واأللف ⇒    

٩٧       إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇   

٩٧       إمالة فتحة الواو واأللف      

٩٩    فتحة  السني واأللف وقفاإمالة ً 5 



 

 ٤٥ قراءة اإلمام خلف العارش

١٠٢    واأللف إمالة فتحة الراء ≤  

١٠٢     ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١٠٢        واأللفإمالة فتحة الضاد ∂    

١٠٥     واأللف إمالة فتحة الراء  ⁄  
١٠٨       واأللفإمالة فتحة الضاد ∂   

١٠٩       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١٤    إمالة فتحة الواو واأللف   

١١٤     بالياء بدل النون    

١١٥        إمالة فتحة  الدال واأللف  Ÿ    

١١٥      إمالة فتحة  الالم واأللف √    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢١      إمالة فتحة الواو واأللف      

١٢٢       الصاد صوت الزاي إشامم ;   

١٢٤      إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
١٢٧       واأللفإمالة فتحة الالم 9  

١٢٧      ًواأللف وقفاإمالة فتحة امليم ∧  

١٢٧       واأللفإمالة فتحة امليم ∧    

١٣٢       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٣٤      )املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف   )ًمعا( ∼    

١٣٥       واأللفإمالة فتحة الالم  √   



 

 ٤٦ قراءة اإلمام خلف العارش

١٣٥     إمالة فتحة الواو واأللف    
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٤٠     ضم النون وكرس الزاي     

١٤٢         واأللفإمالة فتحة الالم  √    

١٥٢      بالنون بدل الياء   

١٥٣       إدغام الدال يف السني      
١٥٣     )املوضعني(إمالة فتحة السني واأللف  )ًمعا( 7  

١٥٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 

١٥٥         ًضم اهلاءوصال         

١٥٧     فتحة السني واأللف وقفاإمالة ً  5 

١٦١      ًضم اهلاء وصال     
١٦١     إمالة فتحة الباء واأللف Š  

١٦٢     بالياء بدل النون    

١٦٣    إمالة فتحة السني واأللف 5  

١٦٣      ضم الزاي    

١٦٤    إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٦٦       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٦٧     إدغام الدال يف الضاد    
١٧٠       ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 
١٧١     ًلف وقفاإمالة فتحة السني واأل  5 



 

 ٤٧ قراءة اإلمام خلف العارش

١٧١        إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆    

١٧١       إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٧٤       ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 

 
 خلف قراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    األلف فتحة  الالم وإمالة 9  
٢     األلف فتحة الواو وإمالة     
٣      ًضم النون وصال      

٦     كرس الالم     
٦      األلف فتحة الضاد وإمالة ∂   
٦   األلفحة اجليم و فتإمالة – 
٦       األلفحذف      
٨      األلف فتحة  الواو وإمالة     
١٢      الدال يف الضادإدغام      

١٤   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  

١٥     املوضعني(ها تإمالإدغام الدال يف اجليم و(    – 
١٨    األلفإمالة فتحة الراء و  ≤   

١٩     ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 
١٩    األلفإمالة فتحة اجليم و   – 



 

 ٤٨ قراءة اإلمام خلف العارش

١٩      مة اجليإمالإدغام الدال يف اجليم و     – 
٢٠    األلفإمالة فتحة السني و 7 

٢٠     األلفإمالة فتحة التاء و  �  
٢٢     األلفإمالة فتحة السني و 7  
٢٣      ًضم اهلاء وصال    
٢٤     األلفإمالة فتحة السني و 7  
٢٨     إسكان الياء مع املد املنفصل     
٣١     األلفإمالة فتحة التاء و �   
٣٢         ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       – 
٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٢   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٤٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٤٤      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٤٤  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٤٦   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

٤٦     )املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف  )ًمعا( ⁄   
٤٦   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٤٦  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٤٨     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 



 

 ٤٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٨   إمالة فتحة التاء واأللف �  
٤٩     ً ًضم النون وصال      

٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٥٢    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   

٥٢     إمالة فتحة الشني واأللف  ́  
٥٢     وقفالفإمالة فتحة السني واأل ً 5   

٥٧     إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي      

٥٨     إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي      

٦١     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٦٢    ًضم اهلاء وصال    

٦٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف   
٦٣      ًضم اهلاء وصال      
٦٣    ًضم اهلاء وصال    

٦٦      مالة فتحة الراء واأللفإ ⁄   
٦٨      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٦٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٧٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٠      إمالة فتحة الواو واأللف    



 

 ٥٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٧١       ضم النون     
٧٢     إمالة فتحة الواو واأللف    
٧٥      إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٧٧    إدغام الدال يف الضاد     
٧٨    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5  

٨٠   اء واأللفإمالة فتحة الر ≤  
٨٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٣   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨٩   ختفيف القاف   
٩٤      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
١٠٢      إدغام الدال يف السني       
١٠٦     إمالة فتحة الباء واأللف Š  

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

  وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    

١٠٧      ًضم اهلاء وصال    

١٠٧     
 شدد الواو وفتحها وكرس الالم وأسكن
 الياء وحذف األلف وفتح النون    

١٠٨   إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
١١٠   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 



 

 ٥١ قراءة اإلمام خلف العارش

١١٠       إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
١١٠      إدغام الذال يف التاء      

١١٠     إدغام الذال يف التاء     
١١٠     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١١٠    لف بعدها وكرس احلاءفتح السني وأ    
١١٢   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

١١٣      يف الصادإدغام الدال       

١١٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 

١١٥      وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون      

١١٦   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

١١٦    إسكان الياء مع املد املنفصل    
١١٧     ًضم النون وصال     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    األلف فتحة الضاد وإمالة Ó  
٢    وقفااأللفإمالة فتحة امليم و ً ∧    
٥    األلف فتحة اجليم وإمالة  – 
١٠        ًضم الدال وصال        

١٦   فتح الياء وكرس الراء  



 

 ٥٢ قراءة اإلمام خلف العارش

١٩     األلف فتحة الراء وإمالة  ≤  
٢١    األلف فتحة الراء وإمالة ⁄  
٢٣     فتح التاء الثانية     
٢٣       فتح الباء     
٢٥    األلف فتحة اجليم وإمالة  – 
٢٧   األلف فتحة الراء وإمالة ≤ 
٢٧     ضم الباء    
٢٧    ضم النون الثانية   
٢٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٣٠    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢    ًإبدال التاء ياء    
٣٤    أللفإمالة فتحة التاء وا � 
٣٤       واأللفة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       – 
٣٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٣٦     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٠      إمالة فتحة التاء واأللف   � 



 

 ٥٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٤١   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٣    إمالة فتحة اجليم واأللف    – 
٤٦    إشامم الصاد صوت الزاي  <   
٤٧      إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٥٠    واأللفإمالة فتحة احلاء š  
٥٠   إمالة فتحة امليم واأللف ∧ 
٥٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٥٤    كرس اهلمزة      

٥٤      كرس اهلمزة    

٥٥     بالياء بدل التاء      
٥٦     ل يف الضادإدغام الدا      

٥٧   
إسكان القاف وضاد مكسورة خمففة بدل 

 الصاد  

٦٠       إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇    
٦٠      إمالة فتحة الضاد واأللف Ó     
٦٠    ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا ∧    
٦١   ة فتحة اجليم واأللفإمال – 
٦٢    إمالة فتحة الالم واأللف √ 
٦٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٦٥        التنويننون ًوصال ضم)    (       



 

 ٥٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٨       إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٦٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٧٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٧١    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧١  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٤       إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    

٧٦         ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وصال ووقفا ً ∫⁄      

٧٧       
  فقط الراءةإمال:ًصالو
 إمالة فتحة الراء واهلمزة :ًوقفا

⁄    
∫⁄ 

٧٨      كالسابق  ⁄    
٧٩    إسكان الياء    
٨٤    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    
٨٥   إمالة فتحة السني واأللف  5 
٨٦     بعدها ياء ساكنةالم مشددة مفتوحة و     
٨٨  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٠  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٠     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   



 

 ٥٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٠      ًحذف اهلاء وصال)  (وإثباهتا وقفا ،ً      

٩٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٩١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩١   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٩١   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٩٣    ف إمالة فتحة الراء واألل ⁄  
٩٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٩٤         إدغام الدال يف اجليم        
٩٤    إمالة فتحة الدال واأللف     
٩٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٩٤   ضم النون    
٩٥      إمالة فتحة الواو واأللف    
٩٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  
٩٩             وصالالتنويننون ضم ً )        (           

٩٩    ضم الثاء وامليم     
١٠٠     إمالة فتحة  الالم واأللف 9  
١٠١      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

١٠٤    ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و   –   
١٠٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ٥٦ قراءة اإلمام خلف العارش

١٠٩    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠٩    كرس اهلمزة     
١٠٩   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١١١         ًضم اهلاء وصال           
١١١      إمالة فتحة التاء واأللف �   
١١٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١١٣     إمالة فتحة الغني واأللف )    
١١٤    ف الزاييفخت و خمفاةالنون ناإسك   
١١٩    ضم احلاء وكرس الراء   

١٢٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٢٤    إمالة فتحة التاء واأللف �  
١٢٤      ًزاد ألفا بعد الالم وكرس التاء واهلاء     
١٢٨    ًأبدل الياء نونا     
١٢٨    إمالة فتحة الواو واأللف   
١٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٣٥   بالياء بدل التاء   
١٣٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٣٨        إدغام التاء يف الظاء         



 

 ٥٧ قراءة اإلمام خلف العارش

١٤٠     داضإدغام الدال يف ال     

١٤١    ضم الثاء وامليم     
١٤١     كرس احلاء     
١٤٢    مع القلقلةإسكان الطاء      
١٤٤     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٤٤      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
١٤٥       ًضم النون وصال      

١٤٦    
    

 إدغام التاء يف الظاء  
      

١٤٦       إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ    
١٤٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٤٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٤٩    مالة فتحة الدال واأللف إ  Ÿ  
١٥١     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٥٢     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٥٢     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٥٣      كرس اهلمزة   
١٥٣     إمالة فتحة الصاد واأللف  ″  
١٥٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

١٥٤   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  



 

 ٥٨ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٥٧      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و   –   
١٥٧   ًف وقفاإمالة فتحة الدال واألل Ÿ  

١٥٧    )املوضعني (  إشامم الصاد صوت الزاي )ًمعا(  <   
١٥٨     بالياء بدل التاء     
١٦٠ ) املوضعني  ( إمالة فتحة اجليم واأللف ً)معا( – 
١٦٠    الزاي واأللففتحة  إمالة  ∞   
١٦١  الدال واأللففتحة  إمالة  Ÿ 
١٦٤   لفإمالة فتحة الراء واأل  ≤ 

١٦٥    التاء واأللففتحة  إمالة  � 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة خلف

≤    األلف فتحة الراء وإمالة     ٢ 
  • األلف فتحة اجليم وإمالة     ٤ 

  إمالة فتحة الواو واأللف   ٥ 
     – األلف فتحة اجليم وإمالة    ٥ 

  األلف فتحة اهلاء وإمالة     ٢٠ 
 √  األلف فتحة الالم وإمالة     ٢٢ 
     األلف فتحة الدال وإمالة     ٢٢ 



 

 ٥٩ قراءة اإلمام خلف العارش

     فتح التاء وضم الراء      ٢٥ 
   األلف فتحة الواو وإمالة    ٢٦ 

 ≤   األلف فتحة الراء وإمالة    ٢٧ 
Ÿ  األلف فتحة الدال وإمالة  ٣٠ 

    ًضم اهلاء وصال     ٣٠ 
   كرس السني     ٣٠ 
∼     إمالة فتحة الياء واأللف      ٣٢ 

– إمالة فتحة اجليم واأللف   ٣٤ 
⊆   إمالة فتحة القاف واأللف    ٣٥ 

 ⁄  إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٧ 
 – إمالة فتحة اجليم واأللف    ٣٧ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٨ 
√  إمالة فتحة الالم واأللف   ٣٨ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف     ٣٩ 
  ≤ إمالة فتحة الراء واأللف     ٣٩ 

    
 بالياء بدل التاء واسكان الفاء وختفيف 

 التاء     ٤٠ 

      ًضم اهلاء وصال      ٤٣ 
 Ÿ   املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف(   ) ٤٣ ً)معا 

   – يمة اجلإمالإدغام الدال يف اجليم و      ٤٣ 



 

 ٦٠ قراءة اإلمام خلف العارش

    واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٤ 
  

        
 تشديد النون وفتحها
  ًفتح التاء وصال

  
    

٤٤ 

∧    إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٦ 
    واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٨ 

∧    إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٨ 
⇒ إمالة فتحة النون واأللف    ٤٨ 

        وصالالتنويننون ضم ً)        (         ٤٩ 
    واأللفإمالة فتحة الدال     ٥٠ 
∼    حة الياء واأللفإمالة فت      ٥١ 

♥ إمالة فتحة السني واأللف   ٥١ 
     إدغام الدال يف اجليم      ٥٢ 

Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ٥٢ 
   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و     ٥٣ 

    إمالة فتحة الواو واأللف    ٥٤ 
  فتح الغني وتشديد الشني    ٥٤ 

  إسكان الياء وحذف األلف ـ باإلفراد ـ     ٥٧ 
    بدل الباء  مفتوحةنون      ٥٧ 

      إدغام التاء يف السني         ٥٧ 



 

 ٦١ قراءة اإلمام خلف العارش

�   إمالة فتحة التاء واأللف      ٥٧ 
⁄  واأللفإمالة فتحة الراء     ٦٠ 

 – إمالة فتحة اجليم واأللف   ٦٣ 
⁄  واأللفإمالة فتحة الراء     ٦٦ 

 – إمالة فتحة اجليم واأللف   ٦٩ 
   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ٧٣ 

    كرس الباء      ٧٤ 
√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٧٩ 

   مهزة استفهامةاديز     ٨١ 
   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ٨٥ 

  •  إمالة فتحة اجليم واأللف    ٨٩ 
√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٩٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف     ٩٣ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٦ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٧ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٨ 
™   وقفاواأللفإمالة فتحة احلاء ً  ٩٨ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ١٠١ 
      – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ١٠١ 

7 األلف إمالة فتحة السني و   ١٠٣ 



 

 ٦٢ قراءة اإلمام خلف العارش

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٠٤ 
     إدغام الدال يف اجليم     ١٠٥ 

  إسكان الياء   ١٠٥ 
⊆    إمالة فتحة القاف واأللف     ١٠٧ 
      كرس اهلاء وصلتها بياء     ١١١ 

   هافتحو اشددهولف األقدم احلاء عىل     ١١٢ 
– إمالة فتحة اجليم واأللف   ١١٣ 

  زاد مهزة استفهام  ١١٣ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١١٥ 
  – إمالة فتحة اجليم واأللف     ١١٦ 

7  واأللفإمالة فتحة السني   ١١٧ 
   فتح الالم وتشديد القاف     ١١٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٢ 
    زاد مهزة استفهام  ١٢٣ 
  – إمالة فتحة اجليم واأللف    ١٢٦ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٧ 
7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٨ 

 5  إمالة فتحة السني واأللف    ١٢٩ 
   – إمالة فتحة اجليم واأللف    ١٣١ 

7   إمالة فتحة السني واأللف   ١٣١ 



 

 ٦٣ قراءة اإلمام خلف العارش

       ًضم اهلاء وصال        ١٣٣ 
    ًضم اهلاء وصال      ١٣٤ 

7  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٣٤ 
⇒     إمالة فتحة النون واأللف      ١٣٧ 

   كرس الكاف    ١٣٨ 
7  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٣٨ 

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (    )١٤٢ )ًمعا 
– إمالة فتحة اجليم واأللف  ١٤٣ 

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (    )١٤٣ )ًمعا 
 ≤  املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف(  ) ١٤٣ ً)معا 

     ًضم النون وصال       ١٤٣ 

9  إمالة فتحة الالم واأللف   ١٤٣ 

  
حذف التنوين ومهزة مفتوحة بعد األلف 

 مع املد املتصل    ١٤٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٤ 
    فتح الراء والشني   ١٤٦ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٨ 
   إدغام الدال يف الضاد    ١٤٩ 

     بالتاء بدل الياء     ١٤٩ 
    فتح الباء    ١٤٩ 



 

 ٦٤ قراءة اإلمام خلف العارش

      بالتاء بدل الياء     ١٤٩ 
7 األلفإمالة فتحة السني و   ١٥٠ 

 ⊆   ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا     ١٥٠ 
     كرس امليم    ١٥٠ 

∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٢ 
7 ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٥٤ 
Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ١٥٤ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٥ 
∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٦ 

⁄  إمالة فتحة الراء واأللف     ١٥٧ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ١٥٧ 

      ًضم اهلاء وصال         ١٥٧ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٩ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٦٠ 

  ⊆   إمالة فتحة القاف واأللف      ١٦٠ 
      ًضم اهلاء وصال      ١٦٠ 

      ًضم اهلاء وصال        ١٦٠ 
     إمالة فتحة الواو واأللف      ١٦٠ 

    نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة    ١٦٣ 



 

