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احلمــــُد هللا الــــذي نــــّزل الفرقــــان علــــى عبــــدِه ليكــــون للعــــاملني نــــذيراً والصــــالة 

فـة النـاس بشـرياً ونـذيراً،  والسالم على سيدنا حممد الذي أرسله باحلق ليكـون لكا
  : وعلى آلِه ومجيِع أصحابِه الذين حفظوا لنا كتاب اهللا وطهرهم تطهرياً،   وبعد

وأمحـد ،فإن مما يتبع املسلم من حياته بعد موته علماً عّلمـُه أو مصـحفاً ورثـه
اهللا تعــاىل إذ وفقــين وهــداين إىل تــأليف بعــض كتــب القــراءات إفــراداً روايــًة وقــراءًة 

تبقيــــة لأل
ُ
ئمــــة الســــبعة ورواِــــم،  مث اســــتخرُت اهللا يف إفــــراد القــــراءات الــــثالث امل

املكملـــة للقـــراءات العشـــر فـــأفردُت قـــراءة أيب جعفـــٍر مـــن روايـــيت ابـــُن ورداٍن وابـــُن 
��א�ذ����������א���א����מ��ز��د���ن�א�����ع�	�����������������(مجّاٍز عنُه،  ومسّيُتها ��. )א

���و�������������א���א������מ�������و��(يُتهـــا كمـــا أفـــردُت قـــراءة يعقـــوٍب وأمس�،  )!�������א
،  )�!�ق'�א�ز&���������א���%�ٍ$�א��ز"א����(وكذلك أفردُت قراءة خلٍف العاشر فأمسيتهـا 

هـي قـراءة اليزيـد بـن  �وإن أعلى هذه القراءات الثالث ُقرباً إىل أصحاب النـيب 
يما وأنـــه ويُعتـــرب مـــن التـــابعني ال ســـ �القعقـــاع،  حيـــُث خـــالط أصـــحاب النـــيب 

َشيُخ ناِفٍع املدّين القاريُء العظيم يف طيبة الطيبة الذي اشـتهرت قراءتـه يف أرجـاِء 
وإن قـراءة . األرض وخباصٍة يف املغـرب العـريب ومـا زالـت حيّـًة تُتلـى إىل زمننـا هـذا

أيب جعفــر هــي قــراءة أهــل املدينــة األوىل فلــذا يُعبّـــُر عنــُه يف علــم الَفواصــل ِبكِلمــة 
] واملقصود يف ذلك أبو جعفٍر وَشيَبة] األول  المْدِني.  

ويف غمــرة هــذه الصــحوة الِقراءاتِيــة املباركــة أردُت أن أُْدِيل بِــَدْلوي وأن أُظهــر 
قــراءة أيب جعفــٍر منفــردة لعــل اهللا ســبحانه وتعــاىل يُعيــدها كمــا كانــت عامــَة النْفــع 
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ــــةِ  ــــدى األُّم ــــراءِة أيب جعفــــٍر هــــذا منهــــٌل صــــايف. معروفــــًة ل ــــذٌة يف ولِِق  يف األداِء ول
  .السماِع مميزة ومن يْدُن عن غريها يف الثالثة

أســأل اهللا ســبحانُه وتعــاىل أالّ حيــرم شــيخنا اليزيــد بــن القعقــاع األجــر العمــيم 
حيُث عادت هذه القراءة من انزِواِئها لـدى املتخصصـني يف القـراءة إىل انتشـارها 

المســك األذفــر  بتهــا يف هــذا الِســْفر وإن هــذه القــراءة الــيت أُث. لــدى عامــة املســلمني

وقـد جعلـُت األصـَل يف الكلمـات روايـة حفـٍص مث ذكـرُت  من طريق الدرة الُمِضية
الكلمــات املخالفــة،  فــإذا اتفــق الراويــان قلــُت أبــا جعفــٍر،  وإن اختلــف الراويــان 
فــإذا كــان أحــدمها موافقــاً حلفــٍص تركتــه وذكــرُت املخــالف وإن كانــا خمتِلَفــني فيمــا 

همــا خمــالَِفني حلفــٍص ذكــرُت اخلِــالف لُكــل منهمــا وأســأل اهللا ســبحانه وتعــاىل بين
  .أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو الّتواُب الرحيم

    )١(املؤلف                                                                
� �
 

� �

� �

                                                 

: وافــــقهـــــ امل١٣٦٣/صــــفر/٢٥ولــــد يف محــــاة ،هــــو أبــــو احلســــني حممــــد نبهــــان بــــن حســــن مصــــري )١(
مث ضــعف بصــره حــىت ُكــف وهــو يف الســابعة ،درس املــرحلتني االبتدائيــة واملتوســطة ، م ٢٠/٣/١٩٤٤

وتلقـى القـراءات العشــر ، مث التحـق مبعهـد دار احلفـاظ والدراســات القرآنيـة وختـرج منـه،عشـرة مـن عمـره 
ملـدير املعهـد ودرس  وعـني نائبـاً ، شـيخ قـراء مدينـة محـاة يف عصـره،عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد 

،  ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى ، م١٩٨٠-هـ ١٤٠١فيه مث انتقل إىل مكة املكرمة سنة 
  .إنه مسيع جميب، وأسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان 
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كـان تابعيـاً كبـري القـدر ،هو يزيد بن القعقاع املخزومي املدين : اإلمام أبو جعفر
، وابـــن عبـــاس وأيب هريـــرة رضـــي اهللا عـــنهم،قـــرأ علـــى مـــواله عبـــد اهللا بـــن عيـــاش 

أخذ عنه القراءة ، هـ١٣٠تويف سنة ، وانتهت إليه رياسة القراءة يف املدينة املنورة 
  .وابن مجاز وغريهم، ابن وردان

  
قـــرأ علـــى أيب جعفـــر ، قرئـــاً رأســـاً يف القـــرءان ضـــابطاً كـــان م:عيســـى ابـــن وردان

  .هـ١٦٠تويف سنة ، ونافع وشيبة
  

أخــــذ القـــراءة عــــن أيب جعفــــر ، إمــــام مقــــرئ جليـــل ضــــابط:ســـليمان بــــن جمــــاز
  . هـ١٧٠تويف سنة ،ونافع

� �
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أصول رواية اإلمام 
 أبي جعفر



  المسك ا�ذفر

 ٨ 



  المسك ا�ذفر

 ٩ 

  :ا�ستعاذة

  .فصيف االستعاذة مع ح ألبي جعفرال خالف    
  :البسملة

  .ال خالف أليب جعفر يف اإلستعاذة مع حفص   
  : ميُم الجمعِ 

      :مثل، ميَم اجلمِع ِبواٍو قبَل احلرف املتحرك  أبو جعفرٍ وصل 

  ).عليهمو غري(       ����َعَليِهْم َغير المغضوب����
  ).إمو فتية(         ����إنـُهْم ِفتية ءامنوا����

  :ا�دغاُم الكبير

  .بدوِن إمشاٍم وال اختالس }١١يوسف { ����تَأَمنـا����كلمة  أبو جعفرأدغَم 
  : المــــد

  .ووافق حفصاً يف سائر املدود، ووّسط املتصل، املنفصل  أبو جعفرقصَر 
  : ھـاُء الِكناية

 :أسكَن اهلاء يف كل مما يلي�������������

  ].٢٠الشورى[  ����نُؤتِِه  ���� -
 ].١١٥النساء[  ����نـَُولـِه،   ُنصِلِه  ���� -

 ].٧٥آل عمران[  ����يُــؤدِه  ���� -

 ].٦٩الفرقان[ ����ُمَهاناً ����ِفيِه  ���� وحذف الصلة من -

 ].١٠الفتح[ ����َعَلْيُه اهللا  ����،   و]٦٣الكهف[ ����أنَسانِيُه  ����وكسر هاَء  -

ابـــُن  ، وكســـرها )أرجهـــي وأخـــاه(بيـــاء  ����أْرِجـــْه  ����هـــاَء  ابـــن َجمـــازووصـــل  -
 ].٣٦راء، والشع١١١األعراف) [أرجِه وأخاه(بدون صلة وردان  
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أســكن اهلــاء ابــن مجــاز،  وضــمها مــع الصــلة ] ٧الزمــر ) [ يرضــُه لكــم(ويف  -
 .   ابن وردان

 

 ].٣٧يوسف[���� تـُْرزقَانِِه  ����من ابن وردان  وحذف الصلة  -

وكسرها مع مع كسر القاف ] ٥٢النور[ ����يـَتّـْقِه  ����هاء ابن وردان  وأسكن  -
  ).ويتقهي فأوٰلئك: (مع كسر القاف ابن جّمازالصلة 
  : ـزةالھم

  :الهمزتان في كلمة -١
  ألفاً بني اهلمزتني يف الكلمة، وسهل الثانية �أبو جعفرٍ �أدخل

  :سواًء كانت مفتوحًة مثلُ 
  ).أَااَنذرَم( ″ ����َءأنذرَتهم  ����  

  ).أَااُنزل( ″ ����َءأُنزل���� :أو مضمومة مثلُ 
  ).أَاِانّ ( ″ ����َءإْن  ����: أو مكسورة مثلُ 

  : الهمُز المكرر -٢
اهلمـــــز املكـــــرر اإلخبـــــار يف األول، واالســـــتفهام يف الثـــــاين، واســـــتثىن ولـــــه يف      

  : موضعني
نَـا وَُكنـا تـَُرابـًا َوِعظَامـاً ����يف سـورة الواقعـة  :א	����א�ول وََكـانُوا يـَُقولُـوَن أَئِـَذا ِمتـْ

ُعوثُـــونَ  حيـــث اســـتفهم يف األول، وأخـــرب يف الثـــاين ]. ٤٧: الواقعـــة [ ����أَئِنـــا َلَمبـْ
  )إنا..أِئذا(
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���يف أول املكـررين مـن الصـافات حيـث اسـتفهم يف األول وأخـرب  :א	����א���
ُعوثُــونَ ����يف الثــاين  نَــا وَُكنــا تـَُرابــاً َوِعظَامــاً أَئِنــا َلَمبـْ ] ١٦: الصــافات [ ����أَئِــَذا ِمتـْ

  ).إنا..أَِئذا(حذف اهلمزة األوىل 
ـــــفُ ����أســـــقط مهـــــزة االســـــتفهام يف  - ـــــَت يُوُس ـــــت إ( ″ ����أَِإنـــــَك َألَن ـــــك ألن  ن

  ].٩٠يوسف) [يوسف
ـــــة مـــــن دون إدخـــــال يف  - ـــــتم  ����وزاد مهـــــزة االســـــتفهام وســـــهل الثاني  ����َءامن

  ).أءامنتم( ″]٤٩والشعراء،٧١وطه،١٢٣، ٧٦األعراف[
 ويف ،)أََأن كـــــــان(″] ١٤القلـــــــم[ ����َأن َكـــــــاَن  ����وزاد مهـــــــزة االســـــــتفهام يف  -

 ] ٨١ونسيـ[ ����السـْحر  ����، ويف )أَأَذهبـتم] (٢٠األحقـاف[����  أذهبـتم ����

  ).أَالسحر( ″
مع تسهيل اهلمـزة وزاد مهزة مضمومة بعد مهزة االستفهام وأدخل بينهما ألفاً  -

  ].١٩الزخرف) [أَاُأشهدوا( ����أَشِهُدوا َخْلَقُهم���� وأسكن الشني يف الثانية 
  : الهمزتان في كلمتين -٣

  :مها مثانية أنواع، تنقسم إىل قسمني
  .اهلمزتان املتفقتان: القسم األول
  اهلمزتان املختلفتان: القسم الثاين

�ن�W�W�W�Wא	����א�ولא	����א�ولא	����א�ولא	����א�ول���نא�����ن�א����نא�����ن�א����نא�����ن�א����WWWWא�����ن�א� �� �� �� �

  : وهو ثالثة أنواع
  ).جاَء َاجلهم( ″″″″ ����جاَء َأجلهم  ����: ،  مثلمفتوحتان -أ

  ).أولياُء اُولئك( ″″″″ ����أولياُء ُأولئك  ���� :،  مثلمضمومتان- ب
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  ).هؤالِء ِان( ″ ����هـٰؤآلِء إن  ���� :،  مثلمكسورتان - ج
  .اهلمزة الثانية يف هذه األنواع الثالثـة وجيب تسهيل

�ن�W�W�W�Wא	����א	����א	����א	����א	����א	����א	����א	�������نא�����ن�א�����نא�����ن�א�����نא�����ن�א�����א�����ن�א�� �� �� �� �

  :وهو مخسة أنواع
  .����جاَء أُمة  ����: األوىل مفتوحة والثانية مضمومة، مثل -أ

  .����َتفيَء ِإلى  ����: األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، مثل - ب
  ). تفيَء ِاىل) (جاَء اُمة(وجيب تسهيل اهلمزة الثانية يف هذين النوعني 

وجيب فيها  ����السفهاُء َأال  ���� :األوىل مضمومٌة والثانية مفتوحة، مثل - ج
  ).السفهاءُ َوال( ″إبدال اهلمزة الثانية واواً مضمومة 

  .����يشاُء إلى  ����: األوىل مضمومة والثانية مكسورة،   مثل -د
  ) ِاىل يشاءُ (تسهيلها بني اهلمزة والياء  - ١: وجيوز يف اهلمزة الثانية وجهان

  )يشاءُ ِوىل(إبداهلا واواً مكسورة  -٢                                  
وجيــب فيهــا  ����الســماِء أِو اْئتنــا ����: األوىل مكســورة والثانيــة مفتوحــة،   مثــل -هـــ

  ). السماِء َيوِيتنا(إبدال اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة 
  :الهمزة المنفـردة -٤
اكنَة حرَف مد يُناسب احلركة اليت قبلها سواًء  اهلمزة السأبو جعفر  أبدل  -١

  :كانت اهلمزة فاء الكلمِة أو عينَها أو الَمها مثل
  ).سولك(″ ����سؤلك  ����). مامون( ″ ����مأمون  ����
  ).جيت(″ ����جئت  ����
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 ����نبــــئهم  ����].. ٣٣البقــــرة[ ����أنبــــئهم بأســــمائهم  ����: ويســــتثنى كلمتــــين همــــا
  ] ٢٨،   القمر٥١احلجر[
  وحة واواً إذا كانت فاء الكلمة واقعة بعد ضم،  مثل أبدل اهلمزة املفت -٢
  ).ُمَوّجال( ″″″″ ����مؤجـالً  ����، )تـَُواخذنا(″ ����تؤاخذنا  ����

ابـن  حيـث حققهـا، وأبـدهلا  ����يؤيـد  ����    اهلمـزة يف كلمـة    ابـن وردانواستثنى 
  ).يـَُويد(واواً مفتوحة  جماز

  : وأبدل اهلمزة ياء مفتوحة يف الكلمات التالية -٣
  .    خاسَيا ″ ����خاسئاً  ����.           ليبطـَني   ″ ����ليبطئن  ����
  .     شانَيك ″  ����شانئك  ����.            لنويَنهم ″ ����لنبوئنهم  ����
  .    باخلاطَية ″ ����بالخاطئة  ����.                 قريَ  ″ ����ٌقِريء  ����
  . خاطَية ″ ����خاطئة  ����.               ملَيت ″  ����ملئت  ����
  .مَية ″ ����مْائة  ����    .     استهزيَ  ″ ����استهزيء  ����
  .   مَيتني ″ ����مْائتين  ����.                ناشَية ″  ����ناشئة  ����
  .فَية   ″ ����فئة  ����.                 ريَاء ″ ����رئـاء  ����
  .فَيتني ″ ����فئتين  ����
  ).َموِطَياً (وإبداهلا ياء ، حتقيق اهلمزة : وجهانِ   ����َمْوِطئاً ����وله يف  -٤
  ].١املعارج) [ـالس( ″ ����سأل  ����وأبدل مهزة   -٥
   :وحذف اهلمزة من الكلمات التالية -٦
  ).متكني( ″ ����متكئين ����).            متكاً ( ″ ����متكئاً ����
  ).اخلاطني( ″  ����الخاطئين ����).        خاطني(″ ����خاطئين ����
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 ١٤ 

  ).املستهزين( ″  ����المستهزءين ����).     الصابني( ″ ����الصابئين ����
  ).تَطوها(″   ����تطئوها ����).        يَطْون( ″  ����يطئون ����
  ).الصابُون( ″ ����الصابِئون ����      ).تَطْوهم( ″ ����تطئوهم ����
  ).املستهُزون( ″ونظائره  ����المستهزءون ����

��:البن وردان وجهان ����المنشئون �����ويف �
  .حتقيق اهلمزة كحفصٍ  -ب).    املْنُشون(إسقاط اهلمزة وضم الشني  -أ

اً، وأدغـــم األوىل يف بإبـــدال اهلمـــزة زايـــ ����جـــزء ، جـــزءاً ����أبـــو جعفـــر  وقـــرأ  -٧
  ).ُجز .ُجزّاً (الثانية 

يـــاًء، وأدغـــم اليـــاء األوىل يف الثانيـــة ] ٣٧التوبـــة[ ����النســـيء ����وأبـــدل مهـــزة   -٨
  ).النسيّ (

  ).هّيةك(ياء وأغم الياء األوىل يف الثانية  ����كَهْيَئة ����وكذلك أبدل مهزة 
ـــت ����وســـّهل ثـــاين اهلمـــزتني يف -٩ ـــت(ونظـــائره  ����أرأَي مـــع  ����يلإســـرائ����و ) أراَي

  ).إسرا ـِيل(توسط املد وقصره يف 
بزيـــادة ألـــف بعـــد الكـــاف، ومهـــزة مكســـورة مســـهلة بعـــد  ����وكـــأين ����وقـــرأ  -١٠

  ).وكا ـِِ◌ن: (األلف مع املد والقصر، وحذف الياء
  .)ها اَنتم( ″″″″ ����هـٰأنتم ���� سهل مهزة -١١
وســـهل مهزتـــه وصـــالً ووقفـــاً مـــع الـــروم  وتوســـط  ����الالئـــي ����وحـــذف يـــاء  -١٢

  ).الاليْ (، وله وقفاً إبدال اهلمزة ياًء وجها ثانياً )الالـ ِ (وقصره  األلف
وزاد يف ،)كُفـــؤاً ) (هـــُزؤاً (بـــاهلمزة بـــدل الـــواو فيهمـــا  ����كُفـــواً ،هـــُزواً ���� وقـــرأ -١٣
  ).ربََأت( ]٣٩وفصلت،٥احلج [مهزة مفتوحة بعد الباء يف  ����وربت����



  المسك ا�ذفر

 ١٥ 

  : إسقاط الساكن ونقل حركتها إلى الساكن قبلها
ونقـل حركتهـا إىل النـون،  مث كسـرها  ����مـْن أجـل����مهـزة  أبـو جعفـرأسـقط  −١٤

  ].٣٢املائدة) [ِمِن ْجل: (للمجاورة فقرأ
وأبـدل ) رِداً (إىل الـدال فصـارت ] ٣٤القصص[ ����ِرْدءاً ����ونقل حركة مهزة  -١٥

  .التنوين ألفاً يف احلالني
م إىل الــالم قبلهــا، وأدغــ] ٥٠الــنجم[ ����عــادًا األولــى����ونقــل حركــة مهــزة  -١٦

  : وله ابتداًء ا ثالثة أوجه،) عاَد لوىل(التنوين يف الالم 
  ).ُلوَىل (االبتداء بالالم املضمومة مع النقل  -أ

  ).أَُلوَىل (االبتداء مزة الوصل والنقل فالالم املضمومة  - ب
  .، وهو املختار)األوىل(كقراءة حفٍص   - ج

] ٩١عمـرانآل [ ����ملء األرض����مـن  ����ملء����مهزة  ابن وردانأسقط  -١٧
  ).مُل األرض(ونقل حركتها إىل الالم 

 ����قـــالوا اآلن ����إىل الـــالم يف قولـــه تعـــاىل  ����اآلن����مهـــزة  ابـــن وردانونقـــل  - ١٨
  ����آآلن وقــــــــــد����ويف يــــــــــونس يف املوضــــــــــعني ). قـــــــــاُل الن(فُتقــــــــــرأ ] ٧١البقـــــــــرة[
ثالثـــة ) آآلن(حيـــث تســـبق مهـــزة االســـتفهام مهـــزة الوصـــل فيكـــون يف ] ٩١،٥١[

  : أوجه
  .ق مهزة االستفهام وتسهيل مهزة الوصلحتقي) أ 

 .حتقيق مهزة االستفهام وإبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة) ب

  .حتقيق مهزة االستفهام وإبدال مهزة الوصل ألفاً مع القصر مداً طبيعياً ) ج
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  : السكـــت

: يف املواضــع األربعــة الــيت ســكت فيهــا حفــص وهــيألبــي جعفــر  ال ســكت 
   ����رانسبل، راقسمن،مرقدناسمن،قيماً سعوجاً ����

  : على حروف اهلجاء يف فواتح بعض السور مثلأبو جعفر  سكت 
  ).ألْف ـ آلْم ـ ميـمْ : (ألـم

  : ا�دغــــام

  .����لبثُتم ، لبثُت ، لبثَت ����أدغم الثاء يف التاء يف  -
 .����اتخذُتم، اخذَت ����وأدغم الذال يف التاء يف باب  -

 ].٢٠بالدخان[ ����عذتُ ����وأدغم الذال يف التاء يف كلمة  -

 ].١٧٦األعراف[ ����يلهث ذلك����يف ) يلهث(وأظهر ثاء   -

 : النون عند اخلاء والغني مثلأبو جعفر  أخفى  -

  ����عليٌم خبير����،  ����عزيٌز غفور����
  :واستثىن ثالثة مواضع فأظهر النون فيها كحفصٍ 

  ].١٣٥النساء [ ����يكْن غنياً ����/ األول 
  ].٣املائدة[ ����المْنخنقة ����/الثاين 

  ].٥١اإلسراء[ ����فسيْنِغضون����/ الثالث 
  :   ا�مـالــــــة

�.إمالة يف القرآن مطلقاً  ألبي جعفرليس  �
  : الوقف على مرسوم الخـط

ووقـف عليهـا باهلـاء ) يـا أبـتَ (بفـتح التـاء وصـالً ] حيثمـا كانـت[ ����يا أبـتِ ����قـرأ 
  ).يا أبهْ (
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  : يـاء المتكلــم

 :كــل يــاء مــتكلم قبــل مهــزة القطــع ســواء كانــت مفتوحــة، مثــلأبــو جعفــر  فــتح 
 ����أنـَي ُأوِف الكيـل،إنَي أريـد ����: ، أو مضمومة مثل����إنَي أخاف، إنَي أعلم ����

  : واستثىن الكلمات التالية ����حزنَي إلى اهللا، بناتَي إن ����: أو مكسورة مثل
  ].٤٠البقرة [ ����بعهدي ُأوف����
  ].١٥٢البقرة[ ����فاذكروني َأذكركم����
  ].٦٠غافر[ ����ادعوني َأستجب����
  ].١٤٣األعراف[ ����أرني أَنظر ����
  ].٤٩التوبة[ ���� تفتني أال في الفتنةوال����
  ].٤٧هود[ ����وترحمني أكن من����
  ].٣٣يوسف[ ����يدعونني إليه����
  ].٣٦احلجر[ ����فأنظرني إلى����
  ].٩٦الكهف[ ����ءاتوني أُفرغ����
  ].٤٣مرمي[ ����فاتعني أهدك����
  ].٤١غافر[ ����وتدعونني إلى النار����
  ].٤٣غافر[ ����تدعونني إليه����
  ].٢٦غافر[ ����ذروني َأقتل����
  ].١٥األحقاف[ ����بتفي ذريتي إني ت����
  ].١٩النمل،١٥األحقاف[ ����أوزعني أن أشكر����
  ].٣٤القصص[ ����يصدقني إني أخاف����
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  ].١٠املنافقون[ ����لوال أخرتني إلى أجل����
  :وفتح اليـــاء قبل همزة الوصل في-
  ].١٢٤البقرة[  ����عهدي الظالمين����
  ].٤٢، ٤١طه[ ����واصطنعتك لنفسي اذهب����
  ].٤٣، ٤٢طه[ ����ذكري اذهبا����
  ].٣٠الفرقان[ ����قومي اتخذوا����
  ].٦الصف[ ����من بعدي اسمه�����
  ].١٦٢األنعام[ ����ومماتي هللا����
  :وأسكن أيضاً ،اليت ليس بعدها مهزة قطع ) معيَ ( وأسكن ياءـ 
  .مع املد املشبع وقفاً ووصالً ] ١٦٢األنعام[ ����ومحياي ومماتي����
  ].٢٠النمل[ ����مالي ال أرى الهدهد����
  ].٢٢إبراهيم[ ����ما كان لي عليكم����
  ].٦٩ص[ ����من علمما كان لي ����
  ].٢٨نوح[ ����بيتي مؤمناً ����
  .]٦الكافرون[ ����ولي دين����
  ].١٨طه[ ����ولي فيها مآرب ����

  .]٢٣ص [  ����ولي نعجة  ����
  : ـ وأثبت الياء ساكنة وصالً ووقفاً يف

  ].٦٨الزخرف[�����يا عبادْي ال خوٌف عليكم����
  : وأثبت الياء يف احلالني معاً ولكن مع فتحها وصالً يف -
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  ]٢٣يس [ ����يردني الرحمن ����
  ].٩٣طه[�����أال تتبعني أفعصيت أمري����
  .وأثبتها مفتوحًة وصالً  وقفاً ] ٣٦النمل[ ����ءاتاني اهللا���� وحذف الياء من -
 : وأثبت الياء وصالً يف -

  ].١٨٦البقرة [ ����دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا����
  ].١٩٧البقرة [ ����واتقوني يا أولي األلباب����
  ].٢٠آل عمران[ ����ومن اتبعني وقل����
  ].١٧٥آل عمران [ ����ني إن كنتموخافو ����
  ] .٤٤املائدة [ ����واخشوني وال تشتروا����
  ].٨٠األنعام [ ����وقد هداني وال أخاف����
  ].١٩٥األعراف [ ����ثم كيدوني فال تنظرون����
  ].٤٦هود[ ����فال تسألني ما ليس����
  ].٦٩، ٧٠احلجر[ ����وال تخزوني قالوا أولم����
  ].١٠٥هود[ ����يوم يأتي ال تكلم����
  ].٦٦وسف ي[ ����حتى تؤتوني موثقاً ����
  ].٢٢إبراهيم [ ����بما أشركتموني من قبل����
  ].٤١، ٤٠إبراهيم [ ����وتقبل دعائي ربنا����
  ].٦٢األسراء [ ����لئن أخرتني إلى يوم القيامة����
  ].١٧الكهف ، ٩٧األسراء [ ����وهو المهتدي ومن����
  ].٢٤الكهف [ ����أن يهديني ربي ألقرب����
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  ].٣٩الكهف [ ����إن ترني أنا����
  .]٤٠الكهف [ ����أن يؤتيني خيراً ����
  ].٦٤الكهف [ ����قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا����
  ].٦٦الكهف [ ����على أن تعلمني مما����
  ].٢٥احلج [ ����والبادي ومن يرد����
  ].٣٦النمل [ ����أتمدونني بمال����
  ].٣٨غافر [ ����اتبعوني أهدكم����
  ].٣٢الشورى [ ����الجواري في البحر����
  ].٦١الزخرف[ ����واتبعوني هذا صراط مستقيم����
  ].٤١ق [ ����المنادي من مكان����
  ].٦القمر [ ����يدُع الداعي إلى شيء ����
  ].٨القمر [ ����مهطعين إلى الداعي يقول����
  ].٥، ٤الفجر [ ����والليل إذا يسري هل في ذلك����
  ].١٦، ١٥الفجر [ ����أكرمني وأما����
  ].١٧، ١٦الفجر [ ����أهانني كال����
  ]. ٣٠، ١٥غافر[ ����التنادي����و ����التالقي����وصالً يائي ابن وردان  وأثبت  - 

  
�����  
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  بفضل اهللا ومحده الفراُغ من كتابة هذا السفِر ومراجعتِه يوم  متّ    
  

م نسأل اهللا سـبحانه وتعـاىل ٢/٥/٢٠٠٧هـ املوافق ١٦/٤/١٤٢٨اخلميس 
أن يُتّم أعمالُنـا الصـاحلة مبـا يُرضـيِه، وأن خيـتم لنـا خبامتـة اخلـري إنـُه بنـا رحـيٌم ودود 

الصـالة وأمت التسـليم علــى  فسـبحانك، اللهـم وجـّل ثنــاؤك وال إلـَه غـريك وأفضــل،
ســيِد األولــَني واآلخــرين وعلــى آلــه وأصــحاِبِه  �مــن كــان َخــاَمت املرســلني حممــداً 

  .وأنَصارِه وأزواجِه إىل يوِم نلَقاُه عّز وجل لَقاَء ِبْشٍر وُسروٍر إن شاء اهللا
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احلمــد هللا والصــالة والســالم علــى الرمحــة املهــداة ســيدنا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه 
  :ومن اتبع هداه،  وبعد

فــإين أنــا املفتقــر إىل اهللا تعــاىل خــادم القــرآن الكــرمي حممــد نبهــان بــن حســني 
مصــري احلمــوي مولــداً املكــي إقامــة قــد قــرأت القــرآن كــامالً غيبــاً بقراءاتــه الــثالث 

الــدرة املضــية يف القــراءات الــثالث املتممــة للشــاطبية علــى شــيخنا الشــيخ  مبضــمون
ســعيد بــن عبــد اهللا بــن حممــد احلســي احلمــوي وهــو علــى الشــيخ عبــد العزيــز عيــون 
الســود شــيخ قــراء محــص وهــو علــى الشــيخ حممــد ســليم احللــواين وهــو علــى الشــيخ 

املرزوقــي شــيخ  أمحــد الرفــاعي الشــهري بــاحللواين وهــو علــى الشــيخ أمحــد بــن حممــد
القــــراء مبكــــة وهــــو علــــى الشــــيخ إبــــراهيم العبيــــدي وهــــو علــــى الشــــيخ عبــــد الــــرمحن 
األجهوري وهو على الشيخ أمحد البقري وهو على الشيخ حممد البقري وهـو علـى 
الشيخ عبد الرمحن اليمين وهو على والده العالمة شحاذة اليمين وهو علـى الشـيخ 

علــى شــيخ اإلســالم زكريــا األنصــاري وهــو الناصــر حممــد بــن ســامل الطــبالوي وهــو 
علــى الشــيخ رضــوان العقــيب وهــو علــى خامتــة احملققــني الشــمس حممــد بــن اجلــزري 

وقرأ الشيخ عبد الرمحن اليمين على الشيخ علي بـن غـامن املقدسـي وهـو علـى ) ح(
الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم السمديســي وهــوعلى الشــيخ أمحــد األميــوطي وهــو علــى 

  .زرياإلمام حممد بن اجل
وقـرأ ابـن اجلـزري روابـة ابـن وردان علـى الشـيخ أيب حفـص عمـر بـن احلسـن 
املراغــي وهــو علــى الشــيخ أيب احلســن علــي بــن أمحــد الســعدي وهــو علــى اإلمــام 
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زيــد بــن احلســن اللغــوي وهــو علــى الشــيخ عبــد اهللا بــن علــي البغــدادي وهــو علــى 
لـى الشـيخ حممـد الشيخ أيب الفضل عبد القـاهر بـن عبـد السـالم العباسـي وهـو ع

بن احلسـني الكـارزيين وهـو علـى الشـيخ أيب الفـرج حممـد بـن أمحـد الشـطوي وهـو 
علـــى الشـــيخ أيب بكـــر حممـــد بـــن أمحـــد الـــرازي وهـــو علـــى الشـــيخ أمحـــد بـــن يزيـــد 

وهــو علــى اإلمــام عيســى بــن ) قــالون(مينــا  احللــواين وهــو علــى اإلمــام عيســى بــن
 .وردان وهو على اإلمام أيب جعفر

جلزري روايـة ابـن مجـاز علـى الشـيخ حممـد بـن عبـد الـرمحن احلنفـي وقرأ ابن ا
وهو على السيخ حممد بن أمحد الصائغ وهو على الشيخ أيب إسـحاق بـن فـارس 
وهو على الشيخ أيب اليمن وهو على الشـيخ سـبط اخليـاط وهـو علـى الشـيخ أيب 
طــاهر أمحــد بــن ســوار وهــو علــى الشــيخ احلســن الشــرمقاين وهــو علــى الشــيخ أيب 
بكر حممد بن املرزبان األصفهاين وهو علـى الشـيخ أيب عمـرو حممـد احلزقـي وهـو 
علــى حممــد بــن جعفــر األشــناين وهــو علــى حممــد بــن عبــد اهللا بــن شــاكر الصــرييف 
وهــو علــى الشــيخ أمحـــد بــن ســهل الطيــان وهـــو علــى الشــيخ أيب عمــران موســـى 

سـليمان بـن  البزاز وهو على الشـيخ حممـد بـن رزيـن األصـبهاين وهـو علـى الشـيخ
داود اهلــامشي وهــو علــى الشــيخ إمساعيــل بــن جعفــر هــو علــى ســليمان بــن مجــاز 

 .وهو على اإلمام أيب جعفر

وقــرأ أبــو جعفــر علــى عبــد اهللا بــن عبــاس وأيب هريــرة رضــي اهللا عنهمــا ومهــا 
  .وهو على الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
على ُأيب بن كعب 

السالم وهو عن ربه جل جالله  وأخذ رسول اهللا القرآن عن جربيل عليه 
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.وتقدست أمساؤه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 الجـــــزء ا�ول

 ويبدأ بسورة الفاتحة/ الثمن األول 

  سورة الفاتحة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 َمِلكِ  فرأسقط األلف أبو جع مالك  ٤

 )معاً (عليهم ٧
وهذا شأنه يف كل ميم مجع (وصل ميم اجلمع بواو أبو جعفر

 )قبل حرف متحرك
 عليهموغري

  نهاية السورة 
 سورة البقرة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الــم ١
فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس 

 بينها
 ميمسالمسألف

 يومنون أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر )كله(يؤمنون ٦، ٤، ٣

 مبا أنزل قصر املنفصل أبو جعفر وهي قاعدته يف كل منفصل مبآ أنزل ٤

 َءااَنذرم أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية  ءأنذرم ٦

١٣، ٨ ،
٢٣ 

،أنؤمن،مبؤمنني
 فأتواْ 

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،أنومن،مبومنني

 فاتوا

 ُيكذبون ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال أبو جعفر َيكِذبُون ١٠

 السفهاُء َوال أبدل اهلمزة الثانية واًو مفتوحة وصًال أبو جعفر السفهاُء أال ١٣

 مستهزون ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر مستهزءون ١٤

  وهم فيها خالدون﴾ نهاية الثمن األول...﴿
  

   ال يستحيي أن يضرب مثال﴾ بداية الثمن الثاني﴿إن اهللا
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 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢٩

 إَين أعلم فتح الياء فيهما أبو جعفر )معاً (إْين أعلم  ٣٠،٣٣

 أنُبوين ضم الباء وأسقط اهلمزة أبو جعفر أنبئوين ٣١

 هؤالِء ِان هل اهلمزة الثانية أبو جعفرس هؤالِء ِإن ٣١

٣٤ 
للمالئكِة 
 اسجدوا

 ضم التاء وصالً أبو جعفر
للمالئكُة 
 اسجدوا

 ياتينكم،شيتما أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يأتينكم،شئتما ٣٨، ٣٥

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل  ٤٠

  ثمن الثانيواركعوا مع الراكعين﴾ نهاية ال...﴿

  ﴾ بداية الثمن الثالث.....﴿أتأمرون الناس بالبر

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر ال يؤخذ،أتأمرون ٤٨، ٤٤
ال ،أتامرون
 يوخذ

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصرأبو جعفر إسرائيل  ٤٧

 َوعدنا و جعفرأسقط األلف أب واعدنا ٥١

ْذمتُ  ٥١ ـم أدَغم الذال يف التاء أبو جعفر ٱختاختت 

 شيتم –نومن  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر شئتم –نؤمن  ٥٥،٥٨

 يـُْغَفر أبدل النون ياًء مضمومة وفتح الفاء أبو جعفر نَغِفر ٥٨

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر قوًال غري ٥٩

  فسقون﴾ نهاية الثمن الثالثبما كانوا ي.......﴿

  ﴾ بداية الثمن الرابع....﴿ وإذ استسقى موسى

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الصابني أسقط اهلمزة أبو جعفر والصابئني ٦٢

    )خاسئني(أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر وحقق مهزة  قردًة خاسئني ٦٥
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 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ومرون، يامركم ل اهلمزة فيهما أبو جعفرأبد ؤمرون، يأمركم ٦٨، ٦٧

 ُهُزؤاً  مهز الواو أبو جعفر هزواً  ٦٧

 نقالوا الئٰ  ٧١
حذف الواو وصًال ابن وردان وأسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل 

