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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المقـــدمــة

الحمد هللا الحكيم الحميد ، والصالة والسالم على سيدنا محمد 
الخلق المجيد ، وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى   صاحب

  :يوم الوعيد ، وبعد 

فإنني أثني ثناء حسناً على ربي الذي الأحصي ثناء عليه ، وأحمده عز 
 لي بتحقيق أمنيتي في إنجاز السلسة القراءاتية التي طلبت وجل على تيسيره

 تسهيلها علي ، وأسأله من فضله المزيد ، فإن كل نعمة – سبحانه –منه 
  .أحاطنا اهللا بها فهي من إحسانه سبحانه 

فوح العطر في روایة اإلمام ( وهذا الكتاب الذي نقدم له هو كتاب 
في رواية حفص ) مذكرة التجويد ( جاء بعد كتاب  ) الدوري عن أبي عمرو

في قراءة اإلمام المكي عبد ) القمر المنير( في رواية شعبة ، و) الرياش ( و
عبير من   (في رواية اإلمام قالون عن نافع و) الثُّمر اليانع ( اهللا بن كثير ، و

  .في القراءات الثالث ) التحبير 

روايات متعددة وإن كثيراً من األقطار اإلسالمية تقرأ القرآن على 
ألئمة القراءات ومنها الشرق اإلفريقي المتمثل في دولة السودان ، ودول 
القرن اإلفريقي وما جاورها حيث تقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو ، وقد 
حاولت أن أجد مصنفاً يذكر أصول هذه الرواية وتجويدها تفصيالً فلم يقع بين 

 وتعالى فانشرح صدري إلى كتابة يدي كتاب في ذلك ، فاستخرت اهللا سبحانه
أصول رواية الدوري والكلمات الفرشية له المخالفة لرواية حفص من طريق 

  ) .  الشاطبية  (  حرز األماني



  ٤  

وأقدم هذا الجهد المتواضع خدمة للمسلمين عموماً وأهل الشرق 
اإلفريقي خصوصاً راجياً من اهللا تعالى أن يكتب له القبول ، ويثيبنا عليه 

  .به وينفع 

وإن هذا السفر هو مرجع لمن أراد أن يطلع أو يراجع أحكام الرواية ، 
لكنه ال يغني عن تلقي هذا العلم عن أهله ، فال يمكن لمن أراد أن يقرأ على 
رواية إال أن ينهله من معينه ، ومعينُه هم علماء القراءات المتصل سندهم 

  .ه إن شاء اهللا تعالى  وبعد ذلك يكون الكتاب عوناً لρبسيدنا رسول اهللا 

  

  المؤلف
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  الـتراجـم

  :اإلمام أبو عمرو

هو أبو عمرو بن العالء بن عمار المازني المقرئ النحوي البصري، 
ولد سنة ثمان وستين ، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة ، 
فعرض بمكة على مجاهد البن كثير وغيره من أعالم القراء ، وكذلك عرض 

  . المدينة على أبي جعفر وغيره وفي البصرة على الحسن وغيره القراءة في

حدث عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وغيرهما ، وقرأ عليه 
يحيى بن المبارك اليزيدي الذي تلقى عنه القراءة أبو عمر حفص الدوري 

  .ومحمد السوسي 

ام قرأ من كل قراءة بأحسنها ، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأي
  .كان أبو عمرو من أهل السنة: العرب والشعر ، قال عنه إبراهيم الحربي 

إنما نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل : وقال أبو عمرو البصري 
  .توفي رحمه اهللا تعالى سنة أربع وخمسين ومائة . طوال

  :اإلمام الدوري 

هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان األزدي 
النحوي الضرير ، نزيل سامراء ، مقرئ اإلسالم وشيخ العراق في البغدادي 

  .وقته 

قرأ على إسماعيل بن جعفر والكسائي ويحيى اليزيدي الذي أخذ 
  .إنه أول من جمع القراءات وألفها : قراءته عن أبي عمرو، ويقال 
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وطال عمره وقُصد من اآلفاق وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة 
 ابن ماجة في سننه وأبو زرعة الرازي ، وقال عنه أبو علمه ، حدث عنه

  .هو صدوق: حاتم 

وقرأ بالحروف السبعة وبالشواذ وسمع من ذلك شيئا كثيراً ، وهو ثقة 
في جميع ما يرويه ، وعاش دهراً وذهب بصره في آخر عمره وكان ذا دين 

ين توفي في شوال سنة ست وأربع. وخير ، وكتب عنه اإلمام أحمد بن حنبل 
  .و مائتين 
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  أصول رواية
  اإلمام الدوري
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  :أصول رواية حفص أبو عمر الدوري عن أبي عمرو البصري
  الـمـــــــد

  .الزيادة : المد في اللغة 

إطالة الصوت عند النطق بالحرف ، وله ثالثة : وفي االصطالح 
  :أحرف 

فتوح ما قبلها ، والواو الساكن المضموم ما قبله ، األلف الساكنة الم
  . أصلي وفرعي: والياء الساكنة المكسور ماقبلها وهو قسمان 

وهو الطبيعي وهو الذي التقوم ذات الحرف  : األصلي: القسم األول 
ويلحق بالطبيعي  . ] حياتي – قولوا – مالك [: به ومقداره حركتان مثل  إال

  :أربعة مدود 

 هو إبدال الهمزة الثانية حرف مد يناسب الحركة التي  :بدل مد ال-١
   .]  ِإيتاء– ُأوتوا – آتى [قبلها ومقدار مده حركتان مثل 

 :  هو إبدال التنوين المنصوب ألفاً لدى الوقف مثل  : مد العوض-٢
  . ] عليماً حكيماً ، وليكوناً ، لنسفعاً [

ائب بين حرفين  إذا وقع هاء ضمير المذكر الغ: مــد الصلة-٣
متحركين يوصل هاء الضمير بواو إذا كان مضموماً أو بياء إذا كان 

  :مكسوراً، مثل 

  ) .ولهو ما سكن  (← ] وله ماسكن في الليل [

  )ومن آياتهي خلق ( ← ]  ومن آياته خلق السماوات[
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نُولِّه،  [ ، ]٢٨النمل [] ألقه [ : ويستثنى من الصلة الكلمات التالية 
آل [ ] يَؤده [، ]٢٠،الشورى١٤٥آل عمران[] نؤته [، ]١١٥النساء[]نصله 
  .حيث يجب تسكين الهاء فيها ] ٧٥عمران

  .فيها وجهان  ]٧الزمر[] يرضه [ ـ وفي هاء

  ) .         يرضه لكم ( إسكانها : األول 

  ) .يرضهو لكم ( صلتها بواو : والثاني 

 زاد بعد الجيم همزة ]٣٦،الشعراء١١١األعراف []  أرجه وأخاه[ـ 
  ) .أرجْئه وأخاه( ساكنة وضم الهاء من دون صلة 

  :الخمسة ) حي طهر ( األلف في هجاء الحروف 

في أول السورة يمد ألفه حركتين ) حي طهر (إذا وقع هجاء حروف 
  ) .طا ، يا(وفتح ألف ) حا ( وتقليل ألف ) را ، ها ( مع إمالة ألف 

  . ماكان سببه الهمزة أوالسكون وهو: الفرعي : القسم الثاني 

  .وينقسم إلى متصل ومنفصل  : ما كان سببه الهمز: أوالً 

 هو أن يأتي المد بعده الهمزة في كلمة واحدة :المد المتصل ـ ١
  :ومقدار مده ثالث حركات أو أربع حركات نحو 

   .]  النسيء– ليسوءوا –جآءوا  [ 

 الكلمة والهمز في أول هو أن يأتي المد في آخر: المد المنفصل ـ ٢
  : نحو،الكلمة الثانية بعدها ومقدار مده حركتان أو ثالث أو أربع حركات 

   .] قالوا آمنا – َأنظرني إلى –إنا أعطيناك  [  
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 في تقدم المتصل على المنفصل وفي تقدم المنفصل على :مالحظة 
  :المتصل 

  :تقدم المتصل على المنفصل أ ـ 

  .ث حركات يمد المنفصل بعده حركتين أو ثالث إذا مد المتصل ثال-١

  .  إذا مد المتصل أربع حركات يمد المنفصل بعده حركتين أو أربع-٢

  :تقدم المنفصل على المتصل ب ـ 

  .إذا مد المنفصل حركتين يمد المتصل بعده أربع أو ثالث حركات -١

  .إذا مد المنفصل ثالث حركات يمد المتصل بعده ثالث حركات -٢

  . مد المنفصل أربع حركات يمد المتصل بعده أربع حركات إذا-٣

  : وينقسم إلى قسمين :ثانياً ما كان سببه السكون 

  :وهو قسمان :  ما كان سببه سكون عارض -١

وهو ما كان أصله مدا طبيعياً قبل أخر الكلمة : أ ـ عارض للسكون 
.  ست الموقوف عليها بالسكون العارض ومقدار مده حركتان أو أربع أو

   .]علم القرآن ، الرحمن الرحيم ، قد أفلح المؤمنون .  الرحمن [: مثاله 

وهو الياء والواو الساكنان المفتوح ما قبلهما قبل آخر : ب ـ مد اللين 
  .الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض 

والصلح خَير، اهللا خالق كل شَيء، ظن السوء ، وآمنهم من [: مثاله 
  . ]خَوفْ

  :ـ ما كان سببه سكون الزم ٢
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هو المد الذي يسبق الحرف المشدد أو الحرف الساكن سكوناً أصلياً في 
  .الكلمة أو في الحرف ومقدار مده ست حركات 

  :و ينقسم الى أربعة أقسام 

وهو أن يسبق حرف المد حرفاً مشدداً في الكلمة ،  : كلمي مثقـل-١
  . ]  والالضآلِّين ، أتحآجونِّي[: مثل

وهو أن يسبق حرف المد حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً  : كلمي مخفف -٢
   ] .٥١،٩١يونس [ ] آآلن [مثل . في الكلمة 

. هو المد في حرف الهجاء المدغم ثالثه فيما بعده  : حرفي مثقل -٣
   .] طسم [والياء في سين من  . ] الم [من ) الالم (مثل األلف في 

) نقص عسلكم (  في هجاء الحروف وهو المد: حرفي مخفف  -٤
. ]  نون والقلم ، الر ، طس ، تلك آيات [: مثل . مالم يدغم ثالثه فيما بعده 
  .وسائر الحروف الثمانية 

  :تنبيه 

  .التوسط والطول )) عين (( يجوز في ياء -١

 أول آل عمران مد الياء في ميم ست ] اهللا & الم [ يجوز في -٢
  .ى وصلها بلفظ الجاللة مع فتح الميم حركات وقصرها حركتين لد

 يجوز في الكلمات األربع التالية إبدال همزة الوصل ألفاً مداً الزماً -٣
  .ويجوز تسهيلها من غير مد

  ] .١٤٣،١٤٤األنعام) [ آلذكرين  ( ß ] آلذكرين [

   ] .٥١،٩١يونس) [ آآلن  ( ß    ] آآلن [
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  ] .٨١يونس) [ آلسحر  (  ß  ] آلسحر[

  ] .٥٩ والنمل٥٩يونس) [ آهللا  (   ß    ]  آهللا[
  :األلفات التي تثبت وقفاً وتحذف وصالً

 ال إله إال أنا [:  مهما كان موقعه في القرآن مثل ] أنا [ألف -١
  . ] فقال أنا ربكم األعلى [ ، ]فاعبدني 

   ].٣٨الكهف [] لكنَّا هو اهللا [: من  ) لكنّا(  ألف -٢

 كانت قواريرا [:   من قوله تعالى األولى ) قواريرا(  ألف -٣
  .وقفاً] ١٥اإلنسان  []قواريرا من فضة 

  ] الظنونا ، الرسوال ، السبيال[: وال ألف وقفاً على الكلمات التالية -٤
  ].٤اإلنسان [] سالسال [ ] ١٠،٦٦،٦٧األحزاب[

: بالنصب في أربعة مواضع وهي ) ثمودا ( تُـنَون كلمة : مالحظه*
  ] . ٦٨هود  [] كفروا ربهم  أال إن ثموداً[

  ] .٣٨الفرقان  []وعاداً وثموداً وأصحاب الرس  [: وأيضاً 

  ] .٣٨العنكبوت  [] وعاداً وثموداً وقد تبين لكم [: وأيضاً 

  ] .٥١النجم [ ] وثموداً فما أبقى [: وأيضاً 
  :حذف المد اللتقاء الساكنين 

الذي في آخر إذا وصل حرف المد : يحذف المد اللتقاء الساكنين 
  :الكلمة بالسكون الذي في أول الكلمة التي بعدها مثل

   .] محلي الصيد ، اهدنا الصراط ، قالوا اللهم [
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  الــهمــزة
همزة :  هي حرف شديد متصف بالشدة والجهر وهي قسمان :الهمزة 

  .قطع ، وهمزة وصل

  .هي التي تثبت ابتداء ووصالً  : همزة القطع

  .هي التي تثبت ابتداء ال وصالً  : مزة الوصله
  :همزة القطع: أوالً 

همزة القطع إما أن تكون مع همزة أخرى في كلمة واحدة أوتكون مع 
  .همزة أخرى في كلمتين وإما أن تكون مفردة 

  :الهمزتان في الكلمة

التكون الهمزة األولى في الكلمة إال مفتوحة وتكون الهمزة الثانية 
  .و مضمومة أو مكسورة مفتوحة أ

   . ] َأَأنذرتهم ، َأَألد ، َأَأعجمي [مثال المفتوحتين  

   .] َأِئنا، َأِئذا [: مثال المفتوحة والمكسورة 

   ] َأُؤنبئكم ، أء نزل ، َأء لقي [: مثال المفتوحة والمضمومة 

ويجب تسهيل الهمزة الثانية في جميع األمثلة المتقدمة مع إدخال ألف 
  .فتوحة والمكسورة قوالً واحداًقبل الم

  .إدخال األلف وعدمه : ويجوز  قبل المضمومة وجهان 

ـ تُزاد همزة االستفهام مع تسهيل الهمزة بعدها من دون إدخال في 
  ] .٤٩، الشعراء٧١، طه ١٢٣في األعراف  []  َأاَامنتم[ فتقرأ ]آمنتم  [
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، ]٥٨الزخرف  []ا  َأاَالهتُن[ـ تسهل الهمزة الثانية من غير إدخال في 
  . حيثما وقعت ]  أئمة[وكذلك الهمزة الثانية في كلمة 

األعراف  [] إنكم لتأتون ، إن لنا ألجراً [ـ تزاد همزة االستفهام في 
مع تسهيل الهمزة بعدها ]. ٢٨العنكبوت  []لقومه إنكم لتأتون  [] ٨١،١١٣

  )َأاِانكم ، َأاِان ( وإدخال ألف بينهما 
  لمتينالهمزتان في الك

 .متفقتان ـ مختلفتان : الهمزتان في كلمتين قسمان 

 : على ثالثة أنواع أ ـ الهمزتان المتفقتان في الكلمتين

 .مفتوحتان  ــ مضمومتان ــ مكسورتان         

ويجب في األنواع الثالثة إسقاط الهمزة األولى مع جواز القصر اعتدادا           
 ، وجواز التوسط اعتدادا بحذف      بحذف الهمزة األولى ألنه من قبيل المنفصل      

 .الهمزة الثانية ألنه من قبيل المتصل 

 :األمثـــلـة 

 ) . َأحــد جــا(  ← ] جـاء َأحـد  [

 ) .جــا َأمـرنا  ( ←  ] جـاء َأمـرنا  [

 ) .أوليا ُأولئك  ( ←  ]  أوليــاء ُأولئك[

 ) .من السما إن   ( ← ] من السماِء ِإن [

 :لمختلفتـان في الكلمتين ب ـ الهمزتـان ا

 :تنقسم الهمزتان المختلفتان في الكلمتين إلى خمسة أقسام      

  .ـ مفتوحة مضمومة  ـ مفتوحة مكسورة ـ مضمومة مفتوحة 
 .ـ مضمومة مكسورة ـ مكسورة مفتوحة 

ـ إذا جاءت همزة مفتوحة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أولها همـزة   ١
   :ثانية ما بين الهمزة والواو ؛ مثل مضمومة وجب تسهيل الهمزة ال
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  ) . جـاء اُمـة ( ←  ] جـاء ُأمـة  [

ـ إذا جاءت همزة مفتوحة في آخركلمة ووصلت بكلمة أولها همـزة   ٢
  :مكسورة وجب تسهيل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والياء ، مثل 

  ) . تـفيء ِالى ( ←  ] تـفيء ِإلى [

ومة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أولها همزة ـ إذا جاءت همزة مضم ٣
 :مفتوحة وجب إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة ، مـثل 

 ) .السفهاء وال  ( ←  ] السـفهاء َأال  [

ـ إذا جاءت همزة مضمومة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أولها همزة  ٤
 :مكسورة فيجوز فيها وجهان 

 :مزة والياء ، مثل أ ـ تسهيل الهمزة الثانية ما بين اله

 ) .يشاء ِالى  ( ←  ]  يشاء ِإلى[

  : ب ـ إبدال الهمزة الثانية واوا مضمومة ، مثل

  ) . يشاء ِولى ( ←  ] يشاء إلى [

ـ إذا جاءت همزة مكسورة في آخركلمة ووصلت بكلمة أولها همـزة   ٥
 :مفتوحة وجب إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة ، مثل 

  ) .من السماِء يوائتنا  ( ←  ] ِء َأوائتنامن السما [
  :الهمز المفرد

التوبة  [] يضاهون [  :] يضاِهئون [ـ تحذف الهمزة ويضم الهاء في 
٣٠. [  

 ] مرجُؤون  [ : ] مرجون [ـ يزاد همزة مضمومة بعد الجيم في 
  ] .١٠٦التوبة [

  ] .٢٧هود  [] بادئ الرأي [ : ] بادي الرأي [ـ يهمز ياء 



  

  

  

١٩

  ] .٥١األحزاب  [ ]  تُرجئ[ : ] تُرجي [تهمز الياء في ـ 

   .] ياجوج وماجوج [   :]  يأجوج ومأجوج[ـ تبدل همزة كلمتي 

  ].١٤سبأ  [ ] منساته [ : ] ِمنْسَأتَه [ـ تبدل الهمزة ألفاً في 

الحجرات  [] يأِلتكم [ : ]  يِلتْكُم[ـ يزاد همزة ساكنة بعد الياء في 
١٤. [  

   ]هزؤاً ، كفؤاً [ :] هزواً ، كفواً [الواو في كلمتي ـ تهمز 

بفتح النون األولى وفتح السين ] ١٠٦البقرة  []  نُنِْسها[ـ تقرأ كلمة 
   .] نَنْسْأها [وزيادة همزة ساكنة بعدها 

  :همزة الوصل 

هي التي تثبت ابتداء وتسقط وصالً وتكون في أل التعريف من 
 - امرؤ – ابنة – ابن [: في القرآن هي الحروف وفي تسعة أسماء ذكرت 

   .] اثنين - اثنان – اثنتين - اثنتان – اسم –امرأة 

  : وتكون في األفعال 

   ) . انصرنا-اضرب: (  في أمر الثالثي مثل -١

:  وفي ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما مثل-٢
   ) .استغفار– استغِفروا -استغفَر( ،  )  اخِتالف– انطِلقوا –انطلَق  (

  :تحريك الساكن قبل همزة الوصل 

  :واذا سبقت همزة الوصل بساكن فُِتح الساكن قبل أل التعريف مثل 

 عليكم [: وضم إذا سبق بميم الجمع مثل . ]ِمن الجنة والناس  [
   .] آتَوا الزكاة [ : أو بواو جمع قبله مفتوح مثل  ]الصيام 



  

  

  

٢٠

بل همزة وصل في فعل مضموم كما يضم الالم والواو إذا جاءا ق
  ويكسر في ما ] قُل ادعوا اهللا أو ادعوا الرحمن [: الحرف الثالث مثل 

  .سوى ذلك 

إذا وقع ميم الجمع بعد هاء مكسور وبعده همزة وصل يكسر  : مالحظة
   .] قبلتِهِم التي ،عليِهِم القتال ، عليِهِم األوليان [: الميم وصالً مثل 



  

  

  

٢١

  :اإلدغــام 
. لتقاء حرف بحرف بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً كالثاني ا: هو 

  .كبير وصغير : وهو قسمان 

 هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك بحيث :اإلدغام الكبير: أوالً 
  .يصيران حرفاً واحداً مشدداً 

  : مثل . التاء في الطاء : األمثلة 

  ) .بيطَّائفة (  ــ تقرأ ــ ] بيتَ طائفة [

((  حيث أصلها ] مالك ال تأمنا على يوسف [: مثل . في النون النون 
  )) .تأمنُنَا 

تأمرونني ،  ( حيث أصلها ] تأمرونِّي ، أتحاجونِّي ، مكنِّي [: ومثل 
  ) .أتحاجونني ، مكنني 

هو التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث  : اإلدغام الصغير: ثانياً 
  .يصيران حرفاً واحداً مشدداً كالثاني 

  متماثل ومتقارب:  قسمان وهو

  . هو تطابق الحرفين في المخرج والصفة : ـ المتماثل ١

  : األمثلة 

  ) .اضربعصاك (ß ] اضرب بعصاك [: الباء في الباء 

  )ربحتِّجارتهم  ( ß ] ربحتْ تجارتهم [: التاء في التاء 

  ) .وقدخلوا  ( ß ] وقد دخلوا [: الدال في الدال

  ) .إذَّهب  ( ß ] إذْ ذهب [: الذال في الذال 



  

  

  

٢٢

  ) .واذكربك  ( ß ] واذكر ربك [: الراء في الراء 

  ) .يسرفِّي  ( ß ] فاليسرف في القتل [: الفاء في الفاء 

لك إلى   اجعْل لي ، قْل الأقول ، بْل اليخافون ، هْل[: الالم في الالم 
   .]أن تزكى 

  ) .و أحسنوا اتقَ ( ß ] اتقَوا وأحسنوا [: الواو في الواو

وهكذا في كل حرفين متماثلين إال الواو والياء المديين فال إدغام فيهما 
   .] الذي يوسوس  [ ،] آمنوا وعملوا [: مثل 

 هو تقارب الحرفين في المخرج والصفة أو : ـ اإلدغام المتقارب٢
  .في المخرج أو في الصفة

   :األمثلة 

  :وتدغم في الفاء والميم : الباء : أوالً 

  ) .يتفَّـأولئك  ( ß ] ومن لم يتب فأولئك [: ف

  ) .اذهفَّمن تبعك  ( ß ] قال اذهب فمن تبعك [     

  ] .٢٨٦البقرة) [يعذِّميشاء  ( ß ] يعذب من يشآء [: م 

  ] .٤٢هود) [اركمعنا  ( ß ] اركب معنا [    

م، الدال ، الثاء ، الجي :  (وتدغم في ثمانية حروف وهي: التاء : ثانياً
   ) .الزاي ، السين ، الصاد ، الطاء ، الظاء

  :األمثلة 

  كيفية قراءته مـثـالـه  الحرف

  )كذبثَّمود (   ] كذبتْ ثمود [  ث



  

  

  

٢٣

  )نضججـلودهم (     ] نضجتْ جلودهم [  ج

  )أجيبدعوتكما (   ] أجيبتْ دعوتكما [  د

  )خبزدناهم (   ] خبتْ زدناهم [  ز

  )جاءسيارة (   ] جاءتْ سيارة [  س

  )  حصر صدورهم (     ] حصرتْ صدورهم [  ص

  )قالطَّائفة (     ]  قالتْ طائفة  [  ط

  )حملظُّهورهما (   ] حملتْ ظهورهما [  ظ

التاء ، الثاء ، الجيم ،   :  (تدغم بعشرة حروف وهي  : الدال: ثالثاً 
   ).الذال ، الزاي ، السين ، الشين ، الصاد ، الضاد ، الظاء

  :األمثلة 

  كيفية قراءته  مـثـالـه  الحرف

  )لقـتَّـاب (   ] لقد تاب [  ت

  )يرثَّواب (   ] يرد ثواب [  ث

  )لقَجـئتمونا (   ] لقد جئتمونا [  ج

   ] ولقد ذرأنا [  ذ

  ] ص  ذكر [

  )ولقذَّرأنا ( 

  ) صاذِّكر ( 

  )ولقزينا (   ] ولقد زينا [  ز

  )قسمع (   ] قد سمع [  س



  

  

  

٢٤

  )قشَّغفها (   ] قد شغفها [  ش

  )لقصدق اهللا (    ] لقد صدق اهللا [  ص

  ) قضلوا (   ] قد ضلوا [  ض

  )فقظَّـلم (   ] فقد ظلم [  ط

التاء ، الجيم ، الدال ، ( :  وتدغم بستة حروف وهي :الذال : رابعاً   
   :)الزاي ، السين ، الصاد 

  :األمثله

  كيفية قراءته  مثاله  الحرف

 إذْ تبرأ ، فنبذْتها، وإني [  ت
عذْت ، تخذْتم ، أخذْتم ، 

  ]أخذْتُ 

إتَّـبرأ ، فنبتُّها، ( 
وإني عتُّ، اتختُّم ، 

  ) .أختُّم ، أختُّ 

  )إجاؤوكم (   ] إذ جاؤكم [  ج

  )إدخلوا (   ] إذْ دخلوا [  د

  ) . وإزين (   ] وإذْ زين [  ز

  )إسمعتموه (   ] إذْ سمعتموه [  س

  ) إصرفنا (   ]ذْ صرفنا  وإ[  ص

تدغم الالم في الراء سواء كانت الالم الساكنة الم  : الالم: خامساً  
  :فعل أم الم حرف مثل 

  ) .برفعه اهللا إليه  ( ß ] بْل رفعه اهللا إليه [



  

  

  

٢٥

  ) .قُربي أعلم بعدتهم  ( ß ] قْل ربي أعلم بعدتهم [

إدغام ، وإظهار، : جهان  للراء الساكن مع الالم و:الراء : سادساً 
  :مثاله 

  ) .واستغفلِّـذنبك ، واستغفر لذنبك ( ß ] واستغفر لذنبك [

  ) .واصبلِّحكم ، واصبر لحكم ( ß ]  واصبر لحكم ربك[

  :تدغم الثاء في التاء والذال ، مثل  : الثاء: سابعاً 

  ) . أوِرتُّموها  ( ß ]أورثتموها  [: ت 

  ) .لبتُّم ، لبتَّ  ( ß ] لبثْـتُم ، لبثْتَ [   

  .) لك َّيلهذ ( ß ] يلهثْ ذلك [: ذ 

  

  أحـكـام النون الساكنة والتنوین
 يجب إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق :اإلظهار: أوالً 

  : الستة 

  ) .الهمزة ، الهاء ، العين ، الحاء ، الغين ، الخاء     ( 

  :األمثلة

   .] جرف هار [:   الهاء  .    ] من آمن [: الهمزة 

   .] عليم حكيم  [: الحاء  .      ] أنْعم اهللا [: العين 

   .] المنْخنقة [: الخاء  .   ] عزيز غفور [: الغين 



  

  

  

٢٦

 تدغم النون الساكنة والتنوين في ستة حروف مجموعة :اإلدغام : ثانياً 
  :وينقسم إلى قسمين  )) . يرملون(( في 

  . بغنة ، وبغير غنة 

  ) .ينمو ( ويكون في حروف :  اإلدغام بغنة ـ١

  : أمثلته 

  كيفية قراءته  مثاله  الحرف 

  من يقول  الياء
   مــيقول       غنة      

  ِمـنَّـاصرين  من ناصرين  النون

  مـمـارج  من مارج  الميم

  غشاوةٌ ولهم  الواو
  

  غشاوة ولهم             غنة

  .الراء ـ اإلدغام بغير غنة ويكون في الالم و٢

  مرصاد لِّلطاغين  مرصاداً للطاغين  الالم

  مربكم  من ربكم  الراء 

 هو قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم مخفاة بغنة :اإلقالب : ثالثاً  
  :عند الباء ، مثاله 

   .] األنْبياء ، عليم بذات ، من بيده ملكوت [

تنوين على حالة متوسطة  النطق بالنون الساكنة أو ال:اإلخفاء : رابعاً 
  :بين اإلدغام واإلظهار مع بقاء الغنة ، عند الحروف الخمسة عشر المتبقية 

  ) ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ،ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك ( 



  

  

  

٢٧

وطريقة النطق باإلخفاء تالصق جزأي مخرج حرف اإلخفاء من دون 
  . ضغط عليهما حتى تستوفى الغنة 



  

  

  

٢٨

  
  :األمثــلة 

  في التنوين  في كلمتين  في كلمة  الحرف
  ص
  ذ
  ث
  ك
  ج
  ش
  ق
  س
  د
  ط
  ز
  ف
  ت
  ض
  ظ

  ] مـنْـصورا [
  ] أنْـذرهم [
  ] مـنْـثورا [
  ] أنْكاال [
  ] أنْجاكم  [
  ] منْشورا [
   ] ينْقلبون [
  ] اإلنْسان [
  ] أنْدادا [
  ] ينْطقون [
  ] أنْزلناه [
  ] أنْفسكم [
  ] كنْتم [
  ] منْضود [
  ] ينْظرون [

  ]ن صيام  م[
  ] من ذا الذي [
  ] من ثمرة [
  ] أن كان [
  ] أن جاءكم [
  ] لمن شاء [
  ] أن قد [
  ] من ساللة [
  ] من دآبة [
  ] من طين [
  ] فإن زللتم [
  ] وإن فاتكم [
  ] من تحتها [
  ] من ضعف [
  ] إال من ظلم [

  ] بريٍح صرصر [
  ] وطعاماً ذا[
  ] نطفٍة ثم [
  ] أجٍر كريم [
  ] شيئاً جنات [
  ] جباراً شقيا [
  ] عفواً قديرا [
  ] قيالً سالما [
  ] قنوان دانية [
  ] صعيداً طيبا [
  ] يومئٍذ زرقا [
  ] أزاً فال تعجل [
  ] جناٍت تجري [
   ]مسفرةٌ ضاحكة [
  ] ظالً ظليال [

  
  
  

∗    ∗    ∗    ∗



  

  

  

٢٩

  

 أحـكــام المـیــم السـاكنة
   :اء ثالث حاالت للميم الساكنة عند حروف الهج

   .اإلدغام الشفوي ؛ اإلخفاء الشفوي ؛ اإلظهارالشفوي 

   . تدغم الميم الساكنة في مثلها فقط :اإلدغام الشفوي : أوالً 

   :األمثـــلة 
   ]ما هم منكم   جاءكم من ، وما بكم من  ،[

  .له حرف واحد هو الباء فقط  : اإلخفاء الشفوي: ثانياً 
خفاء الشفوي واإلقالب تالصق الـشفتين ببعـضهما         ويالحظ عند اإل  

؛ ألن كال من البـاء      ) أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا       ( تالصقا رقيقا ؛    
   .والميم يخرجان بانطباق الشفتين 

  .وال انفراج بين الشفتين عند اإلخفاء حيث ال مسوغ لهذا االنفراج 

  : األمثــــلة 
   . ]سكم باتخاذكم ؛ وأن احكم بينهم  تلقون إليهم بالمودة ؛ أنف[  

 وله ستة وعشرون حرفا ؛ وأشد اإلظهـار عنـد            :اإلظهار الشفوي : ثالثا  
 .الواو والفاء 

  : األمثــــلة 
  المثــــال  الحرف  المثـــال  الحرف

  أ
  ث
  ح
  د
  ر

  ] ظـلـمتم أنفسكم [
  ] دياركم ثم [
  ] غنمتم حالالً [
]دمر  من قبلهم [  
  ] عليكم رقيباً [

