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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  المقـــدمــة

الخلق  والصالة والسالم على سيدنا محمد صاحب ،الحمد هللا الحكيم الحميد

  :وبعد ،وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الوعيد ،المجيد

وأحمده عز  ،فإنني أثني ثناء حسناً على ربي الذي الأحصي ثناء عليه

ه لي بتحقيق أمنيتي في إنجاز السلسة القراءاتية التي طلبت منه وجل على تيسير

فإن كل نعمة أحاطنا اهللا بها  ،وأسأله من فضله المزيد ،تسهيلها علي –سبحانه  –

  .فهي من إحسانه سبحانه

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

الثُّمر (و ،في قراءة اإلمام المكي عبد اهللا بن كثير) القمر المنير(و ،رواية شعبة

في القراءات  )عبير من التحبير(في رواية اإلمام قالون عن نافع و )اليانع

  .الثالث

ئمة وإن كثيراً من األقطار اإلسالمية تقرأ القرآن على روايات متعددة أل

ودول القرن  ،القراءات ومنها الشرق اإلفريقي المتمثل في دولة السودان

وقد حاولت أن  ،اإلفريقي وما جاورها حيث تقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو

أجد مصنفاً يذكر أصول هذه الرواية وتجويدها تفصيالً فلم يقع بين يدي كتاب 

إلى كتابة أصول رواية  فاستخرت اهللا سبحانه وتعالى فانشرح صدري ،في ذلك



  

الدوري والكلمات الفرشية له المخالفة لرواية حفص من طريق حرز 

  ).الشاطبية( األماني

وأقدم هذا الجهد المتواضع خدمة للمسلمين عموماً وأهل الشرق اإلفريقي 

  .ويثيبنا عليه وينفع به ،خصوصاً راجياً من اهللا تعالى أن يكتب له القبول

لكنه  ،جع لمن أراد أن يطلع أو يراجع أحكام الروايةوإن هذا السفر هو مر

فال يمكن لمن أراد أن يقرأ على رواية إال  ،ال يغني عن تلقي هذا العلم عن أهله

ومعينُه هم علماء القراءات المتصل سندهم بسيدنا رسول اهللا  ،أن ينهله من معينه

ρ وبعد ذلك يكون الكتاب عوناً له إن شاء اهللا تعالى.  

  )1(المؤلف

                                                           
ولـد يف محـاة يف    ،هو أبو احلسني حممـد نبـهان بـن حسـني بـن نبـهان مصـري        )1(

درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مث ضـعف   ،م1944/آذار/20هـ املوافق 1363/صفر/25
 ،والدراسات القرآنيةمث التحق مبعهد دار احلفاظ  ،بصره حىت كُف وهو يف السابعة عشرة من عمره

شـيخ قـراء    -يرمحه اهللا– وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد ،وخترج منه
مث انتقـل إىل مكـة املكرمـة سـنة      ،ودرس فيه ،وعني نائباً ملدير املعهد ،مدينة محاة يف عصره

 ،يزال فيها حىت اآلنودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى وهو ما ،م1981 -هـ 1401
    .إنه مسيع جميب ،أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان



  

  

  

  

  

  

  القسم األول

  أصول رواية اإلمام الدوري



  

  

  

  

 التَراجِم

هو زبان بـن العـالء التميمـي المـازني      :ترجمة أبي عمرو بن العالء

  .وقيل غير ذَِلك ،وقيل يحيى ،وقيل اسمه زبان ،البصري

وقرأ علـى الحسـنِ    ،وغيره ،سمع أنس بن مالك ،إمام العربية واإلقراء

رِير ،بي العاليةوأ ،البصوابـن كثيـرٍ    ،وعاصم بن أبي النَّجود ،وسعيد بن جبي

وعكرمة مولى ابن عباس  ،المكِّيτ، رمعحيى بن يوغيرهم ،وي.  

 ،أبـي فريـد األنصـاري   : جماعةٌ كثيرةٌ منهم: روى القراءةَ عنْه عرضاً

ويحيى اليزيدي.  

  .)2(توفِّي بالكوفة سنة أربعٍ وخمسين ومائة

  :اهراوِي

أوَّل  ،أبو عمر بن عبد العزيز األزدي الدوري النحوي :حفص الدوري - 1

وقـرأ القـراءات    ،وقرأ القراءت السبع المتـواترة  ،من جمع القراءات

 ،وقراءة يزيد بن القعقـاع  ،وأخذَ قراءة نافع ،قرأ على الكسائي ،الشاذة

أبي  وعن يحيى اليزيدي في قراءة ،وأبي بكر عن عاصم ،وقراءة حمزة

  .)3(وأخذَ عنْه القراءة جمع كبير ،وغيرهم ،عمرو

                                                           

، و األعالم 1/123: ، و النشر1/288غاية النهاية، : انظر ترمجته (2)
  .1/386: ، و وفيات األعيان3/53

ميـزان  : ، وانظـر 1/255،وغاية النهاية، 1/134النشر، : انظر (3)
  .اه246، توفِّي سنة 2/400: ، التهذيب1/261االعتدال، 



  

  

  

مقـرٌئ   ؛أبـو شـعيب   ،صالح بن زياد بن عبد اهللا السُّوسيُّ: السُّوسيُّ - 2

أخذَ القراءةَ عرضاً وسماعاً عن أبي محمـد يحيـى    ،ضابطٌ محرر ثقَةٌ

وقرأ على حفص قراءة عاصم، وأخذَ عنْه  ،)قراءة أبي عمرو(اليزيدي 

  .)4(مات وقد قارب السبعين سنة إحدى وستين ومائتين  ،لقراءة جماعةٌا

                                                           

  .1/134، و النشر 1/332: انظر الغاية (4)



  

  

  

  

  

  أوالً

  

  

  قسم األصول



  

  

  



  

  

  

  االستعاذة

واختلَفُـوا بعـد    ،اتَّفَقَ العلماء على أنَّ االستعاذةَ مطلوبةٌ ِلمن أراد القراءة

؛ذَِلك   جمهـور هل هذا الطلب على سبيل الندب؟ أم على سبيِل الوجوب؟ فذهب

  .)5(وأهُل األداء إلى أنَّها على سبيل الندب ،لماءالع

  باب البسملة

سواء كَان  ؛أجمع القرَّاء على اإلتيانِ بالبسملة عند االبتداء بأوَِّل كُّل سورٍة

واالنتقـال   ،ترك القراءة رأسـاً : والمراد بالقطْعِ ،االبتداء عن قطْعٍ أم عن وقٍْف

  .منها ألمرٍ آخر

والمراد التنفُّسِ: بالوقف عم السابقة رِ السورةعلى آخ الصوت ومع  ،قطْع

  .نيَّة استئناف القراءة

فـال   ؛وهذا الحكم عام في كُّل سورٍة من سورِ القرءان ِإالَّ سورة بـراءة 

  .خالفَ بين القرَّاء  في ترك البسملة عند االبتداء بِها

فال  ؛سُّورِ فيجوز ِلكُلٍّ منهم اإلتيان بالبسملة وتركهاوأمَّا االبتداء بأواسط ال

  .فرقَ في ذَِلك بين براءة وغيرها

فألحقَه بأوَِّلها فـي عـدمِ جـوازِ اإلتيـانِ      ؛واستثنى بعضهم وسط براءة

  .بالبسملة

  :خمسةُ أوجه دوريفلل ؛وأمَّا حكم ما بين كُّل سورتين

  :لى حذفهاواثنان ع ،ثالثة على إثبات البسملة

                                                           

  .10-9: البدور الزاهرة (5)



  

  

  

  .الوقفُ على آخرِ السورة وعلى البسملة

 التالية ،الوقف على آخرِ السورة بأوَِّل السورة ُل البسملةووص.  

بالبسملة ُل آخرِ السورةالتالية ،وص بأوَِّل السورة ِل البسملةوص عم.  

  .وصُل آخرِ السورة مع الَّتي تليها دون البسملة

  .ثُمَّ االبتداء بالتي تليها دون بسملة ،خرِ السورةالسَّكْتُ على آ

ممتنع هوج عليها ؛وهناك الوقف عبالبسملة م ُل آخرِ السورةوص هوو.  

  ميم الجمع

وكسرها إذا وقع  ،أسكن ميم الجمع إذا وقف عليها أو وقعت بين متحركين

 ]بِهِـمِ األسـباب   [ :وقبلها هاء مسبوق بكسر أو ياء ساكن مثـل  ،بعدها ساكن

هم [ ]األعلَون وأنتم[ مثل ،وتضم فيما سوى ذلك ]يريهِمِ اهللا  [ ]عليهِمِ القتال [

  .]المؤمنُون حقّاً

  الـمـــــــد

  .الزيادة :المد في اللغة

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

والياء  ،و الساكن المضموم ما قبلهوالوا ،األلف الساكنة المفتوح ما قبلها

  . أصلي وفرعي :الساكنة المكسور ماقبلها وهو قسمان

به  وهو الطبيعي وهو الذي التقوم ذات الحرف إال :األصلي :القسم األول

ويلحق بالطبيعي أربعة  .]حياتي  –قولوا  –مالك  [ :ومقداره حركتان مثل

  :مدود



  

  

  

حرف مد يناسب الحركة التي قبلها  هو إبدال الهمزة الثانية :مد البدل -1

  .] ِإيتاء –ُأوتوا  –آتى  [ومقدار مده حركتان مثل 

عليماً [  :هو إبدال التنوين المنصوب ألفاً لدى الوقف مثل :مد العوض -2

  .]لنسفعاً  ،وليكوناً ،حكيماً

إذا وقع هاء ضمير المذكر الغائب بين حرفين  :مــد الصلة -3

ر بواو إذا كان مضموماً أو بياء إذا كان مكسوراً، متحركين يوصل هاء الضمي

  :مثل

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

  )ومن آياتهي خلق( ← ] ومن آياته خلق السماوات [

نُولِّه، نصله   [ ،]28النمل[ ]ألقه  [  :ويستثنى من الصلة الكلمات التالية

] 75آل عمران[ ]يَؤده  [، ]20،الشورى145آل عمران[]نؤته  [، ]115النساء[]