 ٦٥ قراءة اإلمام خلف العارش

     إدغام الذال يف التاء     ١٦٣ 
    الفتحتنوين ضم بدل     ١٦٤ 

    إدغام الذال يف التاء     ١٦٧ 
⇓ إمالة فتحة النون واأللف   ١٦٩ 

   بدل التاء بالياء     ١٦٩ 
9  إمالة فتحة الالم واأللف    ١٧٢ 

   إمالة فتحة الواو واأللف    ١٧٦ 
       إدغام الدال يف الذال         ١٧٩ 

⇒    إمالة فتحة النون واأللف      ١٨٠ 
5  إمالة فتحة السني واأللف   ١٨٥ 

     إسكان الراء     ١٨٦ 
 ♠  إمالة فتحة السني واأللف    ١٨٧ 

© إمالة فتحة الشني واأللف   ١٨٨ 
 ± إمالة فتحة الشني واأللف     ١٨٩ 

  �  املوضعني(إمالة فتحة التاء واأللف(    )١٩٠ )ًمعا 
9    واأللف وقفاإمالة فتحة الالم ً   ١٩٠ 

Ÿ  لدال واأللفإمالة فتحة ا    ١٩٣ 
     ًضم الالم وصال     ١٩٥ 

√   ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا    ١٩٦ 



 

 ٦٦ قراءة اإلمام خلف العارش

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف    ١٩٨ 
  ≤  واأللفإمالة فتحة الراء       ١٩٨ 

š  واأللفإمالة فتحة احلاء    ٢٠٣ 
Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ٢٠٣ 

 
 قراءة خلف ـانالبيــــــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٧   وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ   
٩       الذال يف التاءإدغام       

١٠     األلف فتحة الراء وإمالة  ≤   
١٦   األلف فتحة الواو وإمالة   

١٧      
ًرسها وصال وضم هاء ختفيف النون وك
  )املوضعني (   ورقق الالملفظ اجلاللة   

١٧     األلف فتحة امليم وإمالة ∨  
١٨   بالتنوين مع اإلخفاء   
١٨   فتح الدال   
١٩        تهاإمالو الدال يف اجليم إدغام    – 
١٩   كرس اهلمزة    
٢٦   األلف فتحة الواو وإمالة  
٣١    األلف فتحة الالم وإمالة 9  
٣١     الدال يف السنيإدغام       



 

 ٦٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٥       إشامم الصاد صوت الزاي  <    

٣٧   
 وفتح امليم وتشديد الياء ألوىلاضم الياء 

 الثانية مكسورة   

٣٨      الدال يف السنيإدغام      

٣٨       التاء يف السني إدغام       

٤٠     األلف فتحة الالم وإمالة  √  
٤٠     األلف فتحة الالم وإمالة  √   

٤١       األلف فتحة الباء وإمالة  Š    

٤١       األلف فتحة امليم وإمالة   ∧   

٤١     وقفا األلف فتحة القاف وإمالة ً ⊆   
٤٢      األلف فتحة الياء وإمالة ∼    

٤٢     األلفتحة الواو و فإمالة    
٤٢     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    
٤٢    دغام فك اإل،األوىلبيائني مع كرس   
٤٣    األلف فتحة الراء وإمالة   ⁄   
٤٤       فتح التاء وكرس اجليم      

٤٨   اء واأللفإمالة فتحة الر  ⁄  

٥٠   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
٥٠     وقفااأللف فتحة الفاء وإمالة ً  :   

٥٩     وكرس السنيبدل الياء بالتاء   



 

 ٦٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٧    األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄   
٦٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٨     إدغام الذال يف التاء   
٧٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٧٥   إمالة فتحة الالم واأللف √  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٨      أللفا فتحة الباء وإمالة Š   
١٨   وقفااأللف فتحة التاء وإمالة ً �  
١٨     األلف فتحة السني وإمالة  5  
٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٣٠    ضم الراء دون تنوين      
٣٠   وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ≤   
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٠    األلفو فتحة النون إمالة   ⇓ 
٣٢    وقفااأللفوالباء  فتحة إمالة ً Š  
٣٣     األلفو فتحة الدال إمالة Ÿ    
٣٥    األلف فتحة امليم وإمالة  ∧  
٣٥     األلف فتحة الواو وإمالة    



 

 ٦٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٨    ) املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف  )ًمعا( ∼    

٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٤٠       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    
٤٢        ًال ضم اهلاء وص        
٤٨   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥١      إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٥٢   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٥٣    ضم الكاف    
٥٤      بالياء بدل التاء     
٥٤     لة فتحة الالم واأللفإما √    
٥٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٩    إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦     الذالتاء مضمومة وفتح   
٦٦     تنوين ضم يف املوضع الثاين      
٦٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٣      إمالة فتحة الواو واأللف     
٧٤  إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٧٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٥    فإمالة فتحة التاء واألل  �  



 

 ٧٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٧٦    إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٧٨      إمالة فتحة الواو واأللف     
٨٣   )املوضعني  ( إسكان الياء )ًمعا(    
٨٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٦      السنيإدغام التاء يف       
٩٠    إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩١      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٩٤     وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً  ⁄   
٩٥      إمالة فتحة الواو واأللف     
٩٦       فتحة الضاد واأللفإمالة  ∂   
١٠٢    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5   
١٠٥    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  
١٠٧     إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
١٠٨     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٠٩    الة فتحة الواو واأللفإم   
١٠٩   إسكان الراء   
١١٠     ضم التاء    
١١١     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١١١      للمجهول ( ضم الياء وفتح التاء(    
١١١      للمعلوم( فتح الياء وضم التاء(     



 

 ٧١ قراءة اإلمام خلف العارش

١١١     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
١١١   إمالة فتحة الفاء واأللف :  
١١٣    إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١١٥    واأللفإمالة فتحة الدال Ÿ 
١١٧   اءي بدل البالتاء   
١١٧    حذف الواو   
١١٨        ًضم اهلاء وصال       
١٢٤      إدغام التاء يف السني        
١٢٧      إدغام التاء يف السني        
١٢٧     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
١٢٨       إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
١٢٨    حذف الواو   

 
 خلفقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللفإمالة فتح الراء  ≤   

٣     األلف فتحة الواو وإمالة    
٥   ًإبدال الياء نونا     

٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨      إمالة فتحة الواو واأللف    
٩      ًضم اهلاء وصال      



 

 ٧٢ قراءة اإلمام خلف العارش

١٠  ) املوضعني(أللف إمالة فتحة الواو وا ً)معا(   
١٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
١٥   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

١٦   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٦   إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٧    واأللف إمالة فتحة الراء ⁄   
١٨     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
١٨    بالتاء بدل الياء    
٢٢     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٢     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٢٣   ضم العني    

٢٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤     إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٢٦      النون واأللفإمالة فتحة  ⇒    
٢٩    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٣٠    بالتاء بدل الباء     
٣٠     إمالة فتحة الالم واأللف √  



 

 ٧٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٣٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٣٥     إسكان اهلاء وختفيف الدال    
٣٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣٧   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٣٧    إشامم الصاد صوت الزاي <   
٣٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٤٤        ًنون خمففة مكسورة وصال وضم السني  ِ    
٤٥     ًإبدال الياء نونا     

٤٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٨    التاء واأللفإمالة فتحة  �  
٤٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥٠       التاء واأللفإمالة فتحة    � 
٥٧       إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
٥٧   ًوقفا الدال واأللفإمالة فتحة Ÿ  

٦١       إدغام الذال يف التاء      
٦١     ضم الراء    
٦١     ضم الراء    
٦٤     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    



 

 ٧٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٢    د املنفصل مع املإسكان الياء    

٧٤   إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٧٥    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٧٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٧    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٧٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٩    قدم احلاء املفتوحة املشددة عىل األلف   
٨٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٨٠    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٨١    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٨٣     إمالة فتحة السني واأللف  7  
٨٤     فتحة السني واأللفإمالة 7  

٨٧    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٨٧         كرس الباء فيهام          

٨٨    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٨٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٩٠       كرس اهلمزة     
٩٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٧٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٤     نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة    
٩٤     إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    – 
٩٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩٨      ة الياء واأللفإمالة فتح ∼    

٩٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠١      ًضم الالم وصال       

١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم   
١٠٤     إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇    
١٠٨     واأللفإمالة اجليم  ودال يف اجليمإدغام ال    – 
١٠٨     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
١٠٩   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللفإمالة فتح الراء  ≤   

٣    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً  ∧  
٧     فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
١٢   األلف فتحة احلاء وإمالة š 
١٢   األلف فتحة اجليم وإمالة – 
١٣    األلف فتحة الراء وإمالة ⁄     



 

 ٧٦ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥       فتحة الياء واأللفإمالة ∼    

١٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٢٤    امليم واأللفإمالة فتحة ∧   
٢٥     فتح اهلمزة   
٢٧    املوضعني (  واأللفإمالة فتحة الراء(  ≤  
٢٧   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٢٨   األلفالتاء و فتحة إمالة � 
٢٩    إسكان الياء مع املد    

٢٩   الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄  
٣٢        إدغام الدال يف اجليم      
٣٣   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٥    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٤٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٠     كرس الالم بدون تنوين    

٤١      السني واأللفإمالة فتحة   ♠   
٤٢      الدال واأللفإمالة فتحة     
٤٢     كرس الياء     

٤٢      إظهار الباء عند امليم       
٤٥      الدال واأللفإمالة فتحة     



 

 ٧٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٥١    إسكان الياء مع املد    

٥٤   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥٨   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٦٢      إمالة فتحة اهلاء واأللف      
٦٣   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٦٦   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٨  بتنوين فتح     

٦٩       واأللفإمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     –  
٦٩      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٦٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٧٠  واهلمزة واأللفإمالة فتحة الراء  أيدهيم  ∫⁄  

٧١    الباءضم      

٧٢       التاء واأللفإمالة فتحة �    
٧٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٤     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٧٦    واأللفإمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم   – 
٧٧   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٨     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨٢   إمالة فتحة اجليم واأللف – 



 

 ٧٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٨٤  واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄  
٨٨     اهلاء واأللفإمالة فتحة     
٩١   واأللفراءإمالة فتحة ال  ⁄  
٩٢     إدغام الذال يف التاء      

٩٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٠٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٠٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١١٠   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 
١١١    ختفيف امليم    

١١٤     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١١٧     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١١٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم     



 

 ٧٩ قراءة اإلمام خلف العارش

١٢٣    ًإبدال التاء ياء    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللفإمالة فتح الراء  ≤    

٥    كرس الياء    

٩-٨     وصال التنوينضم نون ً        

١٣   مديةإبدال اهلمزة ياء  

١٤   مديةإبدال اهلمزة ياء  

١٦    األلف فتحة اجليم وإمالة  – 

١٧   مديةإبدال اهلمزة ياء  

١٨    األلف فتحة اجليم وإمالة  – 

١٩        التاء يف السني  إدغام واجليمإمالة   –    

١٩    األلففتحة الالم و إمالة √  

١٩   األلففتحة الراء و إمالة ⁄   

٢١     األلففتحة الراء و إمالة  ⁄    

٢١    األلففتحة الواو و إمالة    

٢١    األلففتحة السني و إمالة 5 

٢٤     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄ 



 

 ٨٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٨    األلففتحة الراء واهلمزة و إمالة ∫⁄  
٣٠    األلففتحة التاء و إمالة  � 

٣٠      الدال يف الشنيإدغام      

٣٠    األلفوالراء  فتحة إمالة  ⁄  

٣١        ًضم التاء وصال        

٣٦    املوضعني ( واأللف  فتحة الراء إمالة(  ⁄ 

٣٦    األلفو فتحة الراء إمالة ≤  

٤٢     األلفو السني فتحة إمالة  ♥  

٤٣    األلفولراء  فتحة اإمالة  ⁄  

٤٣    واأللفاء يإمالة فتحة ال ÿ 

٤٧    إسكان اهلمزة    

٤٩      بالتاء بدل الياء      

٥٠   األلف فتحة اجليم وإمالة  – 

٥٠     السني وحذف اهلمزة إىلنقل حركة اهلمزة     

٥٨    األلف فتحة اجليم وإمالة –  

٦٣    بالياء بدل التاء    

٦٨   األلفو الضاد فتحة إمالة  ∝  

٦٩   األلفو الواو فتحة إمالة   



 

 ٨١ قراءة اإلمام خلف العارش

٧٢   إمالة فتحة اجليم واأللف – 

٧٧      الدال يف السنيإدغام     

٧٨    األلفو فتحة الراء إمالة ≤  

٨٢     السني وحذف اهلمزة إىلنقل حركة اهلمزة     

٨٣    وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 5 

٨٤    األلفو الالم فتحة إمالة  √  

٨٤      األلفو الفاء فتحة إمالة ⊃    

٨٨    األلفو اجليم فتحة إمالة – 

٩٦   األلف فتحة اجليم وإمالة – 

٩٦     األلفو القاف فتحة إمالة ⊆  

٩٩  األلفو الواو فتحة إمالة   

٩٩   األلف فتحة الشني وإمالة © 

١٠٠     الدال يف اجليم إدغام     

١٠٠    األلف فتحة اجليم وإمالة –  

١٠١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٩   
بالياء بدل النون وفتح احلاء وبعدها ألف مع 

 إمالة فتحة احلاء واأللف
š 

١٠٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    



 

 ٨٢ قراءة اإلمام خلف العارش

١٠٩  بالياء بدل التاء    

١١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

١١٠  
نون ساكنة خمفاة بعد النون املضمومة 
 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة

  

١١١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   

١١١     الصاد صوت الزاي إشامم <   

١١١    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤    

٢    األلفو الواو فتحة إمالة    

٢     وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً  ∧  
٣    فتح الغني وتشديد الشني    

٤     تنوين كرس    

٤   تنوين كرس    

٤    تنوين كرس     

٤    كرس الراء    

٤  
 بدل الياء بالتاء

⊇ األلفتحة القاف و فإمالةو  



 

 ٨٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٤     بالياء بدل النون     

٦      ًضم اهلاء وصال        

٨   األلف فتحة الثاء وإمالة ‘  

١٦       الذال يف التاءإدغام        

١٦    األلف فتحة امليم ولةإما ∧   

١٦        ًإبدال التاء ياء       

١٨ 
      

     

 ًضم اهلاء وصال 
 وإمالة فتحة النون واأللف

     

⇒    

١٨    األلف فتحة الواو وإمالة    

١٩    األلفة امليم و فتحإمالة ∧   

٢٢   وقفااأللف فتحة الباء وإمالة ً ‰   

٢٤   وقفااأللف فتحة الباء وإمالة ً ‰   

٢٦       املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    

٢٩     إمالة فتحة الباء واأللف Š   

٣٠         ًاهلاء وصالضم       

٣١      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣١    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٣٢        ًضم الدال وصال        

٣٢       إدغام الذال يف التاء       

٣٤       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ٨٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٥    املوضعني ( ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا( ‰  

٣٧   إمالة فتحة اجليم واأللف    – 
٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء   

٤٢   ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا ‰  

٤٣     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃   

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    واأللفإمالة فتح الراء  ≤    

٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦    إمالة فتحة اجليم واأللف • 
٧     إدغام الذال يف التاء   
٨   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٩     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
١٢    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
١٣    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
١٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٩    لف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القافأ   



 

 ٨٥ قراءة اإلمام خلف العارش

١٩    كرس الضاد  ِ  
٢١    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٢٢  إسكان الياء   
٢٦           ًن وصالينوتالنون ضم     
٢٦    واأللف  الراءةإمالة فتح ≤ 
٢٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٤   واأللفالتاء  ة فتحإمالة �  
٣٨   واأللفالفاء  ةإمالة فتح ⊃  
٤٢    كرس السني    
٤٤      ًضم اهلاء وصال       
٤٧    كرس السني    
٤٩    ًواأللف وقفاالراء  ةإمالة فتح ≤   
٥٠     واأللفالشني  ةإمالة فتح   ́   

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     واأللفإمالة فتح الراء  ≤   

٢   تشديد الباء   
٣          ًضم اهلاء وصال          

١٣     التاء يف السني إدغام      



 

 ٨٦ قراءة اإلمام خلف العارش

١٦      الدال يف اجليمإدغام       
٢٢     ـ   عىل اإلفراد  ـ  األلفحذف    
٣١     األلفوالباء  ة فتحإمالة Š  

٤٦+٤٥        وصالالتنويننون  ضم ً       
٥٢     الذال يف الدالإدغام       
٥٦    كرس النون    

٥٩     وختفيف اجلبمةفا خمإسكان النون      

٦١   األلف فتحة اجليم وإمالة – 
٦٧     األلفة اجليم و فتحإمالة –  
٨٢    كرس الباء     

٨٤    األلفوالنون  ة فتحإمالة ⇒ 

٩٤     إشامم الصاد صوت الزاي ;    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    فاأللوالتاء  ة فتحإمالة � 
١   األلفوالالم  ة فتحإمالة ∏  
١     بالتاء بدل الياء    
٣   األلفوالالم  ة فتحإمالة ∏ 
٣     بالتاء بدل الياء    
٧    حذف الواو    



 

 ٨٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٩     زايإشامم الصاد صوت ال <   
٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩   واأللفالدال  ةإمالة فتح  Ÿ  
١٢    فتح امليم     
١٢    تنوين كرس     
١٤    ًواأللف وقفاالراء  ةإمالة فتح ≤  

١٥    واأللفقاف ال ةإمالة فتح ⊆   
٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٦    ًواأللف وقفاالتاء  ةإمالة فتح �  

