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محد من .. أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك 
وصل اللهم على من .. فاعترف موقناً بأا من عندك .. أوليته نعمك 

وعلى آله وصحبه األطهار الربرة األمناء ، .. كتابك رفعت ذكره وقدره ب
... ρأخذاً بكتابك وأسوة بنبيك .. الذين مل يفرطوا يف شيء من دينهم 

  : وبعد 
فلقد يسر الـله تعاىل يل ما كنت آمل من متابعة السلسلة القراءاتية 
ب القرآنية واليت كنت أمتىن من اهللا تعاىل أن تصدر تباعاً ، تعريفاً بالكتا

زلة اليت وإظهاراً ألوجهه البديعة املن.. الذي تناهت البالغة يف حمكم آياته 
هى زينة عرفها كتاب مساوي مرتل وشحت سوره بأب.  
يبني أصول رواية اإلمام قالون عن اإلمام نافع ، جعلته : هذا الكتاب 

يدة وفاًء للمدينة املنورة اليت كتب اهللا سبحانه يل زيارا مرات عد: أوالً 
  . وأنا أتلو فيها رواييت قالون وورش لقراءة شيخهما نافع

مل يبلغين إىل هذا الوقت الذي أُملي فيه مقدميت هذه كتاباً : وثانياً 
  .تفصيالً شافياً  -أصوهلا وفرشها  - يفصل جتويد رواية قالون عن نافع 

لذا أردت أن أصدر كتاباً يفصح عما يف نفسي يف ذلك ملن يقرأ هذه 
اية من املسلمني ، السيما يف وسط الشمال اإلفريقي كتونس وليبيا الرو



  

وتعميما للمسلمني ملن أراد منهم أن يطّلع متعرفاً على أوجه القراءات اليت 
كان يقرؤها املسلمون يف شتى أمصارهم يف تلك العصور املباركة السالفة 

ملنري يف قراءة القمر ا: هلذه األمة ، هذا الكتاب يأيت بعد الكتاب الثالث 
اإلمام املكي عبد اهللا بن كثري ، والذي سبقه مذكرة يف التجويد حلفص ، 

  .والرياش يف رواية اإلمام شعبة بن عياش 
ويتعلق :  أوهلما : قسمنيولقد جعلت هذا الكتاب الذي بني يدينا 

. يف التجويد واألصول ، وقد حاولت االستقصاء يف ذلك قدر اإلمكان 
تضمن فرش الكلمات منثورة يف ثناياه األصول اليت أمجلتها وي:  وثانيهما

  .يف اجلزء األول 
وما كتبته يف هذا الكتاب من رواية قالون هو خالف ما رواه حفص 

  .عن عاصم من طريق الشاطبية 
وأنا يف هذه احلال متذكراً ذوي العلم والفضل من مشايخ وعلماء ، 

أبا عبد اهللا سعيد بن عبد اهللا  معترفاً هلم بأياديهم علي السيما شيخنا
  . احملمد أطال اهللا بقاءه متمتعاً بالعافية وحسن العمل 

كما ال أنسى أن أقدم الشكر والعرفان ملن ساهم وشارك وساعد يف 
إخراج هذا الكتاب من إخواين الذين أمليت عليهم وكتبوا وصححوا 

،فجزاهم ا حممد بن حممود حو:  األستاذ وراجعوا ، ويف مقدمتهم األخ
  .اهللا مجيعاً خري اجلزاء 

سائالً ريب الذي ال تتناهى عطاياه أن مين علينا بالقبول واإلخالص 
  .ديان .. إنه حنان منان .. والربكة واألجر اجلزيل وحسن الثواب 



  

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأفضل الصالة وأعطر السالم 
يع آله وأصحابه وأزواجه وأصهاره على خامت النبياء واملرسلني ، وعلى مج

  .املكرمني ، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
  )1(املؤلف

                                                           
ـ 25هو أبو احلسني حممد نبهان بن حسني بن نبهان مصري قجو ، ولد يف محاة يف ) 1(

م ، درس املرحلتني االبتدائية 1944ـ ) مارس(ـ آذار 20هـ املوافق 1363صفر ـ 
ضعف بصره حىت كُف وهو يف السابعة عشرة من عمره ، مث التحق مبعهد دار واملتوسطة مث 

احلفاظ والدراسات القرآنية ، وخترج منه ، وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا 
تقل شيخ قراء مدينة محاة يف عصره ، وعني نائباً ملدير املعهد ودرس فيه ، مث ان يرمحه اهللا احملمد

م ، ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى ، 1981ـهـ 1401املكرمة سنة إىل مكة 
  .وهو ما يزال فيها حىت اآلن ، أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان ، إنه مسيع جميب 



  

   

  تراجــم الـ
  :)1(ترمجة اإلمام نافع رمحه اهللا تعاىل 

، ليثي املدين، أحد القراء السبعةهو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ال
عي املدينة كعبد الرمحن أخذ القراءة عرضاً عن مجاعة من تاب. ثقة صاحل 

: بن هرمز وأيب جعفر القارئ وشيـبة بن نصاح وغريهم كثري ، يقول 
  .قرأت على سبعني من التابعني 

أخذ القراءة عنه عرضاً ومساعاً خلق كثري من أشهرهم راوياه قالون 
وورش واإلمام مالك بن أنس وغريهم كثري ، وقد أقرأ الناس نيفاً وسبعني 

  .ه رياسة القراءة يف املدينة النبوية وصار الناس إليها سنة وانتهت إلي
. كان رمحه اهللا عاملاً بوجوه القراءات متتبعاً آلثار األئمة املاضني ببلده

كان رمحه اهللا صبيح الوجه حسن اخللق زاهداً جواداً ، صلى بالناس يف و
  .ستني سنة ، تويف سنة تسع وستني ومائة للهجرة ρمسجد رسول اهللا 

  : )2(ة اإلمام قالونترمج
هو اإلمام عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي موىل بين زهرة، 
قارئ املدينة وحنويها ، اختص بقراءة اإلمام نافع الذي مساه قالون ، جلودة 

  .قراءته 

                                                           
  . 2:330غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري : ينظر ) 1(
  .  1:615املصدر السابق : ينظر ) 2(



  

إال أين  ، ما ال أحصيه كثرة: كم قرأت على نافع ؟ قال  : سئل يوماً
. مث صار نافع يرسل إليه من يقرأ عليه جالسته بعد الفراغ عشرين سنة ،

وكان من كرامة اهللا عليه أنه كان أصماً شديد الصمم ال يسمع إال 
  .القرآن ، تويف سنة عشرين ومائتني للهجرة 

  : الـشاطبية منت 
املعروف بالشاطبية لإلمام )  حرز األماين ووجه التهاين( هو كتاب 

، نظم فيه كتاب التيسري يف يرالقاسم بن فريه الشاطيب األندلسي الضر
، وطريقه أشهر طريقني القراءات السبع أليب عمرو الداين رمحه اهللا تعاىل

  .لإلمام حممد بن اجلزري ) طيبة النشر ( يف زماننا ، والطريق الثاين هو 
  .هـ ودفن يف سفح جبل املقطم يف القاهرة 590تويف الشاطيب سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  والبسملةأحكــام االستعاذة 
   :االستعاذة : أوالً 

تالوة مستحبة عند اجلمهور يف أول كل قراءة ، سواء ابتدأ القارىء ال     
وتكفي القارىء استعاذة واحدة ولو للقرآن . يف أول السورة أو يف جزئها

   .كله ما مل يقطع قراءته
    البسملة: ثانياً 
 ) .  التوبة( سوى سورة براءة سنة مؤكدة يف أول كل سورة ؛    

للقارىء اخليار يف وسط السورة ، إن شاء بسمل وإن شاء ترك : ثالثـاً 
 .البسملة 
للقارىء اخليار يف اجلمع بني االستعاذة والبسملة و أول  :  ـاًرابع

 : السورة أو تفريقها وذلك يف أربعة أوجه 
وصل اجلميع  ؛  قطع اجلميع  ؛  وصل االستعاذة بالبسملة بنفس    
طعهما عن أول السورة ؛ قطع االستعاذة أي بنفس ووصل البسملة وق

  .  بأول السورة 
أي االستعاذة والبسملة وأول السورة بنفس واحد، :  وصل اجلميع - أ  

 :  مثال ذلك
 . ]أعوذ باهللا من الشيطان الرجيمِ بسم اهللا الرمحن الرحيمِ قل هو اهللا أحد  [

   :فس ، مثال ذلك كل صيغة منها بن  :قطع اجلميع  -ب 
 ]  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم[،] قل هو اهللا [،]بسم اهللا الرمحن الرحيم  



  

   . ]أحد 

 وصل االستعاذة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة ، - جـ 
   :مثال ذلك 

] قل هو اهللا أحد [،]أعوذ باهللا من الشيطان الرجيمِ  بسم اهللا الرمحن الرحيم[.   

؛  قطع االستعاذة أي بنفس ووصل البسملة بأول السورة بنفس - د 
   :مثال ذلك 

 ] بسم اهللا الرمحن الرحيمِ قل هو اهللا أحد[،  ]أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم[.   

   :للبسملة بني السورتني أربعة أوجه  :خامسـاً 
  .  ووجه غري جائز  -.             ثالثة منها جائزة  -
   :جلــائزة األوجه ا -1

وصل اجلميع ؛ قطع اجلميع  ؛ قطع آخر البسملة ووصل البسملة     
 . بأول السورة 

أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة بنفس :  وصل اجلميع - أ 
    :واحد ، مثال ذلك 

  .]من شر حاسد إذا حسد بسم اهللا الرمحن الرحيمِ قل أعوذ برب الناس و[  

  :أي اإلتيان بكل صيغة منها بنفس، مثال ذلك:  قطع اجلميع -ب   
 ]ومن شر حاسد إذا حسد[  ،]قل أعوذ برب [، ]بسم اهللا الرمحن الرحيم

   .]الناس

    :، مثال ذلك  قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة - جـ 
 .]بسم اهللا الرمحن الرحيمِ قل أعوذ برب الناس[ ]من شر حاسد إذا حسد و[  
   



  

   ) :غري اجلائز ( الوجه املمنـوع  - 2 
، مثال  وصل آخر السورة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة

   :ذلك 
]بسم اهللا الرمحن الرحيم قل أعوذ برب الناس[،]ومن شر حاسد إذا حسد[.  
ال بسملة يف أول سورة التوبة ، بل يكتفي القارىء باالستعاذة :  دساًاس 

   :ا،وأما إذا وصلت بآخر األنفال فللقارىء ثالثة أوجه فقط إذا ما ابتدأه
 : ، مثال ذلكوصل آخر سورة األنفال برباءة دون سكت أو تنفس - أ 

 ]إن اهللا بكل شيء عليم براءة من اهللا ورسوله[

 : ، مثال ذلك السكت بينهما بقدر حركتني دون تنفس -ب 
  ] له براءة من اهللا ورسو... إن اهللا بكل شيء عليم[.   

 :، مثال ذلك الوقف بينهما بتنفس - جـ 
    ] براءة من اهللا ورسوله [. ]إن اهللا بكل شيء عليم[ .   

من  ]هلك . ماليـه  [وهذه األوجه الثالثة تنسحب على كلميت          
   : ]ماليه  [سورة احلاقة حيث جيوز يف

  ) .ماليهـلك ( الوصل مع اإلدغام  - أ 
    . ]هلك  [* ]ماليه  [:فس الوقف بتن -ب 

   . ]هلك .. ماليـه [السكت بقدر حركتني دون تنفس  - جـ 
 
 
 



  

   أحكـام النون الساكنة والتنوين
كتاباً ؛ : هو نون لفظاً ال خطاً تثبت وصالً وتسقط وقفاً مثل :  التنوين

كتابن ؛كتابن ؛ كتابِن ويوقف عليها حبذف :كتاب ؛ كتابٍ وتقرأ وصال 
   ا ؛ كتابكتاب: النون 

اإلظهار ، اإلدغام ، اإلقالب ، : للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام 
 .اإلخفاء 

  : اإلظهـار: أوالً
   .البيان : معناه يف اللغة  -
  .إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة مستطالة :  ويف االصطالح -
وهي )  لغني واخلاءاهلمزة واهلاء والعني واحلاء وا : (أحرفه ستة  -

  :أحرف احللق ، جمموعة يف أول الكلمات اآلتية 
 .  )أخي هاك علما حازه غري خاسر ( 

   :ويكون اإلظهار يف الكلمة ويف الكلمتني       
  :  أمثلة اإلظهار يف الكلمة الواحدة - أ 

   .]غضون ،  املنخنقة ،  فسينينأون ،  ينهون ،  ينعق ،  تنحتون [    
  :  أمثلته يف الكلمتني - ب
  ]هاد ، م آمن ، من نعندم ن ، غريكم، ومن خري حيث ، من من[ .  

  : أمثلته يف التنوين  - جـ 



  

وجنات ألفافا  ،  جرف هار  ،  حكيم عليم  ،   عليم حكيم  ،  [
 .] ،  عليم خبري بواد غري ذي زرع

   :اإلدغام : ثانياً 
   .اإلدخال :  معناه يف اللغة - أ 

التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفا مشددا :  االصطالح ويف -ب 
   .كالثاين 

   ) . يرملون( ستة جمموعة يف كلمة : أحرفه  - جـ 
   :ينقسم إىل قسمني  -د 
 .  الالم والراءوهو يف :  اإلدغام الكامل بال غنة - 1

  : األمثـلة 
  ) . لَّدن ِم( ــ ـــــــــــــ تقرأ ]من لدن[
  ) . هدلِّلمتقني (  ــــتقرأ ــــ ــ ـ] هدًى للمتقني[
  ) .هم ِمربِّ( ــ تقرأ ــــــــ ـــــ]هممن ربِّ[
   ) .غفوررحيم ( ــ تقرأ ـــــــ ـــ]غفور رحيم [

   :اإلدغام بغـنَّـة  - 2 
  :؛ وهو على قسمني ) يـنـمـو( جمموعة يف كلمة :وأحرفه أربعة    

  .كامل بغـنـة ؛ نـاقص بغنـة                      



  

   ) . النون وامليم: ( له حرفان :  اإلدغام الكامل بغنة - أ 
  : األمثــلة 
 ) .ِمنِّعمة ( ــ تقرأ ــــــ ــــ ]من نعمة  [
  ) . يومئِذنـاعمة ( ــ تقرأ ــــ ــــ ]يومئذ ناعمة  [
  ) . ِممـارج ( ــ تقرأ ـــــ ـــ ]من مـارج [ 
   ) .جزاَءمِّن ( ــ تقرأ ـــــ ــــ ]جزاًء مِّن  [ 

  . الواو والياء: له حرفان : ةاإلدغام الناقص بغن -ب 
  : لـة األمثــ
  ) . ـيـقول غنةمـ( ــ تقرأ ـــ ـــ ]من يقول   [
  ) .ـيـوم غنةخطابـ( ــ تقرأ ــــ ــ ]خطاباً يوم   [
  ) . ويل غنةِمـ( ــ تقرأ ــــ ـــ ]من ويل   [
    ) .وهلم غنةغشاوةُ ( ــ تقرأ ـــ ـ ]غشاوةٌ وهلم   [

ويشترط يف اإلدغام أن يكون يف كلمتني ؛ فإذا جاء النون وحرف      
اإلظهار ( اإلدغام يف كلمة واحدة وجب إظهاره ؛ ويسمى هذا اإلظهار

   ) .املطلق 

    :اإلظهــار املطلق 
   :ار غري احللقي وغري الشفوي ؛ وهو ثالثة أنواع هو اإلظه     

هو التقاء النون يف أحد أحرف اإلدغام يف كلمة واحدة ؛ وقد :  األول 
    :ورد ذلك يف القرآن الكرمي يف أربع كلمات 



  

  )1(]الدنـيـا ؛ بـنـيان ؛ قنوان ؛ صنوان   [
وذلك يف  إظهار النون يف هجاء احلرف عند حرف اإلدغام:  الثـاين 

   ]ن والقلم  [  ]والقرآن  %يس   [: موضعني 
   ]طسم  [بينما يدغم هجاء احلرف يف هجاء احلرف يف 

    ) .طا سيمِّيم ( ــ تقرأ ـــــ ـــ) طا سني ميم (    
  : إظهار النون وامليم لدى الوقف عليهما بالسكون :  الثالث

           ]  رب العاملني[ ]  الرمحن الرحيم[.   

 :اإلقـالب :  اًثالث
 . حتويل الشيء عن وجهه : هو يف اللغة  - أ 

التنوين ميما خمفاة بغنة عند  جعل النون الساكنة أو:  االصطالح يف - ب 
   .حرفه الوحيد  الباءالباء ، و

  : األمثــلة  
  ) . مـمـبعد ( ــ تقرأ ــــــــ ــــــ ]من بعد [
  ) . األمـبياء ( ــ ــــتقرأ ــــ ــــــ ]األنبياء [
   ) .عليمـمبذات ( ــ تقرأ ــــــ ــــــ ]عليم بذات[
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 :  اإلخفــاء: رابعاً 
 . الستر : معناه يف اللغة  - أ 

النطق باحلرف على حالة متوسطة ما بني اإلظهار :  االصطالح يف -ب 
 . اإلخفاء احلقيقيواإلدغام مع مراعاة الغنة ، ويسمى 

 : مخسة عشر حرفا هي يف أول الكلمات التالية :  حروفه - جـ 
  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا   

دم طيبا زد يف تماـقى ضع ظال 
  )  ظ . ض. ت. ف.ز. ط. د. س. ق. ش. ج . ك . ث . ذ . ص(   

تالصق جزئي خمرج حرف اإلخفاء من : وطريقة النطق باإلخفاء 
  .دون ضغط عليهما حىت تستوىف الغنة 

  :ثــلة األم

  يف التنوين  يف كلمتني يف كلمة احلرف

 ص
  ذ
  ث
  ك
  ج
  ش
  ق

 ]نصورام[
] ذرهمأن[  
  ]منـثورا[
  ]أنكاال  [
  ]أنجاكم  [
  ]منشورا  [
  ]ينقلبون [

 ]من صيام[
  ]من ذا الذي  [
   ]من مثرة  [
  ]أنْ كان  [
   ]أنْ جاءكم  [
  ]ملن شاء  [
  ]أنْ قد  [

  ]بريحٍ صرصر [
  ]مقربة يتيماً ذا[
  ]نطفة مث  [
  ]أجرٍ كرمي  [
  ]شيئاً جنات  [
  ]جباراً شقيا  [
  ]عفواً قديرا  [

 



  

 س
  د
  ط
  ز
  ف
  ت
  ض
  ظ

 ]اإلنسان[
  ]أندادا [
  ]ينطقون  [
  ]أنزلناه [
   ]أنفسكم [
  ]كنتم [
  ]منضود  [
 ]ينظرون [

  ]من ساللة[
  ]من دابة  [
  ]من طني [
  ]فإنْ زللتم  [
  ]وإنْ فاتكم  [
  ]من حتتها  [
  ]من ضعف  [
 ]إال من ظلم  [

  ]قيالً سالما  [
   ]قنوانٌ دانية  [
  ]صعيداً طيبا  [
  ]يومئذ زرقا  [
  ] خمتالٍ فخور [
  ]جنات جتري  [
   ]ضاحكة مسفرةٌ[
 ]ظالً ظليال  [

     
  
  
  

& & & &  



  

 مـيـم السـاكنةـام الـأحك
   :الت للميم الساكنة عند أحرف اهلجاء ثالث حا     

   .الشفوي  اإلدغام الشفوي ؛ اإلخفاء الشفوي ؛ اإلظهار

   :اإلدغام الشفوي : أوالً 
   .تدغم امليم الساكنة يف مثلها فقط      

   :األمثـــلة 
] ــ تقرأ ــ ـــــــ]موسىجاءكم )وسىجاءكم  . (  
  ) . وما بكمِّن ( ــ تقرأ ــــ ــــــ]وما بكم من[
  ) . ما مهِّنكم ( ــ تقرأ ــــ ــــــ]ما هم منكم[

 :اإلخفـــاء الشفوي : ثانيــاً 
له حرف واحد هو الباء فقط ؛ واإلخفاء هو الوجه املختار من أحد      

   ) .حيث جيوز إخفاء امليم وإظهاره ( الوجهني ؛ 
ويالحظ عند اإلخفاء الشفوي واإلقالب تالصق الشفتني ببعضهما      

؛ ألن كال من ) أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا ( تالصقا رقيقا ؛ 
   .الباء وامليم خيرجان بانطباق الشفتني 

  .وال انفراج بني الشفتني عند اإلخفاء حيث المسوغ هلذا االنفراج      
  : األمثـلة 
   ]تلقون إليهم باملودة ؛ أنفسكم باختاذكم ؛ وأن احكم بينهم      [



  

   :الشفوي  اإلظهــار: ثالثــا    
 .وله ستة وعشرون حرفا ؛ وأشد اإلظهار عند الواو والفاء      

  : األمثــــلة 

  املثــــال احلرف  املثـــال احلرف 

  أ
  ث
  ح
  د
  ر
  س
  ص
  ط
  ع
  ف
  ك
  ن
  و

 ]ظـلـمتم أنفسكم[
   ]دياركم مث  [
  ]غنمتم حالالً  [
  ]من قبلهم دمر  [
  ]عليكم رقيباً  [
  ]أعمالكم سالم  [
  ]عليهم صلوات  [
  ]منهم طائفة  [
  ]منكم عشرون  [
  ]وارزقوهم فيها  [
  ]أم كنتم  [
  ]ولكم نصف  [
  ]هم وجلة وبلوق [

 ت
  ج
  خ
  ذ
  ز
  ش
  ض
  ظ
  غ
  ق
  ل
  هـ
  ي

  ]وأنتم تتلون  [
  ]إليكم مجيعاً  [
  ]تسأهلم خرجاً  [
  ]إميانكم ذلك  [
  ]أم زاغت [
  ]جعلناكم شعوباً [
  ]فيكم ضعفاً  [
  ]إنكم ظلمتم  [
   ]عليهم غري [
  ]لكم قياماً  [
  ]أوالدكم للذكر  [
   ]أنتم هؤالء  [
  ]ذلكم يوعظ  [

   .صلة ميم اجلمع قبل املتحرك بواوكما سنبينه يف باب املدود  وجيوز  
  



  

  

  ةالـغـنَّــ
    :معىن الغنة 

وهي  ،مركب يف جسم امليم والنون ،صوت خيرج من اخليشوم     
  :مان قس
   :أصليـة  - أ 

ها دون استطالة لتمام النطق باحلرف ، وتكون يف هي اليت يؤتى بِ     
موضعني ، يف امليم والنون املتحركتني اخلفيفتني ويف امليم و النون 

  .الساكنتني املظهرتني إظهارا حلقياً أو شفوياً أو مطلقاً
  :األمثـلة 
] لـمور؛ هونك؛  نسكوا ا ؛ وال تم ت  ؛  عليهمعم؛  أن[ .  

  : الفرعيـة  -ب 
    .وهي الغنة املستطالة بقدر حركتني وتسمى الصناعية      
أربعة للنون ؛ وثالثة للميم؛ وموضع :  مواضع الغنة الفرعية تسعة     

  .  يف امليم ؛ وآخر إلدغام الم أل التعريف يف النون إلدغام الباء
 :ر احلركتني يف النون مواضع إظهـار الغنة بقد - 1
 . ]إنَّ ؛ كيدكنَّ ؛ منِّي  [: النون املشدد ؛ مثل  - أ 

  :؛ مثل ) ينمو(النون أو التنوين املدغم يف أحد أحرف  -ب 
   . ]من يقول ؛ لن نصرب ؛ ممن معك ؛ برداً وال شرابا  [       



  

  : النون أو التنوين املنقلب إىل ميم عند الباء ؛ مثل  - جـ 
       ]  ـبأك يـبت ؛ من أنمبا تعملون هذا ـن ؛ خبري[.   
  :التنوين املخفي عند احلروف اخلمسة عشر ؛ مثل  النون أو -د 

   . ]وات ـٰإداً تكاد  ؛  أنْ دعوا  ؛  من يف السم [       
 :  مواضـعهـا يف امليم - 2
    . ]ا ،  أمِّي مثَّ  ؛  لـمَّـا  ؛  وأتـمـو [: امليم املشدد ؛ مثل  - أ 

 .  ]هم منكم  ولكم ماكسبتم ؛ ما [ :مثل امليم املدغمة مبثلها؛ -ب 
  : امليم املخفي عند الباء ؛ مثل  - جـ 

   . ]فبشرهم بعذاب ؛ وما هم مبؤمنني   [       
 :موضعها يف البـاء  - 3

  :عند إدغام الباء يف امليم 
حيث ) يعذِّ من يشاء(  تقرأ ـ - ]يعذِّب من يشاء[: يف سورة البقرة  - أ

  .الباء جمزومة على أحد الوجهني 
) يا بين اركمعنا( تقرأ ـ ـ)1(]يا بين اركب معنا  [: سورة هود   -  ب

   . على أحد الوجهني ، والوجه الثاين إظهار الباء من دون إدغام
 :ـا يف الم أل التعريف موضعه - 4

    . ]ار ور ؛ النَّالن [: ؛ مثل  عند إدغام الم أل التعريف يف النون     

                                                           
  .  42:سورة هود ) 1(



  

سواء كانا يف  ،الغنة على امليم والنون املشددين جيب إظهار :مالحظـة 
: مثل ،حركتني وسط الكلمة أوكانا يف آخرها لدى الوقف عليهما مبقدار

]  ن اجلنم ؛  نفر  اً بغم؛  غم ؛   والجـآنّ فألقيه يف اليم[  
     .  ] وال جـآنّ [ مع مالحظة املد الالزم يف

 

 ام الـال مأحكـ
   .إدغام وإظهــار: لالم الساكنة حالتان      
 . يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرها: مواضعها      

  : الالم اليت يف أول الكلمة : أوالً

   :هي الم أل التعريف الداخلة على األمساء وتنقسم إىل قسمني 
 .  قمرية  -ب   .                مشسية  - أ 

    :الـالم الشمسية  - أ 
مبدوءا االسم  إذا كان ،وهي الالم املدغمة يف احلرف الذي بعدها     

ت ابأحد حروف الكلمات التالية ؛ وهي أربعة عشر حرفا يف أول كلم
 : البيت 

نِ ف ذاطب مث صل رمحاً تفز ضم       دع سوء ظن زر شريفاً للكرمع  
  ) .امة أطَّـ( ــ تقرأ ـــــ ـــ ]الطَّـآمة [: ط 
 ) .  أثَّمرات( ــ تقرأ ـــــ ـــ ]الثَّمرات  [: ث



  

   ) .أصـاحلات ( ــ تقرأ ـــــ ــ ]الصَّاحلات  [:ص
   ) .أرمحن ( ــ تقرأ ـــــ ــــ ]الرَّمحن  [: ر 
   ) .أتائبون ( ــ تقرأ ـــــ ـ ]التَّـآئبون   [: ت
   ).أضالني ( ــ تقرأ ـــــ ــ ]الضَّـآلَّني  [:ض
   ) .أذَّاريـات ( ــ تقرأ ــــ ــ ]الـذَّاريـات  [: ذ 
   ) .أنــاس ( ــ تقرأ ــــ ــــ ]النَّــاس  [: ن 
   ). أداعي ( ــ تقرأ ــــ ــــ ]الـدَّاعي  [: د 
   ).أسـائحون ( ــ تقرأ ــ ـــــ ]السَّآئحون  [: س
   ).أظَّـانني ( ــ ــتقرأ ــ ــــ ]ني الظَّـآنَّ [:ظ 
    ).أزقوم ( ــ تقرأ ـــ ـــــ ]الـزَّقوم  [: ز 
 ).  أشمس ( ــ تقرأ ــــ ـــــ ]الشَّمس  [: ش
 ).  ألَّـيل( ــ تقرأ ــــــــــ  ]اللَّـيل  [: ل 

   :الـالم القمريــة   -ب  
املبدوء بأحد االسم  لىهي الالم اليت جيب إظهارها إذا دخلت ع     

  : وهي أربعة عشرحرفا )  إبغ حجك وخف عقيمه( حروف 
  : األمثــلـة 

اإلبـل   ؛   البقر   ؛   الغنم   ؛   احلـآقة   ؛   اجلبـال   ؛     [
الكـافرون  ؛  الواقعة   ؛   اخلائنني   ؛   الفائزون   ؛   العـاقبة   ؛   

ـالقرية   ؛   الياقوت  ؛  الـمـون وت   ؛   الـه[ .   



  

  : الالم يف وسط الكلمة : ثانيـاً 

   .ا ارهأو يف الفعل؛ وجيب إظهاالسم  وهي إما أن تكون يف
  :أمثلتـها يف االسم

   .]ألْسنتكم  ؛  ألْـوانكم  ؛  سلْسبيال  ؛  سلْطـانـا   [       
    :أمثلتهـا يف الفعل 

 .  ]زلْنـاه ؛ قلْنا  ؛  وقلْن حاش هللالْتقى ؛  فالْتقمه ؛  أدخلْين ؛ أن[ 

  : الالم املتطـرفة : ثالثـاَ 

  ] ؛  اجعلْ  ؛ قلْ ؛ بلْ لْه [ :وهي اليت يف آخر احلرف أو الفعل يف 
   .وجيب إدغام هذه الالم يف مثلها ويف الراء ، وإظهارها عند بقية احلروف

  : أمثـلة إدغـام الالم يف الالم  
  ) . بـالّ خيافون ( ــ تقرأ ـــــ ــ ]بـلْ الخيافون [
  ) . بالّ تكرمون ( ــ تقرأ ـــــ ـ ]بلْ ال تكرمون  [
  ) . قالّ أقول لكم ( ــ تقرأ ـــــ  ]قلْ ال أقول لكم [
  ) . هــلَّكــم ( ــ تقرأ ـــــ  ]هــلْ لكــم [
     ) .واجعــلِّي ( ــ تقرأ ـــــ ـ ]واجعــلْ يل  [

  :م يف الراء أمثـلة إدغـام الال
  ) . بـرفعــه ( ــ تقرأ ــــــ ـــ ]بـلْ رفعــه [
  ) . بـربكــم ( ــ تقرأ ــــــ ــ ]بـلْ ربــكم [
  ) . وقــرب  ( ــــ تقرأ ــــ ـــ ]وقـلْ  رب   [



  

  : مثل  الالم عند سائر حروف اهلجاء املتبقية ؛ وجيب إظهـار     
 ]بلْ حنن ؛ بلْ زعمتم ؛ هلْ ثوب رى ؛بلْ طبع ؛ بلْ سولت ؛ فهلْ ت [

    .إىل آخر حروف اهلجاء املتبقية 
 
  
  
  



  

 

  الـمـد وأقسـامـه
 .الزيــادة :  ـد لغةممعىن الْ 

 :إطالة الصوت عند النطق باحلرف ؛ وأحرفه ثالثة : معناه اصطالحا
 . ]ب ـٰٰلـك ؛ الكت ذَ[: األلف الساكن املفتوح ما قبله  - أ 

 . ]ودوا وا  ؛ نـولُـقُ [: الساكن املضموم ما قبلهالواو  -ب 
 . ]اتي ـاليتنِي ؛ حليي [: الياء الساكن املكسور ما قبله  - جـ 

 . )ـا ـيهوحن( : وقد مجعت أحرفه الثالثة يف كلمة 
 .أصلي وهو الطبيعي   ؛   فـرعي : واملـد قسمان 

 :وملحقاته  )األصـلي (املـد الطبيعي :أوالً 
أي ال ميد أقل من ( به  تقوم ذات احلرف إال هو املد الذي ال:  يفـهتعر

 . حركتانمده  سكون ، ومقدار وليس بعده مهز وال) حركتني 
الكسرة ؛ والفتحة نصف األلف   الضمة أو هي الفتحة أو: احلـركـة

 .الضمة نصف الواو ؛ والكسرة نصف الياء   و
 :األمثـلة 

  ،]وا ؛ قتـلُواقُـولُ[: ، الـواو ]ك؛ شـانئـٰلك   ذَ [: األلف 
 .  ]ِيل  ؛  عمـلي  ؛  حلياتي  [: اليــاء  
  
  



  

  :ومقدار مد كل منها حركتان ، وهي : ملحقات املد الطبيعي أربعة 
 ،)حي طهر(األلف يف هجاء أحرف  ، د العوضم ، مـد البـدل (

  ) .الصـلة الصغـرى 
 :مـد البـدل  - أ 

الثانية الساكنة حرف مد يناسب احلركة اليت قبلها؛ هو إبدال اهلمزة      
 .وعالمته أن يأيت حرف املد بعد اهلمزة 

  : أمثـلته 
 . ]إِيتاء  ؛ باِإلميان  ؛ ِإليالف  َءامن ؛  َءادم  ؛  أُوتوا  ؛  وأُوذوا ؛ [

  :  تـنـبـيــه
أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ألفا ألن األلف ) أَأْمن (  ]ءامن  [أصل  -

  .]َءادم ؛ َءاسى [: يناسب الفتحة ؛ وكذلك ما ماثلها مثل 
أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة واوا ألن الواو ) توا ؤأُ(  ]أُوتوا  [وأصل  -

 .]أُوذيـنــا  [: يناسب الضمة ؛وكذلك ما ماثلها مثل
ألن الياء  أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ياء) مان ئْإِ( ]مانـإِي[وأصل  -

 .] ، إِيتاء ِإليـالف [: رة ؛ وكذلك ما ماثلها مثليناسب الكس

 نظـرة يف اجتماع مهزة الوصل ومهزة القطع يف الكلمة
إذا اجتمعت مهزتان األوىل مهزة وصل والثانية مهزة قطع وجب      

  : إسقاط مهزة الوصل وحتقيق مهزة القطع وصالً ؛ مثل 



  

تداًء بتحقيق مهزة الوصل وتقرأ اب )الِذْءمتن (  تقرأ وصال ]الذي اؤتمن [
  ) . أُومتن (املضمومة وإبدال مهزة القطع واوا يناسب ضمة مهزة الوصل 

وتقرأ ابتداًء بتحقيق مهزة ) إىل اهلدْءِتنا(تقرأ وصال  ]إىل اهلدى ائتنا[
 :سرة مهزة الوصلالوصل املكسورة وإبدال مهزة القطع ياًء تناسب ك

 .)ناإِيِت(
 .ملثالني عليهما وقس ما ماثل هذين ا    
 :مـد العـوض  -ب 

هو إبدال التنوين املنصوب ألفا لدى الوقف ، مامل يكن التنوين على      
  . تاء التأنيث املربوطة 

  :  األمثـلة
  ) . مــاَء ا ( تقرأ وقفا  ]مـاًء [) . مقتدرا ( تقرأ وقفا  ]دراً مقت[
  ).قواريرا( اتقرأ وقف)2(معا]قواريراً[.)سالسال(تقرأ وقفا )1(]سالسالً [