  .حيث يجب تسكين الهاء فيها

  .فيها وجهان ]7الزمر[]يرضه  [ ـ وفي هاء

           ).يرضه لكم(إسكانها  :األول

  ).يرضهو لكم(صلتها بواو  :والثاني

زاد بعد الجيم همزة ساكنة ] 36،الشعراء111األعراف[ ] أرجه وأخاه [ـ 

  .)ه وأخاهأرجْئ(وضم الهاء من دون صلة 

  :الخمسة )حي طهر(األلف في هجاء الحروف 

في أول السورة يمد ألفه حركتين مع  )حي طهر(إذا وقع هجاء حروف 

  .)يا ،طا(وفتح ألف  )حا(وتقليل ألف  )ها ،را(إمالة ألف 



  

  

  

  .وهو ماكان سببه الهمزة أوالسكون :الفرعي :القسم الثاني

  .تصل ومنفصلوينقسم إلى م :ما كان سببه الهمز :أوالً

هو أن يأتي المد بعده الهمزة في كلمة واحدة ومقدار  :المد المتصلـ 1

  :مده ثالث حركات أو أربع حركات نحو

  .] النسيء –ليسوءوا  –جآءوا  [ 

هو أن يأتي المد في آخر الكلمة والهمز في أول  :المد المنفصلـ 2

  :نحو ،ع حركاتالكلمة الثانية بعدها ومقدار مده حركتان أو ثالث أو أرب

  .]قالوا آمنا  –َأنظرني إلى  –إنا أعطيناك   [  

في تقدُّم المتصل على المنفصل وفي تقدُّم المنفصل على  :مالحظة

  :المتصل

  :تقدم المتصل على المنفصلأ ـ 

  .إذا مد المتصل ثالث حركات يمد المنفصل بعده حركتين أو ثالث- 1

  .بعده حركتين أو أربعإذا مد المتصل أربع حركات يمد المنفصل - 2

  :تقدم المنفصل على المتصلب ـ 

  .إذا مد المنفصل حركتين يمد المتصل بعده أربع أو ثالث حركات- 1

  .إذا مد المنفصل ثالث حركات يمد المتصل بعده ثالث حركات- 2

  .إذا مد المنفصل أربع حركات يمد المتصل بعده أربع حركات- 3

  :إلى قسمينوينقسم  :ثانياً ما كان سببه السكون

  :وهو قسمان :ما كان سببه سكون عارض -1



  

  

  

وهو ما كان أصله مدا طبيعياً قبل أخر الكلمة  :أ ـ عارض للسكون

 [ :مثاله .الموقوف عليها بالسكون العارض ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست

  .]قد أفلح المؤمنون  ،الرحمن الرحيم ،علم القرآن .الرحمن

ء والواو الساكنان المفتوح ما قبلهما قبل آخر وهو اليا :ب ـ مد اللين

  .الكلمة الموقوف عليها بالسكون العارض

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

  .]خَوفْ

  :ـ ما كان سببه سكون الزم2

هو المد الذي يسبق الحرف المشدد أو الحرف الساكن سكوناً أصلياً في 

  .في الحرف ومقدار مده ست حركات الكلمة أو

  :و ينقسم الى أربعة أقسام

: مثل ،وهو أن يسبق حرف المد حرفاً مشدداً في الكلمة :كلمي مثقـل- 1

  .]أتحآجُّونِّي  ،والالضآلِّين [

وهو أن يسبق حرف المد حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً في  :كلمي مخفف - 2

  .] 51،91يونس[  ]آآلن  [مثل  .الكلمة

مثل  .هو المد في حرف الهجاء المدغم ثالثه فيما بعده :حرفي مثقل - 3

  .] طسم  [والياء في سين من  .]الم  [من  )الالم(األلف في 

مالم يدغم  )نقص عسلكم(وهو المد في هجاء الحروف  :حرفي مخفف - 4

وسائر الحروف . ]تلك آيات  ،طس ،الر ،نون والقلم  [ :مثل .ثالثه فيما بعده

  .الثمانية



  

  

  

  :تنبيه 

  .التوسط والطول) )عين((يجوز في ياء - 1

أول آل عمران مد الياء في ميم ست  ]اهللا  &الم  [يجوز في  - 2

  .حركات وقصرها حركتين لدى وصلها بلفظ الجاللة مع فتح الميم

يجوز في الكلمات األربع التالية إبدال همزة الوصل ألفاً مداً الزماً  - 3

  .ويجوز تسهيلها من غير مد

  .]143،144األنعام[  )آلذكرين(  ]آلذكرين  [

  .] 51،91يونس[  )آآلن(     ]آآلن  [

  .]81يونس[  )آلسحر(    ]آلسحر [

  .]59والنمل 59يونس[  )آهللا(       ]آهللا  [

  :األلفات التي تثبت وقفاً وتحذف وصالً

 [ ،]ال إله إال أنا فاعبدني[ :مهما كان موقعه في القرآن مثل ]أنا[ألف - 1

  .]فقال أنا ربكم األعلى 

  ]. 38الكهف[ ]لكنَّا هو اهللا  [ :من )لكنّا(ألف  - 2

كانت قواريرا قواريرا من  [  :األولى من قوله تعالى )قواريرا(ألف  - 3

  .وقفاً] 15اإلنسان [ ]فضة 

  ]السبيال ،الرسوال ،الظنونا [ :وال ألف وقفاً على الكلمات التالية- 4

  ].4اإلنسان[ ]سالسال  [ ] 10،66،67األحزاب[



  

  

  

أال  [ :بالنصب في أربعة مواضع وهي )ثمودا(تُـنَون كلمة : مالحظه*

   .]68هود [ ]إن ثموداً كفروا ربهم 

  .]38الفرقان [ ]وعاداً وثموداً وأصحاب الرس   [ :وأيضاً

  .]38العنكبوت [ ]وعاداً وثموداً وقد تبين لكم  [ :وأيضاً

  .]51النجم [ ]وثموداً فما أبقى  [ :وأيضاً

  :حذف المد اللتقاء الساكنين

إذا وصل حرف المد الذي في آخر الكلمة  :يحذف المد اللتقاء الساكنين

  :بالسكون الذي في أول الكلمة التي بعدها مثل

  .]قالوا اللهم  ،اهدنا الصراط ،محلي الصيد [

  

∗    ∗    ∗    ∗  



  

  

  

  الــهمــزة
 ،همزة قطع :جهر وهي قسمانهي حرف شديد متصف بالشدة وال :الهمزة

  .وهمزة وصل

  .هي التي تثبت ابتداء ووصالً :همزة القطع

  .هي التي تثبت ابتداء ال وصالً :همزة الوصل

  :همزة القطع :أوالً

همزة القطع إما أن تكون مع همزة أخرى في كلمة واحدة أوتكون مع 

  .همزة أخرى في كلمتين وإما أن تكون مفردة

  :ةالهمزتان في الكلم

التكون الهمزة األولى في الكلمة إال مفتوحة وتكون الهمزة الثانية مفتوحة 

  .أو مضمومة أو مكسورة

   .]َأَأعجمي  ،َأَألد ،َأَأنذرتهم [مثال المفتوحتين  

  .]َأِئنا، َأِئذا  [ :مثال المفتوحة والمكسورة

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

سهيل الهمزة الثانية في جميع األمثلة المتقدمة مع إدخال ألف قبل ويجب ت

  .المفتوحة والمكسورة قوالً واحداً

  .إدخال األلف وعدمه :ويجوز  قبل المضمومة وجهان

ـ تُزاد همزة االستفهام مع تسهيل الهمزة بعدها من دون إدخال في 

  .]49الشعراء، 71، طه 123في األعراف [ ] َأاَامنتم [فتقرأ  ]آمنتم   [



  

  

  

، ]58الزخرف [ ]َأاَالهتُنا  [ـ تسهل الهمزة الثانية من غير إدخال في 

  .حيثما وقعت ] أئمة [وكذلك الهمزة الثانية في كلمة 

األعراف [ ]إن لنا ألجراً  ،إنكم لتأتون [ـ تزاد همزة االستفهام في 

عدها مع تسهيل الهمزة ب]. 28العنكبوت [ ]لقومه إنكم لتأتون   [] 81،113

  )َأاان ،َأاانكم(وإدخال ألف بينهما 

  الهمزتان في الكلمتين

 .متفقتان ـ مختلفتان :الهمزتان في كلمتين قسمان

 :على ثالثة أنواع أ ـ الهمزتان المتفقتان في الكلمتين

 .مفتوحتان  ــ مضمومتان ــ مكسورتان        

القصـر اعتـدادا   ويجب في األنواع الثالثة إسقاط الهمزة األولى مع جواز 

وجواز التوسط اعتـدادا بحـذف    ،بحذف الهمزة األولى ألنه من قبيل المنفصل

 .الهمزة الثانية ألنه من قبيل المتصل

 :األمثـــلـة

 ).َأحــد جــا( ← ] جـاء َأحـد  [

 ).جــا َأمـرنا( ←  ] جـاء َأمـرنا  [

 ).أوليا ُأولئك( ←  ] أوليــاء ُأولئك [

 ).من السما إن(  ← ] نمن السماء ِإ [

 :ب ـ الهمزتـان المختلفتـان في الكلمتين

 :تنقسم الهمزتان المختلفتان في الكلمتين إلى خمسة أقسام     

  .ـ مفتوحة مضمومة  ـ مفتوحة مكسورة ـ مضمومة مفتوحة

 .ـ مضمومة مكسورة ـ مكسورة مفتوحة



  

  

  

هـا همـزة   ـ إذا جاءت همزة مفتوحة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أول 1

   :مثل ؛مضمومة وجب تسهيل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والواو

 ). جـاء اُمـة( ←  ] جـاء ُأمـة  [

ـ إذا جاءت همزة مفتوحة في آخركلمة ووصلت بكلمـة أولهـا همـزة     2

  :مثل ،مكسورة وجب تسهيل الهمزة الثانية ما بين الهمزة والياء

 ). تـفيء الى( ←  ] تـفيء ِإلى [

ـ إذا جاءت همزة مضمومة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أولها همـزة   3

 :مـثل ،مفتوحة وجب إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

 ).السفهاء وال( ←  ] السـفهاء َأال  [

ـ إذا جاءت همزة مضمومة في آخر كلمة ووصلت بكلمة أولها همـزة   4

 :مكسورة فيجوز فيها وجهان

 :مثل ،الثانية ما بين الهمزة والياءأ ـ تسهيل الهمزة 

 ).يشاء الى( ←  ] يشاء ِإلى [

 :مثل ،ب ـ إبدال الهمزة الثانية واوا مضمومة

 ). يشاء وِلى( ←  ] يشاء إلى [

ـ إذا جاءت همزة مكسورة في آخركلمة ووصلت بكلمة أولهـا همـزة    5

 :مثل ،مفتوحة وجب إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

  ).من السماء يوائتنا( ←  ] السماء َأوائتنامن  [

  :الهمز المفرد

التوبة [ ] يضاهون  [ :]يضاهئون  [ـ تحذف الهمزة ويضم الهاء في 

30[.  