٢٦         ًضم اهلاء وصال        
٢٦    األلفوالتاء  ة فتحإمالة � 
٢٨     واأللفالفاء ةة فتحإمالبالياء و  ⊇     

٢٨     واأللفالالم  ةإمالة فتح 9  

٢٩    واأللف وقفاالواو ةإمالة فتح ً   

٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢     واأللفالفاء ةإمالة فتحبالياء و  ⊇     

٣٣     لياء بدل التاء مع اإلدغامبا        

٣٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٦     وصالضم النون ً      

٣٦  واأللف وقفاالدال ةإمالة فتح ً Ÿ  



 

 ٨٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٧   واأللفالدال  ةإمالة فتح Ÿ  

٣٨     واأللفم الال ةإمالة فتح 9  

٤١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٣    
 بدل النون وفتح احلاء ثم ألف  ياء

š وإمالة فتحة احلاء واأللف   

٤٣        نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة      

٤٥      ًضم اهلاء وصال     
٤٧    حذف الواو    
٤٨       بالتاء بدل الياء      

٥٨      إمالة فتحة الثاء واأللف ‘    

٥٩    واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄   
٦٠        واأللفإمالة فتحة الالم 9    

٦١    ًواأللف وقفا امليمحة إمالة فت  ∧  
٦١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٢      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٦٤    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

٦٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š    

٦٨     كرس الباء     

٧٠      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇     

٧٦       إمالة فتحة الالم واأللف √    

٧٩       بالتاء بدل الياء      



 

 ٨٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٨٠     كرس الباء     

٨٠     كرس الباء     

٨٥     ،الراء واهلمزة  إمالةًقفاوًوصال إمالة الراء  ∫⁄  
٨٦    كالسابق ∫⁄  
٨٦        ًضم اهلاء وصال        
٨٩    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

٨٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    

٩٠       أللف إمالة فتحة الباء وا Š    

٩٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩٢     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
٩٣   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩٦     بالياء بدل النون       
٩٧     إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
١٠٢    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

١٠٢       واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    

١٠٣   فتح الياء واحلاء    
١٠٤   وصالضم اهلاء ً     
١٠٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١١      إمالة فتحة الفاء واأللف :     



 

 ٩٠ قراءة اإلمام خلف العارش

١١٣      إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
١١٥      ًضم النون وصال     

١٢١        إمالة فتحة الباء واأللف  ‰    

١٢١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٢٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   األلف فتحة الراء وإمالة ⁄   
١   وقفااأللف فتحة الصاد وإمالة ً ±   
٢   وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 7  

٢  وقفااأللف فتحة الدال وإمالة ً Ÿ  
٥   األلف فتحة اجليم وإمالة – 
٥    األلففتحة الالم و إمالة  √ 
٧   أللفا فتحة اجليم وإمالة – 
٧     فتح اهلمزة دون واو بعدها     

٨   األلففتحة السني و إمالة 5 
١٣     األلففتحة القاف و إمالة  ⊆  
١٤    األلففتحة الفاء و إمالة ⊃  

١٥      األلففتحة الدال و إمالة  Ÿ    

١٥   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  



 

 ٩١ قراءة اإلمام خلف العارش

١٧      األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃   

١٨      األلففتحة الالم و إمالة  9  

١٩     األلففتحة العني و إمالة ⊕   

٢١+٢٠       التنوين وصال نونضم ً        

٢٣    األلففتحة الضاد و إمالة ∝   

٢٣     بعد الغني وكرس النون ممدودةألف      

٢٣      األلففتحة الالم و إمالة   ÿ  

٢٣   كرس الفاء دون تنوين   
٢٦       األلففتحة الباء و إمالة Š    

٣٢      األلففتحة النون و إمالة ⇓   

٣٣      الدال يف اجليمإدغام       

٣٣      بالتاء بدل الياء      

٣٩     األلف فتحة احلاء وإمالة š   

٣٩     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆    

٤٠        األلفلفاء و فتحة اإمالة  ⊃    

٤١      الدال يف الصادإدغام        

٤١       إسكان الذال وضم الكاف خمففة       

كام  ٤٢    اءياء بدل التبال   
٤٣    األلف فتحة الالم وإمالة 9   

٤٣       اءياء بدل البالت   



 

 ٩٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٧    األلف فتحة الواو وإمالة     
٤٨، ٤٧            ًالتنوين وصالنون ضم    
٥١    األلف فتحة التاء وإمالة �   

٥١     األلف فتحة السني وإمالة  5   

٥٥     ضم الزاي    

٥٦     ًضم الالم وصال    
٥٧         وصالاهلاءضم ً         

٦٠    وقفااأللففتحة الياء و إمالة ً ÿ   
٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٥      األلففتحة الفاء و مالةإ  ⊃   

٦٧     األلففتحة اجليم و إمالة   •  

٦٩   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
٧٢   )املوضعني (األلف فتحة امليم وإمالة ً)معا( ∧ 
٧٩     األلف فتحة السني وإمالة  5   

٨١   األلفيم و فتحة اجلإمالة – 
٨٣     واأللف فتحة النون واهلمزة إمالة 0⇓  

٨٤   األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ  

٨٩      الدال يف الصادإدغام        

٨٩    األلف فتحة الباء وإمالة Š  

٩٢    السني إسكان      



 

 ٩٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٣      األلف فتحة القاف وإمالة  ∀    

٩٤     األلف فتحة اجليم وإمالة  –  
٩٤      األلف فتحة الدال وإمالة Ÿ     

٩٦      األلففتحة الفاء و إمالة  ⊃  

٩٧     األلف فتحة الواو وإمالة      

٩٧       التاء يف الزايإدغام        
٩٩    وقفااأللف فتحة الباء وإمالة ً Š 
١٠١   األلف فتحة السني وإمالة 7  

١٠١      السني وحذف اهلمزةإىلنقل حركة اهلمزة      

١٠١      إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠١   األلف فتحة السني وإمالة 7  

١٠٤   األلف فتحة اجليم وإمالة – 
١٠٧    األلف فتحة الالم وإمالة 9 

١١٠    الالم وصالضم ً    

١١٠     الواو وصالضم ً      

١١٠      األلف فتحة النون وإمالة ⇒     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      
١٠   وقفااأللف فتحة الواو وإمالة ً   



 

 ٩٤ قراءة اإلمام خلف العارش

١٢   لفأل واصاد فتحة الإمالة  ±  
١٣   وقفااأللفو فتحة الدال إمالة ً Ÿ   
١٥    األلفو  فتحة الراءإمالة ⁄   
١٧    وقفااأللفو  فتحة الراءإمالة ً ≤  

١٨      السني كرس       

١٩      إسكان الراء     

١٩   األلفوالكاف  فتحة إمالة   
٢٤   األلفوالسني  فتحة إمالة 5 
٢٥    وحذف التنوين املربوطةكرس التاء     
٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٨   إمالة فتحة الواو واأللف   
٢٩   )املوضعني  ( ني واأللفإمالة فتحة الش )ًمعا( © 
٣١     وصالضم اهلاء ً       
٣٣    بخلفهًإمالة فتحة التاء واأللف وقفا  �  

٣٤    ضم الثاء وامليم   
٣٧  إمالة فتحة الواو واأللف   

٣٩        دالال يف الذلإدغام ا         
٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٤٠    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٤٢      ضم الثاء وامليم     



 

 ٩٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٣   بالياء بدل التاء  
٤٤       كرس الواو       
٤٥      ة فتحة الياء واأللفإمال ∼    

٤٥   ياء ساكنة دون ألف عىل اإلفراد  
٤٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٧    ًواأللف وقفا إمالة فتحة الراء ≤  

٤٨       إدغام الدال يف اجليم       

٤٩   ًواأللف وقفا إمالة فتحة الراء ⁄  
٤٩     إمالة فتحة الصاد واأللف  ± 

٥٣    
 ًوصال إمالة فتحة الراء فقط

⁄∫ واأللفًوقفا إمالة فتحة الراء واهلمزة   

٥٤        إدغام الدال يف الصاد       

٥٥     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٥٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٦     وإسكان الزايإبدال الواو مهزة       

٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٥٩    فتح الالم الثانيةضم امليم و     
٦٠    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  



 

 ٩٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٢    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٦٣      كرس اهلاء     

٦٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٧    إسكان الياء   
٦٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٧١    ياء مفتوحة بدل التاء وفتح الراء    
٧١    ضم الالم     
٧١    إدغام الدال يف اجليم     
٧٢    إسكان الياء   
٧٤    إدغام الدال يف اجليم     
٧٥    إسكان الياء   
٧٧     إدغام الذال يف التاء    
٨٦    ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزة   
٨٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٩٣     ضم السني    
٩٣     ضم الياء وكرس القاف    

٩٤ 
  

    
  فيهام ًألفا اهلمز إبدال   

    

٩٤    فتح الراء وألف بعدها   
٩٦    إمالة فتحة الواو واأللف   



 

 ٩٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٨    واأللفإمالة فتحة اجليم – 
١٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٤     السني كرس     

١٠٦     إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي       

١٠٩   بالياء بدل التاء   
١١٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢-١       

   واأللفإمالة فتحة الياء
∼  دال الصاد يف الذالإدغامو     

٣    األلفالدال و فتحة إمالة     

٧     األلفالياء و فتحة إمالة  ∼  

٨     األلفة النون و فتحإمالة  ⇓  

٨    ضم العني    
١١      األلفاحلاء و فتحة إمالة  š   
١٢    األلفالياء و فتحة إمالة  ∼  
٢٠     األلف فتحة النون وإمالة  ⇓  

٢٣     كرس النون     
٢٤      األلفالدال و فتحة ةإمال       
٢٤     الدال يف اجليمإدغام     



 

 ٩٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٥    فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف   
٢٧     الدال يف اجليمإدغام       
٣٤   وقفااأللفالسني و فتحة إمالة  ً 5 

٣٤   لالمضم ا   
٣٥     األلفالضاد و فتحة إمالة  ∝  
٤٣     واأللف وإمالة اجليم الدال يف اجليمإدغام    –  
٤٨     األلفالسني و فتحة إمالة  5 
٥١   األلف فتحة السني وإمالة 7  

٥٨     األلف والمال فتحة إمالة  9  
٦٧     فتح الذال والكاف مشددتني      

٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠    األلفالالم و فتحة إمالة  √  
٧٠     ضم الصاد    
٧٢    ضم اجليم    
٧٣     لفاألالالم و فتحة إمالة  9  
٧٦   وقفااأللفالدال و فتحة إمالة ً  Ÿ  
٨٩    الدال يف اجليمإدغام     

٩٠      رهوكسم ففهطاء خم بدل التاء ونون ساكنة    



 

 ٩٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٤      األلفالصاد و فتحة إمالة  ± 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   واأللفاهلاءو  الطاء فتحةإمالة  ≡ 
٢      األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆  
٣     األلفالشني و فتحة إمالة   ́  
٤     ًوقفا األلفالالم و فتحة إمالة 9   
٥      األلفالواو و فتحة الةإم     
٦    األلف فتحة الراء وإمالة  ⁄  
٧      ًوقفا األلفالفاء و فتحة إمالة ⊃    
٨       األلفالنون و فتحة إمالة  ⇒    
٩     األلفالتاء و فتحة إمالة  �  

٩    األلفالسني و فتحة إمالة  7  
١٠    األلف فتحة الراء واهلمزة وإمالة ∫⁄  

١٠    وقفااأللفالدال و فتحة إمالة ً  Ÿ  
١١     األلفالتاء و فتحة إمالة   � 

١١    األلف فتحة السني وإمالة 7  
١٢    وقفااأللفالواو و فتحة إمالة  ً  
١٣    األلف فتحة احلاء وإمالة š 



 

 ١٠٠ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥      األلف فتحة الزاي وإمالة  ∞    
١٥    األلف فتحة العني وإمالة  ⊕  
١٦   األلف فتحة الواو وإمالة     

١٦     األلف فتحة الدال وإمالة      
١٧     األلف فتحة السني وإمالة  7   
١٨   سكان الياءإ     

١٨   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
١٩     األلف فتحة السني وإمالة  7   
٢٠     األلف فتحة القاف وإمالة   ⊆  

٢٠    لفاأل فتحة العني وإمالة  ⊕  
٢١     األلف فتحة الالم وإمالة √  
٢٢   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
٢٣     وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ⁄   
٢٤   األلف فتحة الغني وإمالة ) 
٣٦     األلف فتحة السني وإمالة 7   
٣٧     األلف فتحة الراء وإمالة  ≤   
٣٨    األلف فتحة احلاء وإمالة š 
٤٠     الذال يف التاء إدغام     

٤٠     األلف فتحة السني وإمالة 7   
٤٣    األلف فتحة الغني وإمالة ) 



 

 ١٠١ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٤    األلف فتحة الشني وةإمال   ́ 
٤٥    األلف فتحة الغني وإمالة )  
٤٦    األلف فتحة الراء وإمالة ⁄  
٤٧     الدال يف اجليمإدغام     
٤٧    األلف فتحة الدال وإمالة  Ÿ  
٤٨    األلفالم و فتحة الإمالة  √   
٤٩     األلف فتحة السني وإمالة 7   
٥٠    األلف فتحة الطاء وإمالة ≠  

٥٠    األلف ودال فتحة الإمالة Ÿ   
٥١     األلف فتحة الالم وإمالة √  
٥٢    وقفااأللف فتحة السني وإمالة ً 5  
٥٣     األلف فتحة التاء وإمالة  �   
٥٤    األلف فتحة اهلاء وإمالة    
٥٥   األلف فتحة الراء وإمالة ≤  
٥٦     األلف فتحة الباء وإمالة Š  
٥٧     األلف فتحة السني وإمالة 7   
٥٨   ًقفا ال وصالإمالة األلف و ً  

٥٩    وقفااأللف فتحة احلاء وإمالة ً ™   
٦٠    األلف فتحة الالم وإمالة  √   

٦٠   األلف فتحة التاء وإمالة � 
٦١   األلف فتحة السني وإمالة 7  



 

 ١٠٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٦١    األلف و فتحة الراءإمالة  ⁄   
٦٢     األلف فتحة الواو وإمالة     
٦٣   تشديد النون مفتوحة   
٦٣     األلفالالم و فتحة إمالة  9   
٦٤      األلفالالم و فتحة إمالة  9   
٦٥    األلفالسني و فتحة إمالة  7  
٦٥     األلفالقاف و فتحة إمالة  ⊆  
٦٦    األلفالعني و فتحة إمالة  ⊕  
٦٧   األلفالسني و فتحة إمالة  7  

٦٨   األلفالالم و فتحة إمالة  9  
٦٩    تشديد القاففتح الالم و    

٦٩   ن احلاءكرس السني دون ألف وإسكا   

٦٩   األلفالتاء و فتحة إمالة  � 
٧٠   األلفالسني و فتحة إمالة  7   

٧١   مهزة مفتوحة ثانية عىل اإلستفهام   
٧١     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  
٧٢    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٣      القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  
٧٤    الياء واأللفإمالة فتحة  ∼  



 

 ١٠٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٧٥      الالم واأللفإمالة فتحة  9    
٧٦     الكاف واأللفإمالة فتحة    
٧٧    السني واأللفإمالة فتحة  7  
٧٧      الشني واأللفإمالة فتحة   ́   
٧٩     الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ   
٨٠    تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعدها     

٨٠      
 ها تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعد
 مع إدغام الدال يف التاء   

٨٠      الواو واأللفإمالة فتحة      
٨١     تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعدها     

٨١     الواو واأللفإمالة فتحة     
٨٢     الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ  
٨٣      السني واأللفإمالة فتحة  7   
٨٤      الضاد واأللفإمالة فتحة  ∂    
٨٦    السني واأللفإمالة فتحة  7  
٨٧      ضم امليم      
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٧      ًوقفا القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  

٨٨    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٩١    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٩٤      كرس امليم      



 

 ١٠٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٦       بالتاء بدل الياء      
٩٦       ء إدغام الذال يف التا      

٩٩      إدغام الدال يف السني     
١٠٧     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
١١٤     ًوقفا الالم واأللفإمالة فتحة 9   

١١٤      الضاد واأللفإمالة فتحة  ∝   

١١٦    الباء واأللفإمالة فتحة  Š 
١١٧       القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   
١١٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١١٩    احلاء واأللفإمالة فتحة  ™ 
١٢٠     الالم واأللفإمالة فتحة  9  
١٢١     الصاد واأللفإمالة فتحة  ±  

١٢١     الواو واأللفإمالة فتحة    
١٢٢     الباء واأللفإمالة فتحة  ‰   

١٢٢   الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ   
١٢٣    الدال واأللف وقفاإمالة فتحة ً Ÿ  

١٢٣     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   
١٢٤     يم واأللفاملإمالة فتحة  ∧  
١٢٥     امليم واأللفإمالة فتحة  ∧  
١٢٦    السني واأللفإمالة فتحة  5  



 

 ١٠٥ قراءة اإلمام خلف العارش

١٢٧      القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   
١٢٨     اهلاء واأللفإمالة فتحة     
١٢٩    ًاواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧  
١٣٠     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  
١٣١     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣١    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٣٢    إمالة فتحة الواو واأللف    
١٣٣    بالياء بدل التاء    

١٣٣     إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٣٤    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
١٣٥    وقفاإمالة فتحة الدال واأللف ً Ÿ  