 الالم
 قالُـالن

 جيت، فادارامت  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر جئت، فادارأمت ٧١،٧٢

 ْهيف أسكن اهلاء أبو جعفر فِهي ٧٤

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خشية اهللا ٧٤

  ﴿وما اهللا بغافل عما تعملون﴾ نهاية الثمن الرابع

  
  ﴿ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٨٥، ٧٥ 
 ،يأتوكم،يؤمنوا

 أفتؤمنون
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

ياتوكمأ،ومنواي
 فتومنون

٧٨  إال أماينَ  خفف الياء مع ابقاء الفتح أليب جعفر إال أماين 

 اختتم  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر اختذمت ٨٠

 خطيئاته أثبت ألفاً بعد اهلمزة على اجلمع أبو جعفر خطيئته ٨١

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر إسرائيل  ٨٣

 تظاهرون شدد الظاء أبو جعفر ظاهرونت ٨٥

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وهو ٨٥

٩١، ٨٨ 
 ،نؤمن،يؤمنون

 مؤمنني
 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

،نومن،يومنون
 مومنني

 بيسما اشرتوا أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر بئسما اشرتوا ٩٠

  ﴿من قبل إن كنتم مؤمنين﴾ نهاية الثمن الخامس

  
  جاءكم موسى بالبينات ﴾ بداية الثمن السادس﴿ ولقد 
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 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 اختتم أدغم الذال بالتاء أبو جعفر اختذمت ٩٢

١٠٢، ٩٣ 
بئسما 

 ولبئس،يأمركم
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، بيسما يامركم
 ولبيس

٩٧، ٩٣ ،
١٠٠ 

، مؤمنني
 يؤمنون، للمؤمنني

 زة فيهن واواً أبو جعفرأبدل اهلم

، مومنني
، للمومنني
 يومنون

 و ميكائِل زاد مهزة مكسورة بعد األلف أبو جعفر و ميكال ٩٨

١٠٥، ١٠٢ 
 ، من خالق

 من خري
    أخفى النون فيهما عند اخلاء أبو جعفر

  ﴿واهللا ذو الفضل العظيم﴾ نهاية الثمن السادس

  سابع﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها ﴾ بداية الثمن ال

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ناتِ  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر يأيت،نأت ١٠٩، ١٠٦

  أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خري ١١٠

 أمانِْيِهم أسكن الياء وخففها وكسر اهلاء أبو جعفر أمانيهم ١١١

 وْهوَ  أسكن اهلاء أبو جعفر وهو ١١٢

 يومنون،تاتينا أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يؤمنون،تأتينا ١٢١، ١١٨

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ١٢٢

  ﴿وال هم ينصرون﴾ نهاية الثمن السابع

  ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ﴾ بداية الثمن الثامن

 لفظال البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فتح الياء وصالً أبو جعفر عهدي الظاملني ١٢٤
عهدَي 
 الظاملني

 وبيس  أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر وبئس ١٢٦
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 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ووصى  ١٣٢
وخفف الصاد  الواوين وأسكن الواو الثانية زاد مهزة مفتوحة بني

 أبو جعفر 
 وأوصى 

 شهداء اِذ سهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء ذ شهداَء إ ١٣٣

١٣٧ ،
١٣٩ 

 و ْهوَ  أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (و ُهَو 

 أم يقولون أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة أبو جعفر أم تقولون ١٤٠

 ءااَنتم أدخل ألفاً بني اهلمزتني أبو جعفر مع تسهيل اهلمزة الثانية ءأنتم  ١٤٠

  .عما كانوا يعملون ﴾ نهاية الجزء األول ﴿وال تسألون 

  

 الجـــزء الثـاني
  ﴿ سيقول السفهاء من الناس ﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يشاء إىل  ١٤٢
 يشاء ِاىل  سهل اهلمزة الثانية وصالً أبو جعفر 

  يشاء ِوىل وله إبداهلا واواً مكسورة  وصالً 

 أبدل ياء الغيبة تاء خطاب أبو جعفر عما يعملون ولئن ١٤٤
عما تعملون 

 ولئن

 يات  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر يأت ١٤٨

  ﴿وأولئك هم المهتدون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿ إن الصفا والمروة ﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٦٥ 
وأن  -وة أن الق

 اهللا
 كسر اهلمزتني فيهما أبو جعفر

   –إن القوة 
 إن اهللا

 أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر يأكلون، يأمركم ١٧٤، ١٦٩
، يامركم
 ياكلون

 امليــتة شدد الياء مكسورة أبو جعفر املْيتة ١٧٣



  المسك ا�ذفر

 ٣٢ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فمُن اضِطر ضم النون وكسر الطاء أبو جعفر فمِن اضطر ١٧٣

  بعيد﴾ نهاية الثمن الثانيلفي شقاق .....﴿

  ﴾ بداية الثمن الثالث..﴿ليس البر أن تولوا

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ليس الرب  رفع الراء أبو جعفر ليس الربَ  ١٧٧

الباساء،الباس  أبدل اهلمزتني ألفاً أبو جعفر البأساء ، البأس  ١٧٧
    اخلاء أبو جعفرأخفى النون عند  فمن خاف  ١٨٢

١٨٤ 
فديٌة طعاُم 
 مسكٍني 

 حذف التنوين وجر امليم ومجع مسكني بال تنوين أبو جعفر
فديُة طعاِم 
 مساكَني◌َ 

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ١٨٤

 اليُسَر،العُسرَ  ضم السني فيهما أبو جعفر اليْسَر ، العْسرَ  ١٨٥

١٨٦ 
الداِع إذا دعاِن 
 فليستجيبوا  

 اء وصالً أبو جعفرأثبت الي
الداعي إذا 

 دعاين

١٨٨، ١٨٦ 
، وليؤمنوا

 لتأكلوا،تأكلوا
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، وليومنوا
 لتاكلوا،تاكلوا

 فاَالن أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان نفالئٰ  ١٨٧

  باإلثم وأنتم ال تعلمون﴾ نهاية الثمن الثالث... ﴿

  ﴾ بداية الثمن الرابع.....﴿ يسألونك عن األهلة
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٨٩ ،
١٩٦ 

 أبدل اهلمزة فيهن ألفا أبو جعفر رأسه، تأتوا،وأتوا
، تاتوا،واتوا
 راسه

١٩٧ 

  فال رفَث 
وال فسوَق 
 والجدالَ 

 رفعهن أبو جعفر منوناتٍ 

  فال رفٌث 
وال فسوٌق 
 والجدالٌ 

 واتقوين يا الياء بعد النون وصالً أبو جعفرأثبت  واتقوِن يا ١٩٧



  المسك ا�ذفر

 ٣٣ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٩٧ ،
٢٠٠ 

من خري،من 
 خالق

    أخفى النون عند اخلاء فيهما أبو جعفر

  واهللا سريع الحساب﴾ نهاية الثمن الرابع........﴿

  ﴿ واذكروا اهللا في أيام معدودات﴾ بداية الثمن الخامس

قم اآليةر   اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 
 وْهو أسكن  اهلاء أبو جعفر وُهو ٢٠٤

٢٠٦ ،
٢١٠ ،
٢١٤  

 ،يأتيهم،ولبئس
 يأتكم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،ياتيهم،ولبيس

 ياتكم

 يف السلم  فتح السني أبو جعفر يف السلم ٢٠٨

 املالئكةِ  جر التاء أبو جعفر واملالئكةُ  ٢١٠

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٢١١

 لُيحَكم  ضم الياء وفتح الكاف أبو جعفر لَيحُكم ٢١٣

 يشاُء ِإىل ٢١٣
 يشاء ِاىل سهل اهلمزة الثانية وصالً أبو جعفر

 يشا ِوىل وله إبداهلا واواً مكسورة وصالً  

 الباساء و جعفرأبدل اهلمزة ألفاً أب البأساء ٢١٤

    أخفى النون فيهما عند اخلاء أبو جعفر )معاً (من خري ٢١٥

٢١٦-
٢١٧ 

 وْهو أسكن اهلاء فيها أبو جعفر )كله(وُهو 

  ﴿واهللا غفور رحيم﴾ نهاية الثمن الخامس
  

  ﴿يسئلونك عن الخمر والميسر﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٢١ 
يؤمن، يؤمنوا، 
 مؤمن، مؤمنة

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

يومن، 
يومنوا، 

 مومن، مومنة



  المسك ا�ذفر

 ٣٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٢١ 
مؤمنٌةخري، مؤمٌن 

 خري
    أخفى التنوين فيهما عند اخلاء أبو جعفر

٢٢٢ ،
٢٢٣ 

، فأتوا،فأتوهن
 املؤمنني

 أبو جعفرأبدل اهلمزة فيهن 
، فاتوا،فاتوهن

 املومنني

٢٢٣ ،
٢٢٦ ،
٢٢٨ 

، شئتم
 يؤمن،يؤلون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
، شيتم

 يومن،يولون

 يَواخذكم أبدل اهلمزة فيهما واواً مفتوحة أبو جعفر )معاً (يؤاخذكم ٢٢٥

٢٢٩ ،
٢٣٢ 

 يومن،تاخذوا أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يؤمن،تأخذوا

 ُخيافا أبو جعفر ضم الياء َخيافا ٢٢٩

٢٢٩ ،
٢٣٠ 

زوجاً ، فإن خفتم
 غريه

    أخفى النون والتنوين عند اخلاء فيهما أبو جعفر

 هزؤاً  مهز الواو أبو جعفر هزواً  ٢٣١

  ﴿واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون﴾ نهاية الثمن السادس

  
  ﴿والوالدات يرضعن أوالدهن﴾ بداية الثمن السابع

ــــــــــيانالبـــــ الكلمة لحفص رقم اآلية  اللفظ 
 ال تضاْر والدة أسكن الراء خمففة أبو جعفر ال تضار والدة ٢٣٣

 النساِء يَو أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة أبو جعفر النساِء أو ٢٣٥

٢٣٩،٢
٤٠ 

   ، خفتمفإن 
 خرجن فإن

    أخفى النون عند اخلاء فيهما أبو جعفر

 وصيةٌ  رفع التاء أبو جعفر وصيةً  ٢٤٠

  ﴿ يبين اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ نهاية الثمن السابع

  
  ﴾ بداية الثمن الثامن......﴿ ألم تر إلى الذين خرجوا



  المسك ا�ذفر

 ٣٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 فيضعُفه أسقط األلف وشدد العني ورفع الفاء أبو جعفر فيضاعفه ٢٤٥

 ويبصط عفرأبدل السني صاداً أبو ج ويبسط ٢٤٥

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع التوسط والقصر  إسرائيل  ٢٤٦

 يوت، يويت  أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر يؤَت، يؤيت ٢٤٧

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  يأتيكم ، مؤمنني ٢٤٨
ياتيكم ، 
 مومنني

 مَين إال  فتح الياء أبو جعفر مّين إال ٢٤٩

 َغرفة فتح الغني أبو جعفر ةُغرف ٢٤٩

 فية أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر )معاً (فئة  ٢٤٩

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر قليلة غلبت ٢٤٩

 ِدفَاُع  كسر الدال وفتح الفاء وأثبت ألفاً بعدها أبو جعفر َدْفعُ  ٢٥١

  ﴿وإنك لمن المرسلين﴾ نهاية الجزء الثاني
 الجـزء الثـالـث

  تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ بداية الثمن األول  ﴿
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٥٤ ،
٢٥٥ ،
٢٦٠ 

ال ،يأيت
 يأتينك،تأخذه

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
ال ،يايت
 ياتينك،تاخذه

٢٥٥ ،
٢٥٩ 

 وْهي،وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر وِهي،وُهو

٢٥٦ ،
٢٦٠ 

 تومن،ويومن أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر ويؤمن،تؤمن

 أنا أحيي أثبت األلف وصالً أبو جعفر أناْ ُأحيي  ٢٥٨

 ياِت ،يايت أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر فأتِ ،يأيت  ٢٥٨

 نـُْنِشرها أبدل الزاي راًء أبو جعفر نـُْنِشزها ٢٥٩



  المسك ا�ذفر

 ٣٦ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٥٩ 
، )معاً (لبثَت 

 لبثتُ 
 لبت ، لبت  التاء أبو جعفر يف مجيعها أدغم الثاء يف

٢٥٩ ،
٢٦١ 

 مَية أبدل اهلمزة فيهما ياًء مفتوحة أبو جعفر )معاً (مائة 

 فِصرهن كسر الصاد أبو جعفر َفُصْرُهنّ  ٢٦٠

 جزّاَ  أدغم الزاي يف اهلمزة أبو جعفر ووقف عليها باأللف جْزءاً  ٢٦٠

 َضعف يُ  حذف األلف وشدد العني أبو جعفر يضاعف ٢٦١

  ﴿وال خوف عليهم وال هم يحزنون﴾ نهاية الثمن األول
  

  ﴿قول معروٌف ومغفرٌة خيٌر من صدقة ﴾ بداية الثمن الثاني
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر ومغفرة خري ٢٦٣

 رِياء أبدل اهلمزة ياَءَ◌ أبو جعفر رئاء ٢٦٤

٢٦٤ ،
٢٦٨ 

، و اليؤمن
 يأمركم

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر 
وال يومن 

 يامركم،

 برُبوة ضم الراء أبو جعفر بربوة ٢٦٥

٢٦٩ ،
٢٧١ 

، يؤتَ ،يؤيت
 وتؤتوها

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
، يوتَ ،يويت

 وتوتوها

 فنْعما أسكن العني أبو جعفر فِنِعما ٢٧١

 فْهو جعفر أسكن اهلاء أبو فُهو ٢٧١

 ونكفْر عنكم أبدل الياء نوناً وجزم الراء أبو جعفر وُيكفرُ  ٢٧١

  ﴿واهللا بما تعملون خبير﴾ نهاية الثمن الثاني
  

  ﴿ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي ﴾ بداية الثمن الثالث
  



  المسك ا�ذفر

 ٣٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٧٢ ،
٢٧٣ 

    عند اخلاء فيهن أبو جعفر أخفى النون )كله(من خري 

٢٧٥ ،
٢٧٨ ،
٢٧٩ 

، يأكلون
 فأذنوا،مؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
، ياكلون

 فاذنوا،مومنني

 ُعُسَرة ضم السني أبو جعفر ُعْسَرة ٢٨٠

 وأن تصدقوا شدد الصاد أبو جعفر وأن تَصدقوا ٢٨٠

 و أن ميّل هْ  أسكن اهلاء وصالً أبو جعفر أن ميُِل ُهو ٢٨٢

 الشهداِء يَن أبدل اهلمزة الثانية ياَءَ◌ مفتوحة أبو جعفر الشهداِء أَن ٢٨٢

 و ال يابَ  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر )معاً (و ال يأب  ٢٨٢

 الشهداُء ِوذا سهل الثانية بني اهلمزة والياء أبو جعفر وله إبداهلا واواً مكسورة  الشهداُء إذا ٢٨٢

 جتارٌة حاضرةٌ  ا أبو جعفررفعهم جتارًة حاضرَة◌ً  ٢٨٢

٢٨٢  وال يضارْ  أسكن الراء خمففة أبو جعفر و ال يضار 

  ﴿واهللا بكل شيء عليم﴾ نهاية الثمن الثالث

  
  ﴿وإن كنتم على سفر﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٨٣ ،
٢٨٦ 

  ، فليؤد
 التؤاخذنا

 تَواخذنا، فليَود واً مفتوحة أبو جعفرأبدل اهلمزة فيهما وا

 الذي اؤمتن  ٢٨٣
أبدل اهلمزة ياًء وصالً أبو جعفر وله ابتداًء كسر مهزة الوصل 

 كسائر القراء) اُومتن(وإبدال مهزة القطع واواً 
 الذي ُمتن

٢٨٥ ،
٢٨٦ 

، واملؤمنون
 أخطأنا

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر
، املومنون
 أخطانا

  ا على القوم الكافرين﴾ نهاية السورة﴿ فانصرن
  
  



  المسك ا�ذفر

 ٣٨ 

  سورة آل عمران

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١ 
  )امل(

 ألف الم ميم

فصل بني حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها أبو 
 جعفر

 سالم  سألف 
 ميم

١١، ٧ ،
١٣ 

 ،)معاً (تأويله 

 رأي،كدأب
 تاويله رأبدل مهزتيهما ألفاً أبو جعف

١٣، ١٢ 
، و بئس

 فئة،فئتني
 أبدل اهلمزة فيهن ياَءً◌ أبو جعفر

، و بيس
 فَية ،فَيتني

 تروم أبدل ياء الغيبة تاء خطاِبِ◌ أبو جعفر يروم  ١٣

 يـَُويدُ  أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ابن مجاز يـَُؤيدُ  ١٣

 يشاُء إّن  ١٣
 ُء ِونيشا أبدل اهلمزة الثانية واواً مكسورة أبو جعفر 

 يشاء ِان وله تسهيلها بني اهلمزة والياء

  ﴿واهللا عنده حسن المآب﴾ نهاية الثمن الرابع

  ﴿قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ﴾ بداية الثمن الخامس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٠، ١٥ 
، أُؤنبئكم 
 ءأسلمتم

 اً فيهما أبو جعفرسهل اهلمزة الثانية وأدخل بني اهلمزتني ألف
، أااُنبئكم 
 ءاَاسلمتم

 أثبت الياء وصالً أبو جعفر ومن اتبعِن وقل ٢٠
ومن اتبعين 

 وقل

 يامرون أبدل مهزا ألفاً أبو جعفر يأمرون ٢١

 لُيحَكم ضم الياء وفتح الكاف أبو جعفر لَيحُكم ٢٣

٢٦،٢٨ 
تؤيت، املؤمنون، 

 املؤمنني
 عفرأبدل اهلمزتني فيهن واواً أبو ج

تويت، املومنون، 
 املومنني

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خري ٣٠

  ﴿فإن تولوا فإن اهللا ال يحب الكافرين﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿إن اهللا اصطفى آدم ونوحاً ﴾ بداية الثمن السادس



  المسك ا�ذفر

 ٣٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣٦، ٣٥ 
وإْين ،مْين إنك

 أعيذها
 فتح الياء فيهما أبو جعفر وصالً 

وإَين ،مَين إنك
 أعيذها

 زكرياءُ  أثبت بعد األلف مهزة مضمومة أبو جعفر مع توسط املتصل )كله(زكريا ٣٨- ٣٧

  وْهو  أسكن اهلاء أبو جعفر   وهو  ٣٩
 اجعل َيل آية فتح الياء أبو جعفر وصالً  اجعل يل آية ٤١

 هاكَفل بتخفيف الفاء أبو جعفر كفلها ٣٧

 يشاُء ِإذا ٤٧
سهل الثانية بني اهلمزة والياء أبو جعفر وله إبداهلا واواً 

 مكسورة

يشاُء ِاذا، 
 يشاءِوذا

 إسراـيل سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٤٩

 قد جيتكم أبدل اهلمزة فيهما ياء أبو جعفر )معاً (جئتكم  ٥٠، ٤٩

 إَينَ◌ أخلق ة وفتح الياء أبو جعفر وصالً كسر اهلمز  أين أخلق ٤٩

 كهية أبدل اهلمزة ياًء وأدغم الياء األوىل يف الثانية أبو جعفر   كهيئة ٤٩

 الطائر، طائراً  أثبت ألفاً ومهزة مكسورة بعدها وحذف الياء فيهما أبو جعفر الطري، طرياً  ٤٩

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر تأكلون، مؤمنني ٤٩
تاكلون، 
 مومنني

  هذا صراط مستقيم﴾ نهاية الثمن السادس........﴿
  ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 أنصارَي إىل فتح الياء أبو جعفر أنصارْي إىل ٥٢

 فنوفيهم أبدل الياء األوىل نوناً أبو جعفر فيوفيهم ٥٧

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر )معاً (وهلُ  ٦٢

 هااَنتم سهل اهلمزة أبو جعفر ها أنتم ٦٦

٧٣، ٦٨ 
املؤمنني، 

 يؤيت،تؤمنوا
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

املومنني،تومنوا
 يويت

  ﴿واهللا ذو الفضل العظيم﴾ نهاية الثمن السابع



  المسك ا�ذفر

 ٤٠ 

  ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه﴾ بداية الثمن الثامن

ة لحفصالكلم رقم اآلية  اللفظ البـــــــــــــــيان 

٨٠، ٧٥ 
، )معاَ (تأمنه 

 )معاً (يأمركم 
 يامركم، تامنه  أبدل اهلمزة فيهن ألفاَ أبو جعفر

 يـَُودهْ  أبدل اهلمزة واواً مفتوحة وأسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (يؤده ٧٥

 تـُْعَلَ◌مون فرفتح التاء وأسكن العني وخفف الالم مفتوحَة أبو جع تُعلمون ٧٩

 لتومنن، يويت  أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر لتؤمنن، يؤتيه  ٨١، ٧٩

 ءاتيَناكم أبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وزاد بعدها ألفاً أبو جعفر ءاتيُتُكم ٨١

 َءااَقررمت  أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو جعفر َءأَقررمت ٨١

 و أختم  لذال يف التاء أبو جعفرأدغم ا وأخذمت  ٨١

 أبدل ياء الغيبة تاء خطاٍب فيهما أبو جعفر يرجعون، يبغون ٨٣
، تبغون

 يرجعون

 و ْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٨٥

 مُل األرض أسقط اهلمزة ونقل ضمتها إىل الالم ابن وردان مْلُء األرض ٩١

  ء الثالث﴿وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم﴾ نهاية الجز 
  

 الجـــــزء الرابــــع
  ﴿كل الطعام كان حًالً◌ لبني إسرائيل﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
 إسراِ يل سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر )معاً (إسرائيل  ٩٣

 أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهما ألفاً  ويأمرون، فأتوا  ١٠٤، ٩٣
، فاتوا 

 ويامرون

١١٠ 
، تأمرون، تؤمنون

 املؤمنون
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

تامرون، 
تومنون، 
 املومنون

  ﴿ذلك بما عصو وكانوا يعتدون ﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿ليسوا سواًء ﴾ بداية الثمن الثاني



  المسك ا�ذفر

 ٤١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١١٤ 
، يؤمنون 
 ويأمرون

 أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر
، يومنون 
 ويامرون

١١٥ 
فلن ، وما يفعلوا

 يكفروه
 أبدل ياء الغيبة تاء خطاب فيهما أبو جعفر

، و ما تفعلوا
 فلن تكفروه

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خري ١١٥

١١٨ ،
١٢٥ ،
١٣٠ 

، يألونكم
 تأكلوا، ويأتوكم

 و جعفرأبدل اهلمزة فيهن ألفًاً◌ أب
، يالونكم

 تاكلوا، ياتوكم

 ها اَنتم سهل اهلمزة أبو جعفر ها أنتم ١١٩

١١٩ ،
١٢٠ ،
١٢١ 

، وتؤمنون
 املؤمنني، تسؤهم

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

، وتومنون
، تسوهم
 املومنني

١٢٢ ،
١٢٤ 

، املؤمنون
 للمؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر
، املومنون

 للمومنني

 ُمَسومني فتح الواو أبو جعفر مسومني ١٢٥

 مَضعَفة أسقط األلف وشدد العني أبو جعفر مضاعفة ١٣٠

  لعلكم ترحمون ﴾ نهاية الثمن الثاني.........﴿
  ﴿و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
 سارعوا واو األوىل أبو جعفرأسقط ال وسارعوا ١٣٣

١٣٩ ،
١٥١ 

، مؤمنني
 وبئس،ومأواهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
وماواه،مومنني

 وبيس،م

 مَوجالً  أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر مَؤجالً  ١٤٥

 نوتهْ  أبدل اهلمزة فيهما واواً وأسكن اهلاء أبو جعفر  )معاً (نْؤته  ١٤٥



  المسك ا�ذفر

 ٤٢ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 و كأَين ١٤٦
عد الكاف ومهزة مكسورة بعدها وحذف الياء ابو أثبت ألفاً ب

 جعفر مع تسهيل اهلمزة وتوسط األلف وقصرها 
 وكآئِن

 الُرُعب ضم العني أبو جعفر الرْعب ١٥١

  وْهو  جعفر أسكن اهلاء أبو    وهو  ١٥١
 املومنني أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر املؤمنني ١٥٢

  الثالث ﴿واهللا ذو فضل على المؤمنين ﴾ نهاية الثمن
  ﴿إذ تصعدون وال تلوون على أحد﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١٥٧ ،
١٥٩  ،

١٧٠ 

فظا ،ورمحٌة خري
، من  غليظ

 خلفهم

    التنوين عند اخلاء والغني أبو جعفرالنون و أخفى 

 جتمعون أبدل ياء الغيبة تاء خطاب أبو جعفر جيمعون ١٥٧

١٦٠ ،
١٦١ ،

١٦٢،  
١٦٤،  
١٦٦ 

وم،يأتِ ،املؤمنون
  وبئس، أواه

 ،)معاً ( املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

،ياتِ ،املومنون
، وبيس، وماواه

 املومنني

 أن يـَُغلّ   ضم الياء وفتح الغني أبو جعفر أن يـَُغل ١٦١

  ﴾ نهاية الثمن الرابع..... ﴿وال هم يحزنون 
  

  ة الثمن الخامس﴾ بداي... ﴿يستبشرون بنعمة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٧١ ،
١٧٩ ،
١٧٥ 

، )معاً (املؤمنني 
 تؤمنوا، مؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
، املومنني

 تومنوا،مومنني

 وخافوين إن أثبت الياء وصالً أبو جعفر وخافوِن إن ١٧٥



  المسك ا�ذفر

 ٤٣ 

 اللفظ ــــــيانالبـــــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر تأكله، يأتينا،نؤمن ١٨٣
، ياتينا،نومن

 تاكله

  ﴿و مالحياة الدنيا إال متاع الغرور ﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴾ بداية الثمن السادس.......﴿لتبلون في أموالكم وأنفسكم

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
١٨٧ ،
١٩٧ ،
١٩٩ 

و ،مأواهم،فبئس
 يؤمن،بئس

 أبدل اهلمزة فيهن أبوجعفر
،ماواهم،فبيس

 يومن،وبيس

 ال حيسنب أبدل تاء اخلطاب ياء غيبِةِ◌ أبو جعفر ال حتَسنب ١٨٨

 لكن الذين شدد النون وفتحها أبو جعفر لكِنِ◌ الذين ١٩٨

  ﴿واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ﴾ نهاية السورة والثمن السادس
  س اتقوا ربكم﴾ بداية الثمن السابع﴿ياأيها النا

  
  سورة النساء

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
 تساءلون شدد السني أبو جعفر تساءلون ١

٢،٥،  
٦،١٠ 

تأكلوا،تؤتوا، 
تأكلوها، 
فليأكل، 

 )معاً (يأكلون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

تاكلوا،توتوا،
تاكلوها، 
فلياكل، 

 )اً مع(ياكلون

٩، ٣ 

وإن خفتم، فإن 
من ،  خفتم

 خلفهم

    أخفى النون عند اخلاء فيهن أبو جعفر

١١، ٣ 
كانت ،فواحدةً 

 واحدةً 
 رفعهما أبو جعفر

، فواحدةٌ 
 كانت واحدةٌ 



  المسك ا�ذفر

 ٤٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 سهل اهلمزة الثانية أبو جعفرالسفهاَء أَموالكم  ٥
السفهاء 

 كماَموال

    أخفى التنوين عند اخلاء فيها أبو جعفر ضعافاً خافوا ٩

  ﴿إن اهللا كان عليماً حكيمًا﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿ولكم نصف ماترك أزواجكم﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٢ 
يوَصى ا او 

 دين
 كسر الصاد وأبدل األلف بعدها ياًء 

وصي ا أو ي
 دين

٢١، ١٢ 
ميثاقاً ،ديِنِ◌ غري
 غليظاً 

    أخفى التنوين عند الغني فيهما أبو جعفر

 ندخله  أبدل الياء نوناً فيهما أبو جعفر )معاً (يدخله  ١٤، ١٣

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر ناراً خالداً  ١٤

 م ياتياا منك أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر يأتياا منكم ١٦

 نالٰـَ  أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان ن الئٰ  ١٨

١٥ -
 ٢٠ــ١٩

، )معاً (يأتني 
 )معاً (تأخذوا 

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
، )معاً (ياتني

 )معاً (تاخذوا

٢١، ٢٠ 
، أتأخذونه
 تأخذونه

 أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر
، أتاخذونه
 تاخذونه

 النساِء ِاال سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  من النساِء إال ٢٢

  ﴿إن اهللا كان غفوراً رحيمًا﴾ نهاية الجزء الرابع

 الجـزء الخامس
  ﴿والمحصنات من النساء﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 النساِء ِاال سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر من النساِء إال  ٢٤



  المسك ا�ذفر

 ٤٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٩، ٢٥   
،)معاً (املؤمنات

 تأكلوا
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، املومنات 
 تاكلوا

٣٥، ٢٥ 
وإن ، ملن خشي
 خفتم

    أخفى النون عند اخلاء فيهما أبو جعفر

٣٥، ٢٥ 
، حمصنات غري
 عليماً خبرياً 

    أخفى التنوين عند الغني واخلاء فيهما أبو جعفر

 جتارةٌ  رفعها أبو جعفر جتارةً  ٢٩

 َمدخالً  فتح امليم أبو جعفر ُمدخالً  ٣١

 عاقدت أثبت بعد العني ألفاً أبو جعفر َعَقَدتْ  ٣٣

 حفَظ اهللاَ  نصب لفظ اجلاللة أبو جعفر حفظ اهللاُ  ٣٤

  ﴿إن اهللا كان عليماً خبيرًا﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئًا﴾ بداية الثمن الثاني

لحفصالكلمة  رقم اآلية  اللفظ البـــــــــــــــيان 
  ويامرون أبدل اهلمزة ألفاً  أبو جعفر   ويأمرون  ٣٧
 رياَء الناس أبدل اهلمزة األوىل ياًء أبو جعفر رئاء الناس ٣٨

٤٦، ٣٨ ،
٥١، ٤٠ ،

٥٣ 

، )معاً (يؤمنون
 يؤتون،ويؤتِ 

 أبدل اهلمزة فيهن واواً ابو جعفر
 ،ويوت،يومنون

 يوتون

 حسنةٌ  توين أبو جعفررفع ال حسنةً  ٤٠

 يضعفها حذف األلف وشدد العني أبو جعفر يضاعفها ٤٠

 )معاً (جينا أبدل اهلمزة  ياًء أبو جعفر )معاً (جئنا ٤١

 َتسوى فتح التاء وشدد السني أبو جعفر ُتَسّوى ٤٢

 جاء َاحد سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاَء أحد ٤٣

٥٦، ٤٣ 
، عفواً غفوراً 

 ريهاجلوداً غ
    أخفى التنوين عند الغني فيهما أبو جعفر



  المسك ا�ذفر

 ٤٦ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
فتيًالَ◌ ٌن انظر  ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر فتيالً انظر ٤٩
 هؤالِء يَهدى أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر هؤالء أهدى ٥١

  لثمن الثانيوندخلهم ظالً ظليُال﴾ نهاية ا.....﴿
  

  ﴿إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٩، ٥٨ ،
٦٥ 

، يأمركم
يؤ ،تأويالً ،تؤمنون

 منون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، يامركم
،تاويال،تومنون

 يومنون

 تَودوا فرأبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جع تؤدوا  ٥٨

 نْعما أسكن العني أبو جعفر نِِعّما ٥٨

٦٦ 
  ، أنِ  اقتلوا

 أِو اخرجوا
 ضم النون والواو فيهما وصالً أبو جعفر

  ، أُن اقتلوا 
 أُو اخرجوا

 ليبطَني  أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر ليبطئن ٧٢

 كان مل يكن  أبدل تاء اخلطاب ياء غيبٍة أبو جعفر كأن مل تكن  ٧٣

  فأفوز فوزاً عظيمًا﴾ نهاية الثمن الثالث﴿
  

  ﴿فليقاتل في سبيل اهللا﴾ بداية الثمن الرابع
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٨٤، ٧٤ 
 ،املؤمنون،نؤتيه

 بأساً ،بأس
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

،املومنون،نوتيه
 باسا،باس

 يظلمون جعفر أبدل تاء اخلطاب ياء غيبٍة أبو تظلمون ٧٧

  ﴿ومن أصدق من اهللا حديثًا﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿فمالكم في المنافقين﴾ بداية الثمن الخامس



  المسك ا�ذفر

 ٤٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 فَيتني أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر فئتني ٨٨

٩٧، ٩١ 
يأمنوكم، 

 مأواهم،ويأمنوا
 بو جعفرأبدل اهلمزة فيهن ألفاً أ

يامنوكم، 
، ويامنوا
 ماواهم

٩٢ 

ملؤمن، مؤمناً 
مؤمنة ، )معا(

 )كله(

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

ملومن،مومناً 
مومنة ،)معاً (

 )كله(

    .اإلخفاء أليب جعفر  مؤمناً خطئاً   ٩٢
 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وهو ٩٢

٩٤، ٩٢ ،
٩٥ 

، مؤمناً ،مؤمن
 املؤمنني

 اواً أبو جعفرأبدل اهلمزة فيهن و 
، مومنا،مومن

 املومنني 

 السلم لست أسقط األلف أبو جعفر السالم لست ٩٤

  انً مَ وْ مُ لست   بن وردانفتح امليم الثانية ااهلمزة واو و أبدل   مؤمنالست   ٩٤
 غَري أويل نصب الراء أبو جعفر غُري أويل ٩٥

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر عفواً غفوراً  ٩٩

  ﴿وكان اهللا عفواً غفورًا﴾ نهاية الثمن الخامس
  السادس ﴿ومن يهاجر في سبيل اهللا﴾ بداية الثمن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر إن خفتم ١٠١

١٠٢ ،
١٠٣ ،
١٠٤ 

وليأخذوا، 
، ولتأت

(تأملون،اطمأننتم
 يأملون، )معاً 

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

ولياخذوا، 
، ولتاتِ 

، اطماننتم
 ياملون،تاملون

 املومنني ل اهلمزة ياًء أبو جعفرأبد املؤمنني ١٠٣

 وْهوَ  أسكن اهلاء فيها أبو جعفر وُهو ١٠٨



  المسك ا�ذفر

 ٤٨ 

 ها اَنتم سهل اهلمزة أبو جعفر هآ أنتم ١٠٩

  ﴿وكان فضل اهللا عليك عظيمًا﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿ال خير في كثيِرِ◌ من نجواهم﴾ بداية الثمن السابع

 للفظا البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١١٤ ،
١١٥ ،
١٢٤ ،
١٢٧ 

 ،املؤمنني،نؤتيه
 تؤتون،مؤمن

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
،املومنني،نوتيه

 توتون،مومن

 نولْه ، ونصلهْ  أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر نوله ، ونصله ١١٥

١٢١ ،
١٣٣ 

، يشأ،مأواهم
 ويأتِ 

 ماواهم أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 خفف الياء فيهما ساكنًة أبو جعفر أماينّ  بأمانّيكم ، ١٢٣
بأمانِْيكم ، 

 أماِينْ 

١٢٤ ،
١٢٥ 

 )معاً (وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (وُهو

 يُدَخلون ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر يَدخلون ١٢٤

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خري  ١٢٧

   بو جعفرأخفى التنوين عند اخلاء أ امرأٌة خافت ١٢٨

 ُيْصِلَحا ١٢٨
فتح الياء وشدد الصاد مفتوحة وأثبت ألفاً بعدها وفتح الالم 

 بعدها أبو جعفر
 َيصاحلا

  ﴿وكان اهللا سميعاً بصيرًا﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
    ال إخفاء فيها أليب جعفر خالفاً لقاعدته يكْن غنياً  ١٣٥

١٣٩،
١٤٤،
١٤١، 

 )كله(املومنني  أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر )كله(املؤمنني 



  المسك ا�ذفر

 ٤٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
١٤٦ 

 وقد نـُزل  ضم النون وكسر الزاي أبو جعفر وقد نّزل ١٤٠

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر حديِثٍ◌ غريه ١٤٠

 وْهو كن اهلاء أبو جعفرأس وُهو ١٤٢

 يف الَدَركِ  فتح الراء أبو جعفر يف الدْرك  ١٤٥

 سوف يوت أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر وسوف يؤت ١٤٦

  ﴿وكان اهللا شاكرَاَ◌ عليمًا﴾ نهاية الجزء الخامس
 

 الجـزء السادس
  ﴿اليحب اهللا الجهر بالسوء من القول﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١٥٠ ،
١٥٥ ،
١٥٩ ،
١٦٢ 