يف املواضع التالية  ]مثودا [ها كما ينون كلمة و هذه الكلمات ينون:  
 .51:،والنجم 38 :، والعنكبوت 38:، والفرقان 68:هود  

وإذا كان التنوين على تاء التأنيث املربوطة يوقف عليها باهلاء      
  : ؛ مثل  الساكنة

  . ]يأتيها رزقها مطمئنةً آمنةًكانت  قريةًوضرب اهللا مثالً  [

                                                           
  .  4:سورة اإلنسان ) 1(
  .  16و  15:سورة اإلنسان ) 2(



  

) . آمنـه ( تقرأ وقفا  ]آمنـةً [) .قريه ( تقرأ وقفا  ]قـريةً[    
 ) .مطمئنـه ( تقرأ وقفا  ]مطمئنـةً [

 :تـنـبـيــه يف الوقف على الفعل املنون  
إذا رمست نون التوكيد اخلفيفة بالتنوين املنصوب يوقف عليها باأللف      

 :كلمتني ؛ وقد ورد ذلك يف 
  : من قوله تعاىل  )ولَيكوناً ( : أوالمهــا 

  )1( ]ليسجنن ولَيـكوناً من الصاغرين  [
 ) .ا ولَيكون( فيوقف عليها باأللف بدل التنوين فتقرأ 

 ) .ولَيـكونـمِّـن الصاغرين : ( وتوصل باإلدغام بغنة 
فيوقف  )2(]صية لنسفعاً بالنا [: من قوله تعاىل  )لنسفَعاً ( : ثـانيتهما 

وتوصل بقلب ) لنسـفَـعـا ( عليها بإبدال التنوين املنصوب ألفا فتقرأ 
  ) .لَنسفَـعـمبِـناصية :( عند الباء  خمفاة بغنة التنوين ميما

  ) :حي طهر( األلف يف هجـاء األحـرف اخلمسة  - جـ 
ف ويتألف هجاء كل من هذه األحرف من حرفني ؛ احلرف ذاته وأل     
   ) .حـا ؛ يـا ؛ طـا ؛ هـا ؛ را : ( بعده 
ومقدار مده حركتان فقط دون زيادة اهلمزة بعد األلف يف األحرف      

 . ] حم [اخلمسة املذكورة ؛ ودون  تشديد امليم يف 

                                                           
  .  32 :سورة يوسف) 1(
  . 16 :سورة العلق) 2(



  

  ؛ ) طـه   -ها ا ط( ؛ ) يـس   - يـا ( ؛ ) حم  -حا  (:األمثـلة 
 ) .كـهـيـعـص  - هـا يـا( ؛ ) طس  -طـا ( ؛ ) الر  - را ( 
  :مـد الصـلة الصغــرى  - د 

 .هي زيادة حرف مد لفظي بعد ميم اجلمع وهاء الضمري:  الصـلة    
  :والصلة الصغرى قسمان 

 .الصلة الصغرى يف ميم اجلمع  - 1    
 .الصلة الصغرى يف هاء الضمري - 2    
 : الصـلة الصغرى يف ميم اجلمع - 1
  :وجهني  وصلها واقع قبل متحرك لدىعلم أن يف ميم اجلمع الا

 .صلتها بواو: الثاين .       اإلسكان كحفص : األول         
هي زيادة حرف الواو بعدها ومده قدر حركتني :  الصلة يف ميم اجلمع

 .كاملد الطبيعي ما مل يكن بعدها مهزة قطع 
 :األمثـلة       

  الصلة                                  اإلسكان    
  ).غري  وأنعمت عليهم(  -تقرأ بالصلة ــ ـ ]أنعمت عليهم غري  [
 ) .مرض  وهميف قلوبِ( ــ تقرأ بالصلة ــ ـــ]هم مرضيف قلوبِ[
 :الصلة الصغرى يف هاء الضمري -2

هي جعل ضمة هاء الضمري واوا وكسرته ياًء إذا وقع بني متحركني      
 .مل يكن بعده مهزة قطع  ماوميد قدر حركتني كاملد الطبيعي 

 :األمثـلة 



  

  ) . ما يف السماوات وله( ــ تقرأ ـــ ـ ]له مايف السماوات  [
  ) . يعلم  ےإال بإذنِه( ــ تقرأ ـــ ــ]إال بإذنه يعــلم[
  ) . وهو حياوره  وصاحبه( ــ تقرأ ـــ ــ]صاحبه وهو حياوره[
   ) . خلق  ےاتِهومن آي( ــ تقرأ ـــ ـــ ]ومن آياته خلق  [

 :تـنـبـيـه 
  : اهلاءات اليت ال صلة فيها أربعة    
فواكه وهم  [اهلاء من  :اهلاء من أحرف الكلمة األصلية ؛ مثل  -1

لئن مل ينته [واهلاء من]لئن مل تنته ألرمجنك  [واهلاء من  ]مكرمون
   .  ]لنسفعاً بالناصية 

) وهديناه(اهلاء من كلمة : ل ؛ مثإذا وقعت هاء الضمري بني ساكنني  -2
يف اآلية ) عليه ( واهلاء من كلمة  ،]وهديناه النجدين  [يف اآلية 

  .]عليه الذكر [
يف ) إليه ( اهلاء من كلمة : إذا وقعت بني ساكن ومتحرك ، مثل  -3

 . ]ز إليه كـن [اآلية 
آلية يف ا) له ( اهلاء من كلمة : إذا وقعت بني متحرك وساكن ؛ مثل  -4
  . ]له امللك وله احلمد  [

من الصلة الصغرى الكلمات التالية حيث استوفت شروط ويستثىن      
  :الصلة ولكنه يكسر هاءها من دون صلة ؛ وهي 

   )1(]نؤته منهـا  [: يف قوله تعاىل ) نؤته ( كلمة  -1
                                                           

  .  145:أل عمران ) 1(



  

  : يف قوله تعاىل ) ونصله ... نوله ( كلميت  -  3و 2
          ] جهنم ن هلصما تولَى ون لِّه1(]و(.  

  .)2(]أرجِه وأخـاه [: من قوله تعاىل) أرجه ( كلمة  -4
وهو )3(]وخيش اهللا ويتقه فأولئك  [: يف قوله تعاىل ) يتقه ( كلمة  -5

 .يكسر قافها وهاءها من دون صلة 
ه ، وله يف هذ)4(]ومن يأته مؤمناً  [:يف قوله تعاىل ) يأته ( كلمة -6

  .الكلمة وجهان والوجه اآلخر هو الصلة 
  .قرأها بكسر اهلاء مع الصلة  ]إليهم ےِفألقه [كلمة  -7

   :فـرعي ـمـد الـال: ثـانيــاً  
 .وهو املد الزائد على املد الطبيعي بسبب اهلمز أو السكون 

 :  وهو ثالثة أنواع:  ـد بسبب اهلمزمـ ال1ْ
 .املد اجلائز املنفصل  -ب  .       املد الواجب املتصل  - أ 

 .  مد الصلة الكربى - جـ 
 :متصل ــد الواجب المـال - أ 

وهو أن يأيت حرف املد واهلمزة بعده يف كلمة واحدة ؛ ومقدار مده      
  .ثالث حركات أو أربع حركات 

                                                           
  . 115 :النساء ) 1(
  .  36:، الشعراء 111:األعراف ) 2(
  .  52:الـنور ) 3(
  .  75:طــه ) 4(



  

 .]؛ بريئـا ؛ النسيء ؛ ليسوُءوا ؛ قروء جـآء املآلئكة ؛ [:األمثلة  
يء املد واهلمزة بعده يف كلمة واحدة ؛ ومسي واجباً ومسي متصالً جمل     

 .إلمجاع القراء على مده أكثر من حركتني 
 :ـد اجلــائز املنفصل مالـ -ب 

؛ كلمة واهلمزة يف أول الكلمة بعدهوهو أن يأيت حرف املد يف آخر ال     
 :  ومقدار مده حركتان أو ثالث أو أربع حركات

 :  األمثــلة
 . ]، بعهدي أوف أنفسكم ؛ قولوا آمنا يا آدم ؛ قوا يا أيها ؛  [
ومسي منفصال لوجود املد يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة  
 .، ومسي جائزاً جلواز قصره وتوسطه  األخرى

 :مـد الصـلة الكربى  - جـ  
هي زيادة حرف مد بعد ميم اجلمع أو هاء الضمري الواقعني قبل مهزة 

 :ركتان أو ثالث أو أربع ، وهي قسمان مده ح القطع ومقدار
  .الصـلة الكربى يف ميم اجلمع  - أ 

  .الصلة الكربى يف هاء الضمري  -ب 
 :الصـلة الكربى يف ميم اجلمـع  - أ 

اإلسكان ؛ : إذا وقعت ميم اجلمع قبل مهزة قطع جاز فيها وجهان 
 :وعند صلتها متد بقدر املنفصل . أو صلتها بواو 

 :القصر أو التوسط ؛ مثــل بالقصر أو فويق 
 ) .إن  واتقوا ربكم( ــ تقرأ ـــ ـــ ]اتقوا ربكم إن  [



  

] أنفس ــ تقرأ ـــ ـــ]كمعليكم )وعليكم كم أنفس. ( 
 ) .أسارى  ويأتوكم( ــ تقرأ ــ ــــ ]يأتوكم أسارى  [

 :الصـلة الكربى يف هاء الضمري  -ب 
ه ياًء إذا وقع بني املتحرك هي جعل ضمة هاء الضمري واوا وكسرت

ومهزة القطع ؛ ومتد مبقدار املد املنفصل ؛حركتني أو ثالث أو أربع 
 :حركات ؛ مثـل 

 ) .إىل اهللا  ووأمره( ــ تقرأ ــــــ  ]وأمره إىل اهللا  [
 ) .إنه ےعند ربِه( ــ تقرأ ــــ ـــ ]عند ربه إِنه  [
  ) .أنا  وحياورهوهو ( ــ تقرأ ـــــ  ]وهو حياوره أنا  [

  :من ذلك الكلمتان التاليتان حيث تكسر هاؤمها دون صلة ويستثىن 
 .] 75:آل عمران[) إليك  ےيؤدِه(  -تقرأ ــــ  ]يؤدِّه إليك  [

 . ]28:النمل[) إليهم  ےفألقـِه( ــ تقرأ ــ  ]فألقـه إليهم  [

 : ، وهو قسمان مـد الفرعي الذي سببه السكونــ  ال2
 .مد سكونه أصلي  - ب .       كونه عارض مد س - أ 
 .املد العارض واللني : ، وهو قسمان  املد الذي سكونه عارض - أ 

هو املد الطبيعي قبل آخر الكلمة :  املد العارض للسكون: أوالً
املوقوف عليها بالسكون العارض ؛ ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست 

  .حركات 
 :أمثـلة ذلك 

] ؛  يؤمنونْ  ؛  العاملني  ؛   تكذبانْ  ؛  العقاب   الرحيم [. 



  

هو املد الواجب املتصل يف آخر الكلمة :  املد املتصل العارض
املوقوف عليه بالسكون ؛ ومسي متصالً لوجود اهلمزة بعد حرف املد يف 

 .كلمة واحدة ومسي عارضاً لسكون اهلمزة لدى الوقف 
جيوز  حركات ؛ وال ويوقف عليه بثالث حركات أو أربع أو ست

 :قصره حركتني لقوة اهلمزة بعده ؛ مثـاله 
 . ]لسنت كأحد من النساْء  ؛  ثالثة قروْء  ؛  إمنا النسيْء [

 :ـني مـد اللِّ: ثانيـا 
هو الواو والياء الساكنان املفتوح  ما قبلهما قبل آخر الكلمة املوقوف 

كلمة مهزة أو عليها بالسكون العارض ؛ وال فرق يف أن يكون آخر ال
 .حرفاً آخر 

 :األمثـلة 
]  فيْء  ؛ ضي؛  ش  نـيْء  ؛  اثنت؛  السَّو فـو؛ خ  مـوي[ .

لعارض للسكون ؛ حركتان أو أربع أو ست حركات ؛ كاومقدار مده 
 .وال مد يف اللني وصال 

 ) :الالزم ( املـد الذي سكونه أصـلي ،  -ب 
املد الذي يسبق حرفاً ساكناً سكوناً  هو:  مـد الالزمـتعـريف ال

؛ أو احلرف ؛ ومقدار مده ست حركات حرفاً مشدداً يف الكلمة أصلياً أو
  :وهو قسمان 
 .  وكل منهما مثَقَّلٌ ومخفَّف ؛ وحـريف كـلمي

  



  

 :املد الالزم الكلمي املثقل : أوال 
يف هو املد الذي يسبق حرفاً مشدداً يف الكلمة ؛ وهو كثري الوقوع 

 :القرآن الكرمي ؛ مثـل 
 .]مآسَّـا ؛ الضآلِّني ؛  الصآخَّـة  ؛ الطآمَّة  ؛ أحتآجونِي تي [
 :املد الالزم الكلمي املخفف : ـا ثاني

هو املد الذي يسبق احلرف الساكن سكوناً أصلياً يف الكلمة وليس يف 
 :القرآن الكرمي مثل له إال يف كلمتني 

قل إن صاليت  [: يف قوله تعاىل  ] 162:األنعام[ ]حمياي  [كلمة  •
حيث يسكن الياء ؛ .  ]وممايت هللا رب العاملني  ونسكي وحمياي

فاً ووق) وممايت وحميآي(وجيب مد األلف حينئذ مدا الزما وصالً 
)وحم يـآي. (   
آآلن وقد كنتم به [: يف قوله تعاىل  ] 51،91:يونس[ ]آآلن  [كلمة  •

 : ]آآلن وقد عصيت قبلُ[: وقوله تعاىل ]تستعجلون 
حيث تسقط اهلمزة اليت بعد الالم وتنقل  :وله فيها ثالثة أوجه  

فيجوز مد األلف اليت قبل الالم ) آالن(حركتها إىل الالم فيصري نطقها 
وجيوز  ،أو حركتني اعتداداً بالعارض ،ست حركات اعتداداً باألصل

 ) .الن أاَ(  ثالثاً تسهيل مهزة الوصل من دون مد وجهاً



  

  مالحظة فيما لوسبقت مهزة االستفهام مهزة أل التعريف
إذا سبقت مهزة االستفهام مهزة أل التعريف ففي مهزة أل التعريف 
وجهان التسهيل و اإلبدال ؛ وذلك يف ثالث كلمات وقعت كل منها يف 

  :موضعني من القرآن الكرمي 
  .]144؛143:األنعام[ ] ءالذكرين [
 .]59:والنمل 59:يونس[ ]ءاهللا  [

 .اإلبدال مع املد املشبع والتسهيل بدون مد : فيكون فيهما وجهان 
، ويكون  مد الزم كلمي خمفف عند اإلبدال:  ]91؛ 51:يونس[ ] ءاالن [

 .فيها ثالثة أوجه كما سبق بيانه 
 ) .حرف املد و لفظ ما بني اهلمزة :والتسهيل  (
 :  املـد الالزم املخفف احلريف: ثانيا 

  :ويكون يف مثانية أحرف نزلت يف فواتح السور ؛وهي حروف 
  ) .نقص عسلكم  (

  ) .ميم  - كاف  -الم  - سني  -عين  -صاد  -قاف  -نون  (
ويتألف هجاء كل منها من ثالثة أحرف ؛ يتوسطها حرف مد أو 

ني ؛ وحرف اللِّ) سني(والياء يف ) صاد(واأللف يف ) نون(لني كالواو يف 
 ) .نيع(يف 

  
  



  



  

 :املـد الالزم املثقل احلريف  - أ  
هو املد يف هجاء احلرف املدغم ثالثه فيما بعده وذلك يف حرفني فقط 

  :األلف يف هجاء الالم لدى إدغام ميمها يف امليم : مها 
  ) .آلمِّـــيم ــ تقرأ ـــــ ـــالم ميم  -مل (

لشعراء يف ا) طسم(ها يف امليم يف والياء من سني لدى إدغام نونِ
  :  والقصص 

 ) .سيمِّــيم ــ تقرأ ــــــ ــــسني ميم ( 
 .ومقدارمده ست حركات 

 :املـد الالزم املخفف احلريف  -ب 
هو املد يف هجاء احلرف الذي مل يدغم ثالثه فيما بعده ؛ ومقدار مده 

) كهيعص(والكاف والعني والصاد من) الر( كالالم من : ست حركات 
  ) . طس، تلك(من) س(و) ن(و) ق(و

الطول ؛ أي أربع أو ست  التوسط أو: ويف عني خباصة وجهان 
 .حركات ؛ وقيل بكسرها حركتني وجها ثالثا 

  :وجهان لدى وصلها بلفظ اجلاللة ] امل اهللا[ويف فاحتة آل عمران 
 ) . مـــيم اهللا( طول الياء مع فتح امليم : أوال 
 ) . هللاميم ا( قصر الياء مع فتح امليم :  ثانيا

 :احلروف اهلجائية اليت نزلت يف فواتح السور 
  :نزل يف فواتح السور أربعة عشرحرفا جمموعة يف      
  )نص حكيم قاطع له سر( أو يف ) هطرق مسعك النصيح(  



  

الم  -ألف  - كاف  - عني  -ميم  -سني  - قاف  -را  -طا (  
 : وتنقسم إىل ثالثة أقسام.  )ها  - حا  - يا  -صاد  -نون  -

 .قسم المد فيه وهو حرف األلف فقط  - أ 
 ) .حي طهر : ( قسم ميد حركتني وهي مخسة أحرف  -ب 

  ) .نقص عسلكم : ( قسم ميد ست حركات وهي مثانية  - جـ 
  
  

∗   ∗   ∗   ∗  



  

  

      األلفات اليت تثبت وقفـاً و تسقط وصالً
  :يف القرآن الكرمي أربع ألفات تثبت وقفاً وتسقط وصالً وهي 

 . ]38:سورة الكهف[ ]لكنَّـا  [ألف : أوال 
 .) لكن هو اهللا ( ــ تقرأ وصال ــــ ـ ] لكنَّـا هو اهللا  [

 ) .لكنـا ( ــ ـ وتقرأ وقفا ــ                           
: مثل. بعدها مهزة قطع حيثما وردت اليت ليس: ]أنـا[ألف : ثانيا 

  ) .إمنا أنَ نذير ( ــ ـتقرأ وصال ـــ ــ ] إمنا أنا نذير [
 .) . ـاإمنا أن( ويوقف عليها باأللف مدا طبيعيا 

 :اليت بعدها مهزة قطع فهي على قسمني  ] أنا[أما ألف
وهذه ميد :  اليت قبل مهزة قطع مفتوحة أو مضمومة ]أنا  [ -أ 

  :ألفها وصال مدا جائزا منفصال ؛ مثل 
  . ]وأميت وأنآ أَول املسلمني   ؛   قال أنآ أُحي  [

وهذه يف ألفها وجهان :  اليت قبل مهزة قطع مكسورة ]أنا  [ -ب 
 :  

  .ها مع املد اجلائز املنفصل إثبات -.       إسقاط األلف  -
 ) . إن أنَ إال( ــ إسقاط األلف ـــــ ــ ] إن أنا إال  [ 

 ) . إن أنـآ إال( إثبات األلف مع املد اجلائز املنفصل 



  

  ]66:األحزاب[ ]الرسوال[  ، ]10:األحزاب[] نوناالظ[ وأما ألفات 
               .فتثبت وصالً ووقفاً  ]67:األحزاب[ ] السبيال[

  حـذف حـرف املـد اللتقـاء الساكنني
 إذا وصلت كلمة يف آخرها حرف مد بكلمة أخرى أوهلا ساكن ؛

 :؛ مثل حيذف حرف املد اللتقاء الساكنني
 ) .واملقيمِ الصالة ( ــ تقرأ وصال ـــ ــ ] واملقيمي الصالة [
 .مـحلِّ الصيـد ( ــ تقرأ وصال ـــ ـــ ] حملي الصـيد [
 ) .آمن اتق اهللا ( ــ تقرأ وصال ـ ـــــ ] آمنوا اتقوا اهللا [
 ) .إهـدنَ الصراط ( ــ تقرأ وصال ـــ ــ ] هـدنا الصراطا [
  ) .احلمد هللا  وقالَ( ــ تقرأ وصال ـــ ـــ ] وقاال احلمد هللا [
  
  
  

∗  ∗  ∗  ∗  ∗ 



  

  

  الـهمـزة وأحكـامهـا
. ن أقصى احللق متصف باجلهر والشدةهي حرف خيرج م: ةزمهالْ

 :يقلقل لسببني  غري أنه ال .ومهزة وصل  مهزة قطع  ؛: وهي قسمان 
 .يستسيغ قلقلتها والسامع ال يستلذها  أن القارىء ال: األول 
ثابتة بل هي خاضعة للتغيري ما بني التحقيق أن اهلمزة غري : الثاين 

 .والتسهيل واإلبدال واإلسقاط والنقل 
 .ها من غري تغيري هو النطق بِ:  التحقيق -
 . وحرف املدما بني اهلمزة  باهلمزة هو النطق: التسهيل  -
 .هو حتويل اهلمزة إىل ألف أو واو أو ياء :  اإلبـدال -
 .زة هو عدم النطق باهلم: اإلسقاط  -
هو إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل احلرف الساكن :  لنـقـلا -
 .قبلها

  :وإليك بيان أحكام مهزة القطع 
 : حـكم اهلمزة الـمنفـردة: أوال 

 94:الكهف[ ] يأجوج ومأجوج [أبدل قالون اهلمزة ألفا يف كلميت  -
  ) .ياجوج وماجوج ( حبيث تقرآن ] 96:واألنبياء

،وأدغمت يف الياء ]74:مرمي[ ] رِئـيــاً [مة وأبدل اهلمزة يف كل -
 ) . رِيَّــا (اليت بعدها 



  

  ).  منساته  (فتقرأ ] 14:سبأ[] منسأَته [وأبدل اهلمزة ألفا يف كلمة  -
  ).  سال( فتقرأ ] 1:املعارج[] سـأَل [وأبدل اهلمزة ألفا يف كلمة  -
فتقرأ ] 8:واهلمزة 20:البلد[ ] مؤصدة [وأبدل اهلمزة واوا يف كلمة  -

 ) . موصـدة  (
 ]كُفُـوا[حيثما وردت و ]زواًـه[همز الواو يف كلميت  -

 ) . كُفُـؤاً (و ) ً هزؤا( فتقرآن ] 4:اإلخالص[
:   وما اشتق منها من كلمات وهي ] وةبالن [همز الواو يف كلمة  -

]النالنيبء ← النيب[     ]النبوءة ← وةب[  
  ]نـيبء ← نيب[           ]نبيـئا ← نبيا[   

   ]النبيئني ←النبيني [     ]النبيئون ← النبيون[
  ]أنبـئـاء  ← أنبياء[     ]األنبيئاء ← األنبياء[

 .وذلك حيثما وردت  
إن وهبت  [:   من ذلك عند الوصل مهانيموضعـثـىن واسـت

 ] بـيوت النيبء إال [،  ]50:األحزاب[ ] نفسها للنيبء إن
  . ] النيبِّ إال [ ] للنيبِّ إن [حيث يقرأمها كحفص] 53:ألحزابا[

 .أما إن وقف عليهما فله اهلمز فيهما 



  

  : اهلمـزتـان يف كلمـة: ثانيا  
 :تكون اهلمزة يف الكلمة على ثالثة أنواع 

 . ] همَءأَلـد  ؛ َءأَنذرت [: ، مثل  األوىل مفتوحة والثانية مفتوحة -1
أَؤنـبـئـكم  ؛  [: ، مثل والثانية مضمومة األوىل مفتوحة  -2

  .وال رابع هلن يف القرآن  ] أَؤنـزل ؛ أَؤلقي
 . ] أَِءذا  ؛  أَِءنـا [: ، مثل  األوىل مفتوحة والثانية مكسورة -3

ففي احلاالت الثالث جيب إدخال ألف بني اهلمزتني ؛ وتسهيل اهلمزة 
 :الثانية ؛ وبيان ذلك كاآليت 

 ) .َءاْاَلـد ( ــ تقرأ ــــــــــ  ] َءألـد  [
 ) .هم َءاْاَنذرت( ــ تقرأ ـــــ ــــ ] همأَنذرت َء [
 ) .َءاْاُنـبـئـكم ( ــ تقرأ ـــــ ــ] أَؤنـبـئـكم [
 ) .َءاْاُنـزل ( ــ تقرأ ـــــ ـــــ ] أَؤنـزل [
] لـقي َءاْاُلـِق( ــ تقرأ ــــــــــ  ] يأَؤ. ( 
 ) .ذا َءاْاِِ(  ــتقرأ ـــــ ـــــــ ] أَِءذا [
 ) . نــااَِءاْ( ــ تقرأ ـــــ ـــــ ] أَِءنــا [

حيث ال إدخال بني  ]أَئمـة [ويستـثىن من هذه القاعدة كلمة 
   . )أَِامـة ( اهلمزتني إمنا يسهل اهلمزة الثانية فقط ؛ فتقرأ 

ستفهام وبضم ، بزيادة مهزة اآل]19:الزخرف[] أَشهدوا خلقهم [قرأ  -
اهلمزة الثانية وتسهيلها ما بني اهلمزة والواو،وله ما بني اهلمزتني 

 .  )َءاُشـهدوا: (، وعدم اإلدخال ) َءاْاُشهدوا: (اإلدخال الوجهان،



  

يف مواضعها الثالث وسهل  ]ءامنتم[زاد مهزة االستفهام يف كلمة  -
  :اهلمزة الثانية من دون إدخال ألف بني اهلمزتني فتقرأ 

 .]123:األعراف[ ] قال فرعون أَاَمـنـتـم به [    
 .]49:؛الشعراء 71:طـه[ ] قال أَاَمـنـتـم لـه [    

 ) ناتهَءاَاْل(فتقرأ ]58:الزخرف[]ناهتَءأَاْل[سهل اهلمزة الثانية يف كلمة  -
حيثما  ] أرأَيت  ؛  أرأَيتكم  ؛  أرأَيتم [وسهل اهلمزة الثانية من  -

 .آن الكرمي وقعت يف القر
 : ـكرر يف القرآن الكرميـمـام الاالستفه *  

لالستفهام املكرر يف القرآن الكرمي أحد عشر موضعا يف تسع سور، 
أثبت قالون مهزة االستفهام يف اجلزء األول وحذفها يف اجلزء الثاين يف 

مواضع ؛ وحذف مهزة االستفهام من اجلزء األول وأثبتها يف اجلزء  ةتسع
 : موضعني ؛ وإليك بيان ذلك الثاين يف
اليت أثبتت مهزة االستفهام يف األول وحذفت من  ةاملواضع التسع: أوالً

 :الثاين 
  . ]5:الرعد [ ] لفي خلق جديدإنـا كنا تراباً َءإذا  [ -1
   . ]98؛49:اإلسراء[ ] ملبعوثونإنـا  كنا عظاماً ورفاتاًَءإِذا [ -3و2
 . ]82:املؤمنون[ ] ملبعوثونإنا   عظاماًتراباً و متنا وكناَءإِذا [ -4
  . ]10:السجدة[ ]لفي خلق جديدإنا   ضللنا يف األرضَءإِذا [ -5
  . ]53؛16:الصافات[] ..اإنـ  متنا وكنا تراباً وعظاماًَءإِذا [ -7و6
 . ]47:الواقعة[ ] ملبعوثونإنا  متنا وكنا تراباً وعظاماًَءإِذا [ -8



  

 . ]11و10:النازعات [ ]كنا؛ إذا  فرةيف احلا ملردودونَءإِنا [ -9
املوضعان اللذان حذفت فيهما اهلمزة من اجلزء األول وأثبتت يف : ثانيا

 :اجلزء الثاين 
 . ]67:النمل [ ] ملخرجونَءإِنا  كنا ترابا وءاباؤناإذا  [ -1
 .]29-28:العنكبوت []لتأتون أئـنكم... لتأتون الفاحشةإنكم [ -2

 :  الكلمتنياهلمـزتـان يف: ثالثا 
 .خمتلفتان  -متفقتان : اهلمزتان يف الكلمتني قسمان 

 :على ثالثة أنواع  اهلمزتان املتفقتان يف الكلمتني - أ 
 .مكسورتان  -مضمومتان  -مفتوحتان          

 :اهلمزتان املفتوحتان  -1
إذا جاءت مهزة مفتوحة يف آخر الكلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة 

ط اهلمزة األوىل مع جواز القصر اعتدادا حبذف اهلمزة مفتوحة وجب إسقا
 .األوىل ، وجواز التوسط اعتدادا حبذف اهلمزة الثانية 

 :األمثـلة 
 ) .جــا أَحــد ( ــ تقرأ ـــ ــ ] جـاَء أَحـد [
 ) .جــا أَمـرنا ( ــ تقرأ ــــ ـ ] جـاَء أَمـرنا [
 :اهلمـزتان املضمومتـان  -2

كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة  ومة يف آخرإذا جاءت مهزة مضم
 :مضمومة وجب تسهيل اهلمزة األوىل ، مثل 

 ) .أولياُ  أُولئك ( ــ تقرأ ـــ ـــ ] أوليـاُء أُولئك [



  

قصرها لضعف : وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة وجهان      
  .اهلمزة املسهلة ؛ أو مدها متصال اعتدادا باألصل ؛ وهو املختار 

  :اهلمـزتان املكسورتـان  - 3
إذا جاءت مهزة مكسورة يف آخر كلمة ووصلت بكلمة أوهلا مهزة 

 :مكسورة وجب تسهيل اهلمزة األوىل ، مثــل 
 ) .من السماِ  إن ( ــ تقرأ ــــ ـــ ] من السماِء إِن [

قصرها لضعف : وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة وجهان     
  .ا اعتدادا باألصل ؛ وهو املختار اهلمزة املسهلة ، ومده

 : اهلمزتـان املختلفتـان يف الكلمتني -ب 
 :تنقسم اهلمزتان املختلفتان يف الكلمتني إىل مخسة أقسام      

  .مضمومة مفتوحة  -مفتوحة مكسورة  -مفتوحة مضمومة   -
 .مكسورة مفتوحة  -مضمومة مكسورة  -
ووصلت بكلمة أوهلا إذا جاءت مهزة مفتوحة يف آخر كلمة  - 1

   :مهزة مضمومة وجب تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والواو ؛ مثل 
 ) .  جـاَء اُمـة(  تقرأ ـــ ــــ ] جـاَء أُمـة [
كلمة ووصلت بكلمة أوهلا  إذا جاءت مهزة مفتوحة يف آخر - 2

  :مهزة مكسورة وجب تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء ، مثل 
 ) .  تـفيَء ِاىل(  تقرأ ـــ ـــــ ] تـفيَء إِىل [
إذا جاءت مهزة مضمومة يف آخر كلمة ووصلت بكلمة أوهلا  - 3

 :مهزة مفتوحة وجب إبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة ، مـثل 



  

 ) .السفهاُء وال (  تقرأ ـــ ـــــ]السـفهاُء أَال [
لت بكلمة أوهلا إذا جاءت مهزة مضمومة يف آخر كلمة ووص - 4

 :مهزة مكسورة فيجوز فيها وجهان 
 :تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء ، مثل  - أ 
 ) .يشاُء ِاىل (  تقرأ ــــ ـــــ ] يشاُء إِىل [

 :  ، مثل مكسورةا إبدال اهلمزة الثانية واو -ب 
 ) .  يشاُء وِىل(  ـتقرأ ـــ ـــــــ ] يشاُء إىل [
كلمة ووصلت بكلمة أوهلا  ت مهزة مكسورة يف آخرإذا جاء - 5

 :مهزة مفتوحة وجب إبدال اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة ، مثل 
  ) .من السماِء يوائتنا (  ـتقرأ ـ ـــ ] من السماِء أَوائتنا [
  
  

&   &   &   &       



  

  مهـزة الوصـل
سم اال هي مهزة تثبت ابتداًء وتسقط درجاً ، وتكون يف احلرف ويف

 :  ويف الفعل 

 :مهزة الوصـل يف احلرف  - أ 
ال توجد مهزة الوصل يف احلرف إال يف أل التعريف ، وتقرأ بإثبات 

 ) . لرَّمحن ، أهللاألعاملني ، أ : (اهلمزة ابتداًء 

 :االسم  مهزة الوصل يف -ب 
يف سبعة أمساء وردت يف القرآن االسم  تكون مهزة الوصل يف

 :، هي  الكرمي
 ابن ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اثنان أو اثنني ، اثنتان أو ، اسم[
 . ]اثنتني

 : أمثـلتـها
  ) .ه أمحدسم يمن بعِد( ـــ تقرأ وصال ـــ ]امسه من بعدي[: اسم
 ) .عيس بن مرمي( ـ تقرأ وصال ـــ ]عيسى ابن مرمي  [: ابن 
 ) .رانومرمي بنة عم( تقرأوصال ــــ  ]عمران تومرمي ابن[: ابنة 
 ) .إِن مرؤ هلك( ــــ تقرأ وصال ــ ]إن امرؤ هلك[ :امرؤ
  ) .العزيز تقالِت مرأ( ـنقرأ وصال ــ ـ ]زالعزي تقالت امرأ[:امرأة
   ) .حني الوصيِة ثْنان( تقرأ وصال ـــ ــ ]حني الوصية اثنان[:اثنان



  

 ) .ني هنيِ ثْنـٰإلَ(  ـــــ تقرأ وصال ـــ ]نيِ اثننيهـٰإل[:اثنني
 ) .منه ثْنتا عشرة (  ـــ تقرأوصال ـ ]منه اثنتا عشرة عينا[:اثنتان
 ) .فإن كانت ثْنتني( ـــ تقرأ وصال ـــ ]فإن كانتا اثنتني[:اثنتني

 :مهزة الوصل يف الفعل  - جـ 
ني باهلمزة تكون يف أمر الثالثي وماضي اخلماسي والسداسي املبدوئَ

 .وأمرمها ومصدرمها 
 ] جاخر - ل ادخ -ح افت -ب اضرِ [:، مثل )1( الثيأمر الث -1
 :ماضي اخلماسي وأمره ومصدره  -2

 .]، اسودتيضت، ابانتقمنا، انطلق، اختلف[: ، مثلماضي اخلماسي
 . ] رِباصطـبِر ، اقـت [: أمر اخلماسي ، مثل  -

                                                           

ال مهزة وصل يف أمر الثالثي املثال وال األجوف وال اللفيف :  مالحظة على أمر الثالثي) 1(
 .املفروق وال مهموز الفاء وال املضعف 

فعل أمر ، الواو جلماعة الفاعلني، ):قع ( ، الفاء لالبتداء،]فقعوا له ساجدين[حنو : املثال  - أ 
  ) .  وقع(ه ماضي

