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 ٥ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
 ، والصالة والـسالم عـىل  J I،  M L ،P O       احلمد هللا الذي 

3 4 ﴿من فضله اهللا عىل سائر اخللق بإنزال القرآن، وأشهد أن ال إله إال اهللا القائـل 
ْخـريكم: (ً، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله القائل﴾5 6 7 8 9 ُْ ُ ْمـن َ َ 

َتعلم َّ َ َالقرآن َ ُْ ُوعلمه ْ ََ َّ  ولكـن مـن حفـظ خنبوة قد ختمت بسيدنا حممد فإن ال:وبعد) َ
القرآن وفهمه فكأنام أدرجت النبوة بني جنبيه، غري أنه ال يوحى إليه،  وال يعذبه اهللا يف 

ُ، ويـسكنه اهللا يف أعـىل )لو مجع القرآن يف إهاب مـا أحرقـه اهللا بالنـار:(خالنار، قال  َ
ُ يقال:(خجنته، قال  َ ِلصاحب ُ ِ ِالقرآن َِ ْ ُ ْاقرأ ْ َ ِوارتق ْ َ ْ ْورتل َ ِّ َ َكام َ َكنت َ ْ ُترتل ُ ِّ َالـدنيا ِىف َُ ْ َّفـإن ُّ َِ 

َمنزلك َ ِ ْ َعند َ ْ ِآخر ِ ٍآية ِ َتقرؤها َ ُ َ ْ ، ودرج اجلنة عىل عدد آي القرآن، وأقول أنا الفقري لرمحة )َ
َّحممد إبراهيم عيل الطواب(اهللا  الذي رشفه اهللا بأن جعله اهللا ممن نقل القرآن الكـريم ) َّ

إن :امء الكرام بالسند العايل املوصول بصاحب الرسالة عليه الـصالة والـسالمعن العل
َاإلنسان اليرشف إال بام يعرف، وال يفضل إال بام يعقل،وال ينجـب إال بـام يـصحب،  ُ َ َْ ُُ ُْ
وخري صاحب يف هذا الزمان مقرئ القرآن الذي تتلقى عنه كالم اهللا تعاىل مشافهة، فإذا 

ًهللا كانت لك خريا من ناقة زهراء كوماء،وآيتني خريا لك من تعلمت منه آية من كتاب ا ً
 .ناقتني،ومن أعدادهن من اإلبل

      ويبدأ طالب العلم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فإذا تعلم وأتقـن 
 كان مع السفرة الكرام الربرة، ثم ينتقل بعدها لينهل من علم القراءات، ذلـك ةالتالو

يلء بالكنوز فيحفظ الشاطبية ثم الدرة ثم الطيبة، فمن حفظ املتون حاز البحر الزاخر امل
ًالفنون، ثم يقرأ القراءات مجعا أو إفرادا، بني يـدي العلـامء، واملعـروف أن القـرآن ال  ً

القرآن سنة متبعـة يأخـذه :( قالايؤخذ إال بالتلقي واملشافهة، فعن زيد بن ثابت 
ات العرش الصغرى والكربى، قرأ بعدها القراءات ، فإذا أكمل القراء)اآلخر عن األول

األربع الزائدة عىل العرش، ليكمل بذلك ما وصل إلينا من قراءات كاملة متصلة، أما ما 
ًبقي من القراءات فهو أكثر، فإن القراءات األربعة عرش بالنسبة إىل ما كان مـشهورا يف 



 

 

 ٦ احلسن البرصية ءراأصول ق

ٌاألعصار األول قل من كثر، ونزر من بحر، ْ َْ َ َ َْ ََ ٌ ْ ُ  ومنها كتاب الكامل للهذيل الـذي حـوى َ
وقد حـرض لبيتـي االبـن البـار . ًمخسني قراءة، وألف وأربعامئة وتسع ومخسون طريقا

َّوقرأ عيل من منظومتي الفوائد املعتربة للمتويل ورسالة )  األردين ضمرة إبراهيمتوفيق(
كتـاب ( مـن َّقـرأ عـيل نور اإلعالم لألزمريي فأجزته هبا وبام تضمنته من قراءات، ثم

ُقد مجع مـادة هـذا الكتـاب بأسـلوب  فوجدته )حلسن البرصي يف قراءة اجالء برصي ِ
َّسهل ميرس فذكر أصول قراءة  ثم ذكر فرش الكلامت التـي ختـالف روايـة ابن حميصن َُ

ِّحفص، كل سورة عىل حدة، بحيث يسهل عىل طالب العلم يف التحضري للقراءة عـىل  َُ
 .أدبج له مقدمة هلذا الكتاب، فأمليت عليه هذه السطوروطلب أن  .الشيخ املجيز
ين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عىل علامء القراءات مـشافهة، وأن إ      هذا و

يصربوا عىل اجللوس يف حلق العلم حتى ينتفعوا، وهذا قالون قد بلغ من كثرة قراءتـه 
انة حتى أرسـل إليـك مـن يقـرأ اجلس إىل أسطو! كم تقرأ عيل:(عىل شيخه أن قال له

قيـل :(،إال أن قالون مع اشـتغاله بـالتعليم مل ينقطـع عـن شـيخه،قال النقـاش)عليك
ما ال أحصيه كثرة،إال أين جالسته بعد الفراغ عـرشين :كم قرأت عىل نافع؟قال:لقالون
 :وصدق من قال ).سنة

ـــستة  ـــم إال ب ـــال العل ـــن تن ـــي ل ٍأخ ِ ِ َِّ َِ َّ ْ ْ َ ََ َ ْ َ  
ٍذكـــاء وحـــرص  ْ ِ َ ٍ َ ٍ واجتهـــاد وبلغـــةَ ٍ َِ ْ ُ َ َ ْ َ  

 

ْســـأنبيك عـــن  َ َ ِ ْ ُ ِها ببيـــانِيلِصْفـــَتَ َ َ َِ  

ِ أســتاذ وطــول زمــانُةَبْحُصــَو ٍَ َْ ِ ُ َ َ ُ
  

 

ــه اإلســالم  ــع ب ــصا لوجهــه الكــريم وأن ينف ــذا العمــل خال ًأســأل اهللا أن جيعــل ه
 .واملسلمني،وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه أمجعني

َّ حممد إبراهيم عيل الطوابشيخال              أماله                            َّ 
 يف بيته، بني جرى، مركز أبو محاد، الرشقية، مرص املحروسة

 م ١٧/١/٢٠١٦هـ املوافق ١٤٣٧ ربيع الثاين ٧ًحتريرا يف 



 

 


 

ِإن احلمد هللا نحمده ونستعينه من هيده     ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َّ َفال مضل لاهللاُ ِ َّ ِ ُ ُه ومن يـضلل فـال هـادي لـه َ َ ُ ْ َ َُ ِْ َ َ ِ ْ َ
َّوأشهد أن ال إله إال  ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهاهللاُْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً ََ َ ُ َّ َ َ ِ َاللهم صل عـىل ، َ َ ِّ ََّ َُّ

ِحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََ َ ََّ ِ ،) 8 7 6 5 4

  .]آل عمران[ )@ 9 : ; > = < ?
احلـسن ة ءراقأصول  وحيتوي عىل ،احلسن البرصية ءراق لرسي فهذا رشح م؛ما بعدأ    

 .احلسن البرصي يف الفرشة ءراقاخلالف بني رواية حفص وو البرصي،
وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب    
إذا كـان يف الكلمـة وجهـان و ، عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحفًقها تسهيالْطُن

 .  ولو مل يكن املقدماًأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حفص
 بـأن عـدد ً، علام)٦٢٣٦( وعدد آياته وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف    

 .آية) ٦٢١٤(اآليات حسب العد البرصي 
 بكيفيـة ختـالف احلسن البـرصيها أقركام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ    

 .نبه هلات، وقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ياًحفص
 اًمتقنـ ، أيب عمرو البـرصيةقراء باًة أن يكون جمازءراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال    

  .اًعىل ما خيالف فيه احلسن حفص ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب لرواية حفص
                                          

 ُّدَتـْعُزاد عـن العـرشة، إال مـن ال ي ليون والفقهاء والقراء أنه مل يتواتر يشء مماأمجع األصو:  قال النويري)١(
= 

 ٧ احلسن البرصية ءراأصول ق



 

 

 ٨ احلسن البرصية ءراأصول ق

 . وقراءة احلسن البرصي من القراءات الشاذة
 . القراءة الصحيحةِكانرأ من َ أو أكثرًكناهي التي فقدت ر:  ُُوالقراءة الشاذة    

يف املصنفات إال قـراءة األئمـة األربعـة بعـد كاملة  القراءات الشاذةومل ينقل لنا من    
مل تتوفر فيها مجيع أركان القراءة لكن صحيحة اإلسناد وصلة مت وهي قراءات ،العرشة

 : وهي قراءة ،الصحيحة
  .البرصي أبو سعيد ،احلسن بن أيب احلسن يسار.١ 

 .عمر الدوريأبو حفص بن عمر .ب            .شجاع بن أيب نرص البلخي. أ: وراوياه
 . مي املكيه السن حممد بن عبد الرمحن بن حميص.٢

 . حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ.ب    .  البزي أمحد بن حممد بن أيب بزة،. أ:وراوياه
 .اليزيدي حييى بن املبارك .٣

                                          
 بل هي قراءة شاذة ال جتوز القـراءة هبـا ال ،كم بقرآنيتهاُبخالفه، وعىل هذا فكل قراءة وراء العرش ال حي=

ْ، ولو وافقت العربية والرسميف الصالة وال يف خارجها َ َ  .  العثامينَ
ا، وتدوينها يف َهُيمِلْعَا وتَهُمُّلَعَ فاعلم أنه جيوز ت،اًمت أن القراءة الشاذه ال جتوز القراءة هبا مطلقعل إذاو         

َدرسهاذا هل، والكتب ََ   .   ودرسوها، وألفوا فيها الكتب  القراء الكبار من السلفَ
   . ٣١ ص ١محدي سلطان العدوي ج.  القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية، د)١(
   : هيلقراءة الصحيحةاركان  وأ)٢(

 .ًموافقة القراءة للرسم العثامين ولو احتامال.أ       
    .أفصحو أ كان اًالنحو فصيحموافقة القراءة لوجه من وجوه .ب      
 .التواتر. ج      

منتهاه، وقد ذهب نقل مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب، عن مجاعة كذلك من أول السند إىل : والتواتر        
كتفاء بصحة السند مع الشهرة واالستفاضة، قال النويري يف مكي بن أيب طالب وحممد بن اجلزري إىل اال

 .وهذا قول ٌ حادث خمالف لإلمجاع :رشح الطيبة



 

 

 ٩ احلسن البرصية ءراأصول ق

   .أمحد بن فرح.ب    .سليامن بن احلكم. أ: وراوياه
 . سليامن بن مهران األعمش.٤

 . حممد بن أمحد الشطوي:يذ الشنبو.ب    .احلسن بن سعيد املطوعي.أ: وراوياه
 .وجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتابهذا وأت

َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خ َ َ َ ٍ ٍ  أو عبارة من األفضل تعـديلها ًأَطِّ
ــي ذلــك عــىل هــاتف  ــايل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن  :أو عــىل العنــوان الت

Yahoo.com@Tawfiq_Damra    
  منيأسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسل

 



 

 

 ١٠ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
  .  اوعملً اعلم زمانه إمام البصري سعيد أبو اإلمام السيد ،يسار احلسن أيب بن  احلسنهو   

 لفـصاحته،  لقلـت  احلسن بلغة نزل القرآن أن أقول أشاء لو :اهللا رمحه الشافعي قال
 إحدى سنة وذلك ا عمر خالفة من قيتاب لسنتني ولد .طويلة وأخباره ،جليلة ومناقبه

 . للهجرةوعشرين
 أيب وعلـى  ،األشعري موسى أيب عن ،قاشيالر اهللا عبد بن انطَِّح على قرأ : شيوخه

 . ن  بن ثابتوزيد  بن كعبيبأُو  عمر بن اخلطابعن ،العالية

 وسـالم  ،الءالع بن عمرو أبو  منهم خلق كثريوناً وسامعاًروى عنه القراءة عرض : تالميذه
 .وأيب عمر عيسى بن عمر الثقفي، اجلحدري وعاصم ،عبيد بن ويونس ،الطويل سليمان بنا

 .تعاىل رمحه اهللا ،ومائة عشر ة سنةبرصمات بال
 .الدوريحفص بن عمر  و،البلخي شجاع:  مها ناراويوله 

  

                                          
 .١٦٨ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٢٣٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(
  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٦٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص ١٥٢ مفردة احلسن البرصي لألهوازي ص)٢(



 

 

 ١١ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
)  ه١٢٠(سنة   املقرئ، ولدأبو نعيم شجاع بن أيب نرص البلخي، اإلمام الزاهد العابد

 .ببلخ وإليها ينسب
أيب عمرو بن العالء البرصي، وأيب عمـر عيـسى بـن عمـر الثقفـي،  عىل أقر: شيوخه

 . ِّي ِّوصالح املر
 القراءة أبو عبيد القاسم بن سالم وحممـد بـن غالـب وأبـو نـرص روى عنه : تالميذه

 . القاسم بن عيل وأبو عمر حفص الدوري
 . وأين مثله اليوم،ٍخَ بٍخَب:  فقال بن حنبل أمحدسئل عنه اإلمام

   . رمحه اهللا ) ه ١٩٠(سنة  ببغداد تويف : وفاته

 

                                          
 .٣٣٨ ص١لذهبي جل معرفة القراء ،٣٢٤ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

 

 ١٢ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
ولد أيـام املنـصور سـنة  ،بو عمر الدوري النحوي أحفص بن عمر بن عبد العزيز     

مـام القـراءة يف إ ه،ي نسبة لـوالدور  وهو موضع بقرب بغداد،مخسني ومائة يف الدور
 ، أول من مجع القـراءات،ة ثبت كبري ضابطثق،  يف زمانهالناسب وشيخ القراءة ،عرصه

 . اً كثرياًالشواذ وسمع من ذلك شيئ بسائر السبعة وبأ وقر،رحل يف طلب القراءات
 وعىل أخيه يعقوب بن جعفـر عـن ابـن ، بن جعفر عن نافعلسامعيإ عىل أقر: شيوخه

 وعىل الكـسائي ،حممد بن سعدان عن محزة و، وسليم عن محزة،مجاز عن أيب جعفر
 وحييـى اليزيـدي ، ومحزة بن القاسم عـن أصـحابه، وأليب بكر عن عاصم،بقراءته

  .  وغريهميب نرص البلخيأبن اوشجاع 
أبـو    و،بـن فـرجمحد أحرب شيخ املطوعي ومحد بن أ :ه وروى عنهي علأقر : تالميذه

 ،محـد بـن مـسعود الـرساجأ و،لواينمحد بن يزيد احلأو، محد بن فرح املفرسأجعفر 
 وإسـامعيل بـن يـونس بـن ،محـدأ وإسامعيل بـن ،سحاق بن إبراهيم العسكريإو

 . وغريهم وحممد بن محدون القطيعي، وعبد الرمحن بن عبدوس،ياسني
بن فرح محد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت :قال أبو داود    

 . كالم اهللا غري خملوق: ن ؟ قال آ تقول يف القرما: لت الدوري أ س:املفرس
 . رمحه اهللا ) ه ٢٤٦(سنة  تويف يف شوال : وفاته

                                          
، ٢، هتـذيب التهـذيب ج٣٨٦ ص١لـذهبي جل معرفة القـراء ،٢٥٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

 ،٢٦٤ص ٢لـزركيل ج لاألعـالم  ،١١١ ص ٢ شـذرات الـذهب ج ،٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨ص
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش 



 

 

 ١٣ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
 

ُأعوذ :كان يقول يف االستعاذة ُ ِالـسميع ِباهللاِ َ ِ ِالعلـيم َّ ِ َ َمـن ْ ِالـشيطان ِ َ ْ ِالـرجيم َّ ِ َّ،إن اهللا َّ ِ
ِوالسميع العليُّه َ ُ َِ  .)َوُّاهللا ه(م، ويدغم اهلاء يف اهلاء يف َّ

ـــن ـــل م ـــيم قب ـــســــــميع والعل ْزد ال ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ِ  
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش َوبــســــمال) َ َ ْ َ َ  

 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحصن(َ ْ ْأمـن ) ( ِ ِ ُ(  

ْطــب( ــصـــري صــال) ِ ــد ب َفاصــال  وعن ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ْ ِ  
 

 
مل أول الفاحتة، وال يبسمل يف غريها من السور، وال يف رؤوس األجزاء، كان يبس

 .ويصل بني السورتني املتتاليتني بال بسملة
 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي

ْوأدغمــــن  ْ َشـــفا) (ًِمحـــا ( َِ َوبـــســــمال) َ َ ْ َ َ  
ْولليزيــــدي الــــســـْكت زد وللحــــسن َ َ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِِ َ ِ  

 

ــب( ْط ًفاصــال) ِ ــصـــري صــالَِ ــد ب َ  وعن ِ ٍّ ْ َ َِ َ ْ ِ  
ــــســـــملن ــــد ال تب ــــري احلم ــــدء غ ْيف ب َ ََ َِ ِْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ  

 

                                          
، إيضاح الرموز للقبـاقبي ١٩٩ مفردة احلسن البرصي لألهوازي حتقيق الدكتور عمر يوسف محدان ص)١(

 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص٨٤حتقيق الدكتور أمحد شكري ص
 .١٧بيت رقم   العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد )٢(
 وله فيهـا  وال بسملة بني األنفال وبراءة،ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة )٣(

، إيـضاح الرمـوز ٢٠٠الوقف والسكت والوصل كحفـص، مفـردة احلـسن البـرصي ص: ثالثة أوجه
 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص١٦١لبناء ص، إحتاف فضالء البرش ل٩٠للقباقبي ص

 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)٤(
 .١٩، ١٨ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(



 

 

 ١٤ احلسن البرصية ءراأصول ق

 
 .)ناتحرك  (قرصال :املد املنفصل
 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
َ وســط هلــم مــدا ْ ُِّ َ ْ ْ وقــصـــــر املنفــصلَ َ ْ َِ ُ ْ َ  

 

ُلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن ن ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ ْقـــلِ ِ
  

 

 
 ﴿عليهـاسكت يـ ومل أدرج املواضـع التاليـة       ﴾ ]مــع ]٢ ،١:الكهـف 

﴿اإلخفــــاء،          ﴾ ]٥٢:يـــــس[  ﴿   ﴾ ]٢٧:القيامـــــة[ ﴿   ⁄﴾ 
 . اإلدغاممع ]١٤:املطففني[

 
 :ام ويبدل الثانية حرف مد مع اإلشباع يف ست كلامت وهـيقرأ احلسن بزيادة مهزة استفه

﴿      ﴾]٧٣:آل عمــران[،  ﴿      ﴾] ــاف ﴿ ،]٢٠:األحق    ﴾] ــم ﴿ ،]١٤:القل   
  ﴾] ـــم ﴿، ]٣٩و٣٨:القل      ﴾ ]ـــبس ﴿، ]٢:ع      ﴾] ـــم ـــني[ و]١٥:القل ]١٣:املطفف

. 

                                          
 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨ للقباقبي ص، إيضاح الرموز٧٤ امليرس ملحمد خاروف ص)١(
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٢ امليرس ملحمد خاروف ص)٢(
 .٣٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٣(
 .١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(
 ﴾È É ﴿مهز استفهام وإبدال اهلمزة الثانية حرف مد جمانس حلركة ما قبلها ومثلها  بزيادة ﴾ Í Î ﴿قرأ )٥(

 . ١٣٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٦مفردة احلسن البرصي لألهوازي صانظر 



 

 

 ١٥ احلسن البرصية ءراأصول ق

 ﴿قرأ    ﴾] ٨١:األعراف[،﴿   ﴾] باالسـتفهام مـع حتقيـق اهلمـزة  ]١١٣:األعـراف
 .يةناثال

﴿ قرأ    ﴾ ]باالسـتفهام مـع حتقيـق اهلمـزة ،]٤٩:الشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف 
 .، وبعدها ألفيةناثال

﴿ قرأ    ﴾ ]راخبمزة واحدة عىل اإلهب ]٤٤:فصلت. 
﴿ًأبدل اهلمزة ياء يف    ﴾]و]٣٣:البقرة﴿    ﴾ ]٢٨:القمر[و]٥١:احلجر[ . 

﴿  يفاً ألفوأبدل اهلمزة           ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 
﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ أرق      † ﴾متـد  األلف بعد اهلاء، و حيث ورد، مع إثبات

 .حركتني
﴿قرأ    ﴾  ] بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠: التوبة . 

﴿وقرأ   ﴾ ]الياءبدل  مفتوحةهبمزة ]٢٧:هود  . 
﴿أرق    ﴾ ]و]١٠٦:التوبة ﴿   ﴾]بعد اجليم مضمومةةمزهب ،]٥١:األحزاب . 

                                          
 .١٣٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٦٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٣٢إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٦٦،، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٠١برصي ص  مفردة احلسن ال)٣(
 .٥٣٠، ٦، امليرس خلاروف ص١٤٦إيضاح الرموز للقباقبي ص، اً ووقفً وصالمع كرس اهلاء فيهام )٤(
 .٧٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٣٠٣، امليرس خلاروف ص١٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص )٥(
 .٨٠ البرش للبناء ص، إحتاف فضالء١٥١إيضاح الرموز للقباقبي ص )٦(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )٧(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٤إيضاح الرموز للقباقبي ص )٨(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٥إيضاح الرموز للقباقبي ص )٩(



 

 

 ١٦ احلسن البرصية ءراأصول ق

 ﴿قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  
﴿  قرأ      ﴾ ]إدغـام التنـوين يف  و ، بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلهـا]٥٠:النجم

﴿الالم املضمومة     ! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ثالثة أوجـه  حسنن للإ ف
﴿  بـيف االبتداء ! ﴾ هي       : 

 ﴿.أ ﴾ ٍزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومةهبم ٍ ٍ ٍٍ  . وهو املقدم ٍ
﴿ .ب  ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 
﴿ .ج ﴾ ٍثم واو مدية بالم مضمومة. 