 
 قراءة خلف  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية 

٣    وقفااأللفو فتحة الواو إمالة ً    
٥    األلفو فتحة الراء إمالة ⁄    

٧    
 بدل  وفتح احلاء ثم ألفبالياء بدل النون

 š األلف فتحة احلاء وإمالة والياء

٧       حذف اهلمزة و السني إىلنقل حركة اهلمزة      
١١      اءظ التاء يف الإدغام      
١٥   األلفو الواو فتحة إمالة   



 

 ١٠٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٤   إسكان الياء   
٢٨      األلفو الضاد فتحة إمالة ∝    
٣٦   األلففتحة الراء واهلمزة و إمالة ∫⁄ 
٣٦     إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و       

٣٨    األلفو التاء فتحة إمالة �  
٣٩        ًضم اهلاء وصال        
٤١          ًضم الدال وصال        

٤٤      ًضم اهلاء وصال      
٤٧     األلففتحة الفاء و الةإم  ⊃   
٤٨   األلف فتحة السني وإمالة 7  
٦٠   وقفااأللف فتحة التاء وإمالة ً �  
٦٣      حذف اهلمزة و السني إىلنقل حركة اهلمزة     
٦٧  حذف التنوين وكرس الفاء  
٧٦   األلفل و فتحة الداإمالة   
٨٠     ياءإبدال التاء    
٨٣   األلف فتحة الدال وإمالة   
٨٤    األلفو فتحة الراء إمالة  ≤  
٨٧    األلف فتحة الدال وإمالة    
٨٩   األلف فتحة الدال وإمالة   
٩٠    األلف فتحة الياء وإمالة ∼  



 

 ١٠٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٩٦ 
  

    
  فيهامًلفاأ ةبدال اهلمزإ

   
    

١٠١     األلف فتحة النون وإمالة ⇒   
١٠٣     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆   
١٠٥    ضم الزاي    

١٠٨    األلف فتحة احلاء وإمالة š 

١١٢  
  وإسكان الالماأللفحذف وضم القاف 

    ً الالم يف الراء وصال ً ًإدغاممع 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ≤  

٢   
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≤   األلف فتحة الراء وإمالةثم   

٢   
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≥  األلف فتحة الراء وإمالةثم    

٤     األلف فتحة الالم وإمالة  $  
٥    وقفااأللفو امليم فتحة إمالة ً  ∧  
٥     األلف فتحة الفاء وإمالة   :   
٥    وقفااأللف فتحة الراء وإمالة ً ≤  
٦     األلف وءات فتحة الإمالة �   

٨   وقفااأللفو الدال فتحة إمالة ً Ÿ  



 

 ١٠٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٣    إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٧     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٩     ًضم اهلاء وصال     
٢٣      بدل الفتحتنوين كرس  :    

٢٥   بدل الفتحتنوين ضم     
٢٦   إسكان الياء   
٣٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٣٢     ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٣٣     ًاواأللف وقف امليمإمالة فتحة  ∧  
٣٤   كرس السني   
٣٦       إدغام التاء يف اجليم        
٣٧     إمالة فتحة الواو واأللف    

٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٣٩   فتح اهلمزة   
٣٩     لتاءكرس ا   
٤٠       إدغام التاء يف الصاد       

٤٤    إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ١٠٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٤       إدغام الذال يف التاء     
٤٦ ) املوضعني(ً امليم واأللف وقفا فتحة إمالة )ًمعا( ∧ 
٤٧     بالياء بدل التاء    
٤٨    إدغام الذال يف التاء   
٥٢   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٥٢    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  
٦٥        حذف الواو      
٦٧  كرس السني   
٦٧    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٧٢     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٦      فتح التاء وكرس اجليم      

٧٨      إمالة فتحة الباء واأللف   ‰  

٧٨    إمالة فتحة امليم واأللف  ∧ 
٧٨       إمالة فتحة الالم واأللف   √   

٧٨     إمالة فتحة الالم واأللف √    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٧     األلف فتحة الغني وإمالة )    

٩       اإلفراددون واو بعد الالم عىل        

١٣    األلف فتحة الراء وإمالة ≤   



 

 ١١٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٤   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٢٧   حذف التنوين وكرس الالم   
٢٨      إمالة فتحة اجليم واأللف  •   

٣٢      النون وصالضم ً      

٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   

٣٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٤٤    األلف وإمالة فتحة الراء  ⁄   

٤٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٥   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٤٩   وقفاإمالة فتحة السني واأللف ً 7  

٥٠     ضم الراء     

٥٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٥٥     كرس السني     

٦٦     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٦٨   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٢     فتح الراء وألف بعدها    



 

 ١١١ قراءة اإلمام خلف العارش

٨٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٩٢    مضم املي    

٩٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٩٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٠٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
١٠٦       فتح الشني والقاف وبعدها ألف       

١١٠       إدغام الذال يف التاء      

١١٠     ضم السني     

١١٣     
نقل حركة اهلمزة إىل السني مع حذف 

 اهلمزة     

١١٥       فتح التاء وكرس اجليم       

١١٦    وقفاإمالة فتحة الالم واأللف ً 9  

 
 قراءة خلف يـــــــــــــــــــــانالب رواية حفص  اآلية
٩      تاء املربوطةلضم ا      
١١   األلف فتحة اجليم وإمالة  – 
١١     كرس السني     

١١   األلف فتحة الالم وإمالة  √ 
١٣   األلف فتحة اجليم وإمالة  – 
١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١١٢ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥         إدغام الذال يف التاء       

١٥       كرس السني       

١٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠     حذف الواو      
٢١     ) املوضعني( إسكان الطاء مع القلقلة  )ًمعا(      
٢٢       إمالة فتحة الباء واأللف Š    

٢٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤     بالياء بدل التاء     
٢٥      ًضم اهلاء وصال      
٢٧    كرس الباء    
٢٧     كرس الباء     
٢٨    واأللف فاكإمالة فتحة ال   
٢٩    كرس الباء    
٣٠    واأللف فاكإمالة فتحة ال   
٣٢      إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٣٢       ًضم اهلاء وصال      
٣٣      إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥  بالتاء بدل الياء   
٣٦   كرس الباء  
٣٩     كرس السني    



 

 ١١٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٩     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٣٩    إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇  
٤٠     إمالة فتحة الشني واأللف ±   
٤٠    إمالة فتحة الراء واأللف  ≤ 

٤٣   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  
٤٥    ف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القافأل   
٤٥   كرس الالم   

٤٧      إمالة فتحة الالم واأللف   √   
٥٢     وصلة اهلاء بياءكرس القاف     
٥٥      إمالة فتحة الضاد واأللف ∝    
٥٧    كرس السني    

٥٧    إمالة فتحة الواو واأللف   
٥٨  فتح الثاء   
٦١    إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٦١     كرس الباء     
٦١    مرات٨(كرس الباء (  
٦١    كرس الباء    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤    األلف و فتحة الراءإمالة ⁄    



 

 ١١٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٤     اجليم إمالة و الدال يف اجليمإدغام     – 
٥   األلفالالم و فتحة إمالة 9  
٨    األلف وفاقال فتحة إمالة  ⊆  
٨    بالنون بدل الياء    
٩-٨        وصالالتنويننون ضم ً         
١٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٧     ًإبدال الياء نونا     
١٩      ًإبدال التاء ياء      
٢١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٢    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٧    إدغام الذال يف التاء   
٢٨    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٢٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٣١      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٣٥    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  

٣٨  ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   
٤١     إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي       

٤٣    فتحة الواو واأللفإمالة   
٤٤    كرس السني   

٤٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٨    بنون مفتوحة بدل الباء    

٥٠       إدغام الدال يف الصاد       



 

 ١١٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٥٠     إسكان الذال وضم الكاف خمففة    
٥٠     فتحة الباء واأللفإمالة Š 
٥٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٥٨      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٥٩      فتحة الواو واأللفإمالة    
٥٩      نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة     
٦١     ضم السني والراء دون ألف    
٦٢    إسكان الذال وضم الكاف خمففة    

٦٩   قرص اهلاء بدون صلة  
٧٤      عىل اإلفراد -حذف األلف -      
٧٥     فتح الياء، وسكون الالم، وختفيف القاف     

 
 قراءة خلف ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص  اآلية
١  واأللف فتحة الطاءإمالة  ≡ 
١٠    األلف فتحة الدال وإمالة    
١٠    األلف فتحة السني وإمالة 7  

٢٩    الذال يف التاءإدغام    

٣٢     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆   

٣٦     صلة مع الكرس اهلاء      
٤١   األلف فتحة اجليم وإمالة – 



 

 ١١٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٣    األلف فتحة السني وإمالة 7  

٤٥     األلف فتحة القاف وإمالة ⊆   
٤٥    األلف فتحة السني وإمالة 7  

٤٥   فتح الالم وتشديد القاف    

٤٨    األلف فتحة السني وإمالة 7  

٤٩    ستفهاممفتوحة عىل اإلمهزة زاد   

٥٢    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦١     
 فتحة الراء واأللف إمالة ًوصال
 فتحة الراء واهلمزة واأللف  إمالة ًوقفا

≤  

∫≤  

٦١    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٢   إسكان الياء   

٦٣    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٥    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٧٢     إدغام الذال يف التاء     

٨٩   ًإمالة فتحة التاء واأللف وقفا � 
١٠٩   سكان الياءإ   

١١٨   إسكان الياء   

١٢٧   سكان الياءإ   



 

 ١١٧ قراءة اإلمام خلف العارش

١٤٥   سكان الياءإ    

١٤٩     كرس الباء     

١٦٤   سكان الياءإ    

١٨٠    سكان الياءإ    

١٨٧    إسكان السني   
١٩٣   تشديد الزاي   

١٩٣ 
   

  
 فتح احلاء 
 والنون

   
   

٢٠٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠٧    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٢٠٩   واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 
٢١٨   واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 

 
 قراءة خلف ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
١    واأللف فتحة الطاءإمالة  ≡  
٢   ًواأللف وقفا الدال فتحة إمالة Ÿ  
٢    فتحة الراء واأللف  إمالة  ⁄  
٦     فتحة القاف واأللف وقفا  إمالة ً ⊆   

٧    فتحة السني واأللفإمالة  7  

٨    فتحة اجليم واأللفإمالة   – 



 

 ١١٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٩    فتحة السني واأللفإمالة  7  
١٠   فتحة الراء واهلمزة واأللف إمالة  ∫⁄ 
١٠   فتحة الالم واأللفإمالة  √  
١٠    فتحة السني واأللفإمالة  7  

١٣   اجليم واأللف فتحةإمالة    – 
١٩    فتحة الضاد واأللفإمالة  ∂   
٢٠    إسكان الياء    
٢٠   فتحة الراء واأللف وقفاإمالة ً ⁄  

٢٢   ضم الكاف    

٢٥   بالياء بدل التاء   
٢٥    بالياء بدل التاء    
٢٨     كرس اهلاء مع الصلة      
٣٦   فتحة اجليم واأللفإمالة  – 
٣٦      ًحذف الياء وصال ووقفا ً     
٣٦    فتحة التاء واأللفإمالة  �  
٣٩  فتحة اهلمزة واأللفإمالة  ∫ 
٤٠  فتحة اهلمزة واأللفإمالة  ∫ 
٤٠   فتحة الراء واهلمزة واأللف إمالة ∫⁄ 
٤٢    فتحة اجليم واأللفإمالة    – 
٤٥      ًضم النون وصال      



 

 ١١٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٩       بالتاء بدل النون وضم التاء الثانية      
٤٩    بالتاء بدل النون وضم الالم الثانية     
٤٩    ضم امليم وفتح الالم    

٥٢   كرس الباء   

٥٩      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٥٩    بالتاء بدل الياء    

٦٣   إسكان الياء  وحذف األلف  

٦٣   بالنون املفتوحة بدل الباء    

٦٣    فتحة الالم واأللف وقفاإمالة ً  9  

٧١   فتحة التاء واأللفإمالة  �  
٧٢    فتحة السني واأللفإمالة  5  
٧٧    ًا فتحة الدال واأللف وقفإمالة Ÿ  
٨٠     فتحة التاء واأللفإمالة  �   
٨٤    فتحة اجليم واأللفإمالة   – 
٨٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٨٨    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

٨٨     كرس السني     

٨٩   اجليم واأللفإمالة فتحة  – 
٩٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩٢     لف واألدالإمالة فتحة ال  Ÿ   
٩٣    بالياء بدل التاء    



 

 ١٢٠ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  واأللف  فتحة الطاءإمالة ≡ 
٣    فتحة السني واأللفإمالة  7  

٦    
  وفتح الراء ثم ألفياء مفتوحة 

 ≤  واأللف الراء فتحةإمالةو

٦    ضم النون    
٦  ضم النون   
٦    ضم الدال      
٧    فتحة السني واأللف إمالة 7  
٨       ضم احلاء وإسكان الزاي     
٩    فتحة السني واأللفإمالة  5   
١٠    فتحة السني واأللفإمالة  7  
١٤      فتحة الواو واأللفإمالة       
١٥    فتحة السني واأللفإمالة  7  
١٥     فتحة الضاد واأللفإمالة  ∝   
١٨    فتحة السني واأللفإمالة  7  
١٩    فتحة السني واأللفإمالة  7  
٢٠    فتحة اجليم واأللفإمالة  – 
٢٠    ًإمالة فتحة الصاد واأللف وقفا ±  



 

 ١٢١ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٠    عني واأللف فتحة الإمالة ⊕  
٢٠    فتحة السني واأللفإمالة  7  
٢٢   فتحة السني واأللفإمالة  5 
٢٣     ًضم اهلاء وصال    
٢٣    إشامم الصاد صوت الزاي <   
٢٤     فتحة القاف واأللفإمالة  ⊆    
٢٤    فتحة الالم واأللفمالةإ  √ 
٢٥    فتحة اجليم واأللفإمالة    • 
٢٥     فتحة الدال واأللفإمالة   Ÿ  
٢٥    فتحة اجليم واأللفإمالة    – 
٢٦     فتحة الدال واأللفإمالة   Ÿ  
٢٧   ًتحة الدال واأللف وقفا فإمالة Ÿ   
٢٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٩   إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  
٢٩    وقفاإمالة فتحة السني واأللف ً 7  
٢٩     ضم اجليم     
٣٠    إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٣٠    ة فتحة السني واأللفإمال 7  
٣١     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄ 
٣١  إمالة فتحة الالم واأللف √ 



 

 ١٢٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٣١    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٢    ضم الراء    
٣٤     إسكان الياء   
٣٤ ¯   مقلقلةإسكان القاف  ¯    
٣٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٦    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄    
٣٧    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٧   ف إمالة فتحة اجليم واألل – 
٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٣٧   بالياء بدل التاء   
٣٨    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٩     وكرس اجليم الياءفتح     
٤٢     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٣     ًفتحة السني واأللف وقفاإمالة 7  
٤٣    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٤٣   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٤    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  
٤٥     ًضم اهلاء وصال      
٤٦   إمالة فتحة التاء واأللف � 



 

 ١٢٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٨   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٤٨    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٤٨    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٤٩    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٥٠    إمالة فتحة الواو واأللف   
٥٠    ًواأللف وقفا لالداإمالة فتحة Ÿ  
٥٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٧   إمالة فتحة الباء واأللف ‰  
٥٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٥٩    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
٦٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٠    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٦١     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٣     ًضم اهلاء وصال      
٦٦     ًضم اهلاء وصال      
٦٧    فتحة السني واأللفإمالة  5  
٦٨    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٠     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٧٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ١٢٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٧٦    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٧٧    إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٧٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٨     ًضم اهلاء وصال     
٧٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨٠      إمالة فتحة القاف واأللف    ⊆  
٨٢   ضم اخلاء وكرس السني    
٨٤  ) املوضعنييف (إمالة فتحة اجليم واأللف )ًمعا (  – 
٨٤      وقفا واأللفالزايإمالة فتحة ً  ∞  
٨٥   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨٥      إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٨٦    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٠   فتحة اجليم واأللفإمالة  – 
١٩        بالتاء بدل الياء      
٢٤     فتحة اجليم واأللفإمالة  •   
٢٥     الذال يف التاءامإدغ     

٢٥ 
   

    
 بالتنوين مع اإلقالب
 وفتح النون

    
   



 

 ١٢٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٥    إمالة فتحة الواو واأللف   
٢٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٨    زاد مهزة استفهام    
٣١   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣١       إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
٣٢        إسكان النون الثانية خمفاة وختفيف اجليم      
٣٣   لفإمالة فتحة اجليم واأل  – 
٣٣    وختفيف اجليم خمفاةسكان النونإ    
٣٨   تنوين الدال  
٣٩       إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم     – 
٣٩   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٤١    كرس الباء    
٤٢  بالتاء بدل الياء   
٤٥   إمالة فتحة اهلاء واأللف   
٥٠  حذف األلف بعد الياءـ  عىل اإلفراد ـ  
٥١    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٥٢      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  
٥٣   ًواأللف وقفا امليممالة فتحة إ  ∧  



 