 )قام - قال (ماضيهما  ]قم الليل  -قل اهللا  [ :حنو : األجوف -ب 
فعل أمر ، والواو جلماعة الفاعلني ، ):قِ ( ]قوا أنفسكم  [ :حنو : اللفيف املفروق  -جـ 

 ) .وقى ( ماضيه 
 ) . أكلَ -أخذَ ( ماضيهما  ]كلوا مما يف األرض -خذ الكتاب  [:حنو : مهموز الفاء  -د 

فعل أمر ، الواو جلماعة ): ِفروا ( الفاء لالستئناف ،  ]ففروا إىل اهللا  [:حنو : املضعف  -هـ 
 )  فر( ماضيه . الفاعلني 

  



  

 . ] الف ، انبعاثهمـاخت [: مصدر اخلماسي ، مثل  -
 :ره ومصدره ماضي السداسي وأم - 3

 . ] استكبر ، استفتحوا ، امشأزَّت [: ماضي السداسي ، مثل  -
 . ] استغفر ، استعينوا [: أمر السداسي ، مثل  -
 . ] استكباراً ، استغفاراً [: مصدر السداسي ، مثل  -
 :  سوى ما ذكرناه من اهلمزات يف القرآن مهزات قطع ، مثل وما
 . ]  س ، إمساعيلإستربق ، أمحد ، أتى ، إليا [

 :حركات مهزة الوصل ابتداًء 
، اَلرمحن ، اَلرحيم [: تفتح مهزة الوصل يف أل التعريف ابتداًء ، مثل  -أ 

 . ] اَلقرآن
، رج، اُدخلوااُخ [: تضم يف أول الفعل املضموم ثالثه ، مثل  - ب 

 ،  ابنوا ، امضوا ،امشوا  [: الكلمات التالية  وتستثىن.  ] اُضطُر
 .حيث ضمة احلرف الثالث عارضة لصلتها بواو اجلماعة  ] اقضوا

 :تكسر فيما سوى ذلك ، حنو  - جـ 
 . ] اقرأ ، اضرب ، اختالف ، انبعاث ، اقتـتل ، ابتغاء ، افـتراء [

إذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة أل التعريف  :  مالحـظة
  : وال تسقط ، مثل. وجهان : أو تسهل تبدل مهزة أل الوصل ألفاً

 .]آلذكرين  ، آهللا [ 



  

 : حتريك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل
إذا وقعت مهزة الوصل بعد احلرف الساكن ففي ذلك ثالث 

 :، إما أن حيرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر   حاالت
: مهزة الوصل حيرك النون فيها بالفتح ، مثل ) ِمن ( إذا سبقت  -أ 

 . ] من األرضمن الـسماء ،   [
 :حيرك ميم اجلمع قبل مهزة الوصل بالضم ، مثل  -ب 
  ] عليـكم الصـيام ، إليكـم السالم [    

حيرك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل بالكسر إذا كانت مهزة  - جـ 
 :الوصل مفتوحة أو مكسورة ابتداء ، مثل 

 . ] أن امشوا ، أن اضرب ، أن اصنع الفلك [
 ) .من علقنِ قْرأ ( ـــــــ تقرأ ــــــ  ] قرأمن علقٍ ا [
من رجز أليمنِ اهللا (  ـ تقرأ ــــــ ] اهللا %من رجز أليمٍ  [

 .  مع مراعاة ترقيق لفظ اجلاللة لكسر ما قبله) . الذي سخر لكم 
حيرك احلرف الساكن بالضم إذا كانت مهزة الوصل مضمومة  -د 

 :، مثل  ابتداًء
] رج (  ـــ تقرأ ـــــــ ] جقالت  اخرخ قالت. ( 
] ـبدوا (  ــــــ تقرأ ـــــ ] دواأن  اعبأنُ ع. ( 
 ) .أو نقص (  تقرأ ـــــ ـــــــ ] صنقُاأو   [
 ) .حمظورنُ نظر (  ـــــ تقرأ ـــــ ] رحمظوراً  انظُ [
 ) .  وعذابِن ركض(  ـــ تقرأ ـــــ ] ضركُوعذابٍ  ا [



  

 :مالحظة 
ضم نون التنوين وصال قبل مهزة الوصل املضمومة كما  يالحظ

 .مثلنا 
ويالحظ كسر نون التنوين وصال قبل مهزة الوصل املفتوحة أو 

  .املكسورة كما مثلنا 
  
  

∗   ∗   ∗   ∗  



  

  خمـارج احلـروف
، موزعة على مخسة ارج احلروف سبعة عشر على املختارخم

  : مواضع، هي 
  .   اللسان  -  3       .       حللق ا - 2     .       اجلوف  - 1
  .اخليشوم  - 5.            الشفتان  - 4
  :اجلـوف  - 1

هو اخلالء يف الفم عند تباعد الفكني لدى النطق بأحرف املد ، وفيه 
  :خمرج واحد خيرج منه أحرف املد الثالثة 

  .األلف الساكنة املفتوح ما قبلها  - أ 
  . قبلها الواو الساكنة املضموم ما  -ب 

  .الياء الساكنة املكسور ما قبلها  - جـ 
  .وتسمى األحرف املدية أو اجلوفية 

  .أدىن  - أوسط  -أقصى : وفيه ثالثة خمارج : احلـلق  - 2
  ) .اهلمزة واهلاء : ( أقصى احللق وخيرج منه  - أ 

  ) .العني واحلاء : ( أوسط احللق وخيرج منه  -ب 
  ) . الغني واخلاء : ( أدىن احللق وخيرج منه  - جـ 

  . )األحرف احللقية ( وتسمى 



  

  :وفيه عشرة خمارج : اللســان  - 3
: احلنك األعلى وخيرج منه  مع استعالئه وما حياذيه من أقصى اللسان -أ

  ).فاالق(
: مع استفاله وما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منه  أقصى اللسان - ب

  ) .الكاف(
  .هما من اللهاة لقربِباللهويني  -اف أي القاف والك -ويسميان     
اجليم : (وما حياذيه من احلنك األعلى وخيرج منه وسط اللسان -جـ

، أو ) يعلمون: (، أي الياء املفتوحة مثل ) والشني والياء غري املدية
أو الساكنة ) يديِ اللَّه: (، أو املكسورة مثل ) يوقنون: (، مثل   املضمومة 
  ) .يهمعلَ: (، مثل  بعد فتح

  .ها خترج من شجر اللسان ، أي أصله ألن )األحرف الشجرية(وتسمى    
وما حياذيها من األضراس العلوية اليمىن أو اليسرى ، أو  حافة اللسان -د

، وخروجه من احلافة اليسرى ) الضاد(اليمىن واليسرى معاً ، وخيرج منه 
  .أسهل وأكثر 

ا من اللثة العليا بعد خمرج الضاد وما حياذيهم ما بني حافيت اللسان - هـ
  ) .الالم(وخيرج منه 

وما حياذيه من غار احلنك األعلى أو فوق أصول الثنايا  طرف اللسان -و
  ) .النون(العليا ، وخيرج منه 

وما حياذيه من غار احلنك األعلى مع احنراف عن خمرج  طرف اللسان - ز
  ) .الراء(النون وهو أدخل إىل ظهر اللسان وخيرج منه 



  

ها خترج من ذلق ألن األحرف الذلقية) نالالم والراء والنو(وتسمى 
  .اللسان أي طرفه 

  . )الدال والتاء والطاء(وأصول الثنايا العليا ، وخيرج منه  طرف اللسان -ح 
     ها خترج من اجللدة املغطية ألصول الثنايا وتسمى األحرف النطعية ألن

  .اجللد : العليا ، والنطع 
راج ما بني ومن بني الثنايا العليا والسفلى مع انف ن بني طرف اللسانم -ط

  ) .السني والصاد والزاي(الفكني ، وخيرج منه 
، ألا خترج من منتهى طرف اللسان ،  األحرف األسليةوتسمى         

  .وأسل الشيء منتهى طرفه 
والذال  الثاء: (وأطراف الثنايا العليا ، وخيرج منه  ظهر طرف اللسان - ي

  .ها الشديد من لثة الثنايا العليا لقربِ األحرف اللثويةوتسمى ) . والظاء
  :وفيهما خمرجان : الشـفـتـان  -4

  ) .الفاء ( مع أطراف الثنايا العليا،وخيرج منه بطن الشفة السفلى -أ
، ) الواو غري املدية - امليم  -الباء : (وخيرج منهما :  من الشفتني معاً - ب

وتسمى . باء وامليم خيرجان بانطباق الشفتني ، والواو بانفتاحهماإال أن ال
  .  األحرف الشفوية

  :الواو غري املدية هي  :مالحظة 
  . ]كُفًُوا أَحد [ ]قُل هو اللَّه أَحد[: الواو املفتوحة ، مثل  -1
  .]، الوسطَى  ، الوثقَىاْ وتلو[: الواو املضمومة ، مثل  -2
  .]وِقرا  ،  وِزرا[: رة ، مثل الواو املكسو -3



  

  .]،  قَولـهِمم  يومهِ[: الواو الساكنة بعد فتح ، مثل  -4
  : اخليشـــوم  -5

، وهي صفة الزمة مركبة يف ) الغنة( :وفيه خمرج واحد خترج منه 
جسم امليم والنون ، كيفما كان حاهلما مظهرين أو مدغمني  أو خمفيني ، 

  .ني أو متحركني مشددين أو خمففني أو ساكن

  تـنـبـيهــات
  :معرفة خمرج احلرف  -1

إذا أردت معرفة خمرج احلرف فسكِّنِ احلرف أو شدِّده وزد يف أوله 
  :مهزة ، فحيث انتهى بك الصوت فثَم خمرج احلرف ، مثل 

 ) أَب ( ، ) أَق ( ، ) أَم. (  
  :خمارج احلروف احملققة واملقدرة  -2

ة ، حيث ميكن معرفة خمرجها متاماً إال كل خمارج احلروف حمقق
خمرج اجلوف فهو خمرج مقدر ، حيث ال ميكن حتديد مكان خمرجه من 

  .اجلوف 
، وعدد حروف ن عدد حروف اهلجاء مثانية وعشرونيالحظ أ -3

  .التجويد تسعة وعشرون لزيادة اهلمزة على حروف اهلجاء 
  

⊥    ⊥    ⊥    ⊥



  

  

  صفـات احلـروف 
  .الزمة ـ عارضة : سمان صفات احلروف ق

  ) : الذاتيـة ( الصـفـات الـالزمـة : أوال 
هي اليت من ذات احلرف ال تنفك عنه ، وهي حق للحرف 

  .كاالستعالء واهلمس وسائر الصفات اآلتية 
  ) :الزائدة ( الصفـات العارضة : ثانياً 

هي الصفة املكملة للحرف حبيث لو انفكت عنه ال تؤثر يف ذاته 
  .فات املستحقة الزائدة كالتفخيم واإلدغام واإلخفاء واإلمالةوهي الص

  ) :الذاتية ( الصفـات الالزمة : أوالً 

  :صفات احلروف الالزمة سبع عشرة صفة ، وهي قسمان 
  .صفات غري متضادة  -ب .              صفات متضادة  -أ

  :الصفــات املتضــادة  - أ 
، يف كل جمموعة وهي عشر صفات تنقسم إىل مخس جمموعات 

صفتان متضادتان ، أي إذا وجدت صفة يف حرف منهما امتنع عليه 
  :وهذه الصفات هي .ضدها ، وال بد للحرف من أن يتصف بإحدامها 

  .اهلمس وضده اجلهر  -  2و 1
  .وضدمها الرخاوة ) التوسط ( الشدة والبينية  -  4و 3
  .االستعالء وضده االستفال  -  6و 5



  

  .ده االنفتاح اإلطباق وض -  8و 7
  .اإلذالق وضده اإلصمات  -  10و 9

  :اهلمس وضده اجلهر  - 2و 1
هو جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف االعتماد على  :اهلمس 

  ).   فَحثَّه شخص سكَت(املخرج ، وحروفه عشرة جمموعة يف 
عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على  )1(هو احنباس النفس :اجلهــر 
  .خرج ، وحروفه تسعة عشر حرفاً ، وهي باقي حروف اهلجاء امل

  :الشدة والبينية وضدمها الرخاوة  - 4و 3
هي حبس الصوت عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على  :الشدة 

  ) .أَجِد قَط بكَت(املخرج ، وحروفه مثانية جمموعة يف 
مخسة جمموعة وهي صفة وسط بني الشدة والرخاوة ، وأحرفها : البينية 

   ) .لن عمـر: (يف 
وهي جريان الصوت عند النطق باحلرف ، وحروفه بقية  :الرخاوة 

  .حروف اهلجاء ، وهي ستة عشر حرفاً 
  : االستعالء وضده االستفال  - 6و 5

هو ارتفاع أقصى اللسان عند النطق باحلرف ، وأحرفه سبعة : االستعالء 
  ) .خصَّ ضغط قظ(جمموعة يف 

هو اخنفاض أقصى اللسان عند النطق باحلرف ، وحروفه هي : ال االستف
  .بقية حروف اهلجاء 

                                                           
  .احنباساً جزئياً وليس احنباساً كلياً   )1(



  

  :اإلطباق وضده االنفتاح  -8و 7
هو إلصاق أكثر اللسان على ما حياذيه من احلنك األعلى : اإلطباق 

  ) .الظاء  - الطاء  -الضاد  - الصاد :(وأحرفه أربعة هي 
احلنك األعلى عند النطق  هو جتايف اللسان أو معظمه عن: االنفتاح 

  .باحلرف ، وحروفه مخسة وعشرون حرفاً هي بقية حروف اهلجاء 
  :اإلذالق وضده اإلصمات  -10و 9

) ِّر من لبفَ: (هو الطرف والسهولة ، أحرفه ستة جمموعة يف : اإلذالق 
، ومن طرف ) الالم والراء والنون(حيث خيرج من طرف اللسان 

  ) .باءالفاء وامليم وال(الشفتني 
وهو امتناع املتكلم عن اإلتيان بكلمة رباعية أو مخاسية  :اإلصمات 

وقيل إا ) عسجد(األصل خالية من أحد أحرف اإلذالق إال كلمة 
  .معربة 
  :وهي سبع صفات : الصفات غري املتضادة  - ب
االحنراف  - 4.     اللـني  - 3.    القلقلة  -2.    الصفري  -1

.  
  .االستطالة  -7.       التفشي  -6      . التكــرار  -5

  : وهي صوت يشبه صوت الطائر ، أحرفه ثالثة : الصفــري  - 1
  . )الزاي - السني  - الصاد (



  

شدته وهي اضطراب يف املخرج عند النطق باحلرف ل: القلقلــة  -2
 :، أي الحنباس الصوت والنفس، أحرفه مخسة جمموعة يف وجهره

  .  )قطب جد(
لقلقلة يف احلرف الساكن صوت مستقل ليس بالفتحة وال وا       

  . بالضمة وال بالكسرة ، غري متأثر باحلركة اليت قبلها
وهو صفة للواو والياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما : اللـني  -3

  .خلروجهما عند النطق ما بيسر وسهولة 
ن حيث ينحرف اللسا لالم والراءوهو صفة الزمة : االحنـراف  -4

  .عن خمرج النون عند النطق ما 
، وجيب  الراء وهو اإلعادة ، وله حرف واحد وهو: رار التكـ -5

ترك هذه الصفة ، حبيث لو أردنا النطق بالراء لوجب لصق طرف 
اللسان على ما حياذيه من احلنك األعلى والسماح له بارتعادة 

  .واحدة 
: ف واحد وهواهلواء يف الفم وله حروهو انتشار : شيالتفـ -6

  . )  الشني  (
: طول يف املخرج وله حرف واحد وهو وهو: الةاالسـتط -7

  .)الضاد(
  

_   _   _   _  



  

  

  مايتطلبه كل حرف من الصفات: مالحظة 
البد لكل حرف من مخس صفات متضادة ، أي البد للحرف من 

وإذا كان . أن يتصف بأحد الضدين فإذا كان فيه اهلمس امتنع عنه اجلهر
  : البينية امتنع عنه الرخاوة ، وإليك مثال على ذلك  الشدة أوفيه 

. هو متصف باجلهر والشدة واالستفال واالنفتاح واإلذالق: الباء  -
وميتنع عنه ضدها وهي اهلمس والرخاوة واالستعالء واإلطباق 

  . واإلصمات

هو متصف باهلمس والرخاوة واالستفال واالنفتاح : احلاء  -
نع عنه ضدها وهي اجلهر والشدة واالستعالء واإلطباق واإلصمات ، وميت

  .واإلذالق 

: فحروف الصفات غري املتضادة يف كل منها يوجد ست صفات
سبع صفات ، مخس  ففيهمخس متضادة وصفة غري متضادة إال الراء 

  .متضادة وصفتان غري متضادتني 

ها ويالحظ فيه أن الصفات وإليك جدوالً ملخارج احلروف وصفاِت
  .مس األوىل صفات متضادة اخل



  

  
  جدول يف خمارج احلروف وصفاا حسب الترتيب اهلجائي

عدد خمــرجــــه  احلرف
الصفات

  الصـفــــــات

  .اإلصمات اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح، 5 .أقصى احللق  اهلمزة-1
  .اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات 5 .من اجلوف  األلف-2
 اإلذالق،اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح، 6 .من الشفتني مع االنطباق  الباء -3

  .القلقلة 
  .اإلصمات اهلمس،الشدة،االستفال،االنفتاح، 5 .طرف اللسان وأصول الثنايا العليا  التاء -4
من ظهر طرف اللسان وأطراف  الثاء -5

  .الثنايا العليا
  اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  5

مـن وسط اللسان وما حياذيه من   اجليم -6
  .احلنك األعلى

اإلصمات،  اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح، 6
  القلقلة

  اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات 5 .من وسط احللق  احلاء -7
  تاهلمس،الرخاوة،االستعالء،االنفتاح،اإلصما 5 .من أدىن احللق  اخلاء -8
لسان وأصول الثنايامن طرف ال  الدال -9

  .العليا
اجلهر،الشدة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  6

  .القلقلة 
من ظهر طرف اللسان وأطراف الذال -10

  .الثنايا العليا
  اإلصمات  اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح، 5

من طرف اللسان وما حياذيه من  الراء-11
  .غار احلنك األعلى

النفتاح،اإلذالق، اجلهر،البينية،االستفال،ا 7
  .االحنراف، التكرير 

12- 
  لزايا

من بني طرف اللسان ومن بني
  .الثنايا العليا والسفلى

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنقتاح،اإلصمات،  6
  .الصفري

13- 
  السني

من بني طرف اللسان ومن بني
  .الثنايا العليا والسفلى

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  6
  .ري الصف

14- 
  لشنيا

 من وسط اللسان وما حياذيه من
  .احلنك األعلى

اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات   6
  .التفشي 

15- 
  الصاد

من بني طرف اللسان ومن بني
  الثنايا العليا والسفلى

اهلمس،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات  6
  .الصفري 



  

  
 

عدد خمـــرجه  احلرف
 الصفات

  ـفــــاتالصـ

16- 
  الضاد

من إحدى حافيت اللسان وما
  .حياذيها من األضراس العليا 

اجلهر،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات،  6
  .االستطالة 

من طرف اللسان وأصول الثنايا الطاء -17
  العليا 

اجلهر،الشدة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات،  6
  .القلقلة 

عمن ظهر طرف اللسان م الظاء -18
  .أطراف الثنايا العليا 

  اجلهر،الرخاوة،االستعالء،اإلطباق،اإلصمات  5

  .اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  5 .من وسط احللق العني -19
  اجلهر،الرخاوة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات  5 .من أدىن احللق الغني -20
من بطن الشفة السفلى وأطراف الفاء -21

  .عليا الثنايا ال
  .اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلذالق  5

22- 
  القاف

من أقصى اللسان مع استعالئه
  .وماحياذيه من احلنك األعلى 

اجلهر،الشدة،االستعالء،االنفتاح،اإلصمات،  6
  .القلقلة 

23- 
  الكاف

من أقصى اللسان مع استفاله وما
  .حياذيه من احلنك األعلى 

  .ل،االنفتاح،اإلصمات اهلمس،الشدة،االستفا 5

ما بني حافيت اللسان وما الالم -24
  .حياذيهما من اللثة العليا 

اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق،  6
  .االحنراف 

  .اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق  5 .بانطباق الشفتني  امليم -25
من طرف اللسان وما حياذيه من النون -26

  .نك األعلى غار احل
  .اجلهر،البينية،االستفال،االنفتاح،اإلذالق  5

  اهلمس،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  5 .من أقصى احللق  اهلاء -27
 الواو -28

  الساكن
املفتوح 
  ماقبله

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  6 من الشفتني بانفتاحهما
  .اللني 

  



  

 
عدد خمــرجه  احلرف

 فاتالص
  الصــفـــات

الواو  -29
  املتحرك

  اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  5 .من الشفتني بانفتاحهما

الواو  -30
ياملد  

  اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات 5 .من اجلــوف

  الياء -31
  الساكن 
املفتوح 
  ماقبله

من وسط اللسان وما حياذيه
  .من احلنك األعلى 

اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات،  6
  .الـلـني 

الياء  -32
  املتحرك

من وسط اللسان وما حياذيه
  .من احلنك األعلى 

  اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  5

 الياء  -33
  املدي   

  اجلهر،الرخاوة،االستفال،االنفتاح،اإلصمات  5 من اجلــــوف

م والنون متصفان بصفة الزمة قويٍة جداً وهي اعلم أن املي: مالحظة
وقد اختذت لنفسها خمرجاً مستقالً ذكرته من قبل مع )   الغـنــة  (

  . املخارج
  
  

&    &    &    &  



ـ  

  ) :الزائدة ( الصفـات العـارضة : ثانياً 

  :التفخيـم والترقـيق       
،  هو ِسمن يطرأ على جسم احلرف وهو صفة زائدة: التفخيم   

 :واألحرف املفخمة قسمان 
خص ضغط ( قسم مفخم دائما وهي حروف االستعالء السبعة  - أ 
 ) . قظ

 :  قسم يرقق أحيانا ويفخم أحيانا وهي أربعة -ب 
 ) .الالم والراء واأللف والغنة ( 

 :أحـرف االستـعـالء  - أ 
 :هي مفخمة دائما ، وأقوى درجات تفخيم حرف االستعالء    

 .]، الصَّابني ، الغائبني للطَّائفني[ :فتوحا بعده ألف مثلإذا كان م -
  .]، دخلواطَـبع، حضر[: ، مثل مث إذا كان مفتوحا ليس بعده ألف -
 . ] ى ، وقُـولواضـرب ، طُـوب[مث إذا كان مضموما ، مثل  -
وهو أدىن  ]دخـلت ، قسمة ، ضيزى[: مث إذا كان مكسورا ؛ مثل  -

 . درجات التفخيم
فمرتبة تفخيمه حبسب حركة  وإذا كان حرف االستعالء ساكناً     

 .احلرف الذي يسبقه 
 ]، مغـرب الشمسمطْـلع الفحر[: ، مثل فما كان ساكنا بعد فتح -

 .فهو من املرتبة الثانية 



ـ  

فهو   ] مـقْمحون ، الـمطْمئنة [: وما كان ساكنا بعد ضم ، مثل  -
 .من املرتبة الثالثة 

فهو من .  ]إِطْـعام ، إِخـراج[: ما كان ساكنا بعد كسر ، مثل و -
 .املرتبة الرابعة 

 :وهي أربعة : األحرف اليت تفخم أحيانا وترقق أحيانا  -ب 
 .الغنـة  -األلف  -الـالم  -الـراء             

 :تفخيم الراء وترقيقه : أوال 
 .يكون الراء متطرفا وغري متطرف 

الذي يف آخر الكلمة ، والراء غري املتطرف هو  الراء املتطرف هو
 .يف وسطها  الذي يف أول الكلمة أو

 :تفخيم الراء غري املتطرف  - أ 
 :يفخم الراء غري املتطرف يف سبعة مواضع 

 .]كرمحة ربك ؛ أدراك ؛ أمل تر إىل رب[:  إذا كان مفتوحاً - 1
 .] ح القدسكفـروا ؛ الرعب ؛ رو[:  إذا كان مضموماً - 2
 .]أَرسلنا ؛ أَربعني ؛ مرجعكم[: بعد فتح  إذا كان ساكناً - 3
 .] املُرسلون ؛ قُرآن ؛ بقُربان[:بعد ضم  إذا كان ساكناً - 4
 ]اركعوا ؛ ارجعوا ؛ اركبوا[: بعد كسر عارض ساكناً إذا كان  - 5

ون يف هو الذي يسقط باندراجه مع ما قبله ؛ ويك :والكسر العارض



ـ  

 ، ]ِ سراف [،  ] سرِاأن  [، ويستثىن من ذلك كلميت   مهزة الوصل
 .  حيث ترقق الراء فيهما وقفاً

ربِّ  ؛الذي ارتضى ؛ إن ارتبتم [: لصفَبعد كسر م إذا كان ساكناً -6
وهو الكسر يف آخر الكلمة والراء الساكن يف أول الكلمة ] ارجعون

 .اليت بعده 
 [بعد كسر أصلي وبعده حرف استعالء غري مكسور  إذا كان ساكنا -7

 ])5(لباملرصاد، )4(مـرصادا، )3(وإِرصادا،)2(فـرقـة، )1(قرطاس
  .وال سادس هلا يف القرآن 

 . والكسر األصلي هو الذي يثبت ابتداًء و وصالً
 :ترقيق الراء غري املتطرف  -ب 

 :يرقق الراء غري املتطرف يف موضعني 
 . ] أمرِنا ، مـرِيج ، غـريِكم [: ن مكسورا إذا كا -1
  :إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعالء  -2

 . ] فـرعون ، أويل اِإلربـة ، شرعة [     
 :جواز تفخيم وترقيق الراء غري املتطرف  - جـ 

جيوز تفخيم وترقيق الراء غري املتطرف إذا كان ساكنا بعد كسر 
 ]ٍ فـرق [حرف استعالء مكسور وذلك يف كلمة أصلي وبعده 

                                                           
) 5.   (21:النبأ ) 4.   (122:التوبة)3.   (107:التوبة ) 2.   ( 7:األنعام) 1(

  14:الفجر



ـ  

 اليت ال ثاين هلا يف القرآن حيث جيوز فيها احلاالن وصالً] 63:الشعراء[
 . ووقفاً

 :متطــرف ـتفخيم الراء ال - د 
  .بعد فتح أو ألف أو ضم أو واو كناًيفخم الراء املتطرف إذا كان سا

 : األمثلة
]  رللبش ، وال تـذَر ، رفمستقَربالصَّـب  ، ـرصوالع  ،ْ [ . 
] واملستغفرين باألسحار ، عذاب النار ، اروتوفنا مع األبر [ . 
] رسخ  ،  رسالع  ،  رسالي  ،  رسود ، رـعوس ، بالنـذُر [ . 
] ورمنش يف رق  ،  وكتاب مسطُور  ،  و الطُّـور [  .  

 :ترقيق الراء املتطرف  -هـ 
 :يرقق الراء املتطرف الساكن بعد الكسر أو بعد الياء الساكن ، مثل 

]كُف ، ـرمدَّك ، رقـد، رـيخ ، الـذِّكْـر ، رالسِّح ، ـر 
 . ] خبِير ، بصير الطَّير ،
 :جواز الوجهني يف الراء املتطرف  - و 

لدى  ] صرم [،  )1(]ِ القطْـر [جيوز تفخيم وترقيق الراء يف كلميت 
 .الوقف عليهما حيث راء ساكن بعد حرف استعالء ساكن قبله كسر 

الوجهان  وإذا حذف الياء بعد الراء و وقف على الراء بالسكون جاز
 :وذلك يف الكلمات التالية 

                                                           
  .  12 :سبأ ) 1(



ـ  

املسبوقة بالواو يف ستة مواضع يف سورة  ] ونذُرِ [،  ] إذا يسرِ [
 .القمر 
 :بـيـه على الراء املتطرف نـتـ

إذا وصل الراء املتطرف مبا بعده فخم إذا كان مفتوحا أو مضموما 
 .ورقق إذا كان مكسورا 

 : فخيم الالم وترقيقهت: ثانياً 
يفخم الالم يف لفظ اجلاللة الذي مل يسبقه كسر ، أي إذا كان مبتدأٌ 

 :به أو سبق بفتح أو سبق بضم ، مثل 
 . ] ربكم هاللَّ [         ] اهللا نور السماوات واألرض [
 . ] قل هو اهللا أحد [          ] اِهللا الذي له مايف السماوات[
 . ] يريد اهللا [           ] رسولُ اهللا [   ] كانَ اهللا [

 :ويرقق بعد الكسر ، مثل 
 . ] قلِ اللهم [،  ] ومن يؤمن بِـاهللا [،  ] ومن يتقِ اهللا [
 . ] وات واألرضـٰللَّه مايف السم  [
 :  تفخيم األلف وترقيقه: ا ثالث

: يفخم األلف بعد احلرف املفخم ويرقق بعد احلرف املرقق ، أي 
يفخم بعد حرف االستعالء وبعد الم لفظ اجلاللة الذي مل يسبقه كسر ، 

  :وبعد الراء غري املقللة ، مثل 
ويرقق فيما سوى ]الظَّـانني ، قـال اهللا ، يريد اهللا ، ولو ترى [

 . ] لك ، الكتاب ،ال ريب فيهذ [: ذلك مثل 



ـ  

  :التقليل واإلمالة 

وليس لقالون ما يقلله سوى . لفظٌ ما بني اإلمالة واأللف :  التقليلو
حيثما وقعت يف القرآن الكرمي ، على أحد الوجهني ،  ] التوراة [ألف 

 .الفتح كحفص : والوجه الثاين 
ما مييله سوى  لفظٌ ما بني األلف والياء ، وليس لقالون:  واإلمالة -
 .]109:التوبة[] ٍعلى شفا جرف هار[من قوله تعاىل  ]هـارٍ  [ألف 

 :  تفخيم الغنة وترقيقها: رابعا 
تفخم الغنة إذا أخفي النون أو التنوين عند أحد حروف اإلخفاء 

 ). الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والقاف: ( اخلمسة املستعلية وهي 
 : األمثـلة 

 ، من صيام ، من ضعف ، منضود ، ينطقون ، ينصرون [
  . ] من طني ، ينظرون ، من ظلم ، أنْ قالوا ، ينقلبون 

  .]اإلنسان ، كنتم ، من شي ، أنفقتم  [: وترقق فيما سوى ذلك 



ـ  

  

  اإلدغـام العـام
هما هو جعل احلرف األول كالثاين ، والنطق بِ:  امـاإلدغـام الع
 .كبري، وصغري: الثاين ، وهو قسمان حرفاً مشدداً ك

هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك ، حبيث : واإلدغام الكبري
 .يصريان حرفاً واحداً مشددا 
هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك ، حبيث :  واإلدغـام الصغري

 :يصريان حرفاً واحداً مشدداً ، وكال القسمني ينقسم إىل ثالثة أقسام 
 )مـتـقـارب  -ـتـجـانس م -مـاثـل ـمـت( 

 : اإلدغـام الكبري املتماثل
لقالون مثل واحد يف القرآن الكرمي هلذا اإلدغام وافق سائر القراء 

مالَك ال  [، وهو قوله تعاىل )1(العشرة ، مع وحوب االمشام أو االختالس
نافية والنون مرفوعة ) ال(حيث ] 11:يوسف[]ـا علَى يوسفتأْمـنَّ

 .أُدغم النون املرفوع يف النون الذي بعده إعراباً، ف
 . املتماثل ، واملتقارب ، واملتجانس:  اإلدغام الصغري بأنواعه الثالثة

 :ـاثل متمالْ -1
 :وصفة ، مثـل  هو احتاد احلرفني خمرجاً

]جتارت ــــــ تقرأ ــــ  ]همرحبت )هم رحبـتِّـجارت. ( 
                                                           

  . هو اإلتيان ببعض احلركة :  االختالس) 1(



ـ  

 ) .ذا طلعـتـزاورإ( تقرأ ــــ ــــ ] إذا طلعت تزاور[
 ) .وقـدخـلوا (  تقرأ ــــ ــــــــ]وقد دخلُوا[
 ) .إذَّهـب (  تقرأ ــــ ــــــــ]إِذْ ذَهـب[
 ) .يدركُّـم (  ـتقرأ ـــــــــــ  ]يدرِكْـكُم[
 ) .قالَّ أقول لكم (  تقرأ ـــــ ــــ ]قلْ ال أَقولُ لَكم[
 ) .فال يسرفِّي القتل(أ ـــــ تقر ــ ]فَال يسرِف في القتل[
 ) .اذْهـبِّـكـتايب ( تقرأ ـــــ ـــــ ] اذْهب بِكتايب [
 ) .عفو قالوا (  ـــــــ تقرأ ـــ ]عفَـوا و قالوا [

  :وال إدغام يف الواو والياء املديني مبثلهما ، مثل 
 . ] الذي يوسوس [،  ] آمنـوا وعملوا الصاحلات [

 : ـانسجالـمت -2
، ويكون يف األحرف  وهو احتاد احلرفني خمرجاً واختالفهما صفةً

  .النطعية واللثوية والشفوية 
تدغم التاء يف الطاء وبالعكس ، والتاء يف الدال :  األحرف النطعية

  .وبالعكس 
  األمثــلـة

  :التاء يف الطاء  -
 ) .ودطَّـائفة (  ـتقرأ ـــ ــــ ]ودَّت طائفةٌ[ 
 ) .وقالَطَّـائفة (  ــــ تقرأ ـــ ] ت طائفةٌوقال[
 ) .لَهمطَّـائفة (  ـــــ تقرأ ـــ ]لَهمَّت طائفةٌ[
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 ) .فآمنطَّـائفة ( تقرأ ـــ  ـــــ ]فآمنت طائفةٌ[
 ) .وكَفَرطَّـائفة ( ــــ تقرأ ـــ  ]وكَفَرت طائفةٌ[

 :الطاء يف التــاء  -
 ) . ـتطلئن بسـ(  ـــــــ تقرأ ـ]لئن بسطْت[
ـُم طفَر(  ــــــ تقرأ ـــ ]فرطْـتم[  ) .ت
 ) . ـتطأَحـ(  تقرأ ـــ ـــــــ ]أحطْت[
  ) . تطفَر(  تقرأ ـــ ــــ ]تفـرطْـ[

 :التــاء يف الدال  -
 ) .عوتكما  أُجيبد(  ـــــ تقرأ ــ]أُجيبت دعوتكُما [
 ) .أثقلـد عوا (  قرأ ــــت ـــ ]أَثْـقَـلَت دعوا[

 : الدال يف التـاء -
]ـَّن  ) . قـتـبني( تقرأ ــــ ــــ ]قَـد تـبـي
ـُم[   ) .عـقَّـتم ( تقرأ ــــ ــــــ ]عـقَّـدت