  

  

  

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

106[.  

  .]27هود [ ] بادئ الرأي [ :]بادي الرأي  [ـ يهمز ياء 

  .]51األحزاب [  ] تُرجئ [ :]تُرجي  [الياء في  ـ تهمز

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

  ].14سبأ [  ]منساته  [ :]منْسَأتَه  [ـ تبدل الهمزة ألفاً في 

  .]14الحجرات [ ]يأِلتكم  [ :] يلتْكُم [ـ يزاد همزة ساكنة بعد الياء في 

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

بفتح النون األولى وفتح السين ] 106البقرة [ ] نُنْسها [ـ تقرأ كلمة 

  .]نَنْسْأها  [وزيادة همزة ساكنة بعدها 

  :همزة الوصل

هي التي تثبت ابتداء وتسقط وصالً وتكون في أل التعريف من الحروف 

اسم  –امرأة  -امرؤ  –ابنة  –ابن  [ :وفي تسعة أسماء ذكرت في القرآن هي

  .]اثنين  -اثنان  –اثنتين  -اثنتان  –

   :وتكون في األفعال

  ).انصرنا -اضرب( :في أمر الثالثي مثل - 1

 –انطلَق (: وفي ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما مثل - 2

  ).استغفار–استغفروا  -استغفَر( ،)اختالف –انطلقوا 



  

  

  

  :همزة الوصل تحريك الساكن قبل

من   [:واذا سبقت همزة الوصل بساكن فُتح الساكن قبل أل التعريف مثل

  . ]الجنة والناس 

أو بواو جمع قبله مفتوح  ]الصيام عليكم  [ :وضم إذا سبق بميم الجمع مثل

  .]آتَوا الزكاة  [  :مثل

كما يضم الالم والواو إذا جاءا قبل همزة وصل في فعل مضموم الحرف 

  .ويكسر في ما سوى ذلك  ]قُل ادعوا اهللا أو ادعوا الرحمن  [ :لث مثلالثا

إذا وقع ميم الجمع بعد هاء مكسور وبعده همزة وصل يكسر  :مالحظة

  .]عليهِمِ األوليان  ،عليهِمِ القتال،قبلتهِمِ التي [ :الميم وصالً مثل



  

  

  

  :اإلدغــام
وهو  .اً كالثانيالتقاء حرف بحرف بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدد :هو

  .كبير وصغير :قسمان

هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك بحيث  :اإلدغام الكبير :أوالً

  .يصيران حرفاً واحداً مشدداً

   :مثل .التاء في الطاء :األمثلة

  ).بيطَّائفة(ــ تقرأ ــ  ]بيَّتَ طائفة  [

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

  .))أمنُنَات((

 ،تأمرونني(حيث أصلها  ]مكنِّي  ،أتحاجونِّي ،تأمرونِّي [ :ومثل

  ).مكنني ،أتحاجونني

هو التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران  :اإلدغام الصغير :ثانياً

  .حرفاً واحداً مشدداً كالثاني

  متماثل ومتقارب :وهو قسمان

  .هو تطابق الحرفين في المخرج والصفة :ـ المتماثل 1

   :األمثلة

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

  )ربحتِّجارتهم(  ]ربحتْ تجارتهم  [ :التاء في التاء

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



  

  

  

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

  ).واذكرَّبك(  ]واذكر ربك  [ :الراء في الراء

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

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

[.  

  ).اتقَوَّ أحسنوا(  ]اتقَوا وأحسنوا  [: الواو في الواو

وهكذا في كل حرفين متماثلين إال الواو والياء المديين فال إدغام فيهما 

  .]الذي يوسوس   [،]آمنوا وعملوا  [ :مثل

هو تقارب الحرفين في المخرج والصفة أو في  :ـ اإلدغام المتقارب 2

  .المخرج أو في الصفة

   :األمثلة

  :وتدغم في الفاء والميم :الباء :أوالً

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

  ).اذهفَّمن تبعك(  ]قال اذهب فمن تبعك  [     

  .]286البقرة[ )يعذِّمَّيشاء(  ] يعذب من يشآء [ :م

  .]42هود[ )اركمَّعنا(  ]اركب معنا  [    

 ،الزاي ،الجيم، الدال ،الثاء(:  وتدغم في ثمانية حروف وهي :التاء: ثانياً

  ).الظاء ،الطاء ،الصاد ،السين

  :األمثلة



  

  

  

  كيفية قراءته مـثـالـه  الحرف

  )كذبثَّمود(  ]كذبتْ ثمود  [  ث

  )نضججُّـلودهم(    ]ودهم نضجتْ جل [  ج

  )أجيبدَّعوتكما(  ]أجيبتْ دعوتكما  [  د

  )خبزدناهم( ]خبتْ زدناهم  [  ز

  )جاءسَّيارة(  ]جاءتْ سيارة  [  س

    )حصر صُّدورهم(    ]حصرتْ صدورهم  [  ص

  )قالطَّائفة(    ]قالتْ طائفة    [  ط

  )حملظُّهورهما(  ]حملتْ ظهورهما  [  ظ

 ،الذال ،الجيم ،الثاء ،التاء(  :غم بعشرة حروف وهيتد :الدال :ثالثاً

   ).الظاء ،الضاد ،الصاد ،الشين ،السين ،الزاي

  :األمثلة

  كيفية قراءته  مـثـالـه  الحرف

  )لقـتَّـاب(  ]لقد تاب  [  ت

  )يرثَّواب(  ]يرد ثواب  [  ث

  )لقَجـئتمونا(  ]لقد جئتمونا  [  ج

   ]ولقد ذرأنا  [  ذ

  ]ص  ذكر  [

  )قذَّرأناول(

   )صاذِّكر(



  

  

  

  )ولقزَّينا(  ]ولقد زينا  [  ز

  )قسَّمع(  ]قد سمع  [  س

  )قشَّغفها(  ]قد شغفها  [  ش

  )لقصَّدق اهللا(   ]لقد صدق اهللا  [  ص

   )قضَّلوا(  ]قد ضلوا  [  ض

  )فقظَّـلم(  ]فقد ظلم  [  ط

 ،لزايا ،الدال ،الجيم ،التاء( :وتدغم بستة حروف وهي :الذال :رابعاً  

  :)الصاد ،السين

  :األمثله

  كيفية قراءته  مثاله  الحرف

فنبذْتها، وإني  ،إذْ تبرأ [  ت

أخذْتُ  ،أخذْتم ،تخذْتم ،عذْت
[  

فنبتُّها، وإني  ،إتَّـبرأ(

 ،أختُّم ،عتُّ، اتختُّم

  ).أختُّ

  )إجَّاؤوكم(  ]إذ جاؤكم  [  ج

  )إدَّخلوا(  ]إذْ دخلوا  [  د

   ).وإزَّين(  ]وإذْ زين  [  ز

  )إسَّمعتموه(  ]إذْ سمعتموه  [  س

   )إصَّرفنا(  ]وإذْ صرفنا  [  ص



  

  

  

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

  :الم حرف مثل

  ).برَّفعه اهللا إليه(  ]بْل رفعه اهللا إليه  [

  ).قُرَّبي أعلم بعدتهم(  ]قْل ربي أعلم بعدتهم  [

  :وإظهار، مثاله ،إدغام :للراء الساكن مع الالم وجهان :اءالر :سادساً

  .)واستغفر لذنبك ،واستغفلِّـذنبك(  ]واستغفر لذنبك  [

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

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

   ).أورِتُّموها(  ]أورثتموها  [ :ت

  ).لبتَّ ،لبتُّم(  ]لبثْتَ  ،لبثْـتُم [   

  ).لكَّيلهذ(  ]يلهثْ ذلك  [ :ذ

  

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

   :الستة

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

  :األمثلة

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



  

  

  

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

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

تدغم النون الساكنة والتنوين في ستة حروف مجموعة في  :اإلدغام :ثانياً

  :وينقسم إلى قسمين .))يرملون((

  .وبغير غنة ،بغنة 

  ).ينمو(ويكون في حروف  :ـ اإلدغام بغنة1

   :أمثلته

  كيفية قراءته  مثاله  الحرف 

  من يقول  الياء
      
  غنة     
  مــيقول 

  مـنَّـاصرين  من ناصرين  النون

  مـمَّـارج  من مارج  الميم

  غشاوةٌ ولهم  الواو
  

  غنة           
  غشاوة ولهم

  .ـ اإلدغام بغير غنة ويكون في الالم والراء2

  لِّلطاغين مرصاد  مرصاداً للطاغين  الالم

  مرَّبكم  من ربكم  الراء 

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

  :مثاله ،الباء

  .]من بيده ملكوت  ،عليم بذات ،األنْبياء [



  

