
 
 

  يف يسروأحىل د

 
 

 


 

مدرس التجويد والقراءات يف املسجد احلسيني الكبري 

املجاز بالقراءات العرش الصغرى والكربى



 
 

 
  

 
 
 

 اململكة األردنية اهلاشمية
   اإليداع لدى دائرةرقم

   املكتبة الوطنية
)٢٣٥٣/٧/٢٠٠٧( 

٢٢٣، ٢ 
 ضمرة، توفيق إبراهيم 

/ و البـرصيرعمـ يبأراءة  قـمن يسوس اليةارو يس يفأحىل درو         
 .٢٠٠٧املؤلف، .  عامن–توفيق إبراهيم ضمرة 

 .ص )٣٦٥ (
 )٢٣٥٣/٧/٢٠٠٧(:إ.ر

 /القرآن//قراءات القرآن: /الواصفات

 
 .من قبل دائرة املكتبة الوطنيةتم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية *  



 

 حىل درويس يف أ

 
 

 

 


 

مدرس التجويد والقراءات يف املسجد احلسيني الكبري 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 ٥ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي


 

                 ،        

  ،              ،  والصالة
  كام يف حديث أيب الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآنحممدم عىل سيدنا والسال

ُيا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني منهم العجوز «:  قالخ أن النبي ابن كعب ا َ ُ ُِّ َ ُ ِّ ُ َْ ُُ ِّ َّ ْْ ِ ٍ ُِ ُ َ ِ ِْ ِ ِ
َوالشيخ الَكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل ي ُ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َِ َّ ُ ْ َّْ َ ُِ ُ ُ ِ ُ َقرأ كتابا قط قالَّ َ ُّ َ ًْ َ ِ ْ َيا حممد إن القرآن : َ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ َ

ٍأنزل عىل سبعة أحرف ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ وارض اللهم عن صحبه أمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من  .»ْ
 خإن رسول اهللا :موها للتابعني كام سمعوها وقالواَّلَ باألحرف السبعة وعخفم النبي 

ه وألفوا و وأقرؤنآا القرورؤالذين ق وعن العلامء الربانيني )ُْمتْمِّلُ عَامَا كؤوَرْقَ تَْنأ ْمُركُمْأَي(
ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةَّنُ ساءةالقر(: الكتب وفصلوا طرق الروايات وقالوا ُاآلخر اُ    .)ِلََواأل ِنَ عِ

 وما زال العلامء )السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 
د عىل السبعة فجمـع القـراءات الـثامن أو العـرش أو ازومنهم من كتبون يف القراءات ي

، ومن العلامء )الكامل يف القراءات اخلمسني(اخلمسني كأيب القاسم بن جبارة يف كتابه 
من كتب يف أقل من ذلك فكتب يف القراءات الست أو الثالث أو أفرد كل قـراءة عـىل 

أحىل ( اركة فقد أحرض يل اإلبن البار توفيق ضمرة كتابحدة، ومنها هذه السلسلة املب
قـد  ً سندا فوجدتـهخ بصفتي أقرب الناس إىل رسول اهللا )درويس يف رواية السويس

 عن طريق ذكر أصول رواية السويس التـي ميرسسلوب سهل ُأ هذا الكتاب بمجع مادة



 

 ٦ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
حدة بحيـث  كل سورة عىل ،ًختالف رواية حفص ثم ذكر الكلامت التي ختالف حفصا

يسهل عىل طالب العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه الروايـة وبـني روايـة حفـص 
املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالـب العلـم البـد أن جيلـس يف 
حلقات العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنـني املـسندين ليتـصل 

 من خصائص هذه األمة ورحم اهللا ابن املبارك حيث قـال ، واإلسنادخسنده بالنبي 
، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علو اإلسناد فقطعـوا الفيـايف )ِينِ الدَنِ مُادَنْسِاإل(

تفعوا درجة يف السند  كي ير،ًوالقفار وخمروا عباب البحار ووصلوا الليل سريا بالنهار
، ومن فضل اهللا )َفَلَ سْنَمَ عٌَةنُ سَِدنَ السِ يفِوُلُ العُبَلَط(مام أمحد بن حنبل ولذا قال اإل

 أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام حممد سليم احللواين الذي هو َّعيل
 . برتبة العالمة حممد أمحد املتويل شيخ القراء يف مرص بوقته

العمـل دعو طالب العلم لـتالوة القـرآن الكـريم برواياتـه وفهـم معانيـه وأهذا و
 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم

 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
 كتبه مسند العرصالشيخ

 بن الشيخ عبد املجيد الطرابييشابكري 



 

 ٧ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي


 

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

َّحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إن ِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ َُّ ٍ ِك محيد جميدٍِ َ ٌَ ِ ِ، وبارك عىل حممد وعىل آل َ َ ََ َ ُ ََ َ ٍَ َّ ْ ِ
ٌحممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُِ ٍَ ِ َِ َ َ َ َِّ ْ ََ ْ َ. 

 ﴿                 ﴾.  
 ي، من طريقأيب عمرو البرصيقراءة ن م السويسرشح مبسط لرواية  فهذا ؛ما بعدأ

اخلـالف بـني روايـة حفـص و ،السويسأصول رواية  وحيتوي عىل ، والطيبةالشاطبية
 .السويس يف الفرش ثم اخلالف بني الشاطبية والطيبةورواية 

وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب 
ًطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف، وإذا كـان يف الكلمـة وجهـان ن

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

 .آية) ٦٢١٤(اآليات حسب العد البرصي 
ً بكيفية ختالف حفصا، السويسوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها كام ي

 .وقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ينتبه هلا
                                          

 .١٠٢سورة آل عمران آية  )١(



 

 ٨ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
  ً واألصل فيمن يقـرأ هـذه الروايـة أن يكـون جمـازا بروايـة حفـص بـن سـليامن، 

الف فيـه ودرس مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيـ
 .ًالسويس حفصا

 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
وأشكر كذلك فضيلة الشيخ بكري الطرابييش الذي تفضل بقراءة الكتاب بعد مـا 

 .أجازين بطريق الشاطبية، وكتب مقدمة الكتاب
وكتـب عـدة  وفضيلة الشيخ الدكتور عيل النحاس الـذي تفـضل بقـراءة الكتـاب

 . أجازين بطريق التيسري يف الطبعة الثانية وقداسآخذ هبظات مالح
ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هـذا الكتـاب خطـأ أو عبـارة مـن األفـضل  َ َ َ ٍ ٍ ِّ