 
  ن وكان بعدها ساكإذا سبقها كرسيكرسها حسب حركة ما قبلها، ف اجلمع ميمرك حي
﴿: نحو         ﴾،﴿        ﴾ ويكرسها ويصلها بياء إذا وقع قبلها كرس،

﴿ :نحو وبعدها متحرك        ﴾، اجلمع ويصلها بواو إذا وقع قبلهـا ميم ويضم 
﴿ :نحو وبعدها متحرك ،ضم          ﴾. 
وبعد )  حليا( ًا مستقيـــامًورصاط) طب( 

  )حتم( ا ــــــــــــواوهـب ضــــــمة 
 

وميم مجع بعد كســـــر صل بيا
  

                                          
 .٧٨بناء ص، إحتاف فضالء البرش لل٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٨٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٧إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
، مفـردة ﴾V W ﴿ : وهو مثل حفص يضم امليم إن كان قبل املـيم مـضموم وبعـدها سـاكن نحـو)٣(

، وقد ذكـرت اخلـالف يف ١٦٥، اإلحتاف ص٩٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٩احلسن البرصي ص
 . عىل فهم القارئ، وحتى ال يطول الكتاباًكت ذلك اعتامدالفرش يف الربع األول ثم تر

 .٢٦بيت  الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٤(



 

 

 ١٧ احلسن البرصية ءراأصول ق

  وسـم) مجالـة(صب غري بالنــــــ
 

 
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ  ﴾و ﴿      ﴾ و﴿   ﴾ كيف وقعت. 

تاء والزاي والـصاد والـدال ال (:سة التالية وهيم يف احلروف اخل:)إذ( ذال ويدغم
ــــسني  ﴿ :نحــــو ،)وال     ﴾ ،﴿     ﴾، ﴿       ﴾، ﴿     ﴾ ،﴿  

     ﴾.  
  )حـل(إذ أدغـــم املكي وغري اجلـيم 

 

  )طـل( واجليم ) أيت(صـــفريها فقط 

 

ذال والـضاد والظـاء والـزاي الـسني والـ( يف احلروف الثامنية وهي :)قـد( دال أدغم 
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿      ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ثاء والصاد والزاي السني وال: (يف احلروف الستة التالية وهي:  تاء التأنيث الساكنةأدغم

﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 
﴿       ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 

                                          
 .٣٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص ١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٨٣ص، إيضاح الرموز للقباقبي ٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٢(
 .٥١بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٣(
 .١٨٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٤(
 .٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(



 

 

 ١٨ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿ :من قوله تعاىل يف التاء )بل( و )هل(أدغم الم    ﴾ ]٨:احلاقة][٣:امللك[، ﴿  

    ﴾]١٦:األعىل[ . 
  لــــــــللكل قد والتاء أدغمــــن  وه

  يف الطا فقـط) طب(و ) حز(بل تؤثـرون 
 

  )جعـل(لكـن بنـــون هـل ) ميض(وبل 

  بــال شــطط) شــم(هــار اب باإلظالبــو
 

﴿ : نحووأدغم الباء املجزومة يف الفاء       ﴾]٧٤:النساء[ . 

﴿ :من وأدغم الثاء يف التاء     ﴾و ﴿  ﴾ كيف جاء .  
﴿ : منوأدغم الدال يف الذال      ﴾]ويف الثاء يف ]١:مريم: ﴿   ﴾ ]آل 

 . ]١٤٥:عمران

                                          
 .١٨٧قباقبي ص،إيضاح الرموز لل٢٠٢مفردة احلسن البرصي ص)١(
 .٥٣، ٥٢ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٢(
 .٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٣٧١، مفردة احلسن ص ٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٠اقبي ص إيضاح الرموز للقب)٥(



 

 

 ١٩ احلسن البرصية ءراأصول ق
 

:  
 ﴿:دغم النون يف النون يفأ :يف كلمة. أ      ﴾ ]ها فقط دون غري]١٧:األحقاف.    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : ( هياًوقد وقع يف سبعة عرش حرف: يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ـــــو) ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح         ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
﴿، ]٢٣٥:البقــرة[      ﴾ ]١٨٥:البقــرة[،﴿         ﴾ ]٤-٣:الفاحتــة[ ،﴿   

   ﴾ ]ــرة ﴿ ،]٢:البق           ﴾ ]٢٣:لقــامن[ ﴿         ﴾ ]٢٨:غــافر[ ،
﴿            ﴾ ]ـــــــــــأ ﴿،]٤٠:النب      ﴾] ـــــــــــان ﴿، ]٤٣:الفرق    

   ﴾]١٦:نوح[ ،﴿       ﴾ ]٢٥٥:البقرة[ ،﴿           ﴾]٦:النـساء[،﴿   
 ﴾ ]١٤٣:األعــراف[،﴿    ﴾] ٣٥:طــه[، ﴿      ﴾]١٩:نــوح[،﴿    ﴾ 

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ، متحرك مثلههو إدغام حرف متحرك بـحرف )١(

﴿ فدخلاًالتقاء املدغم باملدغم خط. ١     ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
﴿ :يف ظهـار كـاموجـب اإلإذا التقيـا يف كلمـة فـ أن يكونا يف كلمتني. ٢     ﴾] ٢٠٠:البقـرة[، 
﴿و     ﴾] ٤٢:املدثر[. 

 :موانع اإلدغام الكبري
   .اً احلرف األول مشدد يكونأن. ١

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ، 

  . بالتنويناً األول مقرون يكون احلرفأن.٢

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾. 
 .١٠٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٢مفردة احلسن البرصي صانظر 



 

 

 ٢٠ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿ ،]٥٩:احلجر[       ﴾]٥٩:البقرة[،﴿     ﴾] ٣٧:البقـرة[، ﴿     ﴾]٢٥٤:البقـرة[، 
﴿          ﴾ ]١٨:آل عمران[ . 

 إذا األول ضــم) جيده(و) فز) (طب( )حم ( وااله يف إدغامه املـــــثلني 
 )محا( وزد ) طيبا) (فز(سلكــــكم  مناسكــــكم وما) شفا(والبا ببا 

 تالبمثيل كلمـــــة ال التا ) طب(و حيزنك مع تاء الضمري مسجـــــال

 :ظاتوملح
القـرص [فيجـوز يف حـرف املـد  ،لني حرفُإذاكان قبل احلرف املدغم حرف مد أو .١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] والتوسط واإلشباع      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[ 
عند إدغام املتامثلني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلـرف األول إال يف حالـة التقـاء  .٢

َّ الباء بالباء أو الفاء بالفاء ففيها يتعذر الروم واإلشامم النطباق الشفتنيامليم بامليم أو َ ََ 
 :وجتوز األوجه التالية بشكل عام يف اإلدغام

﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 

﴿وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو .ب      ﴾ ]١١:اجلمعة[. 
﴿: ثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحو. ج    ﴾ ]ثالثـة  :]١١:البقـرة

 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام
 ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

                                          
 .٣١، ٣٠، ٢٩ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(



 

 

 ٢١ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿ملجرور املسبوق بحرف مد نحو أربعة أوجه يف ا. هـ      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املسبوق بحرف مد ولـني أوحـرف لـني نحـو. و     

    ﴾ ]القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة دغام املحض معثالثة باإل  ]٦١:األنعام 
 .  ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال،باإلشامم مع القرص أو التوسط أو اإلشباع

 

 ﴿ :تــني مهــا كلم احلــسن إالمل يمــل   ⁄﴾ ]و]٤١:املطففــني ،﴿     ∇ ﴾ 
 .]١٢٤:طه[

﴿  ومل يمل الراء يف    ﴾ ]ثم ياء بدل األلف الراءكرسم امليم و، بل ض]٤١:هود . 
∗∈﴾، ﴿﴿:  قرأ باإلشامم يف كلـامت معينـة مثـل ﴾ ،﴿+ ﴾ ،﴿ >﴾ ،

﴿  +﴾،﴿& ﴾ ،﴿  % ﴾. 
 هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة، جزء الضمة يف البداية :واإلشامم

 . جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيهاوهو األقل، ويقدر بثلثها، ويليه

                                          
∇﴿ وحذف تنوين )١( ﴾٢٢راءات الشاذة للقايض ص  بعارض اإلبدال، انظر القاً اعتداداً ووقفً وصال ،

 .١٢٣، اإلحتاف للبناء ص٢٠٢،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٤احلسن البرصي صمفردة 
 .١٠٨، اإلحتاف للبناء ص٢٢٢، ٢١٢،إيضاح الرموز ص٢٠٤مفردة احلسن البرصي ص )٢(
 .١٧٠، اإلحتاف للبناء ص٢٦٤،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢١١مفردة احلسن البرصي ص )٣(



 

 

 ٢٢ احلسن البرصية ءراأصول ق

 ل يكــــــذبون قيل الست أشمـــــق )حتم(و ) دــــمحي) (من(وخيــــدعون 
و أسكنا) فتي (يمد ضـــــم اكرس  )جنا(و سـئ سيئت اخللف ) شم) (حز(

  

 

 : 
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ا كانـت متحركـة بـني ذمديـة إو واو أ َ

﴿ :قــرأنــه أال متحــركني، إ   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]ــشورى[و] ١٤٥:آل عمــران  ]٢٠:ال

﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]وكذلك اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء ﴿   ﴾]مـع ]٥٢:النـور 
 .كرس القاف

﴿ قرأ   ﴾] اهلاءإسكان ب]٧:الزمر . 

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

﴿ قرأ      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ قرأو    ﴾ ]بضم اهلاء دون صلة مع زيـادة مهـزة سـاكنة  ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف

  .قبلها 

 
 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء سن احلوقف 

                                          
 .٩٥، ٩٤بيت رقم ائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفو)١(
 .٤٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١١١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(



 

 

 ٢٣ احلسن البرصية ءراأصول ق

 ،﴾}   ﴿،﴾s﴾،﴿ ¿﴾،﴿ ´﴾،﴿ c ﴿،﴾? ﴿،﴾» ﴿:نحو
﴿ g﴾،﴿ ©﴾،﴿ Y﴾،﴿ =﴾،﴿ a﴾،﴿ ¹﴾،﴿ S﴾، ﴿ }﴾ 

 .تحيث وقع
﴿ :يها بالتاء وهـيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾حيـث وقعـت ،

﴿و    ﴾ وحيث وقعت ،﴿   ﴾ ]واً مع]٣٦:املؤمنـون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمـل[، 
﴿    ﴾]٣:ص[ ،﴿  ﴾]١٩:النجم[.   

 ﴿ووقف عىل الياء من    ﴾اً اختبار حيث وقع . 
﴿ يف  ووقف    ﴾ ]و]٨٢:القصص ﴿      ﴾ ياء عىل ال. 
﴿يف  لفاألبووقف   ﴾]٣١:الرمحن[،]٤٩:الزخرف []٣١:رالنو[. 

﴿ يف اً وأثبتها وقفًقرأ احلسن بحذف هاء السكت وصال    ﴾] ١٠:القارعة[. 
﴿قرأ احلسن          ﴾  ]حرف تنبيه واستفتاح-تخفيف الالم ب :]٢٥:النمل - 

ف تقـديره يـا و حمـذوجيوز الوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليها، واملنادى

                                          
 .١٣٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٣٩لبرش للبناء ص، إحتاف فضالء ا٢٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
بتنوين ثم دخـل عليهـا الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٣(

ًجمرورة مثل كعيل، فوقف أبو عمرو عىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقف ، وإنام كتبـت يف اٍّ
 .٢٤٦ عىل لفظ الوصل، انظر إيضاح الرموز صاًاملصحف نون

 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٤(
 .١٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٥(
 .١٤٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٤إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٦(



 

 

 ٢٤ احلسن البرصية ءراأصول ق

( هؤالء، ثم فعل أمر     ( ،وإذا وقف عىل ويبتدئ هبا بالضم) ( ابتدأ بيـاء ،)  
     (اللتقاء الساكننيًويتصل حرف الياء بالسني وصال . 

 : 
م تـدل عـىل املـتكلو  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
﴿ :يف املواضع التاليةن الياء اسكإ بسن احلقرأ     ﴾ و،حيث وقع﴿     ﴾ 

﴿و ،]١٢٢، ٤٧، ٤٠:البقرة[   ﴾ ]٢٨:نـوح[ و]٢٦:احلـج[و]١٢٥:البقرة[،﴿      ﴾ ] البقـرة

﴿ و،]٢٥٨:   ﴾ ]ـــــران ـــــام[و]٢٠:آل عم ﴿و، ]٧٩:األنع  ﴾]ـــــدة ﴿و ]٢٨:املائ   ﴾ 
ـــدة[ ﴿،]١١٦:املائ           ﴾] ٣٣:األعـــراف[، ﴿       ﴾ ]١٤٦:األعـــراف[، 
﴿        ﴾] ــــــــــراهيم ﴿ ،]٣١:إب        ﴾]ــــــــــريم ﴿  ،]٣٠:م     

   ﴾]ـــــوت ﴿ ،]٥٦:العنكب        ﴾]٤١:ص[،﴿        ﴾]ـــــر  ،]٥٣:الزم
﴿          ﴾] ٦٦:غافر[،﴿       ﴾]٢٨:امللك[. 

﴿ وأسكن ياء  ﴾ َوفتح ياء  ،حيث وقعت ََ َ﴿ ﴾ ]كحفص ]٢٨:امللك. 

ــاءأو ــكن ي ﴿ س ﴾ ــراهيم[ يف ــه[و]٢٢:إب ــل[و ]١٨:ط ــاء ]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النم ــتح ي َ، وف ََ َ
 .كحفص ]٦:الكافرون[

                                          
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(



 

 

 ٢٥ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿ قرأ و             ﴾ ]اًووقف ً وصالةساكن بإثبات الياء ]٦٨:الزخـرف ،
 .رصي حمذوفة يف املصحف الكويففهي ثابتة يف املصحف الب

ــــاء يف  ــــسن الي ــــتح احل ﴿ف        ﴾]ــــصف ﴿ ،]٦:ال         ﴾ 
 ﴿،]١٥٣:األنعام[       ﴾]٢٥:املائدة[،﴿         ﴾] ٣١:املائـدة[،﴿      ﴾ 
 ﴿ ،]٢٥:طه[      ﴾] ٥:نوح[. 

:   

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

﴿ : يفٍدون وقـف ً وصـالوسط اآلي يف سنوقد أثبتها احل     ﴾ ]١٩٧:البقـرة[، 
﴿     ﴾]٢٠:آل عمـــران[، ﴿    ﴾]١٧٥:رانآل عمـــ[، ﴿      ﴾] ٤٤:املائـــدة[، 
﴿   ﴾ ]٨٠:األنعام[ ،﴿ ﴾]١٩٥:األعـراف[، ﴿       ﴾ ]٢٢:إبـراهيم[، 
﴿       ﴾ ]٤٦:هود[، ﴿     ﴾]٧٨:هـود[، ﴿ ﴾]  ١٠٥:هـود[، ﴿    ﴾ 

ـــــــــــــف[ ﴿ ،]٦٦:يوس     ﴾ ]٦٢:اإلرساء[، ﴿      ﴾]٩٧:اإلرساء[، ﴿      ﴾ 
 ﴿ ،]١٧:الكهف[     ﴾ ]٢٤:الكهف[، ﴿   ﴾ ]٣٩:الكهف[، ﴿     ﴾ ] ٤٠:الكهـف[، 
﴿   ﴾ ]٦٤:الكهف[ ،﴿     ﴾ ]٦٦:الكهف[ ،﴿       ﴾ ]٩٣:طـه[، ﴿      ﴾ 

                                          
﴿ وذكر يف إيضاح الرموز فتح يا ٢٤٩إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(     ﴾]٥٢٩ انظر ص ]٢٩:طه. 
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٢(



 

 

 ٢٦ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿ ،]٢٥:احلــج[      ﴾]٣٦:لالنمــ[، ﴿      ﴾]١٣:ســبأ[، ﴿      ﴾]٣٨:غــافر[، 
﴿     ﴾ ]٣٢:الشورى[، ﴿      ﴾]٦١:الزخـرف[ ﴿     ﴾] ٤١:ق[ ،﴿    ﴾ 

 .]٨، ٦:القمر[

﴿ : يفاًال وقف ًوأثبت الياء يف رؤوس اآلي وصال      ﴾]٩:الرعد[ ﴿   ﴾ 
﴿، ]٤٥، ١٤:ق[و ،]١٤:إبـــراهيم[    ﴾]٤٠:إبـــراهيم[، ﴿   ﴾] ٤٥:ســـبأ[ و]٤٤:احلـــج[ 
﴿ ،]١٨:امللــــك[و ]٢٦:فـــاطر[و     ﴾]٣٤:القـــصص[، ﴿    ﴾ ]٢٣:يــــس[ ،
﴿     ﴾ ]٥٦:الصافات[، ﴿    ﴾] ١٥:غافر[ ،﴿    ﴾ ]٣٢:غافر[، ﴿     ﴾ 

ـــدخان[ ﴿، ]٢٠:ال       ﴾ ]ـــدخان ﴿ ]٢١:ال    ﴾]ـــر ،  ]٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦:القم
﴿   ﴾]١٧:امللــــك[، ﴿ ﴾] ٤:الفجــــر[، ﴿     ﴾] ٩:الفجــــر[ ،﴿ ﴾ 

﴿ ،]١٥:الفجر[  ﴾] وما بقي من رؤوس اآلي سأذكره يف الفرش يف مكانه .]١٦:الفجر
 .إن شاء اهللا

﴿يف كلمةحذف الياء      ﴾ ]اً ووقفًوصال ]٣٦:النمل. 
 ،اً بكيفية ختـالف حفـصسنها احلأرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 

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



 

 

 ٢٧ احلسن البرصية ءراأصول ق

- ﴿   ،   ،   ﴾ و ﴿   ،   ،   ﴾ ن اهلاءاسكقرأها بإ .  
﴿  قرأ-   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿  قرأ-    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
﴿ أرق -   ﴾حيث وقعت،ن الطاءاسكفتح اخلاء وإ ب . 
﴿  قرأ-       ﴾  بفتح التاء وكرس اجليمقعوحيث ، . 

﴿  قرأ-     ﴾  بحذف األلف والياءقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-         ﴾  بالفتح بدل تنوين الضمقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾ بإسكان الكافقعوحيث  املتصل بضمري الغائبة ، . 
﴿  قرأ-  ﴾نحـوقـعوحيـث بإسـكان الـسني  ري إىل ضم املضافة ،: ﴿     ﴾ ،
﴿    ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾ . 

                                          
 .١٧٤، اإلحتاف للبناء ص٢٦٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٣٢١ ص، اإلحتاف للبناء٤٤٦إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٢(
 .٢٧٧، اإلحتاف للبناء ص٣٨٨إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٣(
 .٣٤ القراءات الشاذة للقايض ص ،٢٥ امليرس خلاروف ص )٤(
 .٢٦٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٢٦٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٢٦٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٢٧٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 . كحفص﴾ U ﴾،﴿ # ﴾،﴿ } ﴾،﴿ N ﴿، وقرأ ٢٧٤وز للقباقبي ص إيضاح الرم)٩(



 

 

 ٢٨ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿  قرأ-    ﴾  باملد واهلمزقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾  بإسكان الباءقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-   ﴾  بسكون الالمقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾  و بدل الياء وفتح النون  يف موضع الرفع، بواقعوحيث. 
﴿  قرأ-   ﴾ كيف جاء بكرس احلاء . 
﴿  قرأ-   ﴾  بفتح اهلمزةقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-   ﴾  بضم الراءقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾  فتح الياء، بت مفردةقعوحيث . 
﴿  قرأ-    ﴾  كرس الصاد، بقعوحيث . 
﴿ قرأ -   ﴾  بفتح الغنيقعوحيث ، . 

                                          
 .٣١١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٢٧٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٢٦٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٢٨٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٢٩٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٣١٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٣١٧لرموز للقباقبي ص إيضاح ا)٧(
 .٣٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 .٣٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٩(
 .٣٧٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١٠(



 

 

 ٢٩ احلسن البرصية ءراأصول ق

﴿  قرأ-     ﴾  اجلمع، بقعوحيث . 
﴿  قرأ-   ﴾  اإلفراد، بقعوحيث . 
﴿  قرأ-  ﴾  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياءب، قعوحيث  . 
﴿  قرأ-     ﴾ ]كرس الياء ب،]٢١، ٩:مريم . 

 :ملحوظة
 :لنقل عنه يف كيفية قراءة الكلامت التاليةاختلف ا

- ﴿ Ç﴾ ]إسكاهنا، أوضم السني، ب]١٩٦:البقرة  . 
- ﴿  q﴾ ]بكرس الباء، أو فتحها ]٢١٧:البقرة ،. 
 .، بزيادة هاء مضمومة، أو بدوهنا ]٢٣٧:البقرة[ ﴾¿  ﴿ -
- ﴿ Á ﴾ ]بفتح الواو، أو إسكاهنا ]٢٣٧:البقرة ،. 

                                          
 .٣٨٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٣٩٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٤٦٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 . بكرس اهلاء٥١٣يضاح صيف اإل، وقال ٣٧٦ اإلحتاف ص ،٣٧٣انظر املفردة ص )٤(
 .٣٠حمد خاروف ص ملامليرس  )٥(
 .٣٤امليرس ملحمد خاروف ص )٦(
 .٣٨امليرس ملحمد خاروف ص )٧(
 .٣٨امليرس ملحمد خاروف ص )٨(



 

 

 ٣٠ احلسن البرصية ءراأصول ق

- ﴿   ﴾ ]بكرس الشني، أو ضمها]٢١:األنبياء ، . 
    - ﴿     ،       ،   ﴾ ]ضم الضاد أو فتحها، ب]٥٤:الروم . 

- ﴿  ﴾ ]بفتح اخلاء، أو كرسها]١٠:الصافات ، . 
- ﴿  ﴾ ]بتخفيف امليم، أو تشديدها]٢:اهلمزة ، . 
 