  

  

النطق بالنون الساكنة أو التنوين على حالة متوسطة بين  :اإلخفاء :رابعاً

  :عند الحروف الخمسة عشر المتبقية ،ع بقاء الغنةاإلدغام واإلظهار م

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

وطريقة النطق باإلخفاء تالصق جزأي مخرج حرف اإلخفاء من دون 

   .ضغط عليهما حتى تستوفى الغنة

  :األمثــلة

  في التنوين  في كلمتين  في كلمة  الحرف

  ص

  ذ

  ث

  ك

  ج

  ش

  ق

  س

  د

  ط

  ز

  ف

  ت

  ض

  ظ

 ]مـنْـصورا [

  ]أنْـذرهم  [

  ]مـنْـثورا  [

  ]أنْكاال  [

  ]أنْجاكم   [

  ]منْشورا  [

   ]ينْقلبون  [

  ]اإلنْسان  [

  ]أنْدادا  [

  ]ينْطقون  [

  ]أنْزلناه  [

  ]أنْفسكم  [

  ]كنْتم  [

  ]منْضود  [

  ]ينْظرون  [

 ]من صيام[

  ]من ذا الذي  [

  ]من ثمرة  [

  ]أن كان  [

  ]أن جاءكم  [

  ]لمن شاء  [

  ]أن قد  [

  ]من ساللة  [

  ]من دآبة  [

  ]من طين  [

  ]فإن زللتم  [

  ]وإن فاتكم  [

  ]من تحتها  [

  ]من ضعف  [

  ]إال من ظلم  [

 ]بريحٍ صرصر [

  ]وطعاماً ذا [

  ]نطفة ثم  [

  ]أجرٍ كريم  [

  ]شيئاً جنات  [

  ]جباراً شقيا  [

  ]عفواً قديرا  [

  ]قيالً سالما  [

  ]نوان دانية ق [

  ]صعيداً طيبا  [

  ]يومئذ زرقا  [

  ]أزاً فال تعجل  [

  ]جنات تجري  [

   ]مسفرةٌ ضاحكة [

  ]ظالً ظليال  [



  

  

  

  

 أحـكــام المـيــم السـاآنة
   :للميم الساكنة عند حروف الهجاء ثالث حاالت

   .اإلظهارالشفوي ؛اإلخفاء الشفوي ؛اإلدغام الشفوي

   .تدغم الميم الساكنة في مثلها فقط :وياإلدغام الشف :أوالً

   :األمثـــلة

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

  .له حرف واحد هو الباء فقط :اإلخفاء الشفوي :ثانياً

ويالحظ عند اإلخفاء الشفوي واإلقالب تالصق الشفتين ببعضهما تالصقا  

من الباء والميم يخرجان ألن كال  ؛)أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا( ؛رقيقا

   .بانطباق الشفتين

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

   :األمثــــلة

  .]وأن احكم بينهم  ؛أنفسكم باتخاذكم ؛تلقون إليهم بالمودة [  

وأشد اإلظهـار عنـد الـواو     ؛وله ستة وعشرون حرفا :اإلظهار الشفوي :ثالثا

 .والفاء

   :األمثــــلة

  المثــــال  الحرف  المثـــال  الحرف

  أ

  ث

  ح

  د

  ]ظـلـمتم أنفسكم  [

  ]دياركم ثم  [

  ]غنمتم حالالً  [

  ]من قبلهم دمر  [

  ت

  ج

  خ

  ذ

  ]وأنتم تتلون  [

  ]إليكم جميعاً  [

  ]تسألهم خرجاً  [

  ]أيمانكم ذلك  [



  

  

  

  ر

  س

  ص

  ط

  ع

  ف

  ك

  ن

  و

  ]عليكم رقيباً  [

  ]أعمالكم سالم  [

  ]عليهم صلوات  [

  منهم طائفة  [

  ]منكم عشرون  [

  ]وارزقوهم فيها  [

] كنتم  أم[  

  ]ولكم نصف  [

  ]وقوبهم وجلة  [

  ز

  ش

  ض

  ظ

  غ

  ق

  ل

  هـ

  ي

  ]أم زاغت  [

  ]جعلناكم شعوباً  [

  ]فيكم ضعفاً  [

  ]إنكم ظلمتم  [

  ]عليهم غير  [

  ]لكم قياماً  [

  ]أوالدكم للذكر  [

   ]م هؤالء أنت [

  ]ذلكم يوعظ  [

  

  

∗    ∗    ∗    ∗  



  

  

  

  

  اإلمــالة والتقليل
  .لفظٌ بين األلف والياء :اإلمالة

  .لفظٌ بين األلف واإلمالة :التقليل

ـ يجب إمالة األلف المرسومة بالياء أو التي أصلها ياء إذا وقعت بعد الراء 

   :مثل

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

  :ل األلف الواقعة قبل الراء المجرورة المتطرفة مثلماـ وت

  ]مع األبرارِ  ،عذاب النارِ، باألسحارِ [

ـ وتقلل األلف المرسومة بالياء أو التي أصلها ياء إذا كانت على وزن كلمة 

  :مثل -المضمومة أو المكسورة أو المفتوحة - مثلثة الفاء  )فعلى(

  .]يسى، قَتْلى، يحيى ع ،حسنى، ضيزى ،الدُّنيا ،موسى [

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

ومن كان في  [  :في قوله تعالى] 72اإلسراء [ األولى  ]أعمى  [ ـ وتمال في

  .]هذه أعمى 

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

  .ان يائياًك

 ،عبس ،النازعات ،القيامة ،المعارج ،النجم ،طه( :والسور اإلحدى عشرة هي

  )العلق ،الضحى ،الليل ،الشمس ،األعلى



  

  

  

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

  .]رءاك  ،رآه ،رأى كوكباً [

  : قف عليها مثلأما إذا وقعت قبل ساكن فال تمال إال لدى الو

   .]رأى القمر، رأى الذين كفروا  [

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

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

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

  :المجرورة مثل ]الناس  [ـ وتمال ألف 

  .] للناسِ  [  ]ومن الناسِ  [ 

  .حيثما ورد ]التوراة  [ـ ويمال لفظ  

  أحـكـام الراء 
  :تفخيم الراء غير المتطرف :أوالً

 :تفخم الراء المتحركة بالفتح أو الضم في أول الكلمة وفي وسطها مثل 

  .]مفترون  ،روح القدس ،وتراهم ،رحمة[

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

  :مثل

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

وتفخم الراء إذا وقعت بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعالء في الكلمات 

   :التالية



  

  

  

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

  :ترقيق الراء غير المتطرف

بعده حرف  يرقق الراء إذا كان مكسوراً أو ساكناً بعد كسر أصلي وليس

   :استعالء في كلمة واحدة سواء وقع الراء في أول الكلمة أو في وسطها مثل

  .]مرية ،فرعون ،اِإلربة ،من أمرنا ،قرِيبا ،رِجاال ،رِزقا [

  :تفخيم الراء المتطرف

يفخم الراء المتطرف الموقوف عليه بالسكون إذا وقع بعد الفتح أو ألف 

  :غير ممالة أو ضم أو واو مثل

واستكبر، يؤثَر، للبشَر، بئس القرار، يدرك األبصار، ودسر، وسعر،  [

  .]والطور، وكتاب مسطور 

  :ترقيق الراء المتطرف

يرقق الراء المتطرف الموقوف عليه بالسكون إذا وقع بعد كسر أو ياء 

  :مثل ،ساكنة أو ألف ممالة

كبير، مع األبرارِ، فهل من مدكر، عند مليك مقتدر، والصلح خَير، العلي ال [ 

   ]باألسحارِ 

  وإذا وصل الراء المتطرف فيما بعده فحركته تحكم عليه تفخيماً وترقيقاً 

  الـالم
   :يغلظ الالم في لفظ الجاللة مالم يسبق بكسر مثل

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

  .]لكم يريد اهللا ليبين  ،معكم



  

  

  

  :ويرقق الم لفظ الجاللة بعد الكسر مثل

  .]ومن يؤمن بِاهللا  ،ومن يتقِ اهللا [ 

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

  ).سنه( ،)رحمه( ]سنت األولين  ،ربك

  ).كَأي( ]كَأين  [ :ـ يوقف بالياء على

  ،]78النساء [ ]فما ل هؤالء القوم  [في  )الالم(أو على ) ما(ى ـ يوقف عل

فما [ ،]7الفرقان [ ]ما ل هذا الرسول  [ ،]49الكهف [ ]ما ل هذا الكتاب   [

  .]36المعارج [ ]ل الذين كفروا 

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

  ،]49الزخرف [ ] ه الساحرأي [ ،]31النور [ ] َأيه المؤمنون [ 

  .]31الرحمن [ ]الثقالن  أيه  [ 

  

∗    ∗    ∗    ∗  



  

  

  

  

  اإلسكان والروم واإلشمام
األصل في الوقف اإلسكان على الحركات الثالث ويجـوز الـرَّوم علـى          

  .واإلشمام على الضمة ،الكسرة والضمة

  :الروم: أوالً

  . يكون إال في الكسرة أو الضمةو ال ،هو إسماع الحركة للقريب دون البعيد  -

  .)ال يمد فيه العارض(الرَّوم كالوصل   -

  .]ِإلَى السمآء [ ]عذَاب يومٍ َأِلــيمٍ [ ]الرحمنِ الرحيمِ [  ]والفَجرِ  [ :األمثلة

 ]  يننَستَع[ ]  رانشَقَّ القَمو[ ]  رمُّستَم حرس[ ]  يمظع ذَابم علَهو[  

 ] آءمَأمِ الس[ ]  آءالسُّفَه[.  