يؤمنون ،نؤمن
، ليؤمنن،)معاً (

س،)معاً (املؤمنون
 نؤتيهم

 أبدل اهلمزة فيهن واواً ابو جعفر

،يومنون،نومن
، ليومنن

، ءاملومنون
 سنوتيهم

 سوف نوتيهم أبدل  الياء نوناً ، واهلمزة واواً ابو جعفر سوف يؤتيهم ١٥٢

 واال تْعد  أبو جعفر مضمومةسكن العني وشدد الدال أ ال تْعُدوا ١٥٤

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر ميثاقاً غليظاً  ١٥٤

  ﴿سنؤتيهم أجراً عظيمًا﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿إنا أوحينا إليك ﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 وْهو أبو جعفرأسكن اهلاء  وُهُ◌و ١٧٦

  ﴿واهللا بكل شيء عليم ﴾ نهاية السورة
  



  المسك ا�ذفر

 ٥٠ 

  سورة المائدة
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 شْنئان أسكن النون فيهما أبو جعفر )معاً (َشَنئآن  ٨، ٢

 امليتة شدد الياء مكسورة أبو جعفر املْيتةُ  ٣

    اً لقاعدتهال إخفاء فيها أليب جعفر خالف واملنخنقة ٣

    أخفى التنوين عند اخلاء والغني أبو جعفر خممصٍة غري   ٣

٣  فمُن اضِطر ضم النون وصًال وكسر الطاء أبو جعفر فمِنِ◌ اْضطُر 

١١، ٥ 
، املؤمنات 
 املؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر
، املومنات
 املومنون

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٥

 وأرجِلكم كسر الالم أبو جعفر موأرجَلك ٦

 جاَء َاحد سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاَء أحد ٦

 ﴿وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون﴾ نهاية الثمن الثالث

  ﴿ولقد أخذ اهللا ميثاق ﴾ بداية الثمن الرابع
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 اسرايِيل ملد والقصر أبو جعفرسهل اهلمزة الثانية مع ا إسرائيل ١٢

 والبغضاَء اىل سهل اهلمزة الثانية ابو جعفر والبغضاَء إىل ١٤

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ممن خلق ١٨

٢٣، ٢٠ ،
٢٦ 

تأ،مؤمنني،يؤت
 س

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،مومنني،يوت

 تاس

  ﴿فال تأس على القوم الفاسقين﴾ نهاية الثمن الرابع
  عليهم نبأ ابني ﴾ بداية الثمن الخامس﴿واتل 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

٢٩، ٢٨ 
إْين ،إْين أخاف
 أريد

 فتح الياء فيهما أبو جعفر
إَين ،إَين أخاف
 أريد



  المسك ا�ذفر

 ٥١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 مِن ْجل ذلك كسر النون وحذف اهلمزة أبو جعفر مْن أجل ذلك ٣٢

 إسرايِيل سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٣٢

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خالف ٣٣

  ﴿واهللا على كل شيء قدير﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿ياأيها الرسول ال يحزنك﴾ بداية الثمن السادس

للفظا البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم  

٤٣، ٤١ 
نؤمن،يأتوك،تؤتوه

 باملؤمنني،
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

نومن، 
،ياتوك،توتوه
 باملومنني

 السُحت ضم احلاء أبو جعفر السْحت  ٤٢

 واخشوين وال أثبت الياء وصالً أبو جعفر واخشون وال ٤٤

 واجلروحُ  رفع احلاء أبو جعفر واجلروحَ  ٤٥

 وفهْ  أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ٤٥

 وأُن احكم ضم النون وصًال أبو جعفر وأِن احكم ٤٩

  ﴿ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

٥٤، ٥٢ ،
٥٧، ٥٥ 

يؤيت، ، )معاً (يأيت
 مؤمنني، ويؤتون

 زة فيهن أبو جعفرأبدل اهلم

، يوتيه،يايت
، ويوتون
 مومنني

 يقولُ  أسقط الواو أبو جعفر ويقولُ  ٥٣

 من يرتِددْ  خفف الدال مكسورة أبو جعفر وزاد داالً أخرى ساكنة من يرتدّ  ٥٤

 )معاً (ُهزؤاً  مهز الواو فيهما أبو جعفر )معاً (هزواً  ٥٧،٥٨

 السُحت ضم احلاء أبو جعفر )معاً (السْحت  ٦٣- ٦٢



  المسك ا�ذفر

 ٥٢ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 )معاً (لبيس  أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر )معاً (لبئس  ٦٣- ٦٢

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر مغلولٌة غلت ٦٤

 و البغضاَء ِاىل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر والبغضاَء إىل ٦٤

  ثمن السابع﴿وكثير منهم ساء ما يعملون﴾ نهاية ال
  ﴿يا أيها الرسول بلغ﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
 رساالته مجعها ابو جعفر رسالَته ٦٧

٧٢، ٦٨ ،
٨١، ٧٥ 

 ،ومأواه،تأس
،يؤفكون،يأكالن

 يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،وماواه،تاس
، ياكالن
، يوفكون
 يومنون

 الصابُون حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر ونالصابئ ٦٩

٧٢- ٧٠-
٧٨ 

 )كله(اسرايِيل سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر )كله(إسرائيل

 )معاً (لبيس  أبدل اهلمزة فيهما ياء أبو جعفر )معاً (لبئس ٨٠- ٧٩

  ﴿ولكن كثيراً منهم فاسقون﴾ نهاية الجزء السادس
 الجزء السابع

  لناس عداوًة﴾ بداية الثمن األول﴿لتجدن أشد ا
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 نومن،مومنون أبدل اهلمزة واواً فيهما أبو جعفر نؤمن، مؤمنون ٨٨- ٨٤

 أبدل اهلمزة واواً مفتوحة فيها أبو جعفر )معاً (يؤاخذكم  ٨٩
يَواخذكم 

 )معا(

 فجزاُء مثلِ  أبو جعفر حذف التنوين وجر الالم فجزاٌء مثلُ  ٩٥

 كفارُة طعامِ  حذف التنوين وجر امليم أبو جعفر كفارٌة طعامُ  ٩٥

  ﴿واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون﴾ نهاية الثمن األول



  المسك ا�ذفر

 ٥٣ 

  ﴿جعل اهللا الكعبة البيت الحرام﴾ بداية الثمن الثاني
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 أشياَء ِان مزة الثانية أبو جعفرسهل اهل أشَيآَء إن ١٠١

١٠١ ،
١٠٨ 

 ياتوا، تسوكم أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يأتوا، تسؤكم 

    أخفى النون عند الغني أبو جعفر من غريكم ١٠٦

١٠٧  مزة وصل مضمومة اسَتحق ضم التاء وكسر احلاء وإذا بدأ يبدأ 
 ،الذين اسُتِحق

 ُأسُتِحق

  الفاسقين﴾ نهاية الثمن الثاني﴿ واهللا ال يهدي القوم 
  

  ﴿ يوم يجمع اهللا الرسل ﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 كهية  أبدل اهلمزة ياًء وأدغم الياء األوىل بالثانية أبو جعفر كهيئة ١١٠

 طائرا، الطائِر  كسورة فيهما أبو جعفرأثبت ألفاً بعد الطاء وأبدل الياء مهزة م طرياً ، الَطْري  ١١٠

 إسرايِيل سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصرأبو جعفر إسرائيل ١١٠

 جيتهم أبدل اهلمزة ياًء أبو حعفر جْئتهم ١١٠

١١٢ ،
١١٣ 

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر نأكل، مؤمنني 
، مومنني 
 ناكل

١١٥ ،
١١٦ 

ْيل ، فإْين أعذبه 
 أن

 ما أبو جعفرفتح الياء فيه
، فإَين أعذبه 

 َيل أن

 أاَاَ◌نت سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر ءأنت ١١٦

 أُن اعبدوا ضم النون وصًال أبو جعفر أِن اعبدوا ١١٧

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١٢٠

  ﴿وهو على كل شيئ قدير﴾ نهاية السورة
  
  



  المسك ا�ذفر

 ٥٤ 

  سورة ا�نعام

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٣

٤، ٥، 

 ١٢، ٦ 

تأتيهم، 
ي،يأتيهم،وأنشأنا

 ؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، تاتيهم
وأنشانا، 

 يومنون،ياتيهم

 يستهُزون حذف اهلمزة وضم الزاي فيهما أبو جعفر )معاً (يستهزِءون  ١٠، ٥

 ولقُد استهزي ل أبو جعفروأبدل اهلمزة ياًء أبو جعفرضم الدا ولقِد استهزئ ١٠

  ﴿الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿وله ما سكن في الليل والنهار﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
١٤، ١٣ ،
١٨، ١٧ 

 جعفرأسكن اهلاء فيهن أبو  ، فُهو)كله(وُهو
، )كله(وْهو

 فْهو

 أااِنكم أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر أإنكم ١٩

١٤،١٥ 
 إْين أمرت، 

 إْين أخاف
 فتح الياء فيهما أبو جعفر

 إَين أمرت، 

 إَين أخاف

٢٥، ٢٠ ،
٣٥، ٢٧ 

  ،ال يؤمنون
، ال يؤمنوا

 فتأتيهم، املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، ال يومنون
، يومنواال

، املومنني
 فتاتيهم

 فتَنَتهم نصبها أبو جعفر فتنُتهم ٢٣

 َرفـََعُهما أبو جعفر نكونَ ، ُنَكذَب  ٢٧ 
، نكذُب 
 نكونُ 

  ﴿فال تكونن من الجاهلين﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ بداية الثمن الخامس

  



  المسك ا�ذفر

 ٥٥ 

لفظال البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية  

 من يشا أبدل اهلمزة ألفاً لدى الوقف من يشإ اهللا ٣٩

٤٢، ٣٩ ،
٤٦، ٤٣ ،

٥٤ 

 ،بالبأساء،يشأ
 ،يأتيكم،بأسنا

 يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

،بالباساء،يشا
،ياتيكم،باسنا

 يومنون

٤٠،٤٧،
٤٦ 

 )معاً (أرءيتكم 

 أرءيتم
 سهل اهلمزة الثانية فيهن أبو جعفر

) معاً (أراَيتكم 
 تمأراَي

 فّتحنا شدد التاء أبو جعفر فَتحنا ٤٤

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر إلٌه غري ٤٦

 فإنه كسر اهلمزة أبو جعفر فأنه ٥٤

 سبيلَ  فتح الالم أبو جعفر سبيلُ  ٥٥

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٥٧

 ﴿ واهللا أعلم بالظالمين﴾ نهاية الثمن الخامس

  يعلمها إال هو﴾ بداية الثمن السادس﴿وعنده مفاتح الغيب ال 
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٦٠،٦١،
٦٢،٦٦،
٧٣، ٧٢ 

 )كله(وْهو أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر )كله(وُهو

 جاءَاحدكم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاَء أحدكم ٦١

 أجنْيَتنا ة أبو جعفرأبدل األلف ياًء ساكنة وزاد بعدها تاًء مفتوح أجنانا ٦٣

 ال يوخذ، باس  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر ال يؤخذ، بأس  ٧٠، ٦٥

 بعِض ُن انظر ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر بعضِ ِ◌انظر ٦٥

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر حديٍث غريه ٦٨

 اهلدى اتنا أبدل اهلمزة ألفاً وصالً أبو جعفر اهلدى ائتنا ٧١

  و الحكيم الخبير﴾ نهاية الثمن السادس﴿ وه
  ﴿وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر﴾ بداية الثمن السابع

  



  المسك ا�ذفر

 ٥٦ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 إَين أراك فتح الياء أبو جعفر إْين أراك ٧٤

 أحتاّجوِين  خفف النون أبو جعفر أحتآّجوّنين ٨٠

 وقد هداين و جعفرأثبت الياء وصالً أب وقد هدانِ  ٨٠

 درجاِت من  حذف التنوين أبو جعفر درجاٍت من ٨٣

 )وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلاواواً أبو جعفر نشاُء إن ٨٣
نشاُء ِاّن، 
 نشاُء ِون

 وزكرياء أثبت مهزة مفتوحة بعد األلف أبو جعفر ووّسط املتصل وزكريا ٨٥

 )معاً (يومنون رأبدل اهلمزة واواً أبو جعف )معاً (يؤمنون ٩٢

 ولقد جيتمونا أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر ولقد جئتمونا ٩٤

  ﴿وضل عنكم ما كنتم تزعمون﴾ نهاية الثمن السابع
 ﴿إن اهللا فالق الحب والنوى﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٩٩، ٩٥ ،
١٠٩ ،
١١٠ 

، تؤفكون
 ،)معاً (يؤمنون

 يؤمنوامنن ، ليؤ 

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

، توفكون
 ،يومنون
 ليؤمنن

 يومنوا

 وجعَل الليل ٩٦
أثبت ألفاً بعد اجليم وكسر العني وضم الالم وجر الليل أبو 

 جعفر
 وجاعِل الليلِ 

٩٧،٩٨،
٩٩،

١٠١،١٠
٢  

١٠٣ 

 )كله(وْهو  أسكن اهلاء فيها أبو جعفر )كله(وُهو

 نون التنوين وصالً أبو جعفرضم  متشابٍه انظروا ٩٩
متشابه ُن 

 انظروا

 وخرقوا شدد الراء أبو جعفر وخَرقوا ١٠٠

 ﴿في طغيانهم يعمهون﴾ نهاية الجزء السابع



  المسك ا�ذفر

 ٥٧ 

 الجزء الثامن
  ﴿ولو أننا نزلنا إليهم﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 ِقَبال الباء أبو جعفر كسر القاف وفتح قـُُبالً  ١١١

١١١،  
١١٣  

  ،ليؤمنوا
 يؤمنون

 أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر
  ،ليومنوا
  يومنون

١١٤ ،
١١٥،
١١٧ 

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر )كله(وُهو 

 منـَْزل أسكن النون وخفف الزاي أبو جعفر منَـزل ١١٤

 تومتت كلما أبو جعفر)على اجلمع(زاد ألفاً بعد الكاف  ومتت كلمت ١١٥

١١٨ ،
١٢٤ ،
١٢٥ 

 ،نؤمن،مؤمنني
  يؤمنون،نؤيت

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
،نومن،مومنني
 يومنون،نويت

١١٩،  
١٢١  

  تاكلوا أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر )معاً (تأكلوا 

 لَيضلون فتح الياء أبو جعفر لُيضّلون ١١٩

 ميتاً  شدد الياء مكسورة أبو جعفر مْيتاً  ١٢٢

 رساالتِه أبو جعفر)على اجلمع(بت ألفاً بعد الالم وكسر التاء أث رسالته ١٢٤

 حرِجاً  كسر الراء أبو جعفر َحَرَجاً  ١٢٥

  ﴿قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿لهم دار السالم عند ربهم﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
١٢٧ ،
١٣٦ 

 فْهو،وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر فُهو، و وهُ 

 حنشرهم أبدل الياء نوناً أبو جعفر حيشرهم ١٢٨

١٣٠ ،
١٣٣ 

  ،يأتيكم
 إن يشأ

 أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر
  ،ياتيكم
 إن يشا



  المسك ا�ذفر

 ٥٨ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 وإن تكن أبدل الياء تاًء أبو جعفر وإن يكن ١٣٩

 ميتةُ  شدد الياء مكسورة مع الرفع أبو جعفر ميتة ١٣٩

  ﴿ قد ضلوا وما كانوا مهتدين﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١٤١

 ِحصاده و جعفركسر احلاء أب َحصاده ١٤١

١٤٣ ،
١٤٧ ،
١٤٨ ،
١٥٠ 

 ،بأسه،الضأن
 يؤمنون،بأسنا

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،باسه،الضان
 يومنون،باسنا

 نُبوين حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر نِبئوين ١٤٣

 شهداَء اِذ سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر شهداَء إذ ١٤٤

 ال أن تكونإ ابدل الياء تاًء أبو جعفر إال أن يكون ١٤٥

 ميتةُ  شدد الياء مكسورة مع الرفع أبو جعفر ميتة ١٤٥

 فمُن اضطر ضم النون وصًال وكسر الطاء أبو جعفر فمِن اضطر ١٤٥

  ﴿وهم بربهم يعدلون﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ﴾ بداية الثمن الرابع

للفظا البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم  
 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذَّكرون ١٥٢

١٥٤ ،
١٥٨ 

 تأتيهم،يؤمنون

 )كله(يأيت 
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 تاتيهم،يومنون

 )كله(يايت 

 رَيب إىل فتح الياء أبو جعفر رْيب إىل ١٦١

 قيماً  فتح القاف وشدد الياء أبو جعفر قَيماً  ١٦١

 و حميآيْ  ر وصالً ووقفاً مع املد الالزم أسكن الياء أبو جعف وحميايَ  ١٦٢



  المسك ا�ذفر

 ٥٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 ومماَيت هللا فتح الياء وصالً أبو جعفر ومماْيت هللا ١٦٢

 وأنا أول  أثبت األلف وصالً أبو جعفر وأناْ أول ١٦٣

١٦٤-
١٦٥ 

 )معاً (وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (وُهو

  إنه لغفور رحيم﴾ نهاية السورة﴿و 
 

 سورة ا�عراف
  كتاب أنزل إليك ﴾ بداية الثمن الخامس* ﴿ألــمص

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الــمص ١
فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس 

 بينها

 سالمسألف
 صادسميم

٥، ٤، ٢ ،
٢٧، ١٩ ،

٢٨ 

 للمؤمنني،بأسنا
 ،شئتما،)اً مع(

 يأمر،يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

للمومنني، 
،شيتما،باسنا

 يامر،يومنون

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذَكرون ٣

٩،١٧ 
ومن خفت ، 
 ومن خلفهم

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر

١١ 
للمالئكِة 
 اسجدوا

 ضم التاء وصالً أبو جعفر
للمالئكُة 
 اسجدوا

 لباَس التقوى فتح السني أبو جعفر لتقوىولباُس ا ٢٦

٢٨ 
بالفحشاِء 

 أتقولون
 أبدل اهلمزة الثانية أبو جعفر

بالفحشاِء 
 يَتقولون

  ﴿ ويحسبون أنهم مهتدون﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿ يابني آدم خذوا زينتكم ﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 جاَء َاجلهم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جلهمجاَء أ ٣٤



  المسك ا�ذفر

 ٦٠ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣٥، ٣٤ 
، يستأخرون
 يأتينكم

 أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر
، يستاخرون
 ياتينكم

 هؤالِء َيضلونا أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر هؤالِء أضلونا ٣٨

    أخفى النون عند الغني أبو جعفر مْن غل ٤٣

 مَوذن اً مفتوحًة أبو جعفرأبدل اهلمزة واو  مؤذن ٤٤

 أن لعنَة◌َ  شدد النون ونصب لعنة أبو جعفر أْن لعنةُ  ٤٤

  ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ﴾ بداية الثمن السابع

 رقم اآلية
الكلمة 
 لحفص

 اللفظ البـــــــــــــــيان

 تلقاءَاصحاب أبو جعفر سهل اهلمزة الثانية تلقاَء أصحاب ٤٧

 ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر برمحٍة ادخلوا ٤٩
برمحة ُن 
 ادخلوها

 من املاِء يَو أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر من املاء أو مما ٥٠

 ولقد جيناهم أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر ولقد جئناهم ٥٢

٥٢،٥٣ 
يؤمنون، يأيت ، 

 )معاً (تأويله
 اهلمزة فيها أبو جعفر أبدل

يومنون، يايت، 
 )معاً (تاويله

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٥٧

 ُنُشراً  أبدل الباء نوناً مضمومة وضم الشني أبو جعفر ُبْشراً  ٥٧

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذكرون ٥٧

 ال خيرج ٥٨
ضم الياء وكسر الراء ابن وردان خبلف عنه والوجه الثاين  

 كحفص
 ال ُخيرِج

 َنَكداً  فتح الكاف أبوجعفر نكداً  ٥٨

 إلٍه غريِه أخفى التنوين عند الغني وكسر الراء أبو جعفر إلٍه غريُه ٥٩

 إَين أخاف فتح الياء أبو جعفر إين أخاف ٥٩



  المسك ا�ذفر

 ٦١ 

  إنهم كانو قوماً عمين﴾ نهاية الثمن السابع.....﴿
  ﴿وإلى عاٍد أخاهم هوداً ﴾ بداية الثمن الثامن

يةرقم اآل  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 
٦٥،٧٣،

٨٥ 

من إلٍه غريه 
 )الثالثة(

 أخفى التنوين عند الغني وكسر الراء فيها أبو جعفر
من إلٍه غريِه 

 )كله(

 بصطة بالصاد أليب جعفر بسطة ٦٩

 أجيتنا أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر أجئتنا ٧٠

٧٣، ٧٠ ،
٨١، ٧٥ 

فيأخذ ،تأكل،فْأتنا
 لتأتون،كم

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
فيا،تاكل،فاتنا

 لتاتون،خذكم

٧٥، ٧٢ ،
٨٧، ٨٥ 

  ،)معاً (مؤمنني
 يؤمنوا،مؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
مومنو ،مومنني

 يومنوا ،ن

 ياصاحلُ وتنا أبدل اهلمزة وصالً أبو جعفر ياصاحل اْئتنا ٧٧

 أتاتون نية ألفاً أبو جعفرأبدل اهلمزة الثا أتأتون ٨٠

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٨٧

  ﴿وهو خير الحاكمين﴾ نهاية الجـزء الثامن
 الجزء التاسع

  ﴿قال المأل الذين استكبروا﴾ بداية الثمن األول
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

٩٤،٩٧،
٩٨،٩٩،

١٠٦ 

 بالبأساء،

 ،)معاً (بأسنا 

 ،)معاً (يأتيهم 

 فأتِ ، يأمن

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

بالباساِء، 
 ،باسنا

 ،ياتيهم

 فات،يامن

 لفتحنا شدد التاء أبو جعفر لفَتحنا ٩٦

 أْو أمن أسكن الواو أبو جعفر أَو أِمن ٩٨

 نشاُء َوصبناهم أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحًة أبو جعفر نشاُء أصبناهم ١٠٠

، ليومنوا أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر ،جئتكم، ليؤمنوا، ١٠١



  المسك ا�ذفر

 ٦٢ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
١٠٥ ،
١٠٦ ،
١١٠ ،
١١٢ 

يأ،تأمرون،جئت
 توك

، جيتكم
 ،تامرون،جيت

 ياتوك

 معيْ  أسكن الياء أبو جعفر  معيَ  ١٠٥

 إسرايِيل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع التوسط والقصر إسرائيل ١٠٥

 ا ابن مجازكسر اهلاء من دون صلة ابن وردان ووصله أرجهْ  ١١١

أرجهِ ِ◌وأخاه
أرجهي -

 واخاه

  ﴿وجاءوا بسحر عظيم﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 تَلقف فتح الالم وشدد القاف أبو جعفر تلقف ١١٧

١١٧ ،
١٢٩ ،
١٣٢ ،
١٣٤ 

 ،جئتنا،يأفكون
، تأتنا،تأتينا
 لنؤمنن،مبؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، يافكون
، تاتينا،جيتنا
، مبومنني،تاتنا

 لنومنن

 ءاَمنتم زاد مهزة االستفهام وسهل الثانية أبو جعفر ءآمنتم ١٢٣

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر الفمن خ  ١٢٤

 سنَـْقُتل أبو جعفر فتح النون وأسكن القاف وضم التاء خمففة سُنقتل ١٢٧

١٣٤،١٣
٧،١٣٨ 

 )كله(إسرايِيل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع التوسط والقصر )كله(إسرائيل

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١٤٠

  ﴿وفي ذلكم بالء من ربكم عظيم﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿وواعدنا موسى ثالثين ليلة﴾ بداية الثمن الثالث

  



  المسك ا�ذفر

 ٦٣ 

  
صالكلمة لحف رقم اآلية  اللفظ البـــــــــــــــيان 

 ووعدنا أسقط األلف أبو جعفر وواعدنا ١٤٢

 ولكُن انظر ضم النون وصًال أبو جعفر ولكِن انظر ١٤٣

 وأنا أول أثبت ألف أنا وصالً أبو جعفر وأناْ أول  ١٤٣

١٤٣،
١٤٥،
١٤٦ 

 املؤمنني،وأمر،
 يأخذوا،يؤمنوا

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
يا املومنني،وامر،

 يومنوا،خذوا

 برساليت حذف األلف قبل التاء أبو جعفر برسااليت ١٤٤

١٥٠ ،
١٥٥ 

 ،برأس،بئسما
 شئت

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،براس،بيسما

 شيت

١٥٠ 
 بعدْي 

 أعجلتم
 فتح الياء أبو جعفر

بعدَي 
 أعجلتم

 تشاُء َونت أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة أبو جعفر تشاُء أنت ١٥٥

  ت خير الغافرين﴾ نهاية الثمن الثالث﴿وأن
  

  ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة﴾ بداية الثمن الرابع
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 عذاَيب أصيب فتح الياء أبو جعفر عذاْيب أصيب ١٥٦

١٥٦ ،
١٥٧ ،
١٥٨ ،
١٦١ 

ويؤتون، 
 ،يؤمنون

،يؤمن،يأمرهم
 شئتم

 و جعفرأبدل اهلمزة فيهن أب

ويوتون، 
، يومنون

،يومن،يامرهم
 شيتم

 يُغَفر لكم أبدل النون ياًء مضمومَة وفتح الفاء أبو جعفر نغفْر لكم ١٦١

 خطيَئاُتكم رفع التاء أبو جعفر خطيئاتكم ١٦١

١٦٢ ،
١٦٦ 

قردًة ،قوًال غري
 خاسئني

    أخفى التنوين عند الغني واخلاء فيهما أبو جعفر



  المسك ا�ذفر

 ٦٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٦٣ ،
١٦٩، 

، )معاً (تأتيهم
يأخذون، 
،يأخذوه،يؤخذ

 يأم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، تاتيهم
، ياخذون

،يوخذ،ياخذوه
 يام

 معذرةٌ  رفع التاء أبو جعفر معذرةً  ١٦٤

 بِيس كسر الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر بَِئيس ١٦٥

  اية الثمن الرابع﴿إنا ال نضيع أجر المصلحين﴾ نه
  

 ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
 ذرياِم أثبت ألفاً بعد الياء وكسر التاء على اجلمع أبو جعفر ذريتهم ١٧٢

١٧٦ ،
١٧٩ ،
١٨٥ ،
١٨٨ ،
١٨٧ 

، ذرأنا،شئنا
 ،)معاً (يؤمنون

 تأتيكم

 هلمزة فيهن أبو جعفرأبدل ا

، ذرانا،شينا
، يومنون
 تاتيكم

 يلهث ذلك أظهر الثاء أبو جعفر يلهث ذلك ١٧٦

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ١٧٨

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر وممن خلقنا ١٨١

 ونذرهم أبدل الياء نوناً أبو جعفر ويذرهم ١٨٦

 السوُء إن ١٨٨
جعفر وله إبداهلا واواً مكسورًة وجه سهل اهلمزة الثانية أبو 

 ثان

السوِء ِان ـ 
 السوُء ِون

  ﴿أن أنْا إال نذير وبشير لقوم يؤمنون﴾ نهاية الثمن الخامس
 ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
    اء أبو جعفرأخفى التنوين عند اخل محالً خفيفاً  ١٨٩



  المسك ا�ذفر

 ٦٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ُشرََكاءَ  ١٩٠
كسر الشني وأسكن الراء ونون الكاف منصوبة وحذف 

 اهلمزة أبو جعفر
 ِشرْكاً 

 يبُطشون ضم الطاء أبو جعفر يبِطشون ١٩٥

 قُل ادعوا ضم الالم وصالً أبو جعفر قِل ادعوا ١٩٥

 كيدوين فال بت الياء وصالً أبو جعفرأث كيدون فال  ١٩٥

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١٩٦

١٩٩ ،
٢٠٣ 

، تأم،وأمر
 يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
، تام،وامر

 يومنون

 ميُِدوم ضم الياء وكسر امليم أبو جعفر ميُدوَم ٢٠٢

 قرَي القرآن أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر قرَئ القرآن ٢٠٤

  يسبحونه وله يسجدون﴾ نهاية السورة﴿و 
 سورة ا�نفال

  ﴿يسئلونك عن األنفال﴾ بداية الثمن السابع
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١،٢،٤،٥  
،١٧،١٩ 

مؤمنني، 
، )معاً (املؤمنون
 )كله(املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

مومنني، 
ا،)معاً (املومنون

 ملومنني

 مرَدفني فتح الدال أبو جعفر مرِدفني ٩

 يـُْغشيكم أسكن الغني وخفف الشني أبو جعفر يَغشيكم ١١

 الُرُعب ضم العني أبو جعفر الرْعب ١٢

 فَيتكم، فَية  أبدل اهلمزة فيهما ياًء مفتوحة أبو جعفر فئتكم، فئة  ١٦

 بيس، وماواه أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر بئس، ومأواه ١٦

 ُموِهُن كيدِ  ١٨
فتح الواو وشدد اهلاء مكسورة ونوا مرفوعة  ونصب كيد أبو 

 جعفر
 ُمَوهٌن كيدَ 

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ١٩

  ﴿ وهم ال يسمعون﴾ نهاية الثمن السابع



  المسك ا�ذفر

 ٦٦ 

  ﴿إن شر الدواب عند اهللا الصم ﴾ بداية الثمن الثامن
لفظال البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية  

 ائتنا السماِء أو ٣٢
ع يف ، كما أبدل مهزة القطأبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر 

 الفعل ياًء ومدها مداً طبيعياً 
 يتناالسماء يَو 

  ﴿ نعم المولى ونعم النصير﴾ نهاية الجـزء التاسع
  

 الجزء العاشر
  ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
٤٢  حِييَ  وىل أبو جعفرفك اإلدغام وكسر الياء األ حي 

 فَية، الفَيتان أبدل اهلمزة فيهما ياًء مفتوحًة أبو جعفر فئة، الفئتان ٤٥،٤٨

 وريَاء أبدل اهلمزة األوىل ياًء أبو جعفر ورئاء ٤٧

٤٨ 
  إْين أخاف،
 إْين أرى 

 فتح الياء فيهما أبو جعفر
إَين أخاف، 
 إَين أرى 

٤٩  جعفر أخفى التنوين عند الغني أبو مرٌض غر    

٥٢،٥٤،
٥٥ 

كدأب 
 يؤمنون،)معاً (

 أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر
،)معاً (كداب

 يومنون

٥٧،٥٨ 
قوٍم ، همفمن خل

 خيانة
    أخفى النون والتنوين عند اخلاء فيهما أبو جعفر

 يوف إليكم وأنتم ال تظلمون﴾ نهاية الثمن األول...﴿

  لثاني﴾ بداية الثمن ا..﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٦٢،٦٤،
٦٥،٧٤،

٧٠ 

وباملؤمنني، 
، )معاً (املؤمنني 
 يؤتكم، املؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

وباملومنني، 
، )معاً (املومنني

 املومنون

٦٥،٦٦ 
، )معاً (مئتني 
 )معاً (مائة

 أبدل اهلمزة فيهن ياًء مفتوحة أبو جعفر
 مَيتني، 

 مَية



  المسك ا�ذفر

 ٦٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 اَالن أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم أبو جعفر نالئٰ  ٦٦

 ُضَعفاءَ  ضم الضاد وفتح العني وزاد مهزة مفتوحة بعد األلف أبو جعفر َضْعفاً  ٦٦

٦٥،٦٦،
٦٧ 

فإن ،وإن يكن
 أن يكون،يكن

 أبدل الياء فيهن تاًء أبو جعفر

فإن ، وإن تكن
  ،تكن

 أن تكون

٦٧،٧٠ 
 / له أْسرى 

 من األْسرى
 ضم اهلمزة وفتح السني وزاد ألفاً بعدها فيهما أبو جعفر

له ُأسارى، من 
 األسارى

  أختم  الذال يف التاء أبو جعفر أدغم   أخذمت  ٦٨
  ﴿إن اهللا بكل شيء عليم﴾ نهاية السـورة

  سورة التوبة
  ﴿براءة من اهللا ورسوله﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 فْهو فرأسكن اهلاء أبو جع فُهو ٣

٦،٨،١٠،
١٣،١٤،
١٦ 

، وتأىب،مأمنه
مؤمنني ،مؤمن

 املؤمنني)معاً (

 أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر

، تاىب،مامنه
مومنني ،مومن
 املومنني،

 أاِامة سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  أئمة ١٢

  ﴿ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾ نهاية الثمن الثالث
  ثمن الرابع﴿أجعلتم سقاية الحاج﴾ بداية ال

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 ُسقاَة احلاج حذف الياء وضم السني أبو جعفر ِسقاية احلاج ١٩

 و َعَمرةَ  حذف األلف وفتح العني ابن وردان خبلف عنه وِعمارة املسجد ١٩

 وياىب، يايت  أبدل األلف فيهما ألفاً أبو جعفر ويأىب، يأيت  ٢٤،٣٢

 أولياء ِان  سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أولياَء إن  ٢٣

٢٦،٢٩،
٣٠ 

  املومنني،  أبدل اهلمزة  فيهن واواً أبو جعفر  املؤمنني ، 



  المسك ا�ذفر

 ٦٨ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
ال يؤمنون، 

 يؤفكون

ال يومنون، 
 يوفكون

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر وإن خفتم ٢٨

٢٨  سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر إن شاء إن  إن شاء ِان 

 عزيُر ابن حذف التنوين أبو جعفر ُعزيٌر ابن ٣٠

 يضاُهون أسقط اهلمزة وضم اهلاء أبو جعفر يضاهئون ٣٠

 يُْطُفوا أسقط اهلمزة وضم الفاء أبو جعفر يُطفئوا ٣٢

  ﴿ ولو كره المشركون﴾ نهاية الثمن الرابع
 ﴿ يا أيها الذين آمنوا﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣٤،٤٤،
٤٥ 

يستأذن،ليأكلون
  ،)معاً (ك

 )معاً (يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، لياكلون
، يستاذنك
 يومنون

 اثنآ ْعَشر أسكن العني ومد األلف لزوماً أبو جعفر اثنا َعَشرَ  ٣٦

 النسي  أبدل اهلمزة ياًء وأدغم الياء األوىل يف الثانية أبو جعفر النسيء ٣٧

٣٧  َيِضل فتح الياء وكسر الضاد  أبو جعفر ُيَضل 

 لُيواُطوا أسقط اهلمزة وضم الطاء ليواطئوا ٣٧

 سوء َوعماهلم أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  أبو جعفر سوُء أعماهلم ٣٧

    أخفى التنوين عند الغني  أبو جعفر قوماً غريكم ٣٩

  ية الثمن الخامسفهم في ريبهم يترددون ﴾ نها..﴿
  ﴿ولوا أرادوا الخروج﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يقوُل ْوذن أبدل اهلمزة واواً وصالً أبو جعفر يقول اْئذن ٤٩

٥٠،٥١،
٥٤، 

،املومنون،تسوهم أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفري،املؤمنون،تسؤهم



  المسك ا�ذفر

 ٦٩ 

 يناسيوت،ياتون سيؤتينا،أتون

 إنا إلى اهللا راغبون ﴾ نهاية الثمن السادس..﴿

  ﴾ بداية الثمن السابع....﴿إنما الصدقات للفقراء
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٦١، ٦٠ ،
٦٢ 

واملؤلفة،يؤذون 
)معاً (يؤمن،)معاً (

 مؤمنني، للمؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

املَولفة، 
، منيو ،يوذون

، للمومنني
 مومنني

٦٥، ٦٤ 
قِل استهزءوا ، 

 تستهزون
 اسقط اهلمزتني فيهما وضم الزاي أبو جعفر

قِل استهُزوا ، 
 تستهُزون

 إن يـُْعَف عن أبدل النون ياًء مضمومة وفتح الفاء أبو جعفر  إن نعف عن ٦٦

 نعذب طائفة ٦٦
و أبدل النون تاًء مضمومة وفتح العني ورفع طائفة الثانية أب

 جعفر
 تـَُعّذب طائفةٌ 

٧١، ٧٠ ،
٧٢ 

  ،املؤتفكات
 ،املؤمنون

 ،)معاً (املؤمنات

  ،ويؤتون
 املؤمنني

 ابدل اهلمزة فيها أبو جعفر

يام،املوتفكا، 
واملومنون ، 

) معاً (واملومنات
يامرون، ويوتون 

 املومنني

٦٧، ٧٠ ،
٧٣، ٧١  

يأمرون ، يأم
 ومأواهم، )معاً (

 عفرأبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو ج
، يامرون،يام

 وماواهم

 وبيس أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر وبئس ٧٣

 ومالهم في األرض من ولي وال نصير﴾ نهاية الثمن السابع..﴿

  ﴾ بداية الثمن الثامن......﴿ومنهم من عاهد اهللا
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ليوذن،املومنني ا واواً  أبو جعفرأبدل اهلمزة فيهم ليؤذن،املؤمنني ٧٩،٩٠