  ت
  ج
  خ
  ذ
  ز

  ] وأنتم تتلون [
  ] إليكم جميعاً [
  ] تسألهم خرجاً [
  ] أيمانكم ذلك [
]زاغت  أم [  



  

  

  

٣٠

  س
  ص
  ط
  ع
  ف
  ك
  ن
  و

  ] أعمالكم سالم [
  ] عليهم صلوات [
   منهم طائفة [
  ] منكم عشرون [
  ] وارزقوهم فيها [
  ] أم كنتم [
  ] ولكم نصف [
  ] وقوبهم وجلة [

  ش
  ض
  ظ
  غ
  ق
  ل
  هـ
  ي

  ] جعلناكم شعوباً [
  ] فيكم ضعفاً [
  ] إنكم ظلمتم [
  ] عليهم غير [
  ] لكم قياماً [
  ] أوالدكم للذكر [
   ] أنتم هؤالء [
  ] ذلكم يوعظ [

  
  

∗    ∗    ∗    ∗  



  

  

  

٣١

  

  اإلمــالة والتقلیل
  .لفظٌ بين األلف والياء : اإلمالة 

  .لفظٌ بين األلف واإلمالة  : التقليل

جب إمالة األلف المرسومة بالياء أو التي أصلها ياء إذا وقعت بعد الراء ـ ي
  : مثل 

   .] القرى ، األخرى ، سكارى ، أسرى ، النصارى [

  :ـ وتقلل األلف الواقعة قبل الراء المجرورة المتطرفة مثل 

  ] عذاب الناِر، باألسحاِر ، مع األبراِر [

أصلها ياء إذا كانت على وزن كلمة ـ وتقلل األلف المرسومة بالياء أو التي 
  : مثل - المضمومة أو المكسورة أو المفتوحة-مثلثة الفاء ) فعلى ( 

   .] موسى ، الدنيا ، حسنى، ِضيزى ، ِعيسى، قَتْلى، يحيى [

 ياويلتى، ياحسرتى، [:  االستفهامية وفي ] َأنَّى [: ـ وتقلل األلف في 
   .]ياأسفى 

 ومن كان [:  في قوله تعالى ] ٧٢اإلسراء [ األولى  ]  أعمى[ ـ وتمال في
   .]في هذه أعمى 

ـ وما كان في رأس اآلي من السور اإلحدى عشرة يمال إذا كان رائياً ويقلل 
  .إذا كان يائياً 

طه ، النجم ، المعارج ، القيامة ، ( : والسور اإلحدى عشرة هي 
  )ضحى ، العلق، عبس ، األعلى ، الشمس ، الليل ، ال  النازعات



  

  

  

٣٢

 التي ليس بعدها ساكن ، ] رأى [ـ ويجب إمالة األلف بعد الهمزة في كلمة 
   .] رأى كوكباً ، رآه ، رءاك [: مثل

  : أما إذا وقعت قبل ساكن فال تمال إال لدى الوقف عليها مثل

   . ] رأى القمر، رأى الذين كفروا [

   .] رَأت ، رَأوا ، رَأوك ، رَأوهم [: ـ وال إمالة في 

  .ـ ويجب إمالة حرف الراء والهاء في فواتح السور وتقليل الحاء 

   .] أدراك [ ، ] أدراكم [: ـ وتمال األلف في 

  : المجرورة مثل ] الناس [ـ وتمال ألف 

   .]للناِس  [  ] ومن الناِس [ 

  . حيثما ورد ] التوراة [ـ ويمال لفظ  

  أحـكـام الراء 
  :رف تفخيم الراء غير المتط: أوالً 

 تفخم الراء المتحركة بالفتح أو الضم في أول الكلمة وفي وسطها 
   .] رحمة ، وتراهم ، روح القدس ، مفترون [:  مثل

وتفخم الراء إذا كانت ساكنة بعد همزة الوصل أو سبقت بكسرة 
  :منفصلة ، مثل 

   .] اركعوا ، ارجعي ، رب ارجعون ، الذي ارتضى [ 

قعت بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعالء في وتفخم الراء إذا و
  : الكلمات التالية 

   .] ِإرصادا ، ِمرصادا، لبالِمرصاد ، ِقرطاس ، ِفرقة [



  

  

  

٣٣

  :ترقيق الراء غير المتطرف

يرقق الراء إذا كان مكسوراً أو ساكناً بعد كسر أصلي وليس بعده حرف 
  :  وسطها مثل استعالء في كلمة واحدة سواء وقع الراء في أول الكلمة أو في

   .] ِرزقا ، ِرجاال ، قِريبا ، من أمرنا ، اِإلربة ، ِفرعون ، ِمرية[
  :تفخيم الراء المتطرف

يفخم الراء المتطرف الموقوف عليه بالسكون إذا وقع بعد الفتح أو ألف 
  :غير ممالة أو ضم أو واو مثل 

]ر، يؤثَر، للبشَر، بئس القرار، يدرك األبصار، ودسر،  واستكبعر، وس
   .]والطور، وكتاب مسطور 

  :ترقيق الراء المتطرف 

يرقق الراء المتطرف الموقوف عليه بالسكون إذا وقع بعد كسر أو ياء 
  :ساكنة أو ألف ممالة ، مثل 

 فهل من مدِكر، عند مليك مقتِدر، والصلح خَير، العلي الكبير، مع األبراِر، [ 
   ]باألسحاِر 

  ف فيما بعده فحركته تحكم عليه تفخيماً وترقيقاً وإذا وصل الراء المتطر

  الـالم
  : يغلظ الالم في لفظ الجاللة مالم يسبق بكسر مثل 

اهللا الذي له ما في السماوات ، قاَل اهللا [ . ] اهللا ال إله إال هو ، اهللا ربكم [
   .]إني معكم ، يريد اهللا ليبين لكم 

  :ويرقق الم لفظ الجاللة بعد الكسر مثل 

   .] ومن يتقِِ اهللا ، ومن يؤمن ِباهللا [ 



  

  

  

٣٤

  الوقف على مرسوم الخطـ
 رحمت [: ـ يوقف على تاء التأنيث المرسومة بالتاء المبسوطة بالهاء مثل

  ) .سنه (، ) رحمهß )  ]ربك ، سنت األولين 

  ) .كَأيß )  ] كَأين [: ـ يوقف بالياء على 

] ٧٨النساء [ ] هؤالء القوم  فما ل[في ) الالم ( أو على ) ما(ـ يوقف على 
] ٧الفرقان [ ] ما ل هذا الرسول [، ] ٤٩الكهف [ ]ما ل هذا الكتاب  [  ،
  ] .٣٦المعارج  [] فما ل الذين كفروا [، 

  :في المواضع الثالث  ] أيه [ـ يوقف بألف بعد الهاء على كلمة 

  ، ]٤٩الزخرف  []  أيه الساحر[، ] ٣١النور [ ]  َأيه المؤمنون[ 
  ] .٣١الرحمن  []الثقالن   أيه [ 

  
∗    ∗    ∗    ∗  



  

  

  

٣٥

  

  اإلسكان والروم واإلشمام
     األصل في الوقف اإلسكان على الحركات الثالث ويجوز الروم علـى            

  .الكسرة والضمة ، واإلشمام على الضمة 

  :الروم : أوالً
ة أو    هو إسماع الحركة للقريب دون البعيد ، و ال يكون إال فـي الكـسر                -

  .الضمة 
  ) .ال يمد فيه العارض(  الروم كالوصل -

 ِإلَـى  [ ] عـذَاب يـوٍم َأِلـــيمٍ   [ ] الرحمِن الرِحيمِ [  ] والفَجِر   [: األمثلة  
   .]السمآِء 

 ]   نَستَِعين [ ]    رانشَقَّ القَمو[ ]    ستَِمرم ِسحر [ ]     ِظيمع ذَابم علَهَأِم  [ ] و 
آءمالس [ ] آءفَهالس [.   

  
  :اإلشمــام : ثانياً

 هو تحريك الشفتين بال صوت إشارة إلى الضمة المحذوفة بعيـد الوقـف              -
  .على الكلمة ، و ال يكون إال على الضم 

 ولَهـم  [ ] ِسحر مـستَِمر  [ ] وإياك نستعين [ ، ] وانشق القمر    [: األمثلة  
 ِظيمع ذَابع[ ]َأِم الس  آءم[ ] آءفَهالس [   

  :ويوقف بالسكون فقط على الكلمة المتحركة اآلخر بالفتح، مثل 
 ]  سأصليه سقر[ ] تسعة عشر [ ] إهدنا الصراط المستقيم [   

 هذا صراط [ :ويسقط التنوين في الروم واإلشمام وتبقى الحركة 
 من مارج من ناٍر [ ، ]مستقيم [.   



  

  

  

٣٦

  : الحركة العارضة بل الوقف باإلسكان فقط وال روم وال إشمام في
  . ] قالِت إمرأة العزيز[ ، ]عليكم الصيام  [ 

  

  :یاء اإلضـــــافـة
،   هي ياء المتكلم وتكون في األسماء واألفعال والحروف: ياء اإلضافة 

  .والخالف دائر فيها ما بين الفتح واإلسكان 

حة أو المكسورة وجب ـ إذا وقعت ياء المتكلم قبل همزة القطع المفتو
  :فتحها مثل 

  ) .إني أعلم  ( ß ] إني أعلم [ :همزة مفتوحة 

  ) .لي آية  ( ß ] لي آية [           

  ) .إني إذاً  ( ß ] إني إذاً [: همزة مكسورة 

  ) .ربي إن  ( ß ] ربي إن لي [             

  :ويستثنى من ذلك الياءات التالية التي يجب إسكانها 

  ] .١٥٢البقرة [ ]وني أذكركم  فاذكر[

  ] .٥٢آل عمران [ ] أنصاري إلى [

  ] .١٤األعراف [ ] أنظرني إلى يوم [

  ] .١٤٣األعراف [ ] أرني أنظر [

  ] .٤٩التوبة [ ] والتفتني أال [

  ] .٤٧هود [ ] وترحمني أكن [



  

  

  

٣٧

  ] .٥١هود [ ] فطرني أفال [

  ] .١٣يوسف [ ] ليحزنني أن [

  ] .٣٣ يوسف [] مما يدعونني إليه [

  ] .١٠٠يوسف  [ ] إخوتي إن ربي [

  ] .١٠٨يوسف [ ] سبيلي أدعو [

  ] .٣٦الحجر [ ] فأنظرني إلى يوم [

  ] .٧١الحجر [ ] بناتي إن كنتم [

  ] .٦٩الكهف [ ] ستجدني إن شاء اهللا [

  ] .٤٣مريم [ ] فاتبعني أهدك [

  ] .١٢٥طه [ ] لم حشرتني أعمى [

  ] .٥٢شعراءال [ ] بعبادي إنكم متبعون [

  ] .١٩النمل [ ] أوزعني أن [

  ] .٤٠النمل [ ] ليبلوني أأشكر [

  ] .٢٧القصص [ ] ستجدني إن شاء اهللا [

  ] .٣٤القصص [ ]   يصدقني إني[

  ] .١٠٢الصافات [ ] ستجدني إن شاء اهللا [

  ] .٧٨ص [ ] لعنتي إلى [

  ] .٧٩ص [ ] فأنظرني إلى يوم [

  ]٦٤الزمر [ ] تأمروني أعبد [



  

  

  

٣٨

  ] .٢٦غافر [ ]وني أقتل  ذر[

  ] .٤١غافر [ ] وتدعونني إلى النار [

  ] .٤٣غافر [ ] إنما تدعونني إليه [

  ].٦٠غافر [ ] ادعوني أستجب لكم [

  ] .١٥األحقاف [ ] أوزعني أن [

  ] .١٥األحقاف  [ ] ذريتي إني تبت [

  ] .١٧األحقاف [ ] أتعدانني أن [

  ] .٢١المجادلة [ ] ورسلي إن اهللا [

  ] .١٤الصف [ ]صاري إلى  أن[

  ] .١٠المنافقون [ ] لوال أخرتني إلى [

  :ـ وتفتح الياء قبل همزة الوصل في المواضع التالية 

  ] .١٢٤البقرة []  عهدي الظالمين[

  ] .١٤٤األعراف  [ ] إني اصطفيتك [

  ] .٤١،٤٢طه [] لنفسي اذهب [

  ] .٣٠طه [] أخي اشدد [

  ] .٤٢،٤٣طه []  ِذكري اذهبا[

  ] .٢٧الفرقان  []ليتني اتخذت  يا[

  ] .٣٠الفرقان [] قومي اتخذوا [

  ] .٦الصف [ ]  من بعدي اسمه[



  

  

  

٣٩

  :ـ وتسكن الياء خالفاً لحفص في المواضع التالية 

  ] .١٢٥البقرة [ ] بيتي للطائفين [

  ] .٢٠آل عمران [ ] أسلمت وجهي هللا [

  ] .٧٩األنعام [ ] وجهت وجهي للذي [

  ] .١٠٥األعراف[  ] معي بني إسرائيل [

   ] .٨التوبة [ ] معي عدوا [

  ] .٢٢إبراهيم   [] ماكان لي عليكم [

  ] .٦٧،٧٢،٧٥الكهف [] معي صبراً [

  ] .١٨طه    [] ولي فيها مآرب [

  ] .٢٤األنبياء [] ذكر من معي وذكر[

  ] .٢٦الحج [] بيتي للطائفين [

  ] .٦٢الشعراء[ ] إن معي ربي سيهدين [

  ] .١١٨الشعراء []ين  ومن معي من المؤمن[

  ] .٢٠النمل []  ما لي ال أرى الهدهد[

  ] .٣٤القصص[  ] معي ردءاً [

  ] .٥٦العنكبوت [] ياعبادي الذين آمنوا [

  ] .٢٣ص[  ] ولي نعجة [

  ] .٦٩ص[  ] ما كان لي من علم [

  ] .٥٣الزمر[  ] ياعبادي الذين أسرفوا [



  

  

  

٤٠

   ] .٨٢نوح[  ] بيتي مؤمناً [

  ] .٦كافرينال[  ] ولي دين [



  

  

  

٤١

  

  :یاءات الزوائد
  .هو الياء المحذوف خطاً الثابت لفظاً وصالً ال وقفاً  : الياء الزائد

  :تثبت الياء وصال ال وقفا في الكلمات التالية

  ] .١٨٦البقرة)[دعوة الداعي إذا  (ß ] أجيب دعوة الداِع [

  ] .١٨٦البقرة)[إذا دعاني فليستجيبوا (  ß ] إذا دعاِن [

  ] .١٩٧البقرة)[واتقوني ياأولي األلباب ( ß ]  واتقوِن[

  ] .١٧٥آل عمران)[ وخافوني إن كنتم ( ß ] وخافوِن [

  ] .٤٤المائدة) [واخشوني وال تشتروا  ( ß ] واخشوِن [

  ] .٨٠األنعام)[ وقد هداني والأخاف( ß ] وقد هداِن [

  ] .١٩٥األعراف) [ثم كيدوني فال   ( ß ] ثم كيدوِن فال [

  ] .٤٦هود ) [فال تسألني ماليس  ( ß ]سألِن  فال ت[

  ] .٧٨هود)[ والتخزوني في ضيفي  ( ß ]  وال تخزوِن [

  ] .١٠٥هود )[ يوم يأتي التكلم  ( ß ] يوم يأِت [

  ] .٦٦يوسف)[ حتى تؤتوني موثقا  ( ß ] حتى تؤتوِن [

  ] .٢٢إبراهيم  ) [أشركتموني من قبل  ( ß ] أشركتمون من [

  ] .٤٠إبراهيم)[ وتقبل دعائي ربنا ( ß   ] وتقبل دعاِء [

  ] .٦٢اإلسراء) [لئن أخرتني إلى يوم ( ß ] لئن أخرتِن [

  ]١٧،الكهف٩٧اإلسراء) [فهو المهتدي ومن ( ß ] فهو المهتِد [



  

  

  

٤٢

  ] .٢٤الكهف) [أن يهديني ربي ألقرب ( ß ] أن يهديِن [

  ] .٣٩الكهف) [ إن ترني أنا أقل (   ß ] إن ترِن [

  ]٤٠الكهف) [ أن يؤتيني خيرا ( ß ]يؤتيِن  ربي أن [

  ] .٦٤الكهف) [ نبغي فارتدا ( ß ] ما كنا نبِغ [

  ] .٦٦الكهف) [ أن تعلمني مما ( ß ] على أن تعلمِن [

  ] .٩٣طه) [ أال تتبعني أفعصيت  (   ß ] أال تتبعِن [

  ] .٢٥الحج) [ البادي ومن يرد  ( ß ] العاكف فيه والباِد [

  ] .٣٦النمل) [ أتمدونني بمال (   ß ] أتمدونِن [

  ] .١٣سبأ) [ الجوابي وقدور(   ß ] وجفان كالجواِب [

  ] .٣٨غافر) [اتبعوني أهدكم ( ß ] يا قوم اتبعوِن [

  ] .٣٢الشورى) [ الجواري في البحر( ß ] ومن آياته الجواِر [

  ] .٦١الزخرف) [واتبعوني هذا صراط  ( ß ] بها واتبعوِن [

  ] .٦٨الزخرف) [ ياعبادي الخوف ( ß ] ياعباِد [

  ] .٤١ق) [ المنادي من مكان  ( ß ] المناِد [

  ] .٦القمر) [ الداعي إلى شيء ( ß   ] يدعو الداِع [

  ] .٨القمر) [ إلى الداعي يقول ( ß ] إلى الداِع [

  ] .٤الفجر) [ يسري هل (   ß ] إذا يسِر [



  

  

  

٤٣

  :تـنـبـيـهان 

] ١٥،١٦الفجر[] أهانن كال [، ]  ربي أكرمِن وأما[: قوله تعالى -١
  :أسقط الياء فيهما وقفاً وله في الوصل وجهان 

  . اإلثبات - الحذف وهو األشهر ، ب -أ

تقرأ كحفص  بإثبات الياء ]  ٣٦النمل [ ] فما آتاني اهللا [ياء -٢ 
  ) .وجهان ( مفتوحة وصال ، وثابتة ومحذوفة وقفا 

  
& & & &  



  

  

  

٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

٤٥



  

  

  

٤٦

  

  الفاتحةسورة 
  الدوري  الــبـــيــــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  مِلك  َأسقط األلف  مالك  ٤

  سورة البقرة
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين وسـهل          أأنذرتهم  ٦

  الثانية
  َأااَنذرتهم

     أمال األلف فيهما  أبصاِرهم،الناِس  ٧،٨

ضم الياء وزاد ألفـاً بعـد الخـاء           وما يخْدعون  ٩
  الدال وكسر

ــا  ومــ
خَاِدعوني  

  يكَذِّبون  ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال  يكِذبون  ١٠
أبدل الهمزة الثانيـة واو مفتوحـة         السفهاء َأال  ١٣

  وصالً
 ــسفهاء ال

  وال
١٩،٢٠

٢٤  
بالكافرين،أبصاِرهم  

  للكافرين
                             

  أمال األلف فيهما 
  

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٢٩
  إني َأعلم  فتح الياء فيهما  )معاً(م إني َأعل  ٣٠
أسقط إحدى الهمزتين مـع القـصر         هؤالِء ِإن  ٣١

  والمد
  هؤال إن

   أمال األلف فيهما   الكافرين، الناِر  ٣٤،٣٩

 وال تُقبل  بتاء التأنيث  وال يقبل  ٤٨

  وعدنا  حذف األلف بعد الواو  واعدنا  ٥١
    قلل األلف  موسى  ٥١



  

  

  

٤٧

  اتخـتُّـم   في التاءأدغم الذال  اتخذْتم  ٥١
    قلل األلف وقفاً  موسى الكتاب  ٥٣

    قلل األلف فيهن  موسى،ياموسى  ٥٤،٥٥
اختلس كـسرة الهمـزة وأسـكنها         )معاً ( بارِئكم   ٥٤

  )وجهان(
  

    قلل األلف  السلوى  ٥٧
  نغفلَّكم  أدغم الراء في الالم بخلف عنه  نغفر لكم  ٥٨

     ما قلل األلف فيه  موسى،ياموسى  ٦٠،٦١
  عليِهِم الذلة  كسر الميم وصالً  عليِهم الذلة  ٦١
     أمال األلف بعد الراء  النصارى  ٦٢
     قلل األلف  موسى  ٦٧
     )وجهان(اختلس ضمة الراء وأسكنها   يأمركم  ٦٧
  هزؤاً  أبدل الواو همزة  هزواً  ٦٧
  فهي  أسكن الهاء  فِهي  ٧٤

   .]ما تعملون  وما اهللا بغافل ع[: نـهاية الحزب األول 
 &    &    &    &  

   .]… أفتطمعون أن يؤمنوا لكم [: بداية الحزب الثاني 
  أتّختُّم  أدغم الذال في التاء  َأتخذْتم  ٧٩

٨٠،٨٢
٨٤  

الناِر ، للنـاِس    
  دياِركم

                                 
  أمال األلف فيهن

  

     قلل األلف فيها  القربى  ٨٣
٨٥،٨٥
٨٩،٩٠  

،ُأســـارى دياِرهم
  الكافرين،للكافرين

األلـف بعـد    (أمال األلف فيهن  
  )الراء في أسارى

  



  

  

  

٤٨

  تظّاهرون  شدد الظاء  تظَاهرون  ٨٥
  تَفْدوهم  فتح التاء وأسكن الفاء وحذف األلف   تُفَادوهم  ٨٥

  وهو  أسكن الهاء  )معاً(وهـو  ٨٥،٩١
     قلل األلف فيها  )  معاً(الدنيا    ٨٥،٨٦

  موسى الكتاب  ٨٧
  ابن عيسى 

                                   
  قلل األلف فيهما وقفاً

  

  أن ينِْزل  أسكن  النون وخفف الزاي  أن ينزل  ٩٠

  ولقد جاءكم  ٩٢
  اتخذْتم

  أدغم الدال في الجيم             
  أدغم الذال في التاء

  ولقجاءكم
  اتّختم

     قلل األلف فيها  موسى  ٩٢
  قلوبِهِم العجل  الميم وصالًكسر   قلوبِهم العجل  ٩٣
اختلس ضـمة الـراء وأسـكنها         يأمركم  ٩٣

  )وجهان(
   

٩٤،٩٦
٩٧،٩٨  

  ،)معاً(الناِس
  بشرى،للكافرين

                                                                                                                         
                   أمال األلف فيهن       

  

١٠٢ ،
١٠٤  

ــتراه ،  اشــ
  للكافرين

                                   
  أمال األلف فيهما

   

  أن ينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  أن ينَزل  ١٠٥

فتح النون األولـى والـسين وزاد         نُنْسها  ١٠٦
  همزة ساكنة بعد السين

   ننسـْأها

    قلل األلف  موسى  ١٠٨
  فقضل  أدغم الدال في الضاد  د ضلفق  ١٠٨



  

  

  

٤٩

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١١٢
١١١ ،
١١٣  

، نــــصارى
  )معاً(النصارى

                                 
  أمال الراء فيهن

   

     قلل األلف  الدنيا  ١١٤
     أمال الراء  النصارى  ١٢٠

١٢٤،١٢٥ 
١٢٦  

) معاً(للناِس
  الناِر

                                 
 أمال األلف فيهن

   

ــدي   ١٢٤ عهـــ
  الظالمين

  عهدي الظالمين  فتح الياء

  وإجعلنا  أدغم الذال في الجيم  وإذْ جعلنا ١٢٥
١٢٥  بيتي  أسكن الياء  بيتي  
     اختلس كسرة الراء  وأِرنا  ١٢٨
     قلل األلف فيها  الدنيا  ١٣٠
  شهداء ِاذ سهل الهمزة الثانية  شهداء ِإذ   ١٣٣
     أمال الراء فيهما  )عاًم(نصارى  ١٣٥
     قلل األلف فيهما  موسى ، عيسى  ١٣٦

  وهو  أسكن الهاء فيهما  )معاً(وهو   ١٣٧،١٣٩
  أم يقولون  بياء الغيب  أم تقولون  ١٤٠
أدخل ألفاً بين الهمـزتين وسـهل         قل أأنتم  ١٤٠

  الهمزة الثانية
          
  قل َأااَنتم

   .]ا كانوا يعملون  وال تُسألون عم[: نـهاية الجزء األول 
&     &     &     &  

   .]…  سيقول السفهاء من الناس [:  بداية الجزء الثاني 



  

  

  

٥٠

    أمالهما  الناِس ، نرى  ١٤٢،١٤٤
  قبلتِهِم التي  كسر الميم وصالً  قبلتِهم التي  ١٤٢
سهل الهمزة الثانية ما بين الهمـزة      يشاء إلى  ١٤٢

ــسورة  ــدلها واواً مك ــاء وأب والي
  )وجهان(

        
يشاء ِالـى،   

  يشاء ِوال
  لرُؤف  حذف الواو  لرُؤوف  ١٤٣
  يعملون  قرأها بياء الغيب  تعملون ومن   ١٤٩
    أمالها  للناِس  ١٥٠

١٥٩،١٦١ 

١٦٥ ١٦٤،  
للنــــاِس ، 
الناِس، النهار  

  )وقفاً(ولويرى

                                                                    
 اًأمالهن جميع

   

  ِإتَّبرَأ أدغم الذال في التاء  إذْ تبرَأ  ١٦٦
١٦٦ 
١٦٧  

بِهم األسـباب   
  يريِهم اهللا

 األسباب  بِهِم كسر الميم وصالً
  يريِهِم اهللا

    أمالها  الناِر  ١٦٧
  خطْوات أسكن الطاء  خُطُوات  ١٦٨
    )وجهان(أسكن الراء واختلس ضمتها   يأمركم  ١٦٩
    أمالها  الناِر  ١٧٥

  ليس البر رفع الراء  البرليس   ١٧٧
    قللهما  القربى،األنثى  ١٧٧،١٧٨

  فهو أسكن الهاء  فهو  ١٨٤
    أمالها  للناِس  ١٨٤
  الداعي، دعاني  أثبت الياء فيهما وصالً  الداِع إذا دعاِن  ١٨٥



  

  

  

٥١

     أمالهما  للناِس ، والناِس ،    ،  ١٨٧،١٨٨
    أمالهما  للناِس،الكافرين  ١٨٩،١٩١

ــثَ   ١٩٧ ــال رف     ف
  وال فسوقَ

فال رفـثٌ     رفعهما منونتين
  وال فسوقٌ

١٩٧ ،
٢٠٠،٢٠١  

ــوى  التقــ
  )معاً(الدنيا

     قللهن

  واتقوني يا  أثبت الياء وصالً  واتقون يا  ١٩٧
     أمالهما  الناِس ، الناِر  ٢٠٠،٢٠١

  ]واهللا سريع الحساب  … [:  نهاية الحزب األول من الجزء الثاني 
&    &    &    &  

   .]…  واذكروا اهللا في أيام معدودات [: لحزب الثاني بداية ا
     أمالهما  )معاً(الناس  ٢٠٤،٢٠٧
     قللهما  )معاً(الدنيا  ٢٠٤،٢١٢

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٢٠٤
  رؤف  حذف الواو  رؤوف  ٢٠٧
  خطْوات  أسكن الطاء  خطُوات  ٢٠٨

    أمالهما  الناِس ، الناِر  ٢١٣،٢١٧
ثانية بـين الهمـزة     سهل الهمزة ال    يشاء ِإلى  ٢١٣

واليـــــاء وأبـــــدلها واواً 
  مكسورة،وجهان

يشاء ِالـى،   
  يشاء ِولى

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٢١٦،٢١٧
     قللها  الدنيا  ٢١٧

     أمالهن  ،) كله(للناِس   ٢١٩،٢٢١



  

  

  

٥٢

٢١٩  رفع الواو  قل العفو  قل العفو  
     قللهما  الدنيا ، أنَّى  ٢٢٠،٢٢٣

    أمالها    الناِر  ٢٢١
  هزؤاً أبدل الواو همزة  اًهزو  ٢٣١
  فقظَّلم  أدغم الدال في الظاء  فقد ظلم  ٢٣١

٢٣٣  رفع  الراء  ال تضار  ال تضار  
  النساِء يو  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  النساِء َأو  ٢٣٥
  قدره  أسكن الدال فيهما  )معاً(قَدره   ٢٣٦

    قللهما  للتَقوى ، الوسطَى  ٢٣٧،٢٣٨

٢٤٣،  
٢٤٦  

) معاً(ياِرهم،الناِسد
  دياِرنا

     أمالهن

  فيضاعفُه  رفع الفاء  فيضاِعفَه  ٢٤٥
٢٤٦،٢٤٨

٢٤٧  
) معـاً (موسى

  أنَّى
     قللهما

  عليهِم القتال  كسر الميم وصالً  عليهم القتال  ٢٤٦
  مني إال  فتح الياء  مني إال  ٢٤٩
  غَرفة  فتح الغين  غُرفة  ٢٤٩
    أمال األلف  الكافرين   ٢٥٠

   .] وإنك لمن المرسلين [:  الثاني نهاية الجزء
&    &    &    &  

   .] تلك الرسل فضلنا بعضهم [: بداية الجزء الثالث 
٢٥٣ ،
٢٥٦  

، )وقفاً(عيسى  
  الوثقى

                                     
 قللهما

   



  

  

  

٥٣

٢٥٤  ،ال بيع  
  ال خلةٌ،

  ال شفاعةٌ

                               
   تنوينبالفتح من غير

،ال بيع  
  ال خلةَ،

  ال شفاعةَ
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٢٥٥
    أمالها  الناِر  ٢٥٧
  وهي أسكن الهاء  وِهي  ٢٥٩
     قللهما  أنَّى ، الموتَى  ٢٦٠، ٢٥٩

  لبتّ  أدغم الثاء في التاء فيهن  ،لبثتُ)معاً(لبثتَ  ٢٥٩
حمــــاِرك ،   ٢٥٩

  للناِس
     أمالهما

  نُنِشرها  يبالراء بدل الزا  ننِشزها  ٢٥٩
    اختلس كسرة الراء  أِرني  ٢٦٠
  أنبتسبع  أدغم التاء في السين  أنبتتْ سبع  ٢٦١

النــــاِس ،   ٢٦٤
  الكافرين

     أمالهما

  بربوة  ضم الراء  بربوة  ٢٦٥
  أكْلها  أسكن الكاف  أكُلها  ٢٦٥
     )وجهان(أختلس ضمة الراء وأسكنها   يأمركم  ٢٦٨
     أمالها  أنصاٍر  ٢٧٠
اخــتلس كــسرة العــين وأســكنها   افنِعم  ٢٧١

  )وجهان(
  

  فهو  أسكن الهاء  فهو  ٢٧١
  ونكفر  بالنون بدل الياء  ويكفر  ٢٧١



  

  

  

٥٤

  يحِسبهم  كسر السين  يحسبهم  ٢٧٣
    قللها  بسيماهم  ٢٧٣
    أمالها  النهاِر  ٢٧٤

    أمالهما  الناِر، كَفَّار  ٢٧٥،٢٧٦
  تصدقوا  شدد الصاد  تصدقوا  ٢٨٠
  تَرِجعون  ح التاء وكسر الجيمفت  تُرجعون  ٢٨١
  الشهداِء ين  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  الشهداِء َأن  ٢٨٢
   قللها  )معاً(إحداهما  ٢٨٢
  فتذْكر أسكن الذال وخفف الكاف  فتذَكّر  ٢٨٢
     أمالها  األخرى  ٢٨٢
سهل الهمزة الثانية وأبـدلها واواً        الشهداء ِإذا  ٢٨٢