 ١٢٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٥٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٥٥       واأللف  الشنيإمالة فتحة   ± 
٥٦      إسكان الياء    
٥٨     ثاء ساكنة ثم واو خمففة ثم ياء بدل اهلمزة     
٦١     إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٦٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٥   إمالة فتحة اجليم واأللف • 
٦٦       إسكان الالم        
٦٨     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٦٨    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٨     ًواأللف وقفا الواوإمالة فتحة    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    وقفا فتحة النون واأللفإمالة ً ⇓ 
٧     أللفإمالة فتحة الياء وا ∼    

٨     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٩      إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٠    واأللفمزةإمالة فتحة اهل  Κ…    
١٩    فتح التاء وضم الراء      



 

 ١٢٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٢    األلففتح الالم بعد    
٢٧      إمالة فتحة  الالم واأللف 9   
٣٦    كرس النون    
٣٨        إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

٣٩   ًاأللف وقفاإمالة فتحة  الباء و Š 

٤٠     األلف إمالة فتحة  الالم و 9   
٤٠    بالتاء بدل الياء    
٤٧   إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٤٨   إسكان الياء وحذف األلف  

٤٨    وقفا واأللفالراءإمالة فتحة ً ⁄  

٥٠     إمالة فتحة التاء واأللف �    
٥٢     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٥٤        لفاظ الثالثة الضاد يف األضم  ،   

٥٨        إدغام الدال يف الضاد       

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   ًواأللف وقفا الدال فتحة إمالة Ÿ  
٥   ًواأللف وقفا الدال فتحة إمالة Ÿ  
٦      إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و      
٧      واأللف  الالمإمالة فتحة 9  



 

 ١٢٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٧    واأللف  الالمإمالة فتحة √ 
١٠        واأللف  القافإمالة فتحة  ⊆  
١٢     ًضم النون وصال     
١٣    كرس الياء    

١٤     ًضم النون وصال     
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦    كرس الياء    

١٧    كرس الياء    

١٨    ألف بعد الصاد وختفيف العني     

٢٠     
 مربوطة منونة ًتاءإبدال اهلاء سكان العني وإ

  بالفتح   

٢٠    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٢      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٩    ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٣٢    إمالة فتحة اجليم واأللف • 
٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٤    الزاي وختفيف  خمفاةسكان النونإ   

 
 قراءة خلف ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٣     فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄     
٣   فتحة التاء واأللفإمالة  � 



 

 ١٢٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٤      فتحة الواو واأللفإمالة      
٩    فتحة الواو واأللفإمالة     
١١     فتحة الفاء واأللفإمالة   ⊇    
١٢    اء واأللفر فتحة الإمالة ≤  
١٣    فتحة الدال واأللفإمالة   Ÿ  
١٦   فتحة الفاء واأللفإمالة  :   
١٩      فتحة الواو واأللفإمالة     
٢٠    فتحة الواو واأللفإمالة    
٢١     فتحة النون واأللفإمالة  ⇓  
٢٣    فتحة السني واأللف وقفاإمالة ً 7  

٢٣   ًواأللف وقفا الدال فتحة إمالة Ÿ  
٢٨   فتحة التاء واأللفإمالة  �  

 
 لفقراءة خ البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢   فتحة احلاء واأللف إمالة š 
٣     فتحة الفاء واأللف إمالة  ⊃   
٤    فتح التاء واهلاء     
٦  ) املوضعني ( فتحة الالم واأللف  إمالة )ًمعا( √ 
٧    فتحة السني واأللفإمالة  7    
٧     فتحة السني واأللف وقفاإمالة ً  5 



 

 ١٣٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٩     فتحة اجليم واأللفإمالة    – 
١٠     فتحة اجليم واأللفإمالة    – 
١٣    فتح امليم    
١٣     كرس الباء     
١٩   فتحة اجليم واأللفإمالة  – 
١٩   فتحة الشني واأللف إمالة   ́ 
٢٠     كرس السني    
٢١     كرس اهلمزة    

٢٢    
 ًوصال إمالة الراء وفتح اهلمزة

 فتحة الراء واهلمزة واأللف  إمالة ًوقفا
⁄ 
∫⁄  

٢٣   فتحة الضاد واأللف إمالة ∝  
٢٤   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٥      وقفافتحة الفاء واأللفإمالة ً  ⊃   
٢٦      ًضم اهلاء وصال      
٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣١     بالياء بدل التاء    
٣١      بالياء بدل النون     
٣٣    كرس القاف    

٣٣    كرس الباء    
٣٣     فتحة الالم واأللفإمالة √  



 

 ١٣١ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٤      فتحة الالم واأللفإمالة 9 
٣٤    كرس الباء    
٣٦    ًواأللف وقفافتحة الضاد إمالة ∝  
٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

٣٧      إدغام الذال يف التاء    
٣٧     ًفتحة الشني واأللف وقفاإمالة  ́  

٣٧     فتحة الشني واأللفإمالة ±  
٣٧    فتحة الضاد واأللفإمالة ∝  
٣٩      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٠    كرس التاء    

٤٨    فتحة الذال واأللفإمالة  ′ 
٤٨      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٩     الزم ال دامل معضم التاء وألف بعد امليم    
٥١     فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٥٣   كرس الباء  
٥٣     فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٥٣     نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة    
٥٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٩     ة النون واأللففتحإمالة ⇓ 



 

 ١٣٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٨    اءببالثاء بدل ال  

٦٩    إمالة فتحة السني واأللف 7  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣    واأللف الالم فتحة إمالة  9 
٥   ن كرس بدل تنوين الضميتنو   
٦   ًواأللف وقفا الراء فتحة إمالة ≤ 
٨    واأللف فتحة الراء إمالة ⁄   

٩     بالياء بدل النون     
٩       بالياء بدل النون        
٩     ًضم اهلاء وصال      
٩     بالياء بدل النون     
٩    إسكان السني     
١٥     كرس الكاف    
١٨     ًواأللف وقفا  فتحة الراء إمالة  ≤   
١٨    ًواأللف وقفا فتحة الراء إمالة ≤  
٢٠      الدال يف الصاد إدغام        
٢٢  ًضم الالم وصال   
٢٣   ضم اهلمزة  



 

 ١٣٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٤   ًواأللف وقفا الدال فتحة إمالة Ÿ  
٢٩    التاء واأللف فتحة إمالة  �   
٣١    واأللف فتحة الراءإمالة   ≤  
٣٢   فتحة الدال واأللفإمالة  Ÿ  
٣٢     واأللف اجليمإمالة فتحة   –  
٣٣       الذال يف التاءإدغام        
٣٧    فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٠     ًإبدال الياء نونا    
٤٠   ًإبدال الياء نونا   
٤٣     فتحة الالم واأللفإمالة  9  
٤٣    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   
٤٣   األلف و  اجليم إمالة فتحة  – 
٤٦    فتحة النون واأللفإمالة  ⇒  
٤٦    فتحة الدال واأللفإمالة      
٤٧   املد مع إسكان الياء ¯   
٤٩   فتحة اجليم واأللفإمالة  – 
٥١    واأللف فتحة الراءإمالة   ≤  
٥٢    واأللف فتحة  النون إمالة   ⇓ 
٥٢    مهزة بدل الواو مع املد املتصل     



 

 ١٣٤ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   واأللف فتحة  النون إمالة  ⇒  
٣   الراءكرس    
٣     فتحة النون واأللفإمالة   ⇓ 
٤    فتح التاء وكرس اجليم    
٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٨    اهلمزة واأللف وءفتحة الراإمالة ∫≤ 
٩   إسكان الياء وحذف األلف  
١١     إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
١٢    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
١٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
١٨    ة فتحة الراء واأللفإمال ≤  
١٨     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٨     إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٨    إمالة فتحة الكاف واأللف    
١٩    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٢٥      األلفو  اجليمإمالة فتحة   – 
٢٦   إدغام الذال يف التاء  
٢٨   ًإمالة فتحة الشني واأللف وقفا  ́  



 

 ١٣٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٣       تنوين كرس :    
٣٦     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝   
٣٧    األلفو  اجليمإمالة فتحة  – 
٤٢   املوضعني (  إمالة فتحة اجليم واأللف(  – 
٤٢  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤٢   وقفاإمالة فتحة الدال واأللف ً Ÿ   
٤٥     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٤٥   إمالة فتحة اجليم واأللف – 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ية اآل

١      
 واأللف فتحة الياء إمالة 
ÿ   ً نون السني يف الواو وصال إدغامو   

١٢     واأللفءات فتحة الإمالة  �   
١٣    واأللفاجليم إمالة فتحة   – 
١٤     ًضم اهلاء وصال     
٢٠   األلفو  اجليمإمالة فتحة –  
٢٠    فتحة الصاد واأللف وقفاإمالة ً ±  
٢٠     فتحة العني واأللفإمالة  ⊕   
٢٢    إسكان الياء   



 

 ١٣٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٢   يمختفيف  امل   
٣٥     ضم الثاء وامليم     
٣٥     ًوصال ووقفااء اهل حذف ً    
٤٨    فتحة التاء واأللفإمالة  �   
٥٢       بدون سكت        
٥٦  ضم الظاء بدون ألف بني الالمني   
٦١     ً ً ضم النون  وصال                        ً     
٦٢   ضم اجليم والباء وختفيف الالم    
٦٦     فتحة النون واأللفإمالة   ⇓ 

٦٨    
 فتح النون األوىل و إسكان النون الثانية

 وضم الكاف خمففةخمفاة    

٨١    فتحة الالم واأللفإمالة  9 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦       كرس التاء  دون تنوين    
٨     إمالة فتحة الالم واأللف  9  
١٢    ضم التاء    
٣٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٧    كرس الزاي    



 

 ١٣٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٥٥    فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫≤  
٥٩     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٧١     دإدغام الدال يف الضا      

٧٥     إمالة فتحة الدال واأللف     
٨٤  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٠٢   كرس الياء    
١٠٢    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
١٠٢     بدل األلفياءثم  الراء ضم التاء وكرس     
١٠٢    فتحة الشني واأللفإمالة © 
١٠٥    إدغام الدال يف الصاد     

١٠٥     إمالة فتحة الياء واأللف ÿ   
١١٤    إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٢٠    إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٥٣     ًلف وقفاإمالة فتحة الفاء واأل ⊃   
١٧١        إدغام الدال يف السني        

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤   األلفو  اجليمإمالة فتحة  – 
١٥     ضم الفاء    
٢١   األلف فتحة التاء وإمالة � 



 

 ١٣٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٢١      الذال يف التاءإدغام        
٢٢     الذال يف الدالإدغام      
٢٢   فتحة الغني واأللفإمالة  )  
٢٣   إسكان الياء   
٢٤     الدال يف الظاءإدغام       
٢٥     فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃    
٢٦    فتحة الواو واأللفإمالة     
٤٠     فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃    
٤١   فتحة الدال واأللفإمالة    
٤١/٤٢       وصالنون التنوينضم ً     
٤٣    فتحة الراء واأللفإمالة  ≤   
٤٦    فتحة الراء واأللف وقفاإمالة ً ≤  
٤٨     تشديد الالم مفتوحة وإسكان الياء      
٦٢    واأللف فتحة الراءإمالة  ≤   
٦٢     واأللف فتحة الراء إمالة ⁄   
٦٣     وتكرس ابتداءبدل القطعمهزة وصل ً     
٦٣     ضم السني     
٦٩   إسكان الياء  
٦٩    فتحة الالم واأللفإمالة   9  
٧٠   فتحة احلاء واأللفإمالة  š 



 

 ١٣٩ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان  حفصرواية  اآلية
٣    واأللف الفاء فتحة إمالة ⊃   
٤     واأللف  الفاء فتحة إمالة ⊃    
٥    ًواأللف وقفا امليم فتحة إمالة  ∧  
٦     فتحة النون واأللفإمالة   ⇓ 
٧     واأللف الضادحة  فتإمالة ∂  
٧     ضم اهلاء مع الصلة      
٧   فتحة الراء واأللف إمالة  ≤  
١٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠    ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا  :  
١٧       إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١٨   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 
٢١     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٢١      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٢٣    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٥    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٧        إدغام الدال يف الضاد       
٣٢    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 



 

 ١٤٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٢    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  
٣٣   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٣٦     وفتح الباء وألف بعدها كرس العني      
٤١     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤٢    ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا :   

٤٢   مفتوحة بدل ضم القاف وكرس الضاد وياء 
  األلف

  

٤٢    ضم التاء   
٤٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٤٢     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٥٠    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٥٣        إسكان الياء      
٥٣      كرس النون     
٥٦     لة فتحة التاء واأللف إما �   
٥٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٨     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٥٩    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥٩     إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
٦٠    فتحة الراء واأللف وقفا إمالة ً ≤  
٦٠    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  



 

 ١٤١ قراءة اإلمام خلف العارش

٦١       ألف بعد الزاي عىل اجلمع      
٦٧      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٦٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٦٨   ة فتحة الراء واأللف إمال ≤  
٧١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧١    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٢     ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٧٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٥    ًقفا إمالة فتحة الراء واأللف و ≤  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  واأللف فتحة احلاءإمالة  š 
٥     إدغام الذال يف التاء    
٩      ًضم اهلاء وصال      
١٠      الذال يف التاءإدغام       
١٦    واأللف فتحة الفاء إمالة   ⊃  
١٧    واأللف فتحة الزاي إمالة  ∞   
٢٣    فتحة السني واأللفإمالة  7  
٢٥   فتحة اجليم واأللفإمالة   – 



 

 ١٤٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٦    أللف فتحة السني واإمالة 7  
٢٦    فتح الياء واهلاء    
٢٦      ضم الدال      
٢٧    فتحة السني واأللفإمالة  7  
٢٧     الذال يف التاء إدغام    
٢٨      إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم     – 
٢٩    فتحة اجليم واأللفإمالة    – 
٢٩    فتحة الراء واأللفإمالة   ⁄  
٣٤      إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم     – 
٣٤   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٥    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٧   ضم العني   
٣٧    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٤٠     إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  
٤٠     ء واأللفإمالة فتحة الثا  ‘  
٤٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٥    إمالة فتحة القاف واأللف ∀  
٥٠    إمالة فتحة الالم واأللف 9 



 

 ١٤٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٥١     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٣     ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  
٥٣   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٥٤    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٥٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٥٦     واأللفإمالة فتحة التاء    � 
٥٨    واأللفإمالة فتحة امليم  ∧  
٦٢     ة فتحة النون واأللفإمال  ⇓ 
٦٦    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٧    إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٦٧     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٦٨   إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  
٦٩    واأللفإمالة فتحة  النون  ⇓ 
٧٦     ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٧٨  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٨٢     واأللفإمالة فتحة  النون   ⇒ 
٨٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 

 
 قراءة خلف ــــــانالبيـــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 



 

 ١٤٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٦    إمالة فتحة احلاء واأللف š 
١١      إمالة فتحة الواو واأللف    
١٢     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝ 
١٢      إمالة فتحة احلاء واأللف š    
١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٤   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦      إمالة فتحة  الزاي واأللف  ∞   
١٧   ة فتحة  امليم واأللف إمال ∧  
١٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٢٠    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٣     إمالة فتحة  الدال واأللف    
٢٤    ًإمالة فتحة  الواو واأللف وقفا   
٢٥   وصالضم اهلاء ً   

٣٠   ًضم اهلاء وصال   

٣١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥    ) املوضعني ( إمالة فتحة القاف واأللف  )ًمعا(  ⊆  
٣٩     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٣٩     تاء واأللفإمالة فتحة ال �   



 

 ١٤٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٠    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٤١   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٤٤   σ حتقيق اهلمزتني   
٤٤    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٤    ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا  ∧ 
٤٥    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  

٤٧    عىل اإلفراد  - بحذف األلف   
٤٧   إمالة فتحة الثاء واأللف ‘ 
٥٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٥١     إمالة فتحة النون و اهلمزة واأللف  0⇓ 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٧      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١٣  ة فتحة الصاد واأللفإمال ″  
١٣   إمالة فتحة السني واأللف 7   

١٣  إمالة فتحة السني واأللف 5  
١٤   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ١٤٦ قراءة اإلمام خلف العارش

١٤     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٢٠      لفإمالة فتحة الياء واأل ∼    

٢٢     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٢٣       الباء واأللفإمالة فتحة  Š   
٢٤    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٢٨      إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي   
٣٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٦      القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆ 

٣٧     
ًكرس الباء دون ألف وإبدال اهلمزة ياء 

   ساكنة مدية

٣٨     الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄  
٤٤     ًالراء واأللف وقفاإمالة فتحة ≤  
٤٥   الراء واأللف إمالة فتحة ≤   

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٥    كرس اهلمزة   
٨     الضاد واأللفإمالة فتحة ∝  
١١     فتح التاء وضم الراء      
١٦       الفاء واأللفإمالة فتحة ⊃   



 

 ١٤٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٤  وإسكان الالمبضم القاف وحذف األلف    
٢٤     واأللفالدالإمالة فتحة  Ÿ   
٢٩   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٠   فتحة اجليم واأللفإمالة   – 
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٣    كرس الباء    
٣٤       كرس الباء      
٣٥   ختفيف شدة امليم   
٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٧       كرس السني       
٣٨    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٤٥     نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة    
٤٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٤٧   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٥١     الدال واأللفإمالة فتحة    
٥٣      ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     
٥٣  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥٧    ضم الصاد    



 