  .تدغم الثاء يف الذال ، والذال يف الظاء :  األحرف اللثوية
 :الثـاء يف الذال  -

 ) .ِلك ٰ يلهـذَّ(  ــــــــــ تقرأ  ]يلْهثْ ذَلك[
  ) .  لكٰ يلهثْ ذَ( وهو اإلظهار : وجيوز فيها وجه آخر
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  :الذال يف الظـاء  -
 ) .  إظَّـلمـوا(  تقرأ ــــــــــ  ]إذْ ظَلَموا[
 ) .إظَّـلمتم (  تقرأ ـــــ ـــــ ]إِذْ ظَلَمتم[

 : األحرف الشفوية  - جـ 
  :البـاء يف امليم  -

 ) .يعذِّ من يشاء( ــــــ تقرأ ـــ ]شاءيعذِّب من ي[
 ) .اركـمعنـا( ــــــــ تقرأ ـــ ]اركَب معنا[

 ) . اركب معنا (وهو اإلظهـار : وجيوز فيها وجه آخر 
 :الـمـتـقـارب  -3

 :هو تقارب احلرفني خمرجاً وصفةً ، مثل 
 :الالم يف الراء  -

 ) .زدين وقُـرب (  رأ ــــــ تق ]وقلْ ربِّ زِدنِي علْماً[
 : القاف يف الكاف -

 ) .أمل خنلـكُّم (  ـ تقرأ ـــــــــــ]أمل خنلقْـكم[
  : الذال يف التـاء -
ـم ، اتَّخذْت ، أَخذْتـم ، اتَّـخـذْت: (يف الكلمات اآلتية 

ذْتذْتهأَخحيثما وقعت هذه الكلمات ) م ، أَخ. 
 ) .اختـتـم (  ـــــــ تقرأ ــــــ ]اختذْمت[
 ) .م ـأخـت( ــــ تقرأ ــــــــ  ]أخـذْمت[



ـ  

 ) : ويرمل(  النون يف أحرف -
 ) .مـيـومهم (  تقرأ ـــــــــــــــــ ]من يومهِم[
 ) .بفاحشِتمـبينة (  ــتقرأ ــــــ ــــ ] بفاحشة مبينة [

صفةً وذلك يف إدغام احلرف فيما بعده ذاتاً ال :  اإلدغـام النــاقص
 :، مثال ) النون و الواو والياء : ( ثالثة أحرف ، هي 

 ) .اق وغنةمـ(  ــــــــ تقرأ ــــــــ ]من واق[
 ) .عـمل ـيغنةومـ(  ــ تقرأ ـــــــــــــ]ومن يعمل[
  :مثال  الطاء عند التاء ، -
 ) . تطلئن بسـ(  ــــــ تقرأ ــــــــ]لئن بسطْت[
 :  على أحد الوجهني ، مثال الكاف والقاف عند -
 ) . مكُقأمل خنلـ(  ــــــ تقرأ ـــــــ ]أمل خنلقْكم [

 ) . أمل خنلكُّم( إدغامه كامال بكاف خالصة : والوجه الثاين 
ويالحظ نطق الطاء عند التاء والقاف عند الكاف دون قلقلة ،      
ن فصل بني والقاف مث الكاف من دو يـبدأ بالطاء مث التاء ، حيث

 . احلرفني يف املثالني األخريين
هو ادغام احلرف فيما بعده ذاتاً وصفةً ، وأمثلته :  واإلدغـام الكـامل

 .قد مرت كلها يف اإلدغام 
 :واخلـالصـة 

 .  أن التاء يدغم يف التاء ،والدال ، والطاء -
 .وأن الدال يدغم يف الدال والتاء  -
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 .وأن الطاء يدغم يف التاء  -
 .للدال يف الطاء يف القرآن الكرمي، وال وال مثال للطاء يف الدال -
 .والثاء يدغم يف الذال  -
 .والذال يدغم يف الظاء والتاء  -
 .والباء يدغم يف امليم  -
 .  والقاف يدغم يف الكاف -
 .والالم يدغم يف الراء  -

     
  
  

&  &  &  &  &  
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  ياءات اإلضافة 
تكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف ، هي ياء امل:  ياء اإلضافة

  :وأحكامها دائرة بني الفتح واإلسكان 
أ ـ جيب فتح ياء املتكلم وصالً قبل مهزة القطع سواء أتت مفتوحة 

  : أو مضمومة أو مكسورة ، مثل 
  ) .إينَ أَعلم (  ــــــــ تقرأ ـــــ ] إين أَعلم [
  ) . آمنت إينَ(  ـــــــ تقرأ ـــــ ] إين آمنت [
  ) .إينَ أُريد (  ــــــــ تقرأ ـــــ ] إين أُريد [
  ) .إينَ أُعيذها ( ـــــــ تقرأ ـــــ  ] إين أُعيذها [
  ) .نفسي إِن (  ــــــــ تقرأ ـــــ ] نفسي إِن [
  ) .وحزينَ إِىل (  تقرأ ـــــ ــــــ ] وحزين إىل اهللا [

: يث يسكن الياء فيها ويستثىن من ذلك إحدى وعشرون كلمة ح
  :وهي 

 ]40البقرة[ ]بعهدي أُوف[ـ1
   ]152البقرة[ ]فاذكروين أَذكركم  [ـ 2
  ]79،ص36،احلجر40األعراف[ ]أنظرين إىل[ـ5و4و3
   ]143األعراف[ ]أَرِين أَنظر  [ـ 6
 ]49التوبة[]ال تفتين أال[ـ7
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 ]47هود[]ترمحين أكن[ـ8
  ]33سفيو[ ]يدعونين إِليه[ـ9

  ]100يوسف[]إخويت إِن ريب  [ـ 10
 ]96الكهف[ ]آتوين أُفرغ[ـ11
  ]43مرمي[ ]فاتبعين أهدك  [ ـ12
 ]15واألحقاف19النمل[ ]أوزعين أن[ـ14و13
  ]34القصص[ ]يصدقين إِين  [ـ 15
  ]26غافر[]ذروين أَقتل[ـ16
  ]43غافر[ ]تدعونين إليه  [ـ 18و17
   ]60غافر[ ]مادعوين أَستجب لك[ـ19
  ]15األحقاف[ ]ذرييت إِن  [ـ 20
 ]10املنافقون[]أخرتين إىل[ـ21

إىل  [ها وصالً يف كلمة ب ـ جيوز فتح الياء وإسكان تجِعولئن ر
  ] .50:فصلت[  ] عنده لَلْحسىن) لي( ريب إِنّ يلْ
  : فتح الياء وصالً قبل مهزة الوصل يف املواضع اآلتية  - جـ 

  ] .144: البقرة[ ] الظاملني عهدي [ -1
  ] .41:طه [  ] واصطنعتك لنفسي اذهب [ -2
  ] . 42: طه [  ] وال تنِيا يف ذكري اذهبا [ -3
  ] .30: الفرقان [ ] إن قومي اختذوا [ -4
 ] .6: الصف [ ] من بعدي امسه أمحد[ -5
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  )ومماِتي هللا(←]162األنعام[  ]ي هللاوممات[وفتح الياء وصالً يف  -د
  :اء وصالً ووقفاً يف أسكن الي - هـ
  ] .162: األنعام [  ] وحمياي [ -1
  ] .22: إبراهيم [ ] وما كان يل عليكم [ -2
  ] .18: طه [  ] ويل فيها [ -3
  ] .20: النمل [  ] مايل ال أرى [ -4
  ] .23:ص[ ] ويل نعجة [ -5
  ] .69ص [  ] ما كان يل من علم [ -6
  ] .28: نوح [  ] بييت مؤمناً [ -7
مواضع  تسعةاليت ليس بعدها مهزة قطع وهي يف  ]معي  [مة كل -8

  ] .105:األعراف[ ] فأرسل معي بين إسرائيل [: 
  ] .83: التوبة [  ] ولن تقاتلوا معي عدوا [
  ] .67،72،75: الكهف[  ]معي صربا [
  ] .24: األنبياء [ ] هذا ذكر من معي وذكر من قَبلي [
  ] .62 :الشعراء [  ] إن معي ريب سيهدين [
  ]118:الشعراء[ ]وجنين ومن معي من املؤمنني[
  ] . 34: القصص [  ] فأرسله معي رداً [
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  الياءات الزوائد
ق ، وهي تلحلياء اليت تثبت لفظاً وتسقط خطاًهي ا: الياء الزائدة
وهلا ثالثة  دائرة بني ما بني اإلثبات واحلذفوأحكامها ، األمساء واألفعال

  :أحوال 

 :الياء وصالً وحذفها وقفاًإثبات: أوال 
  تقرأ وقفاً  تقرأ وصالً  السورة واآلية الكلمة  
آل  ومن اتَّبعنِ وقل  1

  20:عمران
اتبعين وقل نِوم ومن اتبعن  

  يوم يأت   يوم يأيت ال  105:هود يوم يأْت ال تكَلَّم  2
  أخرتن  أخرتين إىل   62:اإلسراء لئن أَخَّرتنِ إىل  3
4 5 وومنفَه 97:اإلسراء املهتد ،

  17:الكهف
مهتدي لْا فهو
  ومن

فهو املهتد  

  يهدين  يهديين ريب   24:الكهف يهدينِ ريب  6
  إن ترنْ  إن ترين أنا  39:الكهف إن ترن انا  7
  يؤتني  يؤتيين خرياً  40:الكهف أن يؤتنيِ خرياً  8
  أن تعلمن  أن تعلمين مما  66:الكهف أن تعلِّمنِ مما  9

  نبغْ  نبغي فارتدا  64:الكهف نبغِ فَارتدا 10
  تتبعن تتبعين أفعصيت  93:طه أال تتبعنِ أفَعصيت 11
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  أمتدونن  أمتدونين مبال  36:النمل أَتمدوننِ مبال 12
:الشورى اجلوارِ يف البحر 13

32 
  اجلوار اجلواري يف البحر

  داملنا املنادي من مكان  41:ق املناد من مكان 14
  اتبعونْ  اتبعوين أهدكم  38:غافر اتبعون اهدكم 15
الداعي إلى  8:القمر إىل الداعِ يقول 16

  يقول
إىل الداع  

  إذا يسر  إذا يسري هل  4:الفجر إذا يسرِ هل 17
  أكرمن  أكرمين وأما  15:الفجر أكرمنِ وأما 18
  أهانن  أهانين كال  16:الفجر أهاننِ كال 19

 

وصالً وحذفها وقفاً) إثبات الياء وحذفها (هنيجواز الوج: ثانياً 
  وجهاً واحداً

الداعِ إذا ،   186:البقرة دعوة الداع إذا 1
  الداعي إذا

دعوة الداع  

ليستجيبوا فدعاِن   186:البقرة دعان فليستجيبوا 2
 دعاين فليستجيبوا

  دعانْ

  يوم التالقِ يوم   15غافر يوم التالقِ يوم 3
  يوم التالقي يوم

وم ي
التالق  

 يوم التناد التنادي يوم،التناِد يوم 32:غافر يوم التناد يوم 4
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 :إثبات الياء وصالً ووقفاً: ثالثاً 
  يا عبادي  يا عبادي ال  68:الزخرف  يا عباد ال خوف 1
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  الـوقــف
  .احلبس : الوقف لغة 
  . هو السكت علىكلمة بنية متابعة القراءة مع التنفس: واصطالحاً 

  :وينقسم إىل قسمني 
  .وقف اختياري  -.                  وقف اضطراري  -

  :الوقف االضطراري : أوالً 

للقارىء أن يقف حيثما اضطر إىل الوقف بأحد األسباب      
  .، كالعطاس والسعال وارجتاج القراءة وغري ذلك  االضطرارية

  : الوقف على تاء التأنيث* 

يث مبسوطة وقف عليها بالتاء ، وإليك بيان إذا رمست تاء التأن     
  :مواضعها املتفق عليها يف القرآن الكرمي 

ورمحت [  ]رمحت ربك[؛ ]56:واألعراف 218:البقرة[]هرمحت اللَّ[* 
، ]73: هود[]هرمحت اللَّ[،  ]32:الزخرف[ كالمها يف ]ربك
ا ؛ ويوقف عليه]50:الروم[]هرمحت اللَّ[، و]2:مرمي[]رمحت ربك[و

فيوقف عليه ) رمحة(و ما سواها من كلمة ) . رمحت : ( مجيعاً بالتاء 
  .باهلاء 
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، وموضعي 11:، واملائدة103:، وآل عمران231:البقرة[]نعمت اهللا[* 
،وكذا 3:، ويف فاطر114و83:،وموضعان يف النحل34و28:ابراهيم

 ]كبنعمت ربِّ[، ]31:،ولقمان72:النحل[]هبنعمت اللَّ[:قوله تعاىل 
، وما سواها من )نعمت: (ويوقف عليها مجيعاً بالتاء  ،]29:الطور[

  . فيوقف عليه باهلاء ) نعمة(كلمة 
 35:آل عمران[حيثما وردت مضافة إىل زوج وذلك يف ]امرأت[* 

ويوقف عليها ] 11و10:والتحرمي9:،والقصص51و30:ويوسف
  .ف عليه باهلاء فيوق) امرأة(، وما سواها من كلمة ) امرأَت : ( بالتاء

سنت [و ]38:األنفال[ ]سنت األولني[و] 85:غافر[ ]هلَّلسنت ا[* 
،ويوقف عليها ]43:فاطرمعاً يف []هلسنت اللَّ[و ،]43:فاطر[]األولني
  .فيوقف عليه باهلاء) سنة(، وما سواها من كلمة )سنت : ( بالتاء 

، )لعنت: (التاء ويوقف عليها ب] 7:؛والنور61:آل عمران[]هلعنت اللَّ[* 
  .فيوقف عليه باهلاء ) لعنة(وما سواها من كلمة 

، )معِصيت: (ويوقف عليها بالتاء ] 9و8:اجملادلة[]معصيت الرسول[* 
  .وال ثالث هلما يف القرآن 

، وما سواها ) يتبِق: (ويوقف عليها بالتاء ] 86:هود[]هبقـيَّت اللَّ[* 
  ) .بقيه(هلاء فيوقف عليه با) بقية(من كلمة 

، وما )كَِلمت: (ويوقف عليها بالتاء  ]137:األعراف[ ]كلمت ربك[* 
  .فيوقف عليه باهلاء ) كلمة ( سواها من كلمة 
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، وما سواها ) قُرت: (ويوقف عليها بالتاء  ]9:القصص[ ]قرَّت عني[* 
  .فيوقف عليه باهلاء ) قُرة(من كلمة 

، وال ثاين هلا ) فطرت ( وقف عليها بالتاء وي ]30:الروم[]هفطرت اللَّ[* 
  .يف القرآن 

، وما )شجرت: ( ويوقف عليها بالتاء ]43:الدخان[ ]شجرت الزقوم[* 
  .فيوقف عليه باهلاء) شجرة(سواها من كلمة 

  ) .جنت: (ويوقف عليها بالتاء  ]89:الواقعة[ ]جنت نعيم[* 
  . )ابنت: ( لتاء ويوقف عليها با ]12:التحرمي[]ابنت عمران[* 

  :أما إذا رمست تاء التأنيث مربوطة وقف عليها باهلاء ، مثل 
  ]احلآقَّة   ،   ذُو الرَّمحة  الواقعة  ،  [

  : الـمقـطـوع واملوصـول

  : إذا رمست كلمتان متصلتان وجب الوقف على الثانية منهما ، مثل
  ) .وأنْ لو : ( أصلها  ]16:اجلن[ ]وأَلَّـو[
  ) .ألنْ ال : ( أصلها  ] لئَالَّ [
  ) .وإنْ مــا : ( أصلها  ]وإِمَّـا  [
  ) .ومن مــا : ( أصلها  ]وممَّا  [

وإذا كتبتا منفصلتني يوقف على األوىل أو الثانية حسب االضطرار ،      
  : )1(وإليك بيان مواضعها يف القرآن الكرمي

                                                           
  . حسب املتفق عليه يف مقدمة ابن اجلزري ) 1(
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، 26و14:وهود ،118:والتوبة ،169و105:األعراف[ ]أن ال[* 
  . ]24:، والقلم12:، واملمتحنة19:والدخان ،60:ويس ،26:واحلج

  .وال ثاين له يف القرآن ]40:الرعد[ ]إِن مـا  [* 
  .وال ثاين له يف القرآن ] 166:األعراف[ ]عن مـا  [* 
  . ]10:، واملنافقون28:، والروم25:النساء[]من مـا  [* 
  .]40:، وفصلت11:لصافات، وا109:،والتوبة109:النساء[]أم مَّن[* 
  .مقطوعة حيثما وردت يف القرآن :  ]أَن لَّم  [* 
فإِلَّم   [: وهو 14:مقطوعة دائماً عدا موضعاً واحداً يف هود ]إِن لَّم [* 

  .]يستجِيبوا
  . ]134:األنعام[ ]إِنَّ مَّـا  [* 
  . ]30:،ولقمان62:احلج[]أَنَّ مــا  [* 
  . ]150و144:البقرة[ ]حيثُ ما  [* 
  . ]34:ابراهيم[]كُلِّ مـا  [* 
، 93،و90:البقرة[مقطوعة دائما عدا موضعني يف ]بِئس مـا [* 

  . ]150:وموضع يف األعراف
،  165و145:، واألنعام48:، واملائدة240:البقرة[ ]يف مــا  [* 

، وموضعني 28:، والروم146:، و الشعراء14:، والنور102:واألنبياء
  .]61:الواقعة، و46و3:يف الزمر

، 115:البقرة[:مقطوعة دائماً عدا أربعة مواضع  ]أَين مــا  [* 
  . ]61:، واألحزاب 76:، والنحل 78:والنساء
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  . ]3:، والقيامة48:الكهف[مقطوعة دائما عدا موضعني يف  ]أَن لَّن [* 
  . ]14:، و سبأ31:، والرعد100:األعراف[]أَن لَّـو  [* 
 153:آل عمران[ يف ماً عدا أربعة مواضعمقطوعة دائ ]كَي ال  [* 

  . ]23:، ويف احلديد50:، واملوضع الثاين يف األحزاب5:واحلج
  . ]29:، والنجم43:النور[]عن مَّن  [* 
  . ]13:، والذاريات16:غافر[ ]يوم هم  [* 

وإذا رمست كلمة جمزأة وقف على اجلزء األخري منها دون األول ،         
اليت ال ثاين هلا يف  ، ]130:الصافات[ ]إِل ياسنيسالم علَى [:مثل

  .القرآن 

  :] أَيــه [الوقف على  -
  :باهلاء من دون ألف يف ثالثة مواضع هي  )أيه(ويوقف على      
ـُّه املُؤمنون [ -   . ]31:النور[ ]وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أَي
- ] ـآ أَيقَالُواْ يورالسَّاح 49:الزخرف[ ]ـه[ .  
- ] غُ لَكَم أَيفرنالثَّقَالنس وما سواها يوقف عليه  ]31:الرمحن[ ]ـه

  .باأللف 

  :ارور االسم  الوقف على الالم املنفصلة عن

اجملرور وذلك يف أربعة االسم  يوقف على الالم إذا انفصلت عن     
  :مواضع من القرآن، هي 
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  )2(]كتابمالِ هذا ال[)1(]فَمالِ هؤالِء القَوم[

  )4(]فَمالِ الذين كَفَروا  [)3(]مالِ هذَا الرَّسول [

  : الوقف االختياري: ثانياً 
  .جائز وممنوع : الوقف االختياري ينقسم إىل قسمني      

  :أ ـ الوقف اجلائز 
  :الوقف اجلائز ينقسم إىل ثالثة أقسام      

  .   الوقف التام  -1
  .     الوقف الكايف  -2
  .قف احلسن الو -3

هو الوقف على مقطع مت معناه ومل يتعلق ما بعده به : الوقف التـام  -1
لفظاً وال معىن ، كما يف أواخر السور ، ويف أواخر صفات املؤمنني 
أو الكافرين أو املنافقني ، أو اية ذكر اجلنة أو النار أو أحد 

  :، أو اية القصص ، كالوقف على  املشاهد
       ] ون املُفليم  [                       ]حظع ذَابم علَهو[  

  .]وهو بِكُلّ شىٍء عليم  [       ]ه على كُلّ شىٍء قَديرإِنَّ اللَّ [    
  .وكل ذلك يف أول سورة البقرة      

هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق مابعده به  :الوقف الكــايف  -2
  :ف على معىن اللفظاً ، كالوق
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ـ  

ـُونَ [ ـُؤمن ـُون[ ]وما هم بِمؤمنِني [ ]ي ـُوا يكَذِّب   ]بِما كَان
]حنـُون ن ـُصلح   . ]ولَـكن ال يشعرون[  ]م
  .وكل ذلك يف أول سورة البقرة  

هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق ما بعده : الوقف احلســن  -3
ا بعده دون الرجوع إىل به لفظاً ومعىن حبيث ال حيسن االبتداء مب

  . مكان يصح االبتداء منه ، إذا كان يف غري رأس آية 
   ]ه رب العالَمني احلَمد للَّ [كالوقف على لفظ اجلاللة من 

الذين  ⊥قَد أَفلَح املُؤمنونَ[يف ) املؤمنون: (وكالوقف على كلمة 
هِم خالتم يف صون هعاش[ .  

  . من سورة الفاحتة ]الرَّحيم[ ]العـالَمني[وكالوقف على 
أما إذا كان يف رأس اآلية فيجوز االبتداء مبا بعده كما يف اآليات 

  .التسع األوىل من سورة املؤمنون ، ويف رؤوس آيات سورة الفاحتة

  :ممنـوع ب ـ الوقـف الْ
  :والوقف املمنوع قسمان      
  .أقبح من القبيح  -2.                 قبيح  -1    
هو الذي مل يؤد معىن ، كالوقف على املبتدأ دون  :الوقف القبيح  -1

اخلرب ؛ والفعل دون الفاعل؛ وعلى الفاعل دون املفعول؛ وعلى 
الشرط دون اجلواب ؛ وعلى احلرف املشبه بالفعل و الفعل الناقص 

  :دون امسيهما أو خربيهما؛ كالوقف على 
       ]ه قالَ اللَّ [من ) قال(
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   . ]ه حممَّد رَّسولُ اللَّ [ من) مدحم(وعلى 
  . ]ه وكَانَ اللَّ [من ) كان(وعلى 
  . ]ومن يفعلْ ذَلك يلق أَثَاما  [من ) يفعل(وعلى 

وهو الوقف على عكس املراد وهو حرام  :الوقف األقبح من القبيح  -2
  :دون اضطرار ، ويكفر املعتقد به كالوقف على 

 أَن يضرِب مثَال مَّاےه ال يستحىإنَّ اللَّ[: ىلمن قوله تعا) يستحيي(
  .]بعوضة فما فوقها

  :من قوله تعاىل ) الصالة(وكالوقف على
 ]  ا الذينها أَيى  آمنوايكَـارم سأَنتوا الصَّالةَ وبقرال ت[.  

  :من قوله تعاىل ) الظاملني(والوقف على 
  . ]لظَّالمني أَعدَّ لَهم عذَاباً أَليماًيدخلُ من يشاُء يف رمحته وا[

جيوز الوقف على رأس اآلي مهما كان املعىن و متابعة  :تـنـبـيـه 
  : القراءة يف اآلية ، مثل 

   ] لّنيصلميلُُ لون  ⊥ فَواههِم سالتن صم عه الذين[  
   .]وإِنَّهم لَكَـاذبون  ولَد اُهللا ⊥أَال إِنَّهم من إِفكهِم لَيقُولُونَ [   

  .و ال بأس على القارئ أن يالحظ إشارات الوقف يف القرآن الكرمي      
  . وليس يف القرآن وقف واجب شرعاً يأمث القارئ بتركه      

  
  

+    +    +    +  
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  االبـتــداء
ينبغي على القارئ أن يلتمس حسن االبتداء كما يلتمس حسن       

  .جائز ، وممنوع : تداء قسمانالوقف ، واالب

  .تام ، وكاف : وهو نوعان :االبتداء اجلائز: القسم األول 

هو االبتداء مبقطع مت معناه غري متعلق مبا قبله ال  :  االبتـداء التـام -1
ٰ [لفظاً وال معىن، كاالبتداء بأوائل السور ـِك الكتاب ال الـم ذَ ل

أو أول تقرير األحكام  ]ود املُرسلنيكَذَّبت ثَم[أو القصص] ريب فيه
] ٰواْ كُل ودالزَّانِى فَاجل ةُ والزَّانِيدة حلدائَةَ جا ممنهأو أول ذكر  ]م

وأَصحاب اليمنيِ مآ { : اجلنة أو النار أو أول ذكر صفات املؤمنني مثل
 ]واْ سوآٌء علَيهِمإِنَّ الذين كَفَر[: أو الكافرين مثل ]أَصحاب اليمني

وما هم  اآلخره و بِاليومِ بِاللَّ آمناومن النَّاسِ من يقُولُ [: أو املنافقني
  . ]بِمؤمنِني

ه وتعلق مبا قبله معىن ال هو االبتداء مبقطع مت معنا :االبتداء الكايف -2
واالبتداء بـ  ]أُولَئك علَى هدى من ربِّهِم [، مثل االبتداء بـ لفظاً
ولَهم عذَاب [واالبتداء بـ  ]ه والذين َءامنواْيخـادعونَ اللَّ [

ليمأَ
م

أَال إِنَّهم هم السفَهآُءَ لَكن ال [واالبتداء بـ ]يكَذِّبون  بِما كَانواْ
  . ]يعلَمون
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  .بيح قبيح ، وأقبح من الق: وهو نوعان :االبتداء املمنوع : القسم الثاين 
هو االبتداء مبا ال يعطي معىن، كاالبتداء بالفاعل :  االبتـداء القبيح -1

من قوله ) رب إِنهم عصونِي نوحُ( :دون الفعل، مثل االبتداء بـ 
واالبتداء بـاملفعول دون . ]قَالَ نوحُ رَّب إِنَّهم عصوىن[ :تعاىل

يت اَأَر[من قوله تعاىل ) الذي يكذب بالدين(الفاعل مثل االبتداء بـ 
، وكذلك ال يبتدئ القارئ بالصفة دون ]الذى يكَذّب بِالدين

املوصوف وال بالبدل دون املبدل منه والبالتوكيد دون املؤكَّد وال 
إال ، لكن ، لعلَّ ( باملضاف إليه دون املضاف، وال يبتدئ كذلك بـ 

  ) .، كأنَّ ، أنْ ، أنَّ ، عسى 
وهو االبتداء مبقطع يعطي معىن عكس :  األقبح من القبيح داءالبتـا -2

: من قوله تعاىل ) اختذ الرمحن ولدا(ما أراد الشارع، مثل االبتداء بـ 
) إن اهللا هو املسيح(، ومثل االبتداء بـ ]وقَالُواْ اتَّخذَ الرَّمحن ولَدا[

 ]هو املِسيح ابن مرمي هلَقَد كَفَر الذين قَالُوا إِنَّ اللَّ[: من قوله تعاىل
  .وقس على ذلك أمثاهلا 

وال حرج على القارئ أن يبتدئ برأس اآلية مهما كان املعىن مثل      
إِال [: واالبتداء باآلية  ،]الذين هم عن صالتهِم ساهون[: االبتداء باآلية

ـِنيعباد اللَّ ـُربِالبيِّنات [:واالبتداء باآلية ، ]ه املُخلَص   . ]و الزب
إن وقف على التام فاالبتداء مبا بعده تام، وإن وقف على الكايف  **

فاالبتداء مبا بعده كاف، وإن وقف على احلسن فاالبتداء مبا بعده 
  .قبيح مامل يكن رأس آية، فإذا كان رأس آية فاالبتداء مبا بعده جائز
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  حبث يف الرَّوم واِإلشـمـام واِإلسكان 
يف الوقف اإلسكان على احلركات الثالث وجيوز الروم على األصل      

  .الكسرة والضمة ، واإلمشام على الضمة 
  :الرَّوم : أوالً
  .هو إمساع احلركة للقريب دون البعيد  -1     
  .ال يكون الروم إال يف الكسرة أو الضمة  -2     
  ) .ال ميد فيه العارض(الروم كالوصل  -3     

  :وهي ثالث حاالت) الكلمات اليت يكون فيها الروم: ( ومحاالت الرَّ
  :أ ـ يكون الروم يف الكلمة اليت ليس قبل آخرها حرف مد 

  ]مستمر سحر [        ]وانشقَّ القَمر[: األمثـلة     
  . ]ولَيالٍ عشرِ [               ]والفَجرِ[                

  ل آخرها حرف مد طبيعي يكون يف الكلمة اليت قب -ب 
  : األمثـلة     

  ]نستعني [     ]مـلك يومِ الدينِ[       ]الرَّمحنِ الرَّحيمِ  [     
  . ]ولَهم عذَاب عظيم  [      ]عذَاب يومٍ أَلــيمٍ  [     
  :يكون يف كلمة قبل آخرها مد متصل  - جـ 

  :األمثـلة 
ـًا أَمِ السَّمآُء نتم أَشد خا1ََء [    ]كَما َءامن السفَهآُء  [      ]لق
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  ]استوى إِلَى السَّمآِء  [                       ]لَسميع الدَّعآِء  [ 
  .وال ميد إال ثالث حركات أو أربع كما يف حالة الوصل 

  :اإلمشـام : ثانياً
وفة بعيد الوقف هو حتريك الشفتني بال صوت إشارة إىل الضمة احملذ -1

  .على الكلمة 
  .ال يكون اإلمشام إال على الضم  -2

، وهي حاالت ) الكلمات اليت يكون فيها اإلمشام (: حاالت اإلشـمام 
  :ثالث 

  :يكون يف الكلمة اليت ليس قبل آخرها حرف مد  - أ 
  ]فيه مزدجر  [          ]وكُلُّ أَمرِ مستقرٌّ [: األمثـلة      
  :يكون اإلمشام على العارض للسكون  -ب 
  ]إِذ هم علَيها قُعودُ[     ]ولَهم عذَاب عظيمُ[: األمثـلة      

  :يكون يف الكلمة اليت قبل آخرها مد عارض متصل  - جـ 
  :األمثـلة 

ـًا أَمِ السَّمآُء 1َء [        .]كَما َءامن السفَهآُء [   ]انتم أَشد خلـق
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  أوجـه الوقف بالروم واإلمشام واإلسكان 
الوقف على الكلمات اليت ليس قبل آخرها حرف مد طبيعي أو      

  .مد متصل عارض 
يوقف بوجه واحد ، باإلسكان فقط ، على الكلمة املتحركة اآلخر  -1

  :بالفتحة أو الساكنة ، مثــل 
]  متأَنع[ ←)تمعأَن   (        ]قَرقَ(← ]سسر(  
]  ربالد[ ←)ربالد    (           ] اصطَبِرو[ ←)طَبِرواص(  
  ) .فكبر(← ]روربَّك فَكَبِّ[     )  قم فأَنِذر(← ]قُم فَأَنذر  [

يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر اليت ليس قبل آخرها  -2
  .اإلسكان والروم : حرف مد على وجهني مها

  ]ولَيالٍ عشرٍ[    ]والفَجرِ  [     ]مـلك  [: األمثـلة 
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم اليت ليس قبل آخرها مد  -3

  .اإلسكان ، الروم ، اإلمشام : بثالثة أوجه ، هي 
  . ]اصـالح ـي [    ]نعبد [: لة األمثـ

  :الوقف على الكلمات اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي 
ف على الكلمة املفتوحة اآلخر، اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي يوق -1

  ) .القصر ، التوسط ، الطول : ( بأوجه اإلسكان الثالث 
  ]اإلنسـانَ  [  ]الصراطَ [ ]العـالَمني [ ]املُؤمنونَ  [ :األمثـلة

  .وهو املد العارض للسكون        
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ليت قبل آخرها حرف مد ا يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر -2
  :طبيعي بأربعة أوجه ، هي 

األوجه الثالثة للعارض على اإلسكان وقد مرت آنفا ، والوجه الرابع    
  .هو القصر على الروم 

  . ]بِعذَابٍ أَليمٍ  [:          مثـاله 
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم اليت قبل آخرها مد طبيعي  -3

   :بسبعة أوجه ، هي 
  .القصر على الروم  -     
  .األوجه الثالثة للعارض للسكون  -     
ألن ) القصر ، التوسط ، الطول : ( األوجه الثالثة على اإلمشام  -     

  .اإلمشام كاإلسكان 
  . ]علَيها قُعودُ[           ]إِيَّاك نستعني [ : مثـاله 

  :متصل الوقف على الكلمات اليت قبل آخرها حرف مد 
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالفتح ، اليت قبل آخرها حرف  -1

  .مد متصل بثالثة أوجه على اإلسكان 
  ) .           حركات  4(التوسط  -    
  ) .حركات 3(فويق القصر  -    
  ) .حركات 6(الطول  -    
 .والطول على أا عارض. التوسط وفويق القصر على أا مد متصل     

  .وال يأيت القصر لقوة اهلمزة بعده 
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  .]وجـآَء [           ]بِمـا شـآَء  [:        أمثلتـه 
يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالكسر و قبل آخرها حرف مد  - 2

  :خبمسة أوجه 
  .ثالثة منها على اإلسكان وقد تقدمت  -     
  .صرومها التوسط وفويق الق: ووجهان على الروم  -     

  :  أمثلتـه 
  . ]من مَّــآٍء  [        ]من السَّمآِء  [           

يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم ، و قبل آخرها حرف مد  - 3
  :متصل بثمانية وجوه 

  ).التوسط ،فويق القصر ، الطول: ( ثالثة أوجه على اإلسكان -     
  ) .القصر  التوسط ، فويق: (ووجهان على الروم -     

) التوسط ، فويق القصر ، الطول : ( ثالثة أوجه على اإلمشام  -     
  .كاإلسكان 

  :أمثلتـه      
  . ]العلَمـاُء [       ]يشآُء  [      ]نشآُء  [        

  :مالحظات تتعلق بالروم واإلمشام 
ـَّا [يشم النون يف كلمة  -1 فتشم ) اـنـتأمن(حيث أصلها  )1(] تأمـن

  .متييزاً هلا من اجلزم إىل الرفع 
  : ال روم وال إمشام يف تاء التأنيث املربوطة ، مثل  -2

                                                           
  . 11: سورة يوسف   )1(



ـ  

  .]لَيس لوقـعتها كَاذبةٌ  [          ]إِذَا وقَعت الواقعةُ  [   
  :ال روم وال إمشام عند احلركة العارضة، مثل  -3
  .]ولكن انظر [ ]ب علَيكُم القتالُ كُت[  ]قَالَت امرأَت العزِيزِ  [   
  :ـ واختلفوا يف إمشام وروم هاء الضمري يف حنو 4

    ] نِيهبل[       ]  يهأَخ[        ]ـٰ[         ]إِنَّـه َءاي هـت[  
    ]  ذُوهلُّوه [    ]خلُّوه [        ]فَغص[     ]  نهم[  
ـٰ[      تكهـب[    ] بِه [ .  