  

  :اإلشمــام: ثانياً

هو تحريك الشفتين بال صوت إشارة إلى الضمة المحذوفة بعيد الوقف علـى   -

  .و ال يكون إال على الضم ،الكلمة

ولَهم عـذَاب   [ ]سحر مُّستَمر  [ ]وإياك نستعين  [ ،]وانشق القمر  [ :األمثلة

 يمظَأ [ ]ع آءممِ الس[ ]  آءالسُّفَه[   

  :ويوقف بالسكون فقط على الكلمة المتحركة اآلخر بالفتح، مثل

 ]   سأصليه سقر[ ]  تسعة عشر[ ]  إهدنا الصراط المستقيم[   

 ،]هذا صراط مستقيم [ :ويسقط التنوين في الروم واإلشمام وتبقى الحركة

  .]من مارج من نارٍ  [



  

  

  

  :في الحركة العارضة بل الوقف باإلسكان فقط وال روم وال إشمام

  .]قالت إمرأة العزيز [ ،]عليكم الصيام   [ 

  

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

  .والخالف دائر فيها ما بين الفتح واإلسكان

أو المكسورة وجب ـ إذا وقعت ياء المتكلم قبل همزة القطع المفتوحة 

  :فتحها مثل

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

  ).لي آية(  ]لي آية  [           

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

  ).ربي إن(  ]ربي إن لي  [             

  :ويستثنى من ذلك الياءات التالية التي يجب إسكانها

  .]152رةالبق[  ]فاذكروني أذكركم  [

  .]52آل عمران[  ]أنصاري إلى  [

  .]14األعراف[  ]أنظرني إلى يوم  [

  .]143األعراف[  ]أرني أنظر  [

  .]49التوبة[  ]والتفتني أال  [

  .]47هود[  ]وترحمني أكن  [



  

  

  

  .]51هود[  ]فطرني أفال  [

  .]13يوسف[  ]ليحزنني أن  [

  .]33يوسف[  ]مما يدعونني إليه  [

  .]100يوسف [  ]إخوتي إن ربي  [

  .]108يوسف[  ]سبيلي أدعو  [

  .]36الحجر[  ]فأنظرني إلى يوم  [

  .]71الحجر[  ]بناتي إن كنتم  [

  .]69الكهف[  ]ستجدني إن شاء اهللا  [

  .]43مريم[  ]فاتبعني أهدك  [

  .]125طه[  ]لم حشرتني أعمى  [

  .]52الشعراء[  ]بعبادي إنكم متبعون  [

  .]19النمل[  ]أوزعني أن  [

  .]40النمل[  ]ليبلوني أأشكر  [

  .]27القصص[  ]ستجدني إن شاء اهللا  [

  .]34القصص[  ]  يصدقني إني [

  .]102الصافات[  ]ستجدني إن شاء اهللا  [

  .]78ص[  ]لعنتي إلى  [

  .]79ص[  ]فأنظرني إلى يوم  [



  

  

  

  ]64الزمر[  ]تأمروني أعبد  [

  .]26غافر[  ]ذروني أقتل  [

  .]41غافر[  ]وتدعونني إلى النار  [

  .]43غافر[  ]إنما تدعونني إليه  [

  ].60غافر[  ]ادعوني أستجب لكم  [

  .]15األحقاف[  ]أوزعني أن  [

  .]15األحقاف [  ]ذريتي إني تبت  [

  .]17األحقاف[  ]أتعدانني أن  [

  .]21المجادلة[  ]ورسلي إن اهللا  [

  .]14الصف[  ]أنصاري إلى  [

  .]10قونالمناف[  ]لوال أخرتني إلى  [

  :ـ وتفتح الياء قبل همزة الوصل في المواضع التالية

  .]124البقرة[ ] عهدي الظالمين [

  .]144األعراف [  ]إني اصطفيتك  [

  .]41،42طه[ ]لنفسي اذهب  [

  .]30طه[ ]أخي اشدد  [

  .]42،43طه[ ] ذكري اذهبا [

  .]27الفرقان [ ]ياليتني اتخذت  [



  

  

  

  .]30الفرقان[ ]قومي اتخذوا  [

  .]6الصف[  ] من بعدي اسمه [

  :ـ وتسكن الياء خالفاً لحفص في المواضع التالية

  .]125البقرة[  ]بيتي للطائفين  [

  .]20آل عمران[  ]أسلمت وجهي هللا  [

  .]79األنعام[  ]وجهت وجهي للذي  [

  .]105األعراف[  ]معي بني إسرائيل  [

  .] 8التوبة[  ]معي عدوا  [

  .]22اهيمإبر  [ ]ماكان لي عليكم  [

  .]67،72،75الكهف[ ]معي صبراً  [

  .]18طه   [ ]ولي فيها مآرب  [

  .]24األنبياء[ ]ذكر من معي وذكر [

  .]26الحج[ ]بيتي للطائفين  [

  .]62الشعراء[ ]إن معي ربي سيهدين  [

  .]118الشعراء[ ]ومن معي من المؤمنين  [

  .]20النمل[ ] ما لي ال أرى الهدهد [

  .]34صصالق[  ]معي ردءاً  [

  .]56العنكبوت[ ]ياعبادي الذين آمنوا  [



  

  

  

  .]23ص[  ]ولي نعجة  [

  .]69ص[  ]ما كان لي من علم  [

  .]53الزمر[  ]ياعبادي الذين أسرفوا  [

  .] 82نوح[  ]بيتي مؤمناً  [

  .]6الكافرين[  ]ولي دين  [

  

  :ياءات الزوائد
  .ال وقفاًهو الياء المحذوف خطاً الثابت لفظاً وصالً  :الياء الزائد

  :تثبت الياء وصال ال وقفا في الكلمات التالية

  .]186البقرة[)دعوة الداعي إذا(  ]أجيب دعوة الداعِ  [

  .]186البقرة)[إذا دعاني فليستجيبوا(   ]إذا دعانِ  [

  .]197البقرة)[واتقوني ياأولي األلباب(  ]واتقونِ  [

  .]175آل عمران[ )وخافوني إن كنتم( ]وخافونِ  [

  .]44المائدة[ )واخشوني وال تشتروا(  ]واخشونِ  [

  .]80األنعام)[ وقد هداني والأخاف( ]وقد هدانِ  [

  .]195األعراف[ )ثم كيدوني فال (  ]ثم كيدونِ فال  [

  .]46هود [ )فال تسألني ماليس(  ]فال تسألنِ  [

  .]78هود[ )والتخزوني في ضيفي(  ] وال تخزونِ  [



  

  

  

]  105هود [ )يوم يأتي التكلم(  ]يوم يأت[.  

  .]66يوسف[ )حتى تؤتوني موثقا(  ]حتى تؤتونِ  [

  .]22إبراهيم [ )أشركتموني من قبل(  ]أشركتمون من  [

]  40إبراهيم[ )وتقبل دعائي ربنا(   ]وتقبل دعاء[.  

  .]62اإلسراء[ )لئن أخرتني إلى يوم( ]لئن أخرتنِ  [

]  17،الكهف97اإلسراء[ )منفهو المهتدي و( ]فهو المهتد[  

  .]24الكهف[ )أن يهديني ربي ألقرب( ]أن يهدينِ  [

  .]39الكهف[  )إن ترني أنا أقل(   ]إن ترنِ  [

  ]40الكهف[  )أن يؤتيني خيرا( ]ربي أن يؤتينِ  [

  .]64الكهف[  )نبغي فارتدا( ]ما كنا نبغِ  [

  .]66الكهف[  )أن تعلمني مما( ]على أن تعلمنِ  [

  .]93طه[  )أال تتبعني أفعصيت(    ]ال تتبعنِ أ [

]  25الحج[  )البادي ومن يرد(  ]العاكف فيه والباد[.  

  .]36النمل[  )أتمدونني بمال(   ]أتمدوننِ  [

  .]13سبأ) [ الجوابي وقدور(   ]وجفان كالجوابِ  [

  .]38غافر[ )اتبعوني أهدكم( ]يا قوم اتبعونِ  [

  .]32الشورى) [ الجواري في البحر( ]ومن آياته الجوارِ  [

  .]61الزخرف[ )واتبعوني هذا صراط(  ]بها واتبعونِ  [



  

  

  

]  68الزخرف[  )ياعبادي الخوف( ]ياعباد[.  

]  41ق[  )المنادي من مكان(  ]المناد[.  

  .]6القمر[  )الداعي إلى شيء(   ]يدعو الداعِ  [

  .]8القمر[  )إلى الداعي يقول( ]إلى الداعِ  [

  .]4الفجر[  )يسري هل(   ]إذا يسرِ  [

  :تـنـبـيـهان

أسقط ] 15،16الفجر[]أهانن كال  [، ]ربي أكرمنِ وأما  [ :قوله تعالى- 1

  :الياء فيهما وقفاً وله في الوصل وجهان

  .اإلثبات -ب  ،الحذف وهو األشهر -أ

تقرأ كحفص  بإثبات الياء مفتوحة ]  36النمل[  ]فما آتاني اهللا  [ياء - 2 

  ).وجهان(وثابتة ومحذوفة وقفا  ،وصال

  

& & & &  



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  ثانياً

  
  الكلمات الفرشية
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  القصر والتوسط

  جا أمر اهللا

  وما نزل  شدد الزاي  وما نَزل  16
  عليهِمِ األمد  كسر الميم وصالً   عليهِم األمد  16
    قللها   )معاً(الدنيا  20
    أمالها   فتراه  20
  َأتاكم  حذف األلف بعد الهمزة  ءاتاكم  23

     أمالهما  للناسِ،آثارِهم  25،27
  ارسلن  أسكن السين  رسلَنا  25
أدغم الراء في الالم بخلـف    ويغفر لكم  28

  عنه

  ويغفر لكم

  ويغفلّكم

 .نـهاية سورة الحديد والجزء السابع والعشرين

&    &    &     & 
  .بداية الجزء الثامن والعشرين

  



  

  

  

  

  سـورة الـمـجــادلــة
  رواية الدوري  الـــبــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  قسمع  في السين أدغم الدال  قد سمع  1
يظـــاهرون   2