 : أو عــىل العنــوان التــايل)٠٧٩٦٩٠٨٤٤١(تعــديلها أن يبلغنــي ذلــك عــىل هــاتف 
Yahoo.com@Tawfiq_Damra  

 .نيأسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلم

  كتبه
  توفيق إبراهيم ضمرة

 



 

 ٩ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
عة  أحد القراء السب،َّهو زبـان بن العالء بن عمرو أبو عمرو التميمي املازين البرصي

 ،الكوفة والبرصة عىل جـامعة كثـريةو قرأ بـمكة واملدينة ،ولد بـمكة سنة ثـامن وستني
   .منهًفليس يف القراء السبعة أكثر شيوخا 

ـميد األعـرج  وقرأ عىل احلسن البرصي وحـ،سمع أنس بن مالك وغريه :شيوخه
َّبن جبري وشيبة بن نصاح وعاصـم بـن أيب النجـود وعبـد اهللا بـن وأيب العالية وسعيد 

ن خالـد إسحق احلرضمي وعبد اهللا بن كثري املكي وعطـاء بـن أيب ربـاح وعكرمـة بـ
 حميصن ونرص بن عاصم وأيب جعفر لرمحن عبد ابن حممداملخزومي وجماهد بن جرب و

  .ى بن يعمر وغريهمييزيد بن القعقاع املدين ويزيد بن رومان وحي
ًروى عنه القراءة عرضا وسامعا خلق كثريون :تالميذه ً  كان عاملا بالقرآن والعربية .ً

 ال إله إال: والناس عكوف عليه، فقاله، مر احلسن البرصي بمع الصدق والثقة والزهد
مات بالكوفة .يؤول  لقد كادت العلامء أن يكونوا أربابا كل عز مل يوطد بعلم فإىل ذلاهللا

 .هـ١٥٤سنة 
رويا عنه بواسطة  ،السويس، والدوريحفص : نيراويرو عميب ألواختار ابن جماهد 

 .حييى بن املبارك اليزيدي

                                          
حمـد بـن شـاكر مل، فـوات الوفيـات، ٢٨٨ ص١ي جبـن اجلـزرالغاية النهايـة، ، ٧٩السبعة البن جماهد ص )١(

ـــي ـــاء ٢٩ ص٢ ج،الكتب ـــوي جل، معجـــم األدب ـــاقوت احلم ـــراء ١٥٦ ص١ي ـــة الق ـــذهبي، ل، معرف ل
،وفيات األعيـان ٢٦٢ص١، هتذيب األسامء واللغات للنووي ج٣٨ص٥،الكامل البن األثري ج١٠٠ص١ج
 .٤١ ص٣للزركيل ج،األعالم ٢٣٧ص١ شذرات الذهب ج،٤٠٧ص٦، سري أعالم النبالء ج٤٦٦ص٢ج

  .١١٩ ص١ ج النرش البن اجلزري،٦ صلداين،التيسري ل٩٤، ٧١ صالسبعة البن جماهد )٢(



 

 ١٠ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
بن اجلاورد بن  إبراهيم      هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اهللا بن إسامعيل بن

 .يس الرقي مقرىء ضابط حمرر ثقةمرسح الرستبي السو
 اليزيدي وهـو مـن  حييى عن أيب حممدً وسامعاً عرضا أيب عمرو أخذ قراءة:شيوخه

 وبمكـة مـن ، وأسباط بـن حممـد، بن نمري وسمع بالكوفة من عبد اهللا، أصحابهِّلَجَأ
     .سفيان بن عيينة

 وأبو ، وموسى بن جرير النحوي، ابنه أبو املعصوم حممدهة عنروى القراء:تالميذه 
 وأمحد بـن حفـص ، وأمحد بن حممد الرافقي،احلارث حممد بن أمحد الطرسويس الرقي

 وأمحـد بـن حييـى ، وعـيل بـن حممـد الـسعدي، وحممد بـن سـعيد احلـراين،املصييص
ود بـن حممـد  وحمم، وعيل بن احلسني الرقي، وحممد بن إسامعيل القريش،الشمشاطي

 ، وإسامعيل بن يعقـوب، وأبو احلسن بن زرعه، وموسى بن مجهور،األديب األنطاكي
 ، وأبو عثامن النحوي، وجعفر بن سليامن املشحالئي،وأمحد بن شعيب النسائي احلافظ

  .واحلسني بن عيل اخلياط
   . تويف أول سنة إحدى وستني ومائتني رمحه اهللا رمحة واسعة:وفاته

                                          
، ١٤٣ص٢رات الذهب جشذ. ١٩٣ ص١لذهبي جل، معرفة القراء ٣٣٢ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

  .١٠٩ص١،النرش البن اجلزري ج١٩١ص٣،األعالم للزركيل ج٣٩٢ص٤هتذيب التهذيب ج



 

 ١١ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 

 :البسملة
 له بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه 

 .الوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة وهو املقدم .٢البسملة ب الفصل.١
ٍوبــــسمل بــــني الــــسورتني بـــــسنة َّ ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ

  

ـــصاحة ـــسورتني فــ ـــني ال ٌووصـــلك ب َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُّ َْ َ َ  
 

ــــموه َرجـــال نـ ْ ََ َ ٌ ْا درِ ـــالِ ـــة وحتم َي ًُّ َ َ َ َ   
َوصل واسُكتن كــل جــال َ ْ َ ٌَّ ُْ َ ْ َياه حــصالِ َّ َ ُ َ  

 

 وال بـسملة بـني ،ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتـة
 .األنفال وبراءة

 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي

:الـمـد والقرص 
 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل

                                          
 .٣٧ ص، الوايف للقايض١٠١، ١٠٠لشاطبي بيت رقم لرز األماين ح )١(
 .٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)٢(
 ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش والتوسط للبقية وهو ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٣(

 .ً وحديثاًالذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام
  مرتبتني طوىل لورش ومحزة، ووسطى- املد املتصل - يف ئرق قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  ي-

 .٣٢٩ ص١عيل بن حممد السخاوي جلللباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد 



 

 ١٢ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
 .)حركتان( القرص :د املنفصلامل

﴿روى   ﴾ ،دون مد حيث وقعت بحذف الواو. 
َويف أم يقولون اخلطاب كـــام عــال َ ْ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ُ َ

  

 

َشــفا ورءوف قرص صحبته حـال َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ُ ٌَ َ
  

 

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل أدرج املواضــع التاليــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

ـــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]٢٧:القيامـــــــة[ ﴿  
 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

ــة ــص دون قطــع لطيف ٌوســْكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ َ  

ــون ِويف ن ُ ِ ــدنا والَ ــن راق ومرق َ م َ َ َْ َِ ْ َ َ   ِمَ

 

َعىل ألف التنـوين يف عوجـا بـال ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َّ َ َ َ
  

َبل ران و ََ َ َالباقون الْ َْ ُ َ سـْكت موصـالَ َ ُ ََ  

 

 ميم اجلمع
ً اجلمع وصال إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بكرس أو يـاء ميميكرس 
﴿ :ساكنة نحو         ﴾،﴿        ﴾. 