: املوقوف عليه، مثل االسم  سقوط التنوين دون احلركة عند روم - 5
]  ُودهش[          ]  ـَاد   . ]بِع

  :ال روم يف صلة ميم اجلمع حيث يوقف عليها باإلسكان  - 6
  ) .عليهِم (  ـــــ تقرأ وقفاً ـــــ ]عليهمو غريِ املغضوب [   
  
  

∗   ∗   ∗   ∗  
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  ترتيب األوجه 

  : املالحظات التالية : عى يف ترتيب األوجه يرا
  .ـ يقدم اإلسكان على الصلة يف ميم اجلمع 1
  .ـ يقدم قصر املنفصل على توسطه 2

  : مناذج من ترتيب األوجه 
إذا جاء يف اآلية ميما مجع وكان بعد امليم األوىل مهزة قطع : أوالً 

  :ففي تلك احلالة ثالثة أوجه 
  .ـ اإلسكان يف امليمني 1
  .ـ صلة امليمني بواو صلة صغرى 2
  .ـ صلة امليم األوىل صلة كربى وصلة امليم الثانية صلة صغرى 3

  . ]هم أم مل تنذرهم ال يؤمنون اَنذرت1َء [: مثاله 
إذا جاء ميما مجع وكان بعد امليم الثانية مهزة قطع ففي تلك : ثانياً 

  : احلالة ثالثة أوجه 
  .ـ إسكان امليمني 1
  .الصغرى يف امليمني ـ الصلة 2
  .ـ صلة امليم األوىل صلة صغرى والثانية صلة كربى 3

  :مثاله 
  ]وإذا خلَوا إىل شياطينهم قالو إنا معكم إمنا حنن مستهزؤون [ 

  :إذا تقدم مد منفصل على ميم اجلمع ففي ذلك أربعة أوجه : ثالثاً 



ـ  

  .ـ قصر املنفصل وعليه إسكان امليم 1
  .صلة ميم اجلمع ـ قصر املنفصل وعليه 2
  .ـ توسط املنفصل وعليه إسكان ميم اجلمع 3
  .ـ توسط املنفصل وعليه صلة ميم اجلمع 4

  : مثاله 
   ]يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم  [

  :إذا تقدم ميم اجلمع على املد املنفصل ففي ذلك أربعة أوجه : رابعاً 
  .صر املنفصل ـ إسكان ميم اجلمع وعليه ق1
  .ـ إسكان ميم اجلمع وعليه توسط املنفصل 2
  .ـ صلة ميم اجلمع وعليه قصر املنفصل 3
  .ـ صلة ميم اجلمع وعليه توسط املنفصل 4

  :مثاله 
  .]هم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم اهللا على قلوبِ [ 



ـ  

  
  ـد ودمتســويـة الْ

متساو يف القوة ومنها ما هو اعلم أخي القارئ أن املدود منها ما هو      
متساوٍ يف املرتبة ، ومنها ما هو خمتلف يف القوة ، ومنها ما هو خمتلف يف 
املرتبة ، فاملنفصل واملتصل متساويان يف القوة واملرتبة، واللني والعارض 
متساويان يف املرتبة خمتلفان يف القوة، فالعارض أقوى من اللني فهو ال 

منه ، واللني ال يكون إال مثل العارض أو أدىن يكون إال مثله أو أعلى 
  . منه

واعلم أن الواجب مينع قصر اجلائز كما هو حال املتصل العارض،      
  :وسنبينه لك فيما يلي 

  :القسم األول ـ للهمز، املنفصل واملتصل 

جيب تسوية املدود املتماثلة يف اآلية الواحدة :  تسوية املد املتصل -1
احدة ، حبيث إذا كانت آية ا مدان متصالن ومددت ذات املرتبة الو

األول أربع حركات ينبغي لك مد الثاين أربع حركات ، وإذا مددت 
  .األول ثالث حركات فينبغي عليك مد الثاين ثالث حركات أيضاً 

  :مثــال 
    ] ك1(أُولَـئ( هِمن رَّبى مدلَى هعكأُولَـئو)ونَ )2حاملُفل مه[  
  .مد متصل ) 2(مد متصل               ) 1(   



ـ  

مددت األول ووإذا كان املدان منفصلني :  ـ تسوية املد املنفصل2
حركات فمد  ثالثحركتني فمد الثاين حركتني ، وإذا مددت األول 

، وإذا مددت األول أربع حركات فمد الثاين حركات أيضاً  ثالثالثاين 
  :أربع حركات أيضاً

  ] أنفسكم وأهليكم ناراً)2(ا الذين آمنوا قوآأيه)1(يا [    
  .منفصل ) 2.                     (منفصل ) 1(   
  : ـ تسوية  املد املتصل واملنفصل 3

أ ـ إذا تقدم يف اآلية املتصل على املنفصل ومددت املتصل أربع حركات 
  .فلك أن متد املنفصل أربع حركات أو حركتني 

ات فلك أن متد املنفصل ثالث وإذا مددت املتصل ثالث حرك
  :حركتني فقط  حركات أو

الذين آمنوا  يـاأيها النيبءته يصلُّون على آلئكَإِنَّ اَهللا وم [:  مثاله
  . ]صلوا عليه وسلموا تسليما 

ب ـ وإذا تقدم املنفصل على املتصل ومددت املنفصل حركتني فلك أن 
  .متد املتصل ثالث حركات او أربع 

ا مددت املنفصل ثالث حركات فلك مد املتصل ثالث وإذ       
حركات أيضاً، وإذا مددت املنفصل أربع حركات فلك مد املتصل 

  :أربع حركات فقط 
تلقون ليآء الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أو يا أيها [ :مثاله 

  ]إليهم باملودة 



ـ  

،  ـ وإذا كان يف اآلية متصل وبعده مد متصل عارض مهزته مفتوحة4
  :ففيه أربعة أوجه 

  .توسط الثاين  -:أ ـ توسط األول ، وعليه    
  .طوله على اإلسكان  -                                

  .فويق القصر يف الثاين - : ب ـ فويق القصر يف األول، وعليه   
  .طوله على اإلسكان  -

  :مثــال 
  ] اهللا )2(يشآَءإِال أَن  )1(تشآُءونَوما [       

  .متصل مهزته مفتوحة ) 2.                (متصل ) 1(
إذا كان يف اآلية مد منفصل وبعده مد متصل عارض مهزته مفتوحة  -5

  :ففيه سبعة أوجه 
  .فويق القصر يف الثاين  ـــــــ: قصر األول ، وعليه  - أ 

  .ـ التوسط                                           
  .ـ طوله على اإلسكان                                            

  .فويق القصر يف الثاين  ــ: فويق القصر يف األول وعليه ب ـ 
  .ـ طوله على اإلسكان                                           

  .ـــــ توسط الثاين : جـ ـ توسط األول وعليه 
  .ـ طوله على اإلسكان                                           

  : مثاله 
  .] يآَءالذين آمنوا ال  تتخذوا عدوي وعدوكم أول يا أيها[



ـ  

ـ إذا كان يف اآلية مد متصل، وبعده مد متصل عارض متحرك اهلمزة 6
  :بالكسر يوقف عليه بستة أوجه 

  .ـــــ توسط الثاين على اإلسكان : أ ـ توسط األول، وعليه 
  .ـ طوله على اإلسكان                                        

  .ـ توسط الثاين على الروم                                        
  :ب ـ فويق القصر يف األول وعليه 

  .  ـ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان                             
  .ـ طوله على اإلسكان                             

  .ـ فويق القصر يف الثاين على الروم                             
  ])2(الضَّرَّآِءو  )1( بِالبأسآِءفَأَخذنــاهم  [: مثــال 

  .متصل عارض مهزته مكسورة ) 2.                (متصل ) 1(     
ـ وإذا كان يف اآلية مد منفصل وبعده مد متصل عارض مهزته 7

  :شر وجهاً مكسورة يوقف عليه بأحد ع
  .فويق القصر يف الثاين على اإلسكان  ـــ: أ ـ قصر األول ، وعليه 

  .ـ توسط الثاين على اإلسكان                                  
  .ـ طوله على اإلسكان                                  
  .ـ فويق القصر يف الثاين على الروم                                  
  .ـ توسط الثاين على الروم                                  

ــ فويق القصر يف الثاين على : ب ـ فويق القصر يف األول وعليه 
  اإلسكان 
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  .ـ طوله على اإلسكان                                        
  .روم ـ فويق القصر يف الثاين على ال                                      

  .توسط الثاين على اإلسكان  ـــ: جـ ـ توسط األول وعليه 
  .ـ طوله على اإلسكان                                     
  .ـ توسط الثاين على الروم                                     

  :املثال 
] و1(~ىثُمَّ است(  آِءإِىلالسَّم)2( [  

  .متصل عارض مهزته مكسورة ) 2(    .           منفصل ) 1(     
إذا كان يف اآلية متصل ، والثاين مد متصل عارض متحرك اهلمزة  -8

  :بالضمة يوقف عليه بعشرة وجوه 
  .ــــــ توسط الثاين على اإلسكان : أ ـ توسط األول وعليه

  .ـ طوله على اإلسكان                                        
  .ـ التوسط على الروم                                        

  .ـ التوسط على اإلمشام                                        
  .ـ الطول على اإلمشام                                        
  . فويق القصر على الروم  - :ب ـ فويق القصر يف األول، وعليه 

  .فويق القصر على اإلمشام -                                        
  .فويق القصر على اإلسكان -                                        

  . الطول على اإلمشام  -                                        
  .الطول على اإلسكان  -                                        



ـ  

  
  : مثاله 

ـَا الضَّقَد مسَّ َء [          . ])2(ُرَّآءوالسَّ)1(رَّآُءابـآَءن
  .متصل عارض ) 2.               (متصل ) 1(        

وإذا كان يف اآلية مد منفصل وبعده مد متصل عارض متحرك اهلمزة 
  : بالضم فيوقف عليه بثمانية عشر وجهاً 

  .ـــــ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان : قصر األول وعليه 
  .الثاين على اإلسكان  ـ توسط

  .ـ طوله على اإلسكان 
  .ـ فويق القصر يف الثاين على اإلمشام 

  .ـ توسطه على اإلمشام 
  .ـ طوله على اإلمشام 

  .ـ فويق القصر يف الثاين على الروم 
  .ـ توسطه على الروم 

  : ب ـ فويق القصر يف األول وعليه 
  .ـ فويق القصر يف الثاين على اإلسكان 

  .لى اإلسكان ـ طوله ع
  .ـ فويق القصر يف الثاين على اإلمشام 

  .ـ طوله على اإلمشام 
  .ـ فويق القصر يف الثاين على الروم 



ـ  

  .ــــ توسط الثاين على اإلسكان : جـ ـ توسط األول وعليه 
  .ـ طوله على اإلسكان 

  .ـ توسط الثاين على اإلمشام 
  .ـ طوله على اإلمشام 

  .ـ توسط الثاين على الروم 
  .])2(السفَهآُءَءامن )1(كَمآ [  :املثال 

  .متصل عارض ) 2.              (منفصل ) 1(        
  :للسكون، العارض واللني : القسم الثاين

  :ـ إذا سبق العارض مث وِقف على اللني، يأيت عليه ستة أوجه  1
  .أ ـ قصر العارض وعليه قصر اللني 

  .توسط اللني  ــــــ: ب ـ توسط العارض وعليه 
  .ـ قصر اللني                                               

  .طول اللني  ــــــ: ـ طول العارض وعليه جـ 
  .ـ توسط اللني                                              
  .ـ قصراللني                                              

  :مثــــال 
    ]ورؤما يلُونَ مفعقَالَ اللَّ%)1(ونَيـٰو   ])2(ننيِـهنيِ اثه ال تتَّخذُواْ إِلَ
  .لني ) 2.                      (عارض ) 1(    
  :ـ إذا سبق اللني العارض ففيه أيضاً ستة أوجه  2

  .ــــــــ قصر العارض : أ ـ قصر اللني وعليه 



ـ  

  .ـ توسط العارض                                             
  .ـ طول العارض                                             

  .توسط العارض  ـــــــ: ب ـ توسط اللني وعليه 
  .ـ طول العارض                                             

  .ــــــــ طول العارض فقط : جـ ـ طول اللني وعليه 
  :مثــــال 

يبين الـلـه لَكُم أَن )1(ثَينيفَـلـلـذَّكَرِ مثلُ حظّ اُألنـ [    
لىٍء عبِكُلّ ش الـلـه لُّواْ وض2(يمت([.  

  .عارض ) 2.                         (لني ) 1(    
  :الوقف على العارضني 

أ ـ ينبغي تسوية العارضني حبيث إذا وقف على األول بالقصر يوقف 
  .مبثله على الثاين 

  .ب ـ ولو وقف على األول بالتوسط يوقف على الثاين مبثله 
  .جـ ـ ولو وقف على األول بالطول يوقف على الثاين مبثله 

  ])2(رَءانعلَّم القُ %)1(محنالرَّ [: مثـال 



ـ  

  :الوقف على اللِّـيـنـني 
أ ـ ينبغي تسوية اللينني حبيث إذا وقف على األول بالقصر وقف على 

  . مبثله الثاين
  .ب ـ ولو وقف على األول بالتوسط وقف على الثاين مبثله 
  .جـ ـ ولو وقف على األول بالطول وقف على الثاين مبثله 

ـٰےإِ %) 1(ريشِإليالف قُ [ :مثـــال  فهِم رِحلَةَ الشتآِء ل
  .])2(صَّيفوال

   
  

  
  

∗   ∗   ∗   ∗   ∗  
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  القسم الثاين 

الكلمات الكلمات 
  الفرشيةالفرشية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ـ  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رواية قالون عن نافع ـ رمحة اهللا عليهما ـ طريق الشاطبية عن أيب نشيط

 سورة الفاحتــة
ـٰ[) 4(  مكــِلِك( حذف األلف ]لم. (  
 )وجهان (أسكن ميم اجلمع ووصلها بواو  ]وال علَيهِمـ  علَيهِم غَيرِ[) 7(
  )غَيرِ وعلَيهِم ،علَيهِم غَيرِ(

 سورة البقــــــرة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

4   
  
  
  
  
  

بِمآ أُنـــزِلَ
 كإِلَي  

  زِلَ ِمـنآ أُنمو
ِلكقَب  

  
  
  

تب اهذان املدان منفصالن ميدمها باملر
الثالث حبركتني وبثالث حركـات  

فإذا قصرت األول . وبأربع حركات 
ذا أتيـت بفويـق   قصرت الثاين، وإ

القصر يف األول أتيت بفويق القصر 
ــطت األول   ــاين، وإذا وس يف الث

  . وسطت الثاين 

بِمآ أُنـــزِلَ 
 كإِلَي  

  زِلَ ِمـنآ أُنمو
ِلكقَب  

  
  
  

5  
  
  
  

أُولَــِئك علَى
  هدى 

 مه لَــِئكأُوو
  الْمفِْلحونَ

هذان املدان متصالن، وجيـوز فيهمـا   
ر ثالث حركات والتوسـط  فويق القص

أربع حركات، فإذا أتيت بفويق القصر 
أتيت بالثاين مثله، وإذا أتيت بـاألول  

 .    بأربع حركات أتيت يف الثاين مثله 

أُولَــِئك علَى 
 مه لَــِئكأُوو
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6  
  
  
  
  
  
  
  
  

مهتذَرَءأَن هِملَيع 
  هِملَـياٌء عوس

مهتذَرَءأَن  
  
  
  
  
  
  

ل اهلمزة الثانيـة وأدخـل بـني    سه
اهلمزتني ألفـا، ويف مـيم اجلمـع    

والصلة هنا تكون . اإلسكان والصلة
من باب املنفصل؛ ألنه جاء بعـدها  
مهزة فيجوز فيها القصر وفويق القصر 
والتوسط، فإذا أتيت باملتصل بثالث 
حركات لك أن تأيت بالصلة علـى  
حركتني أو ثالث حركـات، وإذا  

ربع حركات لك أن أتيت باملتصل بأ
تأيت بالصـلة حبـركتني أو أربـع    

  .  حركات 

مهتذَرَءاْأَن  
مهتذَرَءاْأَن هِملَيع 
هِملَــــيوع 

مهتذَرَءاْأَن  
  
  
  
  
  
  

وما يخـدعونَ  9
مهفُسإِآل أَن  

ضم الياء وأثبت ألفا بعد اخلاء وكسر 
  الدال  

  يخاِدعونَ

  يكَذِّبونَ م الياء وفتح الكاف وشدد الذال ض يكِْذبونَ  10
  السفَهاُء والَ  أبدل اهلمزة الثانية وصالً واوا مفتوحة  السفَهاُء أَالَ  13
29  ـوهأسكن اهلاء و هوـو  
30،
33  

لَمفتح الياء وصال )معاً(إِنِّي أَع لَمأَع إِنِّي  

  
31  
  
  
  

ـٰ الَِء إِنْهؤ 
  
  
  
  

مزة األوىل وصال مع توسط سهل اهل
املتصل وقصره، ويف هاء التنبيه املـد  
والقصر من قبيل املنفصل، فيصـري  
على قصر املنفصل قصـر املتصـل   
ومده، وعلى مد املنفصل مد املتصل 

ـٰ الَِ إِنْهؤ  
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 ) .   ثالثة أوجه(
51  مذْتخات أدغم الذال يف التاء ثُم متخات ثُم  
58  نلَكُم ِفرأبدل النون ياء مضمومة وفتح الفاء غ  لَكُم فَرغي  
فيصـري  (باهلمزة وبعدها ياء ساكنة  ــنيالنبِيِّـ  61

  )املد متصال
بِيــِئنيالن  

62  ـٰالصنحذف اهلمزة بِِئي االصبِيِن  
  هزؤا مهز الواو هزوا  67
74  أسكن اهلاء فَهِي يفَه  
  قُلْ أَتختم أدغم الذال بالتاء أَتخذْتمقُلْ  80
81  هـئَتِطيزاد ألف بعد اهلمزة على اجلمع خ  ـهـئَاتِطيخ  
ـٰ  85   هرونَاتظَّ شدد الظاء هرونَتظَ
85  وهأسكن اهلاء و وهو  
85،
86  

معونَ أُولَلتلُونَ   قرأ بياء الغيب بدل تاء اخلطاب ِئكمعيأُولَِئك  

  أَنبِئَــاَء أبدل الياء مهزة أَنبِيــاَء  91
92  مذْتخات أدغم الذال بالتاء ثُم متخات ثُم  
ـٰ  98   وِميكَآِئـلَزاد مهزة مكسورة بني الكاف والالم  لَوِميكَ

112 وهأسكن اهلاء و وهو  
  الَ تسئَلْو فتح التاء وجزم الالم والَ تسئَلُ 119
124  هناِدي الظَّعالظَّ فتح الياء وصال ِلِمي ِديهناعِلِمي 
  واتخذُوا فتح اخلاء واتِخذُوا 125
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 ووصى 132
  

زاد مهزة مفتوحـة بـني الـواوين،    
 وأسكن الواو الثانية ، وخفف الصاد 

  وأَوصى
  

  شهداَء ِاذْ  وبني الكسرسهل اهلمزة الثانية بينها شهداَء إِذْ 133
  النبِيــئُون  خفف الياء وزاد مهزة بعدها النبِيون 136
137 وهأسكن اهلاء و وهو  
  أَم يقُولُونَ  قرأ بياء الغيب بدل تاء اخلطاب أَم تقُولُونَ 140
140 متأدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية قُلْ َءأَن قُلْ َءاَاْنمت  
سهل اهلمزة الثانيـة وأبـدهلا واوا    من يشاُء إِلَى 142

  )وجهان(مكسورة وصال 
يشاُء -ىيشاُء ِالَ
  وِلَى

165 نى الَِّذيري لَوقرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغيب و  نى الَِّذيرت لَوو  
  خطْواِت أسكن الطاء خطُواِت 168
173 طُرنِ اضنون وصالضم ال فَم طُراض نفَم  

177 الْبِر سرفع الراء لَي الْبِـر سلَي  

177 الْبِر لَـِكنخفف النون وكسرها وصال ، ورفع  و
  الراء

ـــِكنِ  ولَــ
الُـبـر  

  النبِيِئني  خفف الياء ، وزاد مهزة بني الياءين نيالنبِيِّ 177

184  
  

ــام ــةٌ طَع يِفد
  ِمسِكينٍ

ف تنوين فدية ، وجر طعـام ،  حذ
 ومجع مساكني وفتح نونه بغري تنوين 

ــامِ  ــةُ طَع يِفد
ناِكيسم  

184 وأسكن اهلاء فَه وفَه  

186  
  

 الداعِ إِذا دعاِن
  

أثبت الياءين وصـال علـى أحـد    
الوجهني ، والوجه الثاين حذفهما يف 

ــداِعي إِذا  الـ
  دعانِي
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  دعاِن الداعِ إِذا .احلالني

189 وتيكسر الباء )معا(الب وتالبِي  

189 الْبِر لَـِكنخفف النون وكسـرها للوصـل ،    و
  ورفع الراء

لَـِكنِ الْبِـرو  

204 وهأسكن اهلاء و وهو  
  السلْمِ فتح السني السِّلْمِ  208

  خطْواِت أسكن الطاء خطُواِت 208 
  النبِيـِئيـن  خفف الياء ، وزاد مهزة بني الياءين نيالنبِيِّ 213
213  
  

 يشآُء إِلَى
  

سهل اهلمزة الثانيـة وأبـدهلا واوا   
  ) .وجهان(مكسورة 

  يشآُء ِالَى
  يشآُء وِلَى

  حتى يقُولُ رفع الالم حتى يقُولَ 214
216-
217 

وهكلها(و( أسكن اهلاء  وهو ) كلها(  

  
231 

  هزؤا مهز الواو هزوا

235 اِء أَوأبدل اهلمزة الثانيـة يـاء خالصـة     النِّس
  مفتوحة

واِء يالنِّس  

236 هرمعا(قَد( أسكن الدال  هرقَد ) معا(  
240 اجِهِموةًِ َألزِصيرفع تنوين التاء و اجِهِموةٌِ َألزِصيو 

ـٰ 245 ضفَيرفع الفاء ِعفَه فَيــِعفُهض  
  ويبصــطُ قرأ بالصاد بدل السني سطويب 245
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246-
247 

مهبِيـ ن بِيـــٍئ   خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها  ِلن  -ِلنبِيـ
مبِيئُهن  

246 متيسكسر السني ع متِسيع  

  ِمنِّي إِالَّ فتح الياء وصال ِمنِّي إِالَّ 249

  غَرفَةً فتح الغني غُرفَةً 249
كسر الدال ، وفتح الفاء وزاد ألفـا   دفْع اِهللا 251

  بعدها
  ِدفَاع اِهللا

255 وهأسكن اهلاء و وهو  
  أَنآ أُحيِي  أثبت األلف بعد النون وصال أَناْ أُحيِي 258

259 ِهيأسكن اهلاء و يهو  
  ننِشرها قرأ بالراء بدل الزاي ننِشزها 259
  بِربوٍة ضم الراء بِربوٍة 265
  أُكْلَها أسكن الكاف أُكُلَها 265
( أسكن العني واخـتلس كسـرا    فَنِِعما 271

  )وجهان 
  فَنِعما -فَنِعما 

271  وأسكن اهلاء فَه وفَه  
  

271  
كَفِّريقرأ بالنون بدل الياء ، وجزم الراء و  كَفِّرنو  

273 مهبسحكسر السني ي مهِسبحي  

  ميسرٍة ضم السني ميسرٍة 280
  تصدقُوا شدد الصاد تصدقُوا 280
  الشهداِء ينأبدل اهلمزة الثانيـة يـاء خالصـة     الشهداِء أَن 282
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 مفتوحة

282  
  

 الشهداُء إِذا
  

سهل اهلمزة الثانيـة وأبـدهلا واوا   
  ) .وجهان(مكسورة 

هاُء ِاذاالشد  
  الشهداُء وِذ

282 ةًـِٰتجاِضرةً حر فع التنوين فيهما معا ر ةٌاِتجاِضرةٌ حر  

 فَيغِفر ِلمن يشآْء جزم الفعلني فَيغِفر ِلمن يشآُء 284

284 ــنم ــذِّبعيو
  يشآُء

  ويعذِّمن يشآُء أدغم الباء يف امليم

 ران سورة   آل عمــــ
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1 -2  
  

 آمل اهللا
  

فتح امليم وصالً اللتقاء الساكنني مع 
   املد والقصر

 ألف الم ميم اهللا
  

3  رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  رــوةَ ـ  االت
  ةاالتور

13  هِمم مِّثْلَيهنوربدل ياء الغيبة قرأ بتاء اخلطاب ي  هِمم مِّثْلَيهنورت  

13  
  

 يشآُء إِنْ
  

سهل اهلمزة الثانيـة وأبـدهلا واوا   
  ) .وجهان ( مكسورة وصال 

ــآُء ِانْ ـ    شي
  يشآُء وِنْ

15  بِّئُكُمنأدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية  أَؤ بِّئُكُمنأَاْؤ  

 ومنِ اتبعنِي وقُلْ  لياء بعد النون وصالأثبت ا ومنِ اتبعنِ وقُلْ  20

20  متلَمأدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية َءأَس متلَمَءاْاَس  

21  بِيِّـنخفف الياء وزاد مهزة بني الياءين الن  نـِئـيبِيالن  
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35  كإِن فتح الياء وصال ِمنِّي كإِن ِمنِّي  

36  إِنِّي أُِعياوا فتح الياء وصال ذُهذُهأُِعي إِنِّيو  
  وكَفَلَها خفف الفاء وكَفَّلَها  37
37-
38  

أثبت اهلمز بعد األلف ورفعه ومـد   )كلها(زكَرِيا
  األلف متصال

 )كلها(زكَرِيآُء 

39  وهأسكن اهلاء و وهو  
  ونبِيئًا  خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها ونبِيا  39

  اجعل لِّي َءايةً فتح الياء وصال اجعل لِّي َءايةً  41
47  
  

 ما يشآُء إِذَا
  

سهـل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا  
  ) .وجهان ( وصال  مكسورة

يشآُء  -يشآُء إِذَا
  وِذَا

48  رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت (  رر -ةَاالتووةاالت 
49  لُقأَخ فتح الياء وصالكسر اهلمزة و أَنِّي  إنِّي لُقأَخ  

زاد ألفا بعد الطاء ، وأبدل الياء مهزة  طَيرا  49
  مكسورة

  طَاِئرا

49  ِتكُمويكسر الباء ب ِتكُموبِي  

50  رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  روو -ةَ االتةراالت 
  أَنصارِي إِلَى فتح الياء وصال أَنصارِي إِلَى  52
57  هِمفَّيوقرأ بالنون بدل الياء فَي هِمفَّيوفَن  
62  وأسكن اهلاء لَه ولَه  
65  رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  رور -ةَاالتوةاالت 
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66  
  
  

ــ أَنتمـٰهــ
  هـؤآلِء

  
  

سهل مهزة هـأنتم ، وأتى بعـدها  
: ثـة أوجـه   منفصل فيصري فيها ثال

قصر املنفصلني معـا ، قصـر األول   
  .  وتوسط الثاين ، توسطهما معا 

  متـا اَنه  

68  بِيبِيُء  خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها  النالن  
إِلَيــكےيــؤدِِّه  75

  )معا(
 )معا(يؤدِِّه إِلَيك  كسر اهلاء بدون صلة

78  هوبسحكسر السني ِلت وِسبحِلته  

فتح التاء، وأسكن العني، وختفيـف   تعلِّمونَ  79
  الالم مفتوحة

  تعلَمونَ

  والنبوَءةَ  خفف الواو ، وزاد مهزة بعدها  والنبوةَ  79

80  كُمرأْمالَ يرفع الراء و كُمرأْمالَ يو  
80،
81  

  يـِئيـنالنبِ  خفف الياء ، وزاد مهزة بني الياءين نيالنبِيِّ

81  كُمتيآ َءاتقرأ بالنون وألف بعدها بدل التاء لَم   اكُمنيآ َءاتلَم  
81  مترأدخل ألفا بني بني اهلمزتني وسـهل   َءأَقْر

  الثانية
مترءَ اْاَقْر  

81  مذْتأَخأدغم الذال يف التاء و متأَخو  
 ترجعونَ-تبغونَ  ب بدل ياء الغيبقرأ بتاء اخلطا يرجعونَ-يبغونَ  83

خفف الياء وزاد مهزة بينـها وبـني    النبِيِّونَ  84
  الواو

  النبِيـئُونَ

85  وهأسكن اهلاء و وهو  
93  رووجهان (فتح األلف وقللها )معا(ةَاالت(  رور -ةَاالتوةاالت 
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97  فتح احلاء ِحج جح  
112 بِيبِـئَآَء أبدل الياء مهزة ــآَءاَألناَألن  
 ومايفْعلُوا 115

وهكْفَري فَلَن  
قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغيـب يف  

  .الفعلني 
  تفْعلُوا 
وهكْفَرت  

119  
  
  
  
  
  

ـٰ آلِءهأُو متأَن 
  
  
  
  
  

سهل اهلمزة األوىل، وقد اجتمـع يف  
اآلية منفصل مهزته مسهلة وميم مجع 

فهي من قبيل املنفصل ،  بعدها مهزة
قصر املنفصل مع : ففيها مخسة أوجه 

إسكان امليم ، مث قصر املنفصل مـع  
صلتها مع القصر واملد ، مث توسـط  
املنفصل مع إسكان امليم والصلة مع 

  .املد 

 متـااَنه  
  
  
  
  

120 كُمرضكسر الضاد وجزم الراء الَ ي  كُمِضرالَ ي  
125 نوِِّميسالواوفتح م نِميوسم  
  سارِعوا أسقط الواو وسارِعوا 133
 )معا(نؤِتِه  ِمنها  كسر اهلاء بدون صلة )معا(ِمنهاےِنؤِته 145
146 بِيبِيٍء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نن  
ـٰ 146 ضم القاف ، وحـذف األلـف ،    ـتلَقَ

  وكسر التاء
  قُــِتلَ

  
150 وههلاءأسكن ا و وهو  
154  ِتكُمويكسر الباء ب ِتكُموبِي  
157-
158 

متكسر امليم م مِمت  
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  تجمعونَ  قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغيب يجمعونَ 157
161 بِيبِيٍء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها ِلنِلن  

  يغلَّ  ضم الياء ، وفتح الغني يغلَّ 161
  والَ تحِسبن كسر السني تحسبنوالَ 169
176 كنزحالَ يضم الياء ، وكسر الزاي و  كزِنحالَ يو  
178-
180 

نـــبسحالَ يو
  )معا(

والَ يحِســـبن  فيهماكسر السني
  )معا(

  اَألنبِئَـآَء أبدل الياء مهزة اَألنبِيـآَء 181
188 نبسحلغيب ، وكسر السنيقرأ بياء ا الَ ت  نِسبحالَ ي  
188 مهنبسحكسر السني فَالَ ت مهنِسبحفَالَ ت  

 سورة النساء
  تسآَءلُونَ شدد السني تسآَءلُونَ  1
ــ  5 فَهآَءالســ

الَكُموأَم  
أسقط اهلمزة األوىل مع جواز القصر 

  والتوسط
الَكُموآ أَمفَهالس 

5  اـِٰقيقط األلفأس م اِقيم  
  واِحدةٌ رفع تنوين التاء واِحدةً  11
  يوِصي  كسر الصاد وبعدها ياء يوصى  12
ـٰ  13 نج ِخلْهدـٰ قرأ بالنون بدل ياء ٍتي نج ِخلْهدٍتن  
  ندِخلْه نارا قرأ بالنون بدل الياء يدِخلْه نارا  14
  البِيوِت كسر الباء البيوِت  15
22-
24  

التوسط سهل اهلمزة األوىل مع جواز  النِّساِء إِالَّ
  والقصر

  النِّساِ  إِالَّ
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  وأُحلَّ فتح اهلمزة واحلاء وأُِحلَّ  24
ـٰ  29   رةٌاِتج رفع تنوين التاء رةًِتجـ
  مدخالً فتح امليم مدخالً  31
33  تقَدزاد ألفا بعد العني ع تاقَدع  
40  نسةٌ رفع تنوين النون ةًحنسح  
  لَو تسوى  فتح التاء ، وشدد السني لَو تسوى  42
43  دآَء أَحأسقط اهلمزة األوىل مـع القصـر    ج

  والتوسط
دآ أَحج  

  انظُر نُفَِتيالً ضم نون التنوين وصال انظُرِنفَِتيالً  49
  هـؤآلِء يهدى اء مفتوحة وصالأبدل اهلمزة الثانية ي هـؤآلِء أَهدى  51
  )وجهان(اختلس كسرة العني وأسكنها  نِِعما  58
 أَِن اقْتلُوآ  66

  أَوِاخرجوا
  أَنُ اقْتلُوآ   وصالًضم النون والواو

و أَوجراخ  
  النبِيِئيـن  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين نيالنبِيِّ  69
73  كُنت ء بدل التاءقرأ باليا لَم كُني لَم  
92  وهأسكن اهلاء و وهو  
  إِلَيكُم السلَم حذف األلف مـٰإِلَيكُم السلَ  94
95  رنصب الراء غَي رغَي  

108 وهأسكن اهلاء و وهو  
109  
  
  

ـٰ ــ أَنتمهــ
  هـؤآلِء

  

سهل مهزة هـأنتم وجـاء بعـده   
صر ق: منفصل فيصري هنا ثالثة أوجه

املنفصلني معا ، قصر األول وتوسط 

 متـا أَنه  
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  .الثاين ، توسطهما معا 

مـاتولَّىےنولِِّه 115
  جهنمےونصِلِه

  ما توىلنولِِّه  كسر اهلاء بدون صلة
  جهنم ونصِلِه 

124 وهأسكن اهلاء و وهو  
128  
  

 أَنْ يصِلحا
  

ها وزاد فتح الياء وفتح الصاد وشدد
  ألفا وفتح الالم 

  أَن يصالَحا
  

  وقَد نزِّلَ  ضم النون وكسر الزاي وقَد نزلَ 140
142 وهأسكن اهلاء و وهو  
  ِفي الدرِك فتح الراء ِفي الدرِك 145
152 هِمِتيؤي فوقرأ بالنون بدل الياء س هِمِتيؤن فوس  
تلس فتحـة العـني وأسـكنها    اخ الَ تعدوا 154

  ) وجهان( وشددالدال
 

  اَألنبِئَاَء أبدل الياء مهزة اَألنبِيآَء 155
  النبِيِئـني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين ـنيالنبِيِّ 163

176 وهأسكن اهلاء و وهو  
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 سورة  املائـــــدة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

3  فَمطُرضم النون وصال نِ اض طُراض نفَم  
5  وهأسكن اهلاء و وهو  
6  دآَء أَحأسقط اهلمزة األوىل مـع القصـر    ج