                                          
 .٦٨، القراءات الشاذة للقايض ص٣٩١،املفردة ص ٣٩١،اإلحتاف للبناءص٥٣١يضاح صاإل )١(
 .٤٢٩، واملفردة ص٤٤٥اف للبناءص ،اإلحت٥٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٧٧، القراءات الشاذة للقايض ص٤٧١،اإلحتاف للبناءص٦١٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٥٦٧، املفردة ص٥٩٩،اإلحتاف للبناءص٧٣٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(



 

 ٣١ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      كرس الدال      

 ٤و ٣     
 )مثلني كبري  ( إدغام امليم يف امليم 

 وجيوز يف حرف املد ثالثة العارض لإلدغام
  اإلشباع. ٣ التوسط . ٢ القرص .١  

     

٥    بالياء املضمومة وفتح الباء    

٦ 
  

    
  النصب والتنوين فيهامحذف أل التعريف وب

  
    

٧    املوضعني( ًكرس امليم وصلتها بياء وصال(    

 
  احلسنقراءة  ــــــــــــــــــــانالبيـ رواية حفص اآلية
٢   بالنصب والتنوين    
٢      إدغام اهلاء يف اهلاء    
٣    ًضم امليم وصلتها بواو وصال       
٤   ًضم امليم وصلتها بواو وصال    
٥   بياء وصالكرس امليم وصلتها ً    
٦    ًكرس امليم وصلتها بياء وصال    
٦      ًضم امليم وصلتها بواو وصال        



 

 ٣٢  قراءة احلسن البرصي

٦     ًضم امليم وصلتها بواو وصال      
٧    ًكرس امليم وصلتها بياء وصال    

٧     ًكرس امليم وصلتها بياء وصال     
٧     ًكرس امليم وصلتها بياء وصال     

٧   
 فتح الغني  .١:   أوجه ثالثة

 ضم الغني .٢                  
   بالعني املضمومة بدل الغني املكسورة.٣    

  
  
  

٧    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
٨   ًضم امليم وصلتها بواو وصال    
٩    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
١٠    ًكرس امليم وصلتها بياء وصال    

١١   
لالم يف إدغام او، إشامم كرسة القاف الضم

∈  ً، وضم امليم وصلتها بواو وصالالالم  

١٢   ًضم امليم وصلتها بواو وصال     

١٣   
إدغام الالم يف ، وإشامم كرسة القاف الضم

∈  ً، وضم امليم وصلتها بواو وصالالالم  

١٣   ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
١٤     ًكرس امليم وصلتها بياء وصال     
١٤   ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
١٥   ًكرس امليم وصلتها بياء وصال   

١٥     ًضم امليم وصلتها بواو وصال       



 

 ٣٣ قراءة احلسن البرصي 

١٥     ًها بياء وصالكرس امليم وصلت     

١٦    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
١٧   ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
١٧     ًكرس امليم وصلتها بياء وصال    
١٧     ًضم امليم وصلتها بواو وصال       
١٧     إسكان الالم    

١٨    ًضم امليم وصلتها بواو وصال    
١٩    إسكان الالم    

١٩    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
١٩   ًكرس امليم وصلتها بياء وصال   

١٩   القاف قبل العني     
٢٠   كرس الياء واخلاء والطاء مع تشديدها   
٢٠      ًضم امليم وصلتها بواو وصال      
٢٠   ًضم امليم وصلتها بواو وصال   

٢٠    ًكرس امليم وصلتها بياء وصال    

٢٠    
   

 إدغام الباء يف الباء 
 ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال

   
   

٢٠      ًوصالكرس امليم وصلتها بياء      
٢١   ًضم امليم وصلتها بواو وصال    

٢١    ًواو وصالضم امليم وصلتها ب     



 

 ٣٤  قراءة احلسن البرصي

٢١     ًضم امليم وصلتها بواو وصال      

٢٢     إدغام الالم يف الالم     

٢٢  ًضم امليم وصلتها بواو وصال    

٢٢   ًضم امليم وصلتها بواو وصال    

٢٣  ًا بواو وصالضم امليم وصلته   
٢٣    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
٢٣  ًضم امليم وصلتها بواو وصال   
٢٥    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
٢٥    ًضم امليم وصلتها بواو وصال     
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠      إدغام النون يف النون بغنة      

٣٠      إدغام امليم يف امليم بغنة      
٣١    ضم العني وكرس الالم      
٣١    م امليمض    

٣٣     
  وامليم  وكرس اهلاءً ياء اهلمزةإبدال

  ًصلتها بياء وصالو    

٣٣     إدغام امليم يف امليم     

٣٧    إدغام امليم يف امليم    

٣٧      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٣٨      
 اء بدون تنوين فتح الف

  ًوكرس امليم وصلتها بياء وصال
     



 

 ٣٥ قراءة احلسن البرصي 

٤٠   الياء و  األلفحذف Τ   

٤٠    إسكان الياء    

٤٠     ًإثبات الياء وصال       
٤١     ًإثبات الياء وصال      
٤٧    حذف األلف والياء Τ   

٤٧    إسكان الياء    

٤٩ 
   

   
 إدغام النون يف النون   

    
٥١    ام الذال يف التاء إدغ   
٥٤      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٨     
وبتاء مكسورة عىل ف وبألباملد واهلمز 
 ًضم امليم وصلتها بواو وصالاجلمع، و    

٥٩   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٦١   التنوينفتح الراء بدل    

٦٢      
 فتح الفاء بدون تنوين 
  ًالوكرس امليم وصلتها بياء وص

     

٦٧     بدال الواو مهزةإ     

٧٠   
بدل   ضمميم مضمومة وكرس الباء وتنوين

  ةالفتح    
٧٤   إسكان اهلاء   



 

 ٣٦  قراءة احلسن البرصي

٧٧      بغنةإدغام امليم يف امليم       

٧٩        الباء يف الباءإدغام       
٨٠    إدغام الذال يف التاء    
٨٣     إدغام الالم يف الالمحذف األلف والياء ثم     

٨٣    التاء لبالياء بد     
٨٣   ورة بدون تنوينقصبألف م    

٨٥    ضم التاء وفتح القاف وتاء مكسورة مشددة    
٨٥     واهلاء وحذف األلفتشديد الظاء     
٨٥     األلففتح اهلمزة وإسكان السني وحذف    
٨٥   إسكان اهلاء   

٩١   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  دغام الالم يف الالمإو  

٩١   إسكان اهلاء   

٩١    ضم التاء وفتح القاف وتاء مكسورة مشددة    
٩٢        إدغام الدال يف اجليم       
٩٢    إدغام الذال يف التاء   

٩٧    
فتح اجليم والراء ثم ألف ومهزة مكسورة 

 مع املد املتصلمن غري ياء،      

٩٨ r إسكان السني     

٩٨    
فتح اجليم والراء ثم ألف ومهزة مكسورة 

 مع املد املتصلمن غري ياء،      



 

 ٣٧ قراءة احلسن البرصي 

١٠٠   
ال بضم العني بعدها واو وهاء مكسورة 

  ألف

١٠٢      بواو بدل الياء وفتح النون      

١٠٤    بالتنوين يف الوصل  
١٠٦   بالتاء املفتوحة بدل النون وفتح السني    

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١١١     
 ياء وكرس اهلاء إسكان ال

 ًكرس امليم وصلتها بياء وصالو   

١١٢   إسكان اهلاء   

١١٢       فتح الفاء بدون تنوين      

١١٤      إدغام امليم يف امليم      

١١٥    فتح التاء والالم املشددة    
١١٧    إدغام الالم يف الالم    

١٢٠     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٢٠       إدغام امليم يف امليم      

١٢٢    حذف األلف والياء Τ   

١٢٢    إسكان الياء    

١٢٤    إدغام الالم يف الالم    
١٢٥  فتح اخلاء   

١٢٥       إدغام امليم يف امليم       



 

 ٣٨  قراءة احلسن البرصي

١٢٥    إسكان الياء    
١٢٨    وفتح النون  مديةياءثم   الثانيةكرس امليم    

١٣١     إدغام الالم يف الالم    

١٣٣      إدغام الالم يف الالم      

١٣٣     عىل الواحدبدل اهلمزة ياء حذف األلفني ثم  

١٣٧   إسكان اهلاء   

١٣٩   إسكان اهلاء   

١٤٠  ًء ياءإبدال التا  
١٤٠      إدغام امليم يف امليم      

١٤٣     إدغام امليم يف امليم     
١٤٥       إدغام الباء يف الباء       

١٥٢   ًبالياء وصال      
١٥٨   الياء وتشديد الطاء وإسكان العنيب   
١٦١         ضم التاء املربوطة        
١٦١       ضم السني       
١٦١     اًإبدال الياء واو    
١٦٥   بالتاء بدل الياء   

١٦٥   
  

 هام كرس اهلمزة في  
   

١٦٦      إدغام الذال يف التاء      



 

 ٣٩ قراءة احلسن البرصي 

١٦٨    إسكان الطاء فتح اخلاء و    

١٧٠   إشامم كرسة القاف الضم  
∈  إدغام الالم يف الالمو  

١٧٥    
      

 إدغام الباء يف الباء   
      

١٧٦     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

١٧٧     ضم الراء     
١٧٧       وضم الراءمكسورة ختفيف النون      
١٧٧     اًلياء واوإبدال اضم الراء و    

١٨٢  فتح الواو وتشديد الصاد   

١٨٤ 
  

  
 

 ضم التاء بال تنوين
  ثم إدغامها يف امليمكرس امليمو

 فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح النون

  
  

  
١٨٤   إسكان اهلاء   

١٨٥     فتح الراء ) (  إدغام الراء يف الراءثم     

١٨٥      فتح الكاف وتشديد امليم      
١٨٩     كرس احلاء     
١٨٩       وضم الراءمكسورة ختفيف النون      

١٩١    
    

 إدغام الثاء يف الثاء   
     



 

 ٤٠  قراءة احلسن البرصي

١٩٤      إسكان الراء      

١٩٦ £ ،Ü امفيه(  كرس احلاء (    
١٩٦     ضم التاء     

١٩٧ !،£ ، Ü فيها  ( كرس احلاء(     
١٩٧     تنوين ضم مع اإلدغام     
١٩٧   تنوين ضم مع اإلدغام    
١٩٧   مع االخفاءتنوين ضم   
١٩٧   ًبالياء وصال   
٢٠٤   فتح الياء واهلاء   
٢٠٤   ضم اهلاء   
٢٠٤   هلاءإسكان ا   

٢٠٥    فتح الياء    
٢٠٥     ضم الثاء      
٢٠٥     ضم الالم     

٢٠٦   
  إشامم كرسة القاف الضم

 ∈  إدغام الالم يف الالمو

٢٠٨    إسكان الطاء فتح اخلاء و    
٢١٠    فتح التاء وكرس اجليم    
٢١١    حذف األلف والياء    

٢١٣     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    



 

 ٤١ قراءة احلسن البرصي 

٢١٣      إدغام الفاء يف الفاء     

٢١٦   ثالثة مواضع  ( إسكان اهلاء (   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢١٨    اًباهلاء وقف    

٢٢١      ضم التاء       
٢٣١     ءإدغام الدال يف الظا     
٢٣١      إدغام اهلاء يف اهلاء وإبدال الواو مهزة      

٢٣١    اًباهلاء وقف    
٢٣٣    براءين األوىل مفتوحة والثانية ساكنة بال مد      
٢٣٥      إدغام احلاء يف احلاء      

٢٣٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٣٦      وضعني امل(  مع القلقلة إسكان الدال(    

٢٤٣     إدغام الالم يف الالم     
٢٤٥    ضم الفاء ووتشديد العني حذف األلف    
٢٤٦    حذف األلف والياء    

٢٤٧     إدغام الالم يف الالم     

٢٤٨     إدغام الالم يف الالم     

٢٤٩     إدغام اهلاء يف اهلاء      

٢٤٩    إدغام الواو يف الواو    

٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   



 

 ٤٢  قراءة احلسن البرصي

٢٥٤     إدغام الياء يف الياء      

٢٥٤   بدل تنوين الضمةفتح     
٢٥٤   بدل تنوين الضمةفتح     
٢٥٤   بدل تنوين الضمةفتح     
٢٥٥    فتح الياء    
٢٥٥     فتح امليم     

٢٥٥     نيإدغام العني يف الع     

٢٥٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٥٥   إسكان اهلاء   

٢٥٦   ضم الشني   

٢٥٧      املوضعني ( إسكان الالم(     
٢٥٨   ًحتذف وصال (إسكان الياء(   

٢٥٩     اهلاءإسكان    
٢٥٩   ،     نيوضعامل(إدغام الثاء يف التاء(   ،    
٢٥٩     إدغام الثاء يف التاءو إدغام الالم يف الالم      
٢٥٩     فتح النون وضم الشني ثم راء بدل الزاي      
٢٦١        ام التاء يف السنيإدغ        
٢٦١   حذف األلف وتشديد العني   
٢٦٢       فتح الفاء بدون تنوين      



 

 ٤٣ قراءة احلسن البرصي 

٢٦٥    ن الكافاسكإ    
٢٦٦   بألف عىل اجلمع    

٢٧١      إسكان العني     

٢٧١   إسكان اهلاء   

٢٧١    إسكان الراء    
٢٧٤       فتح الفاء بدون تنوين      

٢٧٥     مواضع ٣( باملد واهلمز (   ،    ،
   

٢٧٥    اءتاء ساكنة قبل اهل    

٢٧٦      باملد واهلمز    
٢٧٧       فتح الفاء بدون تنوين      

٢٧٨     إسكان الياء     

٢٧٨      باملد واهلمز    
٢٧٩    مكسورة فتح اهلمزة ثم ياء ساكنة ثم قاف      

٢٨٠    إسكان الظاء    
٢٨٠    تشديد الصاد   
٢٨٢     كرس الالم     
٢٨٢     كرس الالم     
٢٨٢     إسكان الذال وختفيف الكاف     



 

 ٤٤  قراءة احلسن البرصي

٢٨٢     ضمبتنوين    
٢٨٢    ضمبتنوين   
٢٨٣    ضم الكاف وتشديد التاء وألف بعدها      
٢٨٥ u ،{  املوضعني ( إسكان السني(     

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    فتح الياء    
٢     فتح امليم     

٣     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

٣    فتح اهلمزة    

٩    بالتنوين     
٩    فتح السني    
٩   فتح بدل الفتحةتنوين     
١٣      بالتاء بدل الياء      
١٥    ضم الراء    
١٨       كرس اهلمزة       

١٨       إدغام  الواو يف الواو        

٢٠    إسكان الياء    



 

 ٤٥ قراءة احلسن البرصي 

٢٠    ًإثبات الياء وصال      
٢٥   بالنصب والتنوين    

٢٨   
 مفتوحة ياءوكرس القاف ثم فتح التاء 

  ألف ال بمشددة  

٢٩      إدغام امليم يف امليم      

٣٥    اًباهلاء وقف    
٣٧      ختفيف الفاء     
٣٩   إسكان اهلاء   
٤١     إدغام  الكاف يف الكاف     

٤٧    إدغام  الالم يف الالم    
٤٨     بالنون بدل الياء     

٤٨    فتح اهلمزة    

٤٩   الياء و  األلفحذف    
٤٩     إدغام الدال يف اجليم     

٤٩   
 ومهزة  املتصلألف بعد الطاء مع املد

 مكسورة بدل الياء    

٥٠   ًإثبات الياء وصال     
٥١       إدغام  اهلاء يف اهلاء       

٥٢    
 

 إدغام  النون يف النون
   

 

٥٩     إدغام  الالم يف الالم    



 

 ٤٦  قراءة احلسن البرصي

٦١    اًباهلاء وقف   
٦٢   )يف املوضعني  (إسكان اهلاء  )اًمع(   
٦٥    فتح اهلمزة    

٦٦      تسهيل اهلمزة   †  

٧٣      
 اً الثانية ألف اهلمزةزيادة مهزة استفهام وإبدال
 مع اإلشباع     

٧٥    )يف املوضعني(إسكان اهلاء  )اًمع(   
٧٩     إدغام الالم يف الالم    

٧٩    
  فتح التاء وتسكني العني 
 وختفيف الالم وفتحها   

٨١    كرس الالم    
٨١     بدل التاء وألف بعدها مفتوحةنون       

٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٣     إدغام امليم يف امليم     
٨٣    بالتاء بدل الياء    
٨٥       إدغام الغني يف الغني      

٨٥   إسكان اهلاء   

٩٣    املوضعني ( الياء األلف وحذف(    

١٠٣    اً وقفهلاءبا    
١٠٦       إدغام الباء يف الباء       

١٠٧     إدغام اهلاء يف اهلاء      



 

 ٤٧ قراءة احلسن البرصي 

١٠٩    فتح التاء وكرس اجليم    
١١٥    بالتاء بدل الياء    
١١٥     بالتاء بدل الياء    
١١٩      تسهيل اهلمزة   †  
١٢٠     بالتاء بدل الياء    

١٢٤    
    

  إدغام الذال يف التاء
 إدغام الالم يف الالم و

  
      

١٢٤    وحذف األلف والم ساكنة قطعمهزة    
١٢٤    كرس الزاي    
١٢٥    مهزة قطع والم ساكنة وحذف األلف   
١٢٥   فتح الواو    

١٣٠      باملد واهلمز    

١٣٢    
   

 إدغام الالم يف الالم   
    

١٤٢       كرس امليم       
١٤٥    )املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء  )اًمع(    

١٤٥    )املوضعني، إسكان اهلاء، بدون صلة  )اًمع    

١٤٦   
ة ثم مهزة مكسورمع املد  مزة اهللألف بد

(يقف عليها بالياء وء مكان اليا (    

١٤٦    ضم الراء   



 

 ٤٨  قراءة احلسن البرصي

١٤٦    كرس اهلاء    

١٤٧    ضم الالم     

١٥٠   إسكان اهلاء   
١٥١      إدغام  الباء  يف الباء      

١٥٢    
   

 إدغام الدال يف الصاد   
   

١٥٢     إدغام الذال يف التاء      

١٥٣      فتح التاء والعني وءاتإدغام الذال يف ال      

١٥٣     ألوىلواو احذف الضم الالم و    

١٥٦   ختفيف الزاي    
١٥٦    بالياء بدل التاء    
١٥٧    بالياء بدل التاء    
١٦١    ضم الياء وفتح الغني    

١٦٢   ضم الراء   
١٦٤       إدغام  الالم يف الالم      
١٦٧      إدغام  النون يف النون     

١٦٧     
  إشامم كرسة القاف الضم

∋ إدغام الالم يف الالمو     

١٧٠       فتح الفاء بدون تنوين      

١٧٣    إدغام  الالم يف الالم    



 

 ٤٩ قراءة احلسن البرصي 

١٧٣    إدغام الدال يف اجليم    

١٧٤   ضم الراء   
١٧٥   ًإثبات الياء وصال     
١٧٦     إدغام  الالم يف الالم      

١٧٩   ة ضم الياء وفتح امليم وتشديد الياء مكسور    
 إسكان السني  « ، ´ ١٧٩    
١٨٠     إدغام  اهلاء يف اهلاء    
١٨١     إدغام الدال يف السني     
١٨٣     إدغام الدال يف اجليم      
١٨٨   بدل التاءبالياء  
١٩٣+ 
١٩٤          إدغام الراء يف الراء       

١٩٤    إسكان السني    
١٩٥      إدغام  العني  يف العني     

١٩٨   ياإسكان الز   

 
 اءة احلسنرق  ـــانالبيــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٢   فتح احلاء   
٤       إدغام اهلاء  يف اهلاء      

٥    ألف بعد الالم   



 

 ٥٠  قراءة احلسن البرصي

٦          إدغام الفاء  يف الفاء          

٩     كرس الالم     

٩     كرس الالم     
٩    كرس الالم    
١٠     ضم الياء     

١١   فتح الواو وتشديد الصاد   

١٢   رهوكسفتح الواو وتشديد الراء م    

١٢  رهود مكسفتح الواو وتشديد الصا   

١٢     كرس الراء بدون تنوين     
١٢    تنوين كرس    

١٣    بالنون بدل الياء    
١٤    بالنون بدل الياء    
١٩   فتح الياء املشددة    
١٩          إدغام الفاء  يف الفاء          

٢٢    إدغام الدال يف السني    

٢٣    إدغام الدال يف السني    

٢٤       كرس الصاد       

٢٥         املوضعني( كرس الصاد (        
٢٥    كرس الصاد    

٢٥   فتح اهلمزة والصاد   



 

 ٥١ قراءة احلسن البرصي 

٢٩     
لتاء كرس او ضم التاء األوىل وفتح القاف
  ةالثانية مشدد   

٣٣   ألف بعد العني    
٣٤      إدغام الباء يف الباء      

٣٤  
  

  إدغام النون يف النون
  

٣٦    
    

 إدغام الباء يف الباء   
    

٤٠      إدغام امليم يف امليم      

٤٠     ضاد حذف األلف وإسكان ال      
٤٢      إدغام الالم يف الالم     
٤٢  السنيدفتح التاء وتشدي   
٤٤    بالياء بدل التاء    

٤٦     بالتنوين    
٥٦      إدغام التاء يف اجليم       
٥٨    إسكان العني    

٦١   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٦٤    
 

 إدغام الالم يف الالم   
 

٧٣     التاء بالياء بدل   



 

 ٥٢  قراءة احلسن البرصي

٧٤      إدغام الباء يف الفاء      

٧٧   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٧٧       إدغام الالم يف الالم     

٨١       إدغام التاء يف الطاء      

٨٧   ب والتنوينبالنص    
٩٠      ويقف باهلاء بالفتحمنونةمربوطة تاء ،   
٩٠    بدون ألف     

٩١ 
  

    
 إدغام الثاء يف الثاء

  
     

٩٢     املوضعني ( باملد (    
٩٢        املوضعني  ( إدغام الراء يف الراء (       

٩٢   إسكان اهلاء   
٩٢     إدغام الراء يف الراء     

٩٤     
 ثاء بدل الباء وباء مشددة بدل الياء

 ) املوضعني  (  ثم تاء بدل النون     

٩٤     حذف األلف    

٩٤ 
  
 

 إدغام الكاف يف الكاف
  
  

١٠٢    كرس الالم    



 

 ٥٣ قراءة احلسن البرصي 

١٠٥     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

١٠٨   إسكان اهلاء   
١٠٩      تسهيل اهلمزة   †  

١١٥      إسكان اهلاء و إدغام النون يف النون      

١١٥     ،دون صلة إسكان اهلاء    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١١٧      اد وباإلفرضم اهلمزة     
١١٨       إدغام الالم يف الالم        
١٢٣       إسكان الياء      
١٢٣      إسكان الياء     
١٢٤   إسكان اهلاء   
١٢٤       لنونإدغام النون يف ا       

١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٨    
فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف 

 بعدها وفتح الالم    

١٣٦    ضم النون وكرس الزاي     

١٣٦     وكرس الزاياهلمزة ضم     
١٣٦      إسكان السني     
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     



 

 ٥٤  قراءة احلسن البرصي

١٤٠    ضم النون وكرس الزاي     

١٤١     
  

 ثم إدغام النون يف النون    
  

١٤٢   إسكان اهلاء   
١٤٥   فتح الراء   

١٤٨   لالمفتح الظاد وا   
١٥٠      املوضعني ( إسكان السني (     

١٥٠  
  

  إدغام النون يف النون
  

١٥٢     إسكان السني     
١٥٢     بالنون بدل الياء     

١٥٣     ل يف السنيإدغام الدا     
١٦١    باملد واهلمز     
١٦٢      إدغام امليم يف امليم       