  وجهان: مكسورة 
  ِاذا  الشهداء

  الشهداء ِوذا
  تجارةٌ حاضرةٌ  رفعهما  تجارةً حاضرةً  ٢٨٢

  فَرهن  ضم الراء والهاء وحذف األلف  فِرهان  ٢٨٣
جزم الراء وأدغمهـا فـي الـالم          فيغفر لمن  ٢٨٤

  )وجهان(بخلف عنه
فيغفر لمـن   

  فيغفلّمن
  ويعذّمن  جزم الباء وأدغمها في الميم  ويعذب من  ٢٨٤
  واغِفلَّنا  غم الراء بخلف عنهأد  واغفر لنا  ٢٨٦
     أمالها  الكافرين  ٢٨٦

  ∃ نـهاية سورة البقرة ∃



  

  

  

٥٥

  

  سورة آل عمران
رقم 
  اآلية

  الدوري  الـــبــــيـــان  رواية حفص

     أمالهما  التوراة ، للناِس  ٣،٤
٩،١٠   ،

١٣  
ــاِر،  الناِس،الن
  ُأخرى،األبصاِر

     أمالهن

بـدلها واواً   سهل الهمزة الثانية وأ     يشاء ِإن  ١٣
  )وجهان(مكسورة

يــشاء ِان ، 
ِون يشاء  

     قللها  الدنيا  ١٤
   . ] واهللا عنده حسن المآب [: نهاية الحزب األول 

&    &    &    &  
   .]..  قل أؤنبئكم بخير من ذلكم [: بداية الحزب الثاني 

سهل الهمزة الثانية ، وأدخل ألفـاً         َأُؤنبئكم  ١٥
  هبين الهمزتين بخلف عن

   

     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاغفر لنا  ١٦
١٦،١٧،

٢١  
الناِر،األسحاِر، 

  الناِس
     أمالهن

  وجهي هللا  أسكن الياء  وجهي هللا  ٢٠
  اتبعني وقل  أثبت الياء وصالً  اتبعِن وقل  ٢٠
أدخل ألفاً بين الهمـزتين وسـهل         أأسلمتم  ٢٠

  الثانية
  َأااَسلمتم

     قللها  الدنيا  ٢٢



  

  

  

٥٦

٢٧  ،
٢٨،٣٢  

ــاِر،  النهـــ
  )معاً(الكافرين

  أمالها
  أمالهما

   

  الميت  أسكن الياء مخففة فيهما  الميِت ، الميتَ  ٢٧
  رُؤف  حذف الواو  رؤوف  ٣٠
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  يغفر لكم  ٣١

٣٥،  
٤١  

  مني إنك ،
   لي آية

  .فتح الياء وصالً
  فتح الياء وصالً

  مني إنك 
   لي آية

٣٦ ،
٣٧،٤٠ 

٣٩  

أنثى ، كاألنثى   
ــى ــاً(أنَّ ، )مع
  يحيى

    قللهن

  كَفَلها  خفف الفاء  كفّلها  ٣٧
  زكرياء  زاد همزة مضمومة بعد األلف  )جميعاً(زكريا  ٣٧،٣٨

  وهو  أسكن الهاء  وهـو  ٣٩
     أمالها  واإلبكاِر  ٤١
٤٥ ،

٤٧،٤٨،
٤٩  

، ، الـدنيا  )وقفاً(عيسى
ــوراة،  أنى،التـ

  الموتى

    قللهن

 الهمزة الثانية وأبـدلها واواً      سهل  يشاء ِإذا  ٤٧
  )وجهان(مكسورة 

يـــشاء ِاذا 
  يشاء ِوذا

  ونُعلِّمه  بالنون بدل الياء  ويعلِّمه  ٤٨
  قجـئـتكم  أدغم الدال في الجيم  قد جئتكم  ٤٩
  أني أخلق  فتح الياء وصالً  أني أخلق  ٤٩



  

  

  

٥٧

    أمالها  )معاً(التوراة  ٤٨،٥٠

٥٢،٥٥ 
٥٦  

، )جميعاً(عيسى
  الدنيا

    لهنقل

  فنوفيهم بالنون بدل الياء  فيوفيهم  ٥٧
  لَهو أسكن الهاء   )معاً(لهو   ٦٢

٦٥،٦٨،
٧٢  

التوراة ، الناِس    
  النهاِر

    أمالهن

ــااَنتم ،     سهل الهمزة مع القصر والتوسط  ها أنتم  ٦٦ هـ
  هآ اَنتم

ــاٍر،   ٧٥،٧٩ بقنطــ
  يناٍر، للناِس بد

    أمالهن

ــك    ٧٥ ــؤدِه إلي ي
  )معاً(

  يؤده إليك  ء فيهماأسكن الها

  لتحِسبوه  كسر السين  لتحسبوه  ٧٨
فتح التاء وأسكن العين وفتح الالم        تُعلِّمون الكتاب  ٧٩

  مخففة
  تَعلَمون

رفــع الــراء واخــتلس ضــمتها   وال يأمركم   ٨٠
  )وجهان(وأسكنها 

   

اختلس ضـمة الـراء وأسـكنها         أيأمركم  ٨٠
  )وجهان(

  

لهمـزتين وسـهل    أدخل ألفاً بين ا     أأقررتم  ٨١
  الثانية

  أااَقررتم



  

  

  

٥٨

  أختّم  أدغم الذال في التاء  أخذْتم  ٨١
    قللهما  موسى ، عيسى  ٨٤
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٨٥
    أمالها  الناِس  ٨٧

   . ]..  فإن اهللا به عليم [: نـهاية الجزء الثالث 
&    &    &    &  

   .] لبني إسرائيل  كل الطعام كان حالً[: الجزء الرابع ويبدأ بقوله تعالى 
  تنْزل أسكن النون وخفف الزاي  تُنَزل  ٩٣
٩٣ ،

٩٤،٩٦،
٩٧،١٠٠  

، )معـاً (التوراة
ــرى ،  افتــ
للناِس، الناِس ،   

  كافرين

    أمالهن

٩٧  فتح الحاء  ِحج جح  
    أمالهما  الناِر، للناِس   ١٠٣،١١٠

عليِهم الذلـة،     ١١٢
  عليِهم المسكنة

ِم الذلة  عليِه كسر الميم فيهما وصالً
  عليِهِم المسكنة

    أمالها  من الناِس  ١١٢

وما يفعلـوا ،      ١١٥
  يكفروه

ــوا ،  بتاء الخطاب فيهما تفعلـ
  تكفروه

    أمالها  الناِر  ١١٦
    قللها  الدنيا  ١١٧
ــااَنتم ،    سهل الهمزة مع القصر و التوسط  ها أنتم  ١١٩ هـ

  هآ اَنتم



  

  

  

٥٩

  ال يِضركم كسر الضاد وجزم الراء مخففة  ال يضركم  ١٢٠
  إتّقول  أدغم الذال في التاء  ْإذ تقول  ١٢٤
١٢٦،  
١٣١  

ــشرى ،  بــ
  للكافرين

  أمالها
  أمالها

   

١٣٤،١٣٨ 
١٤١  

الناِس،للناِس 
  الكافرين

     أمالهن

١٤٥  ،
١٥٢  
١٥٢  

) معاً(يرد ثواب 
ولقد صـدقكم   

  تحسونهم إذْ

  أدغم الدال في التاء 
  أدغم الدال في الصاد

  ءأدغم الذال في التا

ــواب   يرثّـ
ولقــصدقكم 

  ِإتَّحسونهم
     قللهما  )معاً(الدنيا  ١٤٥،١٤٨

  نؤته منها  أسكن الهاء فيهما وصالً  )معاً(نؤتِه منها  ١٤٥
  قُِتَل  ضم القاف وكسر التاء وحذف األلف  قاتل معه  ١٤٦
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  اغفر لنا  ١٤٧
    أمالها  الكافرين   ١٤٧
  وهو   الهاءأسكن  وهو  ١٥٠
  ينْزل  أسكن النون وخفف الزاي  ينَـزل  ١٥١
    أمالها  أراكم  ١٥٢

  إتّصعدون  أدغم الذال في التاء  إذْ تصعدون  ١٥٣
     أمالها  ُأخراكم  ١٥٣
  كلُّه هللا  رفع الالم  كلَّه هللا  ١٥٤
  عليهِم القتل  كسر الميم وصالً  عليهم القتل  ١٥٤
  تجمعون  بتاء الخطاب  يجمعون  ١٥٧



  

  

  

٦٠

    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  واستغفر لهم  ١٥٩
    اختلس ضمة الراء وأسكنها وجهان  ينصركم  ١٦٠
     قلل األلف  َأنَّى  ١٦٥
  تحِسبن  كسر السين  وال تحسبن  ١٦٩

   .] والهم يحزنون [: نـهاية الحزب األول 
&    &    &    &  

  . ].. ضل  يستبشرون بنعمة من اهللا وف[  :بداية الحزب الثاني
  قجمعوا  أدغم الدال في الجيم  قد جمعوا  ١٧٣
  خافوني  زاد ياء بعد النون وصالً  خافوِن  ١٧٥

  وال يحِسبن  كسر السين  وال يحسبن  ١٧٨،١٨٠
  يعملون خبير  بياء الغيبة  تعملون خبير  ١٨٠

  لقسمع  أدغم الدال في السين  لقد سمع  ١٨١
  قجاءكم  مأدغم الدال في الجي  قد جاءكم  ١٨٣
     أمال األلف  الناِر  ١٨٥
     قلل األلف  الدنيا  ١٨٥

  ليبيننه  بياء الغيبة  لتُـبيننه  ١٨٧
     أمال األلف  للناِس  ١٨٧
  وال يكتمونه  بياء الغيبة  وال تكتمونه  ١٨٧
  ال يحِسبن  بياء الغيبة وكسر السين  ال تحسبن  ١٨٨
  يحِسبنهم  الباءبياء الغيبة وكسر السين وضم   تحسبنَّهم  ١٨٨
     أمال األلف  النهاِر  ١٩٠
     أمال األلف  الناِر  ١٩١
    أمال األلف  أنصاٍر  ١٩٢



  

  

  

٦١

    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاغِفر لنا  ١٩٣
     أمال األلف  األبراِر  ١٩٣
    قلل األلف  أنثى  ١٩٥
     أمال األلف فيها  دياِرهم  ١٩٥
     أمال األلف فيها  لألبراِر  ١٩٨
    ] لعلكم تفلحون [: ية السورة نـها

  



  

  

  

٦٢

  

  سورة النساء
  رواية الدوري  الــــبــــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  تساءلون  شدد السين  تساءلون  ١
أسقط إحـدى الهمـزتين مـع         السفهاء َأموالهم  ٥

  القصر والتوسط
  السفها أموالهم

     التقليل  القربى  ٨
  يوِصي  ل األلف بكسر الصاد وبالياء بد  يوصى  ١٢

     التقليل  إحداهن  ٢٠
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        النساِء ِإال  ٢٢

  والتوسط
  النسا إال

  ماقسلف  أدغم الدال في السين  )معاً(ما قد سلف   ٢٢،٢٣
   .] إن اهللا كان غفوراً رحيماً [: نهاية الجزء 

&    &    &    &  
   . ].. لنساء إال  والمحصنات من ا[: بداية الجزء الخامس 

أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        النساِء ِإال  ٢٤
  والتوسط

  النسا إال

  َأحل  فتح الهمزة والحاء  وُأِحل  ٢٤
  تجارةٌ  رفع التاء  تجارةً  ٢٩
  عاقَدت  زاد ألفاً بعد العين  عقَدتْ  ٣٣

     قللهما  )معاً(القربى   ٣٦
     أمالها  للكافرين  ٣٧



  

  

  

٦٣

     أمالها  الناِس  ٣٨
  بِهِم األرض  كسر الميم وصالً  ِبِهم األرض  ٤٢
    أمالها  سكارى  ٤٣
    قللها  مرضى  ٤٣
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        أو جاء أحد  ٤٣

  والتوسط
  جا أحد

    أمالها  أدباِرها  ٤٧
    أمال الراء  افترى  ٤٨
  هؤالء يهدي  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  هؤالِء َأهدى  ٥١
  نضججلودهم  أدغم التاء في الجيم  دهمنضجتْ جلو  ٥٦

    )وجهان(اختلس ضمة الراء وأسكنها   يأمركُم  ٥٨
    أمال األلف  الناِس  ٥٨
    )وجهان(اختلس كسرة العين وأسكنها   ِنِعما  ٥٨
  أو اخْرجوا  ضم الواو وصالً  َأِو اخرجوا  ٦٦
    أمال األلف  دياِركم  ٦٦
  يكن  بالياء بدل التاء   كأن لم تكن   ٧٣

  الدنيا  قللهما  )معاً(الدنيا  ٧٤،٧٧
  يغلـفَّسوف  أدغم الباء في الفاء  أو يغِلب فَسوف  ٧٤
  عليِهِم القتال  كسر الميم وصالً   عليِهم الِقتَال  ٧٧
     أمالها  للناِس  ٧٩
  بيطّائفة  أدغم التاء في الطاء  بيتَ طَائفةٌ  ٨١

  .]أصدق من اهللا حديثا  ومن [: نـهاية الحزب األول من الجزء الخامس 



  

  

  

٦٤

&    &    &    & 
   .].. فمالكم في المنافقين فئتين[: بداية الحزب الثاني 

  حصرصدورهم  أدغم التاء في الصاد  حِصرتْ صدورهم  ٩٠
٩٢  وو  أسكن الهاء  وهوه  
     قللها  الدنيا  ٩٤
     أمالها  الحسنى  ٩٥

     أمالهما  )معاً(الكافرين  ١٠١،١٠٢
     أمالها  خرىُأ  ١٠٢
     قللها  مرضى  ١٠٢

     اإلمالة فيهما  )معاً(الناِس  ١٠٥،١٠٨
     اإلمالة فيها  أراك  ١٠٥
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٠٨
     قللها  الدنيا  ١٠٩

     قللها  نجواهم  ١١٤
     أمالها  الناس  ١١٤
  يؤتيه  بياء الغيبة بدل النون  نؤتيه  ١١٤
  نوله ما  أسكن الهاء  نولِه ما   ١١٥
  نصله جهنم  أسكن الهاء  نُصلِه جهنم  ١١٥
  فقضل  أدغم الدال في الضاد  فقد ضل  ١١٦
     التقليل  أنثى  ١٢٤

  وهو  أسكن الهاء  )معاً(وهو  ١٢٤،١٢٥
١٢٤  دخُلونخَلون  ضم الياء وفتح الخاء  يدي  



  

  

  

٦٥

فتح الياء وشدد الصاد بعدها ألف   أن يصِلحا  ١٢٨
  وفتح الالم

  يصالَحا

     قللهما  )معاً(لدنيا ا  ١٣٤

  نُزل  ضم الحرف األول وكسر الزاي   نَزل  ١٣٦
  ُأنِْزل  ضم الحرف األول وكسر الزاي  َأنزل  ١٣٦
  فقضل  أدغم الدال والضاد  فقد ضل  ١٣٦

     أمالها  )كله(الكافرين  ١٣٩،١٤٠
    أمالها  للكافرين  ١٤١،١٤٤

  وقد نُزل  ضم النون وكسر الزاي  وقد نَزل  ١٤٠
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٤٢
  الدرك  فتح الراء  الدرك  ١٤٥
     أمالها  الناِر  ١٤٥

  .] وكان اهللا شاكراً عليماً [: نـهاية الجزء الخامس 
&    &    &    & 

   ] ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول إال من ظُِلم [ بداية الجزء السادس 
     أمالها  للكافرين  ١٥١
  نؤتيهم  بالنون بدل الياء  يهميؤت  ١٥٢
  تُنِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  تُنَزَل  ١٥٣
  فقسألوا  أدغم الدال في السين  فقد سألوا  ١٥٣
     قللهما  )معاً(موسى   ١٥٣
     اختلس كسرة الراء  أرنا اهللا  ١٥٣
  وقتلِهِم األنبياء  كسر الميم وصالً   وقتلِهم األنبياء  ١٥٥
     قللها وقفاً   معيسى ابن مري  ١٥٧



  

  

  

٦٦

  وأخذِهِم الربا  كسر الميم وصالً   وأخذِهم الِربا  ١٦١
     أمالها  الناِس   ١٦١
    أمالها  للكافرين  ١٦١

    قللها  عيسى  ١٦٣
    قللها  موسى  ١٦٤
  قضلوا  أدغم الدال في الضاد  قد ضلوا  ١٦٧

  قجاءكم  أدغم الدال في الجيم  قد جاءكم  ١٧٠،١٧٤
    قللها وقفاً  معيسى ابن مري  ١٧١
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٧٦

   . ] واهللا بكل شيء عليم [ نهاية سورة النـساء 

  

  سـورة المـــائـدة
  رواية الدوري  الــــبـــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  ِإن صدوكم  كسر همزة أن  قوٍم َأن صدوكم  ٢
     قللها  التقوى، للتقوى  ٢،٨

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٥
  وأرجِلكم  جر الالم  وأرجلَكُم  ٦
     قللها  مرضى  ٦
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        أو جاء َأحد  ٦

  والتوسط
  أو جا أحد

  فقضل  أدغم الدال في الضاد  فقد ضل  ١٢
     أمال الراء  نصارى  ١٤



  

  

  

٦٧

  البغضاء ِالى  سهل الهمزة الثانية  البغضاء ِإلى  ١٤
ــاءكم    ١٥،١٩ ــد ج ق

  )معاً(
  قجاءكم  الدال في الجيمأدغم 

     أمالها  النصارى  ١٨
    قللها  ) معاً(موسى، ياموسى   ٢٠،٢٢،٢٤

  إجعل  أدغم الذال في الجيم  إذْ جعل  ٢٠
     أمالها  أدباِركم  ٢١
  عليهِم الباب  كسر الميم وصالً  عليهم الباب  ٢٣

   .] القوم الفاسقين [: نهاية الحزب األول من الجزء السادس 
&    &     &     &  

   .] واتل عليهم نبأ ابني آدم [: بداية الحزب الثاني 
  إني أخاف  فتح الياء  إنِّي أخاف  ٢٨
     أمالها  النار  ٢٩
    قللها  يا ويلتَى  ٣١
  ولقجاءتهم  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءتهم  ٣٢
  رسلنا  أسكن السين  رسلُناَ  ٣٢
     قللها  الدنيا  ٣٣
     هاأمال  الناِر  ٣٧

     قللها  الدنيا  ٤١
  للسحت  ضم الحاء  للسحِت  ٤٢

     أمالهما  )معاً(التوراة  ٤٣،٤٤
  واخشوني  أثبت الياء وصالً  واخشَوِن  ٤٤
٤٥  روحرفع الحاء  والج  والجروح  



  

  

  

٦٨

  فهو  أسكن الهاء  فهو  ٤٥
ــاِرهم ،   ٤٦ آثــ

  )معاً(التوراة
     أمالهن

     أمالها  الناِس  ٤٩

     اإلمالة فيهما   الكافرينالنصارى،  ٥١،٥٤
  هزؤاً  أبدل الواو همزة  )معاً(هزواً   ٥٧،٥٨

٥٧  جر الراء وأمال األلف  والكفار     
     أمالها  وترى  ٦٢
  قولهِم اإلثم  كسر الميم وصالً  قوِلِهم اِإلثم  ٦٣

  أكلِهِم السحت  كسر الميم وصالً وضم الحاء    )معاً(أكِلِهم السحتَ  ٦٢،٦٣

  البغضاء ِالى  سهل الهمزة الثانية  غضاء ِإلىالب  ٦٤
     أمالها  التوراة  ٦٦

٦٧ ،
٦٨،٦٩  

) معا(الناس،الكافرين
  التوراة،النصارى

     اإلمالة فيهن

٧١  رفع النون  أال تكُون  أال تكون  
     اإلمالة فيها  أنصاٍر  ٧٢
     قللها  أنّى  ٧٥
  قضلوا  أدغم الدال في الضاد  قد ضلوا   ٧٧
     قللها  عيسى  ٧٨
     أمالها  ترى  ٨٠

  .] ولكن كثيرٍا منهم فاسقون [: نـهاية الجزء السادس 

   ]..  لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنو اليهود [: بداية الجزء السابع 



  

  

  

٦٩

    أمالهن   الناِس، نصارى،ترى  ٨٢،٨٣
  فجزاء مثِل  حذف التنوين وجر الالم   فجزاء مثُل  ٩٥

    أمالها  للناِس  ٩٧
  أشياء ِان سهل الهمزة الثانية  أشياء ِإن  ١٠١
  ينِْزل أسكن النون وخفف الزاي   حين ينزُل  ١٠١
  قسَألها أدغم الدال في السين  قد سألها  ١٠٢
    أمالها  كافرين  ١٠٢
    قللها  قربى،  ١٠٦
ضم التاء وكسر الحاء وضم الهمزة        استَحقَّ  ١٠٧

ابتداء 

  استُِحق

١٠٧  عليِهِم األوليان كسر الميم وصالً    األوليانعليِهم  

    قللها  الموتى  ١١٠
    أمالها  التوراة  ١١٠
  إتَّخلق أدغم الذال في التاء  إذْ تَخلق  ١١٠
  إتُّخرج أدغم الذال في التاء  إذْ تُخرج  ١١٠
  إجـئتهم  أدغم الذال في الجيم  إذْ ِجئتهم  ١١٠

     قللهما  )وقفاً)(معاً(يا عيسى  ١١٠،١١٢
  ينِْزل،منِْزلها  أسكن النون وخفف الزاي  ينَزَل علينا،منَزلُهاَ  ١١٢،١١٥

  قصدقتنا  أدغم الدال في الصاد  قد صدقتنا  ١١٣
أدخل األلف بين الهمزتين وسـهل        ءأنت  ١١٦

  الثانية
  أااَنت

     أمالها  للناِس  ١١٦



  

  

  

٧٠

  لي َأن  فتح الياء وصالً  لي َأن  ١١٦
  تغفلَّهم  )بخلف عنه( الراء في الالم أدغم  تغفر لَهم  ١١٨
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٢٠

  ∃ نهاية سورة المائدة ∃
&    &    &    &  

  

  سـورة األنعـام
  رواية الدوري  الــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٣

    أمالها  النهاِر  ١٣
  وهو،فهو  ء فيهنأسكن الها  ، فهو)معاً(وهو  ١٣،١٤،١٧،١٨

  اني َأخاف  فتح الياء وصالً  إني َأخاف  ١٥
  أاِانكم  أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل الثانية  َأِئنكم  ١٩

     أمالهما  أخرى ، افترى  ١٩،٢١
  لم تكن فتنتَهم  نصب التاء  لم تكن فتنتُهم  ٢٣

ــرى  ٢٧،٣٠ ــاً(ت ، ) مع
  الناِر

     أمالهن

٢٧   وال نكذب ..وال   رفعهما  ونكون
ونكون،نكذب  

     قللهما  )معاً(الدنيا  ٢٩،٣٢
  يعقلون  بياء الغيبة  أفال تَعقلون  ٣٢
  ولقجاءك  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءك  ٣٤

   .  ] فال تكونن من الجاهلين [:  نـهاية الحزب األول من الجزء السابع  



  

  

  

٧١

&    &    &    &  
   .]يسمعون  إنما يستجيب الذين [: بداية الحزب الثاني 

     قللها  الموتى  ٣٦
  إجاءهم  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءهم  ٤٣
  ِإنه ، فِإنه  كسر الهمزة فيهما   الرحمةَ َأنه ، فأنه  ٥٤
  قضللت  أدغم الدال في الضاد  قد ضللت  ٥٦
٥٧  ــصاد   يقص ــدل ال ــاف وأب ــكن الق أس

  المرفوعة ضاداً مكسورة مخففة
  يقِْض

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٥٧
  وهو  أسكن الهاء فيهن  )جميعاً(وهو   ٦٠،٦١،٦٢

     أمالها  النهاِر   ٦٠
  رسلنا  أسكن السين  رسلنا  ٦١
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        جاء أحدكم  ٦١

  والتوسط
  جا أحدكم

  أنجيتنا  أبدل األلف ياء وزاد تاء مفتوحة بعدها  لئن أنجانا  ٦٣
  ينِجيكم  يمأسكن النون وخفف الج  ينَجيكم  ٦٤

     أمالهما  الذكرى، ذكرى  ٦٨،٦٩
     قللها  الدنيا  ٧٠

  وهو  أسكن الهاء  )جميعاً(وهو  ٧٢،٧٣

  إني أراك  بفتح الياء وإمالة الراء  إني أراك  ٧٤
     أمال الهمزة  رءا كوكبا  ٧٦

     أمال الهمزة فيهما وقفاً  رأى القمر،رأى الشمس  ٧٧،٧٨
   للذيوجهي  أسكن الياء  وجهي للذي  ٧٩



  

  

  

٧٢

  هداني وال  أثبت الياء وصالً  هداِن وال  ٨٠
  ينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  مالم ينَزل  ٨١
  درجاِت من  حذف التنوين  درجاٍت من    ٨٣
سهل الهمزة الثانية وأبـدلها واواً        نشاء إن ربك  ٨٣

  )وجهان(مكسورة
ــشاء ِان ،  ن

  نشاء ِون
     قللهن  موسى،عيسى،يحيى  ٨٤،٨٥

  زكرياء  زاد همزة مفتوحة بعد األلف  يازكر  ٨٥
     اإلمالة فيهن  بكافرين،ذكرى  ٨٩،٩٠

     التقليل  موسى  ٩١
    أمالها  للناِس  ٩١
تجعلونه، تبدونها    ٩١

  تخفون
يجعلونه، يبدونها    بياء الغيبة فيهن

  يخفون
٩٢،٩٣

،٩٤  
القرى ، افترى    

  ترى ، نرى
     أمالهن

  ولقجئتمونا  يمأدغم الدال في الج  ولقد جئتمونا  ٩٤
  بينُكم  رفع النون  بينَكم  ٩٤

  الميت  خفف الياء مسكنة   )معاً(الميت   ٩٥
     قللها  فأنّى ، أنّى  ٩٥،١٠١

زاد ألفاً بعد الجيم وكـسر العـين          وجعَل  ٩٦
  ورفع الالم

  وجاِعُل

  الليِل  جر الالم  الليَل  ٩٦
  وهو  أسكن الهاء فيهن  )حميعاً(وهو  ٩٧
٩٨  ستَقَرفمستِقر  كسر القاف  فم  



  

  

  

٧٣

  وهو  )١٠٢،١٠٣(أسكن الهاء وكذا في   )جميعاً(وهو  ١٠١
  قجاءكم  أدغم الدال في الجيم  قد جاءكم  ١٠٤
  دارست  زاد ألفاً بعد الدال  درستَ  ١٠٥
وما يـشعركم     ١٠٩

  َأنها
اختلس ضـمة الـراء وأسـكنها       

  )أنها(، وكسر همزة ) وجهان(
  

  .] ونذرهم في طغيانهم يعمهون [: نـهاية الجزء السابع 

&    &     &     & 
   .]..  ولو أننا نزلنا إليهم المالئكة [بداية الجزء الثامن 

  إليِهِم المالئكة  كسر الميم وصالً  إليِهم المالئكة  ١١١
     قللها  الموتى  ١١١
  منْزل  أسكن النون وخفف الزاي  أنه منَزل  ١١٤
  كلمات  د الميمزاد ألفاً بع  كلمتُ  ١١٥
  فُصل،حرم  بناهما للمجهول  فصَل لكم ما حرم  ١١٩
  لَيِضلّون  فتح ضمة الياء  لَيِضلُّون  ١١٩
     أمالهما  الناِس،للكافرين  ١٢٢
  رساالِته  زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء  رساَلتَه  ١٢٤

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٢٧
  نحشرهم  بالنون بدل الياء  ويوم يحشرهم  ١٢٨
     قللها  الدنيا  ١٣٠
   أمالها  كافرين  ١٣٠

      أمالهما  القرى ، الداِر   ١٣١،١٣٥
  فهو  أسكن الهاء  فهو  ١٣٦
  حرمظُّهورها  أدغم التاء في الظاء  حرمتْ ظُهورها  ١٣٨



  

  

  

٧٤

  قضلوا  أدغم الدال في الضاد  قد ضلوا  ١٤٠

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٤١
  خطْوات  أسكن الطاء  خطُوات  ١٤٢
  المعِز  فتح العين  المعِز  ١٤٣
  شهداء ِاذ  سهل الهمزة الثانية  شهداء ِإذ  ١٤٤
   أمالها  افترى  ١٤٤
  حملظّهورهما أدغم التاء في الظاء  حملتْ ظهورهما  ١٤٦

     قللها  قُـربى  ١٥٢
  تذّكّرون  شدد الذال  تَذَكَّرون  ١٥٢
  فقجاءكم  أدغم الدال في الجيم  فقد جاءكم  ١٥٧
  ربي إلى  فتح الياء وصالً  ربِي ِإلى  ١٦١
  قَـيماً  فتح القاف وشدد الياء مكسورة  ِقـيماً  ١٦٢

  وهو  أسكن الهاء  )معاً(وهو  ١٦٤،١٦٥
    أمالها  أخرى  ١٦٤

   . ] وإنه لغفور رحيم [:  نهاية الحزب األول من الجزء الثامن 
  وهو نهاية سورة األنعام

&    &    &    &  
  

  

  ـرافســورة األع
  رواية الدوري  الــــبــــــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     اإلمالة فيهن  ذكرى ، نار  ٢،١٢
  تذّكرون  شدد الذال  تذَكرون  ٣



  

  

  

٧٥

     قللها  دعواهم  ٥
  إجاءهم  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءهم  ٥

  تغفـلَّـنا  أدغم الراء في الالم بخلف عنه  تغِفر لنا  ٢٣
    قللها  التقوى  ٢٦
    أمالها  يراكم  ٢٧
  بالفحشاِء يتقولون  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  بالفحشاِء َأتقولون  ٢٨

  عليِهِم الضاللة  كسر الميم وصالً  عليِهم الضاللة  ٣٠
  يحِسبون  كسر السين  ويحسبون  ٣٠

     قللهما  الدنيا ، ألوالهم  ٣٢،٣٨
  ينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  ما لم ينَـزل  ٣٣
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        فإذا جاء أجلهم  ٣٤

  والتوسط
  جا أجلهم

     اإلمالة فيهما  الناِر، افترى  ٣٦،٣٧
  رسـلُنا  أسكن السين  رسلُنا  ٣٧

     اإلمالة فيهن  )معاً(كافرين ، أخراهم، الناِر   ٣٧،٣٨
  هؤالِء يضلونا  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  هؤالِء َأضلونا  ٣٨

     قللهما  أوالهم ، بسيماهم  ٣٩،٤٦
     أمالهما  ألخراهم ، الناِر  ٣٩،٤٤

  ال تُـفْتَح  خفف التاء  ال تُفَتَّح  ٤١
  تحتِهِم األنهار  كسر الميم وصالً  تحتِهم األنهار  ٤٣

  لقجاءت  أدغم الدال في الجيم  لقد جاءت  ٤٣
  ُأورتُّـموها  أدغم الثاء في التاء  أورثْتموها  ٤٣



  

  

  

٧٦

أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        بتلقاء أصحا  ٤٧
  والتوسط

  تلقا أصحاب

     أمالهن  ، الكافرين)معاً(الناِر  ٤٧،٥٠
     قللهما  بسيماهم،الدنيا  ٤٨،٥١

  الماِء يو ِمما  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  الماِء َأو مما  ٥٠
ولقد جئناهم ،     ٥٢،٥٣

  قد جاءت
ــاهم     أدغم الدال في الجيم ولقجئن

اءتقج  
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٥٧
أبدل الباء نوناً مـضمومة وضـم         بشْراً  ٥٧