 :اإلدغام واإلظهار
، ﴿و ﴾﴿  يفالذال يف التاءدغم أ  ﴾ ف وقعتكي. 

                                          
 .٦٠ ص الوايف يف رشح الشاطبية لعبد الفتاح القايض)١(
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .٢٥٤قايض صالعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٣(



 

 ١٣ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

َوط ِ عنـد املـيمَنيِساَ ِْ َِ ُ فـــازا اختـذمتْ ُ ْ ََ َ   وَ

 

ـارش دغفال َأخذتم ويف اإلفراد عـَ َ ْ ْْ َ ََ َ ِ َ ِْ ِ ُ َ َ
  

 

 :ذلك احلروف التاليةكويدغم 
التـاء والـزاي والـصاد والـدال والـسني ( يف احلروف الستة التالية وهي :)إذ(ذال 
 :املجموعة يف أوائل الكلامت) واجليم
  َهاـُّلـَ دَــالَ صٌَبنْيَ زْتَّشَـمَ تِْذ إْمَعَن

 

َـمي جَس َّ َالَّصـَوَ تْنَ مًالِاصَ وٍلَـامِ
  

 

﴿ :نحو   ﴾ ،﴿   ﴾، ﴿     ﴾، ﴿  ﴾ ،﴿      ﴾، 
﴿     ﴾.  

الـسني والـذال والـضاد (ي  حيث أدغم دال قد يف احلروف الثامنية وه:)قـد(دال  
 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والظاء والزاي واجليم والصاد والشني

َوقد ســحبت ذيال ضــفا ظ َ ََ ًْ ْ َ َ ََ ٌـل زرنب       ْ َ ْ َ َّ
 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ــالَ ـــائقا ومعل َـ ً َِّ َ َُ ِ 
 

ـــــو  ﴿ :نح  ﴾،﴿     ﴾،﴿  ﴾،﴿ ﴾،﴿   ﴾، 
﴿  ﴾،﴿    ﴾،﴿   ﴾. 

الـسني والثـاء : (فقد أدغمها يف احلروف الـستة التاليـة وهـي: تاء التأنيث الساكنة
 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والصاد والزاي والظاء واجليم

َ وأبدت ســنا ثـغر ص ْ ٍَ ْ َ َ َ ْ َ ِــفت زرق ظلمـَ َ ُ َْ   ِهْ

 

ًــمعن ورودَج ُ َ ُْ ًا باردَ َا عطـرَِ ِ َ الطـالَ ِّ
  

 

                                          
 .١٣٦املزهر ص ،١٠٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٨٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٠٧، الوايف ص٤٢٤  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٥٩حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٠٨، الوايف ص٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ١٤ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

ـــــــــو ﴿ :نح    ﴾،﴿  ﴾،﴿    ﴾، ﴿  

   ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾ . 

﴿ :من قوله تعاىليف التاء ) هل(أدغم الم   ≤ ﴾ ]٨:احلاقة[و ]٣:امللك[.  

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

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء  ﴾و ﴿ ﴾ كيف جاء.  
﴿ : منوأدغم الدال يف الذال   ﴾]١:مريم[. 

 ﴿ :يف الثاء يفالدال و  ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿:الالم نحويف جزومة  الراء املأدغمو    ﴾. 

                                          
 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )١(



 

 ١٥ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 اإلدغام الكبري
  :إدغام املتامثلني الكبري .١ :وهو عىل أقسام

﴿ :يف إذا التقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين :يف كلمة. أ    ﴾ ]٢٠٠:البقرة[، 
﴿و    ﴾] فقط دون غريمها،]٤٢:املدثر .    

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

﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١   ﴾وخرج ،﴿  ﴾. 
﴿فدخل أن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢  ﴾ وخرج ،﴿﴾. 

 ):املتفق عليها(موانع اإلدغام الكبري 
ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام نحو.١ ً:﴿        ﴾ ]ًبا ، أو خماط]٤٠:النبأ

  ﴿ :نحو  ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿: نحو       ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿     ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 

 .ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٣

   ﴿:       نحو  ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿   ﴾.  

 ﴿ النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يف كونت أن .٤     ﴾ ]٢٣:لقامن[. 

 :موانع اإلدغام املختلف فيها
﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو    ﴾ ]أصلها يبتغي غري، و]٨٥:آل عمران ﴿  ﴾ 

﴿و لكم،  أصلها خيل]٩:يوسف[     ﴾ ]أصلها يكون كاذبا]٢٨:غافر ً. 

  ﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف   ﴾ ]٦١:احلجر[. 

﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف    ﴾ ]فال يدغم وعلة املظهرين أن الواو حرف مد ]٢٤٩:البقرة 
 .واإلدغام هو الراجح

 ﴿ يف احلرف األول مهزة أصليكونأن  ﴾]ًيف حال إبدال اهلمزة ياء وصال، انظر األصول ]٤:الطالق ً. 
 وما بعدها،رشح طيبة النرش البن الناظم ٢٢٠، ص١للمزيد من التفاصيل انظر النرش البن اجلزري ج

  .٥ص  لألبياريمنحة موىل الرب،٤٣الوايف للقايض ص ،٥٤ص



 

 ١٦ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
 ف، ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ،: (ًة عرش حرفا هيوقد وقع يف سبع: يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ل، ك، ق، ـــــو) م،ن،ه ﴿: نح         ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
ــرة[ ﴿، ]٢٣٥:البق      ﴾ ]ــرة  ﴿،]١٨٥:البق        ﴾ ]ــة ﴿، ]٤-٣:الفاحت   

         ﴾ ]٢:البقرة[. 
    :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام - ٢ 

 :متقاربان متحركانمتجانسان أوً         إذا التقى خطا حرفان 
﴿: نحـوكاف ال يف أدغم القاف : من كلمة واحدة–         أ             

   ﴾ ]٤٠:الروم[.  
﴿ يف له الوجهان و   ﴾ ]قدمامل  وهواإلدغام.٢اإلظهار .١ ،]٥:التحريم. 