١٦٣       إدغام الكاف يف الكاف       

١٦٦       ضم اهلمزة وكرس الزاي       
١٦٧   إدغام الدال يف الضاد   
١٧٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٧١     إسكان السني     
١٧٢     بدل الياءبالنون        



 

 ٥٥ قراءة احلسن البرصي 

١٧٤     إدغام الدال يف اجليم      

١٧٦   إسكان اهلاء   

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إسكان الراء    
١    إدغام امليم يف امليم    
 ضم الراء » ٢     

٢   إسكان النون   
٣     إسكان الصادوفتح النون    

٤    إسكان الكاف وختفيف الالم    

٥        املوضعني ( كرس الصاد (       

٥   إسكان اهلاء   

٦     الالمضم       

٨   إسكان النون   
١١    اً وقفباهلاء    
١٢   الياء و  األلفحذف    

١٢     إسكان السني     

١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣       إدغام العني  يف العني       



 

 ٥٦  قراءة احلسن البرصي

١٥     املوضعني ( لدال يف اجليم إدغام ا(      

 ضم الراء ¾ ١٦   
١٦      إسكان الالم     
١٧     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٩     
     

  )املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم     
     

٢٥     فتح الياء فيهام      

٢٧    
بياء مضمومة بدل التاء وإسكان القاف وفتح 

  وضم الالم   خمففةالباء    
٢٧       إدغام الالم  يف الالم      

٢٨      إسكان الياء     

٣١     أللفاياء بدل الب و التاءبكرس    

٣١     كرس اجليم     
٣١       فتح الياء       

٣٢     
إذا وقف عىل ، وكرس النون وحذف اهلمزة

) ( إبتدئ بـ)  (مكسورةهبمزة  ِ    

٣٢      إدغام الكاف  يف الكاف      

٣٢   الياء و  األلفحذف    

٣٢     تنوين نصب     
٣٢        إدغام الدال يف اجليم         

٣٢    إسكان السني    



 

 ٥٧ قراءة احلسن البرصي 

٣٣     إسكان القاف وختفيف التاء      
٣٣     إسكان الصاد وختفيف الالم     
٣٣     ختفيف الطاء وإسكان القاف      

٤١     إدغام الالم يف الالم     
٤١     ام امليم يف امليمإدغ      

٤٢   ضم احلاء   

٤٤    ًإثبات الياء وصال     

٤٥   إسكان اهلاء   

٤٦      إدغام امليم يف امليم      

٤٦    فتح اهلمزة    
٤٦   إدغام اهلاء يف اهلاء   
٤٧    فتح اهلمزة    

٤٨     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

٥٢    إدغام النون يف النون    

٥٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٧    إبدال الواو مهزة    

٥٨    إبدال الواو مهزة    

٦٠   إسكان الثاء وفتح الواو     

٦٠     إسكان الباء    



 

 ٥٨  قراءة احلسن البرصي

٦٠    كرس التاء     

٦٢ 
   

   

 ًكرس امليم وصال
  وضم احلاء 

    
   

٦٣    
   

 ًكرس امليم وصال
  وضم احلاء 

    
   

٦٦    فتح اهلمزة    

٦٧      ألف بعد الالم وكرس التاء واهلاء     
٦٨    فتح اهلمزة    

٦٩       فتح الفاء بدون تنوين      

٧٠   حذف األلف والياء    
٧٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٧٢   حذف األلف والياء    
٧٣      إدغام الثاء يف الثاء       

٧٦    إدغام اهلاء يف اهلاء    

٧٧   إدغام الدال يف الضاد   
٧٧+ 
٧٨     إدغام الالم يف الالم     

٧٨   حذف األلف والياء    
٨٩   ختفيف القاف   

٨٩     إدغام الراء يف الراء     



 

 ٥٩ قراءة احلسن البرصي 

٨٩     إدغام الكاف يف الكاف    

٩٥      إدغام امليم يف امليم      

٩٦     ضم الطاء وإسكان العني بدون ألف     

٩٧      م يف امليمإدغام املي      

٩٩      إدغام امليم يف امليم      
١٠٠       إدغام الكاف يف الكاف        

١٠٢      إدغام الدال يف السني      

١٠٤   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

١٠٥       كرس الضاد وإسكان الراء    

١٠٦     
    

 إدغام التاء يف التاء    
    

١٠٧     الياء حذفم وفتح الالشدد الواو وفتحها و       
١١٠    فتح اهلمزة    
١١٠     إدغام الذال يف التاء     

١١٠   
 ومهزة  املتصلألف بعد الطاء مع املد

 مكسورة بدل الياء    

١١٠      إدغام الذال يف التاء      
١١٠   حذف األلف والياء    
١١٣      إدغام الدال يف الصاد      

١١٦     إسكان الياء    



 

 ٦٠  قراءة احلسن البرصي

١١٦      إدغام امليم يف امليم     

١١٦      إدغام امليم يف امليم      

١١٩      إدغام اهلاء يف اهلاء      

١٢٠   هلاءإسكان ا   

 
 قراءة احلسن  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      كرس الدال      

١     إسكان الالم     
٣   إسكان اهلاء   

٣      إدغام امليم يف امليم      

٧       إدغام الكاف يف الكاف       

١٢   بالنصب والتنوين    
١٣   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٤      فتح الياء     

١٦   فتح الياء وكرس الراء   
١٧      إدغام الواو يف الواو     

١٧   إسكان اهلاء   

١٨   املوضعني  ( إسكان اهلاء (   



 

 ٦١ قراءة احلسن البرصي 

٢١      إدغام امليم يف امليم      

٢١       إدغام الباء يف الباء       

٢٢    إدغام الالم يف الالم    

٢٧      
 (ضم الباء  ( 

 إدغام الباء يف الباءثم      

٢٧   ضم النون الثانية   
٣٠       إدغام الباء يف الباء       

٣١    فتح الغني    
٣٤        إدغام الالم يف الالم        

٣٤       إدغام الدال يف اجليم       
٣٩     إسكان الالم     
٤٤    فتح الغني    
٤٥      كرس الدال      

٤٧    فتح الغني    
٤٨       فتح الفاء بدون تنوين      

٤٩       إدغام الباء يف الباء       

٥٠      املوضعني ( إدغام الالم يف الالم(     

٥٣     تشديد التاء    
٥٥    ًإبدال التاء األوىل ياءإسكان الالم و     



 

 ٦٢  قراءة احلسن البرصي

٥٦     إدغام الدال يف الضاد     

٥٧   
إسكان القاف مقلقلة وضاد مكسورة خمففة 

 بدل الصاد
  

٥٧   إسكان اهلاء   

٥٩        
 واو يف الواوإدغام ال

  إدغام امليم يف امليمو    

٥٩     إسكان الالم    

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٠      إدغام امليم يف امليم      

٦١   إسكان اهلاء   

٦١       إدغام التاء يف التاء      

٦١ G إسكان السني    

٦٢    فتح القاف    

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٣     إسكان الالم    

٦٣      ياء ساكنة بدل األلف وبعدها تاء مفتوحة      

٦٤    وختفيف اجليم خمفاهإسكان النون     

٦٦    إدغام الباء يف الباء    

٦٦   إسكان اهلاء   

٧١       بواو وفتح النون      



 

 ٦٣ قراءة احلسن البرصي 

٧١     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٣   املوضعني  ( إسكان اهلاء (   

٧٣   فتح النون   

٧٣     فتح الواو       

٧٤   ضم الراء   
٧٥     إدغام امليم يف امليم     

٧٦    إدغام الالم يف الالم     
٧٧    المإدغام الالم يف ال     
٧٩    إسكان الياء    

٨٠   ًإثبات الياء وصال     

٨٣     النونلبالياء بد      

٨٣      تنويندون بكرس التاء      

٨٣   النونلبالياء بد    

٩١   فتح الدال    

٩٢   باجلمع – مفتوحة بعد الالم اًزاد واو-   
٩٣      إدغام امليم يف امليم      

٩٤         إدغام الدال يف اجليم       
 )املوضعني (خفف الياء وأسكنها + ٩٥    
٩٦    مزةفتح اهل    



 

 ٦٤  قراءة احلسن البرصي

٩٦     مالألف بعد اجليم وكرس العني وضم ال     

٩٦    كرس الالم يف آخره    

٩٧   إسكان اهلاء   

٩٧     إدغام الالم يف الالم     

٩٧     إسكان الالم    

٩٨   إسكان اهلاء   

٩٨     ضم التاء وكرس القاف     
٩٩   إسكان اهلاء   

٩٩     تنوين ضم      
١٠١   إسكان اهلاء   

١٠٢   إسكان اهلاء   

١٠٣   املوضعني  ( إسكان اهلاء(   

١٠٤     ل يف اجليمإدغام الدا     
١٠٥    وإسكان التاءضم الراء وفتح السني     

١٠٦       إدغام الواو يف الواو      

١٠٨   ضم العني والدال وتشديد الواو   

١٠٩    ةكرس اهلمز     
١١٣      المإسكان ال      
١١٣       إسكان الالم       
١١٤   إسكان اهلاء   



 

 ٦٥ قراءة احلسن البرصي 

١١٥     
    

 إدغام الالم يف الالم
    

    

١١٥   إسكان اهلاء   

١١٧     إدغام امليم يف امليم     

١١٧    ضم الياء   
١١٧   إسكان اهلاء   

١١٩     إدغام الالم يف الالم    
١٢٢    تشديد الياء مكسورة    
١٢٢      إسكان الالم     

١٢٤       واهلاء  وكرس التاء بعد الالماًزيادة ألف     
١٢٥    كرس الراء    

١٢٧      
 إسكان اهلاء 

 ثم إدغام الواو يف الواو      

١٢٨     الياءبالنون بدل      
١٣٢    بالتاء بدل الياء    

١٣٥     عىل اجلمع-د النون  بعاًزاد ألف-      

١٣٦   إسكان اهلاء   

١٣٨    ضم احلاء    

١٣٨       إدغام التاء يف الظاء       
١٣٩     بالتاء بدل الياء     



 

 ٦٦  قراءة احلسن البرصي

١٤٠   إدغام الدال يف الضاد   
١٤١   إسكان اهلاء   

١٤١   كرس احلاء   
١٤٢    إسكان الطاء فتح اخلاء و    
١٤٣        إدغام النون يف النون        

١٤٤      إدغام امليم يف امليم      

١٤٦    إسكان الفاء    

١٤٦ 
   

    
 إدغام التاء يف الظاء

   
    

١٤٨   
  

 إدغام الكاف يف الكاف  
  

١٥١        إدغام النون يف النون      

١٥٢   د الذالتشدي   
١٥٣    فتح الياء   

١٥٤   ضم النون   
١٥٧      إدغام الدال يف اجليم     

١٥٧      إدغام امليم يف امليم      

١٥٧      إدغام الباء يف الباء      

١٥٧       إدغام الباء يف الباء       



 

 ٦٧ قراءة احلسن البرصي 

١٦٠   

     

  تنوين ضم
  وضم الالم

   

     

١٦١    ةشدد الياء مكرسفتح القاف و    

١٦٢    إسكان السني    

١٦٤   إسكان اهلاء   

١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   تشديد الذال   
١٨    إدغام امليم يف امليم     

٢٠     حذف األلف      
٢٢     حذف األلف     
٢٢   اخلاء وتشديد الصادو  الياءكرس   

٢٥ K 1 فتح التاء وضم الراء 
٢٦   حذف األلف     

٢٦    ألف بعد الياء     

٢٦     فتح السني     
٢٧       إدغام العني يف العني       

٢٧      حذف األلف      
٢٧      إدغام الواو يف الواو      



 

 ٦٨  قراءة احلسن البرصي

٢٩     إدغام الراء يف الراء     

٣٢      إدغام القاف يف القاف     

٣٣      
  

 )ًتسقط وصال(إسكان الياء      
  

٣٥       فتح الفاء بدون تنوين      

٣٧      إدغام امليم يف امليم      

٣٧       إدغام الباء يف الباء       
٣٧ Ô إسكان السني    

٣٨     إدغام الالم يف الالم    

٣٩       إدغام الباء يف الباء       

٤٠     خمففةتاءثم  ةكناس ثم فاء  مفتوحةاء ي       
٤٠   فتح الباء  

٤١     إدغام امليم يف امليم     

٤٣      كرس الدال      

٤٣      إدغام الدال يف اجليم      

٤٣     إدغام الثاء يف التاء    

٤٤   
   

 تشديد النون وفتحها
 ًح التاء وصالفت

  
       

٤٩   فتح الفاء بدون تنوين   



 

 ٦٩ قراءة احلسن البرصي 

٥٢       إدغام الدال يف اجليم        

٥٣    إدغام النون  يف النون    

٥٣     إدغام الدال يف اجليم     
٥٣     ضم الالم      
٥٤    فتح الغني وتشديد الشني    

٥٤    
   

 إدغام امليم يف امليم   
   

٥٦   اًباهلاء وقف   
٥٧   إسكان اهلاء   

٥٧   نون بدل الباء   
٥٧        إدغام التاء يف السني        
٥٧   الياء إسكان    
٥٧   تشديد الذال   
٦٢    إدغام امليم يف امليم    

٧١      إدغام العني  يف العني      

٧٣      إدغام الدال يف اجليم       
٧٤     اهألف بعدفتح احلاء و     
٧٧     إدغام الراء يف الراء     

٨٠     إدغام الالم يف الالم     

٨١    زاد مهزة استفهام     



 

 ٧٠  قراءة احلسن البرصي

٨٥      إدغام الدال يف اجليم       
٨٧   إسكان اهلاء   

٩٥    فتح الغني    
١٠٠       إدغام العني يف العني       

١٠١       إدغام الدال يف اجليم        
١٠١    إسكان السني     
١٠٥      بياء املتكلم مفتوحة مشددة    
١٠٥     إدغام الدال يف اجليم       
١٠٥    إسكان الياء    
١٠٥   حذف األلف والياء    

١١١    عد اجليم وضم اهلاءمهزة ساكنة ب     

١١٣  زاد مهزة استفهام   
١١٥   إدغام النون يف النون   
١١٧   فتح الالم وتشديد القاف   
١٢٣    زاد مهزة استفهام    
١٢٤     خمففةوفتح الطاءفتح اهلمزة وإسكان القاف      
١٢٤     خمففةفتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم      
١٢٦    إدغام امليم يف امليم    
١٢٧     ضم الراء    



 

 ٧١ قراءة احلسن البرصي 

١٢٧    
م  وفتح الالاكرس اهلمزة وحذف األلف بعده
 وألف بعدها     

١٢٨   فتح الواو وتشديد الراء     
١٣١      حذف األلف وإسكان الياء     

١٣٣     إسكان امليمفتح القاف و     

١٣٤       إدغام العني  يف العني      
١٣٤   حذف األلف والياء    

١٣٧    باهلاء اًوقف    
١٣٧   حذف األلف والياء    

١٣٧    ضم الراء    
١٣٨   حذف األلف والياء    

١٣٨   كرس الكاف   
١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١    
    إدغام النون يف النون    

     

١٤٢   
  

 إدغام اهلاء يف اهلاء  
  

١٤٣    إدغام الالم يف الالم    

١٤٣      إدغام القاف يف القاف      

١٤٦     إسكان الياء     



 

 ٧٢  قراءة احلسن البرصي

١٤٦   ضم الشني   

١٤٨     إدغام امليم يف امليم   
١٤٩   إدغام الدال يف الضاد   
١٥٠    إدغام الراء يف الراء      

١٥٠     كرس امليم     
١٥٦     إدغام الباء يف الباء     

١٥٦      بالسني بدل الشني وفتح اهلمزة الثانية      
١٥٧      فتح اهلمزة      
١٥٧     عني يف العنيإدغام ال     

١٥٩      إدغام امليم يف امليم     

١٦١   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

١٦٢   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

١٦٣      إدغام الذال يف التاء     
١٦٣     ضم الياء    
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح    

١٦٥  
  كرس الباء وإسكان اهلمزة وحذف الياء

   وفتح السني بدون تنوين
١٦٧      إدغام الذال يف التاء     



 

 ٧٣ قراءة احلسن البرصي 

١٦٩     ضم الواو وتشديد الراء مكسورة     
١٦٩   بدل التاء بالياء    
١٧٢    إدغام امليم يف امليم    
١٧٢      باجلمع-ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء -       

١٧٨   إسكان اهلاء   

١٧٩        إدغام الدال يف الذال        

١٧٩ 
    

     
 إدغام الكاف يف الكاف

    
     

١٨٧    فتح الغني    
١٨٧       إدغام الكاف يف الكاف      

١٩٣    التاء وفتح الباءإسكان      
١٩٥     ضم الطاء     
١٩٥   ًإثبات الياء وصال    
١٩٥    ًإثبات الياء وصال     
١٩٦      بياء واحدة مفتوحة مشددة   Τ  

١٩٦   إسكان اهلاء   

١٩٧ 
   

   
 إدغام النون يف النون

   
   

١٩٩       إدغام الواو يف الواو      



 

 ٧٤  قراءة احلسن البرصي

٢٠٠         إدغام النون يف النون         

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إدغام الالم يف الالم     
٩      إدغام الذال يف التاء      

١١   إسكان الغني وختفيف الشني   
١٦     إسكان الباء    

١٧  , +
- 

وضم هاء لفظ  ًختفيف النون وكرسها وصال
 اجلاللة 

      

- 
١٩      إدغام الدال يف اجليم      
١٩   إسكان اهلاء   

١٩ X W كرس اهلمزة    
٣١      إدغام الدال يف السني      
٣٥       إدغام الباء يف الباء       

٣٧    
ضم الياء األوىل وفتح امليم وتشديد الياء 

 الثانية مكسورة    

٣٨    إدغام الدال يف السني    

٣٨     
 إدغام التاء يف السني

  باهلاء)¢(ويقف عىل     

٣٩    بالتاء بدل الياء     



 

 ٧٥ قراءة احلسن البرصي 

٤٢       املوضعني ( كرس العني(     

٤٤    فتح التاء وكرس اجليم    
٤٦    كرس الشني    

٤٨     إدغام الذال يف الزاي    
٤٨    إدغام  الالم يف الالم    
٤٨      إدغام امليم يف امليم     

٤٨      إدغام النون يف النون      

٦٠   ضم الراء والباء وحذف األلف Τ  

٦٠      بالياء بدل التاء     

٦١   كرس السني   
٦١      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٦٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     
٦٧     بالتاء بدل الياء    
٦٨    إدغام الذال يف التاء    
٧٠     مزة واخلاءفتح اهل      

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣ B اءكرس احل   

٣     كرس اهلمزة     



 

 ٧٦  قراءة احلسن البرصي

٣       كرس النون      
٣   إسكان اهلاء   

٤       كرس النون      
١٢     كرس اهلمزة     
١٥     فتح الباء     
٢١    ضم الراء    
٢٤    وبألف من غري ياءباملد واهلمز        
٢٥     غام التاء يف الثاءإد     

٢٨ 
   

 
 إدغام النون يف النون

   
 

٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة    

٣٥       بالتاء بدل الياء      

٣٧   كرس الضاد   

٣٨    
  كرسة القاف الضمإشامم 
∈  إدغام الالم يف الالمو  

٤٠ 
 

   
 إدغام الالم يف الالم

 
   

٤٠     بالفتح     

٤٠     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٤٦   إشامم كرسة القاف الضم ∈  



 

 ٧٧ قراءة احلسن البرصي 

٥٢      إدغام النون يف النون      

٥٧    فتح امليم وإسكان الدال    
٥٨     ضم امليم     
٦١ ¶ µ فيهامتنوين ضم    h 

٦٦     مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون     

٦٦     ذال مضمومة وفتح الًتاءإبدال النون    

٦٦     تنوين ضم      

٧٠    إسكان السني     
٧٢    ضم الراء    
٧٧   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  

٧٩     ضم امليم     
٨٣    )املوضعني  (  إسكان الياء )اًمع(     
٨٦     إدغام التاء يف السني     

٨٧       إدغام العني يف العني       
٩٠     تشديد الذال      

٩٩     إدغام القاف يف القاف     
١٠٠     ضم الراء     

١٠١      إدغام النون يف النون       

١٠٣      إسكان الراء      



 

 ٧٨  قراءة احلسن البرصي

١٠٣     
  بعد الالم وكرس التاء ٍ واوةاديز

 -جلمع عىل ا- 
   

١٠٤      اء بدل الياءبالت      

١٠٤      املوضعني (  إدغام اهلاء يف اهلاء (     

١٠٦      واوال قبلمهزة مضمومة    
١٠٩    ضم الراء    
١٠٩   إسكان الراء   
١١٠    ختفيف الالم، عىل أهنا حرف جر      
١١١     للمجهول ( ضم الياء وفتح التاء(    

١١١    للمعلوم ( فتح الياء وضم التاء(   

١١١    فتح اهلمزة    

١١٧    بدل الياءبالتاء     

١١٨     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٢١ 
 

  
 إدغام النون يف النون

 
  

١٢٤     إدغام التاء يف السني     

١٢٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٢٧     إدغام التاء يف السني     

١٢٨        إدغام الدال يف اجليم         



 

 ٧٩ قراءة احلسن البرصي 

١٢٩   إسكان اهلاء   

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     كرس السني بال ألف وإسكان احلاء     

٣   تشديد الذال   
٥         إدغام الالم يف الالم         

١٠      كرس الدال      

١٣    إسكان السني     
١٤       إدغام الفاء يف الفاء        

١٦   بدل األلفمهزة ساكنة وتاء مضمومة       
١٦    إدغام الثاء يف التاء    
١٧      إدغام امليم يف امليم      

١٧     إدغام الباء يف الباء     

٢١     إسكان السني     

٢١     بدل التاء بالياء      

٢٢    
فتح الياء ثم نون ساكنة خمفاة ثم شني 
 مضمومة بدل السني وحذف الياء    

٢٤    مهزة قطع وإسكان الزاي وختفيف الياء    

٢٤    بالياء بدل التاء    
٢٦   إسكان التاء   



 