  .الشين 
  نُـشُراً

  أقـلسحاباً  أدغم التاء في السين  َأقَلَّتْ سحاباً  ٥٧
  ميتْ  خفف الياء  ميت  ٥٧
    قللها  الموتى  ٥٧
  تذَّكرون  شدد الذال  تَذَكّرون  ٥٧
  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف  ٥٩
     أمالها  لنراك  ٦٠
  ُأبـِلغُكم  أسكن الباء وخفف الالم  أبـلِّـغُكم  ٦٠

     أمالها  لنراك  ٦٦
  ُأبـِلغُكم  أسكن الباء وخفف الالم  أبلِّغُكم  ٦٨

٦٩،٧٤ 
٧٣  

  إذْ جعلكم ، 
  قد جاءتكم

  أدغم الذال في الجيم
  أدغم الدال في الجيم

  إجعلكم 
  قجاءتكم

     أمالها  داِرهم  ٧٨
  َأاِانكمزاد همزة االستفهام وأدخـل ألفـا         إنكم  ٨١



  

  

  

٧٧

  بين الهمزتين وسهل الثانية
  قجاءتكم  أدغم الدال في الجيم  قد جاءتكم  ٨٥
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٨٧

  .] وهو خير الحاكمين [: نـهاية الجزء الثامن 
&    &     &     & 

    .]..  قال المأل الذين استكبروا [: بداية الجزء التاسع 
٩١،٩٣ 
٩٦،٩٧  

داِرهم، كافرين   
  )كله(القرى 

     اإلمالة فيهن

  نشاء وصبنا  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة   نشاء أصبنا  ١٠٠
٩٨،١٠١ 

١١٦  
القرى،الكافرين 

  الناِس
     اإلمالة فيهن

١٠١  
١٠٥  

  ولقد جاءتهم  
  قد جئتكم

  أدغم الدال في الجيم
  أدغم الدال في الجيم

  ولقجاءتهم
   قجئتكم

  رسلهم  أسكن السين  رسلهم  ١٠١
     قللهما  )معاً(موسى  ١٠٣،١٠٤

  معي بني  أسكن الياء وصالً  مِعي بني  ١٠٥
١١١  زاد همزة ساكنة بعد الجيم وضـم         أرِجه

  الهاء
أرجْئه  

زاد همزة االستفهام وأدخـل ألفـا         إن لنا  ١١٣
  بين الهمزتين وسهل الثانية

  أاِان لنا

    للهاق  ياموسى  ١١٥
    أمالها  الناِس  ١١٦

     )١٢٢،١٢٧،١٢٨وكذا في ( قللهن   )جميعاً(موسى   ١١٧



  

  

  

٧٨

  تَلَقَّف فتح الالم وشدد القاف  تلْقَف  ١١٧
زاد همزة االستفهام وسهل الثانيـة      ءامنتم  ١٢٣

  دون إدخال
  َأآمنتم

١٣٣  ،
١٣٤  

  عليِهم الطوفان 
   عليِهم الرجز

  عليِهِم الطوفان   كسر الميم وصالً
  عليِهِم الرجز

١٣١   
١٣٤  
١٣٨  

  بموسى
  ياموسى ادع

  يا موسى اجعل

  قللها 
  قللها لدى الوقف عليها 
  قللها لدى الوقف عليها

   
  
  

     تقليلها  الحسنى  ١٣٧
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٤٠

  و وعدنا  أسقط األلف بعد الواو  وواعدنا  ١٤٢
     )١٤٣،١٤٤(قللهن وكذا   )كلها(موسى  ١٤٢
     اختلس كسرة الراء  يأِرن  ١٤٣
١٤٣،  
١٤٤  

  )معاً( تراني 
   الناِس

  أمالها
  أمالها

   
  

  إني اصطفيتك  فتح الياء وصالً  إني اصطفيتك  ١٤٤

  قضلوا  أدغم الدال في الضاد  قد ضلوا  ١٤٩
١٤٩،  
١٥١،  
١٥٦  

  ويغفر لنا
   فاغفر لنا
  اغفر لي

     أدغم الراء في الالم بخلف عنه

١٥٠،١٥٥١
٥٢  

، ) معاً(موسى
  الدنيا

     التقليل فيهما



  

  

  

٧٩

  بعدي أعجلتم  فتح الياء وصالً  بعدي أعجلتم  ١٥٠
  تشاء ونت  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة  تشاء َأنت  ١٥٥

    قللها  الدنيا  ١٥٦
     قللهن  ، السلوى)معاً(موسى  ١٥٩،١٦٠

     أمالها  التوراة  ١٥٧
     اختلس ضمة الراء وأسكنها وجهان  يأمرهم  ١٥٧
١٥٧،  
١٦٠  

  عليِهم الخباِئث
  عليِهم الغمام

المن عليِهم  

  عليِهِم الخباِئث  كسر الميم فيهن وصالً

ــيِهِم  علــ
  الغمام

عليِهِم المن  
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  نغفر لكم  ١٦١
زاد ألفاً بعد الطـاء وفـتح اليـاء           خَِطيَئاِتكُم  ١٦١

  وحذف الهمزة والتاء
  خطاياكم

١٦٣  
١٦٧  

  ذ تأتيهم،إ
  وإذ تأذن

  ِإتَّـأتيهم  أدغم الذال في التاء
  ِإتَّـأذن

  معذرةٌ إلى  رفع التاء  معذرةً إلى  ١٦٤
  أفال يعقلون  بياء الغيبة  أفال تعقلون  ١٦٩

 . ] إنا ال نضيع أجر المصلحين [: نـهاية الحزب األول من الجزء التاسع 

&    &    &     & 
   ] وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة [:التاسع بداية الحزب الثاني من الجزء 

  ذرياِتهم  زاد ألفاً بعد الياء وكسر التاء   ذريتَهم  ١٧٢
١٧٢،  
١٧٣  

أن تقولوا 
  أوتقولوا

  أن يقولوا  بياء الغيبة فيهما
  أو يقولوا



  

  

  

٨٠

  ولقذّرأنا  أدغم الدال في الذال  ولقد ذرأنا  ١٧٩
    قللها  الحسنى  ١٨٠
    أمالها  الناِس  ١٨٧
سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها واو         السوء ِإن  ١٨٨

  مكسورة وجهان
ــسوء ِان  ال

  السوء ِون

  قُل ادعوا  ضم الالم وصالً  قِل ادعوا  ١٩٥
  كيدوني فال  أثبت ياء بعد النون وصالً  كيدوِن فال  ١٩٥
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٩٦
     أمالها  وتراهم  ١٩٨
 حذف األلف والهمـزة وزاد يـاء        طائف  ٢٠١

  .ساكنة قبل الفاء 
  طيف

  ∃ ]  وله يسجدون[: نهاية سورة األعراف  ∃
  



  

  

  

٨١

  
  سـورة األنــــفال 

  رواية الدوري  الــــبــــيــــــان  رواية حفص  رقم اآلية

٧،١٠،
١٤  

الكافرين،بشرى  
  للكافرين، النار

     أمالهن

  إتَّستغيثون  أدغم الذال في التاء  إذْ تستغيثون  ٩
يكم إذْ يغَـــشِّ  ١١

النعاس  
فتح الياء وأسكن الغين وفتح الشين      

  وألف بعدها ورفع السين
ــشَاكم  يغْـ

النعاس  
  وينِْزُل  أسكن النون وخفف الزاي  وينَزُل  ١١
١٨  ِهنن النون  موفتح الواو وشدد الهاء ونو  نهوم  
  كيد  نصب الدال  كيِد  ١٨
     أمالها  الكافرين  ١٨
  فقجاءكم  دال في الجيمأدغم ال  فقد جاءكم  ١٩
  فهو  أسكن الهاء  فهو  ١٩
  وِإن اهللا  كسر الهمزة  وَأن اهللا  ١٩
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  يغِفر لكم  ٢٩
  قسمعنا  أدغم الدال في السين  قد سمعنا  ٣١
  السماِء يو  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  السماِء َأو  ٣٢
     في الالم بخلف عنه أدغم الراء  يغفَر لهم  ٣٨
  قسلف  أدغم الدال في السين  ما قد سلف  ٣٨
  مضسـنت  أدغم التاء في السين  مضتْ سنت  ٣٨

  .] نعم المولى ونعم النصير [: نـهاية الجزء التاسع 

&    &     &     & 
   . ] واعلموا َأنما غنمتم من شيء [: بداية الجزء العاشر 



  

  

  

٨٢

٤١  
٤٢  

  القربى
  لقصوىالدنيا، ا

     قللهن

  بالِعدوة  كسر العين فيهما  )معاً(بالعدوة   ٤٢
٤٣،٤٧ 

٤٨  
أراكهم، دياِرهم  

  )معاً(الناِس 
     أمالهن

  وإزين  أدغم الذال في الزاي  وإذْ زين  ٤٨
     أمالها   ولو ترى  ٥٠ 

     فتح الياءين وصالً وأمال الراء  إني أرى ، إني أخاف  ٤٨
 بدل اليـاء وكـسر      بتاء الخطاب   وال يحسبن  ٥٩

  السين
  وال تحِسبن

  ضعفاً فإن تكن  ضم الضاد وبالتاء بدل الياء  ضعفاً فإن يكن   ٦٦
  تكون له أسرى  بالتاء بدل الياء وأمال الراء  يكون له أسرى  ٦٧
     قللها  الدنيا  ٦٧
  أختّم  أدغم الذال في التاء  أخذْتم  ٦٨

 ضم الهمزة وزاد ألفاً بعد الـسين        من األسرى   ٧٠ 
  وأمال الراء

  اُألسارى

    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  ويغِفر لكم  ٧٠
  ∃ نهاية سورة األنفال ∃

  



  

  

  

٨٣

  
  سـورة التوبة

  رواية الدوري  الــبــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهما  الكافرين،الناس  ٢،٣
  فهو  أسكن الهاء  فهو  ٣

     سهل الهمزة الثانية بدون إدخال  أئمةَ  ١٢
١٧  ِجد  أسكن السين وحذف األلف  يعمروا مساجدسم  
    أمالها  الناِر  ١٧

  أولياء ِان  سهل الهمزة الثانية  أولياء ِإن  ٢٣
  رحبـثُّـم  أدغم التاء في الثاء  رحبتْ ثم  ٢٥
    أمالها  الكافرين  ٢٦
  إن شاء ِان  سهل الهمزة الثانية  إن شاء ِإن  ٢٨
   ابنعزير  حذف التنوين  عزير ابن   ٣٠
    )وقفاً(أمالها  النصارى المسيح  ٣٠
  يضاهون  ضم الهاء وأسقط الهمزة  يضاِهئون  ٣٠
    قللها  أنى  ٣٠

  .] ولو كره المشركون [: نـهاية الحزب األول من الجزء العاشر 
&    &     &     & 

   .].  يا أيها الذين آمنوا [: بداية الحزب الثاني من الجزء العاشر 
اِر،الناِس، األحب  ٣٤،٣٥

  في ناِر
     أمالهن

  يِضل به  فتح الياء وكسر الضاد  يضل به  ٣٧
  سوء وعمالهم  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة  سوء َأعمالهم  ٣٧



  

  

  

٨٤

     أمالها  الكافرين  ٣٧
     قللهما  )معاً(الدنيا   ٣٨
     أمالها  الغاِر  ٤٠
     قللهما  السفلى ، العليا  ٤٠
  عليِهِم الشّقة   الميم وصالًكسر  عليِهم الشقة  ٤٢

     أمالها  بالكافرين  ٤٩
    قللها وقفاً   إحدى  ٥٢
     قللها  الدنيا  ٥٥

  تُنْزل  أسكن النون وخفف الزاي  أن تُنَزل  ٦٤
بياء مضمومة بدل النون المفتوحة       إن نَعفُ  ٦٦

  وفتح الفاء
  إن يعفَ

 بالتاء بدل النون وفتح الذال ورفع       نُعذِّب طائفةً  ٦٦
  ) .طائفة  (

 ــذَّب تُعــ
  طائفةٌ

     قللها  )معاً(الدنيا   ٦٩،٧٤
  رسلهم  أسكن السين  رسلهم  ٧٠

     التقليل  نجواهم  ٧٨
  استغفر لهم  ٨٠

  ال تستغفر لهم 
  إن تستغفر لهم

أدغم الراء في الالم بخلـف عنـه       
  فيهن

   

  
  

  معي عدواً  أسكن الياء وصالً  معي عدواً  ٨٣
     قللهما  ىالدنيا،المرض  ٨٥،٩١



  

  

  

٨٥

  أنزلسورة  أدغم التاء في السين  أنزلتْ سورة  ٨٦
   .] حزناً أال يجدوا ماينفقون [: نـهاية الجزء العاشر 

&     &     &     &  
   . ]…  إنما السبيل [: بداية الجزء الحادي عشر 

٩٤،  
١٠٠  

،)وقفاً(أخباِركم،سيرى
  األنصاِر

     أمالهن

  وءالس  ضم السين  دائرة السوء  ٩٨
زاد واواً بين الالم واأللف وكسر        إن صالتَك  ١٠٣

  التاء
  صلَواِتك

  مرجُئون  زاد همزة مضمومة بعد الجيم  مرجون  ١٠٦
    أمالها  )وقفاً(فسيرى  ١٠٥
١٠٧،  

١٠٨،١٠٩  

  الحسنى،
  التقوى ،تقوى

     التقليل فيهن

     أمالهما  هاٍر ، ناِر  ١٠٩
  تُقطع  ضم التاء  تَقَطَّع  ١١٠

     اإلمالة فيهما  رى،التوراةاشت  ١١١
    التقليل  قربى  ١١٣
     أمالها  األنصاِر  ١١٧
  تَزيغ  بتاء التأنيث بدل الياء  يزيغ  ١١٧
  رُؤف  حذف الواو  رُؤوف  ١١٧
  عليِهِم األرض  كسر الميم وصالً   عليِهم األرض  ١١٨

     أمالهما  الكفاِر، يراكم  ١٢٣،١٢٧



  

  

  

٨٦

  أنزلسورة  في السينأدغم التاء   )معاً(أنزلتْ سورة  ١٢٤،١٢٧
  لقجاءكم  أدغم الدال في الجيم  لقد جاءكم  ١٢٨
  رُؤف  حذف الواو  رؤوف  ١٢٨
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١٢٩

  ∃ نهاية سورة التوبة ∃
  

  υسـورة  یونس
  رواية الدوري  الـــبـــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمال الراء  الر  ١
     أمالها  للناِس  ٢
سر السين وحذف األلف وأسكن     ك  لساِحر  ٢

  الحاء
  لِسحر

  تذّكرون  شدد الذال  تذَكرون  ٣
     أمالها  والنهاِر  ٦

     قللهما  )معاً(الدنيا،دعواهم  ٧،١٠
  تحتِهِم األنهار  كسر الميم وصالً  تحتِهم األنهار  ٩

١١،١٦
،١٧  

ــاِس،أدراكم  للن
  افترى 

     أمالهن

  سلنارسلهم،ر  أسكن السين  رسلهم،رسلنا  ١٣،٢١
  لي أن  فتح الياء وصالً  يكون لي أن  ١٥
  نفسي إن ،   ١٥

  إني أخاف، 
  نفسي إن  فتح الياء وصالً

  إني أخاف 
  لبتُّ  أدغم الثاء في التاء  لبثت  ١٦



  

  

  

٨٧

٢٣  رفع العين  متاع  متاع  
     قللها  الدنيا   ٢٣
     أمالها  إلى داِر   ٢٥
 سهل الهمزة الثانية وأبـدلها واواً       يشاء إلى  ٢٥

  )وجهان(مكسورة 
يشاء ِالـى،   

  يشاء ِولى
  . ] إلى صراط مستقيم [: نـهاية الحزب األول من الجزء الحادي عشر 

&     &     &     & 
   . ]…  للذين أحسنوا الحسنى [: بداية الحزب الثاني 

    قللها  الحسنى  ٢٦
    .أمالها   الناِر  ٢٧
  ميِت ، الميتَال  خفف الياء مسكنة   الميِت ،الميتَ  ٣١

     قللهما  )معاً(فأنى  ٣٢،٣٤
     اختلس فتحة الهاء بدل الكسر  ال يِهدي  ٣٥

     أمالهما  يفترى،افتراه  ٣٧،٣٨
  نحشرهم  بالنون بدل الياء  يحشرهم  ٤٥
     أمالها  النهاِر  ٤٥
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        جاء أجلهم  ٤٩

  والتوسط
  جا أجلهم

  وربي ِإنه  ء وصالًفتح اليا  وربي ِإنه  ٥٣
  قجاءتكم  أدغم الدال في الجيم  قد جاءتكم  ٥٧
    أمالها  الناِس  ٦٠
  إتّـفيضون  أدغم الذال في التاء  إذْ تفيضون  ٦١
     أمالها  البشرى  ٦٤



  

  

  

٨٨

     قللهما  )معاً(الدنيا  ٦٤،٧٠
  شركاء ِان  سهل الهمزة الثانية  شركاء ِإن  ٦٦

  ) ٨٠،٨١،٨٤،٨٧،٨٨(قللها وكذا في   )جميعاً(موسى   ٧٥،٧٧
زاد همزة استفهام وله في همـزة         به السحر  ٨١

  الوصل التسهيل واإلبدال
  أاَلسحر
  ءالسحر

     قللهما  لموسى ،الدنيا  ٨٣،٨٨
     أمالها  الكافرين    ٨٦
  ليضلوا  فتح الياء  ليضلوا  ٨٨

    أمالها   الناِس  ٩٢
  لقجاءك  أدغم الدال في الجيم  لقد جاءك  ٩٤
     قللها  االدني  ٩٨

  قُل انظروا  ضم الالم وصالً  قِل انظروا  ١٠١
  رسلنا  أسكن السين  رسلنا  ١٠٣
  نُنَج  فتح النون الثانية وشدد الجيم  نُـنِْج  ١٠٣

  وهو  أسكن الهاء  )معاً(وهو  ١٠٧،١٠٩
  قجاءكم  أدغم الدال في الجيم   قد جاءكم  ١٠٨

  ∃  υ نهاية سورة يونس∃
  

  υسورة  هـود
  رواية الدوري  الــبــيــان  رواية حفص  يةرقم اآل

     أمال الراء  الر  ١
  فإني أخاف  فتح الياء وصالً  فإني أخاف   ٣
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤



  

  

  

٨٩

  .] إنه عليم بذات الصدور [: نـهاية الجزء الحادي عشر 
&     &     &     & 

   ]ى اهللا رزقها  وما من دآبة في األرض إال عل[: بداية الجزء الثاني عشر 
  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٧

  عنّي إنه   فتح الياء وصالً  عني إنه  ١٠
    أمالها  افتراه  ١٣

     قللهما  الدنيا ، موسى  ١٥،١٧
     أمالهما  الناِس ، افترى  ١٧،١٨

  تذَّكرون   شدد الذال فيهما  ) معاً(تذَكّرون   ٢٤،٣٠
  َأني لكم  فتح الهمزة  إني لكم  ٢٥
  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف   ٢٦
     أمالهن  ،نرى)معاً(ما نراك   ٢٧
  بادئ الرأي  أبدل الياء همزة  بادي الرأي  ٢٧
  فَعِميت  فتح العين وخفف الميم  فعمـيت  ٢٨
ولكنــــي   فتح الياء وصالً وأمال الراء  ولكني أراكم  ٢٩

  أراكم
  إني إذاً  فتح الياء وصالً  إني إذاً  ٣١
  قجادلتنا  أدغم الدال في الجيم   قد جادلتنا  ٣٢
  نصحي إن   فتح الياء وصالً  نصحي إن  ٣٤
     أمالها   افتراه  ٣٥
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        جاء أمرنا  ٤٠

  والتوسط
  جا أمرنا



  

  

  

٩٠

  من كِل زوجين  حذف التنوين   من كٍل زوجين  ٤٠

  مجراها  ضم الميم وأمال الراء   مجراها  ٤١
  هيو  أسكن الهاء  وِهي  ٤٢
٤٢  كسر الياء  يا بني  نييا ب  
     أمالها   الكافرين   ٤٢
  ويا سماء وقلعي  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة  ويا سماء أقلعي  ٤٤

  فال تسألني ما  أثبت الياء وصالً  فال تسألِْن ما  ٤٦
  إني أعظك،  ٤٦،٤٧

  إني أعوذ
  إني أعظك  فتح الياء وصالً

  إني أعوذ
     )بخلف عنه(أدغم الراء في الالم   تغِفر لي  ٤٧
    أسكن الياء خالفاً ألصله  ترحمني أكن  ٤٧

     أمالهما  اعتراك ، جبار  ٥٤،٥٩
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        جاء أمرنا  ٥٧

  والتوسط
  جا أمرنا

     قللها  الدنيا  ٦٠

٦٥،٦٧
،٦٩  

داِركم،ديــاِرهم 
  ، بالبشرى

     اإلمالة فيهن

ى الهمزتين مع القـصر     أسقط إحد   جاء أمرنا  ٦٦
  والتوسط

  جا أمرنا

  إن ثموداً  نون ثمود  أال إن ثمودا  ٦٨
  ولقجاءت  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءت  ٦٩
  رسلنا  أسكن السين  رسلنا  ٦٩



  

  

  

٩١

     أمال الهمزة  رأى أيديهم  ٧٠
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        وراِء إسحاق  ٧١

  والتوسط
  ورا إسحاق

٧١  باءضم ال  يعقوب  يعقوب  
     قللها  يا ويلتى  ٧٢
أدخل الفاً بين الهمـزتين وسـهل         أألد  ٧٢

  الثانية
  أااَلد

    أمالها  البشرى  ٧٤
٧٦  جاء ـاء  أدغم الدال في الجيم  قدقج  
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        جاء أمر  ٧٦

  والتوسط
  جا أمر

  رسلنا  أسكن السين  رسلنا  ٧٧
  تخزوني في  اء وصالً أثبت الي  وال تخزوِن في  ٧٨
  ضيفي أليس  فتح الياء وصالً  ضيفي أليس  ٧٨
  إال امرأتُك  ضم التاء  إال امرأتَك  ٨١

 وما هي مـن الظـالمين       [:  نـهاية الحزب األول من الجزء الثاني عشر        
  .]ببعيد 

&     &     &     & 
   . ] وإلى مدين أخاهم شعيباً [: بداية الحزب الثاني 

  كمإني أرا  ٨٤
  إني أخاف

  فتح الياء وصالً وأمال الراء 
  فتح الياء وصالً

  إني أراكم 
  إني أخاف

  أصلواتُك  زاد واواً بعد الالم  أصالتُك  ٨٧
نشاء ِانـك،   سهل الهمزة الثانية وأبـدلها واواً        نشاء إنك  ٨٧



  

  

  

٩٢

  نشاء ونك  )وجهان(مكسورة 
  توفيقي إال  ٨٨،٨٩

   شقاقي أن
  فيقي إالتو  فتح الياء فيهما وصالً

  شقاقي أن
  أرهطي أعز  فتح الياء وصالً  أرهطي أعز  ٩٢
     أمالها  لنراك  ٩١
  واتختّموه  أدغم الذال في التاء  واتخذْتموه  ٩٢
٩٤  

١٠١  
  جاء أمرنا 

  جاء أمر
أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر      

  والتوسط
  جا أمرنا
  جا أمر

     أمالها  دياِرهم  ٩٤
  بعد ثّمود  لثاءأدغم التاء في ا  بعدتْ ثمود  ٩٥
     قللها  موسى  ٩٦

     أمالهما  )معاً(القرى  ١٠٠،١٠٢
  وهي  أسكن الهاء  وِهي  ١٠٢
  يوم يأتي ال  أثبت ياء بعد التاء وصالً  يوم يأِت ال  ١٠٥
     أمالها   الناِر  ١٠٦

  سِعدوا  فتح السين  سِعدوا   ١٠٨
     قللها  )وقفاً(موسى  ١١٠
  لَما  خفف الميم  لَـمـا  ١١١
     أمالهما  النهاِر، ذكرى  ١١٤
     أمالها  القرى  ١١٧
     أمالها  الناِس  ١١٩
     أمالها  ذكرى  ١٢٠
  يرِجع  فتح الياء وكسر الجيم  إليه يرجع  ١٢٣



  

  

  

٩٣

  يعملون  بياء الغيبة  تعملون  ١٢٣
  ∃ υ نهاية سورة هود ∃

  

  υسورة یــوســــف 
  رواية الدوري  الـــــبــــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية

    أمال الراء  الر  ١
٥  كسر الياء  يا بني  يا بني  
     قللها  رؤياك  ٥

١٢  ويلعب بالنون بدل ياء الغيبة  يرتع  ونلعب نرتع  
  جاء سـيارة  أدغم التاء في السين  جاءتْ سيارة  ١٩
زاد ياء مفتوحة بعد األلف وله في األلف بعـد            يا بشرى  ١٩

  الراء الفتح واإلمالة والتقليل
   بشراييا

     أمالهما  اشتراه ، الناس  ٢١
  ربي أحسن  فتح الياء وصالً  ربي أحسن  ٢٣

     أمال الهمزة فيهما  )معاً(رأى  ٢٤،٢٨
  الفحشاء ِانه  سهل الهمزة الثانية  الفحشاء ِإنه  ٢٤
  المخِلصين  كسر الالم  المخلَصين  ٢٤

  وهو  أسكن الهاء  )معاً(وهو  ٢٦،٢٧

  قشَّغفها  دال في الشين أدغم ال  قد شغفها   ٣٠
    أمالها  لنراها  ٣٠
  حاشا هللا  أثبت ألفاً بعد الشين وصالً  حاشَ هللا  ٣١
     أسكن الياء خالفاً ألصله  يدعونني إليه  ٣٣
  إني أراني  فتح الياء في الكلمتين وأمال الراء  )معاً(إني َأراني   ٣٦
     اإلمالة فيها  نراك  ٣٦



  

  

  

٩٤

  ربي إني  فتح الياء  ربي إني  ٣٧
  آبائي إبراهيم  فتح الياء  آبائي إبراهيم  ٣٨

     اإلمالة فيهن   )كله(الناِس   ٣٨،٤٠
أدخل ألفاً بين الهمـزتين وسـهل         أأرباب  ٣٩

  الثانية
  أااَرباب

  إني أرى  فتح الياء وأمال الراء  إني أرى  ٤٣
  المُأل وفتوني  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة  المأل أفتوني   ٤٣
     قللهما  ، للرؤيارؤياي   ٤٣
  لعلي أرجع  فتح الياء وصالً  لعلي أرجع  ٤٦
     أمالها  الناِس  ٤٦
  دْأباً  أسكن الهمزة  دَأباً  ٤٧
  حاشا هللا  أثبت ألفاً بعد الشين وصالً  حاشَ هللا   ٥١

  .] وأن اهللا ال يهدي كيد الخائنين [: نـهاية الجزء الثاني عشر 
&    &    &    & 

   . ]..  وما ُأبرئ نفسي إن النفس [: الث عشر بداية الجزء الث
  نفسي إن  فتح الياء وصالً  نفسي إن  ٥٣
  بالسو إال  أسقط إحدى الهمزتين مع القصر والمد  بالسوِء إال  ٥٣
  ربي إن  فتح الياء وصالً  ربي إن  ٥٣
  وجاء ِاخوة  سهل الهمزة الثانية  وجاء إخوة  ٥٨
  لفتيِتِه   النونحذف األلف وأثبت تاء بدل  لفتيانه  ٦٢
كسر الحاء وأسقط األلف وأسـكن        حاِفظاً  ٦٤

  الفاء
  ِحفْظاً

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٦٤



  

  

  

٩٥

  تؤتوني  أثبت الياء وصالً  تؤتوِن  ٦٦
     أمالها   للناِس  ٦٨
  إني أنا  فتح الياء وصالً   إني أنا  ٦٩
  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٧٥
  وعاِء يخيه   ياء مفتوحةأبدل الهمزة الثانية  )معاً(وعاِء َأخيه  ٧٦
  درجاِت من   أسقط التنوين  درجاٍت من   ٧٦

  فقسرق  أدغم الدال في السين  فقد سرق  ٧٧
     أمال الراء  نراك  ٧٨
  لي أبي أو  فتح الياءين وصالً  لي أبي أو  ٨٠

  وهو،فهو  أسكن الهاء   وهو،فهو  ٨٠،٨٤
     قلل األلف   يا أسفَى  ٨٤
  وحزني إلى  اء وصالًفتح الي  وحزني إلى  ٨٦
  أاِانك  أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل الثانية  أإنك  ٩٠
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٩٢

  إني أعلم   ٩٦،٩٨
  ربي إنه

  إني أعلم   فتح الياء فيهما وصالً
  ربي إنه

     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  استغفر لنا  ٩٧
     قللها   رؤياي  ١٠٠
  قجعلها  ال في الجيمأدغم الد  قد جعلها  ١٠٠
  بي إذ  فتح الياء وصالً  بي إذ  ١٠٠
  إخوتي إن  فتح الياء وصالً  إخوتي إن  ١٠٠
  يشاء ِانهسهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها واو         يشاء إنه  ١٠٠



  

  

  

٩٦

  يشاء ِونه  )وجهان(مكسورة 

     قللها   الدنيا  ١٠١
     أمالها   الناِس  ١٠٣
ـ    نوِحي  ١٠٩ د الحـاء  أبدل النون ياء والياء بع

  ألفاً
  يوحى

     أمالها   القرى  ١٠٩
  أفال يعقلون  بياء الغيبة بدل التاء  أفال تعقلون  ١٠٩
  كُذِّبوا  شدد الذال  قد كُِذبوا  ١١٠
١١٠  يزاد نوناً سـاكنة وخفـف الجـيم          فنُج

  وأسكن الياء
فَنُنِْجي  

    أمالها   يفترى  ١١١
  ∃  υ نهاية سورة يوسف ∃

  



  

  

  

٩٧

  
  سـورة الـرعـــد

  رواية الدوري  الـــبــــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمال الراء  المر  ١
     أمالها   الناِس  ١
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٣
  تسقى  بالتاء بدل الياء  يسقى  ٤

  تعجـفَّعجب  أدغم الباء في الفاء  تعجب فعجب  ٥
  أاِاذا،أاِانا  سهل الهمزة الثانية فيهما مع اإلدخال  أإذا،أإنا  ٥
     أمالها   الناِر  ٥
  قبلِهِم المثُالث  كسر الميم وصالً  قبلِهم المثُالث  ٦
٨ ،    ٦ 

١٠  
للناِس، بمقداٍر،  

  بالنهاِر
     أمالهن

     قللها   ُأنثى  ٨
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١٣
     أمالها   الكافرين  ١٤
  أفاتختّم  أدغم الذال في التاء  أفاتخذْتم  ١٦
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١٦
  توقدون  بتاء الخطاب  يوقدون  ١٧
     أمالها   الناِر  ١٧
  لربهِم الحسنى  كسر الميم وصالً وقلل الحسنى  لربِهم الحسنى  ١٨

  . ] وبئس المهاد [: نـهاية الحزب األول من الجزء الثالث عشر 
&     &      &      & 

   . ]..  أفمن يعلم أنما أنزل إليك [: بداية الحزب الثاني 



  

  

  

٩٨

٢٢،٢٤
٢٦،٢٩  

) معاً وقفاً (عقبى
  الدنيا، طوبى

     قللهن

     أمالهن  )كله (الداِر   ٢٢،٢٤،٢٥
  عليِهِم الذي  كسر الميم وصالً  عليِهم الذي  ٣٠

     قللهما  الموتى ، الدنيا  ٣١،٣٤
     أمالها   داِرهم  ٣١
  أختّهم  أدغم الذال في التاء  أخذْتهم  ٣٢
  وصدوا  فتح الصاد  وصدوا  ٣٣