  )معاً(

فتح الياء وشدد الظـاء وحـذف   

  األلف وشدد الهاء مفتوحة

  يظَّهَّرون

حذف الياء وله في الهمزة وجهان   الالئي  2

التسهيل مع التوسـط والقصـر، 

  واإلبدال ياء ساكنة مع المد المشبع

وله في الوقف إبدالها ياء سـاكنة   

  وجهاً واحداً مع المد المشبع

  

  ،الالِ 

الالي  

     أمالهما  )معاً(للكافرين  4،5
    قللها   نجوى  7

8،9،101
2،13  

  ،التقوى)معاً(النجوى

  )معاً(نجواكم

    قللهن

  في المجلس  أسكن الجيم وحذف األلف  في المجالس  11
انشُـــــزوا   11

  فانشُزوا

انشـــــزوا   كسر الشين فيهما

  فانشزوا
  أااَشفقتم  هل الثانية أدخل ألفاً بين الهمزتين وس  أأشفقتم  13

     أمالها   النارِ  17
  ويحسبون  كسر السين  ويحسبون  18
  عليهِمِ الشيطان  كسر الميم وصالً   عليهِم الشيطان  19
  قلوبهِمِ اإليمان  كسر الميم وصالً   قلوبهِم اإليمان  22



  

  

  

  ∃نهاية سورة المجادلة   ∃
   

  سـورة الـحـشــر
  رواية الدوري  ـــيـــــانالـــبـ  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  1
     أمالهن  ديارِهم،األبصارِ،النارِ  2،3
  قلوبهِم الرعب  2،3

  عليهِم الجالء

قلـــوبهِمِ   كسر الميم وصالً 

  الرعب

ــيهِمِ  علــ

  الجالء
  يخَربون  فتح الخاء وشدد الراء  يخْرِبون  2

    ا مقلله  ، القربىالدنيا  3،7
     أمالهما  ارِهمالقرى،دي  7،8
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  اغفر لنا  10
  رؤف  حذف الواو  رؤوف  10

  إلخوانهِمِ الذين  كسر الميم وصالً   إلخوانهِم الذين  11
كسر الجيم وفتح الدال وزاد ألفـاً    جدرٍ  14

  بعدها وأمالها

  جِدارٍ

  تحسبهم  كسر السين  تحسبهم  14
    قللها   شتى  14
  إني أخاف  فتح الياء وصالً   ي أخافإن  16

     أمالهما  )معاً(النارِ  17،20



  

  

  

     أمالها   للناس  21
     قللها   الحسنى  24
  وهو  أسكن الهاء   وهو  24

  ∃نهاية سورة الحشر  ∃
   

  سـورة الـمـمـتـحــنـة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  فقضل  لضادأدغم الدال في ا  فقد ضل  1
ضم الياء وأسكن الفاء وفتح الصاد   يفصل  3

  مخففة

  يفْصل

  إسوة   كسر الهمزة فيهما  )معاً(ُأسوة   4،6
  البغضاء وبداً  أبدل الهمزة الثانية واواً مفتوحة   البغضاء أبداً  4

    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  واغفر لنا  5
    أمالهن  )معاً(الكفارِ،)معاً(ديارِكم  8،9،10،11

  تُمسكوا فتح الميم وشدد السين  تُمسكوا  10
   أدغم الراء في الالم بخلف عنه  واستغفر لهن  12

  ∃نهاية سورة الممتحنة    ∃
  

  سـورة الـصــف
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   )معا( وهو  7، 1



  

  

  

     قللها  )،معاًوقفاً(موسى،عيسى  5،6،14
  بعدي اسمه  فتح الياء وصالً   بعدي اسمه  6

6،7،  
13  

التوراة،افترى،

  وأخرى

     أمالهن

  متم نوره  نوَّن الميم ونصب الراء  متمُّ نورِه  8
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  يغفر لكم  12
   أنصاراً هللا  نوَّن الراء وجر لفظ الجاللة بالالم  كما أنصار اهللا  14

  ∃نهاية سورة الصف   ∃
  .نـهاية الحزب األول من الجزء التاسع والعشرين

&    &    &    &  
  .بداية الحزب الثاني

  

  سـورة الـجـمـعـة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  3
5  
6  

  التوراة،الحمارِ

  الناسِ

  أمالهن

  

  

  

  ∃الجمعة   نهاية سورة ∃
  

  سـورة الـمـنـــافـقــون
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  خشْب  أسكن الشين  خُشُب  4



  

  

  

  يحسبون  كسر السين  يحسبون  4
     قللها  أنى  4

  يستغفر لكم  5،6

  تستغفر لهم

أدغم الراء في الالم بخلف عنـه  

  فيهما 

   

  وأكون  فتح النونزاد واواً بعد الكاف و  وأكن  10
11  
  

أسقط إحدى الهمزتين مع القصـر    جاء أجلها

  والتوسط

  جا أجلها

  ∃نهاية سورة المنافقون   ∃
   

  سـورة الـتــغــابــن
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء  وهو  1
     أمالها   النارِ  10

  رسلهم  أسكن السين  رسلهم  6
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  ويغفر لكم  17

  ∃نهاية سورة التغابن  ∃
   

  سـورة الـطــالق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  فقظّلم  أدغم الذال في الظاء  فقد ظلم  1
  فهو  أسكن الهاء   فهو  3
  بالغٌ أمره  نوَّن الغين ونصب الراء  بالغُ أمرِه  3



  

  

  

  قجعل  أدغم الدال في الجيم  قد جعل  3
ولـه فـي الهمـزة     ،حذف الياء  والالئي  4

إبدالها ياء ساكنة مع المـد  :وجهان

  )يئسن(وإدغامها في ياء  ،المشبع

 .وتسهيلها مع التوسط والقصـر  

وله في الوقف إبدالها يـاء قـوالً   

  واحداً

  

  لم يالآل

  والآليَِّئسن

  الالِ 

  

الالي  

    أمالها  أخرى  
  مبيَّنات  فتح الياء  مبينات  11

  ∃نهاية سورة الطالق  ∃
 

  سـورة الــتـــحـــريـــم 
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو   أسكن الهاء   وهو   2
  فقصغت  أدغم الدال في الصاد  فقد صغت  4
  تظّاهرا  شدد الظاء  تظاهرا  4
  أن يبدله  الدال  فتح الباء وشدد  أن يبدله  5
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه   واغفر لنا  8

  .نهاية سورة التحريم والجزء الثامن والعشرين

&    &    &    &  
  .بداية الجزء التاسع والعشرين



  

  

  

  

  سـورة الــمــلــك
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو،وهي  ن الهاء أسك  ،وهي)جميعاً(وهو  1،7
  هتّرى  أدغم الالم في التاء وأمال الراء  هْل ترى  3
  ولقزينا  أدغم الدال في الزاي    ولقد زينا  5
  قجاءنا  أدغم الدال في الجيم  قد جاءنا  9

  أااَمنتم  أدخل ألفاً بين الهمزتين وسهل الثانية   أأمنتم  16
  السماء ين  ياء مفتوحة أبدل الهمزة الثانية  )معاً(السماء أن   16،17

     أمالها   الكافرين  28
  ينصركم  )وجهان(بإسكان واختالس ضمة الراء   ينصركم  20

  ∃نهاية سورة الملك  ∃
  

  سـورة الـقـــلــم
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وهو  أسكن الهاء   وهو  7
  بدلناي  فتح الباء وشدد الدال  يبدلنا  32
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاصبر لحكم  48

  وهو  أسكن الهاء   وهو  48،49
    أمالها  بأبصارِهم  51

  ∃نهاية سورة القلم  ∃



  

  

  

  

  سـورة الــحـــــاقــة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   أدراك  3
  كذبثّمود  اءأدغم التاء في الث  كذبتْ ثمود  4
     قللها   صرعى  7
  فهتّرى   وأمال الراء ،أدغم الالم في التاء  فهْل ترى   8
  ومن قبله  كسر القاف وفتح الباء  ومن قَبلَه  9

  فهو ،فهي  أسكن الهاء   فهو ،فهي يومئذ  16،21
  تذّكرون  شدد الذال   تذكرون  42
     أمالها   الكافرين  50

  ∃نهاية سورة الحاقة   ∃
   



  

  

  

  

  سـورة الــمـعــارج
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهما   نراه ،الكافرين  2،7
15،16
17،18  

  لظى،للشوى،

  تولى،فأوعى

     قللهن جميعاً

  نزاعةٌ  بالرفع  نزاعةً  16
حذف األلف بعـد الـدال علـى      بشهاداتهم  33

  اإلفراد

  بشهادتهم

  نَصب  أسكن الهاء فتح النون و  نصب  43

  ∃نهاية سورة المعارج   ∃
   

  سـورة نـــــوح
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  يغفلّكم  أدغم الراء في الالم بخلف عنه  يغفر لكم  4
  دعائي إال  فتح الياء وصالً   دعائي إال  6
  إني أعلنت  فتح الياء وصالً   إني أعلنت  9

  وولْده  ضم الواو وأسكن الالم  دهوولَ  21
وضـم   فتح الطاء وبعدها ألف وحذف الهمزة  خطيئاتهم  25

  الهاء
مخطَاياه  

     أمالها   للكافرين  26
     أدغم الراء في الالم بخلف عنه  اغفر لي  28
  بيتي مؤمناً  أسكن الياء  بيتي مؤمناً  28



  

  

  

 .لعشريننـهاية سورة نوح والحزب األول من الجزء التاسع وا

&    &     &     & 
  .بداية الحزب الثاني

   

  سـورة الــجـــــن
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وِإنه  كسر الهمزة فيهن جميعاً  وأنه  3،4،6
  وِإنا  كسر الهمزة فيهن جميعاً  وأنا  14،13،12،11،10،9،8،5

  وِإنهم  كسر الهمزة  وَأنهم  7
  نسلكه  بالنون بدل الياء  هيسلكْ  17
  قاَل ِإنما  بناها على الماضي  قْل إنما  20
  ربي أمداً  فتح الياء وصالً   ربي أمداً  25