 ٨٠  قراءة احلسن البرصي

٢٨    إدغام الالم يف الالم    

٣١      إسكان الياء      
٣١      إسكان الياء      
٣٣    اًباهلاء وقف    

٣٥   فتح اهلاء   
٣٧   نبالنصب والتنوي    
٣٩      إدغام الكاف يف الكاف     

٤٢      إدغام التاء يف التاء      

٤٣      إدغام التاء يف التاء      

٤٥    اًإبدال الياء نون     

٥٢    
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو   

٥٦     بالياء بدل التاء     
٥٧      إدغام الدال يف اجليم      

٥٨       كرس الالم وبالتاء بدل الياء      
٥٨    لتاء بدل الياءبا    
٦١     إدغام الذال يف التاء     
٦١     ضم الراء    
٦١    ضم الراء   

٦٢       فتح الفاء بدون تنوين      



 

 ٨١ قراءة احلسن البرصي 

٦٤   
    

 مإدغام  الالم يف الال  
    

٦٧     إدغام الالم يف الالم     

٦٧      إدغام الالم يف الالم      

٦٨         إدغام اهلاء يف اهلاء      

٧١     إدغام الالم يف الالم     

٧١   ًبالياء وصال       
٧٢    إسكان الياء     
٧٤       إدغام  العني يف العني      

٧٨     الياء بدل التاء ب     

٨٠    إدغام الالم يف الالم    

٩٠      حذف األلف وتشديد الواو     
٩٠    املوضعني ( حذف األلف والياء (    

٩٠     وفتحهامهزة وصل وتشديد التاء        
٩٠       إدغام القاف يف القاف       

٩٣    األلف والياءحذف    

٩٤      إدغام الدال يف اجليم      
٩٦    باهلاءاًوقف     

٩٩      إدغام التاء يف التاء      

١٠٣     إسكان السني     



 

 ٨٢  قراءة احلسن البرصي

١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم    

١٠٧     إدغام الواو يف الواو     
١٠٧    إدغام الباء يف الباء    

١٠٧   إسكان اهلاء   

١٠٨      إدغام الدال يف اجليم      

١٠٩   إسكان اهلاء   

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان حفصرواية  اآلية
٤   إسكان اهلاء   

٥      إدغام امليم يف امليم      

٦        إدغام امليم يف امليم        

٧   إسكان اهلاء   

١٥  بالياء بدل النون  

١٧   ضم امليم   

١٨      إدغام امليم يف امليم      
٢٠   حذف األلف وتشديد العني   
٢٤   تشديد الذال   
٢٥   فتح اهلمزة   

٢٧   باهلمزة املفتوحة بدل الياء   



 

 ٨٣ قراءة احلسن البرصي 

٢٨     فتح العني وختفيف امليم     

٢٩     إسكان الياء     
٣٠     إدغام امليم يف امليم     
٣٠   تشديد الذال   
٣١    إدغام الالم يف الالم     

٣١     إدغام الالم يف الالم     
٣٢        إدغام الدال يف اجليم       
٤١  ≤ )ياءبعدها و وكرس الراء ضم امليم )إمالة     
٤١       بدل األلفكرس السني وياء     
٤٢    إسكان اهلاء    
٤٢    كرس الياء    
٤٣    إدغام الالم يف الالم    
٤٣      إدغام امليم يف امليم     

٤٤   املوضعني (إشامم القاف الضم( ∈  
٤٤    إشامم كرسة الغني الضم ∗  

٤٦    ًبالياء وصال     
٤٨  إشامم كرسة القاف الضم ∈ 
٤٩       إدغام التاء يف التاء      

٥١    إسكان الياء     
٥٥   ًبالياء وصال   



 

 ٨٤  قراءة احلسن البرصي

٥٩     إسكان السني     
٦١       اهلاء إدغام اهلاء يف       

٦٦      إدغام الياء يف الياء      
٦٩       إدغام الدال يف اجليم         

٦٩    إسكان السني     
٧١   ضم الباء    

٧٢       كرس التاء     
٧٣   باهلاء اًوقف    

٧٦        إدغام الدال يف اجليم      
٧٦       إدغام الراء يف الراء     

٧٧    إسكان السني    
٧٧  إشامم كرسة السني الضم > 
٧٨    ًبالياء وصال    

٧٩       إدغام امليم يف امليم       
٨٠    إدغام الالم يف الالم    
٨١       ضم التاء     
٨٦      بالتاء بدل الباء ويقف عليها باهلاء      
٩٢     إدغام الذال يف التاء    
٩٣ m عىل اجلمع - بعد النون اًزاد ألف -       

٩٥     إدغام التاء يف الثاء     



 

 ٨٥ قراءة احلسن البرصي 

١٠١       إدغام الراء يف الراء     

١٠٢    إسكان اهلاء    
١٠٥   ًبالياء وصال    
١٠٦   ضم الشني   
١٠٨  فتح السني   
١٠٩   ضم امليم   

١١٠      ء يف الفاءإدغام الفا      

١١١      خمفاةالنونإسكان      

١١٤    إسكان الالم    

١١٩    إدغام امليم يف امليم    
١٢١ X عىل اجلمع - بعد النون اًزاد ألف -      
١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم    

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣+٢   
   

 فيهامالنون إدغام النون يف     
   

٤          إدغام الراء يف الراء         

٥    كرس الياء    

٥     إدغام الكاف يف الكاف   



 

 ٨٦  قراءة احلسن البرصي

٩    إدغام الالم يف الالم     

١٠   
 كرس الغني وإسكان الياء من غري ألف

 ويقف عليها باهلاء   

١٠      بالتاء بدل الياء     

١٥   
  كرس الغني وإسكان الياء من غري ألف

 ويقف عليها باهلاء   

١٦   ضم العني   
١٨     الذالبالدال بدل      

١٩      إدغام التاء يف السني      

١٩   إبدال األلف ياء مفتوحة ألف بعد الراء و    

٢٠     إدغام امليم يف امليم     

٢١      الفاءإدغام الفاء يف       

٢٥     إسكان الباء    
٢٦     إسكان الباء    
٢٦   إسكان اهلاء   

٢٧     إسكان الباء    
٢٧   إسكان اهلاء   

٢٨       ألف ساكنة من غري مهزة     

٢٨     إسكان الباء    
٢٩    إدغام الكاف  يف الكاف    

٣٠    اًباهلاء وقف    



 

 ٨٧ قراءة احلسن البرصي 

٣٠       
  إدغام الدال يف الشني
  وبالعني بدل الغني     

٣١      تأخري اهلمزة بعد األلف مع املد       
٣١    

ألف والم ساكنة بعدها مهزة مكسورة 
 وبعدها الم مفتوحة وألف وهاء مكسورة      

٣٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٣٥     بالتاء بدل الياء     

٣٧    إدغام الالم يف الالم    
٤٢     إدغام الالم يف الالم     
٤٢     إدغام الراء يف الراء      

٤٥    بذال معجمة    

٤٥    ووقفاً وصال ثم هاءفتح اهلمزة وختفيف امليم ً    

٤٥        
ياء ثم  ة وتاء مكسور ثم ألفحهوتمفمهزة 

 ساكنة  

٤٥     ًبالياء وصال        
٤٧   إسكان اهلمزة    

٥١    
ألف والم ساكنة بعدها مهزة مكسورة 
 وبعدها الم مفتوحة وألف وهاء مكسورة      

٥١    اًهلاء وقفبا    
٥١   ضم احلاء األوىل وكرس الثانية   

٥٦      بالنون بدل الياء      



 

 ٨٨  قراءة احلسن البرصي

٥٦      إدغام الفاء يف الفاء      

٥٦       إدغام الباء  يف الباء       

٥٨     إدغام الفاء يف الفاء     

٦٠      إدغام الالم يف الالم       

٦٠    ًبالياء وصال        
٦٢        إدغام الالم يف الالم      
٦٤      لف األ حذفاحلاء وإسكان الفاء وكرس    
٦٤   إسكان اهلاء   

٦٥     إدغام الكاف يف الكاف     

٦٦    إدغام الالم يف الالم    
٦٦    ًبالياء وصال     

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦        املوضعني ( ضم الواو (       

٧٦      إدغام الكاف يف الكاف      

٧٦   كرس التاء دون تنوين     

٧٧     إدغام الدال يف السني    

٧٧    إدغام الفاء يف الفاء    

٨٠     إدغام الفاء يف الفاء    

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٣      إدغام اهلاء يف اهلاء     



 

 ٨٩ قراءة احلسن البرصي 

٨٤      كرس الفاء      

٨٤   إسكان اهلاء   

٨٥    بالياء بدل التاء    

٨٥    ضم احلاء والراء    

٨٦     فتح احلاء والزين     

٨٦     إدغام امليم يف امليم     

٨٧   املوضعني (  ضم الراء(   

٩٢    إدغام الالم يف الالم    
٩٢   إسكان اهلاء   

٩٤    اً ووقفًبالياء وصال        
٩٦     إدغام امليم يف امليم     

٩٨      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٠٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٠      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٠١        إدغام التاء يف التا ء      

١٠٥   
مهزة دل اهلمزة مع املد املتصل وألف ب

  الياء بدل مكسورة    

١٠٧    فتح الغني    
١٠٩  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
١٠٩  بالياء بدل التاء   



 

 ٩٠  قراءة احلسن البرصي

١١٠  تشديد الذال   

١١٠  
بنون ساكنة خمفاه بعد النون املضمومة 
 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة

  

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   بدل الياءبالنون    

٣   إسكان اهلاء   

٣   فتح الغني وتشديد الشني   
٤    تنوين فتح     
٤      تنوين كرس       
٤     تنوين كرس      
٤    تنوين كرس    
٤   ين كرستنو   
٤   تنوين كرس   
٤    كرس الراء    
٥        إدغام الباء يف الفاء        

٨      إدغام امليم يف امليم      

٩      ًوصال بالياء       
١٣     دغام الباء يف الباءإ      
١٤+١٣        إدغام الالم يف الالم        



 

 ٩١ قراءة احلسن البرصي 

١٦       إدغام الذال يف التاء      

١٦      مإسكان الال      

١٦   إسكان اهلاء   

١٧      الدالإسكان     

١٧   ًإبدال الياء تاء   

١٧+ 
١٨ 

     
   

 إدغام الالم يف الالم      

٣٠    ًبالياء وصال     
٣٢      إدغام الذال يف التاء     

٣٢    ًبالياء وصال     

٣٥            سكان الكافإ  

٣٦    ًبالياء وصال     

٣٧      إدغام امليم يف امليم      

٤١   إسكان اهلاء   

٤٢      إدغام امليم يف امليم      

٤٣     الدال واهلاءكرس امليم و    

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      مإسكان الال      



 

 ٩٢  قراءة احلسن البرصي

٢   ضم هاء لفظ اجلاللة   
٣    ضم الياء وكرس الصاد   

٤   إسكان اهلاء   

٥      مإسكان الال      

٦    
   

 إدغام  النون يف النون 
   
    

٧      إدغام الذال يف التاء      

٩    إسكان السني     
١٠    إسكان السني     
١١    إسكان السني     
١٢     إسكان الباء     

١٣     إسكان السني     
١٤    ًبالياء وصال      
١٩   ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف   

١٩     كرس الضاد     
٢٢   سكان الياءإ   
٢٢      ًإثبات الياء وصال       
٢٣    ضم الالم    
٢٥    سكان الكافإ   

٢٥       إدغام الالم يف الالم      



 

 ٩٣ قراءة احلسن البرصي 

٢٨    اً وقفباهلاء    
٣١      للساكننيًوصالحتذف ( سكان الياءإ (      
٣١     إدغام الياء يف الياء     
٣١                 فتح العني   
٣١        الثانيةفتح الالم    
٣٤     تنوين كرس     
٣٤    اً وقفباهلاء    
٣٨      إدغام امليم يف امليم      

٤٢         بدل الياءبالنون           
٤٥       إدغام  الفاء يف الفاء      

٤٧     إسكان السني     

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    تشديد الباء    

٨    تاء مفتوحة وفتح الزاي     
٨       بالضم       
٩      إدغام  النون يف النون         
١٣    إدغام التاء يف السني    

١٥   ختفيف الكاف   



 

 ٩٤  قراءة احلسن البرصي

١٦      إدغام الدال يف اجليم       

٢٣     إدغام  النون يف النون    

٢٧    وحة مهزة مفت    

٣٣    إدغام الالم يف الالم    

٤١     بدل الفتحةتنوين ضمثم كرس الالم    

٤٨ +
٤٩ 

       

 
 إدغام  النون يف النون      

 

٥١    
امليم وصلتها اهلاء وًإبدال اهلمزة ياء وكرس 
 بياء  

٥٢       إدغام الذال يف الدال     
٥٣    ضم التاء   
٥٦   كرس النون   
٥٩   إدغام الالم يف الالم   

٦١   إدغام الالم يف الالم   

٦٨     ًبالياء وصال      

٦٩    ًبالياء وصال    

٨٢    فتح احلاء    

 
 اءة احلسنرق  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    مفتوحة وفتح الزايًتاءياء إبدال ال     



 

 ٩٥ قراءة احلسن البرصي 

٢       اء تضم ال       

٢    ًبالياء وصال     

١٢    
   

 إدغام امليم يف امليم    
   

١٤   إسكان اهلاء   

١٦      ضم النون     

١٧   تشديد الذال   

١٩      إدغام امليم يف امليم      

٢٣      إدغام امليم يف امليم      

٢٤   
  إشامم كرسة القاف الضم

 إدغام الالم يف الالمو ∈ 

٢٧     حذف اهلمزة وكرس الياء    

٢٨      إدغام امليم يف امليم      

٣٠      
  إشامم كرسة القاف الضم

 إدغام الالم يف الالمو   ∈  

٣٣      إدغام  الراء يف الراء      

٣٣       إدغام الكاف يف الكاف     

٣٩     إدغام النون يف الالم     

٤٠    إدغام  الالم يف الالم    

٤٣  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٥١     ًبالياء وصال      



 

 ٩٦  قراءة احلسن البرصي

٥٦      ن يف النون إدغام  النو       

٥٨   إسكان اهلاء   

٥٩     إدغام امليم يف امليم     

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٣     إدغام  الواو يف الواو و إسكان اهلاء     

٦٦    فتح النون    

٦٨    ضم الراء    

٧٢      املوضعني ( إدغام الالم يف الالم(     

٧٢     اًباهلاء وقف     

٧٢    إدغام اهلاء يف اهلاء     

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦   ملوضعني ا ( إسكان اهلاء (   

٧٦    إدغام الواو يف الواو    

٧٨       إدغام الالم يف الالم      

٧٩     بالتاء بدل الياء    

٨٠      إدغام الالم يف الالم     

٨٠      لالم إدغام الالم يف ا      

٨٠   فتح العني    

٨١      مواضع٣(إدغام الالم يف الالم(     

٨٣       اًوباهلاء وقف ،إدغام  النون يف النون      



 

 ٩٧ قراءة احلسن البرصي 

٨٨       إدغام الباء يف الباء       

٩٠        إدغام الياء يف الياء         

٩٠   تشديد الذال   

٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩١      إدغام امليم يف امليم      

٩٥    م اهلاء يف اهلاءإدغا    

٩٦      بالياء بدل النون      

٩٧   إسكان اهلاء   

١٠٣   ألف والمزيادة ب    

١١٢    فتح الفاء    

١١٣        إدغام الدال يف اجليم        

١١٤    اًباهلاء وقف    

١١٦ �     ¡  كرس الباء    

١٢٤       والتاءفتح اجليم والعني      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    فتح النون    

١      إدغام اهلاء يف اهلاء    

٢        إدغام اهلاء يف اهلاء       



 

 ٩٨  قراءة احلسن البرصي

٢   حذف األلف والياء     

٤   حذف األلف والياء    

٥   بدل األلفياء  و وكرس الباءفتح العني  

٥   فتح اخلاء وحذف األلف    

١٣     بياء ساكنة بعد الطاء دون ألف وال مهزة    

١٣    وضم الراء مفتوحة بدل النونياء     

١٤         إدغام الكاف يف الكاف        

١٦      بدلمد     

١٩    إسكان اهلاء   

١٩         إدغام الكاف يف الكاف       

٢١        إدغام الفاء يف الفاء      

٢٧      إسكان الباء وختفيف الذال      

٣١     يف النون إدغام  النون       

٣١      فتح اخلاء    

٣٣      إدغام الدال يف اجليم      

٣٥      ضم القاف      

٣٦        إدغام الكاف يف الكاف       

٣٨     الكاف يف الكاف إدغام    

٣٩      إدغام امليم يف امليم      

٤١       ختفيف الراءإدغام الدال يف الصاد و       



 

 ٩٩ قراءة احلسن البرصي 

٤٢ R  S  ًإبدال الياء تاء R   d 
٥٢   إدغام الثاء يف التاء   

٥٧      إدغام الكاف يف الكاف     

٥٩     إدغام الباء يف الباء     

٦٢    ًبالياء وصال    

٦٣        إدغام الباء يف الفاء       

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة    

٦٨  بالياء بدل التاء   

٦٩  بالياء بدل التاء   

٧١    بالياء بدل النون     

٧١      الالمضم       

٧١     الباء والتاء والكاف ب     

٧٢    إسكان اهلاء   

٧٧    ن السنيإسكا    

٨٠    فتح امليم    

٨٠    فتح امليم    

٨٥      إدغام الراء يف الراء      

٨٧       إدغام الكاف يف الكاف     

٨٩       إدغام الدال يف الصاد       

٩٢   السني تسكني    



 

 ١٠٠  قراءة احلسن البرصي

٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧     ًبالياء وصال      

٩٧       إدغام التاء يف الزاي        

٩٩       إدغام الالم يف الالم       

٩٩     والتنوينبالنصب    

١٠١   حذف األلف والياء    

١٠١     إدغام الالم يف الالم     

١٠٢    إدغام الالم يف الالم     

١٠٤   حذف األلف والياء    

١٠٧      يمإدغام امليم يف امل     

١١١      كرس الدال      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      كرس الدال      

١،٢       بال سكت مع اإلخفاء : ًوصال      
٥    تنوين ضم    

١٠       إدغام  الفاء يف الفاء     

١٣    إدغام  النون يف النون مع الغنة   

١٥     إدغام امليم يف امليم مع الغنة      



 

 ١٠١ قراءة احلسن البرصي 

١٧    الزايتشديد     

١٧    إسكان اهلاء   

١٧      ًبالياء وصال        
١٨     وإسكان القاف وختفيف الالممفتوحة تاء     

١٩   )اًمع(  إدغام الثاء يف التاء   

٢١   بالنصب والتنوين   

٢١   ضم الغني وكرس الالم   

٢٤   ًوصال بالياء     

٢٥      حذف التنوين      

٢٥   فتح التاء    

٢٦   بالتاء بدل الياء وإسكان الكاف   

٢٧    
    

  الم يف الالمإدغام ال   
    

٢٨   ةوكرس الدال مشدد ضم التاء وفتح العني    

٢٨   بالياء بدل األلف   

٢٩       إدغام  النون يف النون      

٣٣    إسكان الكاف    

٣٤    وإسكان امليم الثاء مض    
٣٤      إدغام الالم يف الالم     

٣٤   اهلاء إسكان   



 

 ١٠٢  قراءة احلسن البرصي

٣٥   اهلاء إسكان   

٣٧     إدغام الالم يف الالم   

٣٧   اهلاء إسكان   

٣٨     هابعدون النون إسكا )   (مفصولة        

٣٩    ًوصال بالياء    

٤٠   ًوصال بالياء   

٤٢     وإسكان امليم الثاء ضم     

٤٢    اهلاء إسكان    

٤٧   وفتح الياء  بدل النونبالتاء    

٤٧    ضم الالم   
٤٨      إدغام الدال يف اجليم           

٤٨     إدغام الالم يف الالم     

٥٠     إدغام  الراء يف الراء      

٥١    فتح التاء    

٥١   فتح الضاد   

٥٤       إدغام الدال يف الصاد       

٥٥  كرس القاف  وفتح الباء  

٥٦      
    

 إدغام الالم يف الالم     
    

٥٦    إبدال الواو مهزة    



 

 ١٠٣ قراءة احلسن البرصي 

٥٧      إدغام امليم يف امليم     

٥٨       إدغام الالم يف الالم       

٥٨       إدغام الباء يف الباء      

٥٩     فتح الالم الثانيةضم امليم و    

٦٠       اء يف احلاءإدغام احل      

٦٠    إسكان القاف    

٦٢      إدغام الالم يف الالم     

٦٣    كرس اهلاء    

٦٤   ًوصال بالياء    

٦٦     إدغام الالم يف الالم   

٦٦    ًوصال  لياءبا     

٦٦    الشنيالراء وفتح   

٦٧    إسكان الياء    

٦٨   اءبضم ال   

٧١     فتح الغني وتشديد الراء املكسورة    

٧١    إدغام الدال يف اجليم    
٧٢     الياءإسكان    

٧٣    إدغام الالم يف الالم    

٧٤    إدغام الدال يف اجليم    
٧٥    إسكان الياء    



 

 ١٠٤  قراءة احلسن البرصي

٧٧    إدغام الالم يف الالم    

٧٧     
 ختفيف التاء وكرس اخلاء

 إدغام الذال يف التاءو   

٨٥     مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة      

٨٦   ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزة   

٨٨    حذف التنوين وضم اهلمزة    
٨٨     إدغام الالم يف الالم     

٨٩    
  ة مفتوح وصل وتشديد التاءمهزة

 ويبدأ هبا هبمزة مكسورة
   

٩٠    فتح الالم    

٩٠       إدغام العني يف العني       

٩١   اءضم الب   

٩٢    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    

٩٣   ضم السني   

٩٤   

    
  فيهام اًألف ة اهلمزإبدال

  
   

٩٤      إدغام الالم يف الالم     

٩٤    فتح الراء وألف بعدها    

٩٤   ضم السني   

٩٨    الكاف دون مهزة تنوين    

٩٩     فتح الواو       



 

 ١٠٥ قراءة احلسن البرصي 

١٠٢       ثم إدغام النون يف النون       

١٠٦     إسكان السني     

١٠٦    إبدال الواو مهزة    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ + 
٢ 

 
  

 )املراد فتحها مع التفخيم ( اهلاءضم
 ًوإدغام دال الصاد يف الذال وصال

 
  

٢      اًباهلاء وقفوإدغام الراء يف الراء     
٤      إدغام امليم يف امليم      

٨    ضم العني    
٩     كرس الياء     
١٢       إدغام الباء يف الباء      

١٤      كرس الباء      

١٧       إدغام الالم يف الالم       

١٨     إدغام التاء يف التاء     
١٩   بالياء املفتوحة بدل اهلمزة)  ( 2 
٢١     كرس الياء     
٢٣      حذف اهلمزة    

٢٣  ضم امليم  



 