فاستاذنوك ،  أبدل اهلمزة فيهما الفاً أبو جعفرفاستأذنوك ،  ٨٣،٨٦



  المسك ا�ذفر

 ٧٠ 

 استاذنك استأذنك

 معْي عدواً  أسكن الياء أبو جعفر معَي عدواً  ٨٣

  أن ال يجدوا ما ينفقون ﴾ نهاية الجزء العاشر..﴿
 

 الجزء الحادي عشر
  لثمن األول﴿إنما السبيل على الذين﴾ بداية ا 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٩٣،٩٥،
١٠٤ 

، يستأذنونك
 ويأخذ،ومأواهم

 أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر
، يستاذنونك

 وياخذ،وماواهم

٩٤،٩٩،
١٠٥،١٠٧ 

يؤمن، ،نؤمن
 واملؤمنون، املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

يومن، ،نومن
واملومنون، 

 ملومننيا

 إن صلواِتك زاد واواًبعد الالم وكسر التاء على اجلمع أبو جعفر إن صالتك ١٠٣

 الذين اختذوا أسقط الواو أبو جعفر والذين اختذوا ١٠٧

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر ورضواٍن خري ١٠٩

  ﴿واهللا عليم حكيم﴾ نهاية الثمن األول
  الثمن الثاني﴿إن اهللا اشترى من المؤمنين﴾ بداية 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 )معاً (املومنني أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر )معاً (املؤمنني ١١١،١١٢

 الُعُسرة ضم السني أبو جعفر الُعْسرة  ١١٧

 تزيغ أبدل الياء تاًء أبو جعفر يزيغ ١١٧

 يطون أسقط اهلمزة أبو جعفر يطَُئون ١٢٠

 موطياً  أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر وطئاً م ١٢٠

  ﴿ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كآفة﴾ بداية الثمن الثالث



  المسك ا�ذفر

 ٧١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر باملؤمنني،املؤمنون ١٢٢،١٢٨
، املومنون
 باملومنني

  ﴿ وهو رب العرش العظيم ﴾ نهاية السورة
  )عليه الس6م(سورة يونس 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 الر ١
فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس 

 بينها
  سرا سالم سألف

 لِسْحر فرحذف األلف وكسر السني وأسكن احلاء أبو جع لَساِحر ٢

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذّكرون ٣

 أنه يبدؤ فتح اهلمزة أبو جعفر إنه يبدؤ ٤

 نفصل أبدل الياء نوناً أبو جعفر يفّصل ٥

 ماواهم أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر مأواهم ٨

  ﴿وآخر دعواهم أن الحمد هللا رب العالمين﴾ نهاية الثمن الثالث
  داية الثمن الرابع﴿ولو يعجل اهللا للناس﴾ ب

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ياكل، ليومنوا  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يأكل، ليؤمنوا  ١٣،٢٤

 لقاءنات أبدل اهلمزة الساكنة ألفاً وصًال أبو جعفر لقاءنا ائت ١٥

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر بقرآٍن غري ١٥

١٥ 

 يل أن،

 ،إين أخاف

 نفسْي إن

 فتح الياء فيهن أبو جعفر

  َيل أن، 
، إًين أخاف
 نفسَي إن

 لبت  أدغم الثاء يف التاء أبو جعفر لبثت ١٦

 أتُنبون ضم الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر أتنِبئون ١٨

 ُيسيـرُكم ٢٢
فتح الياء وزاد بعدها نوناً ساكنة وأبدل السني شيناً 

 ية أبو جعفرمضمومة وحذف الياء الثان
 يـَْنُشرُكم



  المسك ا�ذفر

 ٧٢ 

 متاعُ  رفع العني أبو جعفر متاعَ  ٢٣

 يشاء إىل ٢٥
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر وله إبداهلا واواً مكسورة وجه 

 ثان

  ، يشاء ِاىل 
 يشاء ِوىل

 ﴿ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ نهاية الثمن الرابع

 ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ بداية الثمن الخامس

قم اآليةر   اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

 كلمات زاد ألفاً بعد امليم على اجلمع أبو جعفر كلمتُ  ٣٣

٣٣،٣٤،
٤٠ 

اليؤمنون، 
، تؤفكون

 )معاً (يؤمن

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
اليومنون، 

 يومن،توفكون

 يْهدي أسكن اهلاء أبو جعفر يِّهدي ٣٥

٣٨،٣٩،
٤٩ 

م، فأتوا،يأ
 يستأخرون،تأويله

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
فاتوا، ياتيهم، 

 يستاخرون، تاويله

 حنشرهم كأن مل أبدل الياء نوناً أبو جعفر حيشرهم كأن مل  ٤٥

 جاء َاجلهم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أجلهم ٤٩

 أراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرأيتم ٥٠

 نءآلئٰ  ٥١

حركة اهلمزة إىل الالم ابن وردان وله يف األلف املبدلة  نقل
من مهزة الوصل املد والقصر ، وله تسهيل مهزة الوصل 

 وجهاً ثالثاً 

 آالن

  ﴿هل تجزن إال بما كنتم تكسبون﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿ويستنبئونك أحٌق هو﴾ بداية الثمن السادس

 للفظا البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ويستنُبونك حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر و يستنبئونك ٥٣

 ورَيب إنه فتح الياء أبو جعفر ورْيب إنه ٥٣

 شان، للمومنني أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر شأن، للمؤمنني ٥٧،٦١

 جتمعون أبدل ياء الغيبة تاء خطاب أبو جعفر جيمعون ٥٨



  المسك ا�ذفر

 ٧٣ 

 للفظا البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أراَيتم رسهل اهلمزة الثانية أبو جعف أرءيتم ٥٩

 شركاء ِان سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر شركاَء إن ٦٦

  ﴿ بما كــانوا يكفرون﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿واتل عليهم نبأ نوح ﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٧٤،٧٨،
٨٧،٨٨ 

، ليؤمنوا،مبؤمنني
 يؤمنوا،املؤمنني

 ن واواً أبو جعفرأبدل اهلمزة فيه
، ليومنوا،مبومنني

 يومنوا،املومنني

 أجيتنا،جيتم أبدل اهلمزة فيهما ياًء أبو جعفر أجئتنا،جئتم ٧٨،٨١

 فرعون وتوين أبدل اهلمزة واواً وصالً أبو جعفر فرعوُن ائتوين ٧٩

 به السحر ٨١
زاد مهزة االستفهام قبل السحر أبو جعفر وأبدل مهزة 

 وسهلها وجهان الوصل ألفاً مشبعةً 

  به أآسحر
 )به أاَسحر(

 لَيضلوا فتح الياء أبو جعفر لُيضّلوا ٨٨

  ﴿سبيل الذين ال يعلمون﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 )كله(إسرايِيل  نية أبو جعفر مع التوسط والقصرسهل اهلمزة الثا )كله(إسرائيل  ٩٠،٩٣

 نءآلئٰ  ٩١

نقل حركة اهلمزة إىل الالم ابن وردان وله يف األلف املبدلة 
من مهزة الوصل املد والقصر ، وله تسهيل مهزة الوصل 

 وجهاً ثالثاً 

 آالن

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ملن خلفك ٩٢

٩٣،٩٦،
١٠١،٩٩ 

يؤمنون ،بـَوأْنا
 مؤمنني،)معاً (

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
، يومنون،بوانا

 مومنني

 كلمات زاد ألفاً بعد امليم على اجلمع أبو جعفر كلمت ٩٦



  المسك ا�ذفر

 ٧٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٠٠،١٠٣  
١٠٤ 

املؤمنني ،تؤمن
 )معاً (

 املومنني، تومن أبدل اهلمزة واواً فيهن أبو جعفر

 قُل انظروا ضم الالم وصالً أبو جعفر قِل انظروا ١٠١

 نـُّنج  فتح النون الثانية وشدد اجليم أبو جعفر ِج نـُنْ  ١٠٣

 )معاً (وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (وُهو  ١٠٧،١٠٩

  ﴿ وهو خير الحاكمين﴾ نهاية السـورة
 

  )عليه الس6م(سورة ھود 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الر ١
طيفة دون تنفس فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة ل

 بينها
 راسالمسألف

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر حكيٍم خبري ١

 ويوت أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر ويؤت ٣

 فإَين أخاف فتح الياء وصالً أبو جعفر فإْين أخاف ٣

 وْهو اسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٤

 ﴿إنه عليم بذات الصدور ﴾ نهاية الجـزء الحادي عشر
  

 ء الثاني عشرالجز
 ﴿وما من دابة في األرض ﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٧

٨،١٣،١٧ 
، فأتوا،يأتيهم

 يؤمنون
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، فاتوا،ياتيهم
 يومنون

 يستهُزون رضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعف يستهزءون ٨

 عَين إنه فتح الياء وصالً أبو جعفر عْين إنه ١٠



  المسك ا�ذفر

 ٧٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يضعف أسقط األلف وشدد العني أبو جعفر يضاَعف ٢٠

  ﴿هم فيها خالدون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿مثل الفريقين كاألعمى واألصم﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تذّكرون شدد الذال فيهما أبو جعفر )معاً (ن َتذَكرو  ٢٤،٣٠

 أين لكم فتح اهلمزة أبو جعفر إين لكم ٢٥

٢٦،٢٩،
٣١،٣٤ 

 ،إْين أخاف

 ،ولكْين أراكم

 ،إْين إذاً 

 نصحْي إن

 فتح الياء فيهن وصالً أبو جعفر

 ،إَين أخاف
 ،ولكَين أراكم

 ،إَين إذاً 

 نصحَي إن

٢٧،٣٢،
٣٣،٣٩ 

، فأتنا،الرْأي
 يأتيه،يأتيكم

 بدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفرأ
، فاتنا،الراي

 ياتيه،ياتيكم

 أراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرءيتم ٢٨

 فَعِميت فتح العني وخفف امليم فُعميت ٢٨

 يوتيهم اهللا أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر يؤتَيهم اهللا  ٣١

  يومن أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  يؤمن   ٣٦
 جاَء اَمرنا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ناجاء أمر  ٤٠

 كل زوجني  أسقط التنوين أبو جعفر كٍل زوجني ٤٠

  ﴿وما آمن معه إال قليل﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿وقال اركبوا فيها ﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 ُجمرَاها ال إمالة أبو جعفرضم امليم وفتح الراء ب َجمراها ٤١

 وْهي أسكن اهلاء أبو جعفر وِهي ٤٢

٤٢  كسر الياء أبو جعفر يابـَُين  ياُبين 

 اركْب َمعنا أظهر الباء أبو جعفر اركب معنا ٤٢



  المسك ا�ذفر

 ٧٦ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 ويا مساء َوقلعي أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر ويا مساُء أقلعي ٤٤

٤٦،٤٧ ،
٥١،٥٤ 

إْين أعظك،إْين 
فطرْين ،أعوذ

 إْين أشهد،أفال

 فتح الياء فيهن أبو جعفر

إَين أعظك،إَين 
فطرَين ،أعوذ

 إَين أشهد،أفال

 تسئْلنِ  ٤٦
وصالً ياء ساكنة  وزاد فر ،أبو جعفتح الالم وشدد النون 

 أبو جعفر

   تسئَلنّ 
  ئَلين تس

٤٦،٥٧،
٥٨ 

قوماً ،َعَمٌل غري
عذاٍب ،غريكم

 غليظ

    أخفى التنوين عند الغني فيهن أبو جعفر

 من إله غريِه لتنوين عند الغني وكسر الراء فيهما أبو جعفرأخفى ا من إلٍه غريُه ٥٠،٦١

 جيتنا أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر جئتنا ٥٣

  مبومنني أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر مبؤمنني  ٥٣
 جاء اَمرنا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أمرنا ٥٨

  ﴿أال بعداً لعاد قوم هود﴾ نهاية الثمن الثالث 
  اهم صالحًا﴾ بداية الثمن الرابع﴿وإلى ثمود أخ

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٦٣،٦٦،
٨٢،٧٦،

٧١ 

 أرأيتم،

 ،)معاً (جاء أمرنا

 ،جاء أمر

 وراِء إسحاق

 سهل اهلمزة الثانية فيهن أبو جعفر

 أراَيتم،

 جاَء اَمرنا،

 ،جاء اَمر

 وراء ِاسحاق

  ، ياخذكمتاكل جعفر  اإلبدال فيهما أليب فيأخذكم، تأكل  ٦٤
    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ومن خزي  ٦٦

 يوَمئذ فتح امليم أبو جعفر يوِمئذ ٦٦

 مثوداً   نوا بالنصب ووقف عليه باأللف املبدلة أبو جعفر مثوداْ   ٦٨

 يعقوبُ  رفعها أبو جعفر يعقوبَ  ٧١



  المسك ا�ذفر

 ٧٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أااَلد أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر ءألد ٧٢

٧٦، ٦٥ 
  عذاٌب غري،
 وعٌد غري

    أخفى التنوين عند الغني فيهما أبو جعفر

 ِسُ◌يء أشم كسرة السني ضمة أبو جعفر ِسيء ٧٧

 و ال ختزوين يف أثبت الياء وصالً أبو جعفر  و ال ختزوِن يف ٧٨

 ضيفيَ  فتح الياء وصالً أبو جعفر ضيفْي أليس  ٧٨

 فاسر زة وصٍل أبو جعفرأبدل مهزة القطع مه فأْسرِ  ٨١

  ﴿وماهي من الظالمين ببعيد﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبًا﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 من إله غريِه أخفى التنوين عند الغني وكسر الراء أبو جعفر من إلٍه غريه ٨٤

٨٤،٨٨ 

 إْين أراكم،

  ، أخافإينْ 
 توفيقْي إال 

 فتح الياء فيهن وصالً أبو جعفر

 إًين أراكم،

  ،إَين أخاف
 توفيقَي إال

  ،تامركمومنني أبدل اهلمزة أبوجعفر  تأمرك ،مؤمنني  ٨٦،٨٧
 أصلواتك أبو جعفر)على اجلمع(زاد واوًاً◌ بعد الالم  أصالُتك  ٨٧

 فرسهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً أبو جع نشاُء إنك ٨٧
، نشاء اِنك 
 نشاء ِونك

٨٩،٩٢ 
شقاقْي أن، 
 أرهطْي أعز

 فتح الياء فيهما أبو جعفر
شقاقَي أن، 
 أرهطَي أعز

 أراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرءيتم ٨٨

٩٣،٩٨،
٩٩ 

 بيس،وبيس،ياتيه أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر بئس،وبئس،يأتيه

 جاء اَمرنا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أمرنا ٩٤

 جاء اَمر ربك سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أمر ربك ١٠١



  المسك ا�ذفر

 ٧٨ 

 وْهي أسكن اهلاء أبو جعفر وِهي ١٠٢

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ملن خاف ١٠٣

 نَوخره أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر نَؤخرُهُ  ١٠٤

 يايت ال جعفرأبدل اهلمزة ألفاً وأثبت الياء وصالً أبو  يأت ال ١٠٥

 ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ نهاية الثمن الخامس

  ﴿وأما الذين سعدوا ففي الجنة﴾ بداية الثمن السادس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 َسعدوا فتح السني أبو جعفر ُسِعدوا ١٠٨

    أبو جعفرالتنوين عند الغني أخفى   َغْري ًء اطَ عَ   ١٠٨
 و زُلُفاً  ضم الالم أبو جعفر وزَُلفاً  ١١٤

 ِبْقَيةٍ  و أسكن القاف وخفف الياء ابن مجاز كسر الباء بَقيةٍ  ١١٦

١٢٠ ،
١٢١ 

  للمؤمنني،
 ال يؤمنون

 أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر
  للمومنني،
 ال يومنون

 يَرجع فتح الياء وكسر اجليم أبو جعفر يُرجع ١٢٣

 ﴿وما ربك بغافل عما تعملون﴾ نهاية السـورة

  )عليه الس6م(سورة يوسف 

 اللفظ لبـــــــــــــــيانا الكلمة لحفص رقم اآلية

 راسالمسألف فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها الر ١

 يا أبَه فتح التاء ووقف عليها اء السكت أبو جعفر يا أبتِ  ٤

 أحَدْعَشر أسكن العني أبو جعفر وصالً مبا قبلها أحد َعشر ٤

 يا بينِ  كسر الياء أبو جعفر يابينَ  ٥

 كاري  أبدل اهلمزة ياًء وأدغمها باليت بعدها أبو جعفر ؤياكر  ٥

  تاويل أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر تأويل  ٦
  ﴿إن ربك حكيم عليم ﴾ نهاية الثمن السادس

  ﴿لقد كان في يوسف وإخوته﴾ بداية الثمن السابع



  المسك ا�ذفر

 ٧٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 مبٍني ُن اقتلوا ن التنوين وصالً أبو جعفرضم نو  مبٍني اقتلوا ٨،٩

١٠،١٥ 
غيابِت اجلب 

 )معاً (
 زاد فيهما ألفاً بعد الباء على اجلمع أبو جعفر

غيابات اجلب 
 )معاً (

 تأمنــــا ١١
اإلدغام احملض أليب جعفر من غري روم وال إمشام مع إبدال 

 اهلمزة ألفاً 
 تامنّا

 ِع ويلَعبيرت كسر العني أبو جعفر يرتع ويلعب ١٢

 ليحزنَين أن فتح الياء الثانية أبو جعفر ليحزنين أن  ١٣

١٣،١٧،٢
١  

  ، مبؤمن ،يأكله
 تأويل

 اإلبدال فيهن أليب جعفر
،مبومن،  ياكله

  تاويل
١٣،١٤،

١٧ 
 )كله(الذيب  أبدل اهلمزة فيهن ياًء أبو جعفر )كله(الذئب

 أبو جعفر زاد ياًء بعد األلف مفتوحة وصالً ساكنة وقفاً  يابشرى ١٩
يا بشراَي هذا، 

 يابشرايْ 

 ِهيت لك كسر اهلاء أبو جعفر هْيَت لك ٢٣

 رَيب أحسن فتح الياء أبو جعفر ريب أحسن ٢٣

 )معاً (وْهو  أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (وُهو ٢٦،٢٧

 والفحشاء اِنه سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر والفحشاء إنه ٢٤

 اخلاطني أبو جعفر أسقط اهلمزة اخلاطئني ٢٩

  ﴿ إنك كنت من الخاطئين﴾ نهاية الثمن السابع
  

  ﴿وقال نسوة في المدينة﴾ بداية الثمن الثامن
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 متكاً  أسقط اهلمزة أبو جعفر متكئاً  ٣١

 وقالُت اخرج ضم التاء أبو جعفر وقالِت اخرج ٣١

إَين أراين،أراَين  فتح الياء فيهن أبو جعفرين إين أراين ،أرا ٣٦



  المسك ا�ذفر

 ٨٠ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

أعصر،أراَين  أعصر،أراين أمحل
 أمحل

٣٦،٣٧ 

 رأسي،تأكل،نبئنا

 ،)معاً (يأتيكما

، بتأويله،نبأتكما
 يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

راسي،تاكل، 
، ياتيكما،نبينا

، بتاويله،نباتكما
 يومنون

 رزقانِه إالت ال صلة فيها البن وردان ترزقانه إال ٣٧

٣،٣٨،٤٣،
٤٦ 

رْيب إين ،أبائْي 
إْين ،إبراهيم

 أرى،لعلْي أرجع

 فتح الياء فيهن أبو جعفر

رَيب إين،آبائَي 
إَين ،إبراهيم

 أرى،لعلَي أرجع

 أااَرباب  أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر ءأرباب ٣٩

٤١،٤٣،
٤٦،٤٤،
٤٥،٤٧  ،

٤٨،٤٩  
 

، فتأكل،رأسه
 ،)معاً (يأكلهن
 بتأويله،بتأويل

، تأكلون
  يأكلن،)معاً (يأيت

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

، فتاكل،راسه
 ،ياكلهن

، بتاويله،بتاويل
، يايت،تاكلون

 ياكلن

٤٣،٤٦ 
سنبالٍت خضٍر 

 )معاً (
    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر

٤٣،٥٠ 
  ،املأل أفتوين

 امللك ائتوين
 أبو جعفر أبدل اهلمزة الثانية فيهما واواً 

، املألُ َوفتوين
 امللُك ْوتوين

 رياي ،للريا أبدل اهلمزة فيهما ياًء وأدغمها يف الياء بعدها أبو جعفر رؤياي، للرؤيا ٤٣

 نبئكم أأنآ وصالً أبو جعفر) أنا(أثبت ألف  نبئكمأناْ أ ٤٥

 داباً ، دأْباً  أسكن اهلمزة وأبدهلا أبوجعفر دأَباً  ٤٧

 اَالن اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم  أبن وردانأسقط  اآلن ٥١

  ﴿وأن اهللا ال يهدي كيد الخائنين﴾ نهاية الجـزء الثاني عشر



  المسك ا�ذفر

 ٨١ 

  الجزء الثالث عشر
  ﴿وما أبرئ نفسي﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٣،٥٣،
٥٩،٦٩ 

 نفسْي إن،  
أّينْ أويف ،رْيب إن

 إْين أنا

 فتح الياء فيهن أبو جعفر

 نفسَي إن،  
 أَين أويف،رَيب إن

 إَين أنا

٥٣،٥٨ 
  ،بالسوِء إال

 إخوة وجاءَ 
 سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر

، بالسوء ِاال
 وجاء ِاخوة

 امللك ْوتوين  أبدل اهلمزة فيهما واواً وصالً أبو جعفر امللك ائتوين  ٥٤

  قال اْ توين  ألفاً وصالً أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهما  قال ائتوين  ٥٩
٦٦، ٦٠ ،

٧٦  
، لتأتـُنين،تأتوين

 ليأخذ

، لتاتـُنىن،تاتوين أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر
  لياخذ

 لفتيته حذف األلف وأبدل النون تاًء أبو جعفر لفتيانه ٦٢

 ِحْفظاً  كسر احلاء وحذف األلف وأسكن الفاء أبو جعفر َحاِفظاً  ٦٤

 وْهو، فْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر ُهووُهو ، ف ٦٤،٧٥

 توتوين موثقاً   وأثبت الياء وصالً ، أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر تؤتونِ  ٦٦

 أنا أخوك أثبت األلف وصالً أبو جعفر أناْ أخوك ٦٩

 مَوذنٌ  أبدل اهلمزة واواً مفتوحًة أبو جعفر مؤذنٌ  ٧٠

  ناما جي  أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر  ما جئنا  ٧٣
 وعاء خييه أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر وعاِء أخيه  ٧٦

 درجاِت من أسقط التنوين أبو جعفر درجاٍت من ٧٦

  ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿قالوا إن يسرق فقد﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٧٩ ،
٨٣،٨٠ ،

١٠٠، ٩٣ 

 ،نأخذ
، يأتيين،يأَذنَ 

 أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر
  ،ناخذ

  ،ياتيين،ياذن



  المسك ا�ذفر

 ٨٢ 

، وأتوين،يأت
 تأويل

، واتوين،يات
  تاويل

٩٢، ٨٠   
٨٤  

 فْهو،وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فهو،)معا(وُهو

٨٠،٨٦،
٩٦،٩٨ 

 ،ْيل أْيب أو

إْين ،وحزْين إىل
 رْيب إنه ، أعلم

 فتح الياء فيهن أبو جعفر

، َيل أَيب أو
إَين ،وحزَين إىل

 رَيب إنه،أعلم

  وجينا  أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر  وجئنا  ٨٨
  

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 إنك أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أإنك ٩٠

 خلاطني أسقط اهلمزة  أبو جعفر خلاطئني ٩١

 يا أبَه،ياأبتَ  عفرفتح التاء ووقف عليها اء السكت أبو ج ياأبتِ  ١٠٠

 رُياي أبدل اهلمزة ياًء وأدغمها يف الثانيةأبو جعفر رؤيايَ  ١٠٠

١٠٠  فتح الياء فيهما أبو جعفر ْيب إذ،إخوْيت إن  َيب إذ،إخوَيت إن 

 سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة وجه ثان أبو جعفر يشاُء إنه ١٠٠
يشاء اِنه،   

 يشاء ِونه 

  العليم الحكيم﴾ نهاية الثمن الثاني﴿إنه هو 
  ﴿رب قد آتيتني من الملك﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١٠٣ ،
١١١،١٠٦  

، يؤمن،مبؤمنني
، يومن،مبومنني  أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  يؤمنون 

  يومنون
 وكاِين ة مع املد والقصر أبو جعفرأبدل اهلمزة ألفاً والياء مهزة مسهل وكأيّن ١٠٥

١٠٧ ،
١١٠  

 ،)معاً (تأتيهم
  تأتيهم،باسنا  أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر  بأسنا

 سبيلَي أدعو فتح الياء أبو جعفر سبيلي أدعو ١٠٨

 يوحى أبدل النون ياًء وأبدل الياء بعد احلاء ألفاً أبو جعفر نوحي ١٠٩



  المسك ا�ذفر

 ٨٣ 

 فنُـْنجي جليم أبو جعفرزاد نوناً ساكنة وخفف ا فُنجَي من ١١٠

  ﴿وهدَى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ نهاية السورة
  سورة الرعد

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 را سميمسالمسألف فصل حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها املر ١

 ال يومنون أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر ال يؤمنون ١

 وْهو اء أبو جعفرأسكن اهل وُهو ٣

٤ 
وزرٌع وخنيٌل  

 صنواٌن وغريُ 
 جرها أبو جعفر

وزرٍع وخنيٍل 
 صنواٍن وغريٍ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 ُتسقى أبدل الياء تاًء أبو جعفر ُيسقى ٤

  ﴿آليات لقوم يعقلون﴾ نهاية الثمن الثالث
  ابع﴿وإن تعجب فعجٌب قولهم﴾ بداية الثمن الر 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 إذا  أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أإذا ٥

 أااِنا أدخل ألفاً بني اهلمزتني أبو جعفر مع تسهيل الثانية أئِنا ٥

١١،١٣ 
  ومن خلفه، 
 من خيفته

    أخفى النون عند اخلاء فيهما أبو جعفر

 وْهو أبو جعفرأسكن اهلاء  )معاً (وُهو ١٦، ١٣

  أفاختتم  أبو جعفر أدغم الذال يف التاء  أفاختذمت  ١٦
 توقدون أبدل الياء تاًء أبو جعفر يوِقدون ١٧

 وبيس،وماواهم  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر وبئس، ومأواهم  ١٨

  ﴿وبئس المهاد﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿أفمن يعلم أنما أنزل إليك﴾ بداية الثمن الخامس

يةرقم اآل  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

  يايت  أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر  يأيت  ٣١



  المسك ا�ذفر

 ٨٤ 

 ولقُد استهزيَ  ضم الدال وصالً وأبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر ولقِد استهزئ ٣٢

  أختهم  أبو جعفر أدغم الذال يف التاء  أخذم  ٣٢
 هتـَُنبون ضم الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر تنبئونه ٣٣

 وَصدوا فتح الصاد أبو جعفر وُصدوا ٣٣

 ﴿ومالهم من اهللا من واق﴾ نهاية الثمن الخامس

  ﴾ بداية الثمن السادس....﴿مثل الجنة التي وعد المتقون
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

  ، نايتيايت  أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر  ، نأيتيأيت  ٣٨،٤١
 بتُ ويـُثَ  وشدد الباء أبو جعفر الثاءح فت تُ بِ ويـُثْ  ٣٩

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وْهو  ٤١

 وسيعلم الكافر اإلفراد أبو جعفربقدم األلف على الفاء  وسيعلمُ  الكفار ٤٢

 ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ نهاية السورة

  )معليه الس6(سورة إبراھيم 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ألف ، الم ، را فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها الر ١

 احلميِد اهللاُ  رفع اهلاء أبو جعفر احلميِد اهللاِ  ١،٢

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٤

  ياتكم  ألفاً أبو جعفرأبدل اهلمزة   يأتكم  ٩
  مما تدعوننا إليه مريب﴾ نهاية الثمن السادس﴿

  ﴿قالت رسلهم أفي اهللا شك﴾ بداية الثمن السابع
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 يَوخركم أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر ويؤخركم ١٠

١١، ١٠  ،
١٩، ١٧ 

، نأتكم،فأتونا
 ويأتِ ،يشأ،ويأتيه

 لفاً أبو جعفرأبدل اهلمزة فيهن أ

  ،ناتكم،فاتونا
  ،يشا،وياتيه

 وياتِ 
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 ٨٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

  تويت،املومنون  أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  تؤيت،املؤمنون  ٢٥، ١١

١٤،٢٦ 

  ،ملن خاف
، كلمٍة خبيثة

 كشجرٍة خبيثة

    أخفى النون والتنوين عند اخلاء فيهما أبو جعفر

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر عذاٌب غليظ ١٧

١٨  ياح فتح الياء وزاد ألفاً بعدها أبوجعفر يحالرالر 

 ْيل عليكم أسكن الياء أبو جعفر َيل عليكم ٢٢

 أشركتموين من أثبت الياء وصالً أبو جعفر أشركتموِن من  ٢٢

 خبيثٍة ُن اجتثت ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر خبيثٍة اجتثت ٢٦

 يشاء وَمل توحة أبو جعفرأبدل اهلمزة الثانية واواً مف يشاُء أمل ٢٧،٢٨

  ﴿ويفعل اهللا ما يشاء ﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿ألم تر إلى الذين﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٩،٣١ ،
٤٤، ٤١ 

، يأيت،وبئس
 يأتيهم،وللمؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 يايت،وبيس
 ياتيهم،للمومنني

 إَين أسكنت فتح الياء أبو جعفر أسكنت إين ٣٧

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر بواٍد غري ٣٧

 دعائي ربنا أثبت الياء وصالً أبو جعفر دعاِء ربنا ٤٠

 يَوخرهم ابدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر يؤخرهم ٤٢

  ﴿وليذكر أولو األلباب ﴾ نهاية السورة
 الجزء الرابع عشر

 سورة الحجر
  تلك آيات الكتاب ﴾ بداية الثمن األول. الر﴿

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم
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 ٨٦ 

 الر ١
فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس 

 بينها
 راسالمسألف

٣،٥،٧ 
،٢٤، ١١ 

 ،يأكلوا
تأتينا ،يستأخرون
، يأتيهم

 املستأخرين

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 ،اياكلو 
 ،يستاخرون

، ياتيهم،تاتينا
 املستاخرين

 ما نُنزل املالئكة ٨
 ) املالئكة(أبدل النون تاًء مفتوحة وفتح الزاي ورفع 

 أبو جعفر
 ماتَنزل املالئكةُ 

 يستهُزون ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر يستهزءون ١١

  ال يومنون  أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  ال يؤمنون  ١٣
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

     عند اخلاء أبو جعفر التنوينأخفى  لبشٍر خلقته ٣٣
    أخفى النون عند الغني أبو جعفر من غل  ٤٧

 جز  أبو جعفرمنونة حذف اهلمزة وشدد الزاي  ُجزءٌ  ٤٤

 ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وعيوٍن ادخلوه ٤٥،٤٦
و عيوٍن ُن 

 ادخلوها

  ﴿وماهم منها بمخرجين﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿نبئ عبادي أني ﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 نيب  أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر نبئ  ٤٩

    ال إبدال فيها أليب جعفر ونبئهم ٥١

 جاء اَل سهل اهلمزة الثانية أبوجعفر جاء آل ٦١

٤٩،٧١،
٨٩ 

عبادْي أْين 
  ،بناْيت إن،أنا

 إين أنا

 فتح الياء فيهن أبو جعفر

عبادَي أَين 
  ،بناَيت إن،أنا

 إَين أنا

 فاسر أبدل مهزة القطع مهزَة وصٍل أبو جعفر فأسر ٦٥
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 ٨٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٦٣،٦٥ 
،٨٨، ٧٧ ،

٩٤ 

 ،تؤمرونجئناك،
 ،)معاً (للمؤمنني

 تؤمر

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، تومرونجيناك،
، )اً مع(للمومنني

 تومر

 وجاء اَهل املدينة سهل اهلمزة الثانية أبوجعفر وجاء أهل  ٦٧

 املستهزين حذف اهلمزة أبو جعفر املستهزئني ٩٥

  ياتيك  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  يأتيك  ٩٩
  ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ نهاية السـورة

 

 سورة النحل
  الث﴿أتى أمر اهللا فال تستعجلوه﴾ بداية الثمن الث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥،٢٢  ،
٢٩ 

لتأكلوا، ،تأكلون
 فلبئس، يؤمنون

 أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهن
لتاكلوا،،تاكلون
 فلبيس، يومنون

َ◌ األنفس فتح الشني أبو جعفر بِشق األنفس ٧ ِبَشق 

١٢ 
والنجوُم 
 مسخراتٌ 

 سر التاء أبو جعفرنصب األوىل بفتح امليم والثانية بك
والنجوَم 
 مسخراتٍ 

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وْهو ١٤

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذَكرون ١٧

 تدعون أبدل الياء تاًء أبو جعفر يدعون ٢٠

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر  أمواٌت غري  ٢١
  ﴿فلبئس مثوى المتكبرين ﴾ نهاية الثمن الثالث

  ن اتقوا﴾ بداية الثمن الرابع﴿وقيل للذي
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣٣،٤٥،
٤٧، ٤٦ ،

٥٠ 

يأتيهم ، تْأتَيهم 
 ،)معاً (يأخذهم،

 يؤمرون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،ياتيهم،تاتيهم
 ، )معاً (ياخذهم

 يومرون
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 ٨٨ 

 يستهُزون ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر يستهزءون ٣٤

 أُن اعبدوا ضم النون وصًال أبو جعفر أِن اعبدوا ٣٦

 ال يْهدي ٣٧
ضم الياء األوىل وفتح الدال وأبدل الياء الثانية ألفا أبو 

 جعفر
 ال يُهَدى

 لنَُبويَنهم ابدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر لُنبَـوئنهم  ٤١

 يوحى أبدل النون ياًء والياء بعد احلاء ألفاً أبو جعفر نوحي ٤٣

  ﴿ويفعلون مايؤمرون ﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿وقال اهللا ال تتخذوا إلهين﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٨،٦٠ ،
٦٣ 

 وْهو ، فْهوَ  أبو جعفر نأسكن اهلاء فيه ، فُهوَ  )معاً (وُهو

 همجاَء َاجل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاَء أجلهم ٦١

 يَوخرهم ،يَواخذ أبدل اهلمزة فيهما واواً مفتوحة أبو جعفر يؤاخذ ،يؤخرهم ٦١

٦٠،٦١  
،٧٢، ٦٤ 

، يستأخرون
 )كله(يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر
، يستاخرون
 يومنون

 مْفرطون كسر الراء مشددة أبو جعفر مفَرطون ٦٢

 تسقيكم أبدل النون تاًء مفتوحة أبو جعفر نسقيكم ٦٦

 لبناً خالصاً  أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر لبناً خالصاً  ٦٦

  ﴿وأنتم ال تعلمون ﴾ نهاية الثمن الخامس
 ﴿ضرب اهللا مثًال﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فْهَو ، وُهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (فُهَو ، وُهو  ٧٥،٧٦

٧٦،٨١،
٨٤ 

  ، يأمر،يأت
 ال يؤذن،بأسكم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 يات،يامر،

 يوذن،باسكم

  يومنون، وجينا  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  يؤمنون، وجئنا  ٧٩،٨٩
 ظَعِنكم فتح العني أبو جعفر ظْعنكم ٨٠

  ﴿وبشرى للمسلمين ﴾ نهاية الثمن السادس
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 ٨٩ 

  ابع﴿إن اهللا يأمر بالعدل﴾ بداية الثمن الس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذكرون ٩٠

٩٧، ٩٠، 
٩٨،١٠٤ ،

١٠٥ 

، مؤمن، يأمر
  ،قرأت

 )معاً (يؤمنونال 

 أبو جعفر نأبدل اهلمزة فيه
، مومن ،يامر
 يومنونال،قرات

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٩٧

  اية الثمن السابع﴿لغفوٌر رحيم ﴾ نه
  ﴿يوم تأتي كل نفس﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تايت،ياتيها أبدل اهلمزة  فيهما ألفاً أبو جعفر تأيت ، يأتيها ١١١،١١٢

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
ْيَتة ١١٥

َ
 امليتة أبو جعفرشدد الياء مكسورة  امل

 فمُن اضِطر ضم النون وكسر الطاء أبو جعفر فمِن اضطر ١١٥

 وْهو،هلْو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر وُهو،هلُو ١٢٥،١٢٦

  ﴿والذين هم محسنون﴾ نهاية السـورة
 الجزء الخامس عشر

 سورة ا�سراء
  ﴿سبحان الذي أسرى﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ ــــــــــــيانالبـــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 إسرايِيل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع التوسط والقصر إسرائيل ٢