  أكْلها  أسكن الكاف  هاُأكُلُ  ٣٥
     قللهما وقفاً  )معاً وقفاً(عقبى  ٣٥،٤٢
     أمالهما  الكافرين  ٣٥
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤١
  وسيعلم الكاِفر  فتح الكاف وزاد ألفاً بعدها وكسر الفاء  وسيعلم الكُفَّار  ٤٢

     أمالها  الداِر  ٤٢
  ∃ نهاية سورة الرعد ∃

  

  υسـورة إبــراهـــیــم 
  رواية الدوري  الـــبـيــان  رواية حفص  اآليةرقم 

     أمالهن  الر، للكافرين  ١،٢
     التقليل فيهن  )معاً(الدنيا،موسى  ٤،٥،٦

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ٤
     أمالها  صباٍر  ٥
  وإتّأذن  أدغم الذال في التاء  وإذْ تأذن  ٧



  

  

  

٩٩

٩،١٠،١١ 

١٣  
) كله  (رسلهم  
  ِلرسلهم

  رسلهم  أسكن السين فيهن

  سبلنا  أسكن الباء   سبلَنا  ١٢
     أمالها   جباٍر  ١٥
  لي عليكم  أسكن الياء  لي عليكم  ٢٢
  أشركتموني من  زاد ياء بعد النون وصالً  أشركتموِن من  ٢٢
  أكْلها  أسكن الكاف  ُأكُلها  ٢٥

     اإلمالة فيهما  للناِس،قراٍر  ٢٥،٢٦
     قللها   الدنيا  ٢٧

٢٨،٣٠
٣٦،٣٧  

البواِر، النـاِر،   
  )معاً(الناِس

     أمالهن

  ليضلوا  فتح الياء  ليضلوا  ٣٠
٣١  ، ال بيع  

  ال خالٌل
  ال بيع ،  بناهما على الفتح  

  ال خالَل
  إني أسكنت  فتح الياء  إني أسكنت  ٣٧
  دعائي ربنا  أثبت الياء وصالً  دعاِء ربنا  ٤٠
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  اغفر لي  ٤١
   تحِسبن  كسر السين فيهما  )معاً(تحسبن   ٤٢،٤٧
  يأتيِهِم العذاب  كسر الميم وصالً  يأتيِهم العذاب  ٤٤

      أمالهما  القهاِر،للناِس   ٤٨،٥٢
  ∃  والجزء الثالث عشرυنـهاية سورة إبراهيم  ∃

  



  

  

  

١٠٠  

  سـورة الـحــجــر
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية 

     ها أمال  الر  ١
  ربما  شدد الباء   ربما  ٢
  يلهِهِم األمل  كسر الميم وصالً  يلهِهم األمل  ٣
أبدل النون األولى تاء مفتوحة        نُـنَزُل المالئكةَ  ٨

  وفتح الزاي ورفع المالئكة
ــزل  تَنَــ

  المالئكةُ
  خلسنة  أدغم التاء في السين  خلت سنة  ١٣
  علناولقج  أدغم الدال في الجيم  ولقد جعلنا  ١٦
    أمالها   ناِر  ٢٧
  المخِلصين  كسر الالم  المخلَصين  ٤٠

  عبادي أني أنا  فتح الياءين وصالً  عبادي أني أنا  ٤٩
  إدخلوا  أدغم الذال في الدال  ِإذْ دخلوا  ٥٢
  يقِنط  كسر النون  يقنَط  ٥٦
٦١  
٦٧  

  جاء آل
  جاء َأهل

أسقط إحـدى الهمـزتين مـع       
  القصر والتوسط

  جا آل
  جا أهل

  إني أنا  فتح الياء  إني أنا  ٨٩

  ∃نهاية سورة الحجر  ∃

  
  
  



  

  

  

١٠١  

  
  سورة الـنـحـل

  رواية الدوري  الـــبـــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية 

  ينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  ينَزل  ٢
  لرُؤف  حذف الواو  لرؤوف  ٧

  والنجوم مسخراٍت  نصبها  والنجوم مسخراتٌ  ١٢

  ووه  أسكن الهاء  وهو  ١٤
    أمالها وقفاً   وترى الفلك  ١٤
  تذّكرون  شدد الذال  تذَكرون  ١٧
  تدعون  بتاء الخطاب  يدعون  ٢٠
     أمالها   ومن أوزاِر  ٢٥
  عليِهِم السقف  كسر الميم وصالً   عليِهم السقف  ٢٦
     أمالها   الكافرين  ٢٧

     قللها   الدنيا  ٣٠
ضم الهاء وفتح الـدال وأبـدل         ال يهِدي  ٣٧

  اًالياء ألف
  

  ال يهدى
     أمالهما  الناِس ، للناس  ٣٨،٤٤

     قللها   الدنيا  ٤١
  يوحى  أبدل النون ياء وأبدل الياء ألفاً  نوحي  ٤٣
  بِهِم األرض  كسر الميم وصالً   بِهم األرض  ٤٥
  لرُؤف  حذف الواو  لرؤوف  ٤٧
  تتفيؤ  بتاء التأنيث بدل الياء  يتفيؤ  ٤٨

  . ] ويفعلون ما يؤمرون[: ابع عشر نـهاية الحزب األول من الجزء الر



  

  

  

١٠٢  

&     &     &    & 

   . ] وقال اهللا ال تتخذوا إلهين اثنين [: بداية الحزب الثاني 
     قللهما  باألنثى،الحسنى  ٥٨،٦٢
  ،فهو٠وهو  أسكن الهاء   )معاً(وهو، فهو  ٥٨،٦٣

     أمالها   يتوارى  ٥٩
أسقط إحـدى الهمـزتين مـع         جاء َأجلهم  ٦١

  صر والتوسطالق
  جا أجلهم

    أمالها   للناِس  ٦٩

  فهو،وهو أسكن الهاء فيهن  )معاً(فهو، وهو  ٧٥،٧٦
  ظعنكم  فتح العين  ظعنكم  ٨٠
    أمالهما  وأوباِرها،وأشعاِرها  ٨٠

     أمال الهمزة وقفاً  )معاً(رأى  ٨٥،٨٦
  إليِهِم القول  كسر الميم وصالً   إليِهم القول  ٨٦
    أمالها   بشرى  ٨٩

     قللهما  القربى، أنثى  ٩٠،٩٧
  تذّكرون  شدد الذال  تذَكرون  ٩٠
  وقجعلتم  أدغم الدال في الجيم  وقد جعلتم  ٩١
  ولَيجزين  بياء الغيبة بدل النون  ولنَجِزين  ٩٦
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٩٧

  ينِْزل أسكن النون وخفف الزاي  ينَزُل  ١٠١
١٠٢،١٠٧١

٠٨  
بشرى،الكافرين 

  أبصاِرهم
    أمالهن



  

  

  

١٠٣  

  ال يهديِهِم اهللا كسر الميم وصالً   ال يهديِهم اهللا  ١٠٤

    قللها   الدنيا  ١٠٧

  ولقجاءهم أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءهم  ١١٣
    قللها   الدنيا  ١٢٢

  وهو ، لهو أسكن الهاء فيهما  وهو ، لهو  ١٢٥،١٢٦
 & نـهاية سورة النحل والجزء الرابع عشر &

  

  راءسورة اإلس
  رواية الدوري  الـــبــيــــان  رواية حفص   رقم اآلية

     أمالهن  أسرى،الدياِر،للكافرين  ١،٥،٨
     قللها وقفاً  موسى الكتاب  ٢
  أال يتخذوا  بياء الغيبة  أال تتخذوا  ٢
     قللها   أوالهما  ٥

     أمالهما  النهاِر،ُأخرى  ١٢،١٥
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١٩

  ُأفِّ  حذف التنوين  أفٍّ  ٢٣
     قللها   القُربى  ٢٦
  فقجعلنا  أدغم الدال في الجيم  فقد جعلنا  ٣٣
  القُسطاس  ضم القاف  الِقسطاس  ٣٥
٣٨  فتح الهمزة وأبدل الهـاء تـاء         سيُئه

  مفتوحة
  

  سيئةً
  ولقصرفنا  أدغم الدال في الصاد  ولقد صرفنا  ٤١
  كما تقولون  بتاء الخطاب  كما يقولون  ٤٢



  

  

  

١٠٤  

    أمالها   مأدباِرِه  ٤٦
     قللها   نجوى  ٤٧
أإذا كنا،أإنــــا   ٤٩

  لمبعوثون
أدخل بين الهمزتين ألفاً وسهل     

  الهمزة الثانية
  أاِاذا،أاِانا

  قُل ادعوا  ضم الالم وصالً  قِل ادعوا  ٥٦
  إلى ربِهِم الوسيلة  كسر الميم وصالً   إلى ربِهم الوسيلة  ٥٧

     أمالهما  بالناِس، للناِس  ٦٠
ل ألفاً بين الهمزتين وسهل     أدخ  أأسجد  ٦١

  الثانية
  أااَسجد

  أخرتني إلى  أثبت ياء بعد النون وصالً  أخرتِن إلى  ٦١
  أذهفَّمن  أدغم الباء في الفاء  أذهب فمن  ٦٣
  ورجِلك  أسكن الجيم  ورِجِلك  ٦٤
  نخسف،نرسل  بالنون بدل ياء الغيبة  يخسف،يرسَل  ٦٨

  نعيدكم،فنرسل،فنغرقكم  اء الغيبةبالنون بدل ي  يعيدكم،فيرسل،فيغرقكم  ٦٩

    قللها  أخرى  ٦٩

    أمالها   )األولى(أعمى   ٧٢
  فهو أسكن الهاء   فهو   ٧٢
  خَلْفك  أسكن الالم وحذف األلف  ِخالفَك  ٧٦
  ونُنِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  ونُنَزل  ٨٢
  ولقصرفنا  أدغم الدال في الصاد  ولقد صرفنا  ٨٩
     ها أمال  للناِس،الناِس  ٨٩
  تفَجر  ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة  تَـفْجر  ٩٠
  كسفاً  أسكن السين  ِكسفاً  ٩٢



  

  

  

١٠٥  

  تُـنِْزل  خفف النون وكسر الزاي  تُـنَزَل  ٩٣
  إجاءهم  أدغم الذال في الجيم  إذ جاءهم  ٩٤
  المهتدي ومن  أسكن الهاء وأثبت الياء وصالً  فهو المهتِد من  ٩٧

  خبزدناهم  دغم التاء في الزايأ  خبت زدناهم  ٩٧
أإذا كنا،أإنــــا   ٩٨

  لمبعوثون
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل     

  الثانية
  أاِاذا،أاِانا

  ربي إذاً  فتح الياء وصالً  ربي إذاً  ١٠٠
  . ] خلقاً جديداً [: نـهاية الحزب األول من الجزء الخامس عشر 

&     &      &     & 
   . ]… أولم يروا أن اهللا  [: بداية الحزب الثاني 

    قللهما  )معاً (موسى   ١٠١
  إجاءهم أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءهم  ١٠١
  هؤال إن  أسقط الهمزة األولى مع القصر والتوسط  هؤالِء إن  ١٠٢
    أمالها   الناِس  ١٠٦
  قِل ادعوا   ١١٠

  أِو ادعوا
  ضم الالم وصالً

 ضم الواوا وصالً

  قُل ادعوا
  أو ادعوا

   قللها   الحسنى  ١١٠
  ∃ نهاية سورة اإلسراء ∃

  



  

  

  

١٠٦  

  

  سورة الـكـهــف
  رواية الدوري  الـبــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية 

  عوجاً قيماً  ال سكت بينهما مع اإلخفاء  عوجاً  قيماً  ١،٢
     أمالهما  آثاِرهم،افترى  ٦،١٥

  تزاور  شدد الزاي   تَزاور  ١٧
  لمهتديا  زاد ياء وصالً  المهتِد ومن  ١٧
  وتحِسبهم  كسر السين  وتحسبهم  ١٨
  لبتّم  أدغم الثاء في التاء  ) معاً(لبثتم  ١٩
  بورِقكم  أسكن الراء  بوِرقكم  ١٩
  ربي َأعلم  فتح الياء وصالً  ربي َأعلم  ٢٢
  يهديني ربي  زاد ياء وصالً  يهديِن ربي  ٢٤
     قللها   الدنيا  ٢٨
  ِم األنهارتحتِه  كسر الميم وصالً   تحتِهم األنهار  ٣١

  أكْلها  أسكن الكاف  أكُلَها  ٣٣
  ثُمر،بثُمره  ضم الثاء وأسكن الميم   ثَمر، بثَمره  ٣٤،٤٢

  وهو، وهي  أسكن الهاء فيهن  وِهي،)جميعاً(وهو  ٣٤
  بربي أحدا   ٣٨،٤٠

  ربي أن
  بربي أحد  فتح الياء وصالً

  ربي أن
  إدخلت  أدغم الذال في الدال  إذ دخلت  ٣٩

   ترن أناإن  ٣٩،٤٠
  يؤِتين خيراً

  إن ترني أنا  أثبت الياء وصالً فيهما
  يؤتيني خيراً

  الحقُّ  رفع القاف  الحقِّ  ٤٤
  عقُباً  ضم القاف  عقْباً  ٤٤



  

  

  

١٠٧  

     قللهما   )معاً(الدنيا  ٤٥،٤٦
بالتاء بدل النون وفـتح اليـاء         نسير الجباَل  ٤٧

  ورفع الالم
  تُسير الجباُل

     مالة فيهماااإل  فترى،)وقفاً(وترى  ٤٧،٤٩
  لقجئتمونا  أدغم الدال في الجيم  لقد جئتمونا  ٤٨

     أمالها  )وقفاً(ورأى  ٥٣
  ولقصرفنا  أدغم الدال في الصاد  ولقد صرفنا  ٥٤

     أمالهما  للناِس ، القرى  ٥٤،٥٩
  إجاءهم  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءهم  ٥٥
  ِقبالً  كسر القاف وفتح الباء  قُـبالً  ٥٥
٥٥  ؤاً  أبدل الواو همزة  واًهزهز  
  لمهلَكهم  ضم الميم وفتح الالم  لمهلكهم  ٥٩
     قللها   موسى  ٦٠
  أنسانيِه إال  كسر الهاء  أنسانيه إال  ٦٣

  نبغي، تعلمني  أثبت الياء وصالً  نبِغ ، تعلمِن  ٦٤،٦٦

     أمالها   آثاِرهما  ٦٤
  رشَداً  فتح الراء والشين  رشْداً  ٦٦

  معي صبراً  أسكن الياء  )معاً(معي صبراً  ٦٧،٧٢
  لقجئت  أدغم الدال في الجيم  )معاً(لقد جئت  ٧١،٧٤

  زاكية  زاد ألفاً بعد الزاي وخفف الياء  زكية  ٧٤
  . ] لقد جئت شيئاً نكراً [: نـهاية الجزء الخامس عشر 

&    &    &    & 
   . ] صبراً  قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي[: بداية الجزء السادس عشر 



  

  

  

١٠٨  

  معي صبراً أسكن الياء  معي صبراً  ٧٥
خفف التاء وكسر الخاء وأدغم       لتَّخذْت  ٧٧

 الذال في التاء

  لِتِختّ

  يبدلَهما فتح الباء وشدد الدال  يبـِدلَهما  ٨١
  فاتَّبع  وصل الهمزة وشدد التاء  )جميعاً(فأتبع  ٨٥
  ء الحسنىجزا حذف التنوين وقلل الحسنى  جزاء الحسنى  ٨٨

  فاتَّبع  وصل الهمزة وشدد التاء مفتوحة  )معاً(ثم أتبع  ٨٩،٩٢
  ياجوج وماجوج أبدل الهمزة فيهما  يأجوج ومأجوج  ٩٩
  الصدفين ضم الصاد والدال  الصدفَين  ٩٦
  دكّـاً نون الكاف بالنصب وحذف الهمزة  دكاء  ٩٨

    أمالها   للكافرين  ١٠٠
فتح الياء وسهل الهمزة الثانيـة        من دوني أولياء ِإنا  ١٠٢

  وصالً
   من دونـي

  أولياء ِانا
     أمالها   الكافرين  ١٠٢
     قللها   الدنيا  ١٠٤
  يحِسبون  كسر السين  يحسبون  ١٠٤
  هزءاً  أبدل الواو همزة  هزواً  ١٠٦

  ∃نـهاية سورة الكهف  ∃
  



  

  

  

١٠٩  

  

  سورة مـریـم
  ريرواية الدو  الـــبــــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية

أمال الهاء وأدغم دال الـصاد        كهيعص ذكر  ١
  في الذال

   

زاد همزة مفتوحة بعد األلـف        زكريا إذ  ٢
  وسهل الهمزة الثانية

 زكرياء ِاذ

  يرثْني ويرثْ  جزم الفعلين  يرثُني ، ويرثُ  ٦
زاد همزة مضمومة بعد األلف       يا زكريا إنا  ٧

وسهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها      
  نوجها. واواً مفتوحة 

   زكرياء ِانا
  زكرياء ونا

    قللهما  يحيى،أنى  ٧،٨
  عِتيا  ضم العين  ِعِتيا  ٨

  لي آيه  فتح الياء وصالً   لي آيه  ١٠
  إني أعوذ  فتح الياء وصالً  إني أعوذ  ١٨

     قللهما  يا يحيى ، أنى   ١٢،٢٠
هب  ١٩   ِليهب  بالياء بدل الهمزة  ألَِ
    أمالها   للناس  ٢١

  مت  يم ضم الم  ِمتُّ  ٢٣
  ِنسياً  كسر النون  نَسياً  ٢٣
  من تحتَها  فتح الميم ونصب تحتها  ِمن تحتها  ٢٤
  قجعل  أدغم الدال في الجيم  قد جعل  ٢٤
  تَساقَط  فتح التاء والقاف وشدد السين  تُساِقط  ٢٥
  لقجئت  أدغم الدال في الجيم  لقد جئت  ٢٧



  

  

  

١١٠  

  قوُل الحق  رفع الالم  قوَل الحق  ٣٤
  وَأن اهللا  فتح الهمزة   وإن اهللا  ٣٦
  قجاءني  أدغم الدال في الجيم   قد جاءني  ٤٣
  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف  ٤٥
  ربي إنه  فتح الياء وصالً  ربي إنه  ٤٧
    قللها   موسى  ٥١
  مخِلصاً  كسر الالم    مخلَصاً  ٥١

  يدخَلون  ضم الياء وفتح الخاء  يدخلون  ٦٠
     دغم الراء في الالم بخلف عنهأ  واصطبر لعبادته  ٦٥

        
أدخل ألفاً بين الهمـزتين وسـهل         أإذا مامت  ٦٦

  الهمزة الثانية وضم الميم
  أاِاذا مامتّ

شدد الـذال المفتوحـة وفـتح         أوال يذْكُر  ٦٧
  الكاف مشددة

  يذَّكَّر

٦٨،٦٩،
٧٠  

  ِجِثياً ، ِعِتياً 
   ِصِلياً

جثياً ، عتياً     ضم الحرف األول
  صلياً

     أمالها   الكافرين  ٨٣
  لقجئتم  أدغم الدال في الجيم   لقد جئتم  ٨٩
بالنون الساكن بدل التاء وخفف      يتَفَطَّرن  ٩٠

  الطاء مكسورة
  ينْفِطرن

  ∃نهاية سورة مريم والحزب األول من الجزء السادس عشر  ∃
&     &     &     &  

  
  



  

  

  

١١١  

  سـورة طـــــــــــــه
  رواية الدوري  ــبــيـــانالـ  رواية حفص  رقم اآلية

  إني آنست  ١٠
  لعلي آتيكم

  إني آنست  فتح الياء فيهن وصالً
  لعلي آتيكم

  َأني َأنا   فتح الهمزة والياء  إني أنا ربك  ١٢
  إنني أنا اهللا   فتح الياء وصالً  إنني أنا اهللا  ١٤
  ولي فيها  أسكن الياء  ولي فيها  ١٨

  خي اشددأ  فتح الياء وصالً  أخي اشدد  ٣٠،٣١
أدغم الراء في الالم بخلف عنه        ويسر لي أمري  ٢٦

  وفتح الياء وصالً 
  يسلِّي أمري

  عيني إذ  فتح الياء وصالً   إذ&عيني   ٣٩،٤٠
  إتّمشي  أدغم الذال في التاء  إذْ تمشي  ٤٠
  فلبتّ  أدغم الثاء في التاء  فلبثْـت  ٤٠
  لنفسي اذهب  فتح الياء وصالً  لنفسي اذهب  ٤١
  ذكري اذهبا  فتح الياء وصالً   اذهبا&ذكري   ٤٣ـ٤٢
  ِمهاداً  كسر الميم وفتح الهاء وزاد ألفاً بعدها  مهداً     ٥٢
  قجئناك  أدغم الدال في الجيم  قد جئناك  ٤٧

  ِسوى  كسر السين  سوى  ٥٨
  فيسحتكم  فتح الياء والحاء  فَيسِحتكم  ٦١

    قللهما  موسى ، يا موسى  ١٦،٦٥،٧٧
شدد النون األولى وأبدل األلف       ذانإن ه  ٦٣

  ياء
  إن هذين

  فاجمعوا  وصل الهمزة وفتح الميم  فأجِمعوا  ٦٤



  

  

  

١١٢  

  تلَقّف  فتح الالم وشدد القاف  تلْقف  ٦٩
ــهل   ءامنتم  ٧١ ــزة اســتفهام وس زاد هم

  الهمزة الثانية من دون إدخال
  أاَامنتم

  ووعدناكم  حذف األلف بعد الواو   وواعدناكم  ٨٠

    لهاقل  موسى  ٨٣،٨٦
  بِملكنا  كسر الميم   بملكنا  ٨٧
  حملنا  فتح الحاء وخفف الميم مفتوحة  حملنا  ٨٧
  أال تتبعني  أثبت الياء بعد النون وصالً  أال تتبعِن  ٩٣
  برأسي إني  فتح الياء  برأسي إني  ٩٤
  فنبتُّها  أدغم الذال في التاء  فنبذْتها  ٩٦
  إنفاذهفّ  أدغم الباء في الفاء   فاذهب فإن  ٩٧
  تُخِلفه  كسر الالم  تُخْـلَفه  ٩٧
  قسبق  أدغم الدال في السين  قد سبق  ٩٩

أبدل الياء نوناً مفتوحة وضـم        ينفَخ  ١٠٢
  الفاء

  نَنفُخ
  

  لبتّم  أدغم الثاء في التاء  )معاً(لبثْتم  ١٠٣،١٠٤
    أمالها  ال ترى  ١٠٧

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١١٢
  :قللهن جميعاً كلمات اإلمالة الصغرى في سورة طه 

) جميعاً(     موسى الحسنى    وأخفى    استوى    لتشقى
) معاً(األولى    فتردى  )معاً(تسعى  )معاً(يوحى    طُوى
ــتّى       هدى    وتولى    الهدى  )جميعاً(طغى شــ
        المثلــــى  النجوى  )معاً(أتى    وأبى    النُّهى



  

  

  

١١٣  

ــدنيا     )معاً(أبقى    األعلى    ألقى    استعلى الــ
ــسلوى     خشىت    تزكى    العلى    يحيى الـ
يبلــــى       تـشقى   لترضى    اهتدى    هوى
ـــقوى    لترضى    النهى    أعمى    فغوى الت

  .نخزى 
  :كلمات اإلمالة الكبرى 

ــاِر      )الهمزة(رأى    الثرى  )الهاء من طه(طه النــ
  .النهاِر              تعرى           افترى      أرى  أخرى

   
  ∃ نهاية سورة طه والجزء السادس عشر  ∃

  

  .من أول سورة األنبياء : زء السابع عشر بداية الج
              

  سورة األنبیاء
  رواية الدوري  الــبــــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهما  للناس ، افتراه  ١،٥
     قللها وقفاً  النجوى الذين  ٣
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤
ضم القاف وحذف األلـف وبناهـا         قاَل ربي  ٤

م في الـراء    على األمر وأدغم الال   
  بخلف عنه 

  
  قْل ربي 
  قُـربي

أبدل النون ياء وأبدل الياء بعد        نوِحي  ٧
  الحاء ألفاً

  يوحى

  كانظّالمة  أدغم التاء في الظاء  كانتْ ظالمة  ١١



  

  

  

١١٤  

     قللها   دعواهم  ١٥
  معي وذكر  أسكن الياء   معي وذكر  ٢٤
ــتح    نوِحي  ٢٥ ــاء وف ــون ي ــدل الن أب

  لفاًالحاءوأبدل الياء بعدهاأ
  يوحى

  إني إله  فتح الياء وصالً  إني إله  ٢٩
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٣٣
  متّ  ضم الميم  ِمتَّ  ٣٤
     أمال الهمزة  رءاك  ٣٦
  هزءاً  أبدل الواو همزة  هزواً  ٣٦
  وجوهِهِم النار  كسر الميم وصالً   وجوهِهم النار  ٣٩
     أمالها   والنهاِر  ٤٢
  عليِهِم العمر   وصالً كسر الميم  عليِهم العمر  ٤٤
  الدعاء ِاذا  سهل الهمزة الثانية  الدعاء إذا  ٤٥
     قللها   موسى  ٤٨

     أمالها   الناِس  ٦١
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       ءأنت  ٦٢

  الثانية
  أااَنت

  أفِّ لكم  حذف التنوين  أفٍّ لكم  ٦٧
سهل الهمزة الثانية مـن دون        أئمة  ٧٣

  إدخال
  أِامة

  ليحصنكم  بالياء بدل التاء  ملتُحِصنك  ٨٠ 

     أمالها   ذكرى  ٨٤



  

  

  

١١٥  

زاد همزة بعد األلف وسـهل        وزكريا إذ  ٨٩
  الثانية

  وزكرياء ِاذ

     قللها   يحيى  ٩٠
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٩٤
  ياجوج وماجوج  أبدل الهمزتين فيهما  يأجوج ومأجوج  ٩٦

  هوالء يالهة  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  هؤالء آلهة  ٩٩
     قللها   الحسنى  ١٠١
كسر الكاف وفتح التـاء وزاد        للكتُب  ١٠٤

  ألفاً بعدها
  للِكتَاب

ضم القاف وحذف األلف وبناهـا        قاَل رب  ١١٢
على األمر وأدغم الالم في الـراء   

  بخلف عنه

  
  قْل رب
  قُـرب

 وربنـا  [:  نـهاية الحزب األول من الجزء السابع عشر ونهاية الـسورة          
  .]ان على ما تصفون الرحمن المستع

&     &     &     & 
  .أول سورة الحج : بداية الحزب الثاني 

  



  

  

  

١١٦  

  

  سـورة الحـج
  رواية الدوري  الــبـيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

٢  
٣  

سكارى،بسكارى 
  ومن الناِس

     أمالهن

سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       نشاء إلى  ٥
  )وجهان(واواً 

  نشاء ِالى
  نشاء ولى

      قللهما  الموتى، الدنيا   ٦،٩
  ليضل  فتح الياء  ِليضلَّ  ٩

     أمالهن  الناِس،النصارى  ١١،١٧
    قللهما  )معاً(الدنيا  ١١،١٥

  ثم ِلـيقطع  كسر الالم  ثم لْيقطع  ١١
     أمالها  من الناِس  ١٨

    أمالهما  من ناٍر، للناِس  ١٩،٢٥

  مرؤوسِهِم الحمي  كسر الميم وصالً   رؤوسِهم الحميم  ١٩

  لؤلٍؤ  جر الهمزة الثانية  لؤلؤاً  ٢٣
  سواء العاكف  رفع التنوين  سواء العاكف  ٢٥
  والبادي ومن  أثبت الياء فيها وصالً  والباِد ومن  ٢٥
  بيتي للطائفين  أسكن الياء  بيتي للطائفين  ٢٦
    أمالها  في الناس  ٢٧
  ثم ِليقضوا  كسر الالم  ثم لْيقضوا  ٢٩
  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٣٠

     قللهما  ،التقوى)وقفاً(تقوى  ٣٢،٣٧
  وجبجنوبها  أدغم التاء في الجيم  وجبتْ جنوبها  ٣٦



  

  

  

١١٧  

فتح الياء وأسكن الدال وحذف       يدافع  ٣٨
  األلف

  يدفع

  يقاِتلون  كسر التاء  يقاتَـلون  ٣٩
     أمالهما  دياِرهم،للكافرين  ٤٠،٤٤

  لهدمصوامع  أدغم التاء في الصاد  لهدمتْ صوامع  ٤٠
    قللها   موسى  ٤٤

  أختّهم،أختّها  أدغم الذال في التاء فيهما  أخذْتهم،أخذْتها  ٤٤،٤٨
بالتاء مضمومة بـدل النـون        أهلكناها  ٤٥

  وحذف األلف
  أهلكتُها

  وهي ، فهي  أسكن الهاء فيها  وِهي ، فِهي  ٤٥،٤٨
  معجزين  حذف األلف وشدد الجيم  معاِجزين  ٥١
  لهو  أسكن الهاء   لهو  ٥٨

     أمالها  في النهاِر  ٦١
  لهو ، وهو  أسكن الهاء   لهو ، وهو  ٦٤،٦٦

أسقط إحدى الهمـزتين مـع        السماء أن تقع  ٦٥
  القصر والتوسط

  السما أن

    أمالها  بالناِس  ٦٥
  لرُؤف  حذف الواو   لرؤوف  ٦٥
  ينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  ينَزل  ٧١

    أمالهن  )معاً(الناِس   ٧٥،٧٨
  ∃اية سورة الحج والجزء السابع عشر  نـه∃

&    &     &     & 
  
  



  

  

  

١١٨  

  سورة المؤمنون
  رواية الدوري  الـــــبــيــان  رواية حفص   رقم اآلية

     أمالها   قراٍر  ١٣
  ِسينآء  بكسر السين  سينَآء  ٢٠
  تُنِبتُ  ضم التاء وكسر الباء   تَنبت  ٢٠
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        جاء أمرنا  ٢٧

   والتوسطالقصر
  جا أمرنا

  كِل زوجين  حذف التنوين  كٍل زوجين  ٢٧
     قللهما  )معاً(الدنيا  ٣٣،٣٧

  متم  ضم الميم  إذا ِمتّم  ٣٥

     أمالها  افترى  ٣٨،٤٤
نونها وصالً ، وله في الوقف        تترا  ٤٤

  اإلمالة والفتح: وجهان 
  

  رسلنا  أسكن السين  رسلَنا  ٤٤
  جاء اُمة   ةسهل الهمزة الثاني  جاء أمة   ٤٤
    قللها   موسى  ٤٥
  ربوة  ضم الراء  ربوة  ٥٠
    أمالها  قراٍر  ٥٠
  َأن هذه  فتح الهمزة  إن هذه  ٥٢
  أيحِسبون  كسر السين  أيحسبون  ٥٥
  وهو   أسكن الهاء   ) جميعاً(وهو  ٧٢

     أمالها   النهاِر  ٨٠
  



  

  

  

١١٩  

  أإذا ِمتنا  ٨٢
  أئنا لمبعوثون

أدخل ألفاً بين الهمزتين وسـهل    
  همزة الثانية منهما وضم الميم ال

  أاِاذا متنا
  أاِانا 

  تذّكرون  شدد الذال  تذَكرون  ٨٥
حذف الم الجر ورفـع لفـظ         )معاً(سيقولون هللا   ٨٩-٨٧

  الجاللة فيهما
  سيقولون اُهللا

     قللها   فأنى  ٨٩
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        جاء َأحدهم  ٩٩

  القصر والتوسط
  جا أحدهم

  لعلي أعمل  الياء وصالًفتح   لعلي َأعمل  ١٠٠
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاغفر لنا  ١٠٩
  فاتختّموهم  أدغم الذال في التاء  فاتخذْتموهم  ١١٠