  ∃نهاية سورة الجن  ∃
  

  سـورة الــمــــزمـــل
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  أو انقص  ضم الواو وصالً  أوِ انقص  3
  وِطاء  الواو وزاد ألفاً بعد الطاء كسر  وطئاً  6
     أمالها   النهارِ  7

20  وثلثَه جرهما  ونصفَه  هوثلث هونصف  
     قللها   مرضى  20

  ∃نهاية سورة المزمل   ∃



  

  

  

  
  

  سـورة الــمـــدثـــر
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  الرجز  كسر الراء  الرُّجز  5
    أمالهما  افرين، أدراكالك  10،27

     أمالهما  النارِ،ذكرى  31
زاد ألفاً بعد الذال وحذف الهمزة   إذْ أدبر  33

  وفتح الدال

  إذَا دبر

     قللها   التقوى  56

  ∃نهاية سورة المدثر  ∃
  

  سـورة الـقـيـــامــة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  أيحسب  نكسر السي  أيحسب  3،36
  يحبون،يذرون   بالياء بدل التاء  تحبون،تذرون  20،21

  مراق  وأدغم النون في الراء) من(ال سكت على   من راق  27
31،32
33،36  

  صلى،تولى،

  يتمطى،سدى

  قللهن جميعاً

  

   

رأس ) معاً(فأولى  34،35

  اآليتين فقط

     قللهما

  تُمنى  لهاقلبالتاء بدل الياء و  يمنى  37



  

  

  

38،39
،40  

  األنثى ،فسوى

  الموتى

     قللهن جميعاً

  ∃نهاية سورة القيامة   ∃
   

  سـورة اإلنـســـان
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   للكافرين  4

  إستبرٍق  بالجر  إستبرقٌ  21
    أدغم الراء في الالم بخلف عنه  فاصبر لحكم  24
  يشاؤون  ءبالياء بدل التا  تشاؤون  30

  ∃نهاية سورة اإلنسان  ∃
   

  سـورة الـمــرســالت
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وقّتت  بالواو بدل الهمزة  أقّتت  11
     أمالها   وما أدراك  14
     أمالها   قرارٍ  21
  جماالت  زاد ألفاً بعد الالم  جمالةٌ  33

 .لتاسع والعشريننـهاية سورة المرسالت والجزء ا

&     &     &     & 
  .بداية الجزء الثالثين 



  

  

  

   

  سـورة الـنــبــأ
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  وفتِّحت  شدد التاء  وفُتحت  19
  كانسَّراباً  أدغم التاء في السين  كانتْ سراباً  20
  غساقاً  خفف السين  غسَّـاقاً  25
  سماوات ربِ ال  37

  الرحمنِ

 ،رب  رفع الباء والنون

الرحمن  

  ∃نهاية سورة النبأ  ∃
   

  سـورة الـنــازعــات
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

10،27  
  

أدخل ألفاً بين الهمـزتين وسـهل     أإنا،أإذا،أأنتم

  الثانية فيهن

  أاانا،أااذا،

  أااَنتم
16  ىطو  بدون تنوين  طوى  

 –فسـواها   –فتخشـى   –تزكى  –) معاً(طغى  –طوى  –موسى  :التقليلكلمات 

 –دحاهـا   –يخشـى   –األولـى   –األعلى  –نادى  –سعى ي –عصى  –ضحاها 

 –مرسـاها   -بناها  –الهوى  –) معاً(المأوى –الدنيا  –سعى  –أرساها  –مرعاها 

  .جميعاً قللهن :ضحاها –يخشاها  –منتهاها  –ذكراها 

  .أمالهن :يرى، ذكراها .)معاً(الكبرى –فأراه  :ات الممالةالكلم

   

  ∃نهاية سورة النازعات   ∃



  

  

  

  

  سـورة عـبـس
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

1،2،3،5،6،7،
، اسـتغنى،  )معـاً (تولى،أعمى،يزكى  8،9،10

  تصدى، يسعى، يخشى، تلهى

ــن  قللهـ

  جميعاً

  

  فتنفعه  ينرفع الع  فتنفَعه  4
     أمالها   الذكرى  4
  وهو  أسكن الهاء  وهو  9

أسقط إحدى الهمزتين مع القصـر    شاء أنشره  22

  والتوسط

  شا أنشره

  ِإنا صببنا  كسر الهمزة  أنا صببنا  25

  ∃نهاية سورة عبس  ∃
  

  سـورة الـتـــكــويــر
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  سجِرت  خفف الجيم  سجرت  6
  نُشِّـرت  شدد الشين  نشـرت  10
  سعرت  خفف العين  سعرت  12
     أمال األلف بعد الهمزة  رآه  23
  بظنين  أبدل الضاد ظاء  بضنين  24

  ∃نهاية سورة التكوير  ∃
  



  

  

  

  سـورة االنــفـــطـــار
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  فعدَّلك  الدال شدد  فعدلك  7
     أمال الراء فيهما  )معاً(أدراك  17،18

  يوم  رفع الميم في يوم  يوم ال تملك  19

  ∃نهاية سورة االنفطار  ∃
   

  

  سـورة الـمـطـفـفـيـن
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهن جميعاً  الناسِ،الفجارِ،أدراك  2،7،8
  برَّان  الالم في الراء بدون سكتأدغم   بل ران  14
18  

19،34  
  األبـرارِ

  أدراك، الكفارِ

  

  أمالهن 

   

  أهلهِمِ انقلبوا  كسر الميم وصالً   أهلهِم انقلبوا  31
  فاكهين  زاد ألفاً بعد الفاء  فكهين  31

  ∃نهاية سورة المطففين  ∃
  

  سـورة االنشـقــاق
  ة الدوريرواي  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  عليهِمِ القرآن  كسر الميم وصالً   عليهِم القرآن  21

  ∃نهاية سورة االنشقاق   ∃



  

  

  

   

  سـورة الــبـروج
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   النارِ  5
  وهو  أسكن الهاء   وهو  14

  ∃نهاية سورة البروج   ∃
  

  سـورة الـطـــارق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالهما  أدراك،الكافرين  2،17
  لَما  خفف الميم  لمَّا  4

  ∃نهاية سورة الطارق    ∃
 .نـهاية الحزب األول من الجزء الثالثين

&     &     &     & 
 .بداية الحزب الثاني

  

  سـورة األعــلــى
  رواية الدوري  ـــــانالـــبــــي  رواية حفص  رقم اآلية

1،2،3،4،5
6،7،10،11

13،14،15،16  
17،18،19  

األعلى،فسوى،فهدى،المرعى، أحوى، 

  تنسى،يخفى، يخشى،األشقى، 

  يحيى، تزكى،فصلى،

  أبقى، الدنيا،األولى،موسى

قلل األلف 

فـــيهن 

  جميعاً

   



  

  

  

     أمال الراء فيهن  لليسرى،الذكرى،الكبرى  8،9،12
  يؤثرون  ءبالياء بدل التا  تؤثرون  16

  ∃نهاية سورة األعلى    ∃
  

  سـورة الـغــاشـيــة
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  تُصلى  ضم التاء  تَصلى  4
  ال يسمع  بالياء المضمومة بدل التاء المفتوحة   ال تَسمع  11
  الغيةٌ  رفع التاء  الغيةً  11

  ∃نهاية سورة الغاشية  ∃
   

  ـفــجــرسـورة الـ
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  يسري هل  أثبت الياء وصالً  إذا يسرِ هل  4
15  
16  

  ربي أكرمن

  ربي أهانن

فتح الياء في ربي وصالً وله فـي  

وجهـان  ) أكرمن وأهـانن (ياءي 

اإلثبات وصـالً والحـذف وهـو    

  األكثر  

  ربي أكرمن

  ربي أهانن

  أكرمني

  أهانني
17،19

20  
تكرمون،وتأكلون 

  تحبون

  يكرمون،ويأكلون  بياء الغيبة فيهن

  يحبون
وحـذف   الحـاء بياء الغيبة وضم   وال تحآضون  18

  األلف

  يحضُّون



  

  

  

     قللها   أنى  23
     أمالها   الذكرى  23

  ∃نهاية سورة الفجر  ∃
    

  سـورة الــبــــلــد
  وريرواية الد  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  أيحسب  بكسر السين  أيحسب  5،7
     أمالها   أدراك  12
فتح الكاف بناء علـى الماضـي     فك رقبٍة  13

  )  رقبة(ونصب التاء في 

  فكَّ رقبةً

فتح الهمزة وحذف األلـف وفـتح     إطعام  14

  الميم بناء على الماضي

مَأطع  

  ∃  نهاية سورة البلد ∃
   

  سـورة الشـمـس
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

  كذبثَّمود  أدغم التاء في الثاء   كذبتْ ثمود  11
     أمال األلف  النهارِ  3

رؤوس 

  اآلي

ــاها،بناها،طحاها،   ــحاها،تالها،جالّها، يغشـ وضـ

سواها،تقواها،زكاها، دساها،بطغواها،أشقاها،سـقياها،  

  فسواها،عقباها

  قللهن

   



  

  

  

  ∃نهاية سورة الشمس   ∃
  

  

  

  

  

  

   

  سـورة الــلــيــل
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

     أمالها   النهار  2
رؤوس 

اآلي عدا 

  10و 7/

، )معاً(يغشى،تجلى،األنثى،لشتى،أعطى واتقى،الحسنى

استغنى،تردى،للهدى،األولى،تلظى،األشقى، تـولى،  

  األتقى، يتزكى،تجزى، األعلى،يرضى 

  قللهن

   

     أمالهما  رى،للعسرىلليس  7،10

  ∃نهاية سورة الليل   ∃
  

  سـورة الـضـحـى
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

 ،األولـى  ،قلـى  ،سجى ،الضحى  1-8

  فأغنى ،فهدى ،فآوى  ،ترضى

  

  قللهن 

  ∃نهاية سورة الضحى  ∃
  

  سورتا الشرح والتين
  ليس فيهما خالف



  

  

  

   