 اقرا، ، أسامتباس أبدل اهلمزة فيهن الفاً أبو جعفر اقرأ،بأس ،أسأمت ٥،٧،١٤

١٠، ٩ ،
١٩  

املؤمنني، يؤمنون، 
  مؤمن

  أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
املومنني، 

  يومنون، مومن
 وُخيرَج أبدل النون ياًء وفتح الراء أبو جعفر رجُ وخنُْ  ١٣

 يـَُلقاه ضم الياء وفتح الالم وشدد القاف أبو جعفر يْلقاه ١٣
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 ٩٠ 

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وْهو ١٩

 حمظوراً ُن انظر ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر حمظوراً انظر ٢٠،٢١

  ﴿فتقعد مذموماً مخذوًال﴾ نهاية الثمن األول
  قضى ربك أال تعبدوا﴾ بداية الثمن الثاني﴿و 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 خطَئاً  فتح اخلاء والطاء أبو جعفر ِخْطئاً  ٣١

 بالُقسطاس ضم القاف أبو جعفر بالِقسطاس ٣٥

  تاويال، يومنون  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  تأويال، يؤمنون  ٤٥، ٣٥
 سيئةً  منصوبة أبو جعفرمنونة اهلمزة وأبدل اهلاء تاًء فتح  سيئه ٣٨

 كما تقولون أبدل الياء تاًء أبو جعفر كما يقولون ٤٢

 ُيسبح أبدل التاء ياًء أبو جعفر ُتسبح ٤٤

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر  حليماً غفورا  ٤٤
 قرات أبدل اهلمزة  ألفاً أبو جعفر قرأت ٤٥

 مسحوراً ُن انظر ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر نظرمسحوراً ا ٤٧،٤٨

 إذا أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أ إذا  ٤٩

 أااِنا أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر أئنا ٤٩

  ﴿أئنا لمبعوثون خلقاً جديدًا﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿قل كونوا حجارًة أو حديدًا﴾ بداية الثمن الثالث

آليةرقم ا  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

    ال إخفاء فيها أليب جعفر خالفاً لقاعدته فسيْنغضون ٥١

 لبتم أدغم الثاء يف التاء أبو جعفر لبثتم ٥٢

 َيشا أبدل اهلمزة فيهما الفاً أبو جعفر )معاً (يشْأ  ٥٤

 قُل ادعوا ضم الالم أبو جعفر قِل ادعوا ٥٦

 الريا ل اهلمزة واواً وأدغمها يف  الياء أبو جعفرأبد الرؤيا ٦٠

 ضم التاء وصالً أبو جعفر للمالئكة اسجدوا ٦١
للمالئكُة 
 اسجدوا
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 ٩١ 

 أاَاسجد سهل اهلمزة الثانية و أدخل بينهما ألفاً أبو جعفر ءأسجد ٦١

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر  ملن خلقت  ٦١
 أراَيتك بو جعفرسهل اهلمزة الثانية أ أَرأَيتك ٦٢

 أخرتين إىل  أثبت الياء وصالً أبو جعفر أخرتِنِ◌ إىل ٦٢

 وَرْجلك أسكن اجليم أبو جعفر وَرِجِلك ٦٤

 من الرياح  زاد ألفاً بعد الياء على اجلمع أبو جعفر من الريح  ٦٩

 فيغرقكم ٦٩
أبدل الياء تاًء أبو جعفر، والبن وردان وجه آخر بفتح 

 الغني وتشديد الراء

فتغرقكم ، 
 فتُـَغرقكم

 ﴿لكم علينا به تبيعًا﴾ نهاية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ممن خلقنا ٧٠

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فْهو ٩٧، ٧٢

 َخْلَفك فتح اخلاء واسكن الالم وأسقط األلف أبو جعفر فكخال ٧٦

٨٢ ،
٩٠،٩٣ ،

٩٤ 

للمؤمنني، 
، )معاً (نؤمن

 يؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

للمومنني، 
، )معاً (نومن

 يومنون

 وناءَ  قدم األلف وأخر اهلمزة أبو جعفر فيكون املد متصالً  ونئـا ٨٣

 حىت تـَُفجر الفاء وكسراجليم مشددة أبو جعفر ضم التاء وفتح حىت تـَْفُجر ٩٠

٨٨ ،٨٦ ،
٩٧، ٩٢  

شئنا، يأتوا، 
يأتون ، تأيت ، 

 مأواهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

ياتوا، شينا، 
تايت،  ياتون،

 ماواهم

 املهتدي أثبت الياء وصالً أبو جعفر املهتد ٩٧

 إذا أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أإذا ٩٨

 أااِنا بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفرأدخل  أإنا ٩٨

  ﴿لمبعوثون خلقاً جديدًا﴾ نهاية الثمن الرابع
  



  المسك ا�ذفر

 ٩٢ 

  ﴿أولم يروا أن اهللا ﴾ بداية الثمن الخامس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 رَيب إذاً  فتح الياء أبو جعفر ريبْ  إذاً  ١٠٠

 إسرايِيل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع التوسط والقصرسهل  )معاً (إسرائيل  ١٠١،١٠٤

 هؤالِء ِاال سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  هؤالِء إال ١٠٢

  جينا، تومنوا  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  جئنا، تؤمنوا  ١٠٤،١٠٧
 قُل ادعوا ضم الالم وصالً أبو جعفر قِل ادعوا ١١٠

 ُو ادعواأ ضم الواو وصالً أبو جعفر أِودعوا ١١٠

  ﴿وكبره تكبيرًا﴾ نهاية السـورة
  

  سورة الكھف

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 عوجاً قيماً  السكت بينهما أليب جعفر قيماً  سعَوجاً  ١،٢

٢،٦،١٥،
١٦ 

 ،بأساً،املؤمنني
 ،يأتون،يؤمنوا

 فأووا

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،باساً،املومنني
 ،ونيات،يومنوا

 فاووا

ء  ١٠،١٦ ويهييْ ، وهيْي  أبدل اهلمزة فيهما ياًء أبو جعفر ويهيء، وَهي 

 َمرِفقاً  فتح امليم وكسر الفاء أبو جعفر مرفقا ١٦

  ﴿ويهيء لكم من أمركم مرفقا﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ ـــــــيانالبــــــــ الكلمة لحفص اآلية رقم

 تزاورُ  شدد الزاي أبو جعفر تزَاَور ١٧

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ١٧

١٧،٢٤ 
 ،املهتِد ومن
 يهديِن ريب

 اثبت الياء وصالً فيهما أبو جعفر
 ،املهتدي ومن
 يهديين ريب

 وملليت شدد الالم وأبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر وملِلْئت ١٨

 ُرُعباً   أبو جعفرضم العني ُرْعباً  ١٩



  المسك ا�ذفر

 ٩٣ 

 اللفظ ـــــــيانالبــــــــ الكلمة لحفص اآلية رقم

  لبتم  أدغمهما أبو جعفر  )معاً (لبثتم   ١٩

١٩،٢٩ 
 ،فليؤمن،فليأتكم

 بئس
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

،فليومن،فْلياتكم
 بيس

 رَيب أعلم فتح الياء أبو جعفر ريب أعلم ٢٢

 مَيٍة سنني أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر مائًةٍ◌ سنني ٢٥

    ى التنوين عند اخلاء أبو جعفرأخف ثياباً خضراً  ٣١

 متكني حذف اهلمزة أبو جعفر متكئني ٣١

  ﴿وحسنت مرتفقًا﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿واضرب لهم مثًال﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣٤،٣٥،
٣٧،٤٢ 

 وْهي، وْهو  أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر وِهي، )كله(وُهو

٣٤،٣٩،
٣٨ 

أناْ أكثر، أناْ 
 لكناْ هو،أقل

 أثبت األلف فيهن وصالً أبو جعفر
أنا أكثر، أنا 

 لكنا هو،أقل

 منهما منقلباً  زاد ميماً بعد اهلاء على التثنيِة أبو جعفر منها منقلباً  ٣٦

٣٨،٤٠،
٤٢ 

، )معاً (برْيب أحداً 
 رْيب أن

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهن 
، )معاً (برَيب أحداً 

 رَيب أن

 ترين أنا أثبت الياء وصالً أبو جعفر ترِن أنا ٣٩

 يوتيين  أبدل اهلمزة واواً وأثبت الياء وصالً أبو جعفر  يؤتنيِ  ٤٠

 فَيةً  أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر فئة  ٤٣

 ُعُقباً  ضم القاف أبو جعفر ُعُقباَ  ٤٤

 بيس، جيتمونا  جعفرأبدل اهلمزة فيهما ياًء  أبو  بئس، جئتمونا  ٤٨،٥٠

 ضم التاء وصالً أبو جعفر للمالئكِة اسجدوا ٥٠
للمالئكُة 
 اسجدوا

  ﴿بئس للظالمين بدًال﴾ نهاية الثمن السابع



  المسك ا�ذفر

 ٩٤ 

  ﴿ما أشهدتهم خلق السموات﴾ بداية الثمن الثامن
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ما أشهدناهم ها ألفاً على اجلمع أبو جعفرأبدل التاء نوناً وزاد بعد ما أشهدم ٥١

 وما كنتَ  فتح التاء أبو جعفر وماكنت ٥١

٥٥ 
  ،تأتيهم،يؤمنوا

 يأتيهم
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

تا،ياتيهم،يومنوا
 تيهم

 هُزؤاَ  مهز الواو أبو جعفر ُهُزواً  ٥٦

٥٨،٧٣ 
، يؤاخذهم 
 تؤاخذين

 أبدل اهلمزة فيهما واواً مفتوحًة أبو جعفر
 ،يَواخذهم
 تَواخذين

 ِلُمْهَلكهم  أبو جعفرالثانية ضم امليم وفتح الالم  ِلَمهِلكهم ٥٩

 أراَيت سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرأيت ٦٣

 أنسانيِه إال كسر اهلاء أبو جعفر أنسانيُه إال ٦٣

٦٤،٦٦ 
تعلمِن  ،نبغ فارتدا
 مما

 أثبت الياء فيهما وصالً أبو جعفر
 ،نبغي فارتدا

 مين مماتعل

 معْي صرباً  أسكن الياء فيهما أبو جعفر )معاً (معَي صرباً  ٦٧،٧٢

 ستجدَين إن  فتح الياء أبو جعفر ستجدين إن ٦٩

 فال تسأَلين  فتح الالم وشدد النون أبو جعفر فال تسألين ٧٠

  جيت  أبدل اهلمزة فيهما ياًء أبو جعفر )معاً (جئت ٧١،٧٤

 ُعُسراً  رضم السني أبو جعف ُعْسراً  ٧٣

 زاكية زاد ألفاً بعد الزاي وخفف الياء أبو جعفر زكيةً  ٧٤

 ُنُكراً  ضم الكاف أبو جعفر نْكراً  ٧٤

  ﴿لقد جئت شيئاً نكرًا﴾ نهاية الجـزء
 الجزء السادس عشر

  ﴿قال ألم أقل لك﴾ بداية الثمن األول
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 معْي صرباً  أسكن الياء أبو جعفر معَي صرباً  ٧٥

٧٦  لُدِين  أبو جعفر خمففة النون كسر لُدين 



  المسك ا�ذفر

 ٩٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٧٧،٧٨،
٧٩،٨٠،

٨٢ 

 بتأويل،،شئت
 يأخذ،مؤمنني،

 تأويل

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،بتاويل،شيت
تاو ،مومنني،ياخذ

 يل

  لتخت   أبو جعفرأدغمها   لتخذت  ٧٧
    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر سفينٍة غصباً  ٧٩

 يـَُبدهلما فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر يُبدهلما ٨١

 ُرُمحاً  ضم احلاء أبو جعفر ُرْمحاً  ٨١

٨٥،٨٩،
٩٢ 

 فأتْـَبع،مث 

 )معاً (أتْـَبعَ 
 وصل اهلمزة وشدد التاء مفتوحة أبو جعفر

فاتبع ،مث 
 )معاً (اتبع

 حامَيةً  زاد ألفاً بعد احلاء وأبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر ِمحئة ٨٦

 ُنُكراً  ضم الكاف أبو جعفر ُنْكراً  ٨٧

 جزاُء احلسىن ضم اهلمزة من غري تنوين أبو جعفر جزاًء احلسىن ٨٨

٨٨،٩٣،
٩٤ 

 ،السدين،ُيسراً 
 َسداً 

 ضم السني فيهن أبو جعفر
سُ ،السدين،ُيُسراً 

 دا

 ياجوج وماجوج أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر يأجوج ومأجوج ٩٤

 دكاً  اهلمزة أبو جعفرحذف  دكاء ٩٨

  ﴿وكان وعد ربي حقًا﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿وتركنا بعضهم يومئٍذ﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 من دوَين أولياء فتح الياء أبو جعفر من دوين أولياء ١٠٢

 َء اِناأوليا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أولياَء إنا ١٠٢

 ُهُزؤاَ  مهز الواوا أبو جعفر ُهُزواً  ١٠٦

 ولو جينا أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر ولو جئنا  ١٠٩

  ﴿وال يشرك بعبادة ربه أحدًا﴾ نهاية السـورة



  المسك ا�ذفر

 ٩٦ 

  سورة مريم

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 كـهيعص ١
 فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس

 بينها

 سياسهاسكاف
 صادسعني

 زكرياَء اِذ زاد مهزة مفتوحة بعد ألفا زكريا وسهل الثانية أبو جعفر زكريا إذ ٣-٢

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر نداًء خفياً  ٣

 الراس أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر الرأس ٤

 يا زكريا إنا ٧
ا زاد مهزة مضمومة بعد األلف وسهل الثانية وأبدهل

 )وجهان(واواً 

يازكرياءُ 
 اِنا،يازكرياُء ِونا

 ُعِتياً  ضم العني أبو جعفر ِعتياً  ٨

 فتح الياء فيهما وصالً أبو جعفر إْين أعوذ، ْيل آية  ١٠،١٨
إَين ، َيل آية 

 أعوذ

  ﴿وكان أمراً مقضياً ﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿فحملته فانتبذت به﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان كلمة لحفصال رقم اآلية

٢٣  ُمت ضم امليم أبو جعفر ِمت 

 ِنسياً  كسر النون أبو جعفر نْسياً  ٢٣

 َتساَقط فتح التاء والقاف وشدد السني أبو جعفر ُتساِقط ٢٥

٢٧،٣٨،
٣٩،٤٣،

٥٥ 

   ،يأتوننا،جئت 
 ،ال يؤمنون

 يأمر ،يأتك

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،اياتونن،جيت 
 ،ال يومنون

 يامر ،ياتك

 قوُل احلق رفع الالم أبو جعفر قوَل احلق ٣٤

 وأن اهللا فتح اهلمزة أبو جعفر وإن اهللا ٣٦

٤٢،٤٣،
٤٤،٤٥ 

 فتح التاء فيها ووقف عليها باهلاء أبو جعفر )كله(يا أبتِ 
-هياأبَت ،يا أب

 )كله( -وقفاً 



  المسك ا�ذفر

 ٩٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان كلمة لحفصال رقم اآلية

٤٥،٤٧ 
 ، إين أخاف 

 رْيب إنه
 أبوجعفر فتح الياء فيهما وصالً 

، إَين أخاف 
 رَيب إنه

 خمِلصاً  كسر الالم أبو جعفر خمَلصاً  ٥١

 وإسرايِيل سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصرأبو جعفر  وإسرائيل ٥٨

  ﴿خروا سجداً وبكيًا﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿فخلف من بعدهم خلف﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ يانالبـــــــــــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 يُْدخلون ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر يَدخلون ٦٠

٦١،٨٠،
٨٩ 

 جيتم،وياتينا،ماتياً  أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر جئتم،ويأتينا،مأتياً 

 ذاأَااِ  أبو جعفر الثانية مع اإلدخالاهلمزة  سهل أإذا ٦٦

٦٦  ضم امليم أبو جعفر ِمت  ُمت 

 يَذكر ددمها أبو جعفرفتح الذال والكاف وش يَذكرُ  ٦٧

٦٨،٦٩،
٧٢، ٧٠ 

،،ِعتياً )معاً (ِجثّياً 
 ِصلياً 

 ُصلياً ،ٌجثياً،ُعتياً  ضم اجليم والعني والصاد أبو جعفر

 وريا أبدل اهلمزة ياًء وأدغم الياء األوىل يف الثاين أبو جعفر ورِئيا ٧٤

 أفراَيت سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أفرأيت ٧٧

  ن أحد أو تسمع لهم ركزًا﴾ نهاية السورة﴿هل تحس منهم م
  سورة طه

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 طه ١
فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس 

 بينها
 هاسطا

٤،٢٢،٥٠ 
من  ،ممن خلق

 شيٍء خلقهغري، 
    أبو جعفر والغني فيهنأخفى النون والتنوين عند اخلاء 

١٠،١٢،
١٤،١٥ 

إْين آنست،لعلي 
إنين ،آتيكم

 أبو جعفر فتح الياء فيهن
إَين آنست،لعلَي 

إنَين ،آتيكم



  المسك ا�ذفر

 ٩٨ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 لذكرَي إن،أنا لذكرْي إن ،أنا

 أَين أنا فتح اهلمزة والياء أبو جعفر إْين أنا ١٢

 أسقط التنوين أبو جعفر طوًى وأنا اخرتتك ١٣ - ١٢
طوى وأنا 
 اخرتتك

١٦،٣٦،
٣٩،٤٠،

٤٧ 

 ،سؤلك،اليؤمن
 ،جئت،خذهيأ

 جئناك،فأتياه

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 سولك،ال يومن
،جيت،ياخذه
 جيناك،فاتياه

 وْيل فيها أسكن الياء أبو جعفر وَيل فيها ١٨

٢٦،٣٩ 
، ويسر ْيل أمري

 عيْين إذ
 فتح الياء فيهما أبو جعفر

 ،ويسر َيل أمري
 عيَين إذ

 سولك أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر سؤلك ٣٦

 وْلتصنْع على أسكن الالم وجزم العني أبو جعفر لِتصنَع علىو  ٣٩

 فلبت  أدغم الثاء يف التاء أبو جعفر فلبثت  ٤٠

٤١،٤٢ 
لنفسْي اذهب، 

 ذكرْي اذهبا
 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهما 

لنفسَي اذهب، 
 ذكرَي اذهبا

 إسرايِيل أبو جعفر سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر إسرائيل ٤٧

 ِمهاداً  كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء أبو جعفر مْهداً  ٥٣

  ﴿آليات ألولي النهى﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

  ، فلناتينكأجيتنا  أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  أجئتنا، فلنأتينك  ٥٨، ٥٧
 ال خنلْفهُ  جزم الفاء أبو جعفر ال خنلفه ٥٨

 ِسوى كسر السني أبو جعفر ُسوى ٥٨

 فَيسَحتكم فتح الياء واحلاء أبو جعفر فُيسِحَتكم  ٦١

 هذان إن  أبو جعفرشدد النون وفتحها  إْن هذان ٦٣

 مثاتوا أبو جعفروصالً أبدل اهلمزة ألفاً  مث ائتوا ٦٤



  المسك ا�ذفر

 ٩٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تـََلقف تح الالم وشدد القاف أبو جعفرف تْلَقفْ  ٦٩

 أاَمنتم  زاد مهزة استفهام وسهل الثانية أبو جعفر آمنتم ٧١

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خالف ٧١

٧٢،٧٤،
٧٥ 

  لن نؤثرك،
  من يأت،

 ومن يأته مؤمناً 

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

  لن نوثرك، 
  من يات،

 ومن ياته مومنا

 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أْن أسرِ  ٧٥
وصالً وبدأها مزة وصٍل  اهلمزةكسر النون وأسقط 

 مكسورة أبو جعفر
 )ِاسر(أِن اسر

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 إسرايِيل أبو جعفر سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر إسرائيل ٨٠

 ووعدناكم أسقط األلف أبو جعفر ناكموواعد ٨٠

  ﴿وعمل صالحاً ثم اهتدى﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿وما أعجلك عن قومك ياموسى﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٩٣ 
اال تتبعِن 
 أفعصيت 

 أثبت الياء ساكنة وقفاً مفتوحة وصًال أبو جعفر
أال تتبعين 

 يتأفعص

 ال تاخذ أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر ال تأخذ ٩٤

 براسَي إين أبدل اهلمزة ألفاً وفتح الياء أبو جعفر برأسي إين ٩٤

 إسرايِيل أبو جعفر سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر إسرائيل ٩٤

 لُنَحرقـَنه ٩٧
) ابن وردان(فتح النون وأسكن احلاء وضم الراء خمففة 

 )ابن مجاز( ن وأسكن احلاء وكسر الراء خمففةوضم النو 
 لَنْحرُقنه،لُنْحرِقنه

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر وزراً خالدين ١٠٠

 )معاً (لبتم أدغم الثاء بالتاء أبو جعفر )معاً (لبثتم ١٠٣،١٠٤



  المسك ا�ذفر

 ١٠٠ 

  ﴿وال يحيطون به علمًا﴾ نهاية الثمن السابع
  لثامن﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ بداية الثمن ا

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١١٢

١١٢،١٢٣  
١٢٧،١٣٢  

١٣٣ 

 ،يأتينكم،مؤمن
 يأتينا،وأمر،يؤمن

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

،ياتينكم،مومن
يا،وامر،يومن

 تينا

١١٦ 
للمالئكة 
 اسجدوا

 ضم التاء وصالً أبو جعفر
للمالئكُة 

 جدوااس

 حشرتَين أعمى أبو جعفر وصالً  فتح الياء حشرتين أعمى ١٢٥

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تأم ١٣٣
،وأبدل اهلمزة )ابن وردان(أبدل التاء ياًء وأبدل اهلمزة ألفاً 

 )ابن مجاز(فقط ألفأً 
 يام،تام

  ﴿ومن اهتدى ﴾ نهاية السورة
 عشرالجزء السابع 

 سورة ا�نبياء
  ﴿اقترب للناس حسابهم﴾ بداية الثمن األول 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

٢،٣،٥،٨ 

١١،١٢ 

،أفتأتون،يأتيهم
اليأكلون ،فليأتنا

 بأسنا،وأنشأنا

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

فل،أفتاتون،ياتيهم
الياكلون ،ياتنا

 باسنا،وأنشانا

 وْهو سكن اهلاء أبو جعفرأ وُهو ٤

 قْل ريب حذف األلف وضم القاف وأسكن الالم أبو جعفر قال ريب ٤

 بومنون أبدل اهلمزواواً أبو جعفر يؤمنون ٦

يوحى أبدل النون ياًء و فتح احلاء وأبدل الياء بعدها ألفاً أبو  ،نوحي إليهم ٧،٢٥



  المسك ا�ذفر

 ١٠١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 يوحى إليه،إليهم جعفر نوحي إليه

١٥،٢٨ 
 ،حصيداً خامدين

 من خشيته
    أخفى التنوين والنون عند اخلاء فيهما أبو جعفر

 من معْي وذكر أسكن الياء أبو جعفر من معَي وذكر ٢٤

  ﴿وهم من خشيته مشفقون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿ومن يقل منهم إني إله﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 إَين إله أبو جعفروصالً ح الياء فت إين إله  ٢٩

٣٠،٤٠،
٤٤ 

  ،يؤمنون
 نأيت ،تأتيهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
  ،يومنون

 نايت ،تاتيهم

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٣٣

٣٤  ضم امليم أبو جعفر ِمت  ُمت 

 ُهُزؤاً  مهز الواو أبو جعفر ُهُزواً  ٣٦

 ولقُد استهزيَ  هلمزة ياًء أبو جعفروأبدل اوصالً ضم الدال  ولقِد استهزئ ٤١

 يستهُزون حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر يستهزءون ٤١

 الدعاء ِاذا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر الدعاَء إذا ٤٥

 مثقالُ  رفع الالم أبو جعفر مثقالَ  ٤٧

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خردل ٤٧

  الثاني﴿أفأنتم له منكرون ﴾ نهاية الثمن 
  ﴿ولقد آتينا إبراهيم رشده﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٥،٦١ 
،٨٠ 

 ،فأتوا،أجئتنا
 بأسكم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،فاتوا،أجيتنا

 باسكم

 أااَنت سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر ءأنت  ٦٢

 أِامة أبو جعفروأدخل بينهما ألفاً اهلمزة الثانية سهل  أئمة ٧٣



  المسك ا�ذفر

 ١٠٢ 

 الرياح  زاد ألفاً بعد الياء أبو جعفر الريح ٨١

  ﴿وكنا لهم حافظين ﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿وأيوب إذ نادى ربه﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

  املومنني، مومن  ة واواً أبو جعفرأبدل اهلمز   املؤمنني، مؤمن  ٨٨،٩٤
 و زكرياَء إذ زاد مهزة مفتوحة بعد األلف وسهل الثانية أبو جعفر وزكريا إذ ٨٩

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٩٤

 فـُتحت شدد التاء أبو جعفر فُِتحت ٩٦

 ياجوح وماجوج أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر يأجوج ومأجوج ٩٦

 هؤالء ياهلة أبو جعفر  أبدل اهلمزة الثانية ياُء مفتوحةً  هؤالء آهلة ٩٩

 ال ُحيزِم ضم الياء وكسر الزاي أبو جعفر ال َحيُزُم ١٠٣

 ُتطوى السماءُ  أبدل النون تاًء مضمومة والياء ألفاً ورفع اهلمزة أبو جعفر نطوي السماء ١٠٤

 للكتاب اجلمع أبو جعفركسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على  للكتب ١٠٤

 بدانا أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر بدأنا ١٠٤

١١٢  قلْ  ضم القاف وخذف األلف وأسكن الالم أبو جعفر قال رب 

١١٢  بناها على الضم أبو جعفر رب  رب 

 ﴿وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ﴾ نهاية الثمن الرابع

  سورة الحج
  ﴾ بداية الثمن الخامس﴿ياأيها الناس اتقوا ربكم

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر وله إبداهلا واواً مكسورةً  نشاء إىل ٥
   نشاء ِاىل،

 ِوىل نشاء

 وربأت زاد مهزة مفتوحة بعد الباء أبو جعفر وَربتْ  ٥

 لبيس رأبدل اهلمزة ياًء فيهما أبو جعف )معاً (لبئس  ١٣

 والصابني حذف اهلمزة أبو جعفر والصابئني ١٧

  ﴿إن اهللا يفعل ما يشاء﴾ نهاية الثمن الخامس



  المسك ا�ذفر

 ١٠٣ 

  ﴿هذان خصمان اختصموا﴾ بداية الثمن السادس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

    أخفى النون عند الغني أبو جعفر من غم ٢٢

 ولولؤاً  واواً أبو جعفرأبدل اهلمزة األوىل  ولؤلؤاً  ٢٣

 سواءٌ  رفع اهلمزة أبو جعفر سواءً  ٢٥

 والبادي ومن أثبت ياًء بعد الدال وصًال أبو جعفر والباِد ومن ٢٥

٢٧، ٢٦ 
، يأتوك، بوأنا

 يأتني
 ألفاً أبو جعفرفيهن أبدل اهلمزة 

، بوانا
 ياتوك،ياتني

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ٣٠

صالكلمة لحف رقم اآلية  اللفظ البـــــــــــــــيان 
 فَتَخطفه فتح اخلاء وشدد الطاء أبو جعفر فتْخطََفه ٣١

  ﴿وبـشر المحسنين﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 دفاع ثبت ألفاً بعدها أبو جعفركسر الدال وفتح الفاء وا َدْفعُ  ٤٠

 هلِدمت خفف الدال أبو جعفر هلدمت صوامع ٤٠

  أختها أختهم،  الذال يف التاء أبو جعفرأدغم   أخذا أخذم،  ٤٨، ٤٤

 وكأين فكأين، ٤٥،٤٨
أبدل اهلمزة فيهما ألفاً والياء مهزة مسهلة مع املد والقصر 

 أبو جعفر
 فكاِين،وكاِين

 ،فْهي)معاً (وْهي أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر فهي ،)معاً (وهي ٤٥،٤٨

٤٥،٥٤،
٥٥ 

 ،ؤمنوافي،و بئر
 يأتيهم،تأتيهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،فيومنوا،و بريٍ 

 ياتيهم،تاتيهم

 أمنَيته خفف الياء أبو جعفر أمنيته ٥٢

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر هلُو ٥٨

 َمدخالً  فتح امليم أبو جعفر ُمدخالً  ٥٩

 ﴿وإن اهللا لعليم حليم﴾ نهاية الثمن السابع



  المسك ا�ذفر

 ١٠٤ 

  قب به﴾ بداية الثمن الثامن﴿ذلك ومن عاقب بمثل ما عو 
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٦٠،٦٣ 
 لعفٌو غفور،
 لطيٌف خبري

    أخفى التنوين عند الغني واخلاء فيهما أبو جعفر

 تدعون أبدل الياء تاًء أبو جعفر يدعون ٦٢

 وْهو هلْو، أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر هلُو،وُهو ٦٤،٦٦

 السماء ِان سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر اء أنالسم ٦٥

 وبيس املصري أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر وبئس املصري ٧٢

  ﴿فنعم المولى ونعم النصير﴾ نهاية الجزء السابع عشر
 الجزء الثامن عشر

 سورة المؤمنون
  ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ ـيانالبــــــــــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

١،١٤،١٩، 
٢١،٣١  

٣٣ ، 

 ،أنشأناه،املؤمنون
 تأكلون،فانشأنا
، )كله(

 يأكل،أنشأنا

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 أنشاناه،املومنون
 ،تاكلون،فأنشانا
 ياكل،أنشانا

 ِسيناء كسر السني أبو جعفر َسيناءَ  ٢٠

 ُتسقيكم أبدل النون تاًء أبو جعفر ُنْسقيكم ٢١

 من إلٍه غريِه أخفى التنوين عند الغني وكسر الراء فيهما أبو جعفر )معاً (ريه من إلٍه غ ٢٣،٣٢

 جاَء اَمرنا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أمرنا ٢٧

 كل زوجني أسقط التنوين أبو جعفر كل زوجني ٢٧

 أُن اعبدوا ضم النون وصًال أبو جعفر أِن اعبدوا ٣٢

 تممُ  ضم امليم أبو جعفر ِمتم ٣٥

 ﴿وعظــامًا أنكم مخرجون﴾ نهاية الثمن األول

  ﴿ هيهات هيهات لما توعدون﴾ بداية الثمن الثاني



  المسك ا�ذفر

 ١٠٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 )معاً (هيهاتِ  كسر التاء فيهما أبو جعفر )معاً (هيهاتَ  ٣٦

٣٨،٤٤،
٤٧،٥٨،
٦٠،٧٤ 

  ،مبؤمنني
 ،)معاً ( ال يؤمنون

 ،أنؤمن
 يؤتون،ونيؤمن

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

   ،مبومنني
 ،ال يومنون
 ،أنومن

 يوتون،يومنون

٤٢،٤٣،
٦٨ 

  نيستأخر ،أنشأنا
 يأتِ ،

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
 ،أنشانا
 يات،يستاخرون

 ترتاً  نوا وصالً أبو جعفر تْرتا ٤٤

 جاء اًمة سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاَء أمة ٤٤

 رُبوة ضم الراء أبو جعفر ربوة ٥٠

 وأن هذه  فتح اهلمزة أبو جعفر وإن هذه ٥٢

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خشية ٥٧

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٧٢

  ﴿عن الصراط لناكبون﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿ ولو رحمناهم وكشفنا ﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٧٨،٧٩،
٨٠،٨٨ 

 )كله(وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر )كله(وُهو

 إذا أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أإذا ٨٢

 أااِنا سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر أئنا ٨٢

 ُمتنا ضم امليم أبو جعفر ِمتنا  

 كرونتذ  شدد الذال أبو جعفر تذَكرون ٨٥

 عاملُ الغيب رفع امليم أبو جعفر الغيب عاملِ  ٩٢

 َاحدهم جاء سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أحدهم ٩٩

 لعلَي أعمل أبو جعفروصالً فتح الياء  لعلي أعمل ١٠٠

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ومن خفت ١٠٣



  المسك ا�ذفر

 ١٠٦ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

  مفاختتموه  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  فاختذمتوهم  ١١٠
 ُسخرياً  ضم السني أبو جعفر ِسخرياً  ١١٠

 لبتم أدغم الثاء يف التاء أبو جعفر )معاً (لبثتم ١١٢،١١٤

  ﴿وأنت خير الراحمين﴾ نهاية السـورة
 سورة النور

  ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾ بداية الثمن الرابع
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 رونتذك  ال أبو جعفرشدد الذ كرونتذَ  ١

 مَية أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر مائة ٢

٢،٣،٤ 

 تأخذكم،رأفة،
 تؤمنون،يأتوا،

 )معاً (املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

تاخذكم،رافٌة،توم
 نون،ياتوا،
 املومنني

 أبو جعفر )وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً  شهداُء إال ٦
 شهداُء ِاال،
 شهداُء وال

 أحدهم أربعَ  نصب العني أبو جعفر أحدهم أربعُ  ٦

٩ 
 و اخلامسةَ 

 )الثانية(
 رفعها أبو جعفر

واخلامسُة 
 )الثانية(

١٢،١٧ 

 املؤمنون ،
 ،واملؤمنات
 مؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

 املومنون،
 ،واملومنات
 مومنني

 ياتوا أبدل اهلمزة الفاً أبو جعفر يأتوا ١٣

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١٥

  ﴿وأن اهللا رؤوف رحيم﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية



  المسك ا�ذفر

 ١٠٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تستانسوا،يامر أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر تستأنسوا،يأمر ٢١،٢٧

 و ال يأتل ٢٢
ة وقّدم التاء مفتوحة وشدد الالم مفتوحة أبو أخر اهلمز 

 جعفر
  وال يتأل 

٢٢،٢٣،
٢٨،٣٠،

٣١ 

 ،املؤمنات،يؤتوا
 ،للمؤمنني،يؤذن

 ،للمؤمنات
 املؤمنون

 أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر

 ،املومنات،يوتوا
 ،للمومنني،يوذن

 ،للمومنات
 املومنني

    أبو جعفر فيهماأخفى التنوين عند الغني  )معاً ( بيوتاً غري ٢٧،٢٩

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر كرونتذَ  ٢٧

 غَري أويل نصب الراء أبو جعفر غِري أويل ٣١

 البغاء ِان  سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر البغاِء إن ٣٣

 ُمبينات فتح الياء أبو جعفر ُمبِينات ٣٤

  ﴿وموعظة للمتقين﴾ نهاية الثمن الخامس
  هاية الثمن السادس﴿اهللا نور السموات واألرض﴾ ن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 دُ وقَ يُ  ٣٥
ونصب فتح الواو و أبدل الياء تاًء مفتوحة وشدد القاف 

 أبو جعفرالدال 
 تـََوقدَ 

 يَولف أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر يُؤلف ٤٣

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خالله ٤٣

 يُْذِهب ضم الياء وكسر اهلاء أبو جعفر ذَهبُ يَ  ٤٣

٤٥،٤٦ 
  يشاء إن ،
 يشاء إىل

 أبو جعفر )وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً 

يشاُء  يشاُء ِان،
 يشاُء ون، ِاىل،

 يشاء وىل

٤٩ ،٤٧ ،
٥١  

، يأتوا، باملؤمنني
  املؤمنني

  أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
، ياتوا،باملومنني

  املومنني



  المسك ا�ذفر

 ١٠٨ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 لُيحَكم ضم الياء وفتح الكاف أبو جعفر )معاً (لَِيحُكم ٤٨،٥١

 ويتْقهِ  ٥٢
كسر القاف أبو جعفر ووصل اهلاء ابن مجاز وأسكنها ابن 

 وردان

  ي فأولئكويتِقه
 ويتِقْه فأولئك

  ﴿فأولئك هم الفائزون﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿وأقسموا باهللا جهد أيمانهم﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان كلمة لحفصال رقم اآلية

٥٧،٥٨،
٥٩،٦١ 

 ،ومأواهم
  ،ليستأذنكم
  ،فليستأذنوا
 ،استأذن

 )معاً (تأكلوا

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 ،وماواهم
 ،ليستاذنكم
 ،فليستاذنوا
  ،استاذن
 تاكلوا

 ولبيس أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر ولبئس  ٥٧

٦٢ 

 املؤمنون،
 يستأذنوه،

 ،ونك يستأذن
 يؤمنون،

استاذنوك،شأم،
 فأذن،شئت

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 املومنون،
 يستاذنوه،

 يستاذنونك،
 يومنون،

 استاذنوك،شام
 فاذن،شيت

  ﴿واهللا بكل شيء عليم﴾ نهاية السـورة
 سورة الفرقان

  ﴿تبارك الذي نزل﴾ بداية الثمن الثامن
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فْهي أسكن اهلاء أبو جعفر فهي ٥

٨،٢٠، ٧ 
،  )معاً (يأكل

 ليأكلون
 لياكلون، ياكل  أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر

 مسحوَرُن انظر ضم نون التنوين وصًال ابو جعفر مسحوراً انظر ٨،٩



  المسك ا�ذفر

 ١٠٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أااَنتم سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر أأنتم ١٧