  لبتّم    أدغم الثاء في التاء  ) معاً(لبثتم  ١١٢،١١٤
  ∃ نهاية سورة المؤمنون  ∃

  
  سـورة الـنـور

  دوريرواية ال  الـــبـــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  فرضناها  شدد الراء   فرضناها  ١
  تذّكرون  شدد الذال  تذَكرون  ١
سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       شهداء إال  ٦

  واواً مكسورة وجهان
  شهداء ِاال
  شهداء وال

٦  نصب العين  أربع  أربع  
  والخامسةُ  رفع التاء  والخامسةَ  ٩

  تحِسبونهتحِسبوه،  كسر السين فيهما  تحسبوه،تحسبونه  ١١،١٥



  

  

  

١٢٠  

  إسمعتموه   أدغم الذال في السين  ) معاً(إذْ سمعتموه  ١٢،١٦
     قللهما  ) معاً(الدنيا  ١٤،١٩

  إتّلقّونه  أدغم الذال في التاء  إذْ تلقونه  ١٥
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١٥
  رُؤف  حذف الواو  رؤوف  ٢٠

   .] وأن اهللا رؤوف رحيم [نهاية الحزب األول من الجزء الثامن عشر 
&     &      &     & 

   .] يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان [: الثاني بداية الحزب 
  خطْوات   أسكن الطاء  ) معاً(خطُوات  ٢١

     قللهما  القربى، الدنيا  ٢٢،٢٣
  يوفيِهِم اهللا  كسر الميم وصالً   يوفيِهم اهللا  ٢٥
  تذّكرون  شدد الذال  تذكرون  ٢٧

     أمالها  بصاِرهنأبصاِرهم،أ  ٣٠،٣١
  يغنِهِم اهللا  كسر الميم وصالً   يغنِهم اهللا  ٣٢
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        البغاء إن  ٣٣

  القصر والتوسط
  البغا إن

    قللها   الدنيا  ٣٣
  مبينات   فتح الياء  مبينات   ٣٤

٣٥  يركسر الدال وخفف الياء وزاد       د
  همزة مرفوعة بعدها

يءِدر  

ء مفتوحة بدل الياء وفتح     بالتا  يوقد  ٣٥
  الواو والدال وشدد القاف

قّدتَو  

     أمالها   للناِس  ٣٥



  

  

  

١٢١  

  يحِسبه  كسر السين  يحسبه  ٣٩
     أمالها   يراها  ٤٠،٤٣

  وينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  وينَزل  ٤٣
     أمالهما   باألبصاِر،األبصاِر  ٤٣،٤٤

سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       يشاء إن  ٤٥
  مكسورة وجهانواواً 

  يشاء ان
  يشاء ِون

  مبينات  فتح الياء  مبيـنات  ٤٦
سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       يشاء إلى  ٤٦

  واو مكسورة وجهان
  يشاء ِالى
  يشاء ِولى

  ويتَِّقه  كسر القاف وأسكن الهاء   ويتَّقِْه  ٥٢

  ال تحِسبن  كسر السين  ال تحسبن  ٥٧
الم بخلـف   أدغم الراء في ال     واستغفر لهم  ٦٢

  عنه
  واستغفلّهم

  ∃ نهاية سورة النور ∃
  

  سورة الفرقان
  رواية الدوري  الـــــبــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمال الراء  افتراه   ٤
  فقجاؤوا  أدغم الدال في الجيم  فقد جاؤوا  ٤
  فهي  أسكن الهاء   فِهي  ٥

  ويوم نحشرهم  بالنون بدل الياء  ويوم يحشرهم  ١٧
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       تمأأن  ١٧

  الثانية
  أااَنتم



  

  

  

١٢٢  

أبــدل الهمــزة الثانيــة يــاء   هؤالِء أم  ١٧
  مفتوحة

  هؤالِء يم

  يستطيعون  بالياء بدل التاء  تستطيعون  ١٩
  .] وكان ربك بصيراً [: نـهاية الجزء الثامن عشر 

&     &     &     & 
   .].. يرجون لقاءنا  وقال الذين ال [: بداية الجزء التاسع عشر 

٢١،٢٢،
٢٦  

  نرى ، بشرى
  الكافرين

     ) جميعاً(أمالهن 

فتح الياء وصالً وأدغم الذال       يا ليتني اتخذت   ٢٧
  في التاء

  ــي ــا ليتن ي
  اتخت 

     قللهما  )وقفاً(ياويلتَى ، موسى  ٢٨،٣٥
    أمالها   للناِس  ٣٧
  إجاءني  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءني  ٢٩
  قومي اتخذوا   فتح الياء وصالً  وا قومي اتخذ  ٣٠
  وثموداً  نونها بالنصب  وثموداْ  ٣٨
  السوِء يفلم  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  السوِء أفلم  ٤٠
  هزؤاً  أبدل الواو همزة  هزواً  ٤١
  أم تحِسب  كسر السين  أم تحسب  ٤٤

  وهو   أسكن الهاء   ) معاً(وهو  ٤٧،٤٨
  نُشُراً   نوناً وضم الشينأبدل الباء  بشْراً  ٤٨
  ولقصرفنا  أدغم الدال في الصاد  ولقد صرفنا  ٥٠

     أمالهما  الناِس ، الكافرين  ٥٠،٥٢
  وهو  أسكن الهاء فيهما  ) معاً(وهو  ٥٣،٥٤



  

  

  

١٢٣  

أسقط إحدى الهمـزتين مـع        إال من شاء أن  ٥٧
  القصر والتوسط

  شا أن

  يقِتروا  كسر التاء  يقتُروا  ٦٧
  فيِه مهانا   صلة في الهاءال   مهانايفيِه  ٦٩
  وذريتنا  حذف األلف على اإلفراد  وذرياتنا  ٧٤

  ∃نهاية سورة الفرقان  ∃ 

  
  سـورة الشـعراء

  رواية الدوري  الــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  نُنِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  نُنَزل  ٤
أبــدل الهمــزة الثانيــة يــاء   السماِء آية  ٤

  مفتوحة
  يايةالسماِء 

  لهو  أسكن الهاء   لهو  ٩
     قللها   موسى  ١٠
  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف  ١٢
  ولبتّ  أدغم الثاء في التاء  ولبثْت  ١٨
     أمالها   الكافرين  ١٩
  اتختَّ  أدغم الذال في التاء  اتخذْت  ٢٩
٣٦  زاد همزة ساكنة بعـد الجـيم      أرِجه

  وضم الهاء بدون صلة
أرِجْئه  

    أمالها   ناِسلل  ٣٩
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       أإن لنا  ٤١

  الثانية
  أاِان



  

  

  

١٢٤  

     قللهن  )جميعاً(موسى  ٤٣،٤٥،٤٨
  تلَقَّف  فتح الالم وشدد القاف  تَلْقف  ٤٥
زاد همزة االستفهام وسـهل       ءامنتم له   ٤٩

  الثانية
  أاَامنتم له 

     قللها  موسى  ٥٢
  حِذرون  حذف األلف  حاذرون  ٥٦
  إن معي ربي  أسكن الياء   ي ربيإن مع  ٦٢
  نبأ ِابراهيم  سهل الهمزة الثانية  نبأ إبراهيم  ٦٩
  إتّدعون  أدغم الذال في التاء  إذْ تدعون  ٧٢

٧٨،٨٠،
٦٨،١٠٤  

  ) معاً(فهو
  لهو

  فهو، لهو  أسكن الهاء 

أدغم الراء في الالم بخلـف         واغفر ألبي إنه   ٨٦
  عنه وفتح الياء وصالً 

  واغفألبي إنه

  .]وأطيعون  … [: نـهاية الحزب األول من الجزء التاسع عشر 

&     &      &     & 

   .] قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون [: بداية الحزب الثاني 
  مِعي من   أسكن الياء وصالً  مِعي من المؤمنين  ١١٨

  لهو  أسكن الهاء   )كله(لهو  ١٢٢،١٤٠،١٥٩،١٧٥
  إني أخاف  ء وصالًفتح اليا  إني أخاف  ١٣٥
  خَلْق األولين  فتح الخاء وأسكن الالم  خُلُق األولين  ١٣٧
  كذبثّمود  أدغم التاء في الثاء  كذبتْ ثمود  ١٤١
  فرهين  حذف األلف  فارهين  ١٤٩



  

  

  

١٢٥  

  بالقُسطاس  ضم القاف  بالِقسطاس  ١٨٢
  كسفاً  أسكن السين   كسفاً  ١٨٧
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        السماِء إن  ١٨٧

  التوسطالقصر و
  السماإن

  ربي أعلم  فتح الياء وصالً  ربي أعلم  ١٨٨
  لهو  أسكن الهاء   لهو  ١٩١

     أمالها  ذكرى،يراك  ٢٠٩،٢١٨
  ∃ نها ية سورة الشعراء ∃

  
  سـورة النـمـل

  رواية الدوري  الــبـــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمال األلف  بشرى،النار،رءاها   ٢،٨،١٠
  بشهاِب  تنوينحذف ال  بشهاٍب  ٦

     قللهما   )كله(موسى، يا موسى  ٧،٩،١٠
  لهو  أسكن الهاء   لهو  ١٦
  مالي ال أرى  وقفاً) أرى(أسكن الياء وأمال   مالي ال أرى  ٢٠
  فمكُث  ضم الكاف  فمكَث  ٢٢
  سبَأ  بناها على الفتح  سبٍأ  ٢٢
ما تخفون ومـا      ٢٥

  تعلنون
مــا يخفــون   بياء الغيب فيهما

  وما يعلنون

سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       المُأل ِإني  ٢٩
  )وجهان(واو مسكنة

  المُأل ِاني
  المُأل ِونِّي

ــة واواً   المأل أفتوني  ٣٢،٣٨   المأل وفْتونيأبــدل الهمــزة الثاني



  

  

  

١٢٦  

  المُأل ويكم  مفتوحة  المأل أيكم
  أتمدونني بمال  أثبت الياء وصالً  أتمدونِن بمال  ٣٦

     أمال الهمزة    رءاه  ٤٠
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       أشكرأ  ٤٠

  الثانية
  أااَشكر

  
     أمالها   كافرين  ٤٣
  مهلَك  ضم الميم وفتح الالم  مهِلك   ٤٩
  مكرهم ِإنا  ) َأنَّا ( كسر همزة   مكرهم َأنا  ٥١
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       أإنكم  ٥٥

  الثانية
  أاِانكم

  .]هلون  بل أنتم قوم تج[: نـهاية الجزء التاسع عشر 

&      &      &      & 
   ]…  فما كان جواب قومه إال [: بداية الجزء العشرين 

٦٠،٦١،  
٦٢،٦٣،٦٤  

ــع  ــه مـ أإلـ
  )جميعاً(اهللا

أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل     
  الثانية

  أاِاله 

  يذّكرون  بياء الغيبة وتشديد الذال  تذكرون  ٦٢
  نُشُراً  أبدل الباء نوناً وضم الشين  بشراً  ٦٣
قطع همزة الوصل وأسـكن       بِل ادارك   ٦٦

  الدال مخففة وحذف األلف
  بْل َأدرك 

أدخل ألفاً بين الهمزتين فـي        أئنا…أإذا كنا  ٦٧
  الموضعين وسهل الثانية

  أاِاذا،أاِانا

     أمالها   الناِس  ٧٣
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٧٨



  

  

  

١٢٧  

    قللها   الموتى  ٨٠
  الدعاء ِاذا  سهل الهمزة الثانية  الدعاء إذا  ٨٠

  إن الناس  كسر الهمزة  أن الناس  ٨٢
  آتُـوه  مد الهمزة  َأتَوه  ٨٧
    وقفاً) ترى( أمال   وترى الجبال  ٨٨
  تحِسبها  كسر السين  تحسبها  ٨٨
  وهي  أسكن الهاء   وِهي  ٨٨
  يفعلون  بياء الغيبة  تفعلون  ٨٨
  فزِع يوِمئذ  حذف التنوين وكسر الميم  فزٍع يومئذ  ٨٩
     أمالها   ِرالنا  ٩٠
  يعملون  بياء الغيبة  تعملون  ٩٣

  ∃ نهاية سورة النـمـل ∃
   

  سـورة القـصـص
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قللهن  )جميعاً(موسى  ٣،٧،١٠

     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاغفر لي  ١٦
  ربي أن  فتح الياء وصالً  ربي أن  ٢٢
     لها أما  الناِس  ٢٣
  دونِهِم امرأتين  كسر الميم وصالً   دونِهم امرأتين  ٢٣
٢٣  ِدرصفتح الياء وضم الدال  ي  ردصي  

    أمالها   )معاً(إحداهما   ٢٥،٢٦



  

  

  

١٢٨  

     وقفاً) إحدى ( أمال   إحدى ابنتي  ٢٧

  إني آنست  فتح الياء وصالً  إني آنست  ٢٩
  ِجذوٍة  كسر الجيم  جذوٍة  ٢٩
    أمالها   الناِر  ٢٩
     ) ٣١،٣٦،٣٧(قللها وكذا في   )جميعاً(موسى  ٣٠
  إني أنا  فتح الياء وصالً  إني أنا  ٣٠
  لعلي آتيكم  فتح الياء وصالً  لعلي آتيكم  ٣٠
     أمال الهمزة  رءاها   ٣١
  الرهب   فتح الهاء  الرهب   ٣٢
  فذآنّك   شدد النون ومد األلف مشبعاً  فذانك   ٣٢
  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف  ٣٤
  معي ردءاً  أسكن الياء  معي ردءاً  ٣٤
  يصدقْني  جزم القاف  يصدقُني  ٣٤
٣٦  أمالها   )وقفاً(مفترى     
  ربي أعلم  فتح الياء وصالً  ربي أعلم  ٣٧
     أمالها   الداِر  ٣٧
  لعلي أطلع  فتح الياء وصالً  لعلي أطلع  ٣٨
  أ ِامة  سهل الهمزة الثانية بدون إدخال  أئمة  ٤١
     أمالها   لناِرا  ٤١

     قللهما  الدنيا،األولى  ٤٢،٤٣
     أمالها  للناِس  ٤٣

موسى الكتاب ،     ٤٣،٤٤
  موسى األمر

     قللهما لدى الوقف على موسى 



  

  

  

١٢٩  

    قللها  )معاً(موسى  ٤٨
  عليِهِم العمر  كسر الميم وصالً  عليِهم العمر  ٤٥
فتح السين وزاد ألفـاً بعـدها         ِسحران  ٤٨

  وكسر الحاء
  ساِحران

 إن اهللا ال يهـدي القـوم        [نـهاية الحزب األول مـن الجـزء العـشرين          
  .] الظالمين

&     &     &      & 

   .] ولقد وصلنا لهم القول [: بداية الحزب الثاني 
  وهو ، فهو  أسكن الهاء   وهو، فهو  ٥٦،٦١

     أمالهما  )معاً(القرى  ٥٩
    قللهما  )معاً(الدنيا  ٦٠،٦١

  يعقلون   الغيبةبياء  تعقلون  ٦٠
  عليِهِم القول  كسر الميم وصالً   عليِهم القول  ٦٣
  عليِهِم األنباء  كسر الميم وصالً   عليِهم األنباء  ٦٦
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٧٠
     قلل األلف  األولى  ٧٠

٧٦،٧٧،
٧٩  

  موسى 
  )معاً(الدنيا

     قللهما

  عندي أو  فتح الياء وصالً  عندي أو  ٧٨
  ذنوبِهِم المجرمون  كسر الميم وصالً   مجرمونذنوبِهم ال  ٧٨
     أمال األلف  وبداره  ٨١
  ويك   وقف عليهما بالكاف  ويكَـأن، ويكَأنه  ٨٢
  لخُِسف  ضم الخاء وكسر السين  لخَسفَ  ٨٢



  

  

  

١٣٠  

  ربي أعلم  فتح الياء وصالً  ربي أعلم  ٨٥
     أمالها   للكافرين  ٨٦

  ∃  نهاية سورة القصص   ∃
   

  ـنكـبوتسـورة الـع
  رواية الدوري  الــبــــيــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٥
     أمالهما  )معاً(الناِس  ١٠
  النشَاءة  فتح الشين وزاد ألفاً بعدها  النشْأة  ٢٠
     قللها  الناِر  ٢٤
  اتختّم  أدغم الذال في التاء  اتخذْتم  ٢٥
  مودةُ   رفع التاء  مودةَ   ٢٥
     قللها  نياالد  ٢٥

  ربي إنه  فتح الياء وصالً  ربي إنه  ٢٦
     قللها  الدنيا  ٢٧
زاد همــزة االســتفهام فــي   إنكم  ٢٨

األولى وسهل الهمزة الثانيـة     
  وأدخل ألفاً بين الهمزتين

  أاِانكم

  رسلنا  أسكن السين فيهما   )معاً(رسلنا  ٣١،٣٣
     أمالهما  بالبشرى ، داِرهم  ٣١،٣٧

  وثموداً  ها بالنصبنون  وثموداْ  ٣٨
  ولقجاءهم  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءهم  ٣٩
     قللها   موسى  ٣٩



  

  

  

١٣١  

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤٢
     أمالها   للناِس  ٤٣

  .] آلية للمؤمنين [: نـهاية الجزء العشرين 

&     &     &     & 

   .]..  اتل ما أوحي إليك من الكتاب [: بداية الجزء الحادي والعشرين 
     أمالهما  ذكرى، بالكافرين   ٥١،٥٤

  ونقول  بالنون بدل الياء  ويقول  ٥٥
  يا عبادي الذين  ٥٦

  
أسكن اليـاء وقفـاً وحـذفها       

  وصالً
يا عبادي  

  يا عباد الذين
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٦٠

     قللها   فأنى ، الدنيا  ٦١،٦٤
  لهي  أسكن الهاء   لهي  ٦٤
     أمالهما  افترى،للكافرين  ٦٨
  سبلنا  أسكن الباء  سبلنا  ٦٩

  ∃ نهاية سورة العنكبوت  ∃

  
  سـورة الـروم

  رواية الدوري  الـــبـــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية 

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٥
     أمالهما  )معاً(الناس  ٦،٨

     قللها   الدنيا  ٧
  رسلهم  أسكن السين  رسلُهم  ٩

  عاقبةُ  رفع التاء  عاقبةَ  ١٠



  

  

  

١٣٢  

     قللها   سوَأىال  ١٠
  يرجعون  بياء الغيبة  ترجعون  ١١
     أمالها   كافرين  ١٣
  الميت  أسكن الياء مخففة  الميتَ، الميت  ١٩
  للعالَمين  فتح الالم  للعاِلمين  ٢٢

     أمالهما  النهاِر ، الناِس  ٢٣،٣٠
  وينْزل  أسكن النون وخفف الزاي  وينَزل  ٢٤
  وهو   نأسكن الهاء فيه  )جميعاً(وهو  ٢٧

  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٣٥
  يقِنطون  كسر النون  يقنَطون  ٣٦
     قللها   القربى  ٣٨

     أمالهما  ،الكافرين)معاً(الناِس  ٣٩،٤١،٤٥
  أن ينْزل  أسكن النون وخفف الزاي  أن ينَزل  ٤٩
  َأثَر  حذف األلف بعد الهمزة والثاء  ءاثاِر  ٥٠

    قللهما  )معاً(الموتى  ٥٠،٥٢
٥٠  و  أسكن الهاء   ووهوه  
  الدعاء اذا  سهل الهمزة الثانية  الدعاء إذا  ٥٢

ضم الـضاد فـي الكلمـات         ضعفاً ، ضعف  ٥٤
  الثالث قوالً واحداً

  ضعفاً،ضعف

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٥٣
  لبتّم  أدغم الثاء في التاء  لبثْتم  ٥٦
  ال تنفع  بتاء التأنيث بدل الياء  ال ينفع  ٥٧
  ولقضربنا  أدغم الدال في الضاد  اولقد ضربن  ٥٨



  

  

  

١٣٣  

     أمالها   للناِس  ٥٨
  ∃ نـهاية سورة الروم ∃

   
  سـورة لقمان

  رواية الدوري  الـــبـــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   الناِس  ٦
  ليضل  فتح الياء  ليِضل  ٦
  ويتخذُها  رفع الذال  ويتخذَها  ٦
  هزءاً   أبدل الواو همزة  هزواً  ٦

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٩،١٣
١٣،١٦،١٧  نييا بنِي  كسر الياء فيها  )جميعاً(يا ب  
  اشكر هللا   ١٢،١٤

  اشكر لي
  اشكرلي   أدغم الراء في الالم بخلف عنه

  اشكلّي
     قللها   الدنيا  ١٤
١٨  روال تصاِعر  زاد ألفاً بعد الصاد وخفف العين  وال تصع  

     أمالهما  )معاً(للناِس  ١٨،٢٠
  .] عذاب السعير [: نـهاية الحزب األول من الجزء الحادي والعشرين 

&      &      &      & 

   .]..  ومن يسلم وجهه إلى اهللا [: بداية الحزب الثاني 
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢٢
     قللها   الوثـقى  ٢٢
٢٧  نصب الراء  والبحر  والبحر  

     أمالها   النهاِر، صباٍر  ٢٩،٣١



  

  

  

١٣٤  

    أمالها   ختاٍر  ٣٢
     قللها   الدنيا  ٣٣
  وينْزل  أسكن النون وخفف الزاي  وينَزل  ٣٤

  ∃ نهاية  سورة لقمان  ∃
   

  سـورة السـجدة
  رواية الدوري  الــبـــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمال الراء  افتراه  ٣
حذف إحدى الهمـزتين مـع        السماِء إلى  ٥

  القصر والتوسط
  السما إلى

  خلْقه  أسكن الالم  خلَقه  ٧
أإنـا  ..أإذا ضللنا   ١٠

  لفي
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل     

  الثانية
  أاِانا…أاِاذا

    أمالهما  ولو ترى، الناِس  ١٢،١٣
    أمالها   الناِر  ٢٠
    قللها وقفاً   موسى الكتاب  ٢٣

  أِامة ، الماء ِالى  سهل الهمزة الثانية  أئمة ، الماء إلى  ٢٤،٢٧
  ∃ سورة السجدة   نهاية∃

  
  سـورة األحـزاب

  رواية الدوري  الــبـــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   الكافرين  ١
  يعملون  بياء الغيبة  تعملون  ٢



  

  

  

١٣٥  

حذف الياء وله فـي الهمـزة         والالئي  ٤
إبـدالها يـاء    :وصالً وجهان   

ســاكنة مــع المــد المــشبع 
  وتسهيلها مع التوسط والقصر

  
  

الالي  
  الالِ 

فتح التاء وشدد الظاء والهـاء      تُظَاهرون  ٤
  مفتوحة وأسقط األلف

  تَظَّهرون

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤
  موسى   ٧

  )وقفاً(عيسى
     التقليل فيهما

     أمالها   الكافرين  ٨
٩  

١٠  
  إذْ جاءتكم
  إذْ جاؤوكم

  إجاءتكم  أدغم الذال في الجيم
  إجاؤوكم

  يعملون  بياء الغيبة  تعملون  ٩
  وإزاغت    أدغم الذال في الزاي  وإذْ زاغت    ١٠
  الظنون  حذف األلف في الحالين  الظنونا  ١٠
١٣  قامفتح الميم  ال م  قامال م  
     أمالها   أقطاِرها  ١٤

  يحِسبون كسر السين  يحسبون  ٢٠
  ِإسوة  كسر الهمزة  ُأسوة  ٢١
     أمال الهمزة وقفاً  رأى المؤمنون  ٢٢
ى الهمـزتين مـع     أسقط إحد   إن شاء أو  ٢٤

  القصر والتوسط
  إن شاء اَو

  قلوبِهِم الرعب كسر الميم وصالً   قلوبِهم الرعب  ٢٦



  

  

  

١٣٦  

     قللها   الدنيا  ٢٨
  يضعف  حذف األلف وشدد العين  يضاعف  ٣٠

  .] وكان ذلك على اهللا يسيراً [: نـهاية الجزءالحادي والعشرين 

&     &     &     & 

   .] ومن يقنت منكن هللا ورسوله [: عشرين بداية الجزء الثاني وال
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        النساِء إن اتقين   ٣٢

 القصر والتوسط

  النسا إن

  وِقرن  كسر القاف  وقَرن   ٣٣
     قللها   األولى  ٣٣
  أن تكون  بتاء التأنيث  أن يكون  ٣٦
  فقضل  أدغم الدال في الضاد  فقد ضل  ٣٦
  وإتّقول  ءأدغم الذال في التا  وإذْ تقول  ٣٧
  وخاِتم   كسر التاء  وخاتَم   ٤٠
     أمالها   الكافرين  ٤٨

  ترجُئ  أبدل الياء همزة مضمومة  ترجي  ٥١
  ال تحل  بتاء بدل الياء  ال يحل  ٥٢
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        أبناء إخوانهن  ٥٥

  القصر والتوسط
  أبنا إخوانهن

أبــدل الهمــزة الثانيــة يــاء   أبناِء أخواتهن  ٥٥
  مفتوحة

   اَخواتهنأبناِء

     قللها   الدنيا  ٥٧
     أمالهما  الكافرين ، النار  ٦٤،٦٦



  

  

  

١٣٧  

  الرسوال   ٦٦،٦٧
  السبيال

حذف األلـف فيهمـا وقفـاً       
  ووصالً

  الرسول 
  السبيل

  كثيراً  أبدل الباء ثاء  كبيرا  ٦٨
    قللها   موسى  ٦٩
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  ويغفر لكم  ٧١

  ∃ نهاية سورة األحزاب  ∃
  

  سـورة سـبـأ
  رواية الدوري  الـــبـــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   )معاً(وهو  ١،٢
  معجزين  حذف األلف وشدد الجيم  معاِجزين  ٥
٥  رجز أليٍم  جر الميم وصالً  رجٍز أليم  
      أمال الراء وقفاً  )وقفاً(ويرى الذين   ٦
     أمال الراء  أفترى  ٨
  بِهِم األرض   كسر الميم وصالً    بِهم األرض  ٩
  كسفاً  أسكن السين  كسفاً  ٩
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        السماِء إن  ٩

  القصر والتوسط
  السما إن

  كالجوابي  أثبت الياء وصالً  كالجواِب  ١٣
  منساته  أبدل الهمزة ألفاً   منسَأته  ١٤
  لسبَأ  بناها على الفتح  لسبٍإ  ١٥
  مساكنهم  سينزاد ألفاً بعد ال  مسكنهم  ١٥
  أكُِل خمط   حذف التنوين  أكٍُل خمط   ١٦



  

  

  

١٣٨  

بالياء بدل النون واأللف بعـد        نجاِزي  ١٧
  الياء 

  يجازى

١٧  الرفع بدل النصب  الكفور  الكفور  
     أمال األلف فيهما  أسفاِرنا، صباٍر  ١٩
  ولقصدق  أدغم الدال في الصاد  ولقد صدق  ٢٠
  ُأِذن له  ضم الهمزة  َأذن له  ٢٣
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢٣

 .] وهو العلي الكبير [: نـهاية الحزب األول من الجزء الثاني والعشرين 

&      &     &      & 
   .] قل من يرزقكم من السماء [: بداية الحزب الثاني 

  وهو أسكن الهاء   وهو  ٢٦
٢٨،٣٦،
٣١،٣٣  

  ،الناِس)جميعاً(للناِس
  ولو ترى ، النهار 

    أمالهن جميعاً

  إجاءكم أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءكم  ٣٢
  إتّأمروننا أدغم الذال في التاء  إذْ تأمروننا  ٣٣
    قللها   زلفى  ٣٧
  معجزين حذف األلف وشدد الجيم  معاجزين  ٣٨
  فهو،وهو  أسكن الهاء   فهو،وهو  ٣٩
  نحشرهم،نقول  بالنون بدل الياء فيهما  يحشرهم ، يقول  ٤٠
أسقط إحدى الهمـزتين مـع        إياكمأهؤالِء   ٤٠

  القصر والتوسط
  أهؤال إياكم

     أمالها  الناِر  ٤٢
٤٣  أمالها وقفاً  مفترى    



  

  

  

١٣٩  

  فهو،وهو  أسكن الهاء   فهو،وهو  ٤٧
  ربي ِإنه  فتح الياء وصالً  ربي ِإنه  ٥٠
     أمالها   ولو ترى  ٥١
     قللها   وأنى  ٥٢
  التناُؤش  أبدل الواو همزة  التناوش  ٥٢

  ∃هاية سورة سبأ  ن∃
   

  سـورة فــاطــر

  رواية الدوري  الــبــــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية 

سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       ما يشاء إن اهللا  ١
  واواً وجهان

  ما يشاء ِان
ِون ما يشاء  

     أمالها   للناِس  ٢
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢

     قللهما  فأنى ، الدنيا  ٣،٥
     أمال الهمزة واأللف فيهما  النهاِرفرآه ،  ٨،١٣

  ميت  خفف الياء مسكنة  ميت  ٩
    قللها  أنثى  ١١
     أمالها وقفاً  وترى الفلك  ١٢

سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       الفقراء ِإلى  ١٥
  واواً مكسورة وجهان

  الفقراء ِالى 
  الفقراء وال

      أمالهما  ُأخرى ، الناِس  ١٨،٢٨
     قللها   قُربى  ١٨
  رسلهم  أسكن السين  رسلهم  ٢٥



  

  

  

١٤٠  

  أختّ  أدغم الذال في التاء  أخذْت  ٢٦
سهل الهمزة الثانيـة وأبـدلها       العلماء ِإن  ٢٨

  واواً مكسورة وجهان
  العلماء ِان
  العلماء ِون

  يدخَلونها  ضم الياء وفتح الخاء  يدخُلونها  ٣٣
  لؤلٍؤ  جر التنوين  لؤلؤاً  ٣٣
مومة أبدل النون يـاء مـض       نجزي كَل  ٣٦

  وأبدل الياء بعد الزاي ألفاً
  يجزى كلُّ

     أمالها  الكافرين  ٣٩

سـهل الثانيــة وأبــدلها واواً    السيئ إال  ٤٣
  مكسورة وجهان

  السيُئ ِاال
  السيُئ وال

  جا أجلهم  أسقط إحدى الهمزتين مع القصر والتوسط  جاء أجلهم  ٤٥
  ∃ نهاية سورة فاطر ∃

   



  

  

  

١٤١  

  

  سـورة یـس
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  فصرواية ح  رقم اآلية

  تنـزيُل  رفع الالم  تنـزيَل  ٥
  فهي  أسكن الهاء   فِهي  ٨
  سداً   ضم السين فيهما  )معاً(سداً   ٩

أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       أَأنذرتهم  ١٠
  الثانية

  أااَنذرتهم

     قللها   الموتى  ١٢
  إجاءها  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءها  ١٣
  إليِهِم اثنين  كسر الميم وصالً   يِهم اثنينإل  ١٤

  أئن ذكرتم  ١٩،٢٣
  أأتخذ

أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل     
  الثانية

  أاِان ذكرتم
  أااَتخذ

إنـي إذا ، إنـي     ٢٣،٢٤
  آمنت

إني إذا ، إني      فتح الياء وصالً فيهما
  آمنت

  .] وجعلني من المكرمين [نـهاية الجزء الثاني والعشرين 

&     &      &      & 

   .]..  وما أنزلنا على قومه من بعده [: بداية الجزء الثالث والعشرين 
  لما  خفف الميم  لما  ٣٢
٣٩   رفع الراء   والقمر  والقمر  
     أمالها  النهاِر   ٤٠
بفتحة مختلسة على الخاء بدل       يِخصمون  ٤٩

  الكسر 
  

    ال سكت فيها   مرقدنا هذا   ٥٢



  

  

  