 :  من كلمتني –       ب 
   ستة يفاملتقاربني يف كلمتني يف القرآن الكريماملتجانسني وأدغم األول يف الثاين من 

  

                                          
 ً، يكون اإلدغام كامال تذهب معه صفة االستعالء يف القاف،٢٣٠، ٢٢٤، ص١ن اجلزري ج النرش الب)١(

 .وأن يكون ما بعد الكاف ميم مجع.٢ .ً أن يكون ما قبل القاف متحركا.١:نيرشطب
﴿: وال تدغم إذا مل يكن بعدها ميم مجع كام يف •          ﴾] أوكان ما ]١٣٢:طه 

﴿: قبله ساكن نحو      ﴾] ٦٣:البقرة.[  
 :ويشرتط فيه ما ييل    )٢(

﴿ :أن ال يكون احلرف األول تاء ضمري خماطب، نحو.١      ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .]٢٠٠:البقرة[ ﴾   ﴿: ً احلرف األول مشددا؛ نحويكونال  أن.٢
﴿: نحو. ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن ال.٣    ﴾] ٦:الزمر[.  
 ﴿:ً األول جمزوما نحو يكون احلرفأن ال .٤         ﴾] ٢٤٧:البقرة.[  



 

 ١٧ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
اجليم، واحلاء، والدال، والذال، والراء، والسني، الباء، والتاء، والثاء، و(هي ًعرش حرفا 

مجعها الشاطبي يف أوائـل ) والشني، والضاد، والقاف، والكاف، والالم، وامليم، والنون
 :كلم قوله

 
﴿حرف الباء يدغم يف حرف واحد هـو املـيم يف .١:  وهي مفصلة كام ييل       

    ﴾ ١٢٩:آل عمران[ فقط يف مخسة مواضع كام يف[. 
الثاء، واجليم، والـذال، والـزاي، والـسني، (ف التاء يدغم يف عرشة أحرف هي حر.٢

ــاء ــاء، والظ ــضاد، والط ــصاد، وال ــشني، وال ــو)وال ﴿: ، نح          

      ﴾ ]٥٧:النساء[، ﴿       ﴾]٨١:النساء[. 
ــ ــانول ــدمه الوجه ــام مق ﴿ :يف  واإلدغ      ﴾ ]ــرة ﴿ و ،]٨٣:البق      ﴾ 
﴿و ،]٥:اجلمعة[    ﴾ ]و ،]٣٨:الروم[و]٢٦:اإلرساء﴿        ﴾ ]و ]١٠٢:النـساء ،
﴿       ﴾ ]٢٧:مريم[  . 

  )ت، ذ، س، ش، ض(حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي .٣

                                          
 .٤٩، الوايف للقايض ص١٣٧حرز األماين بيت رقم  )١(
 ﴿: ك نحو، واظهر ما سوى ذل٢٢٥،ص١ النرش ج)٢( ﴾] ٧٣:احلج.[  

    .٢٢٥،ص١ النرش ج)٣(

  .٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(

ـِفا لــم ت َش ْ َ ْـضق نــفـسا بـــها رمَ ُ ًَ ِ ْ َ ْ َدوا ِ ٍضــَن َ
ـان ذا حـسن ســأى مــن ْثــوى كـَ ِ َ ٍْ ُ ََ َ ْه قــدَ َ َجــال ُ َ



 

 ١٨ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿:    نحو               ﴾ ]٥٨:البقرة[. 
 .ٍحرف احلاء يدغم يف حرف واحد هو العني.٤

﴿:    يف           ﴾ ]فقط ]١٨٥:آل عمران. 

﴿ يفحرف اجليم يدغم يف حرفني مها التاء والشني.٥               ﴾  
﴿، ]٤ ،٣:املعارج[             ﴾ ]ال غري]٢٩:الفتح . 
ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، (حرف الدال يـدغم يف عـرشة أحـرف هـي .٦

﴿ نحو )ظ            ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿         ﴾ ]٥٥:القمر[. 

﴿:  الـسني والـصاد يفا مهـحرف الذال يدغم يف حـرفني.٧                ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿، نحو حرف الراء يدغم يف الالم.٨         ﴾ ]٧٨:هود[. 

                                          
  .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(

﴿، واختلف يف ٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(   ﴾] ٢٩:الفتح.[  

 .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(
﴿ًحة وقبلها ساكن إال إذا كان بعدها تاء وذلك يف موضعني مها وال تدغم الدال اذا كانت مفتو •    

  ﴾ ]و]١١٧:التوبة ،﴿    ﴾ ]أما غري التاء فال إدغام فيه نحو]٩١:النحل ،: ﴿ ﴾ 
 ﴿، و]٢١:يونس[ ﴾ ]١٦٣:النساء[.  

 .٢٢٩، ص١ اجلزري جالنرش البن )٤(
﴿:تدغم الراء اذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن نحوال         ﴾ ]٨:النحل[.  



 

 ١٩ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿:،أما الزاي ففييدغم يف الزاي والشني: حرف السني.٩       ﴾ 
 ﴿: يففلـه الوجهـان  وأمـا الـشني،طفق ]٧:التكـوير[             ﴾ ]٤:مـريم[ 

 .واإلدغام مقدم
﴿ نحو يدغم يف حرف السني: حرف الشني.١٠                     ﴾ 

 .فقط ]٤٢:اإلرساء[
﴿ نحو يدغم يف الشني: حرف الضاد.١١                ﴾ ]٦٢:النور[  ،

 .ومل تدغم يف غريها

﴿  نحـواف إذا حتـرك مـا قبلـهيدغم يف الق: حرف الكاف.١٢         ﴾ 
 .]٣٠:البقرة[

﴿يدغم يف الكاف: حرف القاف.١٣           ﴾ ]٦٤:املائدة[. 
﴿ نحو حرف الالم يدغم يف حرف الراء.١٤          ﴾ ]و]٢٨:غافر ،﴿   

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
                                          

 .، ومل تدغم يف غريها٢٢٩، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(
   ﴿وتظهر السني املفتوحة وقبلها ساكن يف        ﴾ ]٤٤:يونس[.  