 ١٤٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٦٣  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٣   إمالة فتحة السني واأللف  5 
٦٣     إدغام الدال يف اجليم     
٧١      حذف اهلاء من آخره      
٧٨     إدغام الدال يف اجليم      
٨٠      كرس السني      
٨٠     إمالة فتحة الواو واأللف    
٨٠    فتحة الالم واأللف إمالة 9 
٨٥      الياء بدل التاءب     
٨٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٨٨     ًفتح الالم وضم اهلاء وصال    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١  واأللفة فتحة احلاءإمال  š 
١١     ًإمالة فتحة  الشني واأللف وقفا  ́ 
١٣      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

١٣      الراء واأللف إمالة فتحة ≤  
١٣       إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    – 
١٦      الراء واأللف إمالة فتحة ⁄   
١٧   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ١٤٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٠      إدغام الذال يف التاء   
٢٩        ًضم اهلاء وصال       
٣٥      الالم واأللف إمالة فتحة √  
٤١  ) املوضعني(ًالالم واأللف وقفا إمالة فتحة  ً)معا ( √  
٤٥    ًإبدال الياء تاء   
٥٦      الالم واأللف إمالة فتحة √  
٥٦     القاف واأللف إمالة فتحة   ∀ 

 
 قراءة خلف ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص اآلية
١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٥    إسكان الياء وحذف األلف  
٦    ًإبدال الياء تاء    
٨      الالم واأللفإمالة فتحة 9  
٩     إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي       

١١    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
١١   تنوين كرس بدل تنوين الضم   
١٤      بالنون بدل الياء     
١٧   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  



 

 ١٥٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٢      إمالة فتحة الزاي واأللف ∞     
٢٣    إمالة فتحة الواو واأللف    
٢٣     فتح الغني وإسكان الشني  وحذف األلف     
٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤    إمالة فتحة الياء وااللف ∼  
٢٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢٨     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٨    إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٣١     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٣٤    إمالة فتحة السني واأللف  ♥ 
٣٤     تحة الواو واأللفإمالة ف   
٣٥    إدغام الذال يف التاء    
٣٥      إسكان الزاي وإبدال الواو مهزة      

٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥    فتح الياء وضم الراء    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان واية حفصر  اآلية
١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٧      واأللف  الالمإمالة فتحة 9  



 

 ١٥١ قراءة اإلمام خلف العارش

٧   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨    واأللف إمالة فتحة الراء  ⁄    
٨     الفاء واأللفإمالة فتحة   ⊃ 
٩    احلاء واأللفإمالة فتحة  š 
١٢     السني واأللفإمالة فتحة  7  
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
١٥     الضاد واأللفإمالة فتحة ∂   
١٧  بدل التنوينكرس الفاء   
١٨        ًضم اهلاء وصال       
١٩       بالنون بدل الياء       
٢٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٣    واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄  
٢٥    واأللف إمالة فتحة الراء   ≤  
٢٦    النون واأللفإمالة فتحة ⇒ 
٢٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٣٠    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٣     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣٣   لف إمالة فتحة الالم واأل 9  
٣٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9  



 

 ١٥٢ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤    فتح القاف والتاء وألف بينهام     
١١    ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا √  
١١     الالم واأللف إمالة فتحة  √  
١٢    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
١٥   ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا ⊃  
١٧    ًواأللف وقفا  الدالإمالة فتحة Ÿ  
١٧    واأللف التاء إمالة فتحة  � 
١٧    واأللف  اوالوإمالة فتحة     
١٨     إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
١٨      إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
١٨      إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٨     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٩      واأللف  الواوإمالة فتحة     
٢٠         إدغام التاء يف السني        
٢٠       إدغام التاء يف السني        
٢٠    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٣    لف إمالة فتحة امليم واأل ∧   
٢٥     ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   



 

 ١٥٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٥     إمالة فتحة الالم  واأللف 9   
٣٠     إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٣٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣٥    كرس السني    
٣٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠   إمالة فتحة الفاء واأللف :  
١٠     كرس اهلاء    
١١   داضضم ال    
١٥   ف األلفكرس الالم وحذ   
١٧    إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٢١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٢٦        ًضم اهلاء وصال        
٢٦       إمالة فتحة الواو واأللف     
٢٧     إدغام الدال يف الصاد     
٢٧      إمالة فتحة الياء واأللف ÿ  
٢٧     إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٨      إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    



 

 ١٥٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٢٨      إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   

٢٩      فتحة الراء واأللف إمالة   ≤ 

٢٩     إمالة فتحة امليم واأللف ∧  

٢٩     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

٢٩          

٢٩        ًضم اهلاء وصال        

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣      إمالة فتحة الواو واأللف    

٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٦    
 ثاء بدل الباء ثم باء مشددة مفتوحة

 ثم تاء مضمومة    

٩       إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   

٩    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١١   املوضعني( إمالة فتحة السني واأللف( 5 

١٣    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  

١٣    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  

١٧     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  



 

 ١٥٥ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٥   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤    
١٧     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٩        إمالة فتحة اجليم واأللف 
  وإدغام التاء يف السني –    

٢١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٣   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٣٣،٣٤       وصال التنوينضم نون ً      
٣٧     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٣٧    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  
٤٠   كرس اهلمزة   

 
 اءة خلفقر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٦   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٢٣     ضم الالم    
٢٤    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٥     إدغام الذال يف الدال     
٢٦   إمالة فتحة اجليم واأللف •  



 

 ١٥٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٨     لسني واأللفاإمالة فتحة  7  
٣٩      الالم واأللفإمالة فتحة √    
٤١       ًضم اهلاء وصال       
٤٦    كرس امليم  ِ  
٥٢    ًالتاء واأللف وقفاإمالة فتحة � 
٥٥      الراء واأللفإمالة فتحة ≤  
٦٠      ًضم اهلاء وصال      

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٨   إمالة فتحة التاء واأللف � 
١٨  إمالة فتحة القاف  واأللف ∀ 
٢٧     الة فتحة القاف  واأللفإم  ∀  

٣٧      
 بالصاد والسني

  بالصادوجه واحد فقط       

٤٥      فتح الياء     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     واأللفالواو إمالة فتحة     
٢     واأللفالواو إمالة فتحة     



 

 ١٥٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٣      واأللفالواو إمالة فتحة      
٤     واأللفاحلاء إمالة فتحة  š  
٥      واأللفالواو إمالة فتحة      
٦      واأللفالواو إمالة فتحة       
٧      واأللفالالم إمالة فتحة  9   
٨     واأللفالالم إمالة فتحة   √  
٩      واأللفالنون إمالة فتحة   ⇓  
١٠     واأللفاحلاء إمالة فتحة  š  
١٠      واأللفاحلاء إمالة فتحة  š   
١١   اهلمزة واأللف الراء والة فتحة إم  Κ…⁄ 
١٢     فتح التاء  وإسكان امليم وحذف األلف       
١٢     الراء واأللف إمالة فتحة ≤  
١٣   اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  ∫⁄ 
١٣    واأللفالراء إمالة فتحة  ≤  
١٤     واأللفاهلاء إمالة فتحة     
١٥     واأللفالواو إمالة فتحة     
١٦     وقفا واأللفالشني إمالة فتحة ً  ́ 
١٦     واأللفالشني إمالة فتحة   ́ 
١٧     واأللفالغني إمالة فتحة  ) 



 

 ١٥٨ قراءة اإلمام خلف العارش

١٨    اهلمزة واأللف الراء وإمالة فتحة  Κ…⁄ 
١٨      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    
١٩     إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞   
٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢١    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
٢٢  إمالة فتحة الزاي واأللف ƒ 
٢٣    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٢٣        إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم      – 
٢٣    ًضم اهلاء وصال    
٢٣   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٢٤    إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٢٥   إمالة فتحة الالم واأللف √   
٢٦     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂     
٢٧    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
٢٩    إمالة فتحة الالم واأللف  √ 
٢٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣١       وقفاإمالة فتحة النون واأللف ً ⇒    

٣٢     
 كرس الباء وحذف األلف 
  وإبدال اهلمزة ياء مدية



 

 ١٥٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٢    إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   
٣٣     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٣٤    إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  
٣٤    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣٥     الراء واأللفإمالة فتحة ≤  
٣٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٣٧   مالة فتحة الفاء واأللفإ  :   

٣٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٣٩    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
٤٠      إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٤١    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
٤١      إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٤٢      إمالة فتحة اهلاء واأللف     
٤٣     إمالة فتحة الكاف واأللف ∇   
٤٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٤٥      إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘   
٤٦   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٤٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٤٨   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٤٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇒   



 

 ١٦٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٤٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٥٠    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٥١  تنوين الدال   
٥١     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٥٢    إمالة فتحة الغني واأللف  )  
٥٣    إمالة فتحة الواو واأللف    
٥٤    إمالة فتحة الشني واأللف  ± 
٥٤    فتحة الشني واأللفإمالة   ́ 
٥٥      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥٦    إمالة فتحة الالم واأللف  √  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤        إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم      – 

٧     
 فتح اخلاء وألف بعدها
  وكرس الشني خمففة    

١٢     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   
٢٩       الطاء واأللفإمالة فتحة ≡    
٣٨      إدغام الدال يف الصاد      
٤١      إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
٤٦    اهلاء واأللفإمالة فتحة ∑  



 

 ١٦١ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٢      كرس النون      
٢٧    القاف واأللفحة إمالة فت ⊆  

٣١    بالياء بدل النون      

٤١     إمالة فتحة امليم واأللف ∧  

٥٤    ًإمالة فتحة النون واأللف وقفا ⇒ 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣٧   إسكان الراء    

٥٥   فتح الشني   

٦٢     إمالة فتحة الالم واأللف √  

٧٥    إسكان الواو وحذف األلف    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     األلفإمالة فتحة الواو و    
٥     اجليمكرسفتح التاء و    
٩    حذف الواو    



 

 ١٦٢ قراءة اإلمام خلف العارش

١٠     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١١       ضم الفاء      
١٢    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
١٢    الة فتحة العني واأللفإم ⊕  
١٢   إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
١٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٥   واأللفواوإمالة فتحة ال     
١٥    إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٦    تشديد الزاي    
١٦     ًضم اهلاء وصال      
٢٠     )املوضعني(إمالة فتحة الياء واأللف  )ًمعا( ∼    

٢٠   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٢٣    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٤      فتح الباء واخلاء      
٢٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

 
 رواية حفص اآلية قراءة خلف 
١    إدغام الدال يف السني    
٢   تح اهلاء فتح الياء  وتشديد الظاء وف     
٣    فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء     



 

 ١٦٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٦    إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
٧   إمالة فتحة الواو واأللف   
٧    إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٨    واأللفإمالة فتحة الواو     
٨   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩      إمالة فتحة الواو واأللف      
١٠    إمالة فتحة الواو واأللف    
١١     إسكان اجليم دون ألف     
١١         يبدأ هبمزة مكسورة-ام الشني فيهكرس -        
١٢   إمالة فتحة الواو واأللف    
١٣   إمالة فتحة الواو واأللف    
١٨     كرس السني      
١٩    ًضم اهلاء وصال     
١٩   إمالة فتحة السني واأللف ♥  
٢٢     ًضم اهلاء وصال      

 
 رواية حفص اآلية قراءة خلف 
٢    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢      ًضم اهلاء وصال     
٢      كرس الباء     



 

 ١٦٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٣    ًضم اهلاء وصال    
٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٧      إمالة فتحة الباء واأللف Š   
٧     إمالة فتحة امليم واأللف ∧    
٧   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٧    إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠   حذف الواو   
١١    ًضم اهلاء وصال    
١٤    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
١٤    كرس السني    
١٤    إمالة فتحة التاء واأللف �   
١٩    إمالة فتحة السني واأللف ♥  
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   

 
 رواية حفص اآلية قراءة خلف 
١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١     إدغام الدال يف الضاد     
٣    ضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد   



 

 ١٦٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٤    كرس اهلمزة    
٦     اهلمزةكرس    
٧     ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
٨     إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٩    إمالة فتحة اهلاء واأللف    
١٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠    حذف اهلمزةوني نقل حركة اهلمزة إىل الس    
١٢    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
٦      الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄   
٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٦   وكرس احلاء فتح السني وألف بعدها   
٧     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧    إمالة فتحة العني واأللف ∅ 
٩     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
١٣     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٤    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 



 

 ١٦٦ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٤     كرس السني    
٤   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
١١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 

 
 قراءة خلف لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية
٦     ًإمالة فتحة النون واأللف وقفا ⇒   
٧    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     كرس الباء    
١     إدغام الدال يف الظاء     
٣  بتنوين الضم  
٣      وصلتها بواوفتح الراء وضم اهلاء      



 

 ١٦٧ قراءة اإلمام خلف العارش

٣    إدغام الدال يف اجليم    
٦    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٧    اء واأللفإمالة فتحة الت � 
٧    إمالة فتحة التاء واأللف  �  

  
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إمالة فتحة الالم واأللف √  
٤     إدغام الدال يف الصاد     
٤    تحة الالم واأللفإمالة ف √ 
٤     الياءقبلفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة     
٥    إمالة فتحة السني واأللف 5 
٨    إمالة فتحة السني واأللف 5 
٨      إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٩     لواو واأللف إمالة فتحة ا    
١٢      ًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألفا بعدها    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ) املوضعني(الراء واأللف إمالة فتحة  )ًمعا(  ≤  
٥       إدغام الدال يف الزاي       



 

 ١٦٨ قراءة اإلمام خلف العارش

٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٩    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٩     إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
٢٢     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٢٥   فتحة التاء واأللفلة إما �  
٢٨   املنفصلإسكان الياء مع املد    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       

   مطلقإظهار: ًوصال
   ًوصال إدغام النون يف الواو    

١٥      الم واأللف فتحة الإمالة 9  
٢٢     ً ً ًضم النون وصال     
٣٢    إمالة فتحة السني واأللف 5 
٤٨   إمالة فتحة الدال واأللف   
٥٠     إمالة فتحة الباء واأللف ‰   

 
 قراءة خلف ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص اآلية
   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٧    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄ 

٧    إمالة فتحة العني واأللف ∅  



 

 ١٦٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٨     الراء واأللفإمالة فتحة  ≤  
٩   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١١     ًإمالة فتحة الغني واأللف وقفا ) 

١٨   
 بالياء بدل التاء

⊂ وإمالة فتحة الفاء واأللف   

٢٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   ء واأللف إمالة فتحة الرا ≤   
١٥   إمالة فتحة الظاء واأللف # 
١٦    تنوين ضم    
١٦      إمالة فتحة الواو واأللف     
١٧     إمالة فتحة الالم واأللف  √   
١٨     إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٣١      إمالة فتحة الغني واأللف )    
٣٣        باإلفراد  -حذف األلف الثانية  -      
٤٣    ٍفتح النون وإسكان الصاد    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     وصالضم النون  ً     



 

 ١٧٠ قراءة اإلمام خلف العارش

٤     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٢١     ضم الواو الثانية وإسكان الالم     
٢٨  إسكان الياء  

 
 قراءة خلف ــــــــــانالبيـــــــــــ رواية حفص اآلية
   إمالة فتحة الالم واأللف 9 

١٣   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٢٠  فتح القاف  وبعدها ألف  وفتح الالم   
٢٧      ∝   
٢٨      إمالة فتحة الصاد واأللف ±    

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   ًضم الواو وصال   
٩  كرس الباء  
١٦    إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
١٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٠    إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٢٠    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  



 

 ١٧١ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٥     كرس الراء     
٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٣١     لة فتحة الراء واأللفإما  ≤   
٣٥   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٣٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٧    إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٥٢     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٥٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٥٦    لفإمالة فتحة الواو واأل     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   كرس السني   

٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9   

١٥    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  

٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء     

٣١    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣٢     إمالة فتحة الالم واأللف  √    



 

 ١٧٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٣       إمالة فتحة الطاء واأللف  ≠    

٣٤     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٤    إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥    إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٦   كرس السني   

٣٦     ًاأللف وقفا الدال وإمالة Ÿ   

٣٧    
 ًإبدال الياء تاء

  ⇒ األلف لنون و اإمالة و

٣٨    إمالة فتحة الواو واأللف     

٣٩    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘   

٤٠       إمالة فتحة التاء واأللف �     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة التاء واأللف � 
     اًوقفو ًال وصحذف األلف    
١١    إمالة فتحة القاف واأللف ∀  
١١    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٢     إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  

١٥   
 ءاخفبتنوين الفتح مع اإل:  ًوصال

( مد عوض باأللف :ًوقفا  (   



 

 ١٧٣ قراءة اإلمام خلف العارش

١٨     إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٢١   تنوين كرس   
٢١     تنوين كرس     
٢١    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٢٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
    ⁄  

٢١   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

 
 ءة خلفقرا البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠    إدغام التاء يف السني     
٣٧  ضم النون  

٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
    النونًزاد ألفا بعد    
١٥   إمالة فتحة التاء واأللف � 



 

 ١٧٤ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥    إمالة فتحة السني واأللف 7   
١٦   إمالة فتحة الدال واأللف    

١٦   ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
١٧   إمالة فتحة الغني واأللف ) 
١٨     تحة الكاف واأللفإمالة ف   
١٩    إمالة فتحة الشني واأللف  ́   
٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
٢٢    لفإمالة فتحة العني واأل ⊕  
٢٣    إمالة فتحة الدال واأللف     
٢٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢٥   إمالة فتحة الالم واأللف √    
٢٦   إمالة فتحة الشني واأللف  ́  
٢٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒ 
٢٨     إمالة فتحة الواو واأللف     