 ١٠٦  قراءة احلسن البرصي

٢٣    كرس النون    
٢٤     إدغام الدال يف اجليم     

٢٥        إدغام التاء يف التاء       
٢٧      إدغام الدال يف اجليم      
٢٩    إدغام امليم يف امليم    
٣٠        إسكان الياء       

٣٢        كرس الباء       

٣٥    إدغام الالم يف الالم    

٣٦    فتح اهلمزة   
٣٦          إدغام اهلاء يف اهلاء       

٤٠      إدغام  النون يف النون     

٤٢     ام الالم يف الالمإدغ     
٤٣     إدغام الدال يف اجليم     
٤٣      إدغام امليم يف امليم      

٥٣       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٥٣       إدغام  النون يف النون      
٥٨   حذف األلف والياء    

٥٨       بالياء بدل التاء       

٥٩      مع كرس التاء-اجلمع- بألف عىل      
٦١       دفراعىل اإل –بالضم من غري ألف-       



 

 ١٠٧ قراءة احلسن البرصي 

٦٣    ء فتح الواو وتشديد الرا     
٦٤      إدغام  الراء يف الراء      

٦٥        إدغام اهلاء يف اهلاء        

٦٦  ضم امليم  
٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠    ضم الصاد    
٧٢    ضم اجليم    
٧٣      إدغام  النون يف النون     

٧٧    إدغام الالم يف الالم    

٨٥     بالياء املضمومة وفتح الشني     
٨٥     بالواو     

٨٦   بألف وياء مرفوعة    

٨٦      بالواو      
٨٩         إدغام الدال يف اجليم    

٩٦        إدغام الالم يف الالم        

 
   احلسنةءراق انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١  سكان اهلاء إ  



 

 ١٠٨  قراءة احلسن البرصي

١٠      إدغام الالم يف الالم      
١١      إدغام الياء يف الياء     
١٢   كرس الطاء  
١٨   إسكان الياء   
٢٥      فتح الياء      

٢٦      فتح الياء     
٣١    مفتوحةمهزة قطع     
٣٢    ضم مهزة القطع   
٣٣     إدغام الكاف يف الكاف     

٣٤       إدغام الكاف يف الكاف      

٣٥    إدغام الكاف يف الكاف    

٣٩       إدغام العني يف العني       

٤٠       إدغام الذال يف التاء      
٤٠     إدغام الكاف يف الكاف     

٤٠     ء يف التاء إدغام الثا     
٤٦    إدغام الالم يف الالم    

٤٧   حذف األلف والياء    

٤٧     إدغام الدال يف اجليم     
٥٢    ضم الياء    
٥٣     إدغام الالم يف الالم     

٥٣    وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم   



 

 ١٠٩ قراءة احلسن البرصي 

٥٨   التنوين بالفتح بدل    
٥٩      فتح امليم      

٦١    إدغام الالم يف الالم    
٦١     فتح الياء واحلاء     

٦٣   ددةفتح النون مش   
٦٤      إدغام امليم يف امليم     

٦٦    ضم العني     

٦٦    بالتاء بدل الياء    
٦٩   فتح الالم وتشديد القاف   
٧١  استفهام زاد مهزة      
٧١    خمففةتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاءف       
٧١     خمففةفتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم       
٧٧     إسكان الباء    
٨٠   حذف األلف والياء    

٨٤   أو القرص مع املد مهزة مسهلة مكسورة ∴  
٨٧      ضم امليم      
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    

٩٠     إدغام الالم يف الالم     

٩٠      فتح اهلمزة     

٩٣    ًبالياء وصال     
٩٤    كرس امليم    



 

 ١١٠  قراءة احلسن البرصي

٩٤   حذف األلف والياء    

٩٦    
  

  فيهاماملهملةبالصاد 
  وضم القاف

  
   

٩٦      إدغام الذال يف التاء     

٩٧       فاء إدغام الباء يف ال       
٩٧    إدغام الالم يف الالم   
٩٧   كرس الالم   
٩٧       إسكان احلاء ثم راء خمففة      
٩٨     إدغام الواو يف الواو     

٩٩     إدغام الدال يف السني    
١٠٢    فتح الواو     
١٠٢    بالياء املضمومة وفتح الشني    
١٠٢      بالواو      
١٠٣    إدغام الثاء يف التاء   
١٠٤    إدغام الثاء يف التاء   
١١٠      إدغام امليم يف امليم      

١١٢   إسكان اهلاء   
١١٤    وفتح الياءوكرس الضاد نون مفتوحة   

١١٤     فتح الياء     

١١٥    إدغام امليم يف امليم    

١٢١     حذف األلف      



 

 ١١١ قراءة احلسن البرصي 

١٢١    كرس اخلاء وتشديد الصاد   
١٢٤      حذف التنوين وإمالة فتحة الكاف | 

١٣٠    كرس الفاء    
١٣١    فتح اهلاء    
١٣٢      إدغام  النون يف النون     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     

 مع ضم القاف وحذف األلف وسكون الالم
 ًإدغام الالم يف الراء وصال    

٤   إسكان اهلاء   

٧  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
١١      اءظإدغام التاء يف ال      

٢١    فتح الياء   
٢٤    إسكان الياء    
٢٥  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٢٥      ًوصال  بالياء       
٢٨      إدغام امليم يف امليم      

٣٣   إسكان اهلاء   
٣٤  والتاءضم امليم   
٣٦    إبدال الواو مهزة    



 

 ١١٢  قراءة احلسن البرصي

٣٧      ًوصال بالياء       
٤٠    فتح الغني    
٤٢      إدغام  الراء يف الراء      

٤٣    
  

 إدغام  النون يف النون 
   

  

٤٥        تاء مضمومة وكرس امليم        

٤٥   فتح امليم   

٥٢    إدغام  الالم يف الالم    
٥٤    إدغام  الالم يف الالم    

٦٠     إدغام  الالم يف الالم     

٨١   اجلمععىل -األلف  ب -      
٨٧     إسكان الالم     
٩٢    تنوين ضم    
٩٢    تنوين ضم    

٩٢      ًوصال  بالياء       
٩٤   إسكان اهلاء   

٩٦   
    

  فيهاماًلفأ ةبدال اهلمزإ
  

   
١٠٤     إسكان اجليم وختفيف الالم     

١٠٤    
  بعدهااًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألف

 -عىل اإلفراد -      



 

 ١١٣ قراءة احلسن البرصي 

١١٠      إدغام امليم يف امليم      

١١٢   
 مع ضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم

 ًإدغام الالم يف الراء وصال   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      إدغام السني يف السني       
٥     نيعفتح ال     

٥       إدغام امليم يف امليم       
٥     إدغام امليم يف امليم     
٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٧   بالنصب والتنوين    
٩   ح العنيفت    

٢٠    فتح الصاد وتشديد اهلاء املفتوحة    

٢٣      بدل الفتحتنوين كرس  :   

٢٥     
 إدغام السني يف السني  

 ثم تنوين ضم      

٢٥      إدغام الفاء يف الفاء      

٢٥     ًبالياء وصال     

٢٥          حذف) ( زاد  والدالوفتح وحذف الباء
  هابعدمضمومة هاء        



 

 ١١٤  قراءة احلسن البرصي

٢٦    
  

 إدغام امليم يف امليم   
  

٢٦    إسكان الياء    
٢٧ Z كرس احلاء    

٣٠   إسكان اهلاء    

٣١     كرس اخلاء والطاء وتشديدها     
٣١    اجلمععىل -  ألففتح الياء ثم-        
٣٦     ضم الدال     

٣٦        ياء مفتوحة  ةاديوزختفيف الفاء       

٣٦       إدغام التاء يف اجليم       

٣٨     إدغام العني يف العني     

٣٩    كرس التاء   
٤٠   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   

٤٠       إدغام التاء يف الصاد       

٤٤      إدغام الذال يف التاء      
٤٤    ثم إثبات الياء وصالإدغام  النون يف النون ً     
٤٥    

مهزة دل اهلمزة مع املد املتصل وألف ب
  الياءبدل مكسورة    

٤٥      تاء مضمومة بدل النون وحذف االلف      
٤٥    إسكان اهلاء    



 

 ١١٥ قراءة احلسن البرصي 

٤٥   إسكان اهلاء   

٤٧       إدغام الكاف يف الكاف      

٤٨    
مهزة دل اهلمزة مع املد املتصل وألف ب

 الياء  بدل مكسورة    

٤٨    إسكان اهلاء    

٤٨    إدغام الذال يف التاء   
٥٥   ضم امليم   
٥٥    فتح الغني    
٥٨   إسكان اهلاء   

٦٠      إدغام الباء يف الباء      

٦٠    إدغام الباء يف الباء    

٦٢      املوضعني(إدغام اهلاء يف اهلاء(     

٦٢    إدغام اهلاء يف اهلاء   
٦٤   إسكان اهلاء   

٦٥      إدغام  العني يف العني      

٦٦   إسكان اهلاء   

٧٠      إدغام امليم يف امليم      

٧٢     إدغام الفاء يف الفاء     
٧٦      إدغام امليم يف امليم      

٧٦    فتح التاء وكرس اجليم    



 

 ١١٦  قراءة احلسن البرصي

٧٨      إدغام اهلاء يف اهلاء     
٧٨      إدغام اهلاء يف اهلاء      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٦ 
  

   
 إدغام التاء يف التاء

  

   

٢١    فتح النون    
٢٦   ًوصال الياءب    
٢٨      كرس الدال      
٣٥   ضم امليم    
٣٩   ًوصال  بالياء   
٤٤     إسكان السني     
٤٥       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٥٢    فتح اهلمزة   

٥٢    ًوصال  بالياء     
٥٥+ 
٥٦ 

   
  

 إدغام  النون يف النون      

٧٢     فتح الراء وألف بعدها     

٧٢   إسكان اهلاء   



 

 ١١٧ قراءة احلسن البرصي 

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٢    ضم امليم    
٨٥   تشديد الذال   
٨٨   إسكان اهلاء   

٩٢    ضم امليم    

٩٨    ًوصال بالياء    
٩٩    ًوصال بالياء      
١٠١    فتح الواو     
١٠١      إدغام الباء يف الباء       
١٠٦      فتح الشني والقاف وبعدها ألف       

١٠٨   ًوصال  بالياء     
١١٠       إدغام الذال يف التاء      

١١٢   إدغام الثاء يف التاء   
١١٣     ختفيف الدال دون مد    
١١٤   إدغام الثاء يف التاء   

١١٥    فتح التاء وكرس اجليم    

١١٧    والالمفتح الياء     



 

 ١١٨  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   تشديد الذال   
٤        كرس الصاد        
٧      ضم التاء ويقف عليها باهلاء وإسكان النون     
٩    ء املربوطةضم التا    
٩      ضم الباء إسكان النون      

١٢         إدغام الذال يف السني        

١٣       إدغام اهلاء يف اهلاء      

١٥        إدغام الذال يف التاء       

١٥       
 كرس السني 

 ثم  إدغام اهلاء يف اهلاء      

١٥   إسكان اهلاء   

١٦         إدغام الذال يف السني        

٢١   )  املوضعني( إسكان الطاءفتح اخلاء و )اًمع(    
٢١      تشديد الكاف     

٢٢    
شدد الالم ثم وفتحها  اهلمزة عىل تاءقدم ال

 هافتحو   

٢٢      كرس الالم      
٢٢      كرس الالم      

٢٣        كرس الصاد        



 

 ١١٩ قراءة احلسن البرصي 

٢٥     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٧   تشديد الذال   

٢٨   
  إشامم كرسة القاف الضم

 ∈  إدغام الالم يف الالمو

٢٩      إدغام امليم يف امليم      
٣١     إدغام امليم يف امليم     

٣١   باأللفاًوقف    

٣٢     ياء بدل األلففتح العني وكرس الباء بعدها     

٣٣      إدغام  النون يف النون     

٣٥     تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف    

٣٥       م يف الالمإدغام الال       
 الالمإسكان  _ ٤٠    

٤٠ l  الالمإسكان     

٤١        بالتاء بدل الياء       

٤٣    إدغام الباء يف الباء    

٤٣ 
   

    
  إدغام الباء يف الباء

   

    
٤٥   ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف   

٤٥    كرس الالم    



 

 ١٢٠  قراءة احلسن البرصي

٥١       ضم الالم       

٥٢   كرس القاف وإسكان اهلاء   
٥٥        الباء وختفيف الدالإسكان       

٥٦    
   

 إدغام الالم يف الالم   
    

٥٧  بالياء بدل التاء  
٥٨    إدغام امليم يف امليم     

٥٨      فتح الثاء      
٦٠        إدغام  النون يف النون       

٦٣    ياء مشددة مكسورة ثم  مكسورةنون ثم باء    

٦٤      إدغام امليم يف امليم      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
  

 إدغام النون يف النون    
  

٤     إدغام الدال يف اجليم     
٥   إسكان اهلاء   

١٠     إدغام الالم يف الالم     

١١   
    

 إدغام الباء يف الباء  
    



 

 ١٢١ قراءة احلسن البرصي 

١٧     اًإبدال الياء نون      
١٧   نون بدل الياء   
١٨    ضم النون وفتح اخلاء    

١٩    ًإبدال التاء ياء    
٢٢      ضم احلاء      

٢٣         إدغام اهلاء يف اهلاء        

٢٥         إدغام التاء يف التاء        

٢٥   تشديد الشني   

٢٧   إدغام الذال يف التاء  
٢٨     ها ياء وبعدكرس التاء     
٣٥       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٣٨    إدغام الكاف يف الكاف   

٤٠     
  

  إدغام  النون يف النون    
  

٤١    إبدال الواو مهزة    
٤٣       إدغام اهلاء يف اهلاء    
٤٣     إدغام التاء يف التاء     

٤٥      إدغام الكاف يف الكاف     

٤٧   إسكان اهلاء   

٤٧     إدغام الالم يف الالم     



 

 ١٢٢  قراءة احلسن البرصي

٤٧        إدغام الالم يف الالم        

٤٨   إسكان اهلاء   

٥٠        إدغام الدال يف الصاد        

٥٣   إسكان اهلاء   

٥٤   إسكان اهلاء   

٦٠   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  الالم يف الالمإدغام و   

٦١      إسكان امليم     
٦٢   إسكان اهلاء   

٦٩   تشديد العني دون ألف قبلها   

٦٩   دون صلة(قرص اهلاء(  
٧٤       عىل اإلفراد (حذف األلف (      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩   إسكان اهلاء   

١٢   ًبالياء وصال    
١٤     ًإثبات الياء وصال      
١٧   حذف األلف والياء    

١٨      الثاء يف التاء إدغام      
٢٢   حذف األلف والياء    



 

 ١٢٣ قراءة احلسن البرصي 

٢٥     إدغام الالم يف الالم     

٢٩    إدغام الالم يف الالم     

٢٩   إدغام الذال يف التاء  
٣٤      المإدغام الالم يف ال      
٣٦    مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء     

٣٩     وإدغام الالم يف الالمإشامم كرسة القاف الضم  ∈    

٤٣     إدغام الالم يف الالم     
٤٥   فتح الالم وتشديد القاف   
٤٩   زاد مهزة استفهام    

٤٩    خمففةفتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاء      
٤٩     خمففةفتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم      
٥٦    دون ألف  بعد احلاء   

٥٩   لف والياءحذف األ    

٦٠     مهزة وصل وتشديد التاء     

٦٢    إسكان الياء    
٦٢    ًإثبات الياء وصال     
٦٨   إسكان اهلاء   

٧٠     إدغام الالم يف الالم     

٧٢      إدغام الذال يف التاء     

٧٨   إسكان اهلاء    



 

 ١٢٤  قراءة احلسن البرصي

٧٨    ًإثبات الياء وصال    
٧٩   ًإثبات الياء وصال      
٨٠   إسكان اهلاء    

٨٠   ًإثبات الياء وصال    
٨١   ًثبات الياء وصالإ    
٨٢      

ألفني وياءين مفتوحتني من غري فتح اخلاء ثم 
 مهزة   

٩٢   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو   

٩٣      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٠٤   إسكان اهلاء   

١٠٦     إدغام الالم يف الالم     

١٠٨   ًإثبات الياء وصال    
١٠٩     إسكان الياء     

١١٠   ًإثبات الياء وصال    
١١٧   ًبالياء وصال    

١١٨    اءإسكان الي    
١٢٢   إسكان اهلاء   

١٢٤     إدغام الالم يف الالم     

١٢٦   ًإثبات الياء وصال    
١٢٧     إسكان الياء     



 

 ١٢٥ قراءة احلسن البرصي 

١٣١   ًإثبات الياء وصال    
١٣٧   ان الالمسكإفتح اخلاء و   

١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١      إدغام التاء يف الثاء    

١٤٢     إدغام الالم يف الالم     

١٤٤   ًإثبات الياء وصال    
١٤٥     إسكان الياء     

١٤٩     فتح احلاء     
١٤٩    ألف بعد الفاءبدون     

١٥٠   ًإثبات الياء وصال    
١٥٩   إسكان اهلاء   

١٦١     إدغام الالم يف الالم    

١٦٣   ًإثبات الياء وصال    
١٦٤     إسكان الياء      

١٧٥   إسكان اهلاء   

١٧٧     إدغام الالم يف الالم     

١٧٩   ًإثبات الياء وصال    
١٨٠     إسكان الياء      

١٨٢      ضم القاف      
١٨٤       ضم اجليم والباء      



 

 ١٢٦  قراءة احلسن البرصي

١٨٧   إسكان السني   
١٩١   إسكان اهلاء   

١٩٢+ 
١٩٣ 

     
   

 إدغام  النون يف النون 
 تشديد الزايو

     

    

١٩٣ 
   

  
 فتح احلاء 
 والنون

   
  

١٩٧   حذف األلف والياء    

١٩٨      بيائني األوىل مكسورة مشددة والثانية ساكنة      
٢٠٢    بالتاء بدل الياء     
٢٠٢    فتح الغني    
٢١٠     ح النون  بواو وفت      

٢٢٠      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٢١       بواو وفتح النون      

٢٢٤    وفتح الباءإسكان التاء     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    كرس الباء  دون تنوين    

١٥      كرس الدال      
١٦   إسكان اهلاء   



 

 ١٢٧ قراءة احلسن البرصي 

٢٠    إسكان الياء    
٢٢    ضم الكاف    

٢٥    
 جيوز الوقف عليها ختفيف الالم ثم ياء النداء

 ( ثم فعل أمر)َيا(   ( ويتصل حرف
  اللتقاء الساكننيًالياء بالسني وصال

     

٢٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٥  ًإبدال التاء ياء  
٢٥   ًإبدال التاء ياء   
٣٢    ًبالياء وصال      
٣٦    ًبالياء وصال    

٣٦      اً ووقفًحذف الياء وصال      
٣٧     إدغام الالم يف الالم      

٣٩   إدغام امليم يف امليم   
٤٢  إشامم كرسة القاف الضم ∈ 
٤٢       إدغام اهلاء يف اهلاء     

٤٢      إدغام الواو يف الواو    

٤٢     إدغام امليم يف امليم     

٤٤    
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٤٨       إدغام التاء يف التاء      

٤٩   ضم امليم وفتح الالم   



 

 ١٢٨  قراءة احلسن البرصي

٥٤     إدغام الالم يف الالم     

٥٦  ضم الباء  
٥٦   إدغام الالم يف الالم   
٥٩      كرس الدال      
٦٠     إدغام الالم يف الالم     
٦١        إدغام الالم يف الالم        

٦٢   تشديد الذال   
٦٣      إسكان الالم    

٦٣   نون بدل الباء   
٦٥     إدغام امليم يف امليم     

٦٦     
 إسكان ومفتوحةسكون الالم ، ومهزة قطع 

 الدال وحذف األلف     

٧٤     إدغام امليم يف امليم     

٧٦   حذف األلف والياء    

٧٨   إسكان اهلاء   

٨٢    
 بدل الكاف ة مكسورسنيوتاء مفتوحة 

  وحذف الالم   

٨٣        إدغام الباء يف الباء        

٨٦      إدغام الالم يف الالم      

٨٧   فتح الواو    

٨٧   
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

  واو مدية



 

 ١٢٩ قراءة احلسن البرصي 

٨٧    حذف األلف     
٨٨    إسكان اهلاء    

٨٩   
   

 كرس العني بدون تنوين 
 وكرس امليم

  
   

٩٣      كرس الدال      
٩٣    ًإبدال التاء ياء    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢+ 
٣ 

        إدغام  النون يف النون         

٦     وفتح الراء ثم ألفياء مفتوحة   

٦ 
    

    
     

  ضم النون فيهام
 وضم الدال

    
    

      
٩    اًباهلاء وقف    
٩   اًباهلاء وقف   
١٥      وبنون بدل الثاء بدل الغنيهملةاملعني بال       

١٦      يف اهلاء إدغام اهلاء     

١٨     إدغام  الالم يف الالم    

١٩    ضم الطاء    



 

 ١٣٠  قراءة احلسن البرصي

٢٣   فتح الياء وضم الدال    
٢٥    إدغام  الالم يف الالم    
٢٨     إسكان الياء    
٢٩      المالإدغام  الالم يف     

٢٩     كرس اجليم     
٣١        بدل األلفمهزة مفتوحة       
٣٢     فتح اهلاء     
٣٢   تشديد النون  وإشباع مد األلف    

٣٣   ًبالياء وصال     

٣٤    إسكان الياء    

٣٤    إسكان القاف مع القلقلة    

٣٤   ًبالياء وصال     

٣٥    فتح الضاد   
٣٥       إدغام  الالم يف الالم       
٣٩    و يف الواوإدغام  الوا     

٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    
٤٨    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
٤٩     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥١       ختفيف الصاد        

٥١       إدغام  الالم يف الالم       



 

 ١٣١ قراءة احلسن البرصي 

٥٢     إدغام اهلاء يف اهلاء      

٥٦   إسكان اهلاء   

٦١   إسكان اهلاء    

٦٢      ياء مكسورة من غري مهزة وال مد   Τ   

٦٤   إشامم كرسة القاف الضم ∈  
٦٩      إدغام امليم يف امليم      
٧٠   إسكان اهلاء   

٧٣     إدغام الالم يف الالم     

٧٤      ياء مكسورة من غري مهزة وال مد   Τ   

٧٦   إدغام امليم يف امليم   

٧٦     إدغام  الالم يف الالم    

٨٢    
اً واضطراراًالوقف عىل الياء اختبار 
َوله أن يبدأ بالكاف َ ْ َ ) (  

٨٢       
 اً واضطراراًالوقف عىل الياء اختبار

َبدأَأن يله و َ (بـ  ْ  ( 
 

٨٥     امليمإدغام امليم يف    
٨٦      إدغام التاء يف التاء     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   