  والتوسط 
دآ أَحج  

  والْبغضاَء ِالَى سهل اهلمزة الثانية والْبغضاَء إِلَى  14
  أَنبِـئَــآَء أبدل الياء مهزة أَنبِـيــآَء  20
  إِنِّي أَخاف وصالًفتح الياء ي أَخافإِنِّ  28
29  دوصالًفتح الياء إِنِّي أُرِي دأُرِي إِنِّي  
41  كنزحضم الياء وكسر الزاي الَ ي كزِنحالَ ي  
43،
44  

رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  رــوةَ ـ  االت
وةَراالت  

  النبِيئُونَ  اد مهزة بعدهاخفف الياء وز النبِيونَ  44
  واُألذْنَ بِاُألذِْن أسكن الذال واُألذُنَ بِاُألذُِن  45
45  وأسكن اهلاء فَه وفَه  

46  رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  رر -ةَاالتووةَاالت 
49  كُمأَِن احوصالًضم النون و  كُمأَنُ احو  
  يقُولُ الَِّذين حذف الواو ينويقُولُ الَِّذ  53
54  كُمِمن دترفك إدغام الـدال وكسـر األوىل    ي

  وأسكن الثانية
كُمِمن ِددتري  

  هزؤا مهز الواو هزوا،57
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58  
  والْبغضاَء ِالَى سهل اهلمزة الثانية والْبغضاَء إِلَى  64
66،
68  

رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  رور -اةالتوةاالت  

67  هالَتزاد ألفا بعد الالم علـى اجلمـع ،    رِس
  وكسر التاء

االَِتهرِس  

ـٰ  69 الصونَ  حذف اهلمزة ، وضم الباء بِئُونَوابالصو  
  والنبِـيِء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها والنبِـيِّ  81
  فَجزاُء ِمثْلِ  سر الالمحذف التنوين وك فَجزاٌء ِمثْلُ  95
 كَفَّــرةُ طَعامِ  حذف التنوين وكسر امليم رةٌ طَعامـٰكَفَّ  95

  أَشياَء ِانْ سهل اهلمزة الثانية أَشياَء إِنْ 101
107 قحتضم التاء ، وكسر احلاء ، وتضـم   اس

  ابتداءا مهزة الوصل
ِحقتاس  

110 رووجهان (افتح األلف وقلله ةَاالت(  رور -ةَاالتوةَاالت  
زاد ألفا بعد الطاء ، وأبدل الياء مهزة  طَيرا 110

  مكسورة
  طَاِئــرا

115 هذِّبفتح الياء فَإِنِّي أُع هذِّبأُع فَإِنِّي  
116 تأدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية َءأَن تءاَْأَن  
  أَنْ ِلي فتح الياء ِلي أَنْ 116
  أَنُ اعبدوا ضم النون وصال أَِن اعبدوا 117

119 موذَا ينصب امليم ه موذَا يه  

120 وهأسكن اهلاء و  وهو  
  



ـ  

 

 سورة  األنعـــــــام
 

  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
3  وهأسكن اهلاء و وهو  

10  زِئهتلَقَِد اسضم الدال و  زِئهتاس لَقَدو  
13،
14  

وهأسكن اهلاء و وهو  

14  تفتح الياء إِنِّي أُِمر تأُِمر إِنِّي  
15  اففتح الياء إِنِّي أَخ افأَخ إِنِّي  
17،
18  

وهـ و وأسكن اهلاء فَه  وهـ و وفَه  

19  كُماِِأَاْ أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثانية أَِئنكُمن  
23  مهتننصب التاء ِفت مهتنِفت  
  والَ نكَذِّب رفع الباء كَذِّبنوالَ  27
  نكُونُو رفع النون نكُونَو  27
33  كنزحضم الياء ، وكسر الزاي لَي  كزِنحلَي  
33  كونكَذِّبأسكن الكاف وخفف الذال الَ ي  كونكِْذبالَ ي  
40،
46  

  يتكُم اَأَر سهل اهلمزة الثانية )معا(يتكُمأَرأَ

47  أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَرمتي  
54  غَفُور هإِفَ كسر اهلمزة فَأَنغَفُور هن  
  ِلتستبِني سبِيلَ نصب الالم ِلتستبِني سبِيلُ  55
60-
75  

وهأسكن اهلاء )كله(و  وهو  
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61  كُمدآَء أَحأسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط ج اج كُمدأَح  
63  جاـٰأَنأبدل األلف ياء ساكنة بعدها تـاء   ن

  مفتوحة
ـيجاأَنـنـت  

  ينجِيكُم مِّنها  أسكن النون ، وخفف اجليم ينجِّيكُم مِّنها  64
  انظُر نُبعضِ ضم نون التنوين وصال انظُرِنبعضِ  65
74  ٰإِنِّي أَرفتح الياء ك  إِنِّياأَرك  
ـٰ  80 حونِّيأَتـٰ خفف النون ج حونِيأَتج  
ـٰ  83 جردنحذف التنوين ٍت م نــِت مجرد 
 أبـدهلا واواً ، وسهل اهلمزة الثانيـة نشاُء إِنْ  83

  )وجهان(مكسورة 
  نشآُء ِانْ
  نشآُء وِنْ

  وزكَرِياَء  يف آخرهزاد مهزة منصوبة وزكَرِيا  85
  والنبوَءةَ  خفف الواو وزاد مهزة بعدها والنبوةَ  89
زاد ألفا بعد اجليم ، وكسر العـني ،   وجعلَ  96

  الالم ورفع
  وجاِعلُ

  يلِلالَّ جر الالم يلَلالَّ  96
97-103 وهأسكن اهلاء )كله(و وهو  

99   توااِنبِِهـٰشمظُرضم نون التنوين وصال ن شتوا نُبِِهامظُران 
  وخرقُوا شدد الراء وخرقُوا 100
  ِقبالً  كسر القاف وفتح الباء قُبالً 111
112 بِيبِيء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها نن  

114-117 وهأسكن اهلاء )كله(و   وهو  
  منزلٌ  أسكن النون وخفف الزاي منزلٌ 114
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115 تزاد ألفا بعد امليم على اجلمع  كَِلم  اتكَِلم  
  ِليِضلُّوا فتح الياء ِليِضلُّوا 119
  ميِّتا شدد الياء وكسرها ميتا 122
124 هالَتوكسر التاء على ألفا بعد الالمزاد رِس ،

  اجلمع
االَِتهرِس  

  حرِجا ءكسر الرا حرجا 125
127 وهأسكن اهلاء و وهو  
128 مهرشحي مويقرأ بالنون بدل الياء و مهرشحن مويو  
136 وأسكن اهلاء فَه وفَه  
141 وهأسكن اهلاء و وهو  
141 أسكن الكاف أُكُلُه أُكْلُه  
  يوم ِحصاِدِه كسر احلاء يوم حصاِدِه 141
  خطْواِت أسكن الطاء خطُواِت 142
143،
144  

أبدل مهزة الوصل ألفاً مداً مشـبعاً   )معاً(َءآلذَّكَرينِ
  وسهلها ، وجهان

  َءآلذَّكَرينِ
  أاَلذكرين

  شهدآَء ِاذْ سهل اهلمزة الثانية شهدآَء إِذْ 144
145 طُرنِ اضضم النون وصال فَم طُراض نفَم  
  تذَّكَّرونَ شدد الذال كَّرونَتذَ 152
  ربِّي إِلَى فتح الياء ربِّي إِلَى 161
  قَيِّما  فتح القاف ، وكسر الياء وشددها ِقيما 161
162 اييحمومد األلف مداً الزماً كلمياًأسكن الياء و ،  آييحمو  
  ومماِتي ِهللا وصالًفتح الياء ومماِتي ِهللا 162
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  وأَنآ أَولُ  مداً منفصالًأثبت األلف وأَناْ أَولُ 163
164،165 وهأسكن اهلاء و  وهو  

 

 سورة األعراف
 

  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
  تذَّكَّرونَ شدد الذال تذَكَّرونَ  3

26  اسِلبنصب السني و اسِلبو  
28  ــبِالْفَح آِءشـ

لُوقُونَأَت  
 يتقُولُونَ ِءآشبِالْفَح أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وصال

  ويحِسبونَ كسر السني ويحسبونَ  30
  خاِلصةٌ رفع التاء خاِلصةً  32
34  ملُهآَء أَجأسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط ج ملُهآ أَجج  
ـــؤالَِء  38 هــ

  أَضلُّونا
ـــؤالَِء  زة الثانية ياء مفتوحة وصالأبدل اهلم هــ

  يضلُّونا
ـٰ  47 حـٰ أسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط بِِتلْقَآَء أَص حبِِتلْقَآ أَص  
  ادخلُوا نُبِرحمِة ضم نون التنوين وصال ادخلُواِنبِرحمِة  49
50  آِء أَوأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وصال الْم وآِء يالْم  
57  وهأسكن اهلاء و وهو  
  نشرا قرأ بالنون بدل الباء وضم النون والشني بشرا  57
  تذَّكَّرونَ شدد الذال تذَكَّرونَ  57

 59  اففتح الياء إِنِّي أَخ افأَخ إِنِّي  
69  ــطَةً قرأ بالصاد بدل السني طَةًسبصب  
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  بِيوتا ءكسر البا بيوتا  74

87  وهأسكن اهلاء و وهو  
94  بِيبِيٍء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها نن  
98  أَِمن أسكن الواو أَو أَِمن أَو  

ـٰ 100 نبآُء أَصشنمأبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة وصال ه  نبصآُء وشانمه  
  أنحِقيق علَى   بعد الالمقرأ بالياء املشددة حِقيق علَى أَنْ 105
  مِعي بنِي  أسكن الياء وصال ووقفا مِعي بنِي 105
111 اهأَخو جِهكسر اهلاء من دون صلة أَر  اهأَخجِِه وأَر  
117 لْقَففتح الالم وشدد القاف ت  لَقَّفت  
123  
  

متنَءاْم 
  

زاد مهزة استفهام قبل اهلمـزة األوىل  
  .سهل اهلمزة الثانية وحققها و

متنَءاَاْم  
  

فتح النون وأسكن القاف وخفـف   سنقَتِّلُ 127
  التاء وضمها 

  سنقْتلُ

140 وهأسكن اهلاء و وهو  
فتح الياء وأسكن القاف وخفف التاء  يقَتِّلُونَ  141

  وضمها
  يقْتلُونَ

143 ظُرلَـِكنِ انضم النون وصال و  لَـِكنوظُران  

  وأَنآ أَولُ  أثبت األلف مدا منفصال وأَناْ أَولُ 143

ـٰ 144 ـٰبِرِس   لَِتيابِرِس  حذف األلف بعد الالم على اإلفراد ِتيلَ
150 مجِلْتِدي أَععفتح الياء وصال ب مجِلْتأَع ِديعب  
155 تآُء أَنشآ  اهلمزة الثانية واوا مفتوحةأبدل تشت تنُء و  
156 بذَابِي أُِصيفتح الياء وصال ع بأُِصي ذَابِيع  
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157،

158  
بِيبِيِّ-النبِيَء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها النبِيِء -النالن  

157 رووجهان (فتح األلف وقللها ةَ االت(  رور -ةَاالتوةَاالت 
161  ــم ــر لَكُ نغِف

ـٰ   ِتكُمخِطيئَ
قرأ بالتاء بدل النون وضمها وفـتح  

  الفاء ورفع التـاء
لَكُم فَرغت  

  تكُماخِطيئَ 
  معِذرةٌ إِلَى رفع التاء معِذرةً إِلَى 164
  بِيسٍ كسر الباء وبعدها ياء ساكنة بال مهز بِئيسٍ 165
172 مهتزاد ألفا بعد الياء ، وكسر التاء ذُرِّي  اـذُرِّيمِته  
176 ثْ ذَِلكلْهأدغم الثاء يف الذال ي 

  )وجهان(وأظهرها 
  ِلكٰ يلْهذَّ

 ثْيلْه ذَِّلك  
178 وأسكن اهلاء فَه وفَه  
186 مهذَريقرأ بالنون بدل الياء و مهذَرنو  
188  
  

أبـدهلا واوا  -سهل اهلمزة الثانيـة السوُء إِنْ
  ) وجهان( مكسورة وصال 

  السوُء ِانْ 
  السوُء وِنْ

 أَنآ إِالَّ -أَنَ إِالَّ   )وجهان(أثبت األلف وحذفها وصال  أَناْ إِالَّ 188
كسر الشـني ، وأسـكن الـراء ،     شركَآَء 190

  وحذف اهلمزة
  ِشركًا

193 كُموبِعتأسكن التاء خمففة ، وفتح الباء الَ ي  كُموعبتالَ ي  
195 اقُلِ ادوا ضم الالم عوعقُلُ اد  
196 وهأسكن اهلاء و وهو  
202  مهنودمضم الياء ، وكسر امليم ي  مهنوِمدي  

  



ـ  

 سورة األنفــال
 قــالــون  اخلــالف حفص رقم اآلية

9  نِدِفيرفتح الدال م نِفيدرم  
11  كُمشِّيغِش  أسكن الغني وخفف الشني يغيكُمي  
18  ِهنوم 

  كَيِد
فتح الواو، وشدد اهلاء، ونون النون، 

  نصب الدال
دكَي هِّنوم  

19   وأسكن اهلاء فَه   وفَه  
32  آِء أَومأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وصال الس وآِء يمالس  
42  يفك اإلدغام ، وكسر اليـاء األوىل   ح

  وفتح الثانية
يِيح  

 إِنِّي أَرى  48
افإِنِّي أَخ  

  إِنِّي أَرى فيهمافتح الياء وصال
افأَخ إِنِّي  

59  نبسحالَ يقرأ بالتاء بدل الياء ، وكسر السني  و  نِسبحالَ تو  
64،
65  

بِيبِيُء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها النالن  

65  كُمِمن كُنقرأ بتاء التأنيث إِن ي  كُمِمن كُنإِنْ ت  
  ضعفًا ضم الضاد ضعفًا  66
66  كُمِمن كُنفَإِن ي

  ِمائَةٌ
فَإِنْ تكُن ِمنكُم  قرأ بتاء التأنيث

  ِمائَةٌ
67  بِيبِيٍء  خفف الياء وزاد مهزة بعدها ِلنِلن  
68  مذْتأدغم الذال يف التاء أَخ متأَخ  
70  بِيبِيُء  زاد مهزة بعدهاخفف الياء و النالن  

  



ـ  

 سورة التوبة
  قــالون  اخلـــــالف حفص اآلية رقم

3  وأسكن اهلاء فَه وفَه  
  سهل اهلمزة الثانية أَِئمةَ  12
  أَوِليآَء ِاِن سهل اهلمزة الثانية أَوِليآَء إِِن  23
  شآَء ِانَّ سهل اهلمزة الثانية شآَء إِنَّ  28
30  اب ريزعضم الراء بدون تنوين ن ناب ريزع  
ـٰ  30 ضنَيـ  ضم اهلاء ، وحذف اهلمزة هِئُوضنَايوه  
  يِضلُّ  فتح الياء ، وكسر الضاد يضلُّ  37
37  ماِلهموُء أَعأبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة وصال س  ماِلهمعوُء وس  
61  بِيبِيَء  عدهاخفف الياء ، وزاد مهزة ب النالن  
  )معا ( أُذْنُ  أسكن الذال )معا(أُذُنُ  61
66  
  

فععنإِن ن 
  نعذِّب طَآِئفَةً

 -قرأ بالياء وضمها ، وفتح الفـاء  
وقرأ بالتاء وفتح الذال ، ورفع تـاء  

  .طائفة 

فععن إِن ي   
  تعذَّب طَآِئفَةٌ

73  بِيبِيُءال  خفف الياء ، وزاد مهزة بعدها النن  
  مِعي عدوا  أسكن الياء وصال ووقفا مِعي عدوا  83

  صلَـواِتك قرأ باجلمع وكسر التاء تكصال 103
  الَِّذين اتخذُوا حذف الواو والَِّذين اتخذُوا 107
109 أَسمعاً(س( 

ـٰ ينبهمعا(ن(  
  ضم اهلمزة ، وكسر السني 

  ورفع النون
  )معا( سأُسِّ
يناب همعا(ن(  

  هــارٍ وال مييل غريها يف القرآنأمال األلف هارٍ 109
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110 قَطَّعضم التاء ت قَطَّعت  
111 رووجهان (فتح األلف وقللها ةَاالت(  رور -ةَ االتوةَاالت 
113
117 

 ِللنبِيِّ
  النبِيِّ 

  خفف الياء وزاد مهزة بعدها
  اء وزاد مهزة بعدهاخفف الي

  ِللنبِيِء 
  النبِيِء 

  تزِيغُ  قرأ بتاء التأنيث يزِيغُ 117
129 وهأسكن اهلاء و وهو  

   



ـ  

  

 υ ــسونسورة  يـ
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص  رقم اآلية

ـٰ  2 لَسكسر السني ، وحذف األلـف ،   ِحر
  وأسكن احلاء

رلَِسـح  

  تذَّكَّرونَ د الذالشد تذَكَّرونَ  3

  نفَصِّلُ قرأ بالنون بدل الياء يفَصِّلُ  5
15  
  

نفِْسي-ِلي أَنْ
 إِنِّي أَخاف -إِنْ 

  فتح الياء وصال فيهما
  

نفِْسـي   -ِلي أَنْ 
  إِنِّي أَخاف -إِنْ 

ـٰ  23 تمـ رفع العني عتامع  
25  
  

 يشآُء إِلَى
  

ا واوا أبـدهل وسهل اهلمزة الثانية
  )وجهان (مكسورة 

  يشآُء ِالَى
  يشآُء وِلَى

33  تات زاد ألفا بعد امليم كَِلمكَِلم  
 )وجهان(أسكن اهلاء واختلس فتحتها  الَ يهِدِّي  35
45  مهرشحقرأ بنون العظمة ي مهرشحن  
49  ملُهآَء أَجأسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   ج

  والتوسط
لُ اجأَجمه  

50،
59  

مأَأَرتسهل اهلمزة الثانية ي ماَأَرتي  

51-
91  
  

 نَاآلَء
  
  

إسقاط اهلمـزة  :فيها ثالثة أوجه
اليت بعد الالم ونقل حركتـها إىل  
الالم وإبدال مهزة الوصل مع املد 

  َءاالن
  آآلن 
  أَاَآلن
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  .والقصر وتسهيلها من دون مد   
ـ  َءآُهللا  59  -د أبدل مهزة الوصل ألفا مع امل

  وسهلها بني بني
  حركات 6إبدال :آهللا 

  تسهيل:  َءاَُهللا
65  كنزحالَ يضم الياء وكسر الزاي و  كزِنحالَ يو  
  شركَآَء ِانْ سهل اهلمزة الثانية شركَآَء إِنْ  66
  بِيوتكُم -بِيوتا  كسر الباء بيوتكُم-بيوتا  87
  يِضلُّواِل فتح الياء ِليِضلُّوا  88
96  تـ  زاد ألفا بعد امليم على اجلمع كَِلماكَِلمت  

  قُلُ انظُروا ضم الالم قُلِ انظُروا 101
  ننجِّ  فتح النون الثانية ، وشدد اجليم ننجِ 103

107،109 وهأسكن اهلاء   و  وهو  
  

 υ سورة   هـود
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  فَإِنِّي أَخاف فتح الياء وصال إِنِّي أَخاففَ  3
4  وهأسكن اهلاء و وهو  

10  هنِّي إِنفتح الياء وصال ع هإِن نِّيع  

  تذَّكَّرونَ شدد الذال تذَكَّرونَ  24

26  اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ افأَخ إِنِّي  

28  أَأَرمتأَ سهل اهلمزة الثانية ياَرمتي  



ـ  

28  تمِّيفتح العني وخفف امليم فَع  تِميفَع  

  ِكنِّي أَراكُمولَ فتح الياء وصال ِكنِّي أَراكُمولَ  29

  تذَّكَّرونَ شدد الذال تذَكَّرونَ  30

31  
34  

 إِنِّي إِذًا
  نصِحي إِنْ

 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

  إِنِّي إِذًا 
  نصِحي إِنْ

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   جآَء أَمرنا  40
  والتوسط

ا اجنرأَم  

  كُلِّ زوجينِ  كسر الالم بدون تنوين كُلٍ زوجينِ  40
41  جاٰرمه 

      
ضم امليم ، وفتح الراء ، ومل ميـل  

  األلف
  مجراها

42  ِهيأسكن اهلاء و يهو  
42  ـٰـيينكسر الياء ب يِّاينب  
أدغم البـاء يف املـيم وأظهرهـا     اركَب معنا  42

  )وجهان(
  اركَب معنا

  ركَمعناا
44  اُء أَقِْلِعيـٰيمأبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحـة   س

  وصال
قِْلِعياياُء ومس  

46  سفتح الالم وشدد النون لْنِأَفَالَ ت  سلَنِّأَفَالَ ت  

46-
47  

-ِعظُـكإِنِّي أَ
  إِنِّي أَعوذُ

إِنِّي  -إِنِّي أَِعظُك  فتح الياء وصال
  أَعوذُ

51  
54  

 فَطَرنِي أَفَالَ
 هِدإِنِّي أُش  

 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

  فَطَرنِي أَفَالَ
هِدأُش إِنِّي  
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58-
66  

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   جآَء أَمرناَ
  والتوسط 

اج رناَأَم  

63  أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَرمتي  
  يومِئٍذ فتح امليم يوِمِئٍذ  66
نون الدال وصال وأبدل التنـوين   ثَمود كَفَروا  68

  ألفا وقفا
  ثَمودا كَفَروا

  ثَمودا
71  قـحآِء إِسرالتوسـط  اهلمزة األوىل مع سهل و

   والقصر
قـحاِ  إِسرو  

71  قُوبعرفع الباء ي قُوبعي  

72  أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءأَِلد
  الثانية

َءاْاَِلد  

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   جآَء أَمرنا  76
  والتوسط 

ا اجنرأَم  

  يَءسِ  ضمةأشم كسرة السني ِسيَء  77

78  سِفي أَلَييفتح الياء وصال ض ِفييض سأَلَي  

أبدل مهزة القطع مهـزة وصـل    فَأَسرِ  81
  وأسقطها درجا

  سرِافَ

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   جآَء أَمرنا  82
  والتوسط 

اا جنرأَم  

84  اإِنِّي أَركُم 
افإِنِّي أَخ  

 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

أَر اكُإِنِّيم  
افأَخ إِنِّي  

87  الأَصكعلى اجلمعد الالمواواً بعزاد ت  كاتلَوأَص  
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87  
  

ـٰ شا نمكإِن ؤ 
  

أبـدهلا واوا  -سهل اهلمزة الثانية
  )وجهان(مكسورة 

  ِانك  اُءما نشـ
  وِنك اُءما نشـ

88  أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَرمتي  
88-
89  

 توِفيِقي إِالَّ
  ِشقَاِقي أَنْ

 فتح الياء وصال
  تح الياء وصالف

  توِفيِقي إِالَّ
  ِشقَاِقي أَن

92  زِطي أَعهفتح الياء وصال أَر زأَع ِطيهأَر  
92  وهمذْتخأدغم الذال يف التاء ات وهمتخات  
94  

101 
 جآَء أَمرنا
رآَء أَمج  

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر  
  والتوسط 

ا  اجنرأَم  
أَ اجرم  

102 ِهيأسكن اهلاء و يهو  
105 كَلَّمأِْت الَ تأثبت الياء وصال وحذفها وقفا ي  كَلَّمالَ ت أِْتيي  

 أْتي  
  سِعدوا فتح السني سِعدوا 108
  وإِنْ كُال لّما خفف النون وامليم وإِنَّ كُال لّما 111

  

 υ سورة   يوسـف
  قالـــون  ـــالفاخلــ حفــص رقم اآلية

ـٰ  5 ـيينـ كسر الياء بيِّ اينب  
  اقْتلُوا  نُمبِنيِ ضم نون التنوين اقْتلُواِن مبِنيٍ 9- 8

10،
15  

ـٰ ِتـغَيـاِت   زاد ألفا بعد الباء على اجلمع بـابغَي  
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11  
  
  

 الَ تأْمنا
  
  

أصله نونني األوىل مرفوعة والثانية 
األوىل يف  مفتوحة ، وقد أدغـم 

الثانية مع اإلمشام واختالس الضمة 
  .كحفص ) وجهان ( 

 
  
  

12  بلْعيو عتركسر العني من دون ياء ي   بلْعيعِ وتري  

ضم الياء ، وكسر الزاي ، وفـتح   لَيحزننِي أَنْ  13
  وصالً الياء األخرية

  لَيحزِننِي أَنْ 

ـٰ  19 ذَاـيى هرشا بعد الـراء بعـدها يـاء    زاد ألف ب
  مفتوحة

ذَا ايه ايرشب  

23  تيكسر اهلاء ه ِهيت  

23  نسي أَحبفتح الياء وصال ر  نسأَح يبر  

24  هاَء إِنشالْفَحسهل اهلمزة الثانية و  هاَء ِانشالْفَحو  

26،
27  

وهأسكن اهلاء و  وهو  

31  رقَالَِت اخووصالًضم التاء ج  جراخ قَالَتو  

36  
36  

 نِي أَعِصراإِنِّي أَر
 نِي أَحِملُ راي أَإِنِّ

 فتح الياءات وصال
  فتح الياءات وصال 

أَر اإِنِّي ِصرأَع نِي  
أَر ِملُ اإِنِّيأَح نِي 

  ربِّي إِنِّي  فتح الياء وصال ربِّي إِنِّي  37
38  اِءي إِبَءابماِهيفتح الياء وصال ر  ماِهيرإِب اِءيَءاب  
39  اببأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءأَر

  الثانية
 اببَءاْاَر  
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  إِنِّي أَرى  فتح الياء وصال إِنِّي أَرى  43
  الْمُأل وفْتونِي   أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة الْمُأل أَفْتونِي  43
  أُنبِّئُكُم  اأَن  مداً منفصالًأثبت األلف أُنبِّئُكُمأَناْ  45
46  جِعلِّي أَرفتح الياء وصال لَع  جِعأَر لِّيلَع  
  دأْبا أسكن اهلمزة دأَبا  47
 نفِْسي إِنَّ  53

  ربِّي إِنَّ 
 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

  نفِْسي إِنَّ 
  ربِّي إِنَّ 

53  
  
  

 السوِء إِالَّبِ
  
  

أبدل اهلمزة األوىل واوا مكسورة 
وأدغمها يف الواو اليت قبلها وسهل 
اهلمزة األوىل مع جـواز القصـر   

  ) . وجهان ( والتوسط 

 
  بِالسوِّ إِالَّ 
  بِالسوِ إِالَّ

  
  وجاَء ِاخوةُ   سهل اهلمزة الثانية  وجاَء إِخوةُ  58
  أَنِّي أُوِفي  ياء وصالفتح ال أَنِّي أُوِفي  59
ـٰ  62 يِتِه   حذف األلف وأبدل النون تاء  نِِهـِلِفتيِلِفت  
ـٰ  64 كسر احلاء وأسكن الفاء وحذف  ِفظًاـح

  األلف 
  ِحفْظًا 

64  وهأسكن اهلاء و  وهو  
69  
  

وكاْ أَخإِنِّي أَن 
  

فتح الياء وصال وأثبت ألف أنـا  
  .صل فتصري من قبيل املنف

 وكآ أَخأَن إِنِّي  
  

75  وأسكن اهلاء فَه وفَه  
 )معا (وِعاِء يِخيِه   أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة )معا(وِعاِء أَِخيِه  76
ـٰ  76 جردندرجاِت من حذف التنوين ٍت م  
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80  فتح الياءين وصال ِلي أَبِي أَو  أَو أَبِي ِلي  

80،
84  

ـ فَه وهوأسكن اهلاء و  وـ فَه وهو  

  وحزنِي إِلَى  فتح الياء وصال وحزنِي إِلَى  86

90  كأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِءن
  الثانية 

 كأَاِْن  

92  وهأسكن اهلاء و  وهو  
98،9

6  
لَمإِنِّي أَع 
  ربِّي إِنِّه

 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

  ي أَعلَم إِنِّ
إِنِّه بِّير  

  بِي إِذْ  فتح الياء وصال بِي إِذْ 100
100 هآُء إِنشسهل اهلمزة الثانيـة وأبـدهلا واو    ي

  ) وجهان(مكسورة 
 هآُء ِانشي  
  يشآُء وِنه 

  سبِيِلي أَدعو  فتح الياء وصال سبِيِلي أَدعو 108
109  
  

هِموِحي إِلَين 
  

قرأ بالياء بدل النون ، وفتح احلاء 
  . ، وأبدل الياء ألفا مدية 

 هِمى إِلَيوحي  
  

  كُذِّبوا  شدد الذال كُِذبوا 110
110 جِّيزاد نونا سـاكنة قبـل اجلـيم ،     فَن

  .وخفف اجليم ، وأسكن الياء 
  فَننجِي 
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 سورة   الـرعــد
  نقالـــو  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

3  وهأسكن اهلاء و  وهو  
ــلٌ  4 ِخينو عرزو

غَريانٌ ووِصن  
خفض تنوين العني والالم والنون 

  والراء 
وزرعٍ ونِخيــلٍ 

  ِصنواٍن وغَريِ
  تسقَى   قرأ بتاء التأنيث بدل الياء  يسقَى  4

  اُألكْلِ أسكن الكاف اُألكُلِ  4
5  ابرا تاأَِءذَا كُنا أَِءن

  
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  

همزة بِ )أِءنا(وقرأ  )أءذا(الثانية يف 
  واحدة مكسورة على اخلرب

  ذَا كُنا ترابا إِنا ِاأَاْ

13  وهأسكن اهلاء و  وهو  
16  مذْتخأدغم الذال يف التاء أَفَات   متخأَفَات  
16  وهأسكن اهلاء و هو و  
  توِقدونَ  قرأ بالتاء بدل الياء يوِقدونَ  17
32  زِئهتلَقَِد اسضم الدال وصال و  زِئهتاس لَقَدو  
32  مهذْتأدغم الذال يف التاء أَخ   مهتأَخ  
  وصدوا  فتح الصاد وصدوا  33
  أُكْلُها  أسكن الكاف أُكُلُها  35
  ويثًبِّت   فتح الثاء وشدد الباء تويثْبِ  39
41  وهأسكن اهلاء و  وهو  

  



ـ  

 

ـٰ  42 فتح الكاف وبعدها ألف وخفف  رالكُفَّ
  الفاء وكسرها

 الكَاِفـر  

 υ سورة   إبراهيم
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  ِميِد اُهللا احلَرفع هاء لفظ اجلاللة وصال وابتداء  احلَِميِد اِهللا 2- 1
4  وهأسكن اهلاء و  وهو  

18  فتح الياء وبعدها ألف مدية علـى   الرِّيح
  اجلمع 

 احالرِّي  

22  لَيكُمع أسكن الياء  ِلي  لَيكُمع ِلي  
  أُكْلُها  أسكن الكاف أُكُلُها  25
  تثَّتاج نُخبِيثَِة  ضم نون التنوين وصال  اجتثَّتِنخبِيثَِة  26
27،
28  

آُء أَلَمشأبدل اهلمزة الثانية واو مفتوحة  ي   لَمآُء وشي  

37  تكَنفتح الياء وصال إِنِّي أَس  تكَنأَس إِنِّي  
42-
47  

نبسحالَ تو 
 نبسحفَالَ ت  

 كسر السني
  كسر السني

 نبسحالَ تو  
 نبسحفَالَ ت  

  

 ـرسورة   احلج
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

أبدل النون تاء مفتوحة وفتح الزاي  ِئكَةَما ننزِّلُ املَال  8
  ورفع التاء 

  ِئكَةُ تنزلُ املَالما 
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45،
46  

عاِنوٍنيولُوهخوٍن  ضم نون التنوين وصال اديعا  نُولُوهخاد 

  ِعباِدي أَنِّي أَنا   فيهماء وصالفتح اليا ِعباِدي أَنِّي أَنا  49
54،
55  

  تبشِّروِن قَالُوا  كسر النون تبشِّرونَ قَالُوا

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   جآَء َءالَ  61
  والتوسط

  جآ َءالَ 

أبدل مهزة القطع مهـزة وصـل    فَأَسرِ  65
  تسقط درجا 

  سرِ افَ

وىل مـع جـواز   أسقط اهلمزة األ جآَء أَهلُ  67
  القصر والتوسط 

  جآ أَهلُ 

  بناِتي إِنْ  فتح الياء وصال بناِتي إِنْ  71
  بِيوتا  كسر الباء بيوتا  82
  إِنِّي أَنا  فتح الياء وصال إِنِّي أَنا  89

  

 سورة  النحـل
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
12  جالنواترخسم اٍت   نصب امليم والتاء   ومرخسم ومجالنو 
  أَفَالَ تذَّكَّرونَ تشديد الذال أَفَالَ تذَكَّرونَ  17
ـٰ  27 شتكسر النون قُّونَ ِفيهِم شات قُّوِن ِفيهِم  
  تدعونَ قرأ بتاء اخلطاب يدعونَ  20
  أَنُ اعبدوا  ضم النون وصال أَِن اعبدوا  36
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37  ـنِدي مهالَ ي
  يِضلُّ

 الَ يهدى من يِضلُّ ضم الياء وفتح الدال وبعدها ألف

43  هِموِحي إِلَيقرأ بالياء بدل النون وفتح احلـاء   ن
  وبعدها ألف 

 هِمى إِلَيوحي  

14،
58  

60/وهأسكن اهلاء و وهو  

61  ملُهآَء أَجـ  ج ر أسقط اهلمزة األوىل مع القص
  والتوسط 

 ملُهآ أَجج  

  مفْرِطُونَ  كسر الراء مفْرطُونَ  62
63  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
66  كُمِقيسفتح النون ن  كُمِقيسن  
  بِيوتا  كسر الباء بيوتا  68
76،
97  

وهكله(و( أسكن اهلاء  وهو)معا (  

 بِيوِتكُم  ـ بِيوتا  الباءكسربيوِتكُم  ـ بيوتا  80
80  نِكُمفتح العني ظَع  نِكُمظَع  
  تذَّكَّرون  شدد الذال تذَكَّرون  90
96  نزِيجلَنقرأ بالياء بدل النون و   نزِيجلَيو  

115 طُرنِ اضضم النون فَم  طُراض نفَم  
125،
126  

وهو،واء            أسكن اهل لَه   وـ لَه وهو  
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 ءاسورة   اإلســـر
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
19  وهأسكن اهلاء و  وهو  
20،
21  