  .٣٠٣، وقد اقترصت عىل اإلدغام ألن الشاطبي مل يذكر غريه غيث النفع ص ٢٣٠، ص١ النرش ج)٢(
  .، ومل تدغم يف غريها٢٣٠، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(
﴿ً وال يدغم اذا كان الكاف متحركا وقبله ساكن نحو )٤(        ﴾ ]١١:اجلمعة[.  
﴿ًركا وقبله ساكن نحو  برشط أن يسبقها متحرك، وال تدغم القاف اذا متح)٥(   ﴾ ]٧٦:يوسف[.  
 .٢٣١، ص١ البن اجلزري جالنرش )٦(

 ﴿: حيث وقعت، وال تدغم الالم يف غريها إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن نحو) قال(تدغم الم   

 ﴾] ١٠:احلاقة.[  



 

 ٢٠ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ نحو حرف النون يدغم يف الراء والالم.١٥            ﴾ ]١٣٦:البقـرة[ ،
﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿          ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 

ن امليم عند الباء ثم ختفى بغنة: حرف امليم.١٦ ﴿ نحو ُإذا حترك ما قبله تسكَّ      

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 

 :ظاتوملح
،فيجـوز يف حـرف املـد ُإذاكان قبل احلرف املدغم حرف مد ولـني أو لـني فقط.١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
﴿ :نحو اإلدغام ال يمنع اإلمالة .٢        ﴾ ]١٩٠:آل عمران[. 
 جيوز معه الروم واإلشامم يف احلرف األول إال يف عند إدغام املتامثلني واملتقاربني.٣

ر َّذَعـَتَيهـا يحالة التقاء امليم بامليم أو امليم بالباء أو الباء بالباء أو الفـاء بالفـاء فف
 :دغاموجه التالية بشكل عام يف اإلوجتوز األ الروم واإلشامم النطباق الشفتني

﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو .أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 
﴿هان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو جو.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

                                          
 .٢٣١، ص١ اجلزري جالنرش البن )١(

:  تدغم يف باقي الكلامت إذا كانت النون متحركة وقبلها ساكن نحوحيث وقعت، وال) نحن(تدغم نون   
﴿     ﴾] ١٥٠:البقرة.[  

 .٢٣١، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(
﴿ًفى امليم إذا كان متحركا وقبله ساكن، نحو ال خي         ﴾] ١٣٢:البقرة.[  



 

 ٢١ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿:  املفتوح املسبوق بحرف مد نحوثالثة أوجه يف .ج    ﴾ ]ثالثـة:]١١:البقـرة  
 . القرص أو التوسط أو اإلشباع:دغامأوجه املد العارض لإل

 ﴿: ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو.د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

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

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املـسبوق بحـرف مـد ولـني أوحـرف لـني نحـو .و   

   ﴾ ]وثالثة   القرص أو التوسط أو اإلشباعدغام املحض معثالثة باإل  ]٣٥:البقرة
  .دغام قليالبعد فك اإلووجه بالروم   مع القرص أو التوسط أو اإلشباعماإلشامب

 :اإلمالة
 القارئ األلف بحالة متوسطة نطق في،أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

 الوسط حتت سوداء كبرية مطموسةبني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضبطها نقطة 
 .حلركةه من اتمع تعري) •(احلرف املامل 

≥﴿ : نحـو، مـن حـروف فـواتح الـسور)الراء واهلـاء(أمال حروف  ﴾ ]١:يـونس[ 
≥﴿وأخواهتا و  ﴾ ]كام يف ءااهل و،]١:الرعد ﴿  ﴾ ]١:مريم[. 

                                          
 .٦٣ صاإلضاءة ،٢٣ ص٢ ج، النرش ٤٨ ص التيسري للداين،١٤٦ صالسبعة البن جماهد )١(



 

 ٢٢ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
∧﴿:األلف يف وأمال فتحة امليم  ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء .  
ٌرمى صـحبة َ ْ ُ َأعمـى َ ْ ً يف اإلرساء ثانيـاَ ِ َ ِ ْ ِ ِ

  

ـَاز يف شـــــعرائه ِوراء تـــــراءى فــــــ ِ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ  

 

َسوى وسدى يف الوقف عنهم تـسبال ْ ُّْ ُ َ َ ًَ ْ َُ ًْ َ ِ ِِ  
ٍوأعمى يف اإلرسا حـــْكم صـحبة َ ْ ُ ُ َُ ْ ِ ِ ْ َأوال َ ّ َ  

 

  .) الراءقيقمع تر(  ]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء واأللف يففتحة اهل الأم
ـــافرين الكـــا ـــع ك ْوم َ ْ َِ ِ َ ـــهَ ِفرين بيائ ِ َِ َِ ِ

  

 

َوهار روى مرو بخلف صـد حـال َ َ َ ٍَ ٍ ْ ُ ِ ٍ ٍْ ُ َ َ
  

 

⁄﴿ أمال فتحة الراء واأللف يف  ﴾ تكيف وقع. 
ــم خمتــار صــحبة ــفا صــادقا ح ٍش َِ ْ ُ ُ َ ْ ُ ًَ َ  

 

َوبرص وهم أدرى وبـاخللف مـثال ِّ ُْ ْ ِْ ْ ُ َ ْ َ َ َِ ٍَ ُ
  

 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزة ال فتحةأم Κ… ﴾،﴿ ∫ ﴾ وقع بعدها متحركذاإ . 
ُ وحريف رأى كـال َ َ ْ َْ َ ٍ أمـل مـزن صـحبةَ َِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ

  

 

َويف مهــزه حــسن ويف الــراء جيــتال َ ْ َّ ْ ُْ ِ ِ َِ ٌ ُ َِ ِ َ
  

 

                                          
 .٢٤١بن القاصح صال  رساج القارئ ٢٦١ ص٢، فتح الوصيد  ج٧٣٨،٧٣٩حرز األماين بيت رقم ) ١(
 .٢/٣٣النرش   ،١٤٦السبعة البن جماهد  ،٣٠٩،٣١٠حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .١٤٨ صاملزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٢٣٣ للقايض ص، الوايف٢٤١بن القاصح صال رساج القارئ ،٧٤٠شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٤(

ُوإضـــــجاع را كـــــل الفـــــواتح ذكـــــره َ ُ َ َُ َْ ُِ ِِ َ ْ ِّ ْ ِ
َحـــمى غــري حفــص طــا ٍْ َ َ ْ ًَ ٌويــا صــحبة ِ َ ْ ُ َ َوال َ َ

ٍوكــم صــحبة َ ْ ُ َْ ٌيــا كــاف واخللــف يـــارس َ ِ َِ ُ َُ ْ ْ َ
َوها ْصـف َ ًرىض ِ ًحـــلوا ِ ْ َوحتـت ُ ْ َ ًجــنى َ َحـال َ َ  



 

 ٢٣ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿: نحو  ساكنهاذا وقع بعدإما أ      ﴾ كحفص حبالفت ًصالفرواها و. 
 .واأللف بعدهاميل فتحة اهلمزة يف ًافوقأما  و

﴿ :يف نحو هول      ﴾و﴿        ﴾ اإلمالة وجها واحدا:ًوقفا ً ً 

 . اإلمالة.٢  وهو املقدم)كحفص(  الفتح.١: فوجهانًوصال أما 
﴿ يف هول   ﴾و﴿   ﴾. اإلمالة وجها واحدا:ًوقفا ً ً. 