 هؤالِء مي أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر هؤالء أم ١٧

 نـُتَخذ ضم النون وفتح اخلاء أبو جعفر نـََتخذ ١٨

 يستطيعون ابدل تاء اخلطاب ياء غيبة أبو جعفر تستطيعون ١٩

 ﴿وكان ربك بصيرًا﴾ نهاية الجزء الثامن عشر

 الجزء التاسع عشر
  ﴿وقال الذين ال يرجون لقاءنا﴾ بداية الثمن األول 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تشقق شدد الشني أبو جعفر تَشقق ٢٥

٢٤،٢٨ 
 يومئٍذ خري،

 فالناً خليالً 
    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر

  اختت  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  اختذت  ٢٧
 قومَي اختذوا فتح الياء أبو جعفر قومي اختذوا ٣٠

٣٣،٥١ 
  يأتونك،

 شئنا،جئناك
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

  ياتونك،
 شينا،جيناك

 و مثوداً  نوا أبو جعفر ومثوداْ  ٣٨

 السوِء يفلم أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر الّسّ◌وِء أفلم ٤٠

 ُهُزؤاً  مهز الواو أبو جعفر ُهُزواً  ٤١

 أراَيت سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرأيت ٤٣

 )معاً (وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (وُهو ٤٧،٤٨

 ُنُشراً  أبدل الباء نوناً مضمومة وضم الشني أبو جعفر ُبْشراً  ٤٨

 ميتاً  شدد الياء مكسورة أبو جعفر مْيتأً  ٤٩

  ﴿وجاهدهم به جهاداً كبيرًا﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿وهو الذي مرج البحرين﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية



  المسك ا�ذفر

 ١١٠ 

٥٣،٥٤،
٦٢ 

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر )كله(وُهو 

 شاء اَن سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر شاَء أن ٥٧

 تامرنا أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر تأمرنا ٦٠

 يُقِرتوا ضم الياء وكسر التاء أبو جعفر يـَْقرتوا ٦٧

 ُيَضعف ف األلفشدد العني وحذ ُيضاَعف ٦٩

 فيِه مهاناً  ال صلة أليب جعفر فيه مهاناً  ٦٩

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر  وسالماً خالدين  ٧٦- ٧٥
 ﴿فسوف يكون لزامًا﴾ نهاية السـورة

 سورة الشعراء
  ﴿طسم﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 طسم ١
حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس  فصل أبو جعفر

 بينها
 ميمسسنيسطا

٤،٥،٦ 
،٣١  
٣٥،٣٧ 

 ،يأتيهم،نشأ
 ،فسيأتيهم

 ،تأمرون،فأت
 يأتوك

 أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر

، ياتيهم،نشا
، فسياتيهم

، تامرون،فات
 ياتوك 

 ياية من السماءِ  ياًء أبو جعفرالثانية أبدل اهلمزة  من السماء آية ٤

 يستهُزون الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر ضم يستهزؤن ٦

٣،٨،٥١،
١٦،٣٠ ،

٤٥ 

 ،)معاً (مؤمنني
 ،فأتيا،املؤمنني
 يأفكون،جئتك

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،مومنني

 ،فاتيا،املومنني

 يافكون،جيتك

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر هلُو ٩

 أِن ْيت أبو جعفر يف احلالنيياًء أبدل اهلمزة الثانية  أن اْئت ١٠

 إَين أخاف فتح الياء أبو جعفر إين أخاف ١٢

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر )معاً (إسرائيل  ١٧،٢٢

 ولبت  أدغم الثاء يف التاء أبو جعفر ولبثت ١٨



  المسك ا�ذفر

 ١١١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

  اختت  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  اختذت  ٢٩
    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر إهلاً غريي ٢٩

 كسر اهلاء من دون صلة ابن وردان ووصلها ابن مجاز أرِجهْ  ٣٦
-أرجهِ ِ◌وأخاه

 أرجهي واخاه

 أاِين سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر أئن ٤١

 تَلقف فتح الالم وشدد القاف  أبو جعفر تـَْلقفُ  ٤٥

 نتمماأاَ  أبو جعفر وألف بعدها زاد مهزة استفهام وسهل الثانية آمنتم ٤٩

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خالف ٤٩

  ﴿أن كنا أول المؤمنين﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿وأوحينا إلى موسى﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أِن اْسرِ  كسر النون ووصل اهلمزة أبو جعفر أْن أسر ٥٢

٥٢،٧٧،
٨٦ 

  ،بعبادْي إنكم
 ألْيب إنه، إاليلْ 

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهن 
 ،بعبادَي إنكم

 ألَيب إنه،َيل إال

 حِذرون أسقط األلف أبو جعفر حاِذرون ٥٦

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٥٩

 معْي ريب أسكن الياء أبو جعفر معَي ريب ٦٢

٦٧،١٠٢،
١٠٣ 

، )معاً (مؤمنني
 املؤمنني

 ل اهلمزة فيها واواً أبو جعفرأبد
 ،)معاً (مومنني

 نياملومن

٦٨،١٠٤ ،
٧٨،٨٠ 

فُهو ،)معاً (هلُو
 )معاً (

 ،فْهوهلْو أسكن اهلاء أبو جعفر

٦٩،٧٥ 
 ،نبأَ إبراهيم
 أفرأيتم

 سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر
 ،نبأَ اِبراهيم
 أفراَيتم

  ﴿فاتقوا اهللا وأطيعون﴾ نهاية الثمن الرابع
  أنؤمن لك﴾ بداية الثمن الخامس﴿قالوا 



  المسك ا�ذفر

 ١١٢ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١١١،
١١٤١١٨، 

١٢١ ،
١٣٩،١٥٨
 ،١٧٤ 

 ،املؤمنني،أنؤمن
 )كله(مؤمنني

 أبدل اهلمزة  فيهن واواً أبو جعفر
 ،املومنني،أنومن

 مومنني

 معْي من أسكن الياء أبو جعفر معَي من ١١٨

١٢٢،
١١٤٠ ،
١٥٩ ،
١٧٥ 

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر )كله(وهلُ 

 إَين أخاف أبو جعفروصالً فتح الياء  إْين أخاف ١٣٥

 َخْلُق األولني فتح اخلاء وأسكن الالم أبو جعفر ُخُلُق األولني ١٣٧

 فرهني أسقط األلف أبو جعفر فارهني ١٤٩

١٥٤،١٥٦  
١٦٥ 

 ،فيأخذكم،فأت
 أتأتون

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
 ،فياخذكم،فات

 أتاتون

 أصحاب لَيكةَ  فتح الالم وحذف اهلمزة وبىن التاء على الفتح أبو جعفر أصحاب األيكة ١٧٦

  ﴿إن أجري إال على رب العالمين﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿أوفوا الكيل وال تكونوا من المخسرين﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 بالُقسطاس ضم القاف أبو جعفر بالِقسطاس ١٨٢

 ِكْسفاً  أسكن السني أبو جعفر ِكَسفاً  ١٨٧

 السماء ِان سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر السماِء إن ١٨٧

 رَيب أعلم فتح الياء أبو جعفر رْيب أعلم ١٨٨

١٩٠،١٩٩  
٢٠١،٢١٥ 

 ،)معاً (مؤمنني
 يؤمنون،املؤمنني

 جعفر أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو
 ،)معاً (مومنني

 يومنون،املومنني

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر هلُو ١٩١

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ١٩٧

 فياتيهم أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر فيأتيهم ٢٠٢



  المسك ا�ذفر

 ١١٣ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أفراَيت سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أفرأيت ٢٠٥

 فتوكل  و جعفرأبدل الواو فاًء ألب وتوكل ٢١٧

  ﴿أي منقلب ينقلبون﴾ نهاية السورة
  

 سورة النمل
  ﴿طس ﴾ بداية الثمن السابع 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 سني سطا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها طس ١

٢،٣،٤، 
١٥،٢١  

٢٢ 

   ويؤتون،للمؤمنني
  املؤمنني،يؤمنونال

 وجئتك ،تيينليأ

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،للمومنني
  ،ويوتون

   ،ال يومنون
 املومنني

 وجيتك،لياتيين

 إَين آنست أبو جعفروصالً فتح الياء  إين آنست ٧

 بشهاِب قبسٍ  حذف التنوين أبو جعفر بشهاٍب قبس  ٧ 

    أخفى النون عند الغني أبو جعفر  من غري  ١٢
 هلْو رأسكن اهلاء أبو جعف هلُو ١٦

 ما يلْ  أسكن الياء أبو جعفر ماَيل ال ٢٠

 فمُكث ضم الكاف أبو جعفر فمَكث ٢٢

 أال يسجدوا خفف الالم أبو جعفر أالّ يسجدوا ٢٥

 خيفون،يعلنون أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة أبو جعفر ختفون،تعلنون ٢٥

 ﴿رب العرش العظيم﴾ نهاية الثمن السابع
من الثامن﴿قال سننظر أصدقت﴾ بداية الث  

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 املأل ِاين،املأل وين أبو جعفر) وجهان(واواً سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا  املألُ إين ٢٩



  المسك ا�ذفر

 ١١٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٩،٤٠ 
  ،إْين ألقي

 ليبلوْين ءأشكر
 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهما 

  ،إَين ألقي
 ليبلوَين ءأشكر

٣١،٣٣،
٣٧،٣٨،

٥٤ 

 ،بأس،ينوأتو 
 ،يأتيين،فلنأتينهم

 أتأتون

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 ،باس،واتوين
 ،ياتيين،فلناتيهم

 أتاتون

٣٢،٣٨ 
املألُ أفتوين،املألُ 

 أيكم
 أبدل اهلمزة الثانية فيهما واواً مفتوحة أبو جعفر

 املألُ  املألُ َوفتوين،
 َويكم

 مبال متدونينأ أثبت الياء وصالً أبو جعفر أمتدونِن مبال ٣٦

 ، آتانْ اهللا آتاينَ  وصالً أبو جعفر وحذفها وقفاً مفتوحة أثبت الياء  آتاِن اهللا ٣٦

 أنا ءاتيك  أثبت األلف فيهما وصالً أبو جعفر  )معاً (أنْا ءاتيك ٣٩،٤٠

 َءاَاشكرُ  وسهل الثانية أبو جعفرأدخل بني اهلمزتني ألفاً  ءَأشكرُ  ٤٠

 أُن اعبدوا جعفر ضم النون أبو أِن اعبدوا ٤٥

 ُمهَلك ضم امليم وفتح الالم أبو جعفر َمْهِلك  ٤٩

 إنا دمرناهم كسر اهلمزة أبو جعفر دمرناهم أنا ٥١

 أايِنكم أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر أئنكم ٥٥

 ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾ نهاية الجزء التاسع عشر

 الجزء العشرون 
  ثمن األول﴿ فما كان جواب قومه﴾ بداية ال

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ءآهللا، ءَاهللا  سهل مهزة الوصل وأبدهلا ألفاً أبو جعفر وجهان كسائر القراء ءاهللا ٥٩

 أما تشركون أبدل ياء الغيبة تاء خطاب أبو جعفر أما يشركون ٥٩

٦٠،٧٥ 
 أمن خلق،

 من غائبة
    أخفى النون فيهما أبو جعفر

٦٠،٦١،٦٢  
٦٣،٦٤ 

 ءااِله وسهل الثانية أبو جعفرأدخل بني اهلمزتني ألفاً  )كله(ءإله 

 رونك ما تذ  شدد الذال أبو جعفر ما تذَكرون ٦٢



  المسك ا�ذفر

 ١١٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ُنُشراً  أبدل الباء نوناً مضمومًة وضم الشني أبو جعفر ُبْشراً  ٦٣

 بِل ادارك ٦٦
أسكن الالم وقطع اهلمزة وحفف الدال ساكنة وحذف 

 لف بعدها أبو جعفراأل
 بل أْدرك

 إذا أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أإذا  ٦٧

 أااِنا وسهل الثانية أبو جعفرأدخل بني اهلمزتني ألفاً  أئنا ٦٧

 يل، إسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٧٦

 منللمومنني،يو  أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر للمؤمنني،يؤمن ٧٧،٨١

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٧٨

 الدعاء ِاذا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر الدعاء إذا ٨٠

  ﴿فهم مسـلمون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿وإذا وقع القول عليهم﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الناس إن  كسر اهلمزة أبو جعفر أن الناس ٨٢

 يومنون أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر يؤمنون ٨٦

 ءاُتوه أثبت ألفاً بعد اهلمزة وضم التاء أبو جعفر أتوه ٨٧

 وْهي أسكن اهلاء أبو جعفر وِهي ٨٨

 فزِع يومئذٍ  أسقط التنوين أبو جعفر فزٍع يومئذ ٨٩

  نهاية السورة
  سورة القصص

 اللفظ ـيانالبــــــــــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميمسسنيسطا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس طسم ١

 يومنون أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر يؤمنون ٣

 ِامةاأ أبو جعفرمع اإلدخال سهل اهلمزة الثانية  أئمة ٥

 خاطني حذف اهلمزة أبو جعفر خاطئني ٨

  املومنني  أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  املؤمنني  ١٠
  ﴿عن جنب وهم ال يشعرون﴾ نهاية الثمن الثاني



  المسك ا�ذفر

 ١١٦ 

  ﴿وحرمنا عليه المراضع﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يبُطش ضم الطاء أبو جعفر يبِطش ١٩

٢٠،٢٦،
٢٧ 

  ،استئجره يأمترون،
 تأجرين،استئجرت

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 ،اجرهيامترون،است
  استاجرت،

 تاجرين

 َيصُدَر الرعاء فتح الياء وضم الدال أبو جعفر ُيصِدَر الرعاءُ  ٢٣

٢٢،٢٧ 

 رْيب إْن،

 إْين أريد

 ستجدين إنْ 

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهن 

   رَيب إن،
 إَين أريد،

 ستجدَين إن

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خري ٢٤

 يا أبَت،يا أبه جعفر ووقف عليها باهلاء  فتح التاء أبو يا أبتِ  ٢٦

  ﴿واهللا على ما نقول وكيل﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿فلما قضى موسى األجل﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أو ِجذوةٍ  كسر اجليم أبو جعفر أو َجذوةٍ  ٢٩

٢٩،٣٠،
٣٤،٣٧ ،

٣٨ 

لعلْي ،إْين ءانست
إْين ،يكمءات

إْين ،أخاف
رْيب أعلم، ،أنا

 لعلْي أطلع

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهن 

 ،إَين ءانست
إَين ،لعلَي ءاتيكم

 ،إَين أخاف،أنا
  رَيب أعلم، 
 لعلَي أطلع

    أبو جعفر الغنيأخفى النون والتنوين عند  من غري،إلٍه غريي ٣٢،٣٨

 الرَهب فتح اهلاء أبو جعفر الرهب ٣٢

 معيْ  أسكن الياء أبو جعفر معيَ  ٣٤

 رْدءاً  ٣٤
فتح الدال وأبدل اهلمزة ألفاً من دون تنوين وصًال ووقفاً أبو 

 جعفر
 رَِدا

 ُيصدْقين جزم القاف أبو جعفر يصدُقين ٣٤



  المسك ا�ذفر

 ١١٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أاِامة سهل اهلمزة الثانية مع اإلدخال أبو جعفر أئمة ٤١

٤٥،٤٧،
٤٩ 

،املؤمنني،أنشأنا
 فأتوا

 بو جعفرأبدل اهلمزة فيهن أ
 ،املومنني،أنشانا

 فاتوا

 ساِحرانِ  فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر احلاء أبو جعفر ِسحران ٤٨

 ﴿إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين﴾ نهاية الثمن الرابع

  ﴿ولقد وصلنا لهم القول لعلهم﴾ بداية الثمن الخامس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٢،٥٤،
٦٣،٧١،

٧٢ 

 يؤمنون،يؤتون،
  ،تربأنا
 )معاً (يأتيكم 

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 يومنون،يوتون،

 تربانا

٥٦،٦١،
٧٠ 

،فُهو،)معاً (وُهو
 مثّ ُهو

 أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر
  ،فْهو،وْهو

 مث ْهو

 ُجتىب أبدل الياء تاًء أبو جعفر ُجيىب ٥٧

 )معاً (أراَيتم  بو جعفرأسهل اهلمزة الثانية فيهما  )معاً (أرأيتم ٧١،٧٢

    أبو جعفرفيهما عند الغني أخفى التنوين  )معاً (إلٌه غري ٧١،٧٢

 ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ نهاية الثمن الخامس

  ﴿إن قارون كان من قوم موسى﴾ بداية الثمن السادس
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٧٨،٨٥ 
  ،عندْي أومل
 رْيب أعلم

 أبو جعفر وصالً فتح الياء فيهما 
  ،عندَي أومل
 رَيب أعلم

 ِفَية أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر ِفئة ٨١

 ُخلِسف بنا ضم اخلاء وكسر السني أبو جعفر َخلَسف بنا ٨٢

  ﴿له الحكم وإليه ترجعون﴾ نهاية الثمن السادس
 سورة العنكبوت

  بداية الثمن السابع بقوله تعالى ﴿آلم﴾
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم



  المسك ا�ذفر

 ١١٨ 

 ميمسالمسألف فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها امل ١

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٥

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر  من خطاياهم  ١٢

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر ومأواكم، يؤمنون  ٢٤،٢٥
 ،يومنون 
 وماواكم

  اختتم  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  اختذمت  ٢٥
 مودًة بيَنكم أبو جعفر )بينكم(نون التاء ونصب نون  مودَة بينكم ٢٥

  ﴿وما لكم من ناصرين﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿فآمن له لوط﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 رَيب أعلم أبو جعفروصالً فتح الياء  هرْيب إن ٢٦

٢٨،٢٩،
٤٤ 

 ،)معاً (لتأتون
 للمؤمنني،وتأتون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،)معاً (لتاتون
 للمومنني،وتاتون

 أايِنكم دخل بينهما ألفا أبو جعفرسهل اهلمزة الثانية وأ أئنكم ٢٩

 قالوتِنا أبو جعفر أبدل اهلمزة واواً وصالً وأبدهلا ياًء ابتداءً  قالوا ائتنا ٢٩

 ِسُ◌يء أشم كسرة السني ضمة أبو جعفر سيء ٣٣

 ومثوداً  نوا بالنصب أبو جعفر ومثودا ٣٨

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خسفنا ٤٠

 تدعون أبدل ياء الغيبة تاء خطاٍب أبو جعفر يدعون ٤٢

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٤٢

  نهاية الجـزء العشرون ﴿واهللا يعلم ما تصنعون﴾
 الجزء الحادي والعشرون 

  ﴿وال تجادلوا أهل الكتاب﴾ بداية الثمن األول 
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٤٧،٥١،
٥٣،٦٧،

، )كله(يؤمنون
، يؤمن،وليأتينهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
  يومنون،يومن،

  ،ولياتيهم



  المسك ا�ذفر

 ١١٩ 

 يوفكون يؤفكون ٦١

 ونقول ذوقوا أبدل الياء نوناً أبو جعفر ذوقوا ويقول ٥٥

 لنبويَنهم أبدل اهلمزة ياًء مفتوحًة أبو جعفر لنبوئنهم ٥٨

 وكاِين أبدل اهلمزة ألفاً والياء مهزة مسهلة مع املد والقصرأبو جعفر وكأين ٦٠

 هلْي، وْهو  أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر ِهلي، وهو ٦٠،٦٤

    ند اخلاء أبو جعفرأخفى النون ع  من خلق  ٦١
 ﴿وإن اهللا لمع المحسنين﴾ نهاية السورة

 سورة الروم
  ﴿آلم ﴾ بداية الثمن الثاني 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ألف،الم،ميم فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس امل ١

 ناملومنو  أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر املؤمنون ٤

 وْهو أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر )كله(وُهو ٥،٢٧

 كان عاقبةُ  رفعها أبو جعفر كان عاقبة ١٠

 ونيستهزُ  حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر يستهزءون ١٠

٢٠،٢١ 
  أن خلقكم،

 أن خلق
    أخفى النون فيهما عند اخلاء أبو جعفر

 للعاَلمني فتح الالم أبو جعفر للعاِلمني ٢٢

 الناس ال يعلمون﴾ نهاية الثمن الثاني ﴿ولكن أكثر

  ﴿منيبين إليه واتقوه﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو،فْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر وُهو،فُهو ٣٥،٥٠

٣٧،٤٣،
٤٧،٥٣ 

  ،يأيت،يؤمنون
 يؤمن،املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،يايت،يومنون
 يومن،املومنني

 لرتبْوا أبدل الياء تاًء مضمومة وأسكن الواو أبو جعفر  لريبُوا ٣٩

 كْسفاً  أسكن السني أبو جعفر ِكَسفاً  ٤٨



  المسك ا�ذفر

 ١٢٠ 

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خالله ٤٨

 أثر قصر اهلمزة أبو جعفر وحذف األلف بعد الثاء آثار ٥٠

 الدعاء ِاذا و جعفرسهل اهلمزة الثانية أب الدعاء إذا ٥٢

  ﴿من يؤمن بآياتنا فهم يسمعون﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿اهللا الذي خلقكم من ضعف﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٤ 
، )معاً (َضعف

 َضعفاً 
 ، ُضعفاً ُضعف ضم الضاد فيهن ابو جعفر

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٥٤

 يوفكون،جيتهم أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يؤفكون،جئتهم ٥٥،٥٨

 لبتم أدغم الثاء يف التاء أبو جعفر لبثتم ٥٦

 تنفع أبدل الياء تاًء أبو جعفر ينفع ٥٧

 نهاية السورة

  سورة لقمان

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميمسالمسألف لطيفة دون تنفس بينها فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة امل ١

١٦ ،٤ ،
١٧ 

يأت ،ويؤتون
 وأمر،

 أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر
، يات،ويوتون

 وامر

 ويتخُذها رفع الذال أبو جعفر ويتخَذها ٦

 ُهُزؤاً  مهز الواو أبو جعفر ُهُزواً  ٦

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٩،١٣

 )معاً (أُن اشكر أبو جعفر ضم النون وصالً  )معاً (أِن اشكر ١٢،١٤

١٣،١٦،
١٧ 

 الثالثة(يا بين( كسر الياء فيها أبو جعفر  يابين )الثالثة( 

١٦ 
 من خردل ،
 لطيٌف خبري

    أخفى النون والتنوين عند اخلاء أبو جعفر

 مثقالُ  رفعها أبو جعفر مثقالَ  ١٦



  المسك ا�ذفر

 ١٢١ 

  ﴿يدعوهم إلى عذاب السعير﴾ نهاية الثمن الرابع
  ى اهللا﴾ بداية الثمن الخامس﴿ومن يسلم وجهه إل

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢٢

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر عذاٍب غليظ ٢٤

٣٤، ٢٥  
،عليٌم  من خلق

 خبري
    عند اخلاء أبو جعفروالتنوين أخفى النون 

 تدعون تاء خطاب أبو جعفرأبدل ياء الغيبة  يدعون  ٣٠

  نهاية السورة
  سورة السجدة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميمسالمسألف فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها امل ١

 السماء ِاىل جعفرسهل اهلمزة الثانية أبو  السماِءِ  إىل ٥

 شيٍء خْلقه أبو جعفر  ن الالمد اخلاء وأسكأخفى التنوين عن شيٍء خَلقه ٧

  إذا  أسقط األوىل أبو جعفر  أإذا  ١٠
 أااِنا أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر أئنا ١٠

  ﴿بل هم بلقاء ربهم كافرون﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿قل يتوفاكم ملك الموت﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ ـــــــــيانالبــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

١٣،١٥،
١٨،١٩،
٢٠،٢٧ 

 ،يؤمن،شئنا

 ،املأوى،مؤمناً 

 تأكل،فمأواهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،يومن،شينا
 ،املاوى،مومنا

 تاكل،فماواهم

 يلـإسرا سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٢٣

 مةأاِـ  لفاً وسهل الثانية أبو جعفرأأدخل بني اهلمزتني  أئمة ٢٤

 املاء ِاىل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر املاء إىل ٢٧

  ﴿وانتظر إنهم منتظرون﴾ نهاية السورة
 



  المسك ا�ذفر

 ١٢٢ 

 سورة ا�حزاب
  ﴿يا أيها النبي اتق اهللا﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الالئي ٤
وله  صًال،وقفاً وو سهل اهلمزة مع املد والقصر حذف الياء و 

 عند الوقف إبداهلا ياًء مع املد الطويل
 الآليْ الالِ  ، 

 رونَتظه  وحذف األلف أبو جعفرواهلاء فتح التاء وشدد الظاء  ُتظاهرون ٤

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٤

٥،٦،١١ ،
١٣ 

،باملؤمنني،أخطأمت
،املؤمنون،املؤمنني

 ويستأذن

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 نيباملومن،أخطامت

املومنون،نياملومن
 ،ويستاذن

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر ميثاقاً غليظاً  ٧

 الظنونا أثبت األلف وقفاً ووصًال أبو جعفر الظنوناْ  ١٠

 ال َمقام فتح امليم أبو جعفر ال ُمقام ١٣

 ألتوها أبو جعفرقصر اهلمزة  آلتوها ١٤

  ﴿ولياً وال نصيرًا﴾ نهاية الثمن السابع
  يعلم اهللا المعوقين﴾ بداية الثمن الثامن ﴿قد

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٨،٢٠،
٢٦،٣٠ 

يأتِ ،يأتون،البأس
 تأسرونو ،)معاً (

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
 ،ياتون،الباس

 تاسرون،يات

١٩،٢٢،
٢٣،٢٥ 

 ،املؤمنون،يؤمنوا
 )معاً (املؤمنني

 أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهن واواً 
ا،املومنون،يومنوا

 ملومنني

 إسوة كسر اهلمزة أبو جعفر أسوة ٢١

 شاء اَو سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر شاَء أو ٢٤

 الرُعب ضم العني أبو جعفر الرُعب ٢٦

 تُطْوها حذف اهلمزة وضم الطاء أبو جعفر تطئوها ٢٧

 ُيَضعفْ  حذف األلف وشدد العني أبو جعفر يضاعفْ  ٣٠



  المسك ا�ذفر

 ١٢٣ 

  وكان ذلك على اهللا يسيرًا﴾ نهاية الجـزء﴿
 الجزء الثاني والعشرون 

  ﴿ومن يقنت منكن هللا وتعمل﴾ بداية الثمن األول
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣١،٣٥،
٣٦،٣٧،
٤٣،٤٧،
٤٩،٥٠ 

  ،نؤا
 ،)كله( واملؤمنني

 ،)معاً (واملؤمنات
، مؤمنة،ملؤمن

 باملؤمنني

 فيهن واواً أبو جعفر أبدل اهلمزة

  ،نوا
 ،املومنني
  ،املومنات

  مومنة،ملومن
 باملومنني

 النساِء ِان سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر النساِء إن ٣٢

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر لطيفاً خبرياً  ٣٤

 أن تكون أبدل الياء تاًء أبو جعفر أن يكون ٣٦

 وخامتِ  كسر التاء أبو جعفر وخامت  ٤٠

  ﴿وكان اهللا غفوراً رحيمًا﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿ترجي من تشاء منهن﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يوتْووِ  أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر وتئوي ٥١

٥٣ 
،مستأنسني،يؤذن

 يؤذي ،تؤذوا
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

  مستانسني،يوذن
 يوذي،اتوذو 

    أخفى التنوين عند الغني ابو جعفر طعاٍم غري ٥٣

 أبناء ِاخوان سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أبناء إخوان ٥٥

٥٥ 
و ال أبناء 
 أخوان

 أبو جعفرمفتوحة أبدل اهلمزة الثانية ياًء 
و ال أبناء 

 وانخيَ 

٥٧،٥٨،
٥٩ 

 ،)معاً (يؤذون
) معاً (املؤمنني

 واملؤمنات،يؤَذين

 بدل اهلمزة فيهن أبو جعفرأ
يوذون،املومنني،و 
 املومنات، يوذين

  ﴿وكان اهللا غفوراً رحيمًاُ◌﴾ نهاية الثمن الثاني



  المسك ا�ذفر

 ١٢٤ 

  ﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر سعرياً خالدين  ٦٥- ٦٤

 ،السبيالالرسوال أثبت األلف وقفاً ووصًال أبو جعفر ، السبيالالرسوال ٦٧، ٦٦

 كثرياً  أبدل الباء ثاًء أبو جعفر كبرياً  ٦٨

 واملومناتاملومنني  واواً أبو جعفر ماأبدل اهلمزة فيه املؤمنني واملؤمنات ٧٣

 نهاية السورة

  سورة سبأ

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )معاً (وُهو ١،٢

٣،٩ 
  ال تأتينا،

 نشأ ،لتأتينكم
 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 ال تاتينا،
 نشا ،لتاتينكم

 عاملُ الغيب رفع امليم أبو جعفر عاِمل الغيب ٣

 رجٍز أليٍم ويرى جر امليم أبو جعفر رجٍز أليٌم ويرى ٥،٦

 ال يومنون دل اهلمزة واواً أبو جعفرأب ال يؤمنون ٨

 السماِء ِان سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر السماء إن ٩

 كْسفاً  أسكن السني أبو جعفر كَسفاً  ٩

  ﴿لكل عبد منيب﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿ولقد أتينا داوود منا فضًال﴾ بداية الثمن الرابع

 ظاللف البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 الرياح أثبت ألفاً بعد الياء على اجلمع أبو جعفر الريح ١٢

 تاكل منساته أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر تأكل منسأته ١٤

 مساكنهم أثبت ألفاً بعد السني على اجلمع أبو جعفر مسكنهم ١٥

١٥،١٦ 
  ،رٌب غفور
 أكٍل مخط

    أخفى التنوين عند الغني واخلاء فيهما أبو جعفر

 جنازي إال الكفورَ  ١٧
أبو  )الكفور(أبدل النون ياًء وأثبت ألفاً بعد الزاي ورفع راء 

 جعفر

جيازى إال 
 الكفورُ 



  المسك ا�ذفر

 ١٢٥ 

 ظاللف البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 َصَدق خفف الدال أبو جعفر صدق ٢٠

 يومن،املومنني أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر يؤمن،املؤمنني ٢٠،٢١

 قُل ادعوا ضم الالم وصالً أبو جعفر قِل ادعوا ٢٢

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢٣

  ﴿وهو العلي الكبير﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿قل من يرزقكم من السموات واألرض﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فْهو،وْهو أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر فُهو،)معاً (وُهو ٢٦،٣٩

٣٠،٣١،
٣٣،٤١ 

 ،تستأخرون
 ،مؤمنني، نؤمن

  ،تأمروننا
 مؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،تستاخرون
 مومنني،نومن

 ،تامروننا،)معاً (
 مومنون

 حنشرهم،نقول أبدل الياء نوناً فيهما أبو جعفر حيشرهم،يقول ٤٠

 أهؤالء اِياكم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أهؤالء إياكم ٤٠

  ﴿فكيف كان نكير﴾ نهاية الثمن الخامس
  ل إنما أعظكم بواحدٍة﴾ بداية الثمن السادس﴿ق

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فْهو،وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر فُهو،وُهو ٤٧

 رَيب إنه أبو جعفروصالً فتح الياء  ريب إنه ٥٠

  نهاية السورة
 

  سورة فاطر

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يشاُء إن ١
  سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة وجه ثان 

 أبو جعفر

  يشاء ِان ، 
 يشاء ِون



  المسك ا�ذفر

 ١٢٦ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢

 من خالٍق غريِ  أخفى النون والتنوين وكسر الراء أبو جعفر من خالٍق غري ٣

 كلونتا ،توفكون أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر تأكلون،تؤفكون ٣،١٢

٨ 
فال تْذهب 

 نفسك

ضم التاء وكسر اهلاء أبو جعفر، ونصب السني من 
 )نفُسك(

فال ُتْذِهب 
 نفسك

  ﴿وال ينبئك مثل خبير﴾ نهاية الثمن السادس
 ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٥،٢٨ 
 الفقراء إىل،

 اُء إنالعلم
 سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً أبو جعفر وجهان

 الفقراُء َاىل،(
- )الفقراُء ِوىل

 العلماُء ِان،(
 )العلماُء ِون

 يشا ،يات أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر يشأ،يأت ١٦

  أخت   أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  أخذت  ٢٦

٢٨،٣٧ 
 ،عزيٌز غفور

 صاحلاً غري
    عند الغني فيهما أبو جعفرأخفى التنوين 

 ولولؤاً  أبدل اهلمزة األوىل واواً أبو جعفر ولؤلؤاً  ٣٣

 أراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرأيتم ٤٠

 بيناتٍ  أثبت ألفاً بعد النون على اجلمع أبو جعفر بينتٍ  ٤٠

  ﴿بعضهم بعضاً إال غرورًا﴾ نهاية الثمن السابع
  رض أن تزوال﴾ بداية الثمن الثامن﴿إن اهللا يمسك السموات واأل

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر حليماً غفوراً  ٤١

 سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً أبو جعفر وجهان السيُء إال ٤٣
 السيُء ِاال،

 السيُء وِال



  المسك ا�ذفر

 ١٢٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يواخذ،يوخرهم واواً مفتوحة أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهما يؤاخذ،يؤخرهم ٤٥

 جاء َاجلهم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أجلهم ٤٥

  نهاية السورة
  سورة يس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يس  ١
فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس 

 بينها
 سني سيا

 تنزيلُ  رفع الالم أبو جعفر تنزيلَ  ٥

 )معاً (ال يومنون أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر )معاً (ال يؤمنون ٧،١٠

 فْهي أسكن اهلاء أبو جعفر فهي  ٨

اً  ٩ اً  ضم السني أبو جعفر )معاً ( َسد ُسد 

    عند اخلاء أبو جعفر النونأخفى  ومن خلفهم  ٩

 سهل الثانية أبو جعفرأدخل بني اهلمزتني ألفأً فيهما و  ءأنذرم ،ءأختذ ١٠،٢٣
ءاَاَ◌نذرم،ءااَ 

 ختذ

 أئن ١٩
فتح اهلمزة الثانية مسهلة وأدخل بني اهلمزتني ألفا أبو 

 جعفر
 ءااَن

 ذُِكرمت خفف الكاف أبو جعفر ذكرمت ١٩

 إن يردَين الرمحن أثبت الياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً أبو جعفر إْن يردِن الرمحن ٢٣

 أبو جعفروصالً  فتح الياء فيهما آمنتإين إذاً،إين  ٢٤،٢٥
   إَين إذاً،

 إَين آمنت

  ﴿وجعلني من المكرمين﴾ نهاية الجزء الثاني عشر
  

 الجزء الثالث والعشرون 
  ﴿وما أنزلنا على قومه﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية



  المسك ا�ذفر

 ١٢٨ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٩،٥٣ 
صيحًة واحدًة 

 )معاً (
 صيحٌة واحدةٌ  فررفعهن أبو جع

٣٠،٤٦،
٤٩،٣٣،
٣٥،٤٣،

٤٩ 

 ،يأتيهم،تأتيهم
 ،تأخذهم

 ،ليأكلوا،يأكلون
 تأخذهم،نشأ

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

،ياتيهم،تاتيهم
 ،تاخذهم

 ،لياكلو،ياكلون
 ، تاخذهمنشا

٣٠،٥٦ 
 يستهزؤون،
 متكئون

 حذف اهلمزة فيها وضم ما قبل الواو أبو جعفر
 يستهُزون،
 متُكون

ـا خفف امليم ابن وردان  ملا ٣٢
َ
 مل

 امليتة شدد الياء مكسورة أبو جعفر املْيتة ٣٣

 ذرياِم أثبت ألفاً بعد الياء وكسر التاء على اجلمع أبو جعفر ذريتهم ٤١

 ْخيصمون أسكن اخلاء أبو جعفر ِخيصمون ٤٩

   هذا  مرقدنا مل يسكت بينهما أبو جعفر هذاس  مرقدنا ٥٢

 فكهون حذف األلف أبو جعفر فاكهون ٥٥

  ﴿وامتازوا اليوم أيها المجرمون﴾ نهاية الثمن األول
 ﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وأُن اعبدوين ضم النون أبو جعفر وأِن اعبدوين ٦١

 نـَْنُكْسه الثانية وضم الكاف خمففة أبو جعفر فتح النون األوىل وأسكن نـَُنكسه ٦٨

 لتنذر،أفال تعقلون أبدل الياء تاًء أبو جعفر لينذر،أفال يعقلون ٦٨،٧٠

 ياكلون أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر يأكلون ٧٢

 وْهو، وْهي  أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر )معاً (وُهو، وِهي  ٧٨،٧٩،٨١