١٤٢  

  شغْل  ين أسكن الع  شغُل  ٥٥

٦٢  ضم الجـيم وأسـكن البـاء         ِجِبال
  وخفف الالم

  جبالً

     قللها   فأنى   ٦٦
فتح النون األولـى وأسـكن        نُنَكِّسه  ٦٨

  الثانية وضم الكاف مخففة
  نَنْـكُسه

     أمالها   الكافرين  ٧٠
  وهي ، وهو  أسكن الهاء   )معاً(وِهي ،وهو  ٧٨،٧٩

  ∃نهاية سورة يــس ∃
  
  

  صـآفـاتسـورة ال
  رواية الدوري  الـــبــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قللها   الدنيا  ٦
  بزينِة الكواكب   حذف التنوين  بزينٍة الكواكب   ٦

  ال يسمعون  خفف السين والميم وأسكن السين  ال يسمـعون  ٨
  أإذا متنا  ١٦

  أأنا لمبعوثون
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل 

  ) متنا ( يم الثانية، وضم م
  أاِاذا ، أاِانا

  متنا

أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل   أإنا لتاركوا   ٣٦
  الثانية

  أاِانا

  المخِلصين  كسر الالم  المخلَصين  ٤٠
أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل       أإنك  ٥٢

  الثانية
  أاِانك

  أاِاذا ، أاِاناأدخل ألفاً بين الهمزتين فـي        أإذا متنا، أِإنا  ٥٣



  

  

  

١٤٣  

الموضعين وسـهل الثانيـة،     
  )متنا ( ضم ميم و

  متنا

     أمال األلف فيهما  فرآه ، آثاِرهم  ٥٥،٧٠
     قللها   األولى  ٥٩
  لهو  أسكن الهاء   لهو  ٦٠
  ولقضل  أدغم الدال في الضاد  ولقد ضل  ٧١
  المخِلصين  كسر الالم  المخلَصين  ٧٤

  إجاء  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاء  ٨٤
لفاً بين الهمزتين وسهل    أدخل أ   أِئفكاً  ٨٦

  الثانية
  أاِافكاً

١٠٢  كسر الياء  يا بني  يا بني  
  إني أرى   ١٠٢

  أني أذبحك
ــي أرى ،   فتح الياء وصالً إن

  أني أذبحك
     أمالهما   أرى ، ترى  ١٠٢
  قصدقت  أدغم الدال في الصاد  قد صدقت  ١٠٥
     قللها  الرؤيا  ١٠٥
  لهو  أسكن الهاء   لهو  ١٠٦
     قللهما  )معاً(ىموس  ١١٤
ـَكم   ١٢٦ الـــله ربــ

ورب  
اللـه ربكـم     رفع الكلمات الثالث

ورب  
  المخِلصين  كسر الالم  المخلَصين  ١٢٨

  وهو  أسكن الهاء   )معاً(وهو  ١٤٢،١٤٥
  .] إلى يوم يبعثون [: نـهاية الحزب األول من الجزء الثالث والعشرين 



  

  

  

١٤٤  

&     &      &     & 

   .] فنبذناه بالعراء وهو سقيم [: ب الثاني  بداية الحز
  تذّكّرون  شدد الذال  تذكّرون  ١٥٥

  المخِلصين   كسر الالم فيهما  )معاً(المخلَصين   ١٦٠،١٦٩
  ولقَسبقت  أدغم الدال في السين  ولقد سبقت  ١٧١

  ∃ نهاية سورة الصافات  ∃
   

  سـورة  ص
  لدوريرواية ا  الـــبــــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية

سهل الهمـزة الثانيـة مـع         أأنزل   ٨
  .اإلدخال وتركه 

  أااُنزل 
  َأاُنزل

أسقط إحدى الهمـزتين مـع        هؤالِء إال  ١٥
  القصر والتوسط

  هؤال إال

  إتّسوروا   أدغم الذال في التاء  إذْ تسوروا   ٢١
  إدخلوا  أدغم الذال في الدال  إذْ دخلوا  ٢٢
  ولي نعجة  أسكن الياء  ولي نعجة  ٢٣
  لقظّلمك  أدغم الدال في الظاء  لقد ظلمك  ٢٤
     قللها   لزلفى  ٢٥

٢٦،٢٧،
٢٨  

النـاِس ، النـاِر   
  كالفجاِر

     أمالهن

  إني أحببت  ٣٢،٣٥
  بعدي إنك

  إني أحببت  فتح الياء وصالً
  بعدي إنك

    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  اغفر لي  ٣٥



  

  

  

١٤٥  

     قللها   لزلفى  ٤٠
٤٣،٤٥  

٤٧  
  ذكرى، األبصاِر

  األخياِر
     أمالهن

  أمال ذكرى وقفاً ، والداِر في الحالين   ذكرى الداِر  ٤٦

  ما يوعدون  بياء الغيبة  ما توعدون  ٥٣
  غساق   خفف السين   غساق   ٥٧
  وُأخَر  ضم الهمزة وحذف األلف   وآخَر  ٥٨

٥٩،٦١،
٦٤،٦٢  

  ، ) جميعاً(  الناِر
  ال نرى،األشرار

  اإلمالة فيهن جميعاً
  

   

  اتخذناهم  أبدل همزة القطع همزة وصل  ناهمَأتخذ  ٦٣
  لي من  أسكن الياء  لي من  ٦٩

     اإلمالة فيهما  الكافرين، ناٍر  ٧٤،٧٦
  المخِلصين  كسر الالم  المخلَصين  ٨٣
  فالحقَ  نصب القاف  فالحقُّ  ٨٤

  ∃ نهاية سورة ص ∃
  

  سـورة الــزمــر
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قللهما  زلفى ، فأنى  ٣،٦
     أمالهما   النهاِر ، أخرى  ٥،٧

أسكن الهاء وضـمها مـع        يرضه لكم   ٧
  وجهان. الصلة 

  يرضه لكم 
   لكمويرضه

  ليضل  فتح الياء  ليضل  ٨
     أمالهن جميعاً  ) كله(الناِر  ٨،١٦،١٩



  

  

  

١٤٦  

البشرى، فتراه ،     ١٧،٢١
  لذكرى

  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف  ١٣
  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٢٢
     قللها   الدنيا  ٢٦
  لقضربنا  أدغم الدال في الضاد  لقد ضربنا  ٢٧
     أمالها   للناِس  ٢٧
زاد ألفاً بعد السين وكـسر        سلَماً  ٢٩

  الالم
  ساِلماً

  .] عند ربكم تختصمون [: نـهاية الجزء الثالث والعشرين 

&       &       &      & 

   .  ] فمن أظلم ممن كذب على اهللا [: لرابع والعشرين بداية الجزء ا
  إجاءه  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءه  ٣٢

٣٢،٤١،
٤٢  

للكافرين ، للناِس   
  األخرى

     أمالهن

  كاشفاتٌ،ممسكاتٌ  نونهما بالرفع  كاشفاتُ،ممسكاتُ  ٣٨

  ضره ، رحمتَه  نصبهما  ضِره،رحمِته  ٣٨

  يا عبادي  الًأسكن الياء وص  يا عبادي الذين  ٥٢
  ال تقِنطوا   كسر النون  ال تقنَطوا   ٥٢
     قللها   يا حسرتَى  ٥٦
  قجاءتك  أدغم الدال في الجيم  قد جاءتك  ٥٩
     أمالها   الكافرين  ٥٩
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٦٢



  

  

  

١٤٧  

     أمالهما  أخرى، الكافرين  ٦٨،٧١
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٧٠

  فتّحت  ولى فيهماشدد التاء األ  )معاً(فِتحت  ٧١،٧٢
  ∃نهاية سورة الزمر  ∃

   
  سـورة غــافــر

  رواية الدوري  الــــــبــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
     قلل الحاء  حـم  ١

  فأخذْتهم  ٥،١٠
  إذْ تُدعون

  فأختهم  أدغم الذال في التاء
  إتُّـدعون

     أمالها   الناِر  ٦
بخلف (أدغم الراء في الالم       فاغفر للذين  ٧

  )عنه
  فاغفر للذين

  فاغفلّلذين
  وقِهِم السيئات  كسر الميم وصالً  وقِهم السيئات  ٩

  وينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  وينَزل  ١٣
     أمالها   القهاِر  ١٦

  رسلهم  أسكن السين  رسلهم  ٢٢
     قلل األلف فيهن  )جميعاً(موسى  ٢٣،٢٦،٢٧

     أمالها   الكافرين  ٢٥
  إني أخاف  صالًفتح الياء و  إني أخاف  ٢٦
٢٦    أن  أسقط الهمزة وفتح الواو  دينكم أو دينكم و  
  عـتُّ  أدغم الذال في التاء  عـذْت  ٢٧
    أمال األلف  ما أرى  ٢٩



  

  

  

١٤٨  

  وقجاءكم  أدغم الدال في الجيم  وقد جاءكم  ٢٨
  إني أخاف  فتح الياء وصالً  )معاً(إني أخاف  ٣٠،٣٢

  قجاءكمول  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءكم  ٣٤
  قلٍب  نونها  كلِّ قلِب  ٣٥
  لعلي أبلغ  فتح الياء وصالً  لعلي أبلغ  ٣٦
     أمالها   جباٍر  ٣٥
٣٧  رفع العين  فأطلع  فأطّلع  
  وصد   فتح الصاد  وصد عن السبيل  ٣٧
  اتبعوني  أثبت الياء وصالً  اتبعون  ٣٨

     قللها   الدنيا ، أنثى  ٣٩،٤٠
     أمالها   القراِر  ٣٩

٤٠  و  أسكن الهاء   ووهوه  
  يدخُلون  ضم الياء وفتح الخاء  يدخلون  ٤٠

   . ]بغير حساب  … [: نـهاية الحزب األول من الجزء الرابع والعشرين 
&     &     &       &  

   .] ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة [: بداية الحزب الثاني  
  مالي أدعوكم  فتح الياء وصالً  مالي أدعوكم  ٤١
٤١،

٤٢،٤٣٤٧،٤٩
،٥٠،٥٢  

  )كله(الناِر
  الغفاِر،الكافرين،الداِر

     أمالهن جميعاً

     قللهما  )معاً(الدنيا  ٤٣،٥١
  أمري إلى  فتح الياء وصالً  أمري إلى  ٤٤
جعل همزة القطـع همـزة        َأدِخلوا  ٤٦

  وصل وضمها مع الخاء
  ادخُلوا



  

  

  

١٤٩  

  رسلكم  أسكن السين  رسلُكم  ٥٠
  نارسل  أسكن السين  رسلَنا  ٥١
  ال تنفع  بتاء التأنيث   ال ينفع  ٥٢
     قللها   )وقفا(موسى  ٥٣

     أمالهن جميعاً  )معاً(ذكرى،واِإلبكاِر،الناِس  ٥٤،٥٥،٥٧
  يتذكرون  بياء الغيبة  تتذكرون  ٥٨

     أمالها  الناِس  ٥٩،٦١ 
    قللها  أنَّى  ٦٢

    قللها  فأنَّى  ٦٩
  رسلنا  أسكن السين  رسلَنا  ٧٠
      أمالها  الكافرين  ٧٤
أسقط إحدى الهمزتين مـع       جاء أمر  ٧٨

  القصر والتوسط
  جا أمر

  رسلهم   أسكن السين  رسلُهم  ٨٣
  ∃ نهاية سورة غافر  ∃

  
  سـورة فـصـلـت

  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
     قلل الحاء  حم  ١
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين        أإنكم  ٩

  وسهل الثانية
  أاِانكم

  وهي  أسكن الهاء   يوِه  ١١
     قللهما  )معاً(الدنيا  ١٢،١٦



  

  

  

١٥٠  

  إجاءتهم  أدغم الذال في الجيم  إذْ جاءتهم  ١٤
  نَحسات  أسكن الحاء  نَِحسات  ١٦
     أمالها   الناِر  ١٩
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢١

  عليِهم القول  ٢٥،٣٠
  عليِهم المالئكة

  عليهِم القول  كسر الميم وصالً 
  ةعليهِم المالئك

  جزاء وعداء  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة  جزاء أعداء  ٢٨
     اختلس كسرة الراء  أِرنا  ٢٩
     قللها   الدنيا  ٣١

٣٨،٣٩،
٤٠  

  )وقفاً(النهاِر،ترى
  الناِر

     أمال األلف فيهن

     قللهما  )وقفاً(الموتى، موسى  ٣٩،٤٥
  أاَعجمي  ٤٤

  
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين      

  وسهل الثانية
  عجميأااَ

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤٤
  .]وما ربك بظالم للعبيد  … [: نـهاية الجزء الرابع والعشرين 

&     &     &     & 

   .]… إليه يرد علم الساعة [: بداية الجزء الخامس والعشرين 
  ثمرٍة  حذف األلف على اإلفراد  ثمراٍت  ٤٧

     قللهما  أنثى، لَلحسنى  ٤٧،٥٠
  ربي إن  الياء وصالًفتح   ربي إن  ٥٠

  ∃ نهاية سورة فصلت  ∃



  

  

  

١٥١  

   
  سـورة الشـورى

  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
     قلل الحاء  حم  ١

  وهو  أسكن الهاء   )جميعاً(وهو  ٤،٩،١١
بالنون الساكنة بـدل التـاء        يتَـفطَّرن  ٥

  والطاء المكسورة المخففة
  ينْفَِطرن

     أمالها   القرى  ٧
     قللها   الموتى  ٩

     قللهما  موسى،عيسى  ١٣
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١٩

     قللهما  الدنيا،القربى  ٢٠،٢٣
  نؤته منها  أسكن الهاء وصالً  نؤتِه منها  ٢٠
فتح الياء وأسكن الباء وضم       يبشَّر  ٢٣

  الشين وخففها
  يبشُر

     أمالها   افترى  ٢٢،٢٤
  يفعلون  بياء الغيبة  تفعلون  ٢٥

ــدال واواً   يشاء إنه  ٢٧ ــسهيل واإلب بالت
  )وجهان(

  يشاء ِانه
  يشاء ونه

  ينْزل  خفف الزاي وأسكن النون  ينَزل  ٢٨
  الجواري في  أثبت الياء وصالً  الجواِر في  ٣٢

     أمالهما  صباٍر، شورى  ٣٣،٣٨
     قللها   الدنيا  ٣٦



  

  

  

١٥٢  

     أمال األلف فيها  وتراهم  ٤٥
 الثانية وأبـدلها    سهل الهمزة   يشاء إناثاً  ٤٩

  واواً مكسورة، وجهان
  يشاء ِاناثاً

  يشاء ِوناثاً،

سهل الهمزة الثانية وأبـدلها       يشاء إنه  ٥١،
  واواً مكسورة ، وجهان

  يشاء ِانه
  يشاء ِونه

  ∃ نهاية سورة الشورى ∃
  

  سـورة الـزخـرف 
  رواية الدوري  الـــبــــيـــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قلل الحاء  حم  ١
كسر الميم وزاد ألفـاً بعـد         مهداً  ١٠

  الهاء
  ِمهاداً

  وهو  أسكن الهاء   )جميعاً(وهو  ١٧،١٨
فتح الياء وأسـكن النـون        ينشّأ  ١٨

  وخفف الشين
  ينْشَأ

  آثارهم  أمالها   )معاً(آثاِرهم  ٢٢،٢٣
 علـى آثـارهم     [: نـهاية الحزب األول من الجزء الخامس والعـشرين         

   .]مقتدون 
&     &     &      &  

   .]..  قال أولو جئتكم بأهدى [:  بداية الحزب الثاني 
  قْل أولو  بناها على األمر  قاَل أولو  ٢٤

     قللهما  )معاً(الدنيا  ٣٢،٣٥
  سقْفَاً  فتح السين وأسكن القاف  سقُفَاً  ٣٣



  

  

  

١٥٣  

  لما  خفف الميم  لما  ٣٥
  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٣٦
  حِسبونوي  كسر السين  ويحسبون  ٣٧
  رسلنا  أسكن السين  رسلنا  ٤٥

     قللهما  موسى،عيسى  ٤٦،٦٣
  تحتي أفال  فتح الياء وصالً  تحتي أفال  ٥١
  يا أيها   وقف باأللف بعد الهاء  يا أيه الساحر  ٤٩
  أساورة  زاد ألفاً بعد السين  أسِورة  ٥٣

  ءاَالهتنا  سهل الهمزة الثانية بدون إدخال  ءآلهتنا  ٥٨
  واتبعوني  بت الياء وصالًأث  واتبعون  ٦١
  قجئتكم  أدغم الدال في الجيم  قد جئتكم  ٦٣
  يا عبادي ال  أثبت الياء ساكنة في الحالين  يا عباِد ال  ٦٨
  أورتُّموها  أدغم الثاء في التاء  أورثْتموها  ٧٢
  تشتهي  حذف هاء الضمير  تشتهيه  ٧١
  لقجئناكم  أدغم الدال في الجيم  لقد جئناكم  ٧٨
٨٠  أم يحِسبون  كسر السين  بونأم يحس  
     قللها   ونجواهم  ٨٠
  رسلنا  أسكن السين  رسلُنا  ٨٠
  وهو  أسكن الهاء   )معاً(وهو  ٨٤
أسقط إحدى الهمزتين مـع       السماِء ِإله  ٨٤

  القصر والتوسط
  السما ِاله

     قللها   فأنى  ٨٧
  وقيلَه  نصب الالم وضم الهاء  وقيِلِه  ٨٨



  

  

  

١٥٤  

  ∃ نهاية سورة الزخرف  ∃
  

  سـورة الـدخـان
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قلل الحاء  حم  ١
  رب السماوات  رفع الباء  رب السماوات  ٧

     قللها   أنَّى  ١٣
     أمالهما  الذكرى،الكبرى   ١٦، ١٣
  وقجاءهم  أدغم الدال في الجيم  وقد جاءهم  ١٣

   آتيكمإني  فتح الياء وصالً   إني آتيكم  ١٩
  عليِهِم السماء  كسر الميم وصالً   عليِهم السماء  ٢٩

     قللهما  )معاً(األولى   ٣٥،٥٦
  تغلي  بتاء التأنيث بدل الياء  يغلي  ٤٥

  ∃ نهاية سورة الدخان ∃
   

  سـورة الجــاثـیــة
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قلل الحاء  حم  ١
     أمالها   النهاِر  ٥
  هزءاً  أبدل الواو همزة  هزواً  ٩

١١  ميم أليم  من رجٍز أليم رجٍز أليٍم  جر  

     أمالهما  للناِس،والناِس  ٢٠،٢٦
  تذّكرون  شدد الذال   تذكرون  ٢٣



  

  

  

١٥٥  

     قللها   الدنيا  ٢٤
٢١  رفع التنوين  سواء  سواء  
     أمالها   وترى  ٢٨
  اتختّم  أدغم الذال في التاء  اتخذْتم  ٣٥
٣٥  
٣٧  
٣٥  

  الدنيا
  وهو
  هزواً

  قللها 
  أسكن الهاء 

  أبدل الهمزة واو

   
  وهو
  هزءاً

  ∃ نهاية سورة الجاثية ونهاية الجزء الخامس والعشرين ∃
   



  

  

  

١٥٦  

  
  :بداية الجزء السادس والعشرين 

  سـورة األحـقـاف
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

     قلل الحاء  حم  ١
     أمالهن  تراه،بشرىكافرين،اف  ٦،٨،١٢

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٨
     قللها   موسى  ١٢
أسقط الهمزة وضم الحـاء       إحسانا  ١٥

  وأسكن السين وحذف األلف
  حسناً

  كَرهاً  فتح الكاف  )معاً(كُرهاً  ١٥
  يتقبل، يتجاوز  بالياء المضمومة بدل النون  نُتقبل، نتجاوز  ١٦
١٦  رفع النون  أحسن  أحسن  
  أفِّ  حذف التنوين  أفٍّ  ١٧
  عليِهِم القول  كسر الميم وصالً  عليِهم القول  ١٨
     أمالها   الناِر  ٢٠
    قللها   الدنيا  ٢٠

  إني أخاف  فتح الياء وصالً  إني أخاف  ٢١
  وأبِلغكم  أسكن الباء وخفف الالم  وأبلِّغكم  ٢٣
  ولكني أراكم  فتح الياء وصالً   ولكني أراكم  ٢٣

     أمالهما   قرىأراكم ، ال  ٢٣،٢٧
بالتاء مفتوحة بـدل اليـاء        يرى  ٢٥

  المضمومة وأمال الراء
  تَرى



  

  

  

١٥٧  

  مساكنَهم  نصب النون  مساكنُهم  ٢٥
  وإصرفنا  أدغم الذال في الصاد  وإذْ صرفنا  ٢٩
    قللها   موسى  ٣٠
أدغم الراء في الالم بخلـف         يغفر لكم  ٣١

  عنه
  يغِفر لكم

  يغفلّكم
حدى الهمزتين مـع    أسقط إ   أولياء ُأولئك  ٣٢

  القصر والتوسط
  أوليا ُأولئك

    قللها   الموتى  ٣٣
     أمالها   الناِر ، نهاٍر  ٣٤،٣٥

  ∃ نهاية سورة األحقاف  ∃
   

  سـورة مـحـمـد
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢
     أمالها   للناِس  ٣

١٠،١١،  
١٥،١٨  

كافرين للكافرين،ال
  النار،ذكراهم

     أمالهن

     قللهما  تقواهم ، فأنى  ١٧،١٨
أسقط الهمزة األولـى مـع        جاء أشراطها   ١٨

  القصر والتوسط
  جا أشراطها 

  فقجاء  أدغم الدال في الجيم  فقد جاء  ١٨
  نزلتْ سورة  ٢٠

  أنزلتْ سورة
  نزلسورة  أدغم التاء في السين

  أنزلسورة



  

  

  

١٥٨  

    مالة المجرورة باإل  أدباِرهم  ٢٥
ضم الهمزة وكـسر الـالم        وَأملَى  ٢٥

  وفتح الياء 
وُأملي  

  َأسرارهم  فتح الهمزة  إسرارهم  ٢٦
     قللها   بسيماهم    ٣٠

    قللها  الدنيا  ٣٦
  ها اَنتم  مع القصر والتوسطسهل الهمزة   ها أنتم  ٣٨

  ∃ نـهاية سورة محمد ∃
  

  سـورة الـفـتـح
  رواية الدوري  الــبـــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

لتؤمنوا،تعزروه،   ٩
  توقروه،تسبحوه

  ليؤمنوا، يعزروه  بياء الغيبة
  يوقروه، يسبحوه

  عليِه اهللا  كسر الهاء  عليه اهللا  ١٠
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاستغفر لنا  ١١
  السوء  ضم السين  ظن السوء  ١٢
     أمالها   للكافرين  ١٣

  .] عذاباً أليماً [: ء السادس والعشرين نـهاية الحزب األول من الجز

&     &     &     & 

   .] لقد رضي اهللا عن المؤمنين [: بداية  الحزب الثاني 

     أمالهما  الناس،أخرى  ٢٠،٢١
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢٤
  يعملون  بياء الغيبة  تعملون  ٢٤



  

  

  

١٥٩  

  إجعل  أدغم الذال في الجيم  إذْ جعل  ٢٦
     قللهن  رؤيا، سيماهمالتقوى،ال  ٢٦،٢٧،٢٩
  قلوبِهم الحمية  ٢٦،٢٩

  بِهم الكفار
  قلوبهِم الحمية  كسر الميم وصالً

  بِهِم الكفار
  لقصدق  أدغم الدال في الصاد  لقد صدق  ٢٧
     أمالهن  الكفاِر،تراهم،التوراة  ٢٩

  ∃ نهاية سورة الفتح  ∃

  
  سـورة الـحـجـرات

  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
     قللها   للتقوى  ٣

     قللهما  إحداهما،أنثى  ٩،١٣
     أمالها   األخرى  ٩
  تفيء ِالى  سهل الهمزة الثانية  تفيء إلى  ٩

  يتفَّـُأولئك  أدغم الباء في الفاء  يتب فأولئك  ١١

  ال يألتكم   زاد همزة ساكنة بعد الياء  ال يِلتكم   ١٤
  ∃ نهاية سورة الحجرات ∃

   
  سـورة ق

  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين        أئذا ِمتنا  ٣

  وسهل الثانية وضم الميم
  أاِائذا متنا

     أمالها   ذكرى  ٨



  

  

  

١٦٠  

  جاءسكرة   أدغم التاء في السين  جاءتْ سكرة   ١٩
     أمالها   كَفَّاٍر  ٢٤

     أمالهما  لذكرى،بجبار  ٣٧،٤٥
  وهو   الهاء أسكن  وهو  ٣٧
  المنادي من  أثبت الياء وصالً   المناِد  ٤١

  ∃ نهاية سورة ق ∃
   

  سـورة الـذاریـات
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
     أمالهما  الناِر،باألسحاِر  ١٣،١٨

  إدخلوا  أدغم الذال في الدال  إذْ دخلوا  ٢٥
  .]هو  الحكيم العليم إنه [: نـهاية الجزء السادس والعشرين 

&     &     &     & 

   .] قال فما خطبكم أيها المرسلون [: بداية الجزء السابع والعشرين 
     قللها   موسى  ٣٨
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤٠
  عليِهِم الريح  كسر الميم وصالً   عليِهم الريح  ٤١
  وقوِم نوح  جر الميم   وقوم نوح  ٤٦
  تذَّكرون  شدد الذال   تذَكرون  ٤٩
     أمالها   الذكرى  ٥٥
  يومِهِم الذي  كسر الميم وصالً   يومِهم الذي  ٦٠

  ∃ نهاية سورة الذاريات  ∃



  

  

  

١٦١  

   
  سـورة الــطــور

  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية
     أمالها   ناِر  ١٣
قطع همزة الوصل وأسكن التـاء        واتّبعتْهم  ٢١

ل تـاء   مخففة وأسكن العين وأبـد    
  التأنيث نوناً بعدها ألف 

  وأتْبعناهم

زاد ألفاً بعد اليـاء وكـسر         هم بإيمانذريتُ  ٢١
  التاء

  ذرياِتهم بإيمان

زاد ألفاً بعد اليـاء وكـسر         هم وماذريتَ  ٢١
  التاء

  ذرياِتهم 

٢٣  ال تأثيم ، اهما على الفتح نب  ال لغو  ال تأثيم ،ال لغو  

    س ضمتها وجهانأسكن الراء واختل  تْأمرهم  ٣٢
  المصيطرون  بالصاد الخالصة  المصيطرون  ٣٧
  يصعقون  فتح الياء  يصعقون  ٤٥

  ∃ نهاية سورة الطور ∃
   

  سـورة الـنـجــم
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٧
  ولقجاءهم  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءهم  ٢٣

  وهو  سكن الهاء أ  وهو  ٣٠
  النشاءة  زاد ألفاً بعد الشين  النشأة  ٤٧



  

  

  

١٦٢  

أدغم نون التنوين في أل التعريـف         عاداً األولى  ٥٠
       :وله في االبتداء ثالثة أوجه 

  كحفص  : الوجه األول 
ـ :   الوجه الثاني    بات همـزة   ـبإث

الوصل ونقل حركة همزة الوصـل      
  إلى الالم

إسـقاط همــزة  :  الوجـه الثالـث   
  ونقل حركة الهمزة إلى الالمالوصل 

  عاد لّولى
  

  أألولى
  
  

  ألُولى
  

  لُولى
  وثموداً  بالتنوين  وثمودا  ٥١

       :الكلمات الالتي قللهن 
  القوى    يوحى    الهوى    غوى    هوى

  أوحى    أدنى    فتدلى           األعلى فاستوى
  العزى    طغى    المأوى          يغشى    المنتهى
  الهدى    ضيزى  )جميعاً(األنثى
    اهتدى    الدنيا    يرضى  )معاً(األولى    تمنى

  موسى    الكبرى    تولى    الحسنى         اتقى

  أبكى    المنتهى    سعى           األوفى     وفَّى
    أطغى    أقنى            أبقى    تمنى    أحيا 
  غشى      أهوى

        :الكلمات الممالة ألفها
، كبرى،  ) معاً(خرىأ: واأللف بعد الراء في     . رآه ، رأى      : أمال األلف في    

  .الشعرى ، تتمارى )     معاً(ترى ، يرى ، األخرى
  ∃ نهاية سورة النجم ∃

  



  

  

  

١٦٣  

  سـورة الـقــمــر
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  ولقجاءهم  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاءهم  ٤
  الداعي  أثبت الياء فيهما  )معاً(الداِع  ٦،٨

 ألفاً بعد الخـاء وكـسر     زاد  خشّعاً  ٧
  الشين مخففة

  خاِشعاً

  كذّبـثَّمود أدغم التاء في الثاء  كذبتْ ثمود  ٢٣
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين        أألقي  ٢٥

  بخلف عنه وسهل الثانية 
  أااُلقي

  ولقصبحهم  أدغم الدال في الصاد  ولقد صبحهم  ٣٨
  ولقجاء  أدغم الدال في الجيم  ولقد جاء  ٤١
ط إحدى الهمزتين مـع     أسق  جاء آل  ٤١

  القصر والتوسط 
  جا آل

     أمالها   الناِر  ٤٨
 نـهاية الحزب األول من الجزء السابع والعشرين

 ∃ نهاية سورة القمر  ∃

&    &    &    &  
   

  سـورة الــرحــمــن
  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

١٤،١٥  
٣٥  

ــاِر،من  كالفخـــ
  )معاً(ناٍر

     هنأمال

  يخرج  ضم الياء وفتح الراء  يخْرج  ٢٢



  

  

  

١٦٤  

  أيها  وقف عليها باأللف  أيه الثقالن  ٣١
٣٥  نحاٍس  بالجر  نحاس  
    قللها   بسيماهم  ٤١

  ∃نهاية سورة الرحمن  ∃

  
  سـورة الـواقــعـــة

  رواية الدوري  الـــبــــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وال ينزفون  فتح الزاي  وال ينِزفون  ١٩
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين        أإذا متنا ، أإنا  ٤٧

  وسهل الثانية وضم الميم
  أاِاذا متنا،أاِانا

  شَرب  فتح الشين  شُرب الهيم  ٥٥
أدخل ألفاً بـين الهمـزتين        )جميعاً(أأنتم  ٥٩

  وسهل الثانية فيهن
  أااَنتم

  النشَاءة  فتح الشين وزاد ألفاً بعدها  النشْأة  ٦٢
    قللها   األولى  ٦٢
  تذّكرون  شدد الذال   تذكرون  ٦٢

  لهو  أسكن الهاء   لهو  ٩٥
  ∃نهاية سورة الواقعة   ∃

   
  سـورة الـحــدیــد

  رواية الدوري  الـــبـــيــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   )معاً(وهو  ٢،٣،٤
     أمالها   النهاِر  ٦



  

  

  

١٦٥  

ضم الهمزة وكـسر الخـاء        أخذ ميثاقكم  ٨
  ورفع القاف

  ِخذ ميثاقُكمُأ

  ينِْزل  أسكن النون وخفف الزاي  ينَزل  ٩
  لرُؤف  حذف الواو  لرءوف  ٩

    قللها   الحسنى  ١٠
  فيضاِعفُه  رفع الفاء  فيضاعفَه  ١١
    أمالها   بشراكم  ١٢
أسقط إحدى الهمزتين مـع       جاء أمر اهللا  ١٤

  القصر والتوسط
  جا أمر اهللا

  وما نزل  شدد الزاي  وما نَزل  ١٦
  عليِهِم األمد  كسر الميم وصالً   ِهم األمدعلي  ١٦
    قللها   )معاً(الدنيا  ٢٠
    أمالها   فتراه  ٢٠
  َأتاكم  حذف األلف بعد الهمزة  ءاتاكم  ٢٣