 . وهو املقدم)كحفص( الفتح .١: فثالثة أوجهًوصال أما 
 .ًمع تفخيم الم لفظ اجلاللة، نظرا لألصل اإلمالة .٢
 .ً اإلمالة مع ترقيق الم لفظ اجلاللة، نظرا لإلمالة.٣

⁄﴿ : وقبلهــا راء نــحوً كل ألـف رسـمت يف املـصحف يـاءالسويسأمال    ﴾ ،
﴿⁄   ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤   ﴾،واختلف عنه يف ﴿    ﴾  ]١٩:يوسـف[ 

 . التقليل.٣اإلمالة .٢ الفتح .١: مرتبة كالتايلففيها ثالثة أوجه 
﴿ًواختلف عنه أيضا يف   ﴾ ]الفـتح دماملقـو،ً وقفا بني الفتح واإلمالـة]٤٤:املؤمنون 

 . وعليه العمل
ٌ أيـضا كـل ألـف بعـدها راء متطرفـة مكـسورة نــحوالـسويسوأمال  ً: ﴿ Ÿ ﴾ 

﴿ ⇒ ﴾ لكنه استثنى من ذلك ،﴿    ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ففتحها ، . 
                                          

 .٢٥٦، املزهر ص١٩٩ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٦٤٦شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .٢٠٠ملحق بالنجوم الطوالع ص/ ً املقدم أداء البن يالوشة )٢(
 .٣٥٥ ص غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقيس)٣(



 

 ٢٤ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄﴿ كلمة السويسوأمال    ﴾:حيث وقعت  و ﴿  ∇  ﴾ت حيـث وقعـ 
ًبالياء جرا ونصبا ً . 

 . يف السبع احلواميم﴾š﴿  من ءااحلوقلل 

، ومـصطلح ضـبطها والتقليل هو اإلمالة الصغرى أي بني الفتح واإلمالة الكـربى
 .مع تعريته من احلركة )ο(ة من الوسط حتت احلرف نقطة كبرية خالي

∽﴿  وألف يفءايفتحة القلل    ﴾حيثام وردت . 

﴿ لف يفاألواو و فتحة القلل ﴾]ًوقفا ]٥٨:طه.  

Ÿ﴿ دال وألف يففتحة القلل  ﴾]ًوقفا  ]٣٦:القيامة. 

 األول أي مثلثـة احلـرف »فـعىل« كل ألف تأنيث مقصورة وذلك يف السويسوقلل 
Š﴿ : نـحو)ِ فعىل،َ فعىل،ُفعىل( ﴿﴾  ﴿﴾ ∧  ﴾ ،وعد منهـا َّ ُ ﴿♠ ﴾ 
﴿♥ ﴿﴾κ  ﴾ ًلكنه أمال من ذلك ما كان رائيـا.  

﴿واختلف يف ألف    ﴾ فقيل إهنا للتأنيث كإحـدى فتقلـل، وقيـل إهنـا للتثنيـة فـال 
 .تقلل

                                          
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(
 .١٢٤ للقايض صالوايف)٣(



 

 ٢٥ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
:  هي سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  نتهية املي اآلرؤوسًقلل أيضا  و

، والشمس، والليل، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و(
﴿ :عدا األلفات املبدلة من التنوين نــحو) والضحى، والعلق   ﴿﴾   ﴾، وأمـا 
 .الرائي ففيه اإلمالة

 : تنبيـــــهات

  .ًلل وصال فالوقف عليه كذلكُميل أو قُكل ما أ.١
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و سـاكن  أوتنوين وإذا وقع بعد األلف املاملة.٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتًوالتقليل وصالاإلمالة 

 :هـاء الكناية
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿ :نه روىإال  إمتحركني،   ﴾ ]٧٥:آل عمـران[، ﴿   ﴾ ]٢٠:الـشورى[و ]١٤٥:عمـران آل[، 

﴿   ﴾]١١٥:النساء[ ،﴿    ﴾ ]و ،]١١٥:النساء﴿    ﴾] ٧:الزمر[ ،﴿  ﴾]٧٥:طه[، 

﴿، وكذلك اهلاءبإسكان    ﴾]مع كرس القاف]٥٢:النور . 
ــع نو ــؤده م ن ي ــكِّ َوس ْ ْ ِّ ُ ْ َُ َ ــصلهََ ــه ون ْل ْ َ ِْ ُ ِّ  

ْوعنهم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ ٍَ ْ َ َْ ْ  

 

ــاعترب صــافيا حــال ــا ف ــه منه َونؤت ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ْْ  

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـال َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

                                          
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص الداين عمرو أليب التيسري بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )١(
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )٢(



 

 ٢٦ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـ ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ْن كثـريهمَ ِ ِ ِ َ ِ  

 

َوفيه مهانا معه حفص أخـو وال ِ ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ ِ ِ
  

 

﴿ روى      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ْوهــا كــرس أنــسانيه ضــم حلفــصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

ِومعــه عليــه اهللاَ يف الفــتح ْ َ ْ َِ ِ ْ ُ ْ ََ َ وصــالَ َّ َ
  

 

﴿ روىو    ﴾]بضم اهلاء دون صـلة مـع زيـادة مهـزة  ]٣٦:الـشعراء[و]١١١:األعراف
  .ساكنة قبلها

 :اهلمز املفرد
ن ـــسويس كـــل مـــسكَّ ـــدل لل ٍويب َ ُ ُُّّ ُُ ِّ ِ ِ َ ْ ُ َ  

 

َمن ا ٍهلمز مـدا غـري جمـزومِ ُ ْ َ َ ْ َ َْ  ِ َ َمهـالُ اْ ِ ْ  
 

 يبدهلا حرف مةلكلل ًماال  أوً أو عيناًويبدل للسويس كل مهزة ساكنة سواء كانت فاء
﴿ :نحومد من جنس حركة ما قبلها    ﴾،﴿    ﴾،﴿   ﴾،﴿  ﴾. 

 :اهلمز الساكن مخسة أنواع إبدال نى منثوقد است

﴿ :نحو ما كان سكونه عالمة للجزم.١    ﴾. 

﴿ :نحو ما كان سكونه عالمة للبناء .٢      ﴾. 

                                          
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )١(
 .٢٥٦ ص الوايف،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٨٠ صوايف ال،٢١٦حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ٢٧ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ :نحو ا كان مهزه أخف من إبدالهم .٣   ﴾. 