 نهاية السورة

  سورة الصافات

يةرقم اآل  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

 بزينِة الكواكب أسقط التنوين أبو جعفر بزينٍة الكواكب ٦



  المسك ا�ذفر

 ١٢٩ 

يةرقم اآل  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

 ال يْسمعون أسكن السني وخفف امليم أبو جعفر ال َيسمعون ٨

١٠،١١ 
 ،من خِطف

 من خلقنا
    أخفى النون عند اخلاء فيهما أبو جعفر

 ذاأااِ  سهل الثانية أبو جعفرأدخل بني اهلمزتني ألفاً و  أإذا  ١٦

 ُمتنا ضم امليم أبو جعفر تنامِ  ١٦

 ناإ أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أئنا ١٦

 أْو آباؤنا أسكن الواو أبو جعفر أَو آباؤنا ١٧

 ﴿هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون﴾ نهاية الثمن الثاني

  ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾ بداية الثمن الثالث
م اآليةرق  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

 ال تناصرون مد األلف ستة حركات وشدد التاء بعدها وصالً أبو جعفر ال تناصرون ٢٥

٢٨،٢٩،
٤٥،٨١ 

 ،تأتوننا،مؤمنني
 املؤمنني،بكأس

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،تاتوننا،مومنني

 املومنني،بكاس

٣٦،٥٢،
٥٣ 

 أااِنك، أااِنا  بني اهلمزتني الفاً وسهل الثانية فيهن أبو جعفر أدخل أئنك،)معاً (أئنا 

 إذا أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر أإذا ٥٣

 ُمتنا ضم امليم أبو جعفر ِمتنا ٥٣

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر هلُو ٦٠

 فماُلون حذف اهلمزة وضم الالم أبو جعفر فمالئون ٦٦

  الثالث﴿ثم أغرقنا اآلخرين﴾ نهاية الثمن 
  ﴿وإن من شيعته إلبراهيم﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أاِيفكاً  أدخل بني اهلمزتني الفاً وسهل الثانية أبو جعفر أئفكاً  ٨٦

٩١،١٠٢،
١١١،١٢٢  

١٣٢ 

 ،تؤمر،تأكلون
 )كله(املؤمنني

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،تومر،تاكلون
 مننياملو 

 يا بين  كسر الياء أبو جعفر يابّين  ١٠٢



  المسك ا�ذفر

 ١٣٠ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٠٢ 

  ،إْين أرى
 ، أْين أذحبك

 ستجدْين إن

 أبو جعفروصالً  نفتح الياء فيه

  ،إَين أرى
 ،أَين أذحبك

 ستجدَين إن

 فتح التاء وصالً أبو جعفر ووقف عليها باهلاء  يا أبِت افعل ١٠٢
  يا أبَت افعل،

 هيا أب

 الريا واواً وأدغمها بالياء أبو جعفرأبدل اهلمزة  الرؤيا ١٠٥

 وْهو،هلْو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر وُهو،هلُو ١٠٦،١٤٢

 اهللاُ رُبكم ورُب  أبو جعفر رفعهن اَهللا َرَبكم ورَب  ١٢٦

  ﴿للبث في بطنه إلى يوم يبعثون﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿فنبذناه بالعراء وهو سقيم﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر و ُهو ١٤٥

 ِمَية أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر مائة ١٤٧

 اصطفى أسقط مهزة االستفهام وأبدله مهزة وصل أبو جعفر أصطفى ١٥٣

 تذكرون شدد الذال أبو جعفر تذَكرون ١٥٥

 فاتوا أبو جعفر أبدل اهلمزة ألفاً  فأتوا ١٥٧

 نهاية السورة

  سورة ص

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 والقرآن سصاد   امدون تنفس بينهوصالً سكتة لطيفة  ص والقرآن ١

 أااُنزل لفاً وسهل الثانية أبو جعفرأأدخل بني اهلمزتني  أأُنزل ٨

 وأصحاب لَيكةَ   وفتح التاء أبو جعفرفتح الالم وأسقط اهلمزتني  وأصحاب األيكة  ١٣

 هؤالء ِاال سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر هؤالء إال ١٥

 ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ نهاية الثمن الخامس

  ﴿وهل أتاك نبؤ الخصم ﴾ بداية الثمن السادس



  المسك ا�ذفر

 ١٣١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْيل نعجة جعفر أسكن الياء أبو وَيل نعجة ٢٣

 لَِتدبروا أبدل الياء تاًء وخفف الدال أبو جعفر ليدبروا ٢٩

٣٢،٣٥ 
 ،إين أحببت
 بعدي إنك

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهما 
 إَين أحببت،
 بعدَي إنك

 الرياح أثبت ألفاً بعد الياء على اجلمع أبو جعفر الريح ٣٦

 بُنُصب ضم الصاد أبو جعفر بُِنْصب ٤١

 ُن اركضوعذاٍب  ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وعذاٍب اركض ٤١،٤٢

 خبالصِة ذكرى حذف التنوين أبو جعفر خبالصٍة ذكرى ٤٦

 متكني حذف اهلمزة أبو جعفر متكئني ٥١

  ﴿بفاكهة كثيرة وشراب﴾ نهاية الثمن السادس
 ﴿وعندهم قاصرات الطرف﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ ــــــــــــيانالبـــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 فبيس  أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر )معاً (فبئس ٥٦،٦٠

 و َغَساق خفف السني أبو جعفر  وَغساق ٥٧

 ُسْخرياً  ضم السني أبو جعفر ِسخرياً  ٦٣

 ْيلٍ◌ من علم أسكن الياء أبو جعفر َيل من علم ٦٩

 إال إمنا أبو جعفر )إمنا(كسر مهزة  إال أمنا ٧٠

 لعنَيت إىل فتح الياء أبو جعفر إىل لعنيتْ  ٧٨

٨٤  نصبها أبو جعفر فاحلق  فاحلق 

 نهاية السورة

  الزمرسورة 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وصله ابن وردان وأسكنها ابن مجاز يـَْرَضُه لكم ٧
 لكم،ويرضهُ 

 يرضْه لكم

  ع﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ نهاية الثمن الساب



  المسك ا�ذفر

 ١٣٢ 

  ﴿وإذا مس اإلنسن ضٌر﴾ بداية الثمن الثامن
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١١،١٣ 
  إْين أمرت،
 إْين أخاف

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهما 
  إَين أمرت،
 إَين أخاف

 شيتم أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر شئتم ١٥

 الذين لكن  شدد النون مفتوحة أبو جعفر لكِن الذين ٢٠

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ٢٢

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر عربياً غريَ  ٢٨

  ﴿عند ربكم تختصمون﴾ نهاية الجزء الثالث والعشرون
 الجزء الرابع والعشرون 

  ﴿فمن أظلم ممن كذب﴾ بداية الثمن األول 
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 ِعَباده كسر العني وفتح الباء وزاد ألف بعدها على اجلمع أبو جعفر َعْبده ٣٦

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خلق ٣٨

 أفراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أفرأيتم ٣٨

٤٠،٤٥،
٥٢ 

، يأتيه 
 )معاً (يؤمنون

 يومنون، ياتيه  فيهن أبو جعفرأبدل اهلمزة 

 يستهُزون ضم الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر يستهزءون ٤٨

  ﴿لقوم يؤمنون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿قل يا عبادي الذين﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥٤،٥٥،
٧١،٧٢ 

 ،)معاً (يأتيكم 
 فبئس،يأتكم

 هن أبو جعفرأبدل اهلمزة في
 ،)معاً (ياتيكم
 فبيس،ياتكم

 ياحسرتى على ٥٦
زاد ياًء مفتوحة بعد األلف أبو جعفر و أسكنها ابن وردان 

 وجه ثان مع املد املشبع 

 ياحسرتاَي على،
 ياحسرتآْي على



  المسك ا�ذفر

 ١٣٣ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 )معاً (وْهو أسكن اهلاء فيهما ابو جعفر  )معاً (وُهو ٦٢،٧٠

 تامروَين أعبد فف النون وفتح الياء وصالً أبو جعفرأبدل اهلمزة ألفاً وخ تأمروينْ أعبد ٦٤

 )معاً (فـُتحت  شدد التاء أبو جعفر )معاً (فتحت ٧١،٧٣

  ﴿وقيل الحمد هللا رب العالمين﴾ نهاية السورة
  

  سورة غافر
  ﴿حم﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميم سحا جاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينهافصل أبو جعفر حروف اهل حم ١

٥،٧،١٢ 
 ليأخذوه،

 تؤمنوا،ويؤمنون
 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 لياخذوا،
 تومنوا،ويومنون

  فاخذم  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  فأخذم  ٥
 كلمات أثبت ألفاً بعد امليم أبو جعفر على اجلمع  كلمتُ  ٦

 يوم التالِقي ابن وردان أثبت الياء وصالً  يوم التالقِ  ١٥

  ﴿إن اهللا هو السميع البصير﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿أولم يسيروا في األرض ﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٢،٢٧،
٢٨،٤٠ 

ال ،تأتيهم
 )معاً (مؤمن،يؤمن

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
ال ،تاتيهم

 مومن،يومن

٢٦،٣٠،
٣٢،٣٦ 

 ،)كله(إين أخاف
 لعلْي أبلغ

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهن 
 ،)معاً (أخافإَين 

 لعلَي أبلغ

 أن يظهر  وَ  حذف اهلمزة األوىل وفتح الواو أبو جعفر أو أن يظهر  ٢٦

 عت  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر عْذت ٢٧

 داب باس، أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر بأس،دأب ٢٩،٣١



  المسك ا�ذفر

 ١٣٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 التنادي أثبت الياء وصًال ابن وردان التناد ٣٢

 فأطلعُ  رفع العني أبو جعفر فأطلعَ  ٣٧

 َصد و  فتح الصاد أبو جعفر ُصد و  ٣٧

 تبعوين أهدكما أثبت الياء وصالً أبو جعفر تبعوِن أهدكما ٣٨

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٤٠

 يُدخلون ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر ْدُخلونيَ  ٤٠

  ﴿يرزقون فيها بغير حساب﴾ نهاية الثمن الرابع
 

 ﴿وياقوم مالي أدعوكم إلى﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٤٤ ،٤١ 
 ،مايل أدعوكم
 أمرْي إىل

 أبو جعفر وصالً  فتح الياء فيهما
 ،ماَيل أدعوكم
 أمرَي إىل

 وأنا أدعوكم أللف وصالً أبو جعفرأثبت ا وأناْ أدعوكم ٤٢

٥٠،٥٩،
٦٢،٦٣ 

 ،يؤمنونال،تأتيكم
 يؤفك،تؤفكون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
يومنونال،تاتيكم

 يوفك،توفكون،

 ال تنفع  أبدل الياء تاًء أبو جعفر ال ينفع ٥٢

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٥٣

    د اخلاء أبو جعفرأخفى النون عن من خلق ٥٧

 يتذكرون أبدل التاء ياًء أبو جعفر تتذكرون ٥٨

 سُيدَخلون ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر سَيدُخلون ٦٠

  ﴿الحمد هللا رب العالمين﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿قل إني نهيت أن ﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٧٦،٧٨،٧٩
،٨٤،٨٥ 

 ،يأيت،فبئس
 بأسنا،تأكلون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،يايت،فبيس
 باسنا،تاكلون

 جاء اَمر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أمر ٧٨



  المسك ا�ذفر

 ١٣٥ 

 يستهُزون حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر يستهزءون ٨٣

 نهاية السورة

  سورة فصلت

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميم سحا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها حم ١

 ال يوتون أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر ال يؤتون ٧

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر أجٌرغري ٨

  ﴿لهم أجر غير ممنون﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿قل أئنكم لتكفرون﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان حفصالكلمة ل رقم اآلية

 أااِنكم سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما الفاً أبو جعفر أئنكم ٩

 سواءٌ  رفعها أبو جعفر سواءً  ١٠

 وْهو،وْهي أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر وُهو،وِهي  ١١،٢١

 ولألرض ايتيا أبدل اهلمزة ياًء يف احلالني أبوجعفر ولألرض ائتيا ١١

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر لفهممن خو  ١٤

  ﴿فماهم من المعتبين﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿وقيضنا لهم قرناء﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 جزاُء َوعداء أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر جزاء أعداء ٢٨

٣٢،٤٢ 
  ،من غفور
 من خلفه

    النون عند الغني واخلاء فيهما أبو جعفر أخفى

 ربأت زاد مهزة مفتوحة بعد الباء أبو جعفر رَبتْ  ٣٩

٤٠،٤٢،
٤٤ 

 ،يأيت ،شئتم
 يؤمنونال،يأتيه

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
  ،يايت،شيتم

 يومنونال،ياتيه

 أااَعجمي أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر ءْاعجمي ٤٤

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٤٤



  المسك ا�ذفر

 ١٣٦ 

  ﴿وما ربك بظالم للعبيد﴾ نهاية الجزء الرابع والعشرون
 الجزء الخامس والعشرون 
  ﴿إليه يرد علم الساعة﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 رَيب إن أبو جعفر وصالً  فتح الياء رْيب إن ٥٠

    التنوين عند الغني أبو جعفرأخفى  عذاٍب غليظ ٥٠

 وناء قدم األلف وأخر اهلمزة أبو جعفر ونئا  ٥١

 أراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أرأيتم ٥٢

  نهاية السورة
  سورة الشورى

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها عسق حم ١

 سميم  س حا
 سسني  سعني 

  قاف
 )كله(وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر )كله(وُهو ٤،٩،١١

  ﴿إنه بكل شيء عليم﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿شرع لكم من الدين﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ، ياذنيومنون أبو جعفر فهماأبدل اهلمزة  ، يأذنيؤمنون ٢١، ١٨

١٩،٢٢ ،
٢٥ 

 وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )كله(ُهو و 

 نوتْه منها أسكن اهلاء أبو جعفر وأبدل اهلمزة واواً  نؤتِه منها ٢٠

 اهللا.يشا  أبدل اهلمزة ألفًاَ◌ وقفاً أبو جعفر يشأ اهللا ٢٤

 ما يفعلون أبدل التاء ياًء أبو جعفر ما تفعلون ٢٥

  ي﴿والكافرون لهم عذاب شديد﴾ نهاية الثمن الثان
  ﴿ولو بسط اهللا الرزق لعباده﴾ بداية الثمن الثالث



  المسك ا�ذفر

 ١٣٧ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٧،٤٩ 
  يشاُء إنه،
 يشاُء إناثاً 

 )وجهان(سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر وأبدهلا واواً 

   يشاء اِنه،
  يشاء اِناثا 
  يشاء ِونه، 
 يشاُء ِوناثاّ 

 مبا كسبت الفاء أبو جعفرأسقط  فبما كسبت ٣٠

 اجلواري يف  أثبت الياء وصالً أبو جعفر اجلواِر يف ٣٢

 ،يايتيشا  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر ،يأيتيشأ   ٤٧، ٣٣

 الرياح أثبت ألفاً بعد الياء على اجلمع أبو جعفر الريح  ٣٣

 ويعَلمُ  رفعها أبو جعفر ويعَلمَ  ٣٥

    اخلاء أبو جعفر أخفى التنوين عند طْرٍف خفي ٤٥

  ﴿إنه عليم قدير﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿وما كان لبشر﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر وله تسهيلها وجه ثان يشاء إنه ٥١
  يشاء اِنه ، 
 يشاء ِونه

  نهاية السورة
  سورة الزخرف

قم اآليةر   اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

 ميم س  حا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها حم ١

 إن كنتم كسر اهلمزة أبو جعفر أن كنتم ٥

 ياتيهم أبدل اهلمزة ألفاً ابو جعفر يأتيهم  ٧

 يستهُزون حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر يستهزؤون ٧

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ن خلقم ٩

 ِمهاداً  كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء أبو جعفر َمْهداً  ١٠

 ميتاً  شدد الياء مكسورة أبو جعفر مْيتاً  ١١

 اً ُجزّ  شدد الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر جْزءاً  ١٥



  المسك ا�ذفر

 ١٣٨ 

قم اآليةر   اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

  وْهو  أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر  )معاً (وهو  ١٨، ١٧
 يـَْنشأ فتح الياء وأسكن النون وخفف الشني أبو جعفر يـَُنشؤاْ  ١٨

 عنَد الرمحن  أبدل الباء نوناً وحذف األلف وفتح الدال أبو جعفر عباُد الرمحن ١٩

 أَشِهدوا ١٩
أثبت مهزة ثانية مضمومة  بعد اهلمزة األوىل وأدخل ألفاً 

 بينهاوسهل الثانية وأسكن الشني 
 أااُشهدوا

  نهاية الثمن الرابع ﴿على آثارهم مقتدون﴾
  ﴿قل أولو جئتكم﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 ُقْل أولو ضم القاف وحذف األلف وأسكن الالم أبو جعفر قاَل أَولو ٢٤

 جيناكم أبدل اهلمزة ياًء وزاد نوناً وألفاً وحذف التاء أبو جعفر جئتكم ٢٤

 َسقفاً  تح السني وأسكن القاف أبو جعفرف ُسُقفاً  ٣٣

 يتُكون حذف اهلمزة وضم الكاف أبو جعفر يتكئون ٣٤

ا خفف امليم ابن وردان ملا ٣٥
َ
 مل

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ٣٦

 جاءانا زاد ألفاً بعد اهلمزة أبو جعفر جاءنا ٣٨

 فبيس أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر فبئس  ٣٨

 حتَيت أفال بو جعفروصالً أفتح الياء  حتيت أفال ٥١

 أساورة زاد ألفاً بعد السني أسورة ٥٣

  ﴿سلفاً ومثًال لآلخرين﴾ نهاية الثمن الخامس
  ﴿ولما ضرب ابن مريم مثًال﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يُصدون ضم الصاد أبو جعفر يِصدون ٥٧

 ءاَهلتنا سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أهلتناء ٥٨

٥٨،٨٧ 
 قوٌم خصمون،
 من خلقهم

    أخفى التنوين والنون عند اخلاء أبو جعفر



  المسك ا�ذفر

 ١٣٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٥٩

 واتبعوين هذا أبثت الياء وصالً أبو جعفر واتبعوِن هذا ٦١

٦٣،٦٦،٧٨  
٧٣،٨٧،٨٨ 

، همتأتي،جئتكم
 ،تأكلون،جئناكم
 يؤمنون،يؤفكون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

،تاتيهم،جيتكم
  تاكلون،جيناكم
 يومنون، يوفكون

 يا عبادي ال أثبت الياء ساكنة يف احلالني أبو جعفر ياعباِد ال ٦٨

 فأنا أول  أثبت األلف وصالً أبو جعفر فأناْ أول ٨١

 يْلقوا ن دون ألف أبو جعفرفتح الياء والقاف وأسكن الالم م يالقوا ٨٣

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٨٤

 يف السماء اِله سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر يف السماِء إله ٨٤

 وقيَلهُ  فتح الالم وضم اهلاء أبو جعفر وقيِلهِ  ٨٨

 فسوف تعملون أبدل الياء تاًء أبو جعفر فسوف يعلمون  ٨٩

 نهاية السورة

 سورة الدخان

آليةرقم ا  اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص 

 ميم  س حا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس حم ١

 مومنون، تايت أبو جعفر فيهماأبدل اهلمزة  مؤمنون،تأيت  ١٢، ١٠

٧  السموات رفع الباء أبو جعفر السموات  رب رب 

 نبُطش ضم الطاء أبو جعفر نبطش ١٦

  منتقمون﴾ نهاية الثمن السادس﴿إنا 
  ﴿ولقد فتنا قبلهم﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 إَين آتيكم أبو جعفروصالً فتح الياء  إْين آتيكم ١٩

 عت  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر عذت ٢٠

، فاتوا،تومنوا  هما أبو جعفرأبدل اهلمزة في ،فأتوا،تؤمنوا ، ٣٦ ،٢١



  المسك ا�ذفر

 ١٤٠ 

 راسه رأسه   ٤٨

 فاسر أبو جعفر وصلمهزة القطع أبدل مهزة  فأسر ٢٣

 فكهني حذف األلف أبو جعفر فاكهني ٢٧

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ٣٠

 تغلي أبدل الياء تاًء أبو جعفر يغلي  ٤٥

 ُمقاٍم  ضم امليم أبو جعفر مقاٍم  ٥١

 ية السورةنها

  سورة الجاثية

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميم  س حا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس بينها حم ١

 يومنون ،للمومنني أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر يؤمنون،للمؤمنني ٣،٦

 هزؤاً  مهز الواو أبو جعفر ُهزواً  ٩

مة لحفصالكل رقم اآلية  اللفظ البـــــــــــــــيان 
 واهللاُ أليٍم  جر امليم أبو جعفر اهللاُ  أليمٌ   ١٢- ١١

  ﴿عذاٌب من رجٍز أليم﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿اهللا الذي سخر لكم ﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 لُيجَزى قوماً  الزاي وأثبت ألفاً بعدها أبو جعفرضم الياء وفتح  ليجزَِي قوماً  ١٤

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ١٦

 سواءٌ  رفع اهلمزة أبو جعفر سواءً  ٢١

 أفراَيت سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أفرأيت ٢٣

 رونتذك  شدد الذال أبو جعفر رونك تذَ  ٢٣

 ، ويف االبتداء تبدل ياء أبوجعفروصالً زة واواً أبدل اهلم قالو ائتوا ٢٥
  قالوا وتوا

 ايتوا

 يستهُزون ضم الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر يستهزءون ٣٣

 وماواكم أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر ومأواكم ٣٤



  المسك ا�ذفر

 ١٤١ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

  اختتم  أدغم الذال يف التاء أبو جعفر  اختذمت  ٣٥
 ُهُزؤاً  مهز الواو أبو جعفر هُزواً  ٣٥

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٣٧

 زيز الحكيم﴾ نهاية الجزء الخامس والعشرون﴿وهو الع
  

 الجزء السادس  والعشرون 
 ﴿ حم﴾ بداية الثمن األول 

  سورة ا�حقاف

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ميم س حا فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بسكتة لطيفة دون تنفس حم ١

 أراَيتم جعفرسهل اهلمزة الثانية أبو  )معاً (أرأيتم ٤،١٠

 السماواِت يتوين وصالً أبو جعفرياًء أبدل اهلمزة  السماوات ائتوين ٤

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٨

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة مع التوسط والقصر أبو جعفر إسرائيل ١٠

 لتنذر أبدل الياء تاء أبو جعفر لينذر ١٢

 إحساناً  ١٥
وحذف األلف أبو حذف اهلمزة وضم احلاء وأسكن السني 

 جعفر
 حْسناً 

 َكرهاً  فتح الكاف فيهما أبو جعفر )معاً (ُكرهاً  ١٥

 يُتقبل أبدل النون ياًء مضمومًة أبو جعفر نتقبل عنهم ١٦

 أحسنُ  ضم النون أبو جعفر أحسنَ  ١٦

 ويُتجاوز أبدل النون ياًء مضمومًة أبو جعفر ونتجاوز ١٦

 أتعدانَين أن جعفرأبو وصالً فتح الياء  أتعدانين أن ١٧

 ولنوفيهم أبدل الياء نوناً أبو جعفر وليوفَيهم ١٩

 أذهبتم ٢٠
زاد مهزة استفهام وأدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل اهلمزة 

 الثانية أبو جعفر
 أااَذهبتم

  ﴿وبما كنتم تفسقون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿واذكر أخا عاٍد﴾ بداية الثمن الثاني



  المسك ا�ذفر

 ١٤٢ 

 اللفظ لبـــــــــــــــيانا الكلمة لحفص رقم اآلية

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ومن خلفه ٢١

٢١،٢٣ 
إْين أخاف،ولكْين 

 أراكم
 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهما 

 إَين أخاف،
 ولكَين أراكم

٢٢ 
 أجئتنا،لتأفكنا،

 فأتنا
 أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهن

أجيتنا،لتافكنا،
 فاتنا

٢٥ 
اليُرى إال 
 مساُكُنهم

 بدل الياء تاًء مفتوحة ونصب نون مساكنهم أبو جعفرأ
ال تَرى 
 مساكَنهم

 يستهُزون ضم الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر يستهزءون ٢٦

 أولياُء اُولئك سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أولياُء أولئك ٣٢

  نهاية السورة
  

 )�(سورة محمد
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢

 والذين قاتلوا بو جعفرأفتح القاف وأثبت ألفاً بعدها وفتح التاء  والذين قتلوا ٤

  ﴿فأحبط أعمالهم﴾ نهاية الثمن الثاني
  ﴿أفلم يسيروا في األرض﴾ بداية الثمن الثالث

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٢،١٨ 
  ويأكلون،

 تأتيهم،أكلت
 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 وياكلون،
 تاتيهم،تاكل

 وكآـِن  أبدل اهلمزة ألفاً والياء مهزة مسهلة مع املد والقصر أبو جعفر وكأين ١٣

    أبو جعفر النونو  التنوين أخفى غري، من مخر ماءٍ  ١٥

 جاء َاشراطها سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أشراطها ١٨

١٩ 
وللمؤمنني، 
 واملؤمنات

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر
وللمومنني، 
 واملومنات

 أسرارهم فتح اهلمزة أبو جعفر إسرارهم ٢٦



  المسك ا�ذفر

 ١٤٣ 

  ﴿وسيحبط أعمالهم﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية
 تومنوا،يوتكم أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر ؤتكمتؤمنوا، ي ٣٦

    عند الغني أبو جعفر التنوينأخفى  قوماً غريكم ٣٨

 هااَنتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر هاأنتم ٣٨

 نهاية السورة

  سورة الفتح

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٤،٥،٩،
١٢،١٣، 
١٦، ١٥ 

 ،)معاً (املؤمنني
 ،املؤمنات
 ،لتؤمنوا
يؤمن  ،واملؤمنون

 بأس،لتأخذوها
 يؤتكم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 واملومنني،
 ،واملومنات
 ،لتومنوا

 ،واملومنون
، يومن
 باس،لتاخذوها

 يوتكم

 عليِه اهللا كسر اهلاء أبو جعفر عليُه اهللاَ  ١٠

 هفسنوتي أبدل الياء نونًاُ◌ واهلمزة واواً أبو جعفر فسيؤتيه ١٠

 نْدخله،نعذبه أبدل الياء فيهما نوناً أبو جعفر يُدخله،يعذبه ١٧

  ﴿يعذبه عذاباً أليمًا﴾ نهاية الثمن الرابع
  ﴿لقد رضي اهللا عن المؤمنين﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٨،١٩،
٢٠،٢٥،

٢٦ 

 ،)معاً (املؤمنني
 ،يأخذوا
 ،تأخذوا

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،املومنني
 ،ياخذوا
 ، تاخذوا



  المسك ا�ذفر

 ١٤٤ 

 ،مؤمننيلل
 مؤمنات ،مؤمنون

 ،للمومنني
 ،مومنون
 مومنات

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢٤

 تطوهم حذف اهلمزة أبو جعفر تطئوهم ٢٥

 الريا أبدل اهلمزة واواً وأدغمها أبو جعفر الرؤيا ٢٧

  الثمن الخامس ةنهاي﴿مغفرًة وأجراً عظيمًا﴾ 
 

 سورة الحجرات
  ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ بداية الثمن السادس

  
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 اُحلَجرات فتح اجليم أبو جعفر احلجرات ٤

 تفيء ِاىل سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر تفيء إىل ٩

 اً أبو جعفرأبدل اهلمزة فيهما واو  املؤمنون ،املؤمنني ٩،١٠
 ،املومنني
 املومنون

 ياكل، بيس أبو جعفرفيهما أبدل اهلمزة  يأكل، بئس  ١٢، ١١

 ميتاً  شدد الياء مكسورة أبو جعفر مْيتاً  ١٢

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر عليٌم خبري ١٣

  ﴿إن اهللا عليٌم خبير﴾ 
  ﴿قالت األعراب آمنا﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان لمة لحفصالك رقم اآلية

١٥، ١٤ 
مل تؤمنوا، 
 املؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر 
مل تومنوا، 
 املومنون

  ﴿واهللا بصيٌر بما تعملون﴾ نهاية السورة
 



  المسك ا�ذفر

 ١٤٥ 

 سورة ق
 والقرءان المجيد﴾*﴿ ق 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 والقرآن سقاف أبو جعفر وصالسكت عليها  ق ١

 ذاأااِ  أبو جعفر أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل اهلمزة الثانية أإذا  ٣

 ُمتنا ضم امليم أبو جعفر ِمتنا ٣

 ميتاً  شدد الياء مكسورة أبو جعفر مْيتاً  ١١

    أخفى النون عند اخلاء ابو جعفر من خلق  ١٥

 لسابع﴿فألقياه في العذاب الشديد﴾ نهاية الثمن ا

  ﴿قال قرينه ربنا ما أطغيته﴾ بداية الثمن الثامن
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

  امتالت  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  امتألت  ٣٠
    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خشي ٣٣

 ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر ادخلوها منيبٍ  ٣٣،٣٤
منيِب ُن 
 اادخلوه

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٣٧

 وإدبار كسر اهلمزة أبو جعفر وأدبار ٤٠

 املنادي من أثبت الياء وصالً أبو جعفر املناِد من ٤١

 تشقق شدد الشني أبو جعفر تَشّققُ  ٤٤

  نهاية السورة
 

  سورة الذاريات

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ُيُسراً  السني أبو جعفرضم  ُيسراً  ٣

 تاكلون،يوفك أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر تأكلون،يؤفك ٩،٢٧

 ﴿إنه هو الحكيم العليم﴾ نهاية الجزء السادس والعشرون



  المسك ا�ذفر

 ١٤٦ 

  

 الجزء السابع  والعشرون 
  ﴿ قال فما خطبكم﴾ بداية الثمن األول

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 املومنني أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر )معاً ( املؤمنني ٣٥،٥٥

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو  ٤٠

    عند اخلاء أبو جعفر التنوينأخفى  شيِءٍ◌ خلقنا ٤٩

 رونك تذ  شدد الذال أبو جعفر تذَكرون ٤٩

  نهاية السورة
  
 

  سورة الطور

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فكهني حذف األلف أبو جعفر فاكهني ١٨

 متكني حذف اهلمزة أبو جعفر متكئني ٢٠

 ذريام أثبت ألفاً بعد الياء وكسر التاء على اجلمع أبو جعفر ذريتهم وما ٢١

 تاثيم،كاساً  أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر تأثيم،كأساً  ٢٣

 ﴿ال لغٌو فيها وال تأثيم﴾ نهاية الثمن األول

  عليهم غلمان لهم﴾ بداية الثمن الثاني ﴿ويطوف
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 لولؤٌ  أبدل اهلمزة األوىل واواً أبو جعفر لؤلؤُ  ٢٤

 ندعوه أنه فتح اهلمزة أبو جعفر ندعوه إنه ٢٨

٣٢،٣٣،
٣٤،٣٨ 

 يؤمنون ،تأمرهم
 فليأتِ ،فليأتو

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
  يومنون،تامرهم
 فليات،فلياتو

    أخفى النون والتنوين عند الغني أبو جعفر غريهإلٌه من غري، ٣٥،٤٣

 املصيطرون قرأها بالصاد أبو جعفر املصيطرون ٣٧

 يـَْلَقوا وحذف األلف وفتح القاف أبو جعفر فتح الياء ُيالقوا ٤٥



  المسك ا�ذفر

 ١٤٧ 

 قونعَ َيصْ  فتح الياء أبو جعفر قونُيْصعَ  ٤٥

  نهاية السورة
  
  النجمسورة 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو  ٧

 ما كذب شدد الذال أبو جعفر ما كذب ١١

 املاوى أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر املأوى ١٥

 أفراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر أفرأيتم ١٩

 الثاني ﴿فلله اآلخرة واألولى﴾ نهاية الثمن

  ﴿وكم من ملك ﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٢٦،٢٧  
،٣٦،٥٣ 

،يؤمنونال،يأذن
 املؤتفكةو ،ينبأ

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
،يومنونال،ياذن
 املوتفكةو ،ينبا

 فْهو، وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فهو، وُهو  ٣٥، ٣٠

 أفراَيت مزة الثانية أبو جعفرسهل اهل أفرأيت ٣٣

 عاداً األوىل ٥٠

أدغم التنوين يف الالم وأسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل 
وإن بدأ باألوىل له ثالثة أوجه - الالم أبو جعفر
 )ألوىل،لوىل،األوىل(

 وىلل  عادً 

 ومثوداً  نوا أبو جعفر ومثوداْ  ٥١

 نهاية السورة

 سورة القمر
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣  جر الراء أبو جعفر مسَتقر  مستقر 

٦،٨ 
يوم يدُع 

 الداع،إىل الداعِ 
 أثبت الياء وصالً أبو جعفر

يوم يدع 
الداعي،إىل 

 الداعي



  المسك ا�ذفر

 ١٤٨ 

  ﴿يقول الكافرون هذا يوم عسر﴾ نهاية الثمن الثالث
  ﴿كذبت قبلهم قوم نوٍح﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان لحفصالكلمة  رقم اآلية

 ففتحنا شدد التاء أبو جعفر حنا ففتَ  ١١

 ااُلقيأ سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر أؤلقي ٢٥

    ال إبدال فيها أليب جعفر ونبئهم ٢٨

 جاء اَل  سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء آل ٤١

    ند اخلاء أبو جعفرأخفى التنوين ع شيٍء خلقناه ٤٩

 ﴿عند مليٍك مقتدر﴾ نهاية السورة

 سورة الرحمن
  ﴿الرحمن﴾ بداية الثمن الخامس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ُخيرَج ضم الياء وفتح الراء أبو جعفر َخيْرُج ٢٢

 اللولؤ أبدل اهلمزة األوىل واواً أبو جعفر اللؤلؤ ٢٢

 ، فيوخذشان أبو جعفر فيهماأبدل اهلمزة  يؤخذ، فشأن  ٢٩،٤١

٤٦،٧٦ 
 وملن خاف،
 رفرٍف خضر

    فيهما عند اخلاء أبو جعفر والنون أخفى التنوين

 )معاً ( متكني حذف اهلمزة فيهما أبو جعفر )معاً (متكئني ٥٤،٧٦

 ﴿تبارك اسم ربك ذي الجالل واإلكرام﴾ نهاية الثمن الخامس

 سورة الوقعة
  اقعة﴾ بداية الثمن السادس﴿إذا وقعت الو 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 متكني حذف اهلمزة أبو جعفر متكئني ١٦

١٨،٣٥،
٧٢ 

 ،و كأس
 ،أنشأناهن
 أنشأمت

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر

 ،وكاس
 ،أنشاناهن
 أنشامت



  المسك ا�ذفر

 ١٤٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يُنزَفون فتح الزاي أبو جعفر يُنزِفون ١٩

 وحوٍر عنيٍ  جر الراء والعني أبو جعفر وحوٌر عنيٌ  ٢٢

 اللولؤ أبدل اهلمزة األوىل واواً أبو جعفر اللؤلؤ ٢٣

 أاـِذا سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر ئذاأ ٤٧

 ُمتنا ضم امليم أبو جعفر متنا ٤٧

 إنا أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر أئنا ٤٧

 أْو آباؤنا جعفرأسكن الواو أبو  أَوآباؤنا ٤٨

 َفمالون أسقط اهلمزة وضم الالم أبو جعفر فمالئون ٥٣

٥٨،٦٣،
٦٨،٧١ 

 )كله(أفراَيتم سهل اهلمزة الثانية فيهن أبو جعفر )كله(أفرأيتم

٥٩،٦٤،
٦٩،٧٢ 

 ءااَنتم سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر )كله(ءأنتم

 رونتذّك  شدد الذال أبو جعفر تذكرون ٦٢

 ئوناملْنشِ  ٧٢
أبو جعفر خبلف عن ابن وضم الشني حذف اهلمزة 

 وردان
 وناملنشُ 

  ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿فال أقسم بمواقع النجوم﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 هلْو أسكن اهلاء أبو جعفر هلو ٩٥

 سورةنهاية ال

  سورة الحديد

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٣، ٢، ١  ،
٤،٦  

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر )كله(وُهو

١٢، ٨ 
 ،تؤمنون

  مؤمنني،لتؤمنوا
 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر

  لتومنوا،تومنون
  املومنني،مومنني



  المسك ا�ذفر

 ١٥٠ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ،املؤمنني
 املؤمناتو 

 املومناتو 

 هُ فيضعفُ  سقط األلف وشدد العني وضم الفاء أبو جعفرأ هفَ فيضاعِ  ١١

 األماين حىت خفف الياء ساكنة أبو جعفر األماين حىت ١٤

 جاء اَمر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاء أمر ١٤

  ال ُتوَخذ  بالتاء مع اإلبدال أليب جعفر  ال يـُْؤَخذ  ١٥
 ماواكم،باس أبدل اهلمزة فيهما  ألفاً أبو جعفر مأواكم،بأس ١٥

  ﴿هي موالكم وبئس المصير﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿ألم يأن للذين﴾ بداية الثمن الثامن

  
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 نزل شدد الزاي أبو جعفر نـََزل ١٦