 

 ١٣٢  قراءة احلسن البرصي

١٢      كرس الالم      

١٦     الالمإدغام الالم يف      

٢١     إدغام امليم يف امليم     

٢٤  ضم الباء  
٢٥    إدغام الذال يف التاء   

٢٥ 
  

   
 بالتنوين مع اإلقالب

 وفتح النون
  

    
٢٦     اء يف اهلاء إدغام اهل     

٢٨     الالم يف الالمإدغام      

٢٨    زاد مهزة استفهام    
٢٩   ضم الباء   

٣١    إسكان السني    
٣٣    إسكان السني    
٣٣     ًضامالسني كرسة إشامم  > 

٣٣ 
    

  
 إدغام الكاف يف الكاف 

    
  

٣٩        إدغام الدال يف اجليم        

٤٢      إدغام امليم يف امليم      
٤٢   بالتاء بدل الياء   



 

 ١٣٣ قراءة احلسن البرصي 

٤٢   إسكان اهلاء   

٤٥      إدغام التاء يف التاء       

٤٥      إدغام امليم يف امليم      
٤٨    إدغام التاء يف التاء    

٥٢      إدغام امليم يف امليم      
٥٣    فتح الغني    
٥٥   بالنون بدل الياء   
٥٦     إسكان الياء    
٥٦     ًإثبات الياء وصال       
٦٠   

مهزة دل اهلمزة مع املد املتصل وألف ب
  الياء بدل مكسورة    

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٣      كرس الدال      
٦٤   إسكان اهلاء   

٦٨      إدغام امليم يف امليم      

٦٨       إدغام الباء يف الباء       
٦٨     إدغام امليم يف امليم     

٦٩     إسكان الباء     



 

 ١٣٤  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   

٩    إسكان السني     
١٠    ضم التاء    
١٩      إسكان الياء      
١٩      إسكان الياء      
١٩ K 1 فتح التاء وضم الراء 
٢٢     فتح الالم     

٢٧   إسكان اهلاء يف املواضع الثالثة   

٣٠    اًباهلاء وقف    
٣٠      إدغام الالم يف الالم      

٣٥   إسكان اهلاء    

٣٦    كرس النون   
٣٩    بالتاء املضمومة بدل الياء وسكون الواو    
٤٣     إدغام امليم يف امليم     

٤٣     
 اًإبدال اهلمزة ألف
 ياءثم إدغام الياء يف ال    

٤٨      إدغام الباء يف الباء      

٥٠      والوقف باهلاءإدغام  الراء يف الراء     
٥٠   إسكان اهلاء   



 

 ١٣٥ قراءة احلسن البرصي 

٥٤ 
   

    
  

 ضم الضاد يف األلفاظ الثالثة
 اً واحداًوجه

   
    

   

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٥      إدغام الكاف يف الكاف     

٥٦   إدغام الثاء يف التاء   
٥٨       إدغام الدال يف الضاد       

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ةاآلي
٦      ضم الذال      
٦    إبدال الواو مهزة    
٩   إسكان اهلاء   

١٣      إدغام  الالم يف الالم      

١٣   إسكان اهلاء   

١٣    كرس الياء    

١٤     فتح الفاء وإسكان الصاد بال ألف    

١٦    كرس الياء    

١٧    كرس الياء    

٢١    
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو   



 

 ١٣٦  قراءة احلسن البرصي

٢٢   إسكان اهلاء   

٢٣       إدغام الكاف يف الكاف       
٢٥      كرس الدال      
٢٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٧    ضم الياء وكرس امليم    

٢٧    
    

 (حذف    (        

٣٠     املوضعني (إدغام اهلاء يف اهلاء(     

٣١    اًباهلاء وقف    

٣٤     إدغام امليم يف امليم     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    والتنوينبالنصب    
٥      بالياء بدل التاء      
٩       إدغام الالم يف الالم      

١٠      بدل الضادصاد بال      

١٢      
   

 إدغام  النون يف النون      
   

١٣     إدغام امليم يف امليم    



 

 ١٣٧ قراءة احلسن البرصي 

٢٠   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٢٢      إدغام امليم يف امليم      
٢٣   ضم امليم   
٢٣        اء إدغام اهلاء يف اهل        

٢٣   حذف األلف والياء    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    بالياء بدل التاء    
٤      حذف األلف وتشديد اهلاء    

٤   ن اهلاءإسكا   

٩    بالياء بدل التاء    
١٠     إدغام الذال يف الزاي     

١٠    اً ووقفًإثبات األلف وصال    

١٣   فتح امليم   

١٣    
    

 كرس الواو فيهام   
    

١٤     واو ساكنة بدل اهلمزة   
١٥    إدغام الالم يف الالم     

٢١    كرس اهلمزة   



 

 ١٣٨  قراءة احلسن البرصي

٢٦      إدغام الفاء يف الفاء     

٣٠   فتح الياء   

٣٠   حذف األلف وتشديد العني   

٣٣    كرس القاف    

٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

٣٧ 
     

  
 إدغام الذال يف التاء 

 إدغام الالم يف الالمو
   

  
٤٣     إسكان الالم     
٥٠      فتح اهلمزة      

٥١    بدل الياءمهزة مضمومة   

٥١      إدغام امليم يف امليم      

٥٢    بالتاء بدل الياء    
٦٣      إدغام التاء يف التاء     

٦٦       فتح التاء      
٦٦    اً ووقفًإثبات األلف وصال    
٦٧    ألف بعد الدال وكرس التاء    
٦٧    اً ووقفًإثبات األلف وصال    



 

 ١٣٩ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      كرس الدال      
١   إسكان اهلاء   
٢      إدغام امليم يف امليم      

٢   إسكان اهلاء   

٣   ضم امليم   
٥   ن كرس بدل تنوين الضميتنو   
٩    بالياء بدل النون    
٩   بالياء بدل النون   
٩   بالياء بدل النون   
٩   إسكان السني   
١٠ [ Z  ونبدأ هبا بالضم ،واو ساكنةمهزة وصل ثم Z    
١٢   وألف بعدهاالياء فتح   
١٣     ًبالياء وصال     
١٤    اًإبدال اهلمزة ألف    
١٥    ألف بعدها وكرس الكافوفتح السني    
١٦    كرس الالم بدون تنوين     

١٧   ثم ألفزايفتح ال و بدل النونياء    
١٧    ضم الراء   



 

 ١٤٠  قراءة احلسن البرصي

٢٠       الدال يف الصاد و ختفيف الدالإدغام      

٢١     إدغام امليم يف امليم     

٢٣   ضم اهلمزة   
٢٣     راء بدل الزاي وبغني بدل العني     
٢٣   إسكان اهلاء   

٢٦   إسكان اهلاء   

٣٣       إدغام الذال يف التاء       

٣٣      إدغام الالم يف الالم      
٣٧     بألف بعد القاف وختفيف الراء     
٣٧      إسكان الراء      

٣٩   إسكان اهلاء   
٣٩   كان اهلاءإس   

٤٠    اًإبدال الياء نون    

٤٠       
  اًإبدال الياء نون

  وإدغام الالم يف الالم     

٤٢      إدغام الالم يف الالم      
٤٥     إسكان السني     
٤٥    ًإدغام  النون يف النون ثم إثبات الياء وصال      
٤٧   إسكان اهلاء   
٤٧     إسكان الياء      

٤٧   إسكان اهلاء   



 

 ١٤١ قراءة احلسن البرصي 

٥٤    إشامم كرسة احلاء &  

 
   احلسنةءراق ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص اآلية
١      كرس الدال      
٢       إدغام  الالم يف الالم       

٢   إسكان اهلاء   

٣    اًباهلاء وقف    
٤    فتح التاء وكرس اجليم    
٩   إسكان الياء   
١١  فتح الياء وضم القاف  
١٣   بالياء بدل التاء   

١٥     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٠     إسكان الالم     
٢٥    إسكان السني     
٢٦   إدغام الذال يف التاء  
٢٦    ًإدغام  النون يف النون ثم إثبات الياء وصال      
٢٨         إدغام امليم يف امليم         

٣٣      ضم الياء وفتح اخلاء     
٣٣      بدل الفتحتنوين كرس  :   

٣٤      كرس الدال      



 

 ١٤٢  قراءة احلسن البرصي

٣٦     ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها    
٣٦   ضم الالم   
٣٩        إدغام  الفاء يف الفاء      

٤٠   زاد ألف بعد النون عىل اجلمع    
٤٣   اًباهلاء وقف   
٤٣   يف املوضعني ( اًباهلاء  وقف(   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
ِياسني (ً وصالكرس النون   ٢و١ ِ َ(   
٥   الالمكرس      
٨    إسكان اهلاء   

٩    دل الغنيبعني بال      
١٢    إدغام  النون يف النون   
١٩     حذف األلف وإبدال اهلمزة ياء لينة    
٢٣  ًإثبات الياء وصال    
٢٥     ًإثبات الياء وصال       
٢٦  كرسة القاف الضمإشامم  ∈ 

٣٠      
   

(حذف  التنوين و بدلحفتبال    (       



 

 ١٤٣ قراءة احلسن البرصي 

٣١    كرس اهلمزة    
٣٩      ضم الراء     

٤٣       الغني وتشديد الراء فتح      

٤٥    
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٤٧   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٤٧      إدغام امليم يف امليم      

٤٩   فتح اخلاء    
٥١   وفتح الوا    

٥٢     
     

 ًال سكت  عىل األلف وصال    
   

٥٥    إسكان الغني          

٥٥   حذف األلف  
٦٢   ضم اجليم والباء وختفيف الالم   
  عىل اجلمع- بعد النون اًزاد ألف » ٦٧    
٧٢   ضم الراء   

٧٥    
    

 إدغام  النون يف النون    
    

٧٦      إدغام امليم يف امليم     

٧٨    إسكان اهلاء    



 

 ١٤٤  قراءة احلسن البرصي

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠     الالمإدغام الالم يف      

٨١   إسكان اهلاء   

٨١     الم مكسورة خمففة عىل اللف قدم األ    
٨٢    إدغام  الالم يف الالم    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨    إسكان السني وختفيف امليم    

١٠    الطاء تشديد     

٢٦     
   

 إدغام امليم يف امليم   
   

٣٥   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٣٧   
     

 ف الدال ختفي
 اًوإبدال الياء واو

  
     

٥٦    ًإثبات الياء وصال      
٦٠   إسكان اهلاء   

٧١      إدغام الدال يف الضاد      

٧٧        إدغام اهلاء يف اهلاء      

٨٥     إدغام الالم يف الالم     



 

 ١٤٥ قراءة احلسن البرصي 

٩٩    ًإثبات الياء وصال       
١٠٢    كرس الياء    

١٠٣     حذف اهلمزة وفتح السني وتشديد الالم    
١٠٥    إدغام الدال يف الصاد    

١٠٦   هلاءإسكان ا   

١٢٣        
 مهزة وصل بدل مهزة القطع

(ة حوفتهبمزة مهبا ونبدأ   (        

١٢٤     إدغام الالم يف الالم     
١٣٠     فتح اهلمزة وزاد ألف بعدها وكرس الالم     
١٤٢   إسكان اهلاء   
١٤٥   إسكان اهلاء   
١٥٥   تشديد الذال   
١٦٣   ضم الالم   
١٧١       إدغام الدال يف السني       

١٨٢      كرس الدال      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان واية حفصر اآلية
١  ِصاد( ًوصال كرس الدال َ(  
٨  ًإثبات الياء وصال    



 

 ١٤٦  قراءة احلسن البرصي

١٤     ًإثبات الياء وصال      
٢١      إدغام الذال يف التاء      

٢٢     الدالإدغام الذال يف      
٢٢    بعدهاألف فتح الشني و     
٢٣     فتح التاء     

٢٣     ن يف النونفتح التاء وإدغام النو      
٢٣    إسكان الياء    
٢٤    المإدغام الالم يف ال    
٢٤      إدغام الدال يف الظاء      
٢٤          إدغام الراء يف الراء          
٣٠        إدغام النون يف النون       

٣٢      إدغام الراء يف الراء      

٤١       للساكننيًحتذف وصال (إسكان الياء (       

٤١   فتح النون والصاد   
٥٧    ختفيف السني    

٦٣    
 ة وصل تسقط عند الوصل بام قبلها مهز

 ًوتكرس ابتداء
     

٦٥+ 
٦٦ 

     يف الراء الراء إدغام       

٦٩   إسكان الياء   
٨٤   فتح القاف   



 

 ١٤٧ قراءة احلسن البرصي 

٨٤+ 
٨٥ 

   
  

 إدغام  الالم يف الالم     

٨٥    إدغام امليم يف امليم    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢ 
    

    
 إدغام الباء يف الباء

    
    

٤         إدغام اهلاء يف اهلاء      

٦      إدغام الالم يف الالم     
٦      إسكان الالم     
٧    إسكان اهلاء      

٨      إدغام الالم يف الالم      
٨    فتح الياء    
١٦    ًإثبات الياء وصال      
١٩     تاء يف التاءإدغام ال      
٢٢    إسكان اهلاء   

٢٤      
  إشامم كرسة القاف الضم

∋ إدغام الالم يف الالمثم      

٢٧       إدغام الدال يف الضاد       



 

 ١٤٨  قراءة احلسن البرصي

٢٩    ألف بعد السني  وكرس الالم     

٢٩      لدالكرس ا      
٣٠      ألف ممدودة ثم مهزة بدل الياء    
٣٠       ألف ممدودة ثم مهزة بدل الياء      
٣٢      إدغام امليم يف امليم      

٣٢ 
  

   
 اءإدغام الباء يف الب

  
   

٣٢     إدغام امليم يف امليم     

٣٨       تنوين ضم وفتح الراء وضم اهلاء        

٣٨ 
   
   

 تنوين ضم وفتح التاء الثانية وضم اهلاء
     

    
٣٩ Ã عىل اجلمع- بعد النون اًزاد ألف       
٤٦     التاء يفتاءإدغام ال      
٥٣      للساكننيًحتذف وصال(إسكان الياء (     
٥٣     كرس النون     
٥٣      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٥       ثم فتح الغنيإدغام الباء يف الباء        
٥٦     وبعدها ياءكرس التاء      
٥٧    إدغام الالم يف الالم   
٥٧      إدغام اهلاء يف اهلاء     



 

 ١٤٩ قراءة احلسن البرصي 

٥٩      األلفحذفو إدغام الدال يف اجليم      

٦٠      إدغام  التاء يف التاء      
٦٠     إدغام امليم يف امليم     

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٧    فتح التاء     
٦٨   تح الواوف    
٦٩      إدغام الراء يف الراء     

٦٩    ًإشامم كرسة اجليم ضام % 
٧٠   إسكان اهلاء   

٧١    ًإشامم كرسة السني ضام + 
٧١    تشديد التاء    
٧١    إدغام الالم يف الالم     
٧٢  إشامم كرسة القاف الضم ∈ 
٧٣    ًإشامم كرسة السني ضام + 
٧٣     تشديد التاء     
٧٣    إدغام الالم يف الالم     
٧٤      كرس الدال      
٧٥   إشامم كرسة القاف الضم ∈  
٧٥      كرس الدال      



 

 ١٥٠  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      إدغام الالم يف الالم     

٥      
    

 إدغام الالم يف الالم     
    

٥     إدغام الذال يف التاء     
٦    اًباهلاء وقف    

١٠      إدغام الذال يف التاء      

١٣      
 إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي

  ثم إدغام الالم يف الالم     

١٥    بدل الياءبالتاء    
١٥   إثبات الياء وصال ً     
٢٠     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٢    إسكان السني     
٢٦    اء وتشديد اهلاء وفتحهافتح الظ    
٢٦    ًضم الدال وصال    
٢٧     إدغام الذال يف التاء  

٢٨       إدغام الدال يف اجليم        

٢٨     
 إدغام الكاف يف الكاف.١:وجهان
  )كحفص(إظهار .٢   

٣٢   إثبات الياء وصال ً     



 

 ١٥١ قراءة احلسن البرصي 

٣٤        إدغام الدال يف اجليم        
٣٧   ضم العني   
٣٨     ًبالياء وصال    
٤٠   إسكان اهلاء   

٤١      إدغام امليم يف امليم     
٤٤     مإدغام الالم يف الال      

٤٦    
 )فعل أمر ( مهزة وصل  وضم اخلاء  

 ( حال اإلبتداء (    

٥٠    إسكان السني     
٥١      سكان السنيدغام الراء يف الراء وإإ        
٥٣   حذف األلف والياء    

٥٦      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٨    بالياء بدل التاء    
٥٩   بالنصب والتنوين    
٦١     إدغام الالم يف الالم     

٦١      إدغام الالم يف الالم      
٦٤     إدغام الالم يف الالم     

٦٤    كرس الصاد     
٦٥      كرس الدال      
٦٦         إسكان الياء         



 

 ١٥٢  قراءة احلسن البرصي

٦٨    إدغام  الالم يف الالم    
٧٠     إسكان السني     

٧٣   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٧٩     إدغام الالم يف الالم     

٨٣    إسكان السني     
٨٥   اًباهلاء وقف   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠     تنوين كرس    
١١    إسكان اهلاء    

١١      إدغام  الالم يف الالم     
١٧     فتح الدال     

٢١   إسكان اهلاء   

٣٠+ 
٣١ 

  
 

   إدغام  النون يف النون
 

٣١+ 
٣٢ 

   
   

 إدغام  النون يف النون      

٣٦          إدغام  النون يف النون         

٣٦      إدغام اهلاء يف اهلاء     



 

 ١٥٣ قراءة احلسن البرصي 

٤٣     إدغام  الالم  يف الالم    

٤٣     
  إشامم كرسة القاف الضم

∈   إدغام  الالم  يف الالمثم    

٤٤   σ واحدة عىل اخلربمزة هب     
٤٤   إسكان اهلاء   

٤٥       فاء إدغام  الفاء  يف ال       

٥٠    ًفتح الياء وصال    
٥٤   ضم امليم   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   إسكان اهلاء   

٥     إدغام اهلاء يف اهلاء     
٧   صب والتنوينبالن    
٩      إدغام اهلاء يف اهلاء      

٩    يف املوضعني(إسكان اهلاء(   

١١     إدغام الالم يف الالم     

١١    إسكان اهلاء   

١٧     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

١٩   إسكان اهلاء   



 

 ١٥٤  قراءة احلسن البرصي

٢٠   إسكان اهلاء   
٢١      إدغام الالم يف الالم      
٢٢    إسكان اهلاء ثم إدغام الواو يف الواو    
٢٣   نيفتح الياء وإسكان الباء وضم الش   
٢٥   إسكان اهلاء   

٢٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٨    املوضعني(إسكان اهلاء(   

٢٨       إدغام  الراء يف الراء       

٢٩   إسكان اهلاء   

٣٢    ًياء وصالبال   

٤٧     
  اً إبدال اهلمزة الف

 ثم إدغام  الياء يف الياء     

٥٢     التاء يفتاءإدغام ال      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     كرس اهلمزة     
١٠      إدغام الالم يف الالم     

١٠   كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها   
١٠        إدغام الالم يف الالم       

١١ K 1 فتح التاء وضم الراء 



 

 ١٥٥ قراءة احلسن البرصي 

١٢        إدغام الالم يف الالم      

١٢        إدغام امليم يف امليم        
١٧   إسكان اهلاء   

١٨   
 وإبدال  وختفيف الشني خمفاةإسكان النون

  اًاهلمزة ألف  

١٨   إسكان اهلاء   

١٩    لبنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح الدا  

١٩     عىل اجلمع-ألف بعد الدال-    
٢٤    وإسكان الالمضم القاف وحذف األلف    
٢٧    ًبالياء وصال      
٣٢   يف املوضعني  ( اًباهلاء وقف(   
٣٣   مقلقلةفتح السني وإسكان القاف    
٣٦       إدغام  النون يف النون      

٣٦   إسكان اهلاء   
٤٠      إدغام التاء يف التاء      
٤٥    إسكان السني    
٤٩   باأللفاًوقف    

٥٧       إدغام امليم يف امليم      
٥٧  ضم الصاد  
٥٩   حذف األلف والياء    

٦١      ًبالياء وصال     



 

 ١٥٦  قراءة احلسن البرصي

٦٣   ًبالياء وصال     
٦٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٦٤         إدغام اهلاء يف اهلاء       

٦٦    فتح الغني    
٦٨    اًوقفو ً وصالإثبات الياء ساكنة     
٦٨   فتح الفاء بدون تنوين   

٧١     حذف اهلاء من آخره    

٧٢      إدغام الثاء يف التاء     

٧٨      إدغام الدال يف اجليم       
٨٠      إسكان السني      
٨٤  ) املوضعني(إسكان اهلاء  )اًمع(   

٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    
٨٩    لتاء بدل الياءبا    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٣       إدغام الدال يف اجليم        
١٦     فتح الطاء بالياء املضمومة و     
١٦       ضم التاء      

٢٠     إدغام الذال يف التاء   



 

 ١٥٧ قراءة احلسن البرصي 

٢٠    ًبالياء وصال      
٢١     ًبالياء وصال       
٢٢      كرس اهلمزة     
٢٤         إدغام الراء يف الراء       
٢٧   حذف األلف   
٣٠   حذف األلف والياء    

٤٢      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٤٣     باهلاءاًوقف     
٤٥      فتح امليم      
٤٥    ًإبدال الياء تاء    
٤٧     ضم التاء     
٤٩     فتح اهلمزة    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩    إدغام امليم يف امليم    
٩    و مهزةإبدال الوا    
١١   ن كرس بدل تنوين الضميتنو   
١٦   حذف األلف والياء    

٢١   تنوين ضم   
٢٣       إدغام اهلاء يف اهلاء    



 

 ١٥٨  قراءة احلسن البرصي

٢٣   تشديد الذال   
٢٥     التاءضم       
٢٦   بالنصب والتنوين    
٣٢  إشامم كرسة القاف الضم ∈ 
٣٢   بالنصب والتنوين    
٣٤   إشامم كرسة القاف الضم ∈  
٣٥    إدغام الذال يف التاء    

٣٥      
 اء يف اهلاءإدغام اهل

  ثم إبدال الواو مهزة       

٣٧   إسكان اهلاء   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢+ 
٣       إدغام امليم يف امليم      