﴿ :يف ما كان إبداله يلبسه بغريه.٤     ﴾]٧٤:مريم[. 

﴿ : يفما خيرجه اإلبدال من لغة إىل أخرى.٥    ﴾]٨:اهلمزة[و ]٢٠:البلد[. 
 :مجعها الشاطبي فقال

ْتسؤ ونشأ سـت وعـرش يـشأ ومـع  َ َ َ ََ َُ َُ ْ َ ٌّ ِْ ْ َ َ
ـــئ ـــئ وأنب ْوهي ِ ْ َ َ ِّ َْ ـــأربعَ ـــئ ب ٍهم ونب َ ِّ َ ُْ ْ َْ ِ َ  

ِوتــؤوي وتؤويـــه أخـــف هبمـــزه ِِ ْ َ ِ ُّ َ َ ِ ِْ ُْ َُ  

ُومؤصــدة أوصــدت يــشبه كلــه ُ ُ َ ْ َ َُّ ُ ِْ ُّ َْ ٌ َ ُ  
ِوبــارئُكم بـــاهلمز حـــال ســـُكونه ِ ُِ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ ِ  

 

َهييــــئ وننــــسأها ينبــــأ تَكمــــال َّ َ ْ َُ َْ َّْ ُ َ َِّ َْ َ  
ًوأرجـئ معــ ََ ْ ِْ َا واقــرأ ثالثــا فحــصالَ َ ً َ ِّْ َ ََ ْ َ  
ــرت ــا ب ْورئي َ ِ ً َْ ــتالِ ــشبه االم َك اهلمــز ي ِْ ِْ ُْ ُِ ْ ِ َ  
ـــــري َخت َّ َ ـــــالَ ـــــل األداء معل َه أه َّ َُ َ ُُ ِ َ ْ َ  

ــدال ــاء تب ــون بي ــن غلب ــال اب َوق ْ ََّ ََ َ ُ َ ْ ٍَ ِ ٍ َ َ
  

 

﴿روىو   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  
ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ

  

 

ًوهزؤ ْ ُ ًا وكفؤَ ْ ُ َالسواكن فــصالا يف َ ُِّ َِ ِ َّ
  

 

﴿ روى       ﴾  وحترك حسب موقعها من اإلعراب مع املدهبمزة بعد األلف . 
ـــهو ـــز مجيع ـــا دون مه ـــل زكري ِ َق ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصحاب َ َورفع غـري شـعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

﴿ روى   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليمةهبمز ]١٠٦:التوبة . 
                                          

 .٨٢الوايف للقايض صوانظر ، ٢٢١-٢١٧ نت مابياألحرز األماين  )١(
 .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢، من تفردات حفص، فتح الوصيد ج٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ٢٨ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

ــم يف هــود ترجــ ِووحــد هل ْ ُْ َْ ِّ َ َُ ُ ُ مهــزهُئَ ُ ْ َ  

 

َصــفا نفــر مع مرجئون وقد حال َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

ــسويسوقــرأ  ﴿ ال  ﴾ ]ــدل  مفتوحــةهبمــزة ]٢٧:هــود ــاءب ﴿و.  الي     ﴾ 
 .عد الياءب ً يبدهلا ألفاهبمزة ساكنة ]١٤:احلجرات[

 :اليةأبدل اهلمز يف املواضع الت
﴿ـ          ﴾ ]أبدل اهلمزة الساكنة ألفا]٩٦:األنبياء[و] ٩٤:الكهف ً. 
﴿ـ    ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠ :التوبة  . 

﴿ السويسقرأ     ﴾ ]بـحذف الياء بعد اهلمـزة، ]٤:الطـالق[و ]٢:املجادلة[و ]٤:األحزاب 
﴿ الالزمهيلها وإبداهلا ياء ساكنة مع املدواختلف عنه يف اهلمزة بني تس   ﴾ وله مـع 

•﴿التسهيل القرص والتوسـط ﴾ . وعـىل اإلبـدال يــجوز لـه يف﴿        ﴾ يف 
ًله وصـال َّهَ ويــجوز ملـن سـ.ُ اإلظهار مع سكتة يسرية بني الياءين واإلدغام:الطالق

 .َّروم الوقف باإلبدال مع السكون وبالتسهيل مع ال
﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ السويسروى  † ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلف بعـد 

 . القرص فيه فيتعني،اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل
﴿ روى   σ ﴾ ]مع التسهيلباإلدخال ]٤٤:فصلت . 

                                          
  ٢٩٢،املزهر ص٢٥٨ ص٢ ج، فتح الوصيد ٧٣٤ شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )١(
قال ابن يالوشة والتسهيل مع التوسط هو  ،٨٧، الفتح الرمحاين للجمزوري ص٢٨٠، ٤٨الوايف للقايض )٢(

 .٢٠٣ًاملقدم انظر املقدم أداء ص



 

 ٢٩ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 اهلمزتان من كلمة   
مفتوحة أو مكسورة وحة والثانية  األوىل منهام مفت،إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

 فيكـون النطـق هبمـزة ،هام يسهل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينالسويسفإن 
 .حمققة فألف فهمزة مسهلة بني بني

، - ومتد بمقدار حركتني–هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني :واإلدخال
﴿:فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل      ﴾ تكون بإثبات ألف بـني اهلمـزة األوىل 

﴿املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾، ﴿   ﴾ . 
 اإلدخال عدم.٢ وهو املقدم  اإلدخال.١:أما بني املفتوحة واملضمومة فله الوجهان

﴿:نحو    4  ﴾]١٥:آل عمران[،﴿ • ﴾ ]٨:ص[،﴿  • ﴾ ]٢٥:القمر[. 
  :متنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هيوي

١- ﴿  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء٧١: ، طه١٢٣:األعراف[ .  

٢- ﴿    σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 
سـتفهام والثانيـة  األوىل مهـزة اإل،وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هذين اللفظـني

  .كلمةً والثالثة ساكنة أبدلت ألفا وهي فاء ال،املفتوحة

﴿  ويف-٣  ﴾ سهل الثانية بال إدخالي حيث ورد       . 
                                          

 فال ًذهب بعض النحاة إىل إبدال الثانية ياء ولكنه ليس من طريق الشاطبية،:٧٣الوايف صيف   قال القايض)١(
 .يلتفت إليه وال يقرأ به



 

 ٣٠ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿وقرأ    ﴾ ]و ]٢٩:العنكبوت[ ]٨١:األعراف ،﴿ ﴾ ]ستفهام باإل ]١١٣:األعراف
 .مع التسـهيل واإلدخال

﴿وقرأ      ﴾ ]وهو  اإلبدال.١:ويف مهزة الوصل وجهان باالستفهام ]٨١:يونس 
﴿ التسهيل مثل. ٢ املقدم      ﴾. 