  انظُر  نُمحظُورا  ضم نون التنوين وصال  انظُرِنمحظُورا

  بِالْقُسطَاسِ  ضم القاف بِالِْقسطَاسِ  35
38  يِّئُهيِّئَةً تح اهلمزة وبعدها تاء منونة بالفتح ف سس  
  تقُولُونَ   قرأ بتاء اخلطاب بدل ياء الغيب  يقُولُونَ  42
44  بِّحسقرأ بالياء بدل التاء ت  بِّحسي  
47،
48  

ظُرا ِن انورحسضم نون التنوين وصال  م   ظُرا نُ انورحسم 

49،
98  
  

ـٰ ماأَِءذَا كُنا ِعظَ
ـٰ تا أََءنـا  ـورفَ

  ) معا(

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  
همزة واحـدة  بِ )أءنا(الثانية وقرأ 

  .مكسورة على اخلرب 

مـا  اأَاِْذَا كُنا ِعظَ
 ) معا ( تا إِنا اورفَ

  النبِيِئني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  ـنيالنبِيِّـ  55

  قُلُ ادعوا  لالمضم ا قُلِ ادعوا  56

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَسجدَء  61
  الثانية 

 دجَء اْاَس  

62  كتَءيسهل اهلمزة الثانية أَر كتيَأَر  
أثبت الياء بعـد النـون وصـال     أَخرتنِ إِلَى  62

  وحذفها وقفا 
 -أَخرتنِي إِلَـى  

نترأَخ  
64  جِِلكريمأسكن اجل و  ِلكجرو  
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72  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
ـٰ  76 فتح اخلاء وأسكن الالم وحـذف   فَكـِخلَ

  األلف اليت بعدها 
 لْـفَكخ  

90  رفْجضم التاء وفتح الفاء وكسر اجليم  ت
  وشددها 

فَجِّرت  

97  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
 أثبت الياء وصال ومنالْمهتِد  97

  وحذفها وقفا 
،نمِدي وتهالْم  

 دتهالْم.  
  ربِّي إِذًا  فتح الياء وصال ربِّي إِذًا 100
102  
  
  
  

 هؤآلِء إِالَّ
  
  
  

سهل اهلمزة األوىل مـع توسـط   
املتصل وقصره ويف اجتماعه مـع  

قصـر  : املنفصل يصري ثالثة أوجه
املنفصل وعليـه قصـر املتصـل    

ليـه  وتوسطه، توسط املنفصل وع
  .توسط املتصل فقط 

  إِالَّ  ِ هؤال
  
  
  

قُلِ ادعوا اَهللا أَوِ 110
  ادعوا 

قُلُ ادعـوا اَهللا أَو    ضم الالم والواو وصال 
  ادعوا 
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 سورة  الكهـف
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

وعند وصـلهما  ،ليس له سكت قَيِّما  سِعوجا  1،2
  يكون له اإلخفاء 

  ِعوجا قَيِّما   

  مرِفقَا   فتح امليم وكسر الفاء ِمرفَقَا  16

17  راوزشدد الزاي ت راوزت  

17  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  

  الْمهتِدي ومن ،  أثبت الياء وصال وحذفها وقفا  ومنالْمهتِد  17
دتهالْم  

18  مهبسحتكسر السني و تو مهِسبح  
18  ِلئْتشدد الالم لَم  لِّئْتلَم  
22  لَمبِّي أَعفتح الياء وصال ر  لَمأَع بِّير  
 يهِدين،ِدينِي ربِّيهي  أثبت الياء وصال وحذفها وقفا  يهِدينِ ربِّي  24

  ها أُكْلَ أسكن الكاف هاأُكُلَ  33
34  رضم الثاء وامليم ثَم  رثُم  
34،
35  

وهأسكن اهلاء و  وهو  

34  اْ أَكْثَرأثبت األلف وصال ووقفا وتصـري   أَن
  من قبيل املنفصل

 آ أَكْثَرأَن  

ضم اهلاء وزاد بعدها ميم مفتوحة  ِمنها  36
  على التثنية 

  ِمنهما 
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37  
38  

وهو 
  بِربِّي أَحدا 

 أسكن اهلاء
  فتح الياء وصال 

هو و  
  بِربِّي أَحدا 

  ترنْ -ترنِي أَناْ   أثبت الياء وصال وحذفها وقفا  ترِن أَناْ  39
أثبت األلف وصال ووقفا وتصـري   أَناْ أَقَلَّ  39

  من قبيل املنفصل 
  أَنآ أَقَلَّ 

  ربِّي أَنْ  فتح الياء وصال ربِّي أَنْ  40
 يؤِتين ،يؤِتينِي خيرا  ء وصال وحذفها وقفا أثبت اليا يؤِتينِ خيرا  40

  بِثُمرِِه  ضم الثاء وامليم بِثَمرِِه  42
42  أسكن اهلاء وِِهي  يوِه  

  بِربِّي أَحدا  فتح الياء وصال بِربِّي أَحدا  42
  عقُـبا  ضم القاف عقْـبا  44
  بالً ِق  كسر القاف وفتح الباء  قُبالً  55
  هزؤا  مهز الواو هزوا  56
59  ِلِكهِمهضم امليم وفتح الالم ِلم   لَِكهِمهِلم  
63  أَأَرتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَر تي  
63  سا أَنمإِالَّـٰو كسر اهلاء نِيه سا أَنمنِيِه إِالَّ او  
64-
66  

دتغِ فَاربان 
  ماتعلِّمنِ ِم

 أثبت الياء وصال وحذفها وقفـا 
   فيهما

  فارتدا، نبغْنبِغي 
 ، تعلمنتعلِّمنِي ِمما

67،72 
75  

  أسكن الياء وصال ووقفا )كله(مِعي صبرا
  

  ) معا(مِعي صبرا 
  

  ستجِدنِي إِنْ  فتح الياء وصال ستجِدنِي إِنْ  69
  لَنِّي أَتس  د النون فتح الالم وشد تسئَلْنِي  70
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  زاِكيةً   زاد ألفا بعد الزاي وخفف الياء  زِكيةً  74
  نكُرا  ضم الكاف نكْرا  74
  لَّدنِي  خفف النون لَّدنِّي  76
77  ذْتخأدغم الذال يف التاء لَت   تخلَت  
  يبدِّلَهما   فتح الباء وشدد الدال يبِدلَهما  81
85  عبأبدل مهزة القطع مهـزة وصـل    فَأَت

  وشدد التاء 
 عبفَات  

  نكُرا  ضم الكاف نكْرا  87
  جزاُء الْحسنى   ضم اهلمزة بدون تنوين  جزاًء الْحسنى  88
89-
92  

عبأَت ثُم 
  

أبدل مهزة القطع مهـزة وصـل   
  وشدد التاء 

 عبات ثُم  
  

  السدينِ  ضم السني السدينِ  93
94  وجأْجمو وجأْجأبدل اهلمزة فيهما ألفا  ي   وجاجمو وجاجي 
  سدا  ضم السني سدا  94
   دكاً  ن الكاف حذف اهلمزة ونو دكَّاَء  98

  دونِي أَوِلياَء فتح الياء وصال دونِي أَوِلياَء 102
102 اَء إِنِليا  سهل اهلمزة الثانية اأَواَء ِانِليأَو  
  يحِسبونَ  كسر السني يحسبونَ 104
  هزؤا  مهز الواو هزوا 106
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 سورة  مـريــم
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

2 -3  
  

 زكَرِيآ إِذْ
  

زاد مهزة مفتوحة بعد األلف وعند 
وصلها مبا بعـدها تصـري مهـزة    

توحة بعدها مهـزة مكسـورة   مف
  فيسهلها 

  زكَرِياَء إِذْ 
  

7  
  

ـٰ ايآ إِنكَرِيز 
  

زاد مهزة مضمومة فيصري بعـدها  
مهزة مكسورة فيسهلها ويبـدهلا  

  ) .وجهان (واوا مكسورة 

ا اياُء إِنكَرِيز  
ااياُء وِنكَرِيز  

  عِتيا  ضم العني ِعِتيا  8

  ِلي َءاية  ح الياء وصالفت ِلي َءاية  10
  إِنِّي أَعوذُ  فتح الياء وصال إِنِّي أَعوذُ  18
19  بفيها وجهان ، وجـه كفـص ،    َِأله

  بابدال اهلمز ياء مفتوحة ووجه 
 بَِأله  
 بهِلي  

  نِسيا  كسر النون نسيا  23
ـٰ  25 سفتح التاء وشدد السـني وفـتح    ِقطْت

  القاف 
  قَطْ اتسـ

  قَولُ  رفع الالم قَولَ  34
  وأَنَّ  فتح اهلمز وإِنَّ  36
41،
49  

  نبِيـئًا   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نبِيا/51



ـ  

45  اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  
47  هبِّي إِنفتح الياء وصال ر  هإِن بِّير  
  مخِلصا  لالمكسر ا مخلَصا  51
53،
54  

  نبِيئًا   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نبِيا/56

  النبِيـِئني   خفف الياء وزاد بني الياءين مهزة ـنيالنبِيِّـ  58
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِءذَا  66

  الثانية 
  أَاِْذَا 

68،
72  

  جِثيا  ضم اجليم )معا(جِِثيا

  عِتيا  ضم العني ياِعِت  69
  صِليا  ضم الصاد ِصِليا  70
أبدل اهلمزة ياء وأدغمها يف اليـاء   رِْءيا  74

  اليت بعدها
  رِيا 

77  أَأَفَرتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَفَر تي  
90  كَادأبدل التاء ياء ت  كَادي  

 سورة   طــه
  لـــونقا  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
10  ،تسإِنِّي َءان 

 لِّي آِتيكُملَع  
 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

،تسَءان إِنِّي  
 آِتيكُم لِّيلَع  

  إِنِّي أَنا  فتح الياء وصال إِنِّي أَنا  12
  طُوى  حذف التنوين طُوى  12
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  إِننِي أَنا  فتح الياء وصال إِننِي أَنا  14
14،
15  

  ِلِذكْرِي إِنَّ  فتح الياء وصال ِلِذكْرِي إِنَّ

  وِلي ِفيها  أسكن الياء وِلي ِفيها  18
  ِلي أَمرِي  فتح الياء وصال ِلي أَمرِي  26
39،
40  

  عينِي إِذْ  فتح الياء وصال عينِي إِذْ

41،
42 

42،4
3  

بفِْسي اذْهِلن 
  ِذكْرِي اذْهبا

 وصالفتح الياء
  فتح الياء وصال

باذْه فِْسيِلن  
اذهبا ِذكْرِي  

كسر امليم وفتح اهلاء وزاد ألفـا   مهدا  53
  بعدها 

  هادا ِم

  ِسوى  كسر السني سوى  58
61  كُمِحتسفتح الياء واحلاء فَي  كُمتحسفَي  
ـٰ  63 ـٰ تشديد النون ذَاِنإِنْ ه ذَانِّإِنَّ ه   
69  تفتح الالم وشدد القاف  لْقَف  لَقَّفت   

71  
  

متنَءام 
  

زاد مهزة استفهام قبل اهلمزة األوىل 
  وسهل اهلمزة الثانية 

 متنَءاَاْم  
  

  يأتِه مؤمناً  كسر اهلاء من دون صلة  مؤمناًےيأتِه  75
77  
  

 أَنْ أَسرِ
  

وأبـدل مهـزة   وصالًكسر النون
  تداًءابالقطع مهزة وصل مكسورة 

  سرِ اأَِن 
  ِاسر

ــبِعنِأَالَّ  93 ــي أثبت ياء بعد النون وصال وحذفها تتــ أَالَّ تتبِعنِــ
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تيصنِ  وقفا أَفَعبِعتت ،تيصأَفَع  
  بِرأِْسي إِنِّي  فتح الياء وصال بِرأِْسي إِنِّي  94

112 وهأسكن اهلاء و  وهو  

119 الَ ت كأَناوؤا كسر اهلمزة ظْمؤظْمالَ ت كإِنو  

  حشرتنِي أَعمى  فتح الياء وصال حشرتنِي أَعمى 125

 عليهم السالم  سورة  األنبــياء
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

ضم القـاف وحـذف األلـف     قَالَ  4
  وأسكن الالم 

  قُلْ 

4  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  يوحى  قرأ بالياء وفتح احلاء وبعدها ألف  نوِحي  7

24  ِعين مأسكن الياء وصال ووقفا  م   ِعين مم  
قرأ بالياء بدل النون وفتح احلـاء   نوِحي  25

  وبعدها ألف
  يوحى 

ـٰ  29 ـٰ فتح الياء وصال هإِنِّي إِل   ه إِنِّي إِل
33  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  هزؤا  مهز الواو هزوا  36
41  زِئهتلَقَِد اسضم الدال و  زِئهتاس لَقَدو  
  الدعاَء ِاذَا  سهل اهلمزة الثانية الدعاَء إِذَا  45
  ِمثْقَالُ  رفع الالم ِمثْقَالَ  47
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62  تأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءأَن
  الثانية 

 تَءاْاَن  

  مةً اِِأ سهل اهلمزة الثانية مةًأَِئ  73
80  كُمِصنحقرأ بالياء بدل التاء ِلت  كُمِصنحِلي  
89  
  

 وزكَرِيا إِذْ
  

زاد مهزة مفتوحة بعـد األلـف   
وبعدها مهزة مكسورة ويسـهل  

  اهلمزة الثانية 

  وزكَرِياَء ِاذْ 
  

94  وهأسكن اهلاء و  وهو  
96  يوجأْجوجأْجمأبدل اهلمزتني فيهما ألفا  و   وجاجمو وجاجي 
  هؤآلِء ياِلهةً   أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  هؤآلِء َءاِلهةً  99

كسر الكاف وفتح التاء وبعـدها   ِللْكُتبِ 104
  ألف على اإلفراد

  ِللِْكتابِ 

ضم القـاف وحـذف األلـف     قَــلَ 112
  موأسكن الال

  قُــلْ 

  

 سورة  احلــــج
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا   نشآُء إَلَى  5
  )وجهان(مكسورة 

  لَى نشآُء ِا
  نشآُء وِلَى

ـٰ  17 ـالصحذف اهلمزة بِِئني  ـبِنيالص  
  سواٌء  ضم التنوين سواًء  25
30  واهلاءأسكن فَه  وفَه  
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31  طَفُهخفتح اخلاء وشدد الطاء  فَت   طَّفُهخفَت  
40  فْعكسر الدال وفتح الفاء وبعـدها   د

  ألف مدية 
 ِدفَاع  

40  تدِّمخفف الدال لَه  تِدملَه  
44  مهذْتأدغم الذال يف التاء أَخ   مهتأَخ  

45،
48  

ـ فَهِي ِهيأسكن اهلاء و  يـ فَه يهو  

  أَختها   أدغم الذال يف التاء أَخذْتها  48
52  بِيبِيٍء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نن  
58،
64  

وأسكن اهلاء لَه ولَه  

  مدخالً  فتح امليم مدخالً  59
  تدعونَ  قرأ بالتاء بدل الياء يدعونَ  62
أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   السمآَء أَنْ  65

  والتوسط 
مأَنْ  االس  

66  وهأسكن اهلاء و  وهو  

  ون ـسورة  املؤمـن
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
  ِسينآَء  كسر السني سينآَء  20
21  ِقيكُمسفتح النون ن  ِقيكُمسن  

  أَمرنا  اجمـع جـواز   أسقط اهلمزة األوىل جآَء أَمرنا  27
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 القصر والتوسط

27  نيجوحذف التنوين كُلٍّ ز  نيجوكُلِّ ز  

  أَنُ اعبدوا  ضم النون أَِن اعبدوا  32

  اُمةً اَءج سهل اهلمزة الثانية جآَء أُمةً  44
  ربوٍة  ضم الراء ربوٍة  50
  هذه وأَنَّ فتح اهلمزة هذهوإِنَّ  52
  أَيحِسبونَ  كسر السني أَيحسبونَ  55
  تهجِرونَ   ضم التاء وكسر اجليم  تهجرونَ  67
72،
78  

79،80/وهفيهنأسكن اهلاء و  وهكلها(و (  

82  
  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِءنا...أَِءذَا ِمتنا
الثانية وقرأ أءنا مـزة واحـدة   

  اإلخبار  مكسورة على

أَاِْذَا ِمتنا وكُنا ترابا 
  ما إِنا اوِعظَـ

  تذَّكَّرونَ  شدد الذال تذَكَّرونَ  85
88  وهأسكن اهلاء و  وهو  
ـٰ  92 بِعيـ ضم امليم ِلمِ الْغبِ اعيالْغ ِلم  
99  مهدآَء أَحأسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   ج

  والتوسط 
اج  مهدأَح  

  لَعلِّي أَعملُ  فتح الياء وصال لَعلِّي أَعملُ 100
110 موهمذْتخأدغم الذال يف التاء فَات   موهمتخفَات  
  سخرِيا  ضم السني ِسخرِيا 110



ـ  
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 سورة  الـنـــور
 قالـــون اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

 تذَّكَّرونَ  د الذالشد تذَكَّرونَ 1
سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا   شهداُء إِالَّ 6

 )وجهان(مكسورة 
ــهداُء ِاالَّ،  شـ

 شهداُء وِالَّ
ـٰداٍت 6 هش عباٍت  نصب العنيأَرـادهش عبأَر

7 تنأسكن النون ورفع التاء  أَنَّ لَع  تنأَنْ لَع 

9  
 

ـِٰم الْخةَ أَنَّوس
 غَضب اِهللا علَيها

رفع التاء وأسكن النون وكسـر  
 الضاد ورفع اهلاء من لفظ اجلاللة 

ــةُ أَنْ  اِمسالْخو
 غَِضب اُهللا علَيها

11  
15 

وهـبسحالَت 
هونبسحتو 

 كسر السني
 كسر السني

وهِسبحالَت  
هونِسبحتو 

15  وهأسكن اهلاء و هو و  
  خطْواِت  أسكن الطاء خطُواِت  21
27،
29  

وِتكُميا ـ بوتيكسر الباء ب  وِتكُما ـ بِيوتبِي 

  تذَّكَّرونَ  شدد الذال تذَكَّرونَ  27
33  
  

 إِنْالبِغاِء
  

سهل اهلمزة األوىل مـع القصـر   
  والتوسط 

  إِنْ  ِ البِغا
  

34،
46  

ـٰ يِّنبـ ءفتح اليا ٍتمنيبٍت ام  
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  بِيوٍت  كسر الباء بيوٍت  36
39  هبسحكسر السني ي  هِسبحي  
45-
46  

 يشآُء إِنْ
  يشآُء إِلَى 

سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واوا 
  ) وجهان(مكسورة 

  ، يشاًء وِننِْايشآُء
  ، يشاُء وِىللَىِايشآُء 

  تِقِه وي كسر القاف ويتقِْه  52
57  نبسحكسر السني الَ ت  نِسبحالَ ت  
61  وِتكُميـوت،بيب

  بيوتا  
بِيوِتكُم ـ بِيوت   فيهنكسر الباء

  ـ بِيوتا  
  

 سورة   الفرقــــــان
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

5  أسكن اهلاء فَهِي  يفَه  
 انظُر  نُمسحورا   ضم نون التنوين وصال  رانظُِنمسحورا 9- 8

17  مهرشحقرأ بالنون بدل الياء ي   مهرشحن  
17  ـَءأَنمأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   ت

  الثانية 
 متَءاْاَن  

17  مه آلِء أَمؤأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  ه  مه مآلِء يؤه  
  يستِطيعونَ  قرأ بالياء بدل التاء يعونَتستِط  19
25  قَّقششدد الشني ت  قَّقشت  
  اتخت أدغم الذال يف التاء اختذْت  27
  قَوِمي اتخذُوا  فتح الياء وصال قَوِمي اتخذُوا  30
31  بِيبِيٍء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها نن  
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38  
  

ــوثَ وداْمـــ
أَصـٰو ح ب  

نون الدال وصال وأبدل التنـوين  
  ألفا وقفا

 وأصحاب وثَمودا
  وثَمودا 

40  وِء أَفَلَمأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  الس   فَلَموِء يالس  
  هزؤا  مهز الواو هزوا  41
43  أَأَرتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَر تي  
44  بسحكسر السني ت  ِسبحت  
47،
48  

وهأسكن اهلاء و  وهو  

  نشرا قرأ بالنون بدل الباء ، وضم الشني  بشرا  48
53،
54  

وهأسكن اهلاء و  وهو  

57  
  

 شآَء أَنْ
  

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر  
  والتوسط 

أَنْ  اش  
  

62  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  يقِْتروا   الياء وكسر التاءضم يقْتروا  67
  مهانا فيِه بدون صلة مهاناےفيه  69

  

 ءاسورة الشعـر
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

4  مةًاِءالسةً   أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  َءايايآِء يمالس  
9  وأسكن اهلاء لَه  ولَه  

12  اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  
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29  ذْتخأدغم الذال يف التاء ات  تخات  
36  اهأَخو جِهكسر اهلاء من دون صلة  أَر   اهأَخجِِه وأَر  
41  أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِئن

  الثانية 
  نَّ اِِأَاْ

45  لْقَففتح الالم وشدد القاف  ت  لَقَّفت   
49  متنزاد مهزة استفهام وسهل الثانية  َءام   متنَءاَام  
52  
  

 أَنْ أَسرِ
  

أبدل مهزة القطع مهـزة وصـل   
   وصالً وكسر النون

  أَِن اسرِ 
  

52  كُماِدي إِنفتح الياء وصال بِِعب  كُمإِن اِديبِِعب  

ـٰ  56  ونَحونَ أسقط األلف ِذرِذرح  
  مِعي ربي   ء وصال ووقفا أسكن اليا مِعي ربي  62
68  وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
69  ماِهيرأَ إِببسهل اهلمزة الثانية ن  ماِهيرأَ ِاببن  

75  أَأَفَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَفَر متي  
  لِّي إِالَّ  فتح الياء وصال لِّي إِالَّ  77
78،
80  

وءأسكن اهلا فَه  وفَه  

86  هفتح الياء وصال َألبِي إِن  هإِن َألبِي  
104 وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
 أَناْ إِالَّ  -أَنآ إِالَّ ) وجهان ( أثبت ألف أنا وحذفها  أَناْ إِالَّ 115

118 ِمن ِعيأسكن الياء وصال ووقفا  م   ِمن ِعيم  
122 وءأسكن اهلا لَه  ولَه  
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135 اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  
140 وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
  بِيوتا  كسر الباء بيوتا 149
ـٰ 149   رِِهني افَ حذف األلف رِِهنيفَ

159،
175 

ولَه 
  

 أسكن اهلاء
  

 ولَه  
  

176  
  

حكَِةـٰأَصاَألي ب 
  

حذف اهلمزة اليت قبلها فتح الالم و
  واليت بعدها وفتح التاء 

  ب لَيكَةَاأَصحـ
  

  بِالْقُسطَاسِ  ضم القاف بِالِْقسطَاسِ 182
  ِكسفًا  أسكن السني ِكسفًا 187
187  
  

 السمآِء إِنْ
  

سهل اهلمزة األوىل مع التوسـط  
  والقصر 

مإِنْ  اِ الس  
  

188 لَمبِّي أَعاء وصالفتح الي ر  لَمأَع بِّير  

191 وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
205 أَأَفَرتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَفَر تي  
  فَتوكَّلْ أبدل الواو فاء وتوكَّلْ 217
224 مهبِعتأسكن التاء وفتح الباء ي   مهعبتي  

  

 سورة النمــل
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

7  تسفتح الياء وصال إِنِّي َءان  تسَءان إِنِّي  
  بِِشهابِ قَبسٍ  حذف تنوين الباء بِِشهابٍ قَبسٍ  7



ـ  

16  وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
  ماِلي الَ أَرى   أسكن الياء وصال ووقفا  ماِلي الَ أَرى  20
  فَمكُثَ  ضم الكاف فَمكَثَ  22
 يعِلنونَ  ،يخفُونَ  قرأ بياء الغيب يف الفعلني  تعِلنونَ،تخفُونَ  25
28  هِمإِلَي كسر اهلاء بدون صلة فَأَلِْقه   هِمفَأَلِْقِه إِلَي  
29  
  

 الْملَؤ إِنِّي
  

سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا  
  )وجهان(مكسورة 

  الْملَؤ ِانِّي
  الْملَؤ وِنِّي

  أُلِْقي  إِنِّي فتح الياء وصال نِّي أُلِْقيإِ  29
  الْملَؤاْ وفْتونِي   أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة  الْملَؤاْ أَفْتونِي  32
  أَتِمدوننِي بِمالٍ  أثبت الياء وصال أَتِمدوننِ بِمالٍ  36
38  كُماْ أَيلَؤُأل  مفتوحة أبدل اهلمزة الثانية واوا  الْمالْم  كُميو  
39،
40  

كاْ َءاِتيأثبت األلف وتصري مـن قبيـل    أَن
  املنفصل 

اأَن  كَءاِتي  

40  كُرنِي َءأَشلُوبفتح الياء وصال ِلي  كُرَءأَش نِيلُوبِلي  
40  
  

كُرَءأَش 
  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  
  اهلمزة الثانية 

 كُرَءاْاَش  
  

  أَنُ اعبدوا  ضم النون وصال أَِن اعبدوا  45
49  ِلكهضم امليم وفتح الالم م   لَكهم  

51  ماهنرما دكسر اهلمزة أَن ماهنرما دإِن  
52  مهوتيكسر الباء ب  مهوتبِي  
82  اسكسر اهلمزة أَنَّ الن اسإِنَّ الن  
55  كُماِِأَادخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  أ أَِئنكُمن  



ـ  

 الثانية
59  
  

 َءآُهللا
  

أبدل مهزة الوصل ألفا وسـهلها  
  كحفص) وجهان(

  َءاَُهللا -َءآُهللا 
  

  تشرِكُونَ  بالتاء بدل الياء يشرِكُونَ  59
60،6

1  
62 

63،6
4  

ـٰإِأَ  ـهلَ
  
  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  
  الثانية 

  

ـِٰاأَاِْ    ـهلَ
  
  

  تذَّكَّرونَ  شدد الذال تذَكَّرونَ  62
  نشرا قرأ بالنون بدل الباء ، وضم الشني  بشرا  63
67  

  
أَِءذَا كُنا ترابـا

  وَءاباؤنا أَِئنا 
قرأ أءذا مزة واحدة على اإلخبار 
وأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  

  .الثانية يف أئنا 

ا نــا ترابــإِذَا كُ
  نا ِاوَءاباؤنا أَا

  

78  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  الدعاَء ِاذَا  سهل اهلمزة الثانية الدعاَء إِذَا  80
82  اسكسر اهلمزة أَنَّ الن  اسإِنَّ الن  
87  هواهلمزة ، وضم التاء زاد ألفاً بعد أَت   هوآت  
  ِسبها تح كسر السني تحسبها  88
88  ِهيأسكن اهلاء و  يهو  
  فَزعِ يومِئٍذ حذف تنوين العني فَزعٍ يومِئٍذ  89
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 سورة   القصــــص
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  مةً اِأَ سهل اهلمزة الثانية أَِئمةً  5
  ربِّي أَن  فتح الياء وصال ربِّي أَن  22
 رِيدإِنِّي أُ  27

  ستجِدنِي إِنْ 
 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

أُرِيد إِنِّي  
  ستجِدنِي إِنْ

29  ، ـتسإِنِّي َءان
  َءاِتيكُم لَعلِّي

 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال

  ، ـتسَءان إِنِّي
َءاِتيكُم لِّيلَع  

  جِذْوٍة  كسر اجليم جذْوٍة  29
  إِنِّي أَنا  فتح الياء وصال إِنِّي أَنا  30

  الرهبِ  فتح اهلاء الرهبِ  32
34  
  

 مِعي رِدًءا
  

أسكن الياء وأسقط اهلمزة ونقـل  
  حركتها إىل الدال 

  مِعي رِدا 
  

  يصدِّقْنِي  أسكن القاف يصدِّقُنِي  34
34  اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  

37  رلَمفتح الياء وصال بِّي أَع  لَمأَع بِّير  
38  لِّي أَطَِّلعفتح الياء وصال لَع  أَطَِّلع لِّيلَع  
  الَ يرجِعونَ   فتح الياء وكسر اجليم الَ يرجعونَ  39

  مةً اِأَ سهل اهلمزة الثانية أَِئمةً  41
  ساِحراِن  احلاء  فتح السني وبعدها ألف وكسر ِسحراِن  48
56  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  تجبى  قرأ بالتاء بدل الياء يجبى  57
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61،
70  

وفَه،وه وثُمنأسكن اهلاء فيه ، وه وفَه،وه وثُموه ، 

70  وهأسكن اهلاء و  وهو  
71،
72  

أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية ي  متيَأَر  

78  لَمِدي أَوفتح الياء وصال ِعن  لَمأَو ِديِعن  
82  فسضم اخلاء وكسر السني  لَخ   ِسفلَخ  
85  لَمبِّي أَعفتح الياء وصال ر  لَمأَع بِّير  

  

 سورة العنكبـــوت
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

5  وهأسكن اهلاء و  وهو  
25  ذْتخاتأدغم الذال يف التاء م  متخات  
25  نِكُميةَ بدونون التاء ونصب النون  م   كُمنيةً بدوم  
26  هبِّي إِنفتح الياء وصال ر  هإِن بِّير  
  النبوَءةَ   خفف الواو وزاد مهزة بعدها  النبوةَ  7

29  كُمزتني وسـهل  أدخل ألفا بني اهلم أَِئن
  الثانية 

 كُمـِن   أَاْ

  سيء    كسرة الشني ضمةأشم ِسيَء  33
38  
  

قَداْ وودثَمو 
  

نون الدال وصال وأبدل التنـوين  
  ألفا وقفا 

قَدا وودثَمو  
  وثَمودا 

  البِيوِت  كسر الباء البيوِت  41
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  ما تدعونَ  قرأ بالتاء ما يدعونَ  42
42،
60  

ووأسكن اهلاء )معاً(ه  وهو  

64  أسكن اهلاء لَهِي  يلَه  
  ولْيتمتعوا  أسكن الالم وِليتمتعوا  66

  



ـ  

 الــروم سورة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

5  وهأسكن اهلاء و  وهو  
ـٰ  10 ةَعـ رفع التاء ـِقبةُ اعِقب  
ـٰ  22 ِلِللْعـ فتح الالم ِمنياِللْع لَِمني  
27  وهكلها(و( أسكن اهلاء  وهو ) كلها (  
35  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
  ِلتربواْ ِفي   وأسكن الواو مضمومةقرأ بالتاء ِليربواْ ِفي  39
ـٰ  50   رِ اأَثَـ  قصر اهلمزة وحذف األلف  رَِءاثَـ
50  وهاءأسكن اهل و  وهو  
  الدعاَء ِاذَا  سهل اهلمزة الثانية الدعاَء إِذَا  52
 ضعفًا،)معا(ضعٍف ضم الضاد ضعفًا،)معا(ضعٍف  54
54  وهأسكن اهلاء و  وهو  
57  فَعنقرأ بالتاء الَ ي  فَعنالَ ت  

  

 لقمـان سورة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  يتِخذُها  رفع الذال يتِخذَها  6
  هزؤا  مهز الواو هزوا  6
  أُذْنيِه  أسكن الذال أُذُنيِه  7

9 -13 وهأسكن اهلاء و  وهو  
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13،
16  

ٰـٰ/17 ـيينـ كسر الياء  بيِّ اينب  

14  كُرضم النون وصال أَِن اش  كُرأَنُ اش  
  ِمثْقَالُ  رفع الالم ِمثْقَالَ  16
18  عِّرصالَ تزاد ألفا بعد الصاد وخفف العني  و   اِعرصالَ تو  
22  وهأسكن اهلاء و  وهو  
23  كنزحضم الياء وكسر الزاي  ي   كزِنحي  
  ما تدعونَ  قرأ بالتاء بدل الياء ما يدعونَ  30

  

 سورة   السجـدة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

سهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   السمآِء إِلَى  5
  والقصر

  السمِآ إِلَى 

10  
  
  

أَِءذَا ضلَلْنا ِفـي
  اَألرضِ أَِءنا 

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  
همزة واحـدة  بِ )أإنا( الثانية وقرأ

  .مكسورة على اإلخبار 

أَاِْذَا ضلَلْنا ِفـي  
  رضِ إِنا اَأل
  

  مةً اِأَ سهل اهلمزة الثانية أَِئمةً  24
  الْمآَء ِالَى  سهل اهلمزة الثانية الْمآَء إِلَى  27

  



ـ  

 سورة  األحزاب
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1  بِيبِيُء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النالن  
  ِءالالَّ حذف الياء ِئيــٰاللَّ  4
ـٰ  4 شدد الظاء وحذف األلف وشدد  هِرونَتظَ

  اهلاء 
  تظَّـهرونَ 

4  وهأسكن اهلاء و  وهو  
6  
  
  

 النبِي أَولَى
  
  

خفف الياء وزاد مهزة مضـمومة  
بعدها فتصـري مهـزة مضـمومة    
وبعدها مهزة مفتوحة فيبدهلا واوا 

  .مفتوحة 

  النبِيُء وولَى 
  
  

  النبِيـِئني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  ــنالنبِيِّ  7
10،
11  
  

اِلكناْ هونالظُّن 
  

  أثبت األلف وصال ووقفا 
  

 هناِلك، الظُّنونا
  الظُّنونا

13  قَامفتح امليم الَ م  قَامالَ م  
13  بِيبِيَء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النالن  
13  نوتيا  كسر الباء ابنوتبِي  
  َألتوها  قصر اهلمزة آلتوها  14
  يحِسبونَ  كسر السني يحسبونَ  20
  إِسوةٌ  كسر اهلمزة أُسوةٌ  21
24  اَءشالقصـر  أسقط اهلمزة األوىل مع  أَواش  أَو  
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 والتوسط
28،
30 
32  

 النبِي ـ النبِيِّ
  

  مهزة بعدها خفف الياء وزاد
  

  النبِيُء ـ النبِيِء 
  

32  سهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   ِء إِِناالنِّس
  والقصر

إِِن  اِ النِّس  

33،
34  

وِتكُنيكسر الباء ب  وِتكُنبِي  

  تكُونَ  قرأ بالتاء بدل الياء يكُونَ  36
  النبِيِء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النبِيِّ  38
40  ماتكسر التاء خ اِتمخ   
  النبِيـِئني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  نيالنبِيِّـ  40
45،
50  
  
  

 النبِي إِنا
  
  

خفف الياء وزاد مهزة بعدها فتصري 
مهزة مضـمومة بعـدها مهـزة    
مكسورة فيسهلها ويبـدهلا واوا  

  ) .وجهان(مكسورة 

  النبِيُء ِانا 
االنبِيُء وِن  
  

50  
  

 ِللنبِيِّ إِنْ
  

خفف الياء وزاد مهزة بعدها وقفا 
  فقط ووصلها كحفص

   يِءِللنبِ
  ِللنبِيِّ إِنْ 

50  
  
  

 النبِي أَنْ
  
  