  سـورة الــعـــلــق
  رواية الدوري  الـــبــــيـــــان  رواية حفص  رقم اآلية

ليطغى،اســتغنى، الرجعى،ينهــى،   6-12

  ، تولىصلى، الهدى،التقوى

  

  قللهن

   

     أمالها   يرى  14
     أمال األلف بعد الهمزة  رآه  7

  ∃نهاية سورة العلق   ∃
   

  سـورة الــقــدر
     أمال األلف  وما أدراك  2

  ةسـورة الـبــيــنــ
     أمالها  نارِ  6
  

  سـورتا الـزلــزلــة والــعـــاديـــات
  ال خالف فيهما

  

  سـورة الـقــارعــة
     أمال األلف فيها  )معاً(أدراك   3،10

  فهو  أسكن الهاء   فهو  7
  



  

  

  

  سـورتا الـتــكـــاثــر والـعــصــر
  ال خالف فيهما 

  

  سـورة الـهــمـــزة
  يحسب  كسر السين  يحسب  3
     أمال األلف  وما أدراك  5
  

  الكــوثــر،الماعون ،قريش ،سور الفـيــل
  ال خالف فيها 
  

  سورة الـكــافـرون
  ولي دين  أسكن الياء وصالً  ولي دين  6
  

  سـورة الـنـصـر
  ال خالف فيها

  

  سـورة الـمســـد
  حمالةُ  رفع التاء  حمالةَ  4

  

  سـورة اإلخــالص
  كفؤاً  زةأبدل الواو هم  كفواً  4
  



  

  

  

  سـورة الـفـــلــق
  ال خالف فيها 
  

  سـورة الــنــــاس
     أمالهن  )جميعاً(الناسِ  1،2،3،5،6

  والحمد هللا أوالً وآخراً



  

  

  

  الخـاتمـة
  نسأل اهللا حسنها

تم بحمد اهللا وتوفيقه كتاب فوح العطر الذي آمل من اهللا ـ عز وجـل ـ    

وأجّل الثناء وأعظمه علـى   .ذخراً عندهأن يتقبله منا قبوالً حسناً، وأن يكون لنا 

وأفضل الصالة والسالم على نبينا وسيدنا قرة أعيننا  .ربنا الذي يسر لنا كل أمر

  .محمد بن عبد اهللا وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعه ومن وااله إلى يوم الدين

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



  

  

  

أبي عمرو   ن اإلمامالدوري ع سند المؤلف لرواية اإلمام
  البصري

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله 

  :وبعد ،وصحبه  أجمعين

 ،محمد نبهان بـن حسـين مصـري    :فإني أنا المفتقر إلى اهللا عز وجل

الحموي مولداً المكي إقامة قد قرأت القرآن كامالً غيباً برواية اإلمام أبو عمـر  

حفص الدوري عن اإلمام أبي عمرو البصري بمضمن الشاطبية علـى شـيخنا   

الشيخ سعيد بن عبد اهللا المحمد الحموي وهو تلقاه عن الشيخ نوري بـن أسـعد   

الشحنة وهو عن الشيخ أحمد البابولي وهو عن الشيخ محمود الكيزاوي وهو عن 

الدروبي بسنده عن وقد أجازني بها الشيخ عبد الغفار ) ح(الشيخ أحمد الحلواني 

الشيخ عبد العزيز عيون السود عن الشيخ محمد سليم الحلواني عن الشيخ أحمد 

الحلواني  وهو عن الشيخ أحمد المرزوقي شيخ القراء بمكة وهو عـن الشـيخ   

إبراهيم العبيدي وهو على الشيخ عبد الرحمن األجهوري وهو على الشيخ عبدو 

وقرأ األجهوري علـى   )ح(البقري  السجاعي وهو على الشيخ أحمد بن رحيب

الشيخ أحمد البقري وهو على الشيخ محمد بن قاسم البقري وهو علـى الشـيخ   

الزين عبد الرحمن بن شحاذة اليمني وهو عن والده الشيخ شحاذة اليمني وهـو  

عن الشيخ الناصر محمد بن سالم الطبالوي وهو عن شـيخ اإلسـالم زكريـا    

رضوان العقبي والشـيخ أحمـد األميـوطي    األنصاري وهو عن كل من الشيخ 

والشيخ طاهر النويري والشيخ الشهاب أحمد القلقيلي وهم على خاتمة المحققـين  

وقرأ عبد الرحمن اليمني علـى  ) ح(اإلمام الشمس محمد بن محمد بن الجزري 

الشيخ علي بن غانم المقدسي وهو على الشيخ إبراهيم السمديسـي وهـو علـى    

وقرأ ابن الجزري على الشـيخ   ،طي وهو على ابن الجزريالشيخ أحمد األميو



  

  

  

أبي محمد عبد الرحمن البغدادي الواسطي وهو على الشيخ محمـد بـن أحمـد    

الصائغ وهو على الشيخ علي بن شجاع المعروف بالكمـال الضـرير صـهر    

الشاطبي وهو على اإلمام القاسم بن فيره الشاطبي وهو على الشيخ محمـد بـن   

شيخ سليمان بن نجاح وهو على اإلمام أبي عمرو عثمان بـن  هذيل وهو على ال

   .سعيد الداني

وقرأ الداني رواية الدوري عن أبي عمرو على المقرئ عبد العزيز بن جعفر 

البغدادي وهو على الشيخ أبي طاهر عبد الواحد بن عمر وهو على الشيخ أبي 

د وس وهو بكر بن مجاهد وهو على الشيخ أبي الزعراء عبد الرحمن بن عب

على أبي عمر الدوري وهو على الشيخ يحيى اليزيدي وهو على اإلمام أبي 

   .عمرو البصري

وقرأ اإلمام أبو عمرو بن العالء البصري على مجاهد بن جبر وسعيد بن 

جبير وعبد اهللا بن كثير وغيرهم وهم على عبد اهللا بن عباس وهو على ُأبي بن 

م وهو عن األمين جبريل عليه السالم عن عن النبي صلى اهللا عليه وسل τكعب 

  .رب العزة جل جالله وتقدست أسماؤه



  

  

  

  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  3  المقدمة

  5  التراجم

  9  قسم األصول

  11  االستعاذة

  11  باب البسملة

  12  ميم الجمع

  12  المد األصلي :المدود

  14  المد الفرعي، الذي سببه الهمز        

  14  الذي سببه السكون                      

  16  األلفات التي تثبت وقفاً وتسقط وقفاً

  17  حذف المد اللتقاء الساكنين

  18  همزة القطع :الهمزة

  18  الهمزتان في كلمة

  19  الهمزتان في كلمتين

  20  الهمز المفرد

  21  همزة الوصل

  22  تحريك الساكن قبل همزة الوصل

  23  اإلدغام

  23  لمتماثلا :اإلدغام الصغير

  24  المتقارب                   

  27  أحكام النون الساكنة والتنوين

  30  أحكام الميم الساكنة

  32  اإلمالة والتقليل

  33  أحكام الراء



  

  

  

  الصفحة  الموضوع
  34  أحكام الالم

  35  الوقف على مرسوم الخط

  36  اإلسكان والروم واإلشمام 

  37  ياء اإلضافة

  41  ياءات الزوائد

  44  ة في رواية اإلمام الدوريالكلمات الفرشي

  45  البقرة –سورة الفاتحة 

  55  سورة آل عمران

  62  سورة النساء

  66  سورة المائدة 

  70  سورة األنعام

  75  سورة األعراف

  82  سورة األنفال 

  84  سورة التوبة

  87  سورة يونس

  90  سورة هود 

  94  سورة يوسف

  98  سورة الرعد

  100  سورة إبراهيم

  101  لحجرسورة ا

  102  سورة النحل

  104  سورة اإلسراء

  107  سورة الكهف

  111  سورة مريم

  113  سورة طه

  115  سورة األنبياء



  

  

  

  الصفحة  الموضوع
  118  سورة الحج

  120  سورةالمؤمنون

  121  سورة النور

  124  سورة الفرقان

  125  سورة الشعراء

  128  سورة النمل

  130  سورة القصص 

  133  سورةالعنكبوت

  134  سورة الروم

  136  سورة لقمان

  137  سورة السجدة

  138  سورة األحزاب

  140  سورة سبأ

  142  سورة فاطر

  144  سورة يس

  145  سورة الصافات

  147  سورة ص

  149  سورة الزمر

  150  سورة غافر

  153  سورة فصلت

  154  سورة الشورى

  156  سورة الزخرف

  158  سورة الدخان

  158  سورة الجاثية

  160  سورة األحقاف 

  ρ  161سورة محمد 



  

  

  

  الصفحة  الموضوع
  162  سورة الفتح

  163  سورة الحجرات

  164  سورة ق

  164  سورة الذاريات

  165  سورة الطور

  166  سورة  النجم

  167  سورة القمر

  168  سورة الرحمن، الواقعة

  169  سورة  الحديد

  171  سورة المجادلة

  172  سورة الحشر

  173  سورة الممتحنة

  174  سورة الصف، الجمعة

  175  سورة الجمعة

  175  التغابن المنافقون، سورة

  176  التحريمالطالق سورة 

  177  الملك، القلمسورة 

  178  سورة الحاقة

  179  نوح ،سورة المعارج

  180  سورة الجن والمزمل

  181  القيامة ،سورة المدثر

  182  المرسالت ،سورة اإلنسان

  183  النازعاتالنبأ، سورة 

  184  التكويرعبس، سورة 

  185  سورة االنفطار، المطففين

  186  ، الطارقالبروج ،سورة االنشقاق



  

  

  

  الصفحة  الموضوع
  187  سورة األعلى، الغاشية، الفجر

  189  ، الليلسورة الشمس

  190  القدر العلق ،التين ،الشرح ،الضحىمن سورة 

  191  ـ الكوثر البينةمن سورة 

  192  من سورة الكافرون ـ الناس

  193  الخاتمة

  194  اية اإلمام الدوريسند المؤلف لرو

  196  الفهرس

  

  



  

  

  

  