٢٩   إمالة فتحة احلاء واأللف  ™   
٣١    إمالة فتحة العني واأللف  ∅  
٣٢     إمالة فتحة السني واأللف  ♠   



 

 ١٧٥ قراءة اإلمام خلف العارش

٣٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٣٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٣٥   إمالة فتحة العني واأللف ⊕ 
٣٦    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٣٧    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٣٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٩      إمالة فتحة الواو واأللف     
٤٠    ًإمالة فتحة اهلاء واأللف وقفا    

٤٠    إمالة فتحة الواو واأللف    
٤١      إمالة فتحة الواو واأللف     
٤٢    إمالة فتحة السني واأللف  ♠  
٤٣     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٤٤    واأللف األوىلإمالة فتحة اهلاء      
٤٥     إمالة فتحة الشني واأللف  ± 
٤٦   إمالة فتحة احلاء واأللف  ™  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
    واأللف الالمتحة إمالة ف  √   
٢    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ١٧٦ قراءة اإلمام خلف العارش

٢     واأللف امليمإمالة فتحة ∧   

٣     واأللف الكافإمالة فتحة    
٤    ضم العني    
٤     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٥      واأللف النونإمالة فتحة ⇒   
٦     واأللف الدالإمالة فتحة  Ÿ  
٧     واأللف الكافإمالة فتحة    
٨    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨     واأللف العنيإمالة فتحة ⊕  
٩   واأللف الشني إمالة فتحة  ́  
١٠     واأللف اهلاءإمالة فتحة   
١٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

 
 قراءة خلف ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
١٠  تشديد الشني  
١٢   ختفيف العني   

٢٣    لفاهلمزة واألالراء وإمالة فتحة ∫⁄ 
٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ١٧٧ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧     واأللف الواوإمالة فتحة   

   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٧   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
١٨   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
١٣       واأللفالالمإمالة فتحة    9  

١٤     مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء وأمال
 األلف والراء فتحة   ⁄ 

١٨    واأللف األوىلإمالة فتحة الراء  ≤  
١٩   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٣١       وصالاءضم اهل ً       
٣١   ًزاد ألفا بعد الفاء  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢    أللفإمالة فتحة الالم وا 9  



 

 ١٧٨ قراءة اإلمام خلف العارش

١٥    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

١٩      فتح الباء    

٢١         ًاء وصالضم اهل         

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥   رس الدالك    

١٧    إمالة فتحة التاء واأللف � 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٤  ختفيف امليم  

٩    ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا 9  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا 9  
٢   إمالة فتحة الواو واأللف    



 

 ١٧٩ قراءة اإلمام خلف العارش

٣   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٤      فإمالة فتحة العني واألل ∅    
٥   إمالة فتحة الواو واأللف   
٦  إمالة فتحة السني واأللف 5 
٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٧    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃ 
٨     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٩    الة فتحة الراء واأللفإم ≤  
١٠   إمالة فتحة الشني واأللف  ́  
١١    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   
١٢    ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا 9 
١٢     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١٣   حة الياء واأللفإمالة فت ∼  
١٤     إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٥    إمالة فتحة الالم واأللف  9 
١٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٧    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٨     إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٩   إمالة فتحة السني واأللف 7   



 

 ١٨٠ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
   إمالة فتحة التاء واأللف � 

٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٢٣    إمالة فتحة الالم واأللف  √ 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
       كرس الواو      
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٦     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٢٢    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٢٣   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٢٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    كرس السني  
٧   كرس السني  
١٢   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄  



 

 ١٨١ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة احلاء واأللف  ™   
٣   األلفإمالة فتحة الالم و  9  
٤     إمالة فتحة الشني واأللف  ± 

٥   إمالة فتحة النون واأللف  ⇒ 
٧    إمالة فتحة الواو واأللف    
٨      إمالة فتحة الواو واأللف     
٩   إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٠    إمالة فتحة السني واأللف  ♠ 
١١     إمالة فتحة الواو واأللف      
١٢     إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  
١٣     إمالة فتحة الياء واأللف  ∼  
١٤     إمالة فتحة الواو واأللف    
١٥    إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9 



 

 ١٨٢ قراءة اإلمام خلف العارش

٣   إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  

٤    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٥   إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  

٥    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٦      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٩      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١١    إمالة فتحة الدال واأللف     
١٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٣   إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٤    إمالة فتحة الظاء واأللف  #  
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف  9 

١٥    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   
١٦    إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٧     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  
١٨    إمالة فتحة الكاف واأللف    
١٩   إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
٢٠    إمالة فتحة الالم واأللف 9  



 

 ١٨٣ قراءة اإلمام خلف العارش

٢١     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إمالة فتحة احلاء واأللف ™   
٣   إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٤     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٥    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٦   ة فتحة الواو واأللفإمال   
٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 


 


 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     إمالة فتحة الغني واأللف )  
٧   إمالة فتحة الراء واهلمزة واأللف ∫⁄ 



 

 ١٨٤ قراءة اإلمام خلف العارش

٧     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٨    إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٩   إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٠   الة فتحة الالم واأللفإم 9 
١١    لفاألإمالة فتحة الدال و Ÿ  
١٢     إمالة فتحة الواو واأللف     
١٣    إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

  
 قراءة خلف بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
٢   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥    كرس الالم     

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٦    إشامم الصاد صوت الزاي <  



 

 ١٨٥ قراءة اإلمام خلف العارش


 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ⁄  
١٠   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إمالة فتحة اهلاء واأللف    


 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   تشديد امليم   
٣  كرس السني  
٥   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٩   ضم العني وامليم   



 

 ١٨٦ قراءة اإلمام خلف العارش


 

 

 

 

 

 


 

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦  إسكان الياء  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 



 

 ١٨٧ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢     إمالة فتحة النون واأللف   ⇒ 
٣     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٤   ًضم التاء وصال   

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    إسكان الفاء و إبدال الواو مهزة    


 

 

 
 



 

 ١٨٨ قراءة اإلمام خلف العارش



 

 ١٨٩ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 العلـم طلبـة من ًاكثري نإف لذا ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي ةدرال طريق نإ
 منظومته يف اختار قد اهللا رمحه م ابن اجلزرياماإل نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال
 رشالعاملكملة للقراءات الثالث  القراءات من رواية كلل ًواحدا ًطريقا )الدرة املضيئة(

 يف النـرش( هكتابـ يف اجلـزري ابـن مجـع قـدو ،خـرىأ ًطرقـا العلامء من هغري اختار بينام
 الكتـاب هـذا نأ مالحظـة مـع ،القراءات كتب من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش اءَّالقر شمل
 :طرق اق ثالثة َّرَإسحاق بن إبراهيم الورواية ابن اجلزري لوقد اختار 
 .ًطريقا) ١٧(أيب احلسن حممد بن عبد اهللا الطويس وعنه  :األول
 ).طريق واحد(حممد بن إسحاق بن إبراهيم وعنه  :الثاين
 .طرق)٤(أيب احلسن عثامن بن النجار الربصاطي وعنه  :الثالث

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرواة عـــــنهم طـــــرق   وهـــــذه ال
ــــــع ــــــني وإال أرب ــــــاثنني يف اثن   ب

 

ــــــق ــــــرشنا   حيق   أصــــــحها  يف  ن
  فهـــي زهـــا ألـــف طريـــق جتمـــع

 
 

 .١٥٠ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١٥١ ص١ النرش  ج ،سحاقً وعرشين طريقا إلاثننيفهذه تتمة :  قال ابن اجلزري)٣(



 

 ١٩٠ قراءة اإلمام خلف العارش

 أيب احلسن إدريـس بـن عبـد الكـريم احلـداد أربعـةية رواوقد اختار ابن اجلزري ل
 :طرق

 .طرق) ٣(أيب إسحاق إبراهيم بن احلسني الشطي وعنه  :األول
 طرق)٣(أيب العباس احلسني بن سعيد املطوعي وعنه  :الثاين
 )طريق واحد( أيب احلسني أمحد بن بويان وعنه :الثالث
 .)طريقان( أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي وعنه :الرابع

 .وإليك هذه الطرق مبينة يف اجلدول التايل

                                          
 .١٥١ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )١(
 .١٥٢ ص١ النرش  ج  ،دريس طرق إلتسعةفهذه تتمة :  قال ابن اجلزري)٢(



 

 ًطريقا) ٢٢( وعنه يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراقأيب  طرق) ٩ (وعنه سن إدريس بن عبد الكريم احلداداحلأيب 

طويس ال احلسن حممد بن عبد اهللاأيب 
 ًطريقا) ١٧ (وعنه

 حممد بن إسحاق بن إبراهيم
 ) واحدطريق( وعنه 

 إسحاق إبراهيم بن احلسنيأيب 
 طرق) ٣(وعنه الشطي 

  العباس احلسن بن سعيدأيب 
سني أمحد بن عبد اهللا احلأيب  طرق)٣( وعنه املطوعي

 ًطريقا) ١٢ (السوسنجردي وعنه

 القاسم بكر بن شاذانأيب 
 طريق) ٥ (وعنه

 أيب احلسن عثامن بن النجار 
 طرق )٤(الربصاطي وعنه 

  أيب احلسني أمحد بن بويان
 )طريق واحد(وعنه 

  أيب بكر أمحد بن جعفر
 )طريقان(القطيعي وعنه 



 

 ١٩٢ قراءة اإلمام خلف العارش


 

 من عدة خلف العارش اءةرق طرق -رمحه اهللا-اختار اإلمام حممد بن اجلزري 
 :كتب وهي 

ت (ألصبهاين ثم النيـسابوري أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران ا – الغايةكتاب  .١
 ). ه ٣٨١

أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش (الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة.٢
 .) ه٤٣٨ :ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 

 أليب الفتح عبد الواحد بن احلسني بن شيطا البغـدادي :التذكار يف القراءات العرش.٣
 .) ه٤٤٥: ت(

أليب احلسن عيل بن حممد بـن عـيل بـن  :قراءات العرش وقراءة األعمشاجلامع يف ال.٤
 .) ه٤٥٠ :ت(فارس اخلياط البغدادي 

 .) ه٤٦١ :ت( الفاريس  بن عبد العزيزأليب احلسني نرص :يف القراءات العرش  اجلامع.٥

 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٦
 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ــراءات العــرش.٧ ــستنري يف الق ــدادي :امل ــن ســوار البغ ــن عــيل ب  أليب طــاهر أمحــد ب
 .) ه٤٩٦:ت(



 

 ١٩٣ قراءة اإلمام خلف العارش

ِ أليب العــز حممــد بــن احلــسني بــن بنْــدار القالنــيس الواســطي:اإلرشــاد يف العــرش.٨ َ َ ُ  
 ). ه٥٢١: ت(

ــُ أليب العــز حممــد بــن احلــسني بــن ب:الكفايــة الكــربى.٩   لقالنــيس الواســطي ار اَدنْ
 . ) ه٥٢١: ت(
بـن  أليب منصور حممد بن عبـد امللـك بـن احلـسن – املوضح يف القراءات العرش .١٠

 ). ه ٥٣٩ت (خريون العطار 
امللك بن احلـسن العطـار  أليب منصور حممد بن عبد –  املفتاح يف القراءات العرش.١١

 ). ه ٥٣٩ت (البغدادي 
 : وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي الثامناملبهج يف القراءات.١٢

 .) ه٥٤١:ت(أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي 

 البغـدادي  أليب حممد عبد اهللا بـن عـيل سـبط اخليـاط:الكفاية يف القراءات الست.١٣
 .) ه٥٤١:ت(

بـن ا الكـرم املبـارك بـن احلـسن  أليب:املصباح الزاهر يف القراءات العرش البـواهر.١٤
 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحـد العطـار اهلمـذاين :غاية االختصار يف القراءات العرش.١٥
 ). ه٥٦٩ :ت(
 .ً مبينا يف اجلدول التايلفلخليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق إو
 



 
 

  أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق  أيب احلسن إدريس بن عبد الكريم احلداد 

  أيب احلسن حممد
 بن عبد اهللا الطويسا

  حممد بن إسحاق
 بن إبراهيما

  

احلسني  أيب إسحاق إبراهيم بن 
 شطيال

  أيب العباس احلسن
 املطوعي بن سعيدا

 أيب احلسن عثامن بن النجار 
  أيب احلسني أمحد  الربصاطي  

 بن بويانا
 

  أمحد بن جعفر
 القطيعي 

 ستنريامل -        التذكار -

 رشاداإل -       صباحامل -

 الكامل -

  للخياطاجلامع -

  اجلامع للفاريس -

 غاية أيب العالء -

 كفاية الست -

 الكفاية الكربى -

 روضة املالكي -

 بن مهراناغاية  -

 فتاحامل -

 وضحامل -

 صباحامل -

 لعالء اغاية أيب -

 كفاية الست -

 املصباح -

 غاية أيب العالء -
 بهجامل -

 املصباح -

 الكامل -

 املصباح - كاملال -

 ستاية الكف -



 

 ١٩٥ قراءة اإلمام خلف العارش

 
 

 االختالف يف األصول: ًأوال
هـا ئارق  ضمنف العارشلخة ءراقن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  أمع 

  :نجملها فيام ييل مور يف بعض األْتَفَلَتْهنا اخأال إصول  يف كثري من األْتَقَفَّتا
 . له الوصل بدون بسملة ةدريف ال :البسملة •
  . السكت.٢الوصل. ١ وجهان يبةما يف الطأ

 ).  حركات٤التوسط (والطيبة ة دريف ال: املد املنفصل •
 ). حركات٤التوسط (   ةدر يف ال:املد املتصل •
 .حسب الطريق) ٦، ٤( يبةما يف الطأ
  )منفصل، متصل(: التقاء املدين •
 )٤،٤( :ةدرال
 ).٦، ٤( ،)٤،٤(: الطبية  

                                          
 .٥ ص موىل الرب ملحمد األبياريمنحة، ٤٦رشح طيبة النرش البن الناظم ص)١(
 وما بعدها ، رشح طيبة النرش للنويري ج ٢٤٧ ص١انظر النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج )٢(

 . وما بعدها ٣٧٨ص١



 

 ١٩٦ قراءة اإلمام خلف العارش

• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 

 .كات حر٤ أو٦  عنيياء المتد درة يف ال 
 .حركات٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ

  والعامالسكت اخلاص
 . عام من طريق املطوعي سكت:ةدرالمن  إدريس

 :، كام يف التفصيل التايل السكت وعدمه:الطيبة وجهان
روى الشطي وابن بويان السكت اخلاص نص عليه يف الكفاية يف القراءات الـست 

 .وغاية االختصار والكامل
  .وروى عنه املطوعي السكت العام نص عليه يف املبهج

 :بريكالت •
   ة ال تكبريدريف ال

 . وهو املقدمعدم التكبري. ١: الطيبة وجهان
  :وهو أنواعالتكبري . ٢                        

                                          
نأخـذ فيهـا :٤٤قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص ، و٣١انظر البدور الزاهرة للقايض ص ) ١(

 . من طريق الدرةلفبالقرص خل

 .٩ص منحة موىل الرب ملحمد األبياري،  ٢٧١ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج )٢(
 .٣٢٨ ص١النرش ابن اجلزري ج )٣(



 

 ١٩٧ قراءة اإلمام خلف العارش

 .خر الضحى إىل آخر الناس، من آواخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ
 .  براءة عدا الناس إىل الفاحتة من القرآن من سورة كل ولأل العام  التكبري-ب

 .)اهللا أكرب(صيغته أن ىل إ ذهب اجلمهور :صيغته

 :كلامت خمصوصة هي :ًثانيا
• ﴿   ﴾] ١٣٨:األعراف[  

 .بكرس الكاف  :ةدريف ال
﴿ضم الكاف .٢الكاف كرس .١وجهان:يبةما يف الطأ    ﴾حسب الطريق. 
• ﴿  ﴾]فتح اهلمزة: ةدريف ال ]٣٩:احلج . 
﴿ضم اهلمزة.٢ فتح اهلمزة. ١وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾حسب الطريق . 
• ﴿    ﴾]٥٧:النور[ ،]٥٩:األنفال[  

 . بالتاء يف املوضعني :ةدريف ال
 . بالتاء عن إدريسوابن مقسم والقطيعي وابن هاشمفقرأ املطوعي  :يبةما يف الطأ

﴿ وقرأ الشطي عن إدريس بالياء    ﴾. 