خفف الياء وزاد مهزة بعدها فتصري 
مهزة مضمومة بعدها مهزة مفتوحة 

  فيبدهلا واوا مفتوحة 

  نْ والنبِيُء 
  
  

53  وتيكسر الباء ب  وتبِي  



ـ  

 النبِيِّ إِالَّ  53
  

خفف الياء وزاد مهزة بعدها وقفا 
  فقط أما وصال كحفص 

ــيِّ إِالَّ   -النبِـ
  النبِيِء

53  بِيبِيَء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النالن  
55  
  

انِهِنواِء إِخنسهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   أَب
  والقصر

  إِخوانِهِن ِ  أَبنا
  

55  اِتهِنواِء أَخنأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  أَب   اِتهِنوخاِء ينأَب  
56،
59  

بِيبِيِّ ـ النبِيُء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النبِيِء ـ النالن 

66،
67  

  الُوا الرسوالَ وقَ  أثبت األلف وصال ووقفا الرسوالْ وقَالُوا

68:6
7  

  السبِيالَ ربنا   أثبت األلف وصال ووقفا  السبِيالْ ربنا

  كَِثريا  قرأ بالثاء بدل الباء كَبِريا  68
  

 سورة  سـبأ
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1 -2 وهأسكن اهلاء و  وهو  
ـٰ  3 بِعيـ رفع امليم ِلمِ الْغالْاع بِ ِلميغ  
5  أَِليمٍ  جر امليم أَِليم  
  ِكسفًا  أسكن السني ِكسفًا  9
9  مسهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   ِء إِنَّاالس

  والقصر
مإِنَّ  ِاالس  

14  هأَتأبدل اهلمزة ألفا مدية ِمنس   هاتِمنس  



ـ  

15  كَنِهِمسفتح السني وزاد ألفا بعدها وكسر  م
  اجلمعالكاف على 

 اِكنِهِمسم  

  أُكْلٍ  أسكن الكاف أُكُلٍ  16
17  
  

ـٰ زِي إِالَّنجـــ
الْكَفُور  

قرأ بالياء بدل النون وفتح الـزاي  
  وبعدها ألف ورفع الراء

ــ زى إِالَّ ايجـ
الْكَفُور  

20  قدخفف الدال ص  قدص  
  قُلُ ادعوا  وصالضم الالم قُلِ ادعوا  22
23،
26  
39  

وهمعاً(و(–وأسكن اهلاءفَه 
  

 وهو-  وفَه  

40  مهرشحقُولُ-يقرأ بالنون يف الفعلني بدل الياء ي  مهرشحقُولُ  -نن
40  اكُمآلِء إِيـؤسهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   أَه

  والقصر
 ِ إِياكُم  أَهـؤآل

47  وهـ و وأسكن اهلاء فَه  وهـ و وفَه  
50  هبِّي إِنفتح الياء وصال ر  هإِن بِّير  

  

 سورة فاطــر 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1  
  

 يشآُء إِنَّ
  

سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا  
  ) وجهان(مكسورة 

  يشآُء ِانَّ 
  يشآُء وِنَّ

2  وهأسكن اهلاء و  وهو  
15  
  

  الفُقَرآُء ِالَىسهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا   الفُقَرآُء إِلَى



ـ  

  الفُقَرآُء وِلَى  )وجهان(مكسورة 

26  ذْتأدغم الذال يف التاء أَخ  تأَخ  
28  
  

ـٰ لَما إِنَّالْعؤ 
  

 سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واواً 
  ) وجهان(مكسورة 

  الْعلَمـؤا ِانَّ
  ؤا وِنَّالْعلَمـ

40  أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَر متي  
  ٍتابيِّنـ زاد ألفا بعد النون بيِّنٍت  40
سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا   السيُِّء إِالَّ  43

  )وجهان(مكسورة 
  

  السيُِّء ِاالَّ
  وِالَّ السيُِّء

45  اجملُهالقصـر   أسقط اهلمزة األوىل مع َء أَج
  والتوسط

اج  ملُهأَج  

  

  سورة يـس 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  تنزِيلُ  رفع الالم تنزِيلَ  5
8  أسكن اهلاء فَهِي  يفَه  
  ) معا ( سدا  ضم السني )معا(سدا  9
10،
19  

مهتذَرنية أدخل ألفا بني اهلمزتني وسهل الثا ، أَِئنَءأَن مهتذَرأَاِْان َءاْاَن ،  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءأَتِخذُ  23
  الثانية 

  َءاْاَتِخذُ 
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24،
25  

َءامنت ينَإِ،إِنِّي إِذًا فتح الياء وصال إِينَءامنت،إِين إِذًا

  لَّما  خفف امليم لَّما  32
  تةُ الْميِّ كسر الياء وشددها الْميتةُ  33
39  رالْقَمرفع الراء و  رالْقَمو  
41  
  

 ذُرِّيتهم
  

أثبت األلف بعد الياء على اجلمع 
  وكسر التاء واهلاء 

  ذُرِّياِتهِم 
  

أسكن اخلاء واخـتلس فتحتـها    يِخصِّمونَ  49
  ) وجهان(

 

  مرقًِدنا هذَا   ال سكت بني الكلمتني  هذَاسمرقًِدنا  52
55  لِشلِ  أسكن الغني غغش  
  وأَنُ اعبدونِي  ضم النون وصال وأَِن اعبدونِي  61
68  
  

هكِّسنن 
  

فتح النون األوىل وأسكن الثانيـة  
  وضم الكاف وخففها 

 
 هكُسنن  

  تعِقلُونَ  قرأ بالتاء بدل الياء يعِقلُونَ  68
70  ِذرنِل قرأ بالتاء بدل الياء ِليِذرنت  
76  نكزحزِنك   ضم الياء وكسر الزاي  يحي  
78،
79  

وهـ و ِهيأسكن اهلاء و  وهـ و يهو  

  

 سورة  الصافـات
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية



ـ  

 بِزِينِة الْكَواِكبِ  حذف التنوين بِزِينٍة الْكَواِكبِ  6
  الَ يسمعونَ   سني وخفف امليم أسكن ال الَ يسمعونَ  8
16،
53  

  

 أَِءذَا ِمتنا ـ أَِءنا
  
  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  
همزة واحـدة  بِ )أءنا(الثانية وقرأ 

  مكسورة على اإلخبار 

  أَاِْاذَا ِمتنا ـ إِنا 
  
  

  َءابآؤنا  أَو أسكن الواو أَوَءابآؤنا  17
36،
52  

ا ـ أَِئنأَِئنا ـ أَاْ لفا بني اهلمزتني وسهل الثانيةأأدخل كاِِأَاِْن كن  

60  وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِئفْكًا  86

  الثانية
  فْكًا اِِأَاْ

ـٰ 102 يينـ كسر الياء الثانية ـبيِّ اينب  

102  
  

 ،إِنِّي أَرى
كحأَنِّي أَذْب   

 فتح الياء وصال
  فتح الياء وصال 

  إِنِّي أَرى
 كحأَذْب أَنِّي  

  ستجِدنِي إِنْ  فتح الياء وصال ستجِدنِي إِنْ 102
106 وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
  نبِيئًا   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نبِيا 112
126 برو كُمبءينرفع اهلاء والبا اَهللا ر  برو كُمباُهللا ر 
130 اِسنيوكسر الالم زاد ألفاً بعد اهلمزة إِلْ ي   اِسنيآلِ ي  
142،
145 

وهأسكن اهلاء و  وهو  

  تذَّكَّرونَ  شدد الذال تذَكَّرونَ 155
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  سورة ص 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

مزتني وسـهل  أدخل ألفا بني اهل أَُءنزِلَ  8
  الثانية 

  نزِلَ أَااُ

13  
  

 اَأليكَِة
  

أسقط مهزة الوصل والقطع ونقل 
  حركتها إىل الالم وفتح التاء 

  ليكَةَ 
  

سهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   هـؤآلِء إِالَّ  15
  والقصر

ـؤإِالَّ ِ  اله  

  وِلي نعجةٌ  أسكن الياء وصال ووقفا  وِلي نعجةٌ  23
32  تببفتح الياء وصال إِنِّي أَح  تببأَح إِنِّي  
35  كِدي إِنعفتح الياء وصال ب  كإِن ِديعب  
41،
42  

اركُض  نُوعذَابِ  ضم نون التنوين وصالاركُضِنوعذَابٍ

 بِخاِلصِة ِذكْرى  حذف التنوين بِخاِلصٍة ِذكْرى  46
57  اقغَسف السنيخف و  اقغَسو  

  سخرِيا  ضم السني ِسخرِيا  63
  ِلي ِمن ِعلْمٍ   أسكن الياء وصال ووقفا  ِلي ِمن ِعلْمٍ  69
  لَعنِتي إِلَى  فتح الياء وصال لَعنِتي إِلَى  78
84  قالْحو قفاحلق(نصب القاف فَالْح (   قالْحو قفَالْح  

  

 زمــرال سورة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
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9  نخفف امليم أَم  نأَم  
11،
13  
  

تإِنِّي أُِمر 
 افإِنِّي أَخ  

  فتح الياء وصال فيهما
  

تأُِمر إِنِّي  
 افأَخ إِنِّي  

22  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
38  أَأَفَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَفَرمتي   
62  وهأسكن اهلاء و  وهو  
64  دبونِّي أَعرأْمخفف النون وفتح الياء  ت   دبأَع ونِيرأْمت  
  بالنبِيـِئني  خفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  ـنيبالنبِيِّـ  69
70  وهأسكن اهلاء و  وهو  

71،
73  

تمعا(فُِتح( شدد التاء تفُتِّح  ) معا (  

  

 سورة   غــــافـر
  قالـــون  اخلـــــالف  حفــص رقم اآلية

5  مهذْتأدغم الذال يف التاء فَأَخ  مهتفَأَخ  
6  تـ  زاد ألفا بعد امليم على اجلمع  كَِلماكَِلم ت  

  تدعونَ  قرأ بالتاء بدل الياء يدعونَ  20
26،
30  

32/افالياء وصالفتح إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  

  وأَن   حذف اهلمزة ، وفتح الواو  أَو أَن  26
  لَعلِّي أَبلُغُ  فتح الياء وصال لَعلِّي أَبلُغُ  36
37  رفع العني فَأَطَِّلع  فَأَطَِّلع  
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37  دصفتح الصاد و  دصو  
38  ِدكُموِن أَهبِعأثبت الياء وصال ات ات ِدكُمونِي أَهبِع 

40  وهأسكن اهلاء و  وهو  
41  وكُمعاِلي أَدفتح الياء وصال م  وكُمعأَد اِليم  

42  
  

وكُمعاْ أَدأَنو 
  

أثبت األلف وصال ووقفا وبعدها 
  مهزة فيصري من قبيل املنفصل 

أَناو  وكُمعأَد  
  

  أَمرِي إِلَى  فتح الياء وصال أَمرِي إِلَى  44
  يتذَكَّرون  قرأ بياء الغيبة تتذَكَّرون  58
78  اجرالقصـر  أسقط اهلمزة األوىل مع  َء أَم

  والتوسط
اج  رأَم  

  

 سورة   فصلــــت
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

9  كُمأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِئن
  الثانية 

   نكُمِاأَاْ

  نحساٍت  أسكن احلاء نِحساٍت  16
19  
  

ــر شحي مــو يو
  أَعداُء اِهللا 

قرأ بالنون املفتوحة وضم الشـني  
  ونصب اهلمزة 

 ــر شحن مــو يو
  أَعداَء اِهللا 

21  وهأسكن اهلاء و  وهو  
28  زآِءاُءجدأبدل اهلمزة الثانية واو ا مفتوحة  أَع  آُء وزآِء جدع  
44  ِميجأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءاْع

  الثانية
 ِميجَءاْاَع  
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44  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  ربِّي إِنَّ   )خبلف عنه (فتح الياء وصال ربِّي إِنَّ  50

52  أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَر متي  
  

 سورة   الشــورى
  قالـــون  اخلـــــالف فــصح رقم اآلية

4  وهأسكن اهلاء و  وهو  
5  كَادقرأ بالياء بدل التاء ت  كَادي  

9،11 19/وهكلها(و(أسكن اهلاء  وهو)كلها (  
  نؤِتِه ِمنها   كسر اهلاء بدون صلة ِمنهاےنؤِتِه  20
22،
25  

وهأسكن اهلاء و  وهو  

25  فْعلُونَ  قرأ بالياء بدل التاء لُونَتفْعي  
27  
  

هآُء إِنشي 
  

سهل اهلمزة الثانيـة وأبـدهلا واو   
  ) وجهان(مكسورة 

يشآُء  -يشآُء ِانه 
 هوِن  

28،
29  

وهكلها(و( أسكن اهلاء  وهو)كلها (  

  كسبتبِما  حذف الفاء كسبتفَبِما  30
  الْجوارِي ِفى  ثبت الياء وصالأ الْجوارِ ِفى  32
33  فتح الياء وزاد ألفا بعـدها علـى    الرِّيح

  اجلمع 
 احالرِّي  

35  لَمعيرفع امليم و  لَمعيو  
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49  
  

ـٰ آُء إِنشـثًاي 
  

سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا  
  ) وجهان(مكسورة 

آُء ِانشثًااي  
  ثًا ايشآُء وِنـ

رسـوالًيرِسلَ  51
وِحيفَي  

رفع الالم وأسكن اليـاء وصـال   
  ووقفا 

يرِسلُ رسـوالً  
وِحيفَي  

51  هآُء إِنشي 
  

سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا واوا  
  )وجهان(مكسورة 

 هآُء إِنشآُء  -يشي
 هوِن  

  

 سورة  الزخـــرف  
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

5  أَنْ كُنمكسر اهلمزة ت  متإِنْ كُن  
6 ،7 بِيبِيٍء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  نن  

كسر امليم وفتح اهلاء وزاد ألفـا   مهدا  10
  بعدها 

  ِمهادا 

17،
18  

وهأسكن اهلاء و  وهو  

فتح الياء وأسكن النون وخفـف   ينشؤا  18
  الشني 

  ينشؤا 

19  
  

ـِٰع اب نِدمحلر 
  

قرأ بالنون بـدل البـاء مسـكنة    
  وحذف األلف وفتح الدال 

  ِعند الرحمنِ 
  

19  
  
  
  

 أَشهِدوا
  
  

زاد مهزة مضمومة بعـد اهلمـزة   
األوىل وسهلها وأسـكن الشـني   
وأدخل ألفا بني اهلمزتني خبلف عنه 

  أَاوشهِدوا 
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  ) .وجهان( 

24  لَوأللـف  ضم القـاف وحـذف ا   قَــلَ أَو
  وأسكن الالم 

  لْ أَولَو اقُـ

33،
34  

وِتهِميكسر الباء ِلب  وِتهِمِلبِي  

  لَّما  خفف امليم لَّما  35
36  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
  يحِسبون  كسر السني يحسبون  37
38  ااجزاد ألفا بعد اهلمزة َءن ا اجَءان  
  تحِتي أَفَالَ  الياء وصالفتح تحِتي أَفَالَ  51
  أَساوِرةٌ   فتح السني وزاد ألفا بعدها  أَسوِرةٌ  53
  يصدونَ  ضم الصاد يِصدونَ  57
  َءاَاِلهتنا  سهل اهلمزة الثانية َءآاِلهتنا  58
68  فواِد الَ خِعبأثبت الياء ساكنة وصال ووقفا  ي  فوالَ خ اِديِعبي 
  يحِسبون  كسر السني يحسبون  80
صـري مـن قبيـل    فتأثبت األلف فَأَناْ أَولُ  81

  املنفصل 
لُ  افَأَنأَو  

84  وهمعا(و( أسكن اهلاء  وهو)معا (  
ـٰ  84 سهل اهلمزة األوىل مع التوسـط   هالسمآِء إِلَـ

  والقصر
 ِآ إِلَــهمالس  



ـ  

  وِقيلَه   تح الالم وضم اهلاءف وِقيِلِه  88
  تعلَمونَ  قرأ بتاء اخلطاب يعلَمونَ  89

  

 سورة   الدخـــــان
  قالـــون  اخلـــــالف  حفــص رقم اآلية

ـٰ  7 مبِّ الساِتررفع الباءو الس براِت امو 
19  فتح الياء وصال إِنِّي َءاِتيكُم  َءاِتيكُم إِنِّي  
  فَاسرِ   أبدل مهزة القطع مهزة وصل  فَأَسرِ  23
  تغِلي  قرأ بتاء التأنيث يغِلي  45

47  ِتلُوهضم التاء فَاع  لُوهتفَاع  
  مقَامٍ  ضم امليم مقَامٍ  51

  

 سورة اجلاثــــية
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  هزؤا  مهز الواو هزوا  9
11  رِجزٍ أَِليمٍ  كسر تنوين امليم زٍ أَِليمرِج  
  النبوَءةَ   أسكن الواو وزاد مهزة بعدها  النبوةَ  16
  سواٌء  رفع تنوين اهلمزة سواًء  21
23  أَأَفَرتسهل اهلمزة الثانية ي اَأَفَر تي  
  تذَّكَّرونَ  شدد الذال تذَكَّرونَ  23
35  مذْتخأدغم الذال يف التاء ات  متخات  
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  هزؤا  مهز الواو هزوا  35
37  وهأسكن اهلاء و  وهو  

  

 سورة  األحقـــاف
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

4،10 أَأَرمتسهل اهلمزة الثانية )معا(ي اَأَر متي  
8  وهأسكن اهلاء و  وهو  
9  

  
 إِالَّأَناْ
  

أثبت األلف وتصري حينئذ من قبيل 
  ) وجهان(املنفصل وحذفها 

  أَنآ إِالَّ -أَناْ إِالَّ 
  

12  ِذرنقرأ بتاء اخلطاب ِلي  ِذرنِلت  
15  
  

ـٰ ساـإِحن 
  

حذف اهلمزة وضم احلاء وأسكن 
  السني وحذف األلف 

  حسـنا 
  

  ) معا(كَرها  فتح الكاف )معا(كُرها  15
16  

  
أَحسـن...نتقَبلُ
  نتجاوز و

قرأ بالياء يف الفعلـني وضـمهما   
  ورفع النون يف أحسن 

  نسلُ ـ أَحقَبتي
 زاوجتـ ي  

  أَتِعدانِنِي أَنْ  فتح الياء وصال أَتِعدانِنِي أَنْ  17
19  مهفِّيوِليقرأ بالنون بدل الياء و  فِّيوِلنو مه  
21  اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  
ـٰ  23 ـٰ فتح الياء وصال ِكنِّي أَراكُمولَ  ِكنِّي أَراكُم ولَ
  الَ ترى  قرأ بتاء اخلطاب الَ يرى  25
25  مهاِكنسنصب النون م مهاِكنسم  
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ىل مع التوسـط  سهل اهلمزة األو أُولَـِئكأَوِليآُء  32
  والقصر 

ِلياُ أَو  أُولَـِئك  

  

 سورة  حممـــــد
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

2  وهأسكن اهلاء و  وهو  
فتح القاف وزاد ألفا بعدها وفتح  قُِتلُوا  4

  التاء 
  قَاتلُوا 

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   جآَء أَشراطُها  18
  والتوسط

ا  اجاطُهرأَش  

22  متيسلْ عكسر السني فَه  متِسيلْ عفَه  
26  مهاررفتح اهلمزة إِس  مهاررأَس  
ـٰ  38 ـٰ  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أَنتمهـ   ااَنتم هـ

  

 سورة  الفـــــتح
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
  علَيِه اَهللا رقق الم لفظ اجلاللة و،اهلاءكسر علَيه اَهللا  10
  فَسنؤِتيِه   قرأ بالنون بدل الياء فَسيؤِتيِه  10
17  هذِّبعـ ي ِخلْهدقرأ بالنون يف الفعلني بدل الياء  ي   هذِّبعـ ن ِخلْهدن 
24  وهأسكن اهلاء و  وهو  
 ِةاالتورِة ـ االتور  )وجهان(افتح األلف وقلله التوراِة  29
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 سورة   احلجـــرات 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  النبِيِء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النبِيِّ  2
  تِفيَء ِالَى  سهل اهلمزة الثانية تِفيَء إِلَى  9

  ميِّتا  كسر الياء وشددها ميتا  12
  

 ق سورة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص اآليةرقم 
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِءذَا  3

  الثانية 
  أَاِْاذَا 

30  منهقُولُ ِلجقرأ بالياء بدل النون ن   منهقُولُ ِلجي  
33،
34  

  ادخلُوا  نُمنِيبٍ  ضم نون التنوين وصال  ادخلُواِنمنِيبٍ

37  وهأسكن اهلاء و و وه  
ـٰ  40 بأَدكسر اهلمزة ـر باإِدر  
41  اِد ِمنأثبت الياء ساكنة وصال  املُن   ِمن اِدياملُن  

44  قَّقششدد الشني ت  قَّقشت  
  

  

 سورة   الذاريـــات
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
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40  وهأسكن اهلاء و  وهو  
  تذَّكَّرونَ لذالشدد ا تذَكَّرونَ  49

  

 ـورالطسورة 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
زاد ألفا بعد الياء وكسر التاء على  ذُرِّيتهم وما  21

  اجلمع
  ذُرِّياَِّتهِم وما 

28  هإِن وهعدفتح اهلمزة ن  هأَن وهعدن  
  ملُصيِطرونَ ا  قرأ بالصاد وجها واحدا يِطرونَساملُ  37
  يصعقُونَ  فتح الياء يصعقُونَ  45

  

 سورة  النجـــم
7  وهأسكن اهلاء و  وهو  

19  أَأَفَرمتسهل اهلمزة الثانية ي  متاَيأَفَر  
30  وهأسكن اهلاء و  وهو  
33  أَأَفَرتسهل اهلمزة الثانية ي  تاَيأَفَر  
35  وكن اهلاءأس فَه  وفَه  
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50  
  
  
  
  
  
  
  

 عادا اُألولَى
  
  
  
  
  
  
  

نقل حركة اهلمزة إىل الالم وأدغم 
التنوين يف الالم وحذف اهلمـزة  

  .ومهز الواو وأسكنها هذا وصال
أما عند اإلبتداء باألوىل فله ثالثـة  

  أوجه 
مزة مفتوحة وبعدها الم : األول 

مضمومة وبعدها مهـزة سـاكنة   
ومة وبعدها مهزة الثاين بالم مضم

  . ساكنة الثالث كحفص 

 
  

  عاد لُّؤلَى 
  
  

  أَلُؤلَى
  لُؤلَى
  اُألولَى

  
  وثَمودا فَما  نون الدال وثَموداْ فَما  51

  

 سورة القمـــر
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

  الداعيِ يقُولُ  أثبت الياء وصال الداعِ يقُولُ  8
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   ِقيلْؤأَ  25

  الثانية 
  لِْقي اُأَاْ

41  أسقط اهلمزة األوىل مع التوسـط   َء َءالَاج
  والقصر

َءالَ  اج  
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 ــنسورة الرمح
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص اآلية رقم

22   جرخضم الياء وفتح الراء ي    جرخي  

  

 سورة  الواقعـــــة
19  الَ يرتَفُونَ  فتح الزاي رتِفُونَوالَ يو  
47  
  
  

 ناِئأَِئذَا ـ أَ
  
  

أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  
الثانية وقرأ أإنا مـزة واحـدة   

  مكسورة على االخبار

  ذَا ـ إِنا ِاأَاْ
  
  

  أَو َءابآؤنا  أسكن الواو أَو َءابآؤنا  48
  )معا ( يتماَأَفَر لثانيةسهل اهلمزة ا )معا(يتمأَرأَفَ  58
59  متأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   )معا(َءأَن

  الثانية 
 متمعا ( َءاْاَن(  

  تذَّكَّرونَ  شدد الذال تذَكَّرونَ  62
95  وأسكن اهلاء لَه  ولَه  
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 سورة  احلديــد
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1 -2-
3 -4 

وهكلها(و( 
  

 أسكن اهلاء
  

 وهكلها (و (  
  

ـٰ  11 ضفَيرفع الفاء ِعفَه ضافَي ِعفُه  
14  
  

اجرَء أَم 
  

أسقط اهلمزة األوىل مع القصـر  
  والتوسط

اج  رأَم  
  

24  
  

نِيالْغ وفَإِنَّ اَهللا ه
 ِميدالْح  

  حذف ضمري املنفصل
  

  نِـيفَإِنَّ اَهللا الْغ
ِميدالْح   

  النبوَءةَ   أسكن الواو وزاد مهزة بعدها النبوةَ  26
  

  سورة اادلـــة 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

2 -3  
  

ـٰ  )معا(هِرونَيظَ
  

فتح الياء وشدد الظـاء وحـذف   
  األلف وشدد اهلاء 

  يظَّـهرونَ 
  

ـٰ  2   الَِّءلا حذف الياء ـِئيالَّ
  ِليحزِنَ  ضم الياء وكسر الزاي  ِليحزنَ  10
11  
  

ـٰ ِلسِاملَج 
  

أسكن اجليم وحذف األلف على 
  اإلفراد 

  املَجـِلسِ 
  

13  مفَقْتأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءأَش
  الثانية 

مفَقْتَءاْاَش  
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  ويحِسبونَ  كسر السني ويحسبونَ  18
  ورسِلي إِنَّ  فتح الياء وصال ورسِلي إِنَّ  21

  

 سورة احلشــر
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1  وهأسكن اهلاء و  وهو  
2  مهوتيكسر الباء ب  مهوتبِي  

14  مهبسحكسر السني ت  مهِسبحت  
16  اففتح الياء وصال إِنِّي أَخ  افأَخ إِنِّي  
24  وهاهلاءأسكن و  وهو  

  

 سورة املمتحـنة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1  
  

لَماْ أَعأَنو 
  

أثبت األلف وتصري حينئذ من قبيل 
  املنفصل 

 لَمآ أَعأَنو  
  

  يفْصلُ   ضم الياء وفتح الصاد يفِْصلُ  3
  ) معا ( إِسوةٌ  كسر اهلمزة )معا(أُسوةٌ 6- 4

  والْبغضآُء وبدا   أبدل اهلمزة الثانية واوا مفتوحة  بغضآُء أَبداوالْ  4
 النبِي إِذَا  12

  
خفف الياء وزاد بعـدها مهـزة   
مضمومة وسهل اهلمـزة الثانيـة   

  )وجهان(وأبدهلا واوا مكسورة 

  النبِيُء ِاذَا 
  النبِيُء وِذَا
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 سورة  الصــف
  قالـــون  فاخلـــــال حفــص رقم اآلية

1  وهأسكن اهلاء و  وهو  
6  رووجهان (فتح األلف وقللها اِةالت(  رور - اِةالتوةاالت 
6  همِدي اسعفتح الياء وصال ب  هماس ِديعب  ِ  
7  وهأسكن اهلاء  و  وهو  
  مِتم نوره  نون امليم ، وفتح الراء ، وضم اهلاء مِتم نورِِه  8

14  
  

 أَنصار اِهللا
  

نون الراء ، وزاد الم اجلر قبل لفظ 
  اجلاللة

  ِهللا اً أَنصار
  

  أَنصارِي إِلَى  فتح الياء وصال أَنصارِي إِلَى  14
  

 ــةسورة اجلمع
3  وهأسكن اهلاء و  وهو  
5  رووجهان(فتح األلف وقللها ةَ االت (  رور – اةالتوةاالت 

  

 سورة املنافقـون
  يحِسبونَ  كسر السني يحسبونَ  4
  لَوواْ  خفف الواو لَوواْ  5

11  ااجلُهأسقط اهلمزة األوىل مع القصـر   َء أَج
  والتوسط

ا  اجلُهأَج  
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 لتغابــناسورة 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1  وهأسكن اهلاء و  وهو  
9  ِخلْهديـ و كَفِّرقرأ بالنون يف الفعلنيي  ِخلْهدنـ و كَفِّرن 

  

 سورة الطـالق 
1  
  
  

 النبِي إِذَا
  
  

خفف الياء وزاد مهزة بعدها وعليه 
ــدهلا واوا  ــة ويب ــهيل الثاني تس

  ) وجهان(مكسورة 

  النبِيُء ِاذَا 
  النبِيُء وِذَا

  
1  وِتهِنير الباءكس ب وِتهِنبِي  
3  وأسكن اهلاء فَه  وفَه  
ـٰ  3 رِِهبنون الغني وفتح الراء ـِلغُ أَم  اب هرِلغٌ أَم  

ـٰ  4   ) معا(والالِء  حذف الياء )معا(ـِئيوالَّ
  نكُرا  ضم الكاف نكْرا  8

  مبينـٍت  فتح الياء مبيِّنـٍت  11
11  ِخلْهدقرأ بالنون ي  ِخلْهدن  

 سورة  التحريــــم
1  بِيبِيُء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النالن  
2  وهأسكن اهلاء و  وهو  
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3  
  
  

 النبِي إِلَى
  
  

خفف الياء وزاد مهزة مضـمومة  
بعدها وعليه تسهيل اهلمزة الثانية 

  ) وجهان(ويبدهلا واوا مكسورة 

  ى النبِيُء ِالَ
  النبِيُء وِلَى

  
ـٰ  4   هرا اتظَّ شدد الظاء ـهراتظَ
5  ِدلْهبفتح الباء وشدد الدال ي   دِّلْهبي  
8 -9 بِيـ الن بِيبِيُء   خفف الياء وزاد مهزة بعدها  النبِيَء ـ النالن 

 وكُتبِِه  12
  

كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفا 
  فراد بعدها على اإل

  وِكتـبِِه 
  

  

 ــلكملـسورة ا
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

1،2،4 ِهيـ و وهأسكن اهلاء و  يهـ و وهو  
7 -14 

16  
متَءأَِمن 

  
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل  

  اهلمزة الثانية 
 متَءاْاَِمن  

  
16-
17  

) معا(السمآِء ين   ثانية ياء مفتوحة أبدل اهلمزة ال )معا(السمآِء أَنْ

27  أشم كسرة السني ضما  ِسـيئَت   ـُيئَت   ِس
28،
29  

أَأَرمتمعا(ي( سهل اهلمزة الثانية اَأَر متي)معا (  

 سورة  القلـــــم
7  وهأسكن اهلاء و  وهو  

  أَنُ اغْدوا  ضم النون وصال أَِن اغْدوا  22
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  يبدِّلَنا   فتح الباء وشدد الدال لَنايبِد  32
48،
49  

وهمعا(و( أسكن اهلاء  وهو)معا (  

51  كِلقُونزفتح الياء لَي  كِلقُونزلَي  
  

 سورة احلاقـــة
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
12  
21  
42  

 أُذُنٌ
 وفَه  

  تذَكَّرونَ 

 أسكن الذال
   أسكن اهلاء
  شدد الذال 

  أُذْنٌ 
 وفَه  

  تذَّكَّرونَ 

 سورة  املعــــارج
  سالَ  أبدل اهلمزة ألفا سأَلَ  1

  يومِئٍذ فتح امليم يوِمِئٍذ  11
  نزاعةٌ  رفع تنوين التاء نزاعةً  16
ـٰ  33 هبِشاِتهِمحذف األلف بعد الـدال علـى    د

  اإلفراد 
  دِتهِم ابِشهـ

  نصبٍ   فتح النون وأسكن الصاد  نصبٍ  43

  υـــوح  سورة ن
  أَنُ اعبدوا  ضم النون وصال أَِن اعبدوا  3
  دعآِءي إِالَّ  فتح الياء وصال دعآِءي إِالَّ  6
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9  تلَنفتح الياء وصال إِنِّي أَع  تلَنأَع إِنِّي  
  ودا  ضم الواو ودا  23
28  ابِمنؤم ِتيا  أسكن الياء وصال ووقفا يِمنؤم ِتييب  

  سورة الــجـن 
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية

3،4،6 هأَنكسر اهلمزة )كله(و  هإِنو  
  وإِنا ظَننا  كسر اهلمزة وأَنا ظَننا  5

  ظَنوا  وإِنهم كسر اهلمزة وأَنهم ظَنوا  7
  وإِنا  كسر اهلمزة وأَنا 13- 8

17  لُكْهسقرأ بالنون بدل الياء ي   لُكْهسن  
  وإِنه ملَاَّ  كسر اهلمزة وأَنه ملَاَّ  19
فتح القاف وزاد ألفا بعدها وفتح  قُلْ إِنما  20

  الالم 
  قَالَ إِنما 

  ربِّي أَمدا  الفتح الياء وص ربِّي أَمدا  25
  

 سورة املزمـــل
3  ضم الواو وصال أَوِ انقُص  انقُص أَو  

20  ثُلُثَهو فَهنِصثُلُِثِه  جر الفاء والثاء وكسر اهلاء فيهما  وِفِه ونِصو  

 ـــرسورة  املدث
5  زجالركسر الراء و  زالرِّجو  
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  نفَرة مست فتح الفاء مستنِفرة  50
  تذْكُرونَ  قرأ بالتاء يذْكُرونَ  56

 سورة  القيامــــة
  قالـــون  اخلـــــالف  حفــص رقم اآلية

3  بسحكسر السني أَي  ِسبحأَي  
7  رِقفتح الراء ب  قرب  

27  ناقٍسماقٍ  ال سكت بينهما رن رم  
36  بسحِس كسر السني أَيحأَي ب  
  تمنى  طابقرأ بتاء اخل يمنى  37

 سورة  اإلنســـــان
4  

  
أَغْلَِسالْـٰلسالًـٰو 
  

نون الالم وصال وأبدل التنوين ألفا 
  وقفا 

  

الً ِسالً وأَغْالسال
  سلَـِسال

15  
16  

 قَوارِيراْ
 اْ ِمنارِيرقَو  

نون الراء وصال وأبدل التنوين ألفا 
    فيهما وقفا

ا،قَوا  ارِيرارِيرقَو
  مِّن، قَوارِيرا

ـٰ  21 عمهأسكن الياء وكسر اهلاء   ِلي  اعهِمِلي  

 سورة  املرســـــالت
  نذُرا  ضم الذال نذْرا  6

  فَقَدرنا  شدد الدال فَقَدرنا  23
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ـٰجِ  33   ت الاجِمـ  زاد ألفا بعد الالم على اجلمع  لَتمـ

 لنـــــــبأسورة   ا
  قالـــون  اخلـــــالف حفــص رقم اآلية
  وفُتِّحِت  شدد التاء وفُِتحِت  19
  غَساقَا  خفف السني غَساقَا  25
  نالرحم ..رب  رفع الباء والنون فيهما الرحمنِ..ربِّ  37

 سورة  النازعـــــات
أدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   أَِءنا  10

  لثانية ا
  أَاِْنا 

  إِذَا  حذف اهلمزة األوىل على اإلخبار  ذَاِئأَ  11
16،
17  

بى اذْهحذف التنوين وصال ووقفا  طُو   بى اذْهطُو  

  تزكَّى  شدد الزاي تزكَّى  18
27  متأدخل ألفا بني اهلمزتني وسـهل   َءأَن
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