 يضعف أسقط األلف وشدد العني أبو جعفر يضاعف ١٨

٢١،٢٨ ،
٢٩ 

ه يؤتي
 يؤتكم،)معاً (

 يوتكم،هيوتي بدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفرأ

١٦،٢٣،
٢٥،٢٧،

٢٤ 

ر ،بأس،تأسوا،يأن
 يأمرونو ،أفة

 أبدل اهلمزة فيهن ألفاً أبو جعفر
،باس،تاسوا،يان

 ويامرون،رافة

 أبو جعفر) هو(أسقط  فإن اهللا هو الغين ٢٤
فإن اهللا الغين 

 احلميد

  عشرون﴿واهللا ذو الفضل العظيم﴾ نهاية الجزء السابع وال
  

 الجزء الثامن والعشرون
 ﴿قد سمع اهللا قول﴾ بداية الثمن األول

  سورة المجادلة
 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم



  المسك ا�ذفر

 ١٥١ 

 َيظاَهرون وفتح اهلاء أبو جعفر فتح الياء وشدد الظاء )معاً (يظاهرون  ٢،٣

 الالئي ٢

لني مع يف احلا وله تسهيل اهلمزة حذف الياء أبو جعفر
عند مع مدها ست حركات وأبدهلا ياًء ، املد والقصر 

 الوقف

، والالِ  
   والآليْ 

    أبو جعفر أخفى التنوين عند الغني لعفٌو غفور ٢

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر املؤمنون ،لتؤمنوا ٤،١٠
  ،لتومنوا

 املومنون

 ما تكون أبدل الياء تاًء أبو جعفر ما يكون ٧

 فبيس بدل اهلمزة ياًء أبو جعفرأ فبئس ٨

 اْلس أسكن اجليم وحذف األلف على اإلفراد أبو جعفر االس ١١

 َءاَاشفقتم سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر ءأشفقتم ١٣

  ﴿واهللا خبيٌر بما تعملون﴾ نهاية الثمن األول
  ﴿ألم تر إلى الذين﴾ بداية الثمن الثاني

 اللفظ البـــــــــــــــيان لكلمة لحفصا رقم اآلية

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر قوماً غضب ١٤

 ورسلَي إن أبو جعفروصالً  فتح الياء ورسلْي إن ٢١

 يومنون أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر يؤمنون ٢٢

  نهاية السورة
 

  سورة الحشر

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١

 الرُعب ضم العني أبو جعفر الرْعب ٢

 أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر ويؤثرون ،املؤمنني ٢،٩
 ،املومنني
 ويوثرون

    عند اخلاء أبو جعفر النونأخفى  من خيل ٦



  المسك ا�ذفر

 ١٥٢ 

 تكون دولةٌ  أبو جعفر )دولةً (أبدل الياء تاًء ورفع  يكون دولة ٧

 ﴾ نهاية الثمن الثاني﴿إنك رؤوف رحيم

  ﴿ألم تر إلى الذين﴾ بداية الثمن الثالث
 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ، املومنباسهم أبو جعفر فيهماأبدل اهلمزة  ، املؤمنبأسهم ٢٣، ١٤

 إَين أخاف أبو جعفروصالً فتح الياء  إْين أخاف ١٦

    و جعفرعند اخلاء أب النونأخفى  من خشية ٢١

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢٤

  نهاية السورة
 

  سورة الممتحنة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 تومنوا أبو جعفر فيهما واواً أبدل اهلمزة  )معاً (تؤمنوا  ٤،  ١

 وأنا أعلم أثبت األلف وصالً أبو جعفر وأناْ أعلم ١

 يـُْفَصلُ  ح الصاد أبو جعفرضم الياء وفت يـَْفِصل ٣

 )معاً (إسوة أبو جعفر كسر اهلمزة فيهما )معاً (ُأسوة ٤،٦

 والبغضاُء َوبداً  أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر والبغضاُء أبداَ  ٤

  ﴿فإن اهللا هو الغني الحميد﴾ نهاية الثمن الثالث
 ﴿عسى اهللا أن يجعل﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان صالكلمة لحف رقم اآلية

١٠،١١،
١٢ 

  
 ،)معاً (املؤمنات

  ،مؤمنات
 يأتني،مؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، املومنات
  ،مومنات

 ياتني،مومنون

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر  قوماً غضب  ١٣
 نهاية السورة



  المسك ا�ذفر

 ١٥٣ 

  سورة الصف

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١

٦ ،٥ ،
١٣،، ١١ 

 يأيت،تؤذونين
 املؤمنني،تؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
يايت ،توذونين
 املومنني،تومنون

 يلِـإسرا  سهل اهلمزة الثانية مع التوسط والقصر أبو جعفر )معاً (إسرائيل ٦،١٤

 بعدَي امسه فتح الياء أبو جعفر بعدْي امسه ٦

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٧

 ليطُفوا حذف اهلمزة وضم الفاء أبو جعفر ليطفئوا ٨

 متٌم نوره نون امليم ونصب الراء أبو جعفر متُم نوره ٨

 أنصاراً هللا جعفروزاد الم اجلر للفظ اجلاللة أبو  نون الراء بالنصب أنصاَر اهللا ١٤

 أنصارَي إىل أبو جعفروصالً  فتح الياء أنصارْي إىل ١٤

  ﴿على عدوهم فأصبحوا ظاهرين﴾ نهاية الثمن الرابع
 ﴿يسبح هللا مافي السموات﴾ بداية الثمن الخامس

  سورة الجمعة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٣

 يوته،وبيس أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر يؤته،بئس ٤،٥

 سورةنهاية ال

  ﴿ال يفقهون﴾ نهاية الثمن الخامس
 ﴿وإذا رأيتهم تعجبك﴾ بداية الثمن السادس

  سورة المنافقون

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١٠، ٤،٨ 
 ،يؤفكون
 يأيت، وللمؤمنني

 أبو جعفر أبدل اهلمزة فيهن

 ،يوفكون
، وللمومنني

 يايت



  المسك ا�ذفر

 ١٥٤ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 يَوخره وحة أبو جعفرأبدل اهلمزة واواً مفت يَؤَخِ◌ر ١١

 جاَء َاجلها سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر جاَء أجلها ١١

 نهاية السورة

  سورة التغابن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١

٥،٦، ٢ ،
٩،١٠،١١

،١٣ 

 مؤمن، تأتيهم،
 ،يأتكم،وبئس
 ،)معاً (يؤمن

 املؤمنون

 اهلمزة فيهن أبو جعفر أبدل

 مومن، تاتيهم،
 ،ياتكم،وبيس

   ،يومن
 املومنون

 ُنكفر،نُدخله نوناً أبو جعفرفيهما أبدل الياء  ُيكفر،ويُدخله ٩

 ُيَضعفه شدد العني وحذف األلف أبو جعفر ُيضاِعفه ١٧

  ﴿العزيز الحكيم﴾ نهاية الثمن السادس
  نهاية السورة

 السابع﴿يا أيها النبي﴾ بداية الثمن 

  سورة الط6ق

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١،٢،٦ 
،١١ 

 يؤمن،يأتني
 وأمتروا،)معاً (

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر
 ،يومن،ياتني

 وامتروا

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر فُهو ٣

 بالٌغ أمرَه نون الغني ونصب الراء أبو جعفر بالُغ أمرِه ٣

 )معاً (والالئي ٤

حذف الياء أبو جعفر وله تسهيل اهلمزة يف احلالني مع 
وأبدهلا ياًء مع مدها ست حركات عند ،املد والقصر 

 الوقف

   والآليْ ، والال ِ 

 ،)معاً (ُيُسراً  ضم السني فيهن أبو جعفر ُعسرٍ  ،)معاً (ُيْسراً  ٤،٧



  المسك ا�ذفر

 ١٥٥ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 عُسراً 

 وكأين ٨
زاد ألفاً بعد الكاف وسهل اهلمزة وحذف الياء أبو 

 مع املد والقصرجعفر 
 وكآـِن

 ُنُكراً  ضم الكاف أبو جعفر نْكراً  ٨

 مبينات فتح الياء أبو جعفر مبّـينات ١١

 نُدخله أبدل الياء نوناً أبو جعفر يدخله ١١

  ﴿بكل شيء علمًا﴾ نهاية الثمن السابع
 نهاية السورة

 ﴿يا أيها النبي﴾ بداية الثمن الثامن

  سورة التحريم

 اللفظ البـــــــــــــــيان لحفص الكلمة رقم اآلية

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ٢

 تظاهرا شدد الظاء أبو جعفر َتظَاهرا ٤

٦ ، ٥، ٤ ،
٩  

املؤمنني 
 ،مؤمنات،

 يؤمرون

 وبئس،ومأواهم

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

، املومنني
 مومنات
 ،يومرون

 وبيس،وماواهم

له أبو جعفر فتح الباء وشدد الدال يـُْبِدَله ٥ يـَُبد 

٥،٦ 
 أزواجاً خرياً،

 مالئكٌة غالظ
    أخفى التنوين عند اخلاء والغني أبو جعفر

 وكُتِبه ١٢
كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على اإلفراد 

 أبو جعفر
 وكتابه

  والعشرون الثامننهاية الجزء نهاية السورة و ﴿وكانت من القانتين﴾ 

  ونالجزء التاسع والعشر
 ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ بداية الثمن األول



  المسك ا�ذفر

 ١٥٦ 

  سورة الملك

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

١،٢،٤،٧،
١٤ 

 أسكن اهلاء فيهن أبو جعفر وِهي ،)كله(وُهو
 ،)كله(وْهو

 وْهي

 خاسياً  أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر خاسئاً  ٤

٣٠،  ٦،٨ 
،  وبئس، يأتكم

 يأتيكم
 مزة فيهن أبو جعفرأبدل اهل

، وبيس،ياتكم
 ياتيكم

 فُسُحقاً  ضم احلاء أبو جعفر فُسحقاً  ١١

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خلق ١٤

 ءااَمنتم سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر ءأمنتم ١٦

 نالسماِء يَ  أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر )معاً (السماِء أن  ١٦،١٧

 ُسِ◌يئت أشم كسرة السني ضمة أبو جعفر سيئت ٢٧

 أراَيتم سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر )معاً (أرأيتم ٢٨،٣٠

  ﴿فمن يأتيكم بماء معين﴾ نهاية الثمن األول
 نهاية السورة

 والقلم وما يسطرون﴾ بداية الثمن الثاني. ﴿ن

 سورة القلم
 لفظال البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 والقلمسنون سكت عليها أبو جعفر والقلم .ن ١

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر ألجراً غري ٣

٤٨ ،٧ ،
٤٩ 

 )معاً (وْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر )كله(وُهو

 أن كان ١٤
زاد مهزة استفهام وأدخل بني اهلمزتني ألفأً وسهل اهلمزة 

 الثانية أبو جعفر
 أااَن كان

 أُن اغدوا ضم النون أبو جعفر واأِن اغد ٢٢

لنا فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر أن يْبِدلنا ٣٢ أن يَبد 



  المسك ا�ذفر

 ١٥٧ 

 لفظال البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فلياتوا أبدل اهلمزة فيها أبو جعفر فليأتوا ٤١

 لَيزلقونك فتح الياء أبو جعفر ليُـْزلقونك ٥١

  ﴿وما هو إال ذكر للعالمين﴾ نهاية الثمن الثاني
  نهاية السورة

 
 لثمن الثالث﴿الحاقة﴾ بداية ا

  سورة الحاقة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر خنٍل خاوية ٧

٩،٣٣،٣٧  
٤١ 

 ،املؤتفكاتو 
 ،ال يؤمن،يأكله

 تؤمنون

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،املوتفكاتو 
 ،ال يومن،ياكله

 تومنون

 باخلاطية مفتوحة أبو جعفر أبدل اهلمزة ياءً  باخلاطئة ٩

 فْهي،فْهو أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر فِهي،فُهو ١٦،٢١

    عند الغني أبو جعفر النونأخفى  من غسلني ٣٦

 اخلاطون حذف اهلمزة وضم الطاء أبو جعفر اخلاطئون ٣٧

 َتذكرون شدد الذال أبو جعفر تذكرون ٤٢

  نهاية السورة
  سورة المعارج

 اللفظ البـــــــــــــــيان كلمة لحفصال رقم اآلية

 سال  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر سأل  ١

 وال يُسأل  ضم الياء أبو جعفر وال َيسأل  ١٠

 يوَمئذٍ  فتح امليم أبو جعفر يومئذٍ  ١١

 ُتويه أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر تؤويه ١٣

 نزاعةٌ  رفعها أبو جعفر نزاعةً  ١٦



  المسك ا�ذفر

 ١٥٨ 

  ة الثمن الثالث﴿وجمع فأوعى﴾ نهاي
  ﴿إن اإلنسان خلق هلوعًا﴾ بداية الثمن الرابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 مامون أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر مأمون ٢٨

 بشهاَدِم حذف األلف بعد الدال أبو جعفر بشهادام ٣٣

 ُيالقوا ٤٢
لقاف أبو فتح الياء وأسكن الالم وحذف األلف وفتح ا

 جعفر
 يـَْلَقوا

 َنْصب فتح النون وأسكن الصاد أبو جعفر ُنُصب ٤٣

  ﴿وال تزد الظالمين إال تبارا﴾ نهاية السورة
 سورة نوح

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

١،٢٨ 

 ،مؤمناً ،يأتيهم
 ،وللمؤمنني
 واملؤمنات

 أبدل اهلمزة فيهن أبو جعفر

 ،مومناً ،ياتيهم
 ،وللمومنني
 واملومنات

 أُن اعبدوا ضم النون وصًال أبو جعفر أِن اعبدوا ٣

 أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر ويؤخركم، اليؤخر ٤
  ويوخركم،
 ال يوخر

٦،٩ 
  ،دعائْي إال
 إْين أعلنت

 أبو جعفروصالً فتح الياء فيهما 
   ،دعائَي إال
 إَين أعلنت

 اً ُود  ضم الواو أبو جعفر ّوداً  ٢٣

 بيْيت مؤمناً  أسكن الياء أبو جعفر بيَيت مؤمناً  ٢٨

  ﴿وال تزد الظالمين إال تبارًا﴾ نهاية السورة
 ﴿قل أوحي إلي﴾ بداية الثمن الخامس

  سورة الجن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ،)معاً (وإنا ظننا اهلمزة فيهن أبو جعفر كسر ،)معاً (وأنا ظننا،٥،٧،٨،٩



  المسك ا�ذفر

 ١٥٩ 

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

وأنا  ،وأنا ملسنا ١٢
 أم ظنوا،كنا

وإنا ،وإنا ملسنا
 إم ظنوا،كنا

١٠،١١،
١٣،١٤ 

وانا  وأنا الندري،
 وأنا منا ملا مسعنا،

 كسر اهلمزة فيها أبو جعفر

 وإنا ال ندري،
  وإنا ملسنا،
 وإنا منا

 ، يومنمليت أبو جعفر فيهماأبدل اهلمزة  ، يؤمنملئت ١٣،  ٨

 َاَالنَ  مزة إىل الالم ابن ورداننقل حركة اهل اآلن ٩

١٦،٢٧ 
  ماًء غدقاً،
 من خلفه

    فيهما أبو جعفر والنون أخفى التنوين

 نْسلكه أبدل الياء نوناً أبو جعفر يْسلكه ١٧

 رَيب أمداً  أبو جعفروصالً الياء  فتح رْيب أمداً  ٢٥

  نهاية السورة
 

  سورة المزمل

 اللفظ ـــيانالبــــــــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 أُوانقص ضم الواو وصالً أبو جعفر أو انقص ٣

 ناشية أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر ناشئة ٦

  ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيًال﴾ نهاية الثمن الخامس
 ﴿إن ربك يعلم أنك﴾ بداية الثمن السادس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

٢٠ 
 وِنصَفَ◌ُه،

 وثلثَهُ 

فيهما وجر اهلاء ) ثلثه(الثانية يف  الفاء والثاء كسر
 أبو جعفر

 وثلِثهِ  وِنصِفِه،

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خري ٢٠

  نهاية السورة 
 



  المسك ا�ذفر

 ١٦٠ 

  سورة المدثر

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ومن خلقت ١١

٢٤،٣١،
٥٢ 

يؤ ،واملؤمنون،ؤثري
 يت

 أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر
 واملومنون،يوثر

 يويت،

 رَ ْعشَ  ةَ عَ سْ تِ  أبو جعفر )عشر(أسكن عني  رَ شَ عَ  ةَ ْسعَ تِ  ٣٠

 إذا َدبر زاد ألفاً بعد الزاي وحذف اهلمزة وفتح الدال أبو جعفر إذ أدبر ٣٣

 مستنَفرة فتح الفاء أبو جعفر ُمستنِفرة ٥٠

  مغفرة﴾ نهاية السورة﴿وأهل ال
 ﴿ال أقسم بيوم القيامة﴾ بداية الثمن السابع

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 بـََرق فتح الراء أبو جعفر بَرِق ٧

 قراناه أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر قرأناه ١٨

   مرق أليب جعفربل باإلدغام ال سكت  راقسمنْ  ٢٧

 ُمتىن ياء تاًء أبو جعفرأبدل ال ُميىن ٣٧

  نهاية السورة
 سورة ا�نسان

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 سالسالً  نوا بالنصب وصالً أبو جعفر سالسالْ  ٤

 كاساً  كاس، أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر كأس،كأساً  ٥،١٧

 متكني حذف اهلمزة أبو جعفر متكئني ١٣

 قواريراً  نوما أبو جعفر )اً مع(قواريرا ١٥،١٦

  ﴿عيناً فيها تسمى سلسبيًال﴾ نهاية الثمن السابع
  ﴿ويطوف عليهم ولدان﴾ بداية الثمن الثامن

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية



  المسك ا�ذفر

 ١٦١ 

 لولؤاً  أبدل اهلمزة األوىل واواً أبو جعفر لؤلؤاً  ١٩

 عالْيِهم عفرأسكن الياء وكسر اهلاء أبو ج عالَيهم ٢١

 وإستربقٍ  جر القاف أبو جعفر وإستربقٌ  ٢١

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر سندٍس خضرٌ  ٢١

 شينا أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر شئنا ٢٨

 نهاية السورة

  سورة المرس6ت

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص اآلية رقم

 نُُذراً  ضم الذال أبو جعفر نْذراً  ٦

 وِقتت أبدل اهلمزة واواً مضمومة مع ختفيف القاف أبو جعفر أُقتت ١١

 فقدرنا شدد الدال أبو جعفر فـََقَدرنا  ٢٣

 مجاالت أثبت ألفاً بعد الالم على اجلمع أبو جعفر مجالتٌ  ٣٣

 يومنونيوذن،  واواً أبو جعفرفيهما أبدل اهلمزة  يؤمنونيؤذن،   ٥٠،  ٣٦

 منون﴾ نهاية السورة﴿فبأي حديث بعده يؤ 

 الجزء الث6ثون
 ﴿عم يتساءلون﴾ بداية الثمن األول 

  سورة النبأ

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فتاتون أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر فتأتون ١٨

 وفتحت شدد التاء أبو جعفر وفتحت ١٩

 وغَساقاً  خفف السني أبو جعفر وغساقاً  ٢٥

 وكاساً  أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر وكأساً  ٣٤

 رب السماوات رفع الباء أبو جعفر رب السماوات ٣٧

 الرمحنُ  رفع النون أبو جعفر الرمحنِ  ٣٧
  

 نهاية السورة 



  المسك ا�ذفر

 ١٦٢ 

  سورة النازعات

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 إنا أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر أئنا ١٠

 ِاذااأ أدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو جعفر أئذا ١١

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر كرٌة خاسرة ١٢

 اذهب.طوى  حذف التنوين أبو جعفر اذهب.طوىً  ١٦

 إىل أن تزكى شدد الزاي أبو جعفر إىل أن تزكى ١٨

 أااَنتم جعفرأدخل بني اهلمزتني ألفاً وسهل الثانية أبو  أأنتم ٢٧

 )معاً (املاوى أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر )معاً (املأوى  ٣٩،٤١

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خاف ٤٠

 منذٌر من نوا أبو جعفر منذُر من ٤٥

 ﴿إال عشية أو ضحاها﴾ نهاية السورة

 ﴿عبس وتولى ﴾ بداية الثمن الثاني

  سورة عبس

 اللفظ البـــــــــــــــيان فصالكلمة لح رقم اآلية

َفَعه  ٤  فتنفُعه رفع العني أبو جعفر فتَـنـْ

 تصدى شدد الصاد أبو جعفر تصدى ٦

 وْهو أسكن اهلاء فيها أبو جعفر وُهو ٩

١٨،١٩ 
 ،شيٍء خلقه
 نطفٍة خلقه

    عند اخلاء أبو جعفرأخفى التنوين 

 شرهشاءاَن سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر شاء أنشره ٢٢

 إنا صببنا كسر اهلمزة أبو جعفر أنا صببنا ٢٥

 شان أبو جعفر ألفاً أبدل اهلمزة  أنش ٣٧

 نهاية السورة 

  سورة التكوير

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية



  المسك ا�ذفر

 ١٦٣ 

 قتلت شدد التاء أبو جعفر قِتلت ٩

 ﴿إال أن يشاء اهللا رب العالمين﴾ نهاية السورة

 انفطرت﴾ بداية الثمن الثالث ﴿إذا السماء

  سورة اEنفطار

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فَعدلك شدد الدال أبو جعفر فَعَدلكْ  ٧

 يكذبون أبدل التاء ياًء أبو جعفر تكذبون ٩

 نهاية السورة

  سورة المطففين

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ان ر ب أليب جعفربل باإلدغام ال سكت فيها  ران سبل ١٤

 تـُْعَرف يف  أبو جعفر ضم التاء وفتح الراء تعرف يف  ٢٤

 نضرةُ  رفعها أبو جعفر نضرةَ  ٢٤

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر خمتوٍم ختامه ٢٥،٢٦

  ﴿هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون﴾ نهاية السورة
  اية الثمن الرابع﴿إذا السماء انشقت﴾ بد

 

  سورة اEنشقاق

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 قريَ ، يومنون أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر قريء،يؤمنون ٢٠،٢١

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر أجٌر غري ٢٥

  نهاية السورة 
  

  سورة البروج

 اللفظ يانالبـــــــــــــــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 ،باملومنني أبدل اهلمزة فيهن واواً أبو جعفر ،باملؤمنني ٧،٨،١٠



  المسك ا�ذفر

 ١٦٤ 

  املؤمنني،ؤمنواي
 واملؤمنات

  املومنني،ومنواي
 واملومنات

 وْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وُهو ١٤

 نهاية السورة

 سورة الطارق
  ال خالف فيها

  ﴿فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا﴾ نهاية الثمن الرابع
  ىسورة ا�عل

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 للُيُسرى ضم السني أبو جعفر لِْليْسرى ٨

 بل توثرون أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر بل تؤثرون ١٦

 نهاية السورة

  سورة الغاشية

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

    اء أبو جعفرأخفى التنوين عند اخل  يومئٍذ خاشعة  ٢
 إيام شدد الياء أبو جعفر إيام ٢٥

 نهاية السورة

  سورة الفجر

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 هل.يسري  أثبت الياء وصالً أبو جعفر هل. َيْسِر  ٤

١٥،١٦ 
يب  رْيب أكرمن،
 أهانن

وأثبت الياء يف الفعلني وصالً وصالً فتح الياء فيهما 
 أبو جعفر 

َيب  رَيب أكرمين،
 أهانين

 فقدر شدد الدال أبو جعفر فَقَدر ١٦

 وتاكلون أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر وتأكلون  ١٩

 ﴿وادخلي جنتي﴾ نهاية الثمن الخامس

  ﴿ال أقسم بهذا البلد﴾ بداية الثمن السادس



  المسك ا�ذفر

 ١٦٥ 

  سورة البلد

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 لبداً  شدد الباء أبو جعفر لُبداً  ٦

 موصدة أبدل اهلمزة واواًَ◌ أبو جعفر مؤصدة ٢٠

 نهاية السورة 

  سورة الشمس

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فال خياف أبدل الواوا فاًء أبو جعفر و الخياف ١٥

 نهاية السورة

  سورة الليل

 اللفظ ــــــــــــيانالبـــ الكلمة لحفص رقم اآلية

 ضم السني فيهما أبو جعفر لعسرى لليسرى، ٧،١٠
 لليُسرى،
 لعُسرى

 يويت أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر يؤيت ١٨

 نهاية السورة

 سورة الضحى
  ال خالف فيها

  ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ نهاية الثمن السادس
  ﴿ألم نشرح لك﴾ بداية الثمن السابع

  سورة الشرح

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

٥،٦ 
 العْسر،

 )معاً (يْسرا
 ضم السني يف الكلمات األربع أبو جعفر

 العُسر،
 )معاً (يُسرا

  نهاية السورة
  سورة التين

  اللفظ  البـــــــــــــــيان  الكلمة لحفص رقم اآلية



  المسك ا�ذفر

 ١٦٦ 

    أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر أجٌر غري ٦

 نهاية السورة 

  سورة العلق

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 )معاً (اقرا أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر )معاً (اقرأ ٣-١

 أراَيت سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر )الثالثة(أرأيت  ٩،١١،١٣

 كاذبة خاطَية فتوحةأخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر وأبدل اهلمزة ياء م كاذبٍة خاطئة  ١٦

  سورة القدر
 ال خالف فيها

  سورة البينة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ويوتوا،تاتيهم أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر ويؤتوا،تأتَيهم ١،٥

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر ملن خشي ٨

 نهاية السورة

  سورة الزلزلة

 اللفظ البـــــــــــــــيان فصالكلمة لح رقم اآلية

    أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر ذرٍة خرياً  ٧

  نهاية السورة
 سورة العاديات

  ال خالف فيها
  ﴿لحب الخير لشديد﴾ نهاية الثمن السابع

 ﴿أفال يعلم﴾ بداية الثمن الثامن

  سورة القارعة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 فْهو أسكن اهلاء أبو جعفر وفهُ  ٧

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خفت ٨



  المسك ا�ذفر

 ١٦٧ 

 نهاية السورة 

 سورة التكاثر وسورة العصر
  ال خالف فيهما
  سورة الھمزة

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 مجع شدد امليم أبو جعفر َمجَعَ  ٢

 موصدة أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر مؤصدة ٨

 نهاية السورة

  سورة الفيل

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ماكول أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر مأكول ٥

  نهاية السورة
  سورة قريش

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 إيالف وأثبت الياء أبو جعفر أسقط اهلمزة  إليالف ١

 إالفهم حذف الياء بعد اهلمزة أبو جعفر همإيالف ٢

    أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر من خوف ٤

 نهاية السورة

  سورة الماعون

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 أراَيت سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  أرأيت ١

  نهاية السورة
  سورة الكوثر

 اللفظ ــــــــــــــيانالبـ الكلمة لحفص رقم اآلية

 شانيك أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر شانئك ٣

  نهاية السورة بقوله تعالى ﴿هواألبتر﴾
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  سورة الكافرون

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 وْيل دين أسكن الياء أبو جعفر وَيل دين ٦

  نهاية السورة
 سورة النصر
  ال خالف فيهما

  
  رة المسدسو

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 محالةُ  رفعها أبو جعفر محالةَ  ٤

  نهاية السورة
  سورة ا�خ6ص

 اللفظ البـــــــــــــــيان الكلمة لحفص رقم اآلية

 ُكُفؤاً  مهز الواو أبو جعفر كُفواً  ٤

  نهاية السورة
 سورة الفلق والناس

  ال خالف فيهما
  ية السور واجلزء وختام القرآن الكرميا
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  فھرس الموضوعات

  
  ٣  ...........................................................................................................................................  المقدمة

  ٥  ...........................................................................................................................................  التراجم
  ٧  ............................................................................  أصول رواية ا�مام أبي جعفر: القسم ا�ول

  ٢٢  ............................................................................................  لشيخ محمد نبھان المصريسند ا

  ٢٥  ....................................................................................................  فرش الحروف: القسم الثاني

  ٢٧  .........................................................................................................................  الجـــــزء ا�ول

  ٢٧  ..............................................................................................................................  سورة الفاحتة

  ٢٧  ................................................................................................................................  البقرةسورة 

  ٣١  ...............................................................................................................الجـــزء الثـاني
  ٣٥  ...........................................................................................................................  الجـزء الثـالـث

  ٣٨  .........................................................................................................................  سورة آل عمران

  ٤٠  ....................................................................................................................  الجـــــزء الرابــــع

  ٤٣  ...............................................................................................................................  سورة النساء

  ٤٤  ..........................................................................................................................  الجـزء الخامس

  ٤٩  ..........................................................................................................................  الجـزء السادس

  ٥٠  ...............................................................................................................................  سورة املائدة

  ٥٢  ..............................................................................................................................  الجزء السابع

  ٥٤  ..............................................................................................................................  سورة األنعام

  ٥٧  ..............................................................................................................................  الجزء الثامن

  ٥٩  ............................................................................................................................  سورة األعراف

  ٦١  ..............................................................................................................................  الجزء التاسع

  ٦٥  .............................................................................................................................  سورة األنفال

  ٦٦  .............................................................................................................................  العاشرالجزء 

  ٦٧  ................................................................................................................................  سورة التوبة

  ٧٠  ..................................................................................................................  الجزء الحادي عشر

  ٧١  ..........................................................................................................  )عليه السالم(سورة يونس 
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  ٧٤  .............................................................................................................  )عليه السالم(سورة هود 

  ٧٤  .....................................................................................................................  الجزء الثاني عشر

  ٧٨  .........................................................................................................  )عليه السالم(سورة يوسف 

  ٨٠  ....................................................................................................................  الجزء الثالث عشر

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

  ٨٤  .........................................................................................................  )عليه السالم(سورة إبراهيم 

  ٨٥  ....................................................................................................................  الجزء الرابع عشر

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

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

  ٨٩  .................................................................................................................  الجزء الخامس عشر

  ٨٩  ..............................................................................................................................  سورة اإلسراء

  ٩٢  .............................................................................................................................  سورة الكهف

  ٩٤  .................................................................................................................  الجزء السادس عشر

  ٩٥  ..................................................................................................................................  سورة مرمي

  ٩٧  ....................................................................................................................................  سورة طه

  ١٠٠..................................................................................................................  الجزء السابع عشر

  ١٠٠............................................................................................................................  سورة األنبياء

  ١٠٢....................................................................................................................................  سورة احلج

  ١٠٤..................................................................................................................  الجزء الثامن عشر

  ١٠٤...........................................................................................................................  سورة املؤمنون

  ١٠٥...............................................................................................................................  سورة النور

  ١٠٨............................................................................................................................  سورة الفرقان

  ١٠٨..................................................................................................................  الجزء التاسع عشر

  ١١٠.................................................................................................................................  سورة الشعراء

  ١١٢..............................................................................................................................  سورة النمل

  ١١٤.......................................................................................................................  الجزء العشرون

  ١١٥..........................................................................................................................  سورة القصص

  ١١٧........................................................................................................................  سورة العنكبوت

  ١١٨.......................................................................................................  الجزء الحادي والعشرون
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  ١١٨  ...............................................................................................................................  سورة الروم

  ١٢٠  .............................................................................................................................  سورة لقمان

  ١٢١  ..........................................................................................................................  سورة السجدة

  ١٢١  .........................................................................................................................  سورة األحزاب

  ١٢٢  .........................................................................................................  الجزء الثاني والعشرون

  ١٢٤  ................................................................................................................................  سورة سبأ

  ١٢٥  ...............................................................................................................................  سورة فاطر

  ١٢٦  ................................................................................................................................  سورة يس

  ١٢٧  ........................................................................................................  الجزء الثالث والعشرون

  ١٢٨  .........................................................................................................................  سورة الصافات

  ١٣٠  .................................................................................................................................  سورة ص

  ١٣١  ...............................................................................................................................  الزمرسورة 

  ١٣٢  ........................................................................................................  الجزء الرابع والعشرون

  ١٣٢  ...............................................................................................................................  سورة غافر

  ١٣٤  ...........................................................................................................................  سورة فصلت

  ١٣٥  .....................................................................................................  والعشرون الخامسالجزء 

  ١٣٦  ...........................................................................................................................  سورة الشورى

  ١٣٧  ..........................................................................................................................  سورة الزخرف

  ١٣٩  ...........................................................................................................................  سورة الدخان

  ١٣٩  .............................................................................................................................  سورة اجلاثية

  ١٤٠  ....................................................................................................  الجزء السادس  والعشرون

  ١٤٠  ........................................................................................................................  ألحقافسورة ا

  ١٤٢  .......................................................................................................................  )�(سورة حممد

  ١٤٢  ..............................................................................................................................  سورة الفتح

  ١٤٣  .........................................................................................................................  سورة احلجرات

  ١٤٤  ..................................................................................................................................  سورة ق

  ١٤٥  .........................................................................................................................  سورة الذاريات

  ١٤٥  .......................................................................................................الجزء السابع  والعشرون

  ١٤٦  ..............................................................................................................................  سورة الطور
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  ١٤٦.............................................................................................................................  سورة النجم

  ١٤٧..............................................................................................................................  سورة القمر

  ١٤٨.............................................................................................................................  سورة الرمحن

  ١٤٨..............................................................................................................................  سورة الوقعة

  ١٤٩............................................................................................................................  احلديدسورة 

  ١٥٠.........................................................................................................  الجزء الثامن والعشرون

  ١٥٠.............................................................................................................................سورة اادلة

  ١٥١.............................................................................................................................  احلشرسورة 

  ١٥٢..........................................................................................................................  سورة املمتحنة

  ١٥٢............................................................................................................................  سورة الصف

  ١٥٣............................................................................................................................  سورة اجلمعة

  ١٥٣..........................................................................................................................  سورة املنافقون

  ١٥٣............................................................................................................................  ابنسورة التغ

  ١٥٤...........................................................................................................................  سورة الطالق

  ١٥٥............................................................................................................................  سورة التحرمي

  ١٥٥........................................................................................................  الجزء التاسع والعشرون

  ١٥٥..............................................................................................................................  سورة امللك

  ١٥٦...............................................................................................................................  القلم سورة

  ١٥٦..............................................................................................................................  سورة احلاقة

  ١٥٧.............................................................................................................................  سورة املعارج

  ١٥٨................................................................................................................................  سورة نوح

  ١٥٨...............................................................................................................................  سورة اجلن

  ١٥٩..............................................................................................................................  سورة املزمل

  ١٥٩..............................................................................................................................  سورة املدثر

  ١٦٠...........................................................................................................................سورة اإلنسان

  ١٦٠.........................................................................................................................  سورة املرسالت

  ١٦١.........................................................................................................................  الجزء الث6ثون

  ١٦١................................................................................................................................  سورة النبأ

  ١٦١.........................................................................................................................  سورة النازعات
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  ١٦٢  ..............................................................................................................................  سورة عبس

  ١٦٢  ...........................................................................................................................  سورة التكوير

  ١٦٢  ..........................................................................................................................سورة االنفطار

  ١٦٣  ..........................................................................................................................  سورة املطففني

  ١٦٣  ........................................................................................................................  سورة االنشقاق

  ١٦٣  .............................................................................................................................  سورة الربوج

  ١٦٣  ............................................................................................................................  سورة الطارق

  ١٦٤  ............................................................................................................................  األعلىسورة 

  ١٦٤  ...........................................................................................................................  سورة الغاشية

  ١٦٤  .............................................................................................................................  سورة الفجر

  ١٦٤  ...............................................................................................................................  سورة البلد

  ١٦٤  ..........................................................................................................................  سورة الشمس

  ١٦٥  ...............................................................................................................................  سورة الليل

  ١٦٥  ..........................................................................................................................  سورة الضحى

  ١٦٥  .............................................................................................................................  سورة الشرح

  ١٦٥  ...............................................................................................................................  سورة التني

  ١٦٥  ..............................................................................................................................  سورة العلق

  ١٦٥  ..............................................................................................................................  سورة القدر

  ١٦٦  ...............................................................................................................................  سورة البينة

  ١٦٦  ..............................................................................................................................  سورة الزلزلة

  ١٦٦  .........................................................................................................................  سورة العاديات

  ١٦٦  ............................................................................................................................  سورة القارعة

  ١٦٦  ........................................................................................................  سورة التكاثر وسورة العصر

  ١٦٦  ..............................................................................................................................  سورة اهلمزة

  ١٦٧  ..............................................................................................................................  سورة الفيل

  ١٦٧  ..............................................................................................................................  سورة قريش

  ١٦٧  ............................................................................................................................  سورة املاعون

  ١٦٧  ............................................................................................................................  سورة الكوثر

  ١٦٧  .........................................................................................................................  سورة الكافرون
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  ١٦٨..............................................................................................................................سورة النصر

  ١٦٨..............................................................................................................................  سورة املسد

  ١٦٨........................................................................................................................  سورة اإلخالص

  ١٦٨....................................................................................................................  سورة الفلق والناس

 