                                          
 .نظر رشح طرق الطيبة لتوفيق ضمرةزيد من التفصيل ا، مل٣٢٠ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(
 . ٢٣٩ ، رشح طيبة النرش البن الناظم ص٢٧١ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .٢٨١ ، رشح طيبة النرش البن الناظم ص ٣٢٦ ص٢ات العرش البن اجلزري ج النرش يف القراء)٣(
 ،٢٤٣ ، رشح طيبة النـرش البـن النـاظم ص ٢٧٧ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(

 .٣١ صمنحة موىل الرب ملحمد األبياري



 

 ١٩٨ قراءة اإلمام خلف العارش

ـــــــــام[ ), ( • ﴿ ]١٤٣،١٤٤:األنع    ﴾]ـــــــــونس ﴿،]٥١،٩١:ي  ﴾ 
اإلبـدال أو التـسهيل، ويف : مهزة الوصل تقرأ يف الشاطبية بوجهني]٥٩:،النمل٥٩:يونس[

 .حسب الطريق  الوجهان،.٢اإلبدال .١:الطيبة
 روم أو إشامم، :  تقرأ يف الشاطبية بوجهني]١١:يوسف[ )» ¬( •

 .حسب الطريق  الوجهان،.٢ إشامم .١: ويف الطيبة فتقرأ
 . تفخيم الراء.١: تقرأ يف الشاطبية بوجهني] ٦٣:الشعراء[ )=( •

 .الطريق حسب وجهانأما يف الطيبة فتقرأ بالتفخيم أو ال.  ترقيق الراء.٢      
• )É È  Ç Ê( ]تقرأ يف الشاطبية بوجهني]٢٩-٢٨:احلاقة : 

 :أمايف الطيبة فتقرأ.    اإلدغام.٢   .السكت مع اإلظهار وهو املقدم.١
 . حسب الطريق،الوجهان .٢  .  إظهار.١

• )" ًتقرأ يف الشاطبية بإدغام القاف يف الكاف إدغاما كامال ]٢٠:املرسالت[ )!  أما يف . ً
 .حسب الطريق) كامل أو ناقص( بالوجهني .٢  . إدغام كامل.١:ة فتقرأالطيب

 

                                          
 .٦٤٣ص/١ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢٩٣/ ١  النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)١(

 .٦٤٣ /١، فريدة الدهر ملحمد سامل  ١/٢٣٨البن اجلزري  النرش )٢(

 .١/٦٤٣، فريدة الدهر ملحمد سامل ٢/٧٣  البن اجلزري النرش يف القراءات العرش)٣(

 .١/٦٤٣ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢/١٧  البن اجلزري النرش يف القراءات العرش)٤(

 .١/٦٤٣ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢/١٦ زري النرش يف القراءات العرش البن اجل)٥(



 عن أيب احلسن حممد بن عبد اهللا الطويس عن أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم املروزي عن خلف بن هشامأيب احلسني أمحد بن عبد اهللا السوسنجردي 
 أيب عيل الواسطي أيب عيل الواسطي ابن شابور أيب عيل املالكي الروضة للاملكي

أيب إسحاق إبراهيم 
 كامل للهذيلال ابن إسامعيل اخلياط

 اجلامع للخياط

  العز القالنيسأيب الفيضأيب عبد اهللا 
أليب العز  الكفاية أليب العز اإلرشاد 

 عيل أمحد
 احللواين

 سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد  نارص الزيدي

  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  أيب اجلود غياث فارس

  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنإسحاق أيب  عيل بن شجاع

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب
 



 

 اجلامع الكفاية اداإلرش الكامل الكامل الروضة الكلمة
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 وصل وصل سكت وصل وصل وصل بني السورتني
 ال ال ال ال، ع ال، ع ال التكبري
 ال ال ال ال ال ال السكت

 إبدال إبدال إبدال وجهان وجهان إبدال ,
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم  ¬
 قرص ٤، ٢ قرص ٦، ٤ ٦، ٤ توسط عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم فرق
Ê Ç إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

    كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف 
    بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء 

   فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة زةفتح اهلم فتح اهلمزة 
 كامل كامل كامل كامل كامل كامل "



 أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا السوسنجردي عن أيب احلسن حممد بن عبد اهللا الطويس عن أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم املروزي عن خلف بن هشام
 التذكار إلبن شيطا  عيل الرشمقاينأيب أيب عيل العطار أيب بكر حممد بن عيل اخلياط

 املستنري أليب طاهر أمحد بن عيل بن سوار أيب بكر الشيباين
أيب الفضل حممد 

 الصباغ

 غاية أيب العالء

 املصباح 
 أليب الكرم

 هبة اهللا بن الطرب
 كفاية الست

 سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد 

 حممد بن يوسف ابن الكال
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  الغزنوي

 الداعي
 أمحد غزال

  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  عيل بن شجاع العبايس

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا  عبداهللا بن عبد املؤمن

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدمد أيب حم اللبان

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 تذكارال ستنريامل ستنريامل ية الستافك صباحامل غاية أيب العالء الكلمة
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٤ ٦ ٦ املد املتصل
 وصل وصل وصل وصل وصل وصل بني السورتني

 ال ال ال ال ، خال ، عال ريالتكب
 ال ال ال ال ال ال السكت

 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان ,
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم  ¬
 توسط قرص قرص قرص توسط قرص عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم فرق
Ê Ç إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

    كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف 
    بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء 

   فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة 
 كامل كامل كامل كامل كامل كامل "

 



 حلسن حممد بن عبد اهللا الطويس عن أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم املروزي عن خلف بن هشامعن أيب ا أيب القاسم بكر بن شاذان

 اجلامع للفاريس أيب بكر اخلياط اجلامع أليب احلسن اخلياط أيب احلسن اخلياط أيب عيل الرشمقاين

  اخلياطإبراهيم
 املصباح أليب الكرم احللواين عيل أمحد املستنري أليب طاهر أمحد بن عيل بن سوار

 أيب عبد اهللا الفيض

 نارص الزيدي سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد 

  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
 حممد بن يوسف الغزنوي

 أيب اجلود غياث فارس

  شجاععيل بن  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 

 امعاجل املصباح اجلامع املستنري املستنري الكلمة
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ املد املنفصل
 ٤ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 وصل وصل وصل وصل وصل بني السورتني
 ال ال، خ ال ال ال التكبري
 ال ال ال ال ال السكت

 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال ,
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم  ¬
 قرص توسط قرص قرص قرص عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم فرق
Ê Ç إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

    كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف 
   بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء 

   فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة 
 كامل كامل كامل كامل كامل "



 عن أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم املروزي عن خلف بن هشام
  النجار  الربصاطي عثامن احلسن بن عيلأيب بن إسحاق بن إبراهيمحممد 

 أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد احلريب  حممد بن عبد اهللا الطويس
 أيب عيل الواسطي الغاية البن مهران

 مهدي بن طرارا القايني
 أيب القاسم عبد السيد بن عتاب

 أيب العز القالنيس
 يوسف بن عيل بن جبارة
 أيب العز القالنيس

 املصباح
 أليب الكرم

 أيب العالء اهلمذاين

 سبط اخلياط البغدادي

 املوضح 
 البن خريون

 املفتاح 
 البن خريون

 ابن الكال
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

 حممد بن يوسف الغزنوي
 الداعي

 أمحد غزال عيل بن شجاع  التميمي فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

 عبداهللا بن عبد املؤمن  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

 اللبان  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 طريق أيب العالء املصباح احاملفت املوضح غاية ابن مهران الكلمة
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ املد املنفصل
 ٤ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 وصل وصل وصل وصل وصل بني السورتني
 ال، ع ال، خ ال ال ال التكبري
 ال ال ال ال ال السكت

 وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال ,
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم  ¬
 قرص توسط قرص قرص قرص عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم فرق
Ê Ç إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

    كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف 
   بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء 

   فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة 
 كامل كامل لكام كامل وجهان "

 



 بزارالهشام  بن مد خلفأيب حم عن احلسن إدريس بن عبد الكريم احلدادأيب عن 
 أيب احلسني أمحد بن بويان أيب إسحاق إبراهيم بن احلسني الشطي

 أيب حممد احلسن بن عبد اهللا أيب احلسن عيل بن حممد بن عبد اهللا احلذاء
  منصور بن أمحدأيب نرص أيب بكر حممد بن عيل بن حممد اخلياط

 أيب بكر حممد بن احلسني
 حممد بن أمحد النوجاباذي الشيباين املزريف

 الكامل للهذيل
 الغاية أليب العالء اهلمذاين

 املصباح
 أليب الكرم

  العز القالنيسأيب
 ابن الكال

 هبة اهللا بن الطرب
 الكفاية يف القراءات الست 

 لبغداديسبط اخلياط ا
 الداعي

 حممد بن يوسف الغزنوي
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

  التميميفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  عيل بن شجاع أمحد غزال
  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا  عبداهللا بن عبد املؤمن

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابندعبد الرمحن بن أمحأيب حممد  اللبان
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 

 الكامل كفاية الست املصباح غاية أيب العالء الكلمة
 ٤ ٤ ٤ ٤ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 الوصل الوصل الوصل الوصل بني السورتني
 ال ،ع ال ال ، خ ال ،ع التكبري
 سكت خاص سكت خاص اصسكت خ سكت خاص السكت

 إبدال إبدال إبدال وجهان ,
 إشامم إشامم إشامم إشامم  ¬
 توسط قرص توسط فرص عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم فرق
Ê Ç إظهار إظهار إظهار إظهار 

   كرس الكاف ضم الكاف كرس الكاف ضم الكاف 
    بالتاء بالياء بالتاء بالياء 

    فتح اهلمزة ضم اهلمزة فتح اهلمزة اهلمزةضم 
% ، Ì فتح إمالة فتح إمالة 

 كامل كامل كامل كامل "



 عن أيب احلسن إدريس بن عبد الكريم احلداد عن أيب حممد خلف بن هشام البزار
 أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي  املطوعي أيب العباس احلسن بن سعيد

 أيب العالء الواسطي أيب الفضل اخلزاعي ارزينيأيب عبد اهللا حممد بن احلسن الك

 ثابت بن بندار  بن شبيبعبد اهللا أيب الفضل عبد القاهرالعبايس

 الكامل للهذيل
 املبهج لسبط اخلياط املصباح أليب الكرم

  العز القالنيسأيب
 املصباح أليب الكرم كفاية الست لسبط اخلياط

 حممد بن يوسف الغزنوي  البغداديالكنديبن زيد سن زيد بن احلأيب اليمن  حممد الغزنوي

 عيل بن شجاع  التميميفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  عيل بن شجاع

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

 اخلري حممد بن حممد بن اجلزري أيب



 

 املصباح كفاية الست الكامل املبهج املصباح الكلمة
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 الوصل الوصل الوصل الوصل الوصل بني السورتني
 ال ، خ ال ال،ع ، خ ال ال ، خ التكبري
 ال سكت سكت خاص ال سكت  سكت عام ال سكت  السكت

 إبدال إبدال وجهان إبدال إبدال ,
 إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم  ¬
 توسط قرص ٦، ٤ قرص توسط عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم فرق
Ê Ç إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

     كرس الكاف ضم الكاف كرس الكاف كرس الكاف كرس الكاف 
    بالتاء بالياء ءبالتا بالتاء بالتاء 

   فتح اهلمزة ضم اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة فتح اهلمزة 
% ، Ì  فتح إمالة فتح فتح فتح 

 كامل كامل كامل كامل كامل "



 :تنبيهات
لسالسل أليمن انظر ا. ذكر ابن اجلزري يف النرش طريق اجلامع الفاريس عن السوسنجردي، وهي يف اجلامع عن بكر بن شاذان فأثبتها فيه.١

 . ٤٨٤سويد ص 
 .٦٣٩ ص ١دة الدهر ملحمد إبراهيم ج يانظر فر. يأيت بنية الوقف عىل آخر السورةالتكبري يف الكامل وغاية أيب العالء واملصباح .٢



 

 ٢١٢ قراءة اإلمام خلف العارش

 فهرس املراجع
أمحد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش  -١

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 

 – املكتبة األزهرية للـرتاث – عيل حممد الضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة  -٢
 .١٩٩٩الطبعة األوىل سنة 

  ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –هرة يف القراءات العرش املتواترة البدور الزا -٣
 دار –أمحد القضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري –حتبري التيسري يف القراءات العرش  -٤

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  

 مكتبـة – النحـاس عـيلكتور دللـ – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال -٥
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –األدب القاهرة 

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلمية – حممد النويري –رشح طيبة النرش  -٦
 .بريوت

 ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بـريوت ط –غاية النهاية يف طبقات القراء  -٧
 .م١٩٨٢سنة 

 . حممد بن أمحد الذهبي–ار  معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعص -٨
 الطبعـة األوىل – حممد بن حممد بن حممد بن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش   -٩

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨سنة 



 

 ٢١٥ قراءة اإلمام خلف العارش

 اتفهرس املحتوي
 الصفحة  املوضوع

  ٥................................................................ِ الشيخ بكري الطرابييشميقدت
  ٧..................................................................محد عبد احلميدلشيخ ا ميقدت

 ٩.......................................................................................مقدمة
  ١١.........................................................................بزار الخلفاإلمام 

  ١٣.............................................................................إسحاق الوراق

  ١٤..............................................................................إدريس احلداد

  ١٥.................................................... من طريق الدرةخلف البزارأصول قراءة 

  ٢٥...............................................................................سورة الفاحتة

  ٢٥................................................................................سورة البقرة

  ٣٥............................................................................سورة آل عمران

  ٤١...............................................................................سورة النساء

  ٤٧................................................................................سورة املائدة

  ٥١...............................................................................سورة األنعام

  ٥٨.............................................................................سورة األعراف

  ٦٦..............................................................................سورة األنفال

  ٦٨................................................................................سورة التوبة

  ٧١............................................................................... يونسسورة

  ٧٥.................................................................................سورة هود

  ٧٩..............................................................................سورة يوسف



 

 ٢١٦ قراءة اإلمام خلف العارش

  ٨٢................................................................................سورة الرعد

  ٨٤..............................................................................سورة إبراهيم

  ٨٥...............................................................................سورة احلجر

  ٨٦...............................................................................سورة النحل

  ٩٠..............................................................................سورة اإلرساء

  ٩٣..............................................................................سورة الكهف

  ٩٧................................................................................سورة مريم

  ٩٩.................................................................................سورة طـه

  ١٠٥.............................................................................سورة األنبياء

  ١٠٧...............................................................................سورة احلج

  ١٠٩............................................................................سورة املؤمنون

  ١١١...............................................................................سورة النور

  ١١٣.............................................................................سورة الفرقان

 ١١٥.............................................................................سورة الشعراء
  ١١٧...............................................................................سورة النمل

  ١٢٠............................................................................سورة القصص

  ١٢٤..........................................................................سورة العنكبوت

  ١٢٦...............................................................................سورة الروم

  ١٢٧...............................................................................سورة لقامن

  ١٢٨............................................................................سورة السجدة

  ١٢٩...........................................................................سورة األحزاب



 

 ٢١٧ قراءة اإلمام خلف العارش

  ١٣٢.................................................................................سورة سبأ

  ١٣٤...............................................................................سورة فاطر

  ١٣٥...............................................................................سورة يـس

  ١٣٦...........................................................................سورة الصافات

  ١٣٧.................................................................................سورة ص

  ١٣٩...............................................................................سورة الزمر

  ١٤١................................................................................سورة غافر

  ١٤٣.............................................................................سورة فصلت

  ١٤٥............................................................................سورة الشورى

  ١٤٦............................................................................رفسورة الزخ

  ١٤٨.............................................................................سورة الدخان

 ١٤٩..............................................................................سورة اجلاثية
 ١٥٠...........................................................................سورة األحقاف
 ١٥٢...........................................................................ملسو هيلع هللا ىلص سورة حممد
 ١٥٣...............................................................................سورة الفتح

 ١٥٤...........................................................................سورة احلجرات
 ١٥٥....................................................................... الذاريات-سورة ق

 ١٥٦......................................................................النجم -سورة الطور
 ١٦٠...............................................................................سورة القمر
 ١٦١.................................................................... احلديد- سورة الرمحن
 ١٦٢.............................................................................سورة املجادلة



 

 ٢١٨ قراءة اإلمام خلف العارش

 ١٦٣..............................................................................سورة احلرش
 ١٦٤............................................................................سورة املمتحنة
 ١٦٥............................................................................. سورة الصف

 ١٦٦....................................................................طالقال - معةرة اجلسو
 ١٦٧.................................................................... امللك- سورة التحريم
 ١٦٨.......................................................................احلاقة - سورة القلم

 ١٦٩......................................................................نوح - سورة املعارج
ِّاملزمل - سورة اجلن َّ.......................................................................١٧٠ 
 ١٧١......................................................................القيامة - سورة املدثر
 ١٧٢.............................................................................سورة اإلنسان

 ١٧٣..............................................................النازعات  - املرسالتسورة 
 ١٧٥...............................................................................سورة عبس
 ١٧٦.............................................................................سورة التكوير
 ١٧٧................................................................االنشقاق  - سورة االنفطار

 ١٧٨.....................................................................األعىل -الربوجورة س
 ١٨٠......................................................................البلد - سورة الغاشية
 ١٨١.....................................................................الليل - سورة الشمس
 ١٨٣....................................................................العلق - سورة الضحى
 ١٨٤.....................................................................الزلزلة  - سورة القدر

 ١٨٥................................................................... اهلمزة-العاديات سورة 
 ١٨٦.......................................................................املسد - سورة الفيل



 

 ٢١٩ قراءة اإلمام خلف العارش

 ١٨٧.................................................................َّالناس - سورة اإلخالص
 ١٨٩..........................................................طيبةة  والدرالفرق بـيـن طر يق  ال

 ١٩٩............................................................................فهرس املراجع
 ٢٠١.........................................................................س املحتوياتفهر
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