     أمالهما  للناِس،آثاِرهم  ٢٥،٢٧
  رسلنا  أسكن السين  رسلَنا  ٢٥
أدغم الراء في الالم بخلـف        ويغفر لكم  ٢٩

  عنه
  ويغفر لكم

  ويغفلّكم
 .هاية سورة الحديد والجزء السابع والعشرين نـ

&    &    &     & 
  .بداية الجزء الثامن والعشرين 



  

  

  

١٦٦  

  

  سـورة الـمـجــادلــة
  رواية الدوري  الـــبــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  قسمع  أدغم الدال في السين  قد سمع  ١
ــاهرون   ٢ يظـ

  )معاً(
فتح الياء وشـدد الظـاء وحـذف       

  د الهاء مفتوحةاأللف وشد
  يظَّهرون

حذف الياء وله في الهمزة وجهان        الالئي  ٢
التسهيل مع التوسـط والقـصر،       

  واإلبدال ياء ساكنة مع المد المشبع
 وله في الوقف إبدالها ياء سـاكنة       

  وجهاً واحداً مع المد المشبع

  
  الالِ  ،
الالي  

     أمالهما  )معاً(للكافرين  ٤،٥
    قللها   نجوى  ٧

٨،٩،

١٠١٢،
١٣  

  ،التقوى)معاً(النجوى
  )معاً(نجواكم

    قللهن

  في المجلس  أسكن الجيم وحذف األلف  في المجالس  ١١
انـــــشُزوا   ١١

  فانشُزوا
ــِشزوا   كسر الشين فيهما انـــ

  فانِشزوا
  أااَشفقتم  أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل الثانية   أأشفقتم  ١٣

     أمالها   الناِر  ١٧
  حِسبونوي  كسر السين  ويحسبون  ١٨
  عليِهِم الشيطان  كسر الميم وصالً   عليِهم الشيطان  ١٩



  

  

  

١٦٧  

  قلوبِهِم اإليمان  كسر الميم وصالً   قلوبِهم اإليمان  ٢٢
  ∃نهاية سورة المجادلة   ∃

   

  سـورة الـحـشــر
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١
     أمالهن  اِر،الناِردياِرهم،األبص  ٢،٣
  قلوبِهم الرعب  ٢،٣

  عليِهم الجالء
قلــــوبِهِم   كسر الميم وصالً 

  الرعب
ــيِهِم  علــ

  الجالء
  يخَربون  فتح الخاء وشدد الراء  يخِْربون  ٢

    قللها   الدنيا  ٣،٧
     أمالهما  القرى،دياِرهم  ٧،٨
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  اغفر لنا  ١٠
  رؤف  اوحذف الو  رؤوف  ١٠

  إلخوانِهِم الذين  كسر الميم وصالً   إلخوانِهم الذين  ١١
كسر الجيم وفتح الدال وزاد ألفـاً         جدٍر  ١٤

  بعدها وأمالها
  ِجداٍر

  تحِسبهم  كسر السين  تحسبهم  ١٤
    قللها   شتى  ١٤
  إني أخاف  فتح الياء وصالً   إني أخاف  ١٦

     أمالهما  )معاً(الناِر  ١٧،٢٠



  

  

  

١٦٨  

     لها أما  للناس  ٢١
     قللها   الحسنى  ٢٤
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٢٤

  ∃نهاية سورة الحشر  ∃
   

  سـورة الـمـمـتـحــنـة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  فقضل  أدغم الدال في الضاد  فقد ضل  ١
ضم الياء وأسكن الفاء وفتح الصاد        يفِصل  ٣

  مخففة
  يفْصل

  إسوة   كسر الهمزة فيهما  )معاً (ُأسوة  ٤،٦
  البغضاء وبداً  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة   البغضاء أبداً  ٤

    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  واغفر لنا  ٥
    أمالهن  )معاً(الكفاِر،)معاً(دياِركم  ٨،٩،١٠،١١

  تُمسكوا فتح الميم وشدد السين  تُمِسكوا  ١٠
    الراء في الالم بخلف عنهأدغم  واستغفر لهن  ١٢

  ∃ نهاية سورة الممتحنة   ∃
  

  سـورة الـصــف
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١
     قللها  )وقفاً،معاً(موسى،عيسى  ٥،٦،١٤



  

  

  

١٦٩  

  بعدي اسمه  فتح الياء وصالً   بعدي اسمه  ٦
٦،٧،  
١٣  

التوراة،افترى،
  وأخرى

     أمالهن

  متم نوره  نون الميم ونصب الراء  متم نوِره  ٨
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  يغفر لكم  ١٢
  أنصاراً هللا  نون الراء وجر لفظ الجاللة بالالم  أنصار اهللا  ١٤

  ∃نهاية سورة الصف   ∃
  .نـهاية الحزب األول من الجزء التاسع والعشرين 

&    &    &    &  
  .اية الحزب الثاني بد
  

  سـورة الـجـمـعـة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٣
٥  
٦  

  التوراة،الحماِر
  الناِس

  أمالهن
  

  
  

  ∃نهاية سورة الجمعة   ∃
  

  سـورة الـمـنـــافـقــون
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  خشْب  أسكن الشين  خُشُب  ٤
  يحِسبون  كسر السين  يحسبون  ٤
     قللها  أنى  ٤



  

  

  

١٧٠  

  يستغفر لكم  ٥،٦
  تستغفر لهم

أدغم الراء في الالم بخلـف عنـه       
  فيهما 

   

  وأكون  زاد واواً بعد الكاف وفتح النون  وأكن  ١٠
١١  
  

أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        جاء أجلها
  والتوسط

  جا أجلها

  ∃ة المنافقون  نهاية سور ∃
   

  سـورة الـتــغــابــن
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء  وهو  ١
     أمالها   الناِر  ١٠
  رسلهم  أسكن السين  رسلهم  ٦

     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  ويغفر لكم  ١٧
  ∃نهاية سورة التغابن  ∃

   

  سـورة الـطــالق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  قم اآليةر

  فقظّلم  أدغم الذال في الظاء  فقد ظلم  ١
  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٣
  بالغٌ أمره  نون الغين ونصب الراء  بالغُ أمِره  ٣
  قجعل  أدغم الدال في الجيم  قد جعل  ٣
  حذف الياء ، ولـه فـي الهمـزة           والالئي  ٤



  

  

  

١٧١  

ء ساكنة مع المد    إبدالها يا :وجهان  
المشبع ، وتسهيلها مـع التوسـط       

وله في الوقف إبـدالها     . والقصر  
  ياء قوالً واحداً

الالي  
  الالِ 

  مبينات  فتح الياء  مبينات  ١١
  ∃نهاية سورة الطالق  ∃

   

  سـورة الــتـــحـــریـــم
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو    الهاء أسكن  وهو   ٢
  فقصغت  أدغم الدال في الصاد  فقد صغت  ٤
  تظّاهرا  شدد الظاء  تظاهرا  ٤
  أن يبدله  فتح الباء وشدد الدال   أن يبِدله  ٥
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه   واغفر لنا  ٨

  .نهاية سورة التحريم والجزء الثامن والعشرين 
&    &    &    &  

  . والعشرين بداية الجزء التاسع
  

  سـورة الــمــلــك
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو،وهي  أسكن الهاء   ،وهي)جميعاً(وهو  ١،٧
  هتّرى  أدغم الالم في التاء وأمال الراء  هْل ترى  ٣
  ولقزينا  أدغم الدال في الزاي    ولقد زينا  ٥



  

  

  

١٧٢  

  قجاءنا  أدغم الدال في الجيم  قد جاءنا  ٩
  أااَمنتم  أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل الثانية   أأمنتم  ١٥

  السماء ين  أبدل الهمزة الثانية ياء مفتوحة  )معاً(السماِء أن   ١٦،١٧
     أمالها   الكافرين  ٢٨
  ينصركم  )وجهان(بإسكان واختالس ضمة الراء   ينصركم  ٢٠

  ∃ نهاية سورة الملك ∃

  

  سـورة الـقـــلــم
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص   اآليةرقم

  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٧
  يبدلنا  فتح الباء وشدد الدال  يبِدلنا  ٣٢
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاصبر لحكم  ٤٨
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ٤٩
    أمالها  بأبصاِرهم  ٥١

  ∃ نهاية سورة القلم ∃

  

  ــةسـورة الــحـــــاق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   أدراك  ٣
  كذبثّمود  أدغم التاء في الثاء  كذبتْ ثمود  ٤
     قللها   صرعى  ٧
  فهتّرى أدغم الالم في التـاء ، وأمـال          فهْل ترى   ٨



  

  

  

١٧٣  

  الراء
  ومن ِقبله  كسر القاف وفتح الباء  ومن قَبلَه  ٩

  فهي ، فهو  أسكن الهاء    ، فهوفهي يومئذ  ١٦،٢١
  تذّكرون  شدد الذال   تذكرون  ٤٢
     أمالها   الكافرين  ٥٠

  ∃ نهاية سورة الحاقة  ∃
   



  

  

  

١٧٤  

  

  سـورة الــمـعــارج
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهما   الكافرين ، نراه  ٢،٧
١٥،١٦
١٧،١٨  

  لظى،للشوى،
  تولى،فأوعى

      جميعاًقللهن

  نزاعةٌ  بالرفع  نزاعةً  ١٦
حذف األلف بعـد الـدال علـى          بشهاداتهم  ٣٣

  اإلفراد
  بشهادتهم

  نَصب  فتح النون وأسكن الهاء   نصب  ٤٣
  ∃نهاية سورة المعارج   ∃

   

  سـورة نـــــوح
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  يغفلّكم  م بخلف عنهأدغم الراء في الال  يغفر لكم  ٤
  دعائي إال  فتح الياء وصالً   دعائي إال  ٦
  إني أعلنت  فتح الياء وصالً   إني أعلنت  ٩

  وولْده  ضم الواو وأسكن الالم  وولَده  ٢١
  خطَاياهم  فتح الطاء وبعدها ألف وحذف الهمزة  خِطيئاتهم  ٢٥
     أمالها   للكافرين  ٢٦
     بخلف عنهأدغم الراء في الالم   اغفر لي  ٢٨
  بيتي مؤمناً  أسكن الياء  بيتي مؤمناً  ٢٨

 .نـهاية سورة نوح والحزب األول من الجزء التاسع والعشرين 



  

  

  

١٧٥  

&    &     &     & 
  .بداية الحزب الثاني 

   

  سـورة الــجـــــن
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وِإنه  عاًكسر الهمزة فيهن جمي  وأنه  ٣،٤،٦
  وِإنا  كسر الهمزة فيهن جميعاً  وأنا  ٥،٨،٩،١٠،١١،١٢١٣،١٤

  وِإنهم  كسر الهمزة  وَأنهم  ٧
  نسلكه  بالنون بدل الياء  يسلكْه  ١٧
  قاَل ِإنما  بناها على الماضي  قْل إنما  ٢٠
  ربي أمداً  فتح الياء وصالً   ربي أمداً  ٢٥

  ∃نهاية سورة الجن  ∃
  

  سـورة الــمــــزمـــل
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  أو انقص  ضم الواو وصالً  أِو انقص  ٣
  ِوطاء  كسر الواو وزاد ألفاً بعد الطاء  وطئاً  ٦
     أمالها   النهاِر  ٧

٢٠  وثلثَه ونصِفِه وثلِثِه  جرهما  ونصفَه  
     قللها   مرضى  ٢٠

  ∃ نهاية سورة المزمل  ∃
  



  

  

  

١٧٦  

  

  ـــدثـــرسـورة الــم
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  الرجز  كسر الراء  الرجز  ٥
    أمالهما  الكافرين، أدراك  ١٠،٢٧

     أمالهما  الناِر،ذكرى  ٣١
زاد ألفاً بعد الذال وحذف الهمزة        إذْ أدبر  ٣٣

  وفتح الدال
  إذَا دبر

     قللها   التقوى  ٥٦
  ∃ثر نهاية سورة المد ∃

  

  سـورة الـقـیـــامــة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  أيحِسب  كسر السين  أيحسب  ٣،٣٦
  يحبون،يذرون   بالياء بدل التاء  تحبون،تذرون  ٢٠،٢١

  مراق  وأدغم النون في الراء) من(ال سكت على   من راق  ٢٧
٣١،٣٢
٣٣،٣٦  

  صلى،تولى،
  يتمطى،سدى

  ميعاًقللهن ج
  

   

رأس ) معاً(فأولى  ٣٤،٣٥
  اآليتين فقط

     قللهما

  تُمنى  بالتاء بدل الياء وأمالها  يمنى  ٣٧
٣٨،٣٩

،٤٠  
  فسوى ، األنثى

  الموتى
     قللهن جميعاً



  

  

  

١٧٧  

     ∃نهاية سورة القيامة   ∃
  سـورة اإلنـســـان

  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     لها أما  للكافرين  ٤

  إستبرٍق  بالجر  إستبرقٌ  ٢١
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاصبر لحكم  ٢٤
  يشاؤون  بالياء بدل التاء  تشاؤون  ٣٠

  ∃نهاية سورة اإلنسان  ∃
   

  سـورة الـمــرســالت
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وقّتت  بالواو بدل الهمزة  أقّتت  ١١
     أمالها   أدراكوما   ١٤
     أمالها   قراٍر  ٢١
  جماالت  زاد ألفاً بعد الالم  جمالةٌ  ٣٣

 .نـهاية سورة المرسالت والجزء التاسع والعشرين 

&     &     &     & 
     . بداية الجزء الثالثين 

  سـورة الـنــبــأ
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وفتِّحت   التاءشدد  وفُِتحت  ١٩
  كانسراباً  أدغم التاء في السين  كانتْ سراباً  ٢٠



  

  

  

١٧٨  

  غساقاً  خفف السين  غسـاقاً  ٢٥
  رِب السماواِت   ٣٧

  الرحمِن
رب ،       رفع الباء والنون

الرحمن  
  ∃نهاية سورة النبأ  ∃

   

  سـورة الـنــازعــات
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

١٠،٢٧  
  

أدخل ألفاً بين الهمـزتين وسـهل         أإنا،أإذا،أأنتم
  الثانية فيهن

  أاِانا،أاِاذا،
  أااَنتم

١٦  طوى  بدون تنوين  طوى  
 – فـسواها  – فتخشى – تزكى –) معاً( طغى – طوى – موسى :كلمات التقليل  

 – دحاهـا    – يخـشى    – األولى   – األعلى   – نادى   – سعى   – عصى   –ضحاها  
-- بناها  – الهوى   –) معاً( المأوى – الدنيا   – يرى   –ى   سع – أرساها   –مرعاها  

  .قللهن جميعاً :  موسى – ضحاها – يخشاها – منتهاها – ذكراها – مرساها -
  .أمالهن ) . معاً( الكبرى– فأراه :الكلمات الممالة 

   
  ∃نهاية سورة النازعات   ∃

  

  سـورة عـبـس
  الدوريرواية   الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

١،٢،٣،٥،٦،٧،
٨،٩،١٠  

، اسـتغنى،   )معـاً (تولى،أعمى،يزكى
تصدى، يزكى، يـسعى، يخـشى،      

ــن  قللهـ
  جميعاً

  



  

  

  

١٧٩  

  تلهى
  فتنفعه  رفع العين  فتنفَعه  ٤
     أمالها   الذكرى  ٤

أسقط إحدى الهمزتين مع القـصر        شاء أنشره  ٢٢
  والتوسط

  شا أنشره

  ِإنا صببنا  كسر الهمزة  أنا صببنا  ٢٥
  ∃رة عبس نهاية سو ∃

  

  سـورة الـتـــكــویــر
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  سِجرت  خفف الجيم  سجرت  ٦
  نُشِّـرت  شدد الشين  نِشـرت  ١٠
  سِعرت  خفف العين  سعرت  ١٢
     أمال األلف بعد الهمزة  رآه  ٢٣
  بظنين  أبدل الضاد ظاء  بضنين  ٢٤

  ∃ر نهاية سورة التكوي ∃
  

  سـورة االنــفـــطـــار
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  فعدلك  شدد الدال  فعدلك  ٧
     أمال الراء فيهما  )معاً(أدراك  ١٧،١٨

  يوم  رفع الميم في يوم  يوم ال تملك  ١٩



  

  

  

١٨٠  

  ∃نهاية سورة االنفطار  ∃
   



  

  

  

١٨١  

  

  سـورة الـمـطـفـفـیـن
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  حفصرواية   رقم اآلية

     أمالهن جميعاً  الناِس،الفجاِر،أدراك  ٢،٧،٨
  بران  أدغم الالم في الراء بدون سكت  بل ران  ١٤
١٨  

١٩،٣٤  
  األبـراِر

  أدراك، الكفاِر
  

  أمالهن 
   

  أهلِهِم انقلبوا  كسر الميم وصالً   أهلِهم انقلبوا  ٣١
  فاكهين  زاد ألفاً بعد الفاء  فكهين  ٣١

  ∃نهاية سورة المطففين  ∃

  

  سـورة االنشـقــاق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  عليِهِم القرآن  كسر الميم وصالً   عليِهم القرآن  ٢١
  ∃نهاية سورة االنشقاق   ∃

   

  سـورة الــبـروج
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   الناِر  ٥
  وهو  أسكن الهاء   وهو  ١٤

  ∃نهاية سورة البروج   ∃
  



  

  

  

١٨٢  

  

  سـورة الـطـــارق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهما  أدراك،الكافرين  ٢،١٧
  لَما  خفف الميم  لما  ٤

  ∃نهاية سورة الطارق    ∃
 .ثين نـهاية الحزب األول من الجزء الثال

&     &     &     & 
 .بداية الحزب الثاني 

  

  سـورة األعــلــى
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

١،٢،٣،٤،٥
٦،٧،١٠،١١

١٣،١٤،١٥،١٦  
١٧،١٨،١٩  

األعلى،فسوى،فهدى،المرعى، أحوى،  
  تنسى،يخفى، يخشى،األشقى، 

  يحيى، تزكى،فصلى،
  سىأبقى، الدنيا،األولى،مو

قلل األلف  
فـــيهن 

  جميعاً

   

     أمال الراء فيهن  لليسرى،الذكرى،الكبرى  ٨،٩،١٢
  يؤثرون  بالياء بدل التاء  تؤثرون  ١٦

  ∃نهاية سورة األعلى    ∃
  



  

  

  

١٨٣  

  

  سـورة الـغــاشـیــة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  تُصلى  ضم التاء  تَصلى  ٤
  ال يسمع  المضمومة بدل التاء المفتوحة بالياء   ال تَسمع  ١١
  الغيةٌ  رفع التاء  الغيةً  ١١

  ∃نهاية سورة الغاشية  ∃
   

  سـورة الــفــجــر
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  يسري هل  أثبت الياء وصالً  إذا يسِر هل  ٤
١٥  
١٦  

  ربي أكرمن
  ربي أهانن

ه فـي   فتح الياء في ربي وصالً ول     
وجهـان  ) أكرمن وأهـانن  (ياءي  

اإلثبات وصـالً والحـذف وهـو       
  األكثر  

  ربي أكرمن
  ربي أهانن

  أكرمني
  أهانني

١٧،١٩
٢٠  

تكرمون،وتأكلون 
  تحبون

  يكرمون،ويأكلون  بياء الغيبة فيهن
  يحبون

بياء الغيبة وضم الـضاد وحـذف         وال تحآضون  ١٨
  األلف

  يحضون

     قللها   أنى  ٢٣
     الها أم  الذكرى  ٢٣

  ∃نهاية سورة الفجر  ∃
  



  

  

  

١٨٤  

    

  سـورة الــبــــلــد
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  أيحِسب  بكسر السين  أيحسب  ٥،٧
     أمالها   أدراك  ١٢
فتح الكاف بناء علـى الماضـي         فك رقبٍة  ١٣

  )  رقبة(ونصب التاء في 
  فك رقبةً

ف األلـف وفـتح    فتح الهمزة وحذ    إطعام  ١٤
  الميم بناء على الماضي

مَأطع  

  ∃  نهاية سورة البلد ∃
   

  سـورة الشـمـس
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  كذبثَّمود  أدغم التاء في الثاء   كذبتْ ثمود  ١١
     أمال األلف  النهاِر  ٣

رؤوس 
  اآلي

ــشاها،بناها،طحاها  ــحاها،تالها،جالّها، يغـ ، وضـ
سواها،تقواها،زكاها، دساها،بطغواها،أشقاها،سـقياها،   

  فسواها،عقباها

  قللهن
   

  ∃نهاية سورة الشمس   ∃
  



  

  

  

١٨٥  

   

  سـورة الــلــیــل
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   النهار  ٢
رؤوس 

اآلي عدا  
  ١٠ و٧/

، )اًمع(يغشى،تجلى،األنثى،لشتى،أعطى واتقى،الحسنى 
استغنى،تردى،للهدى،األولى،تلظى،األشــقى، تــولى، 

  األتقى، يتزكى،تجزى، األعلى،يرضى 

  قللهن
   

     أمالهما  لليسرى،للعسرى  ٧،١٠
  ∃نهاية سورة الليل   ∃

  

  سـورة الـضـحـى
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

الضحى ، سجى ، قلى ، األولى ،         ٨-١
  آوى ، فهدى ، فأغنىترضى ،  ف

  
  قللهن 

  ∃نهاية سورة الضحى  ∃

  

  سورتا الشرح والتین
  ليس فيهما خالف

   

  سـورة الــعـــلــق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

ــى،   ١٢-٦ ليطغى،اســتغنى، الرجعى،ينه
  صلى، الهدى،التقوى

  
  قللهن

   



  

  

  

١٨٦  

     أمالها   يرى  ١٤
      بعد الهمزةأمال األلف  رآه  ٧

  ∃نهاية سورة العلق   ∃
   

  سـورة الــقــدر
     أمال األلف  وما أدراك  ٢

   

  سـورة الـبــیــنــة
     أمالها  ناِر  ٦
  

  سـورتا الـزلــزلــة والــعـــادیـــات
  ال خالف فيهما

  

  سـورة الـقــارعــة
     أمال األلف فيها  )معاً(أدراك   ٣،١٠

  فهو  أسكن الهاء   فهو  ٧
  

  سـورتا الـتــكـــاثــر والـعــصــر
  ال خالف فيهما 
  

  سـورة الـهــمـــزة
  يحِسب  كسر السين  يحسب  ٣
     أمال األلف  وما أدراك  ٥
  



  

  

  

١٨٧  

  سور الفـیــل ، قریش ، الماعون ،الكــوثــر
   ال خالف فيها

  

  سورة الـكــافـرون
  ولي دين  أسكن الياء وصالً  ولي دين  ٦
  

  لـنـصـرسـورة ا
  ال خالف فيها

  

  سـورة الـمســـد
  حمالةُ  رفع التاء  حمالةَ  ٤
  

  سـورة اإلخــالص
  كفؤاً  أبدل الواو همزة  كفواً  ٤
  

  سـورة الـفـــلــق
  ال خالف فيها 
  

  سـورة الــنــــاس
     أمالهن  )جميعاً(الناِس  ١،٢،٣،٥،٦

  والحمد هللا أوالً وآخراً



  

  

  

١٨٨  

  الخـاتمـة
  انسأل اهللا حسنه

تم بحمد اهللا وتوفيقه كتاب فوح العطر الذي آمل من اهللا ـ عز وجـل   
وأجّل الثناء وأعظمه   . ـ أن يتقبله منا قبوالً حسناً، وأن يكون لنا ذخراً عنده            

وأفضل الصالة والسالم على نبينا وسـيدنا       . على ربنا الذي يسر لنا كل أمر        
به ومن تبعه ومـن وااله  قرة أعيننا محمد بن عبد اهللا وعلى آله وجميع أصحا        

  .إلى يوم الدين 
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 



  

  

  

١٨٩  

سند المؤلف لروایة اإلمام الدوري عن اإلمام أبي 
  عمرو البصري

  :الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه  أجمعین ، وبعد 

محمد نبهان بن حسين مـصري ،       :  عز وجل    فإني أنا المفتقر إلى اهللا    
الحموي مولداً المكي إقامة قد قرأت القرآن كامالً غيباً برواية اإلمام أبو عمر             
حفص الدوري عن اإلمام أبي عمرو البصري بمضمن الشاطبية على شـيخنا    
الشيخ سعيد بن عبد اهللا المحمد الحموي وهو تلقاه عن الشيخ نوري بن أسعد              

عن الشيخ أحمد البابولي وهو عن الشيخ محمود الكيزاوي وهو          الشحنة وهو   
وقد أجازني بها الشيخ عبد الغفـار الـدروبي         ) ح(عن الشيخ أحمد الحلواني     

بسنده عن الشيخ عبد العزيز عيون السود عن الشيخ محمد سليم الحلواني عن             
و الشيخ أحمد الحلواني  وهو عن الشيخ أحمد المرزوقي شيخ القراء بمكة وه            

عن الشيخ إبراهيم العبيدي وهو على الشيخ عبد الرحمن األجهـوري وهـو             
) ح (على الشيخ عبدو السجاعي وهو على الشيخ أحمد بن رحيـب البقـري          

وقرأ األجهوري على الشيخ أحمد البقري وهو على الشيخ محمد بـن قاسـم              
 البقري وهو على الشيخ الزين عبد الرحمن بن شحاذة اليمني وهو عن والده             
الشيخ شحاذة اليمني وهو عن الشيخ الناصر محمد بن سالم الطبالوي وهـو             
عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري وهو عن كل من الشيخ رضوان العقبـي             
والشيخ أحمد األميوطي والشيخ طاهر النويري والشيخ الشهاب أحمد القلقيلي          

) ح(وهم على خاتمة المحققين اإلمام الشمس محمد بن محمد بـن الجـزري              
وقرأ عبد الرحمن اليمني على الشيخ علي بن غانم المقدسي وهو على الشيخ             
إبراهيم السمديسي وهو على الشيخ أحمد األميوطي وهو على ابن الجزري ،            
وقرأ ابن الجزري على الشيخ أبي محمد عبد الرحمن البغدادي الواسطي وهو           

 شجاع المعروف   على الشيخ محمد بن أحمد الصائغ وهو على الشيخ علي بن          
بالكمال الضرير صهر الشاطبي وهو على اإلمام القاسم بن فيـره الـشاطبي             



  

  

  

١٩٠  

وهو على الشيخ محمد بن هذيل وهو على الشيخ سليمان بن نجاح وهو على              
  . اإلمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 

وقرأ الداني رواية الدوري عن أبي عمرو على المقرئ عبد العزيز بن جعفر 
دي وهو على الشيخ أبي طاهر عبد الواحد بن عمر وهو على الشيخ البغدا

أبي بكر بن مجاهد وهو على الشيخ أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبد وس 
وهو على أبي عمر الدوري وهو على الشيخ يحيى اليزيدي وهو على اإلمام 

  . أبي عمرو البصري 
ن جبر وسعيد   وقرأ اإلمام أبو عمرو بن العالء البصري على مجاهد ب         

بن جبير وعبد اهللا بن كثير وغيرهم وهم على عبد اهللا بن عباس وهو علـى                
 عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو عن األمين جبريل عليه            τُأبي بن كعب    

  .السالم عن رب العزة جل جالله وتقدست أسماؤه 



  

  

  

٩١١  

  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ٣  المقدمة
  ٥  التراجم
  ٩  المد األصلي: المدود 

  ١٠          المد الفرعي، الذي سببه الهمز
  ١١                        الذي سببه السكون

  ١٢  األلفات التي تثبت وقفاً وتسقط وقفاً
  ١٣  حذف المد اللتقاء الساكنين

  ١٤  همزة القطع: الهمزة 
  ١٤  الهمزتان في كلمة

  ١٥  الهمزتان في كلمتين
  ١٦  الهمز المفرد
  ١٧  همزة الوصل

  ١٨  اإلدغام
  ١٨  المتماثل: اإلدغام الصغير 

  ١٩                     المتقارب
  ٢٢  أحكام النون الساكنة والتنوين

  ٢٥  أحكام الميم الساكنة
  ٢٧  اإلمالة والتقليل

  ٢٨  أحكام الراء
  ٢٩  أحكام الالم

  ٣٢  ياءات اإلضافة
  ٣٦  ياءات الزوائد

  ٣٠  الوقف على مرسوم الخط
  ٣١  لروم واإلشمام اإلسكان وا

  ٣٩  الكلمات الفرشية في رواية اإلمام الدوري
  ٤١   البقرة–سورة الفاتحة 

  ٥٠  سورة آل عمران
  ٥٧  سورة النساء

  ٦١  سورة المائدة 
  ٦٥  سورة األنعام

  ٧٠  سورة األعراف
  ٧٦  سورة األنفال 



  

  

  

١٩٢  

  ٧٧  سورة التوبة
  ٨٠  سورة يونس
  ٨٣  سورة هود 

  ٨٧  سورة يوسف
  ٩١  لرعدسورة ا

  ٩٢  سورة إبراهيم
  ٩٤  سورة الحجر
  ٩٥  سورة النحل

  ٩٧  سورة اإلسراء
  ١٠٠  سورة الكهف
  ١٠٣  سورة مريم
  ١٠٦  سورة طه

  ١٠٧  سورة األنبياء
  ١١٠  سورة الحج

  ١١٢  سورةالمؤمنون
  ١١٣  سورة النور

  ١١٥  سورة الفرقان
  ١١٧  سورة الشعراء

  ١١٩  سورة النمل
  ١٢١  سورة القصص 

  ١٢٤  رةالعنكبوتسو
  ١٢٥  سورة الروم
  ١٢٧  سورة لقمان

  ١٢٨  سورة السجدة
  ١٢٨  سورة األحزاب

  ١٣١  سورة سبأ
  ١٣٣  سورة فاطر
  ١٣٥  سورة يس

  ١٣٦  سورة الصافات
  ١٣٨  سورة ص

  ١٣٩  سورة الزمر
  ١٤١  سورة غافر

  ١٤٣  سورة فصلت
  ١٤٥  سورة الشورى
  ١٤٦  سورة الزخرف



  

  

  

١٩٣  

  ١٤٨  سورة الدخان
  ١٤٨   الجاثيةسورة

  ١٥٠  سورة األحقاف 

  ١٥١  ρسورة محمد 

  ١٥٢  سورة الفتح
  ١٥٣  سورة الحجرات ، ق

  ١٥٤  سورة الذاريات
  ١٥٥  سورة الطور، النجم

  ١٥٧  سورة القمر، الرحمن
  ١٥٨  سورة الواقعة، الحديد

  ١٦١  سورة المجادلة
  ١٦١  سورة الحشر

  ١٦٢  سورة الممتحنة ، الصف
  ١٦٣  لمنافقونسورة الجمعة ، ا

  ١٦٤  سورة التغابن ، الطالق
  ١٦٥  سورة التحريم ، الملك

  ١٦٦  سورة القلم، الحاقة
  ١٦٧  سورة المعارج ، نوح
  ١٦٨  سورة الجن والمزمل

  ١٦٩  سورة المدثر ، القيامة
  ١٧٠  سورة اإلنسان ، المرسالت ، النبأ

  ١٧١  سورة النازعات ، عبس
  ١٧٢  سورة التكوير ، االنفطار

  ١٧٣  سورة المطففين ، االنشقاق ، البروج
  ١٧٤  سورة الطارق ، األعلى
  ١٧٥  سورة الغاشية ، الفجر
  ١٧٦  سورة البلد ، الشمس

  ١٧٧    ، الضحى ، الشرح ، التين ، العلقمن سورة الليل
  ١٧٨  من سورة القدر ـ الكوثر

  ١٧٩  من سورة الكافرون ـ الناس
  ١٨٠  الخاتمة

  ١٨١  اإلمام الدوريسند المؤلف لرواية 
  ١٨٣  الفهرس
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