٤    لفحذف األو إسكان الثاء    
٨   إسكان اهلاء   

١٠   حذف األلف والياء    

١٣       فتح الفاء بدون تنوين      

١٥     
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني دون 

 ألف بعدها  



 

 ١٥٩ قراءة احلسن البرصي 

١٥     ضم الفاء     
١٦     بالياء املضمومة بدل النون املفتوحة     
١٦   ضم النون   
١٦      ًإبدال النون ياء مضمومة      
١٧      إدغام الالم يف الالم     
١٧     وىل يف الثانية مع املد املشبعإدغام النون األ     
١٧      فتح اهلمزة وضم الراء      
٢٠     ممدودةاً وأبدل الثانية ألفزاد مهزة استفهام        
٢٥       إدغام  الراء يف الراء       

٢٥    بدل الياءاءبالت     
٢٩      إدغام الذال يف الصاد      
٣٣     الثانيةكرس الياء       

٣٤       إدغام الباء يف الباء       

٣٥      إدغام امليم يف امليم      

٣٥    تنوين فتح    
٣٥    كرس الالم   

٣٥    فتح امليم    

٣٥    كرس القاف وبعدها ياء    



 

 ١٦٠  قراءة احلسن البرصي

غ 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إسكان اهلاء   

٤     مشددة  مفتوحةفتح القاف وتاء      

١٣   
مهزة دل اهلمزة مع املد املتصل وألف ب

  الياء بدل مكسورة    

١٦      إدغام امليم يف امليم      

١٨    فتح الغني    
١٨     إدغام الدال يف اجليم     
١٩        إدغام امليم يف امليم         
٢٠       إدغام التاء يف السني       
٢٠     إدغام التاء يف السني     

٢٥     إدغام  الالم يف الالم      
٢٦    مهزة  مفتوحة     
 ضم الراء ¾ ٢٨   
٣٨      تسهيل اهلمزة   †  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩     التاءبالياء بدل     



 

 ١٦١ قراءة احلسن البرصي 

٩ 
     

    
   

 بالياء بدل التاء فيهن
     

    
    

١٠    كرس اهلاء    
١٠       بالنون بدل الياء      
١١      يف الالمإدغام  الالم     
١٧    بالنون بدل الياء    
١٧   بالنون بدل الياء   
١٨     إدغام امليم يف امليم      

١٨     وتاء بدل الثاء وحذف الباءبعد اهلمزة  ألف      
٢٠      دغام الالم يف الالمإ       

٢٤   إسكان اهلاء   

٢٧     إدغام الدال يف الصاد     

٢٧     إدغام امليم يف امليم      
٢٩   فتح اهلمزة األخرية    
٢٩      وفتح اهلمزة األخريةلراءإدغام الراء يف ا         
 ضم الراء 4 ٢٩     
٢٩     عىل اجلمع -  وبعد الثاء اهلمزةبعدألف -    

٢٩     فتح اهلمزة     



 

 ١٦٢  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     

 ثاء بدل الباء ثم باء مشددة مفتوحة
 ثم تاء مضمومة   

١٠     
نون وخاء ساكنة ثم ألف ثم كرس اهلمزة 

 -عىل اجلمع-بدل الياء     

١١     ضم امليم    

١١        
 ء يف الباءإدغام البا

 ً ثم إبدال اهلمزة ياء       

١١        إدغام الباء يف الفاء        
١٢    بدل اجليمباحلاء     

١٢      
   اًإبدال اهلمزة ألف

 ثم إدغام الالم يف الالم     

١٣           إدغام الالم يف الالم          

١٤    مهزة ساكنة بعد الياء     
١٦      إدغام امليم يف امليم      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   ِقاف (ًكرس الفاء وصال(   
١٤    ًالياء وصالب      

١٦     إدغام امليم يف امليم       



 

 ١٦٣ قراءة احلسن البرصي 

١٩      إدغام التاء يف السني      

٢٠   فتح الواو    
٢٣        اهلاء إدغام اهلاء يف     

٢٤      
   بعدها ألفالقاففتح مهزة مكسورة و

 ة بالفتحنونممهزة ثم  ودةدمم   

٢٨    إدغام الالم يف الالم    
٢٩      إدغام الالم يف الالم     

٣٠    
  ألف بعدها قاف مفتوحةضم الياء و
  إدغام الالم يف الالمو    

٣٦     كرس القاف    
٣٧   إسكان اهلاء   

٤١      ًبالياء وصال     

٤٣     إدغام  النون يف النون   
٤٤   تشديد الشني   
٤٥    ًالياء وصالب      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧     كرس احلاء والباء    
٢٥     إدغام الذال يف الدال     

٣٠     هلاء إدغام اهلاء يف ا     



 

 ١٦٤  قراءة احلسن البرصي

٤٠   إسكان اهلاء   

٤١+ 
٤٢ 

     إدغام امليم يف امليم       

٤٣   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٤٤     إدغام الراء يف الراء     

٤٤     باجلمع-واو وألف وقاف قبل العني-     
٤٦   كرس امليم  ِ  
٤٩    تشديد الذال   
٥٦     ًبالياء وصال      
٥٧    ًبالياء وصال     

٥٨     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٩     ًالياء وصالب      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١     التاءضمألف بعد الياء عىل اجلمع و      
٢١     ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء     
٢١     كرس الالمحذف اهلمزة و      
٢٣   دون تنوينًفتح الواو وصال    

٢٣   بال تنوينًفتح امليم وصال    



 

 ١٦٥ قراءة احلسن البرصي 

٢٨      إدغام اهلاء يف اهلاء فتح اهلمزة ثم     

٢٩    اًباهلاء وقف    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     ضم النون     
٧   إسكان اهلاء   

١١     تشديد الذال    
٢٣        إدغام الدال يف اجليم        
٢٧          إدغام التاء يف التاء         

٣٠   إسكان اهلاء   

٣٥   إسكان اهلاء    

٤٣      إدغام اهلاء يف اهلاء    

٤٤      إدغام اهلاء يف اهلاء    

٤٨      إدغام اهلاء يف اهلاء    

٤٩      إدغام اهلاء يف اهلاء    

٥٠     
( يف الم )(إدغام تنوين  !(  نقل مع

  حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف اهلمزة 
 وحال اإلبتداء ثالثة أوجه انظر األصول

   !  
   

  
٥٣      عىل اجلمع-ألف  وكرس التاء-      



 

 ١٦٦  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤        إدغام الدال يف اجليم        
٦   ًبالياء وصال  
٨   ًبالياء وصال  

١٢     
  ونون مكسورة من غري مهزةألف و واو

 عىل التثنية    

١٦    ًبالياء وصال      
١٨    ًبالياء وصال      
١٩   تنوين كرس    
٢١    ًبالياء وصال      
٢٣     إدغام التاء يف الثاء    

٢٨    
ًإبدال اهلمزة ياء وكرس اهلاء وامليم وصلتها 

 بياء    

٣٠    ًبالياء وصال      
٣١      اءظفتح ال       

٣٤   م يف الالمإدغام الال   
٣٧    ًبالياء وصال      
٣٨      إدغام الدال يف الصاد      
٣٩    ًبالياء وصال      
٤١       إدغام الدال يف اجليم       



 

 ١٦٧ قراءة احلسن البرصي 

٤٤   النون إدغام  النون يف    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥     باهلمز بدل األلف     

٢٤    ضم الراء   
٣١   باأللفاًوقف    

٣٥   كرس الشني   

٣٥    
 فتح النون وإسكان احلاء من غري ألف 

 مع تنوين الكرس   

٣٩   باهلمز بدل األلف    

٤٣      إدغام الباء يف الباء      

٦٦   
   

 إدغام  النون يف النون   
   

٧٤   باهلمز بدل األلف    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢٢    
 

 تنوين كرس   
 

٥٦ 
+٥٧      إدغام  النون يف النون     



 

 ١٦٨  قراءة احلسن البرصي

٥٩+ 
٦٠ 

   
 

 إدغام  النون يف النون     

٦٢    تشديد الذال   

٧٢+ 
٧٣ 

   

  
 إدغام  النون يف النون    

 
٧٥    إسكان الواو وحذف األلف    
٨٩     ضم الراء ثم واو مدية   
٨٩     اًوقفباهلاء   
٩٥     إسكان اهلاء    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٣   إسكان اهلاء   

٤      إدغام امليم يف امليم      

٤   إسكان اهلاء   

٥    فتح التاء وكرس اجليم    
٦   إسكان اهلاء   

٨    ضم اهلمزة وكرس اخلاء    



 

 ١٦٩ قراءة احلسن البرصي 

٨      ضم القاف       
٩     إسكان الالم     
١٣  إشامم كرسة القاف الضم ∈ 
١٣       إدغام الباء يف الباء       
١٤     الياء إسكان      
١٥   بدل الياءبالتاء    
١٦   تشديد امليم وألف بعدها    
١٦    تشديد الزاي    
١٩      إسكان السني     
٢٠ Z ضم الراء      

٢١+ 
٢٢ 

       إدغام امليم يف امليم        

٢١      إسكان السني     

٢٣   مهزة قطع دون ألف بعدها    
٢٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     
٢٥      السنيإسكان     
٢٥       إسكان السني      
٢٧     إسكان السني     
٢٧    فتح اهلمزة    
٢٧ j ضم  الراء   



 

 ١٧٠  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     ام الدال يف السنيإدغ     
٢     حذف األلف وتشديد اهلاء    

٣    حذف األلف وتشديد اهلاء    

٣       إدغام الراء يف الراء       

٧      إدغام امليم يف امليم      
٧    بالباء وضم الراء     
٨     إدغام  النون يف النون    

٨     اًباهلاء وقف     
٩     اًباهلاء وقف     

١١   
  إشامم كرسة القاف الضم
∈  ثم إدغام الالم يف الالم  

١١    وختفيف السني بعد الفاءألف    

١١   إشامم كرسة القاف الضم  ∈  
١١      يبدأ هبمزة مكسورةو - ني فيهاشكرس ال-      

٢١     إسكان السني     

٢٢       لكافإدغام الكاف يف ا       
٢٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     



 

 ١٧١ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٢      إدغام الفاء يف الفاء     

٢    الراءفتح اخلاء وتشديد      
٣      حذف اهلمزة     
٦      إسكان السني     
١١      إدغام  النون يف النون     
١٤   الدال  إسكان    

١٦      إدغام  الالم يف الالم      

١٧      ضم التاء      
١٩      إدغام  النون يف النون     

٢٤     والراءفتح الواو        
٢٤   إسكان اهلاء   

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إدغام الدال يف الضاد     
٤    كرس اهلمزة   



 

 ١٧٢  قراءة احلسن البرصي

٥+٤ 
    
   

 إدغام  الراء يف الراء      

٦    كرس اهلمزة   
٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٠    التاء وامليم والسني وتشديدهافتح     
١١      تشديد القاف من غري ألف      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٦   حذف األلف والياء     

٦   فتح الياء   
٧      إدغام امليم يف امليم      
٧   إسكان اهلاء   

٨  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  
٨  فتح الراء وضم اهلاء   

١٤  
فتح وجر لفظ اجلاللة بالم بالتنوين الراء 

  مع اإلدغام) هللا(ائدة مكسورة ز  

١٤    إدغام  النون يف النون   
١٤   حذف األلف والياء    



 

 ١٧٣ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      إدغام  الالم يف الالم      
٣   إسكان اهلاء   

٤+ 
٥ 

      إدغام امليم يف امليم       

١١     إدغام  الواو يف الواو     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     كرس اهلمزة      
٣       إدغام  العني يف العني       

٥   
  إشامم كرسة القاف الضم

∈  إدغام الالم يف الالمو  

٨      بدل الياءبالنون      
٨     يازفتح ال      
١٠    واو بعد الكاف وفتح النون)  ( E 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   



 

 ١٧٤  قراءة احلسن البرصي

٣    كرس الصاد     
٤      إدغام امليم يف امليم      
٤      إدغام امليم يف امليم      
٦    إسكان السني     
١٣       إدغام الواو يف الواو      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     ءإدغام الدال يف الظا     
٣   إسكان اهلاء    

٣   بتنوين الضم   
٣     فتح الراء وضم اهلاء     
٣     إدغام الدال يف اجليم     

٨   
مهزة دل اهلمزة مع املد املتصل وألف ب

  الياء بدل مكسورة    

٨      إدغام  الراء يف الراء      

٨      إسكان السني     
١١     إسكان الالم     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إدغام امليم يف امليم     



 

 ١٧٥ قراءة احلسن البرصي 

٢   إسكان اهلاء   

٣   ختفيف الراء   
٤     إدغام الدال يف الصاد     
٤    تشديد الظاء     
٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٤    
  فتح اجليم وبألف ومهزة مكسورة من غري ياء

 د املتصلمع امل     

٨    ضم النون    

١٠    
   

   فيهاماًباهلاء وقف
   
   

١٠   إشامم كرسة القاف الضم ∈  
١١    اًباهلاء وقف    
١٢   اًباهلاء وقف   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٣     إدغام الالم يف التاء     
٤   إسكان اهلاء   

٥       إدغام الدال يف الزاي       



 

 ١٧٦  قراءة احلسن البرصي

٧    إسكان اهلاء    

٩      إدغام الدال يف اجليم      
١٤     إدغام امليم يف امليم     
١٤   إسكان اهلاء   

١٥     إدغام الالم يف الالم     

١٧  ًبالياء وصال    
١٨     ًبالياء وصال ثم إدغام  النون يف النون      
٢٠    إسكان الراء   
٢٣       إدغام الالم يف الالم      

٢٧    إشامم كرس السني الضم + 

٢٧   إشامم كرسة القاف الضم ∈  
٢٧    الدالإسكان     
٢٨       إسكان الياء      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       ِنون (كرس النون ُ(       

٧   إسكان اهلاء   

١٣    تنوين ضم     
١٤     مزة  بعد اهلةشبع مألف     



 

 ١٧٧ قراءة احلسن البرصي 

١٥        مفتوحة ثم ألفمهزة      

٣٨      الالزمدع امل ممفتوحة ثم ألفمهزة        
٣٩    تنوين فتح     
٣٩      الالزمدع املم مفتوحة ثم ألفمهزة       

٤٢     كرس الشني   
٤٤      إدغام الباء يف الباء      
٤٨   إسكان اهلاء   

٤٩    تشديد الدال    

٤٩   إسكان اهلاء   

 
   احلسنةءراق ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية
٤     إدغام التاء يف الثاء    

٨     إدغام الالم يف التاء     

٩    كرس القاف وفتح الباء    

١٣   فتح الواو    

١٦      إدغام الياء يف الياءإسكان اهلاء ثم       

٢١   إسكان اهلاء    

٤١   بالياء بدل التاء   



 

 ١٧٨  قراءة احلسن البرصي

٤٢    الذالتشديدبالياء و    

٤٤+ 
٤٥ 

    
    

 إدغام الالم يف الالم   
    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٦   تنوين ضم   

٣٣      باإلفراد-حذف األلف الثانية     
٣٨      فتح الياء وضم اخلاء      
٤٣   فتح النون والصاد    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ًبالياء وصال     
٥       فتح الياء      
١٦      إدغام السني يف السني      

١٩     إدغام الالم يف الالم     

٢١  كرس الواو وسكون الالم   

٢٥     
فتح الطاء والف بعدها ثم فتح الياء دون 

 مهزة  وال تاء وضم اهلاء     

٢٨    إسكان الياء    



 

 ١٧٩ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءارق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   ضم الشني   

١١      إدغام الكاف يف الكاف    

١١      إدغام القاف يف القاف      
١٢        إدغام اهلاء يف اهلاء       
١٧    يف الراءإدغام الراء     
١٧  بالنون بدل الياء   

٢٠  ًزيادة ألف بعد القاف وفتح الالم وصال  
٢٥     إدغام الالم يف الالم     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦   كرس الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها   

٢٠    كرس الفاء واهلاء    
٢٠     كرس الثاء واهلاء    

٢٠     إدغام اهلاء يف اهلاء     

 
  سن احلةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      إسكان الراء     



 

 ١٨٠  قراءة احلسن البرصي

٣١     إدغام الواو يف الواو     

٤٦     إدغام الباء يف الباء     

٥٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     

 
   احلسنةءراق ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص اآلية
١    حذف األلف    
٣      إدغام العني يف العني      
١٠     كرس الفاء     
٢٠  بالياء بدل التاء  

٢١  بدل التاءبالياء   

٢٧    ضمالإشامم كرسة القاف ∈  
٢٧   بال سكت وإدغام النون يف الراء   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    اً، واأللف وقفًبالتنوين وصال    

٦     إدغام الباء يف الباء     

١٥   اً، واأللف وقفًبالتنوين وصال    

١٦  اً، واأللف وقفًبالتنوين وصال  

٢١     إسكان الياء وكرس اهلاء     



 

 ١٨١ قراءة احلسن البرصي 

٢١      نضم القاف بدل التنوي      

٢٣      إدغام  النون يف النون      

٣٠   بالياء بدل التاء   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    ضم الراء    

٦ 
    

   
 لذال فيهامضم ا

    

   

١١    مضمومةاًإبدال اهلمزة واو     

٢٣     تشديد الدال     

٣٣   عىل اجلمع- بعد الالم اًزاد ألف     

٣٩   ًبالياء وصال     

٤٨   
  الضمإشامم كرسة القاف 

∈  إدغام الالم يف الالمو  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠        إدغام الالم يف الالم        



 

 ١٨٢  قراءة احلسن البرصي

١٨   فتح الواو    

١٩  تشديد التاء  

٢٠     إدغام التاء يف السني     

٢٥      ختفيف السني     

٣٧   الباءضم  

٣٧  ضم النون  

٤٠   إدغام التاء يف التاء   

 
   احلسنةءراق بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
١٦   كرس الطاء  

٣٠      ضم الضاد     

٣٢     ضم الالم     

٤٥   تنوين ضم   

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      د امل معمزة ألف بعد اهل      

٤    ضم العني    



 

 ١٨٣ قراءة احلسن البرصي 

٩   إسكان اهلاء   

٢٥    كرس اهلمزة    

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠  تشديد الشني  

١٢    ختفيف العني    

٢٤        إدغام الباء يف الباء      

 

   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨+ 
٩ 

   إدغام  الكاف يف الكاف    

٩   اء بدل التاءبالي   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢     إدغام الباء يف الباء     

١٣        وبالياء بدل التاء مفتوحة ثم ألفمهزة     



 

 ١٨٤  قراءة احلسن البرصي

١٤    
 ت عىل الالم وأدغمها يف الراء وأمالمل يسك

 األلف و الراءفتحة  ⁄ 

٢٤        إدغام الفاء يف الفاء      

٢٨     إدغام الباء يف الباء     

٣١   بعد الفاءاًزاد ألف    

 
   احلسنةءراق لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية
٦      إدغام الكاف يف الكاف      

٦       إدغام الكاف يف الكاف     

١٢    ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم    

 
   احلسنةءراق ـــــــــــــانالبيــــــــ رواية حفص اآلية
٤    تشديد التاء    

٥   ضم الواو   

١٣      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٤   إسكان اهلاء   

١٥     ًكرس الدال وصال     



 

 ١٨٥ قراءة احلسن البرصي 

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٦     إدغام الالم يف التاء     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ضم التاء    

١١  ة بدل التاء املفتوحةًياء مضموم  
١١  تنوين ضم  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     كرس الواو     

٤   ًبالياء وصال  
٦       إدغام الفاء يف الفاء      
٦    التنوينبدلفتح الدال    
٩   ًبالياء وصال      
١٥  ًبالياء وصال     
١٦  ًبالياء وصال     



 

 ١٨٦  قراءة احلسن البرصي

١٨   ضم احلاء  دون ألف  

٢٣    جليم الضمإشامم كرسة ا % 
٢٥   فتح الذال   
٢٦  فتح الثاء  

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    ضم الباء   

١٣  فتح الكاف  
١٣  ًتنوين  فتح  وصال  

١٤  فتح اهلمزة  دون ألف  بعد العني وفتح امليم  

١٤     بألف بدل الياء     

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١     إدغام التاء يف الثاء    

١١     ضم الطاء     
١٣     إدغام الالم يف الالم      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩        إدغام الباء يف الباء        



 

 ١٨٧ قراءة احلسن البرصي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   فتح الالم   

 

 

 

 



 

 ١٨٨  قراءة احلسن البرصي

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   إسكان اهلاء   

٩      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٠     اً وإثباهتا وقفًة وصالحذف اهلاء الساكن    

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     بدل الواوباهلمزة    
٧      بدل الواوباهلمزة     

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   تشديد امليم   
٢      بالتخفيف     
٤    ألف ممدودة وكرس النون    
٧       إدغام العني يف العني       

٩   ضم العني وامليم   



 

 ١٨٩ قراءة احلسن البرصي 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       إدغام الفاء يف الفاء      

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢+ 
٣ 

     

   
 فاءإدغام الفاء يف ال     

   

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١ 
  

  
 إدغام الباء يف الباء

  

  

٢   فتح الدال وختفيف العني   

 
 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦  ًإثبات الياء وصال   



 

 ١٩٠  قراءة احلسن البرصي


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  احلسنةءراق

    ضم الياء     ٣ 

  ًضم التاء  وصال  ٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  احلسنةءراق

  إبدال الواو مهزة   ٤ 

 
   احلسنةءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      ضم النون      

 

 



 

 ١٩١ احلسن البرصية ءراق

 
أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .١

 ســنة الطبعــة األوىل بــريوت ، دار الكتــب العلميــة–الــدمياطي الــشهري بالبنــاء 
 .م٢٠٠١

 شمس الـدين حممـد بـن -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عرش.٢
 .م٢٠٠٣أمحد خالد شكري، دار عامر الطبعة األوىل . حتقيق د-خليل القباقبي

حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت  –غاية النهاية يف طبقـات القـراء .٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال

 . حممد بن أمحد املتويل- الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة.٤

 دار الكتـاب -عبـد الفتـاح القـايض–القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب .٥
 .م١٩٨١العريب بريوت الطبعة األوىل، سنة 

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي–معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .٦
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

عمر يوسف .ق د حتقي-أيب عيل احلسن بن إبراهيم األهوازي–مفردة احلسن البرصي .٧
 .م٢٠٠٦محدان، دار ابن كثري عامن، الطبعة األوىل سنة 

 دار ابن كثري، دمـشق الطبعـة -حممد فهد خاروف-امليرس يف القراءات األربعة عرش.٨
 .م٢٠٠٦الرابعة سنة



 

 ١٩٢ احلسن البرصية ءراق



 

 ١٩٣ احلسن البرصية ءراق
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