 :اهلمزتان من كلمتني
 مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل والثانية  إذا التقت-١

 يإسـقاط اهلمـزة األوىل السويس  فقرأأول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿ :نحـوا يف الـشكل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتـ     ﴾،﴿       

     ﴾، ﴿     ﴾. 
 .توسطالهو املقدم، أو واقع قبل اهلمز الساقط القرص ووجيوز له يف حرف املد ال

  : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-٢
﴿:د إال يف قولـه تعـاىل ومل يـر، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مـضمومة-أ        

   ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 
 .الثانية بني اهلمزة والياء

﴿:والثانية مفتوحة، نحو أن تكون األوىل مكسورة -ج        ﴾   فيبدل اهلمزة
 . مفتوحةًالثانية ياء



 

 ٣١ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د        ﴾ فيبدل اهلمزة 
 .ًالثانية واوا مفتوحة

﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ       ﴾  ففيها وجهان مها : 

 . ًكسورة وهو املقدم أداءً إبدال اهلمزة الثانية واوا م-١

 . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء-٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة

 فإن وقفت عىل األوىل وابتدأت ،ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطيوحمل التسه
  .بالثانية فال بد من التحقيق

 : النقل
﴿ مل ينقل إال يف      ﴾ ]بنقل ضمة اهلمزة إىل الـالم قبلهـاا فقرأه]٥٠:النجم ،  

َعادا لوىل﴿إدغام التنوين يف الالم املضمومة و ُّ ﴿وإذا وقـف عـىل لفـظ ،﴾ً  ﴾ فـان 
﴿  ثالثة أوجه يف االبتداء بـيسوسلل   ﴾هي :       

1 ﴿.أ  ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمز ٍٍ ٍة مضمومةٍ  . وهو املقدمٍ

1 ﴿ .ب  ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 

1 ﴿ .ج ﴾ ٍثم واو مدية، مع التقليل يف األوجه الثالثة بالم مضمومة. 



 

 ٣٢ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 :ياءات اإلضافة
 تـدل عـىل املـتكلمو  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،هِّك وإنِّ وإنِ

﴿:  بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحوالسويس قرأ      ﴾ 
﴿: ، نحـوأو املكسورة      ﴾أو قبـل مهـزة الوصـل مـع الم التعريـف، نحـو : 

﴿         ﴾ــدوهنا، نحــو ﴿:  أو ب        ﴾،ــيام اســتثني  وروى .إال ف
 :ام ييل كام فيباإلسكان بعضها اآلخر

﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[و ]٢٦:احلج[و ]١٢٥:البقرة[. 

﴿  كلمةو   ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 

ًوعم عال ُ ََّ ْوجهي وبيتي بنوح عن َ ْ َ َ ْ ََ ِ ُ ِ ِِ
  

 

َّلوى وسواه عد ُ ُ َ َ ًِ َ أصال لـيحفالِ َ ْ ُ ِْ ً َ
  

 

﴿ سكن الياء من كلمةأ  ﴾ حيث وقعت. 

﴿ ياءو ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(



 

 ٣٣ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

َومــع رشكــ َ ُ ْ ــواََ ُاءي مــن وراءي دون َّ َ َ ِْ َِ ِ
  

ِويل نعجة ما كان يل اثنني مـع معـي َ َ ْ َْ َ ْ َِ َ ْ َ ُِ َِ َ  

ْوفـتح ويل فيهــا لـورش وحفــصهم ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

َويل دين عن هاد بخلف لـه احلـال َْ ُ ْ ََ ٍْ ٍ ُِ ِ َ َ ِ ِ  
َثامن عال والظلة الثـان عـن جـال َّ ُ ُّ َِ ْ ََ ُِ ٍَّ ً َ

  

ــتْكمال ن ف ــكِّ ــس س ــايل يف ي َوم َُ َ ََ ْ َِ ِ
  

  :يـاءات الزوائد

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

﴿ :ً يف عدد من األلفاظ وصال فقـط نحـوالسويسوقد أثبتها           ﴾ 
  .]١٨٦:البقرة[

﴿ روىو             ﴾ ]ًووقفا ً وصالةبإثبات الياءساكن ]٦٨:الزخرف ،
 .فهي ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف

ــا ــوا يب جاوي ــوا يل يؤمن ــع تؤمن َوم َ َ ُ ْ َِ ُ ُِ ِْ ِْ ُ َ  

 

ٍعبادي صف واحلـذف عـن شـاكر  ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ُ ْْ َْ ِ
َدال َ  الوقف عىل مرسوم اخلط: 

 .لـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء باالسويسوقف  

                                          
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )١(
 .٥٩٦ ص١ جسخاويل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٢(
 .٥٩٨ ص١ جسخاويلل، فتح الوصيد ٤١٩قم شاطبي بيت رلحرز األماين ل )٣(
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٨شاطبي بيت رقمللحرز األماين  )٤(



 

 ٣٤ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ﴿نحــو       ﴾ ]ــرف ﴿ يقــف عليهــا ]٣٢:الزخ   ﴾ ،﴿     ﴾ 
﴿  وقف عليها]٤٣: الدخان[   ﴾. 

ـــث ـــاء مؤن ـــاء ه ـــت بالت ٍإذا كتب َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ْ فباهلــاء قــف حقــ ََ ْ ِ ِ َ َا رىض ومعــوالِ ِّ َ َُ ً ِ
  

 

﴿ :يها بالتاء وهيقف علاستثنى ست كلامت في :حظةمال   ﴾حيث وقعت ،
﴿و    ﴾ وحيث وقعت ،﴿   ﴾ ]وً معا]٣٦:املؤمنـون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمـل[، 
﴿    ﴾]٣:ص[ ،﴿  ﴾]١٩:النجم[. 

 ﴿ ووقف عىل الياء من     ﴾اختبارا حيث وقع ً . 

﴿ يف  ووقف    ﴾ ]عىل الكاف  ]٨٢:القصص﴿  ﴾وجيوز البدء بـ ﴿ ﴾ 
﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾ . 

﴿يف  لفاألبووقف      ﴾]٣١:الرمحن[ و]٤٩:الزخرف[و ]٣١:رالنو[. 
 ،ًية ختالف حفصا بكيفالسويسكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها 

 ،به هلانوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي يت
  :وهذه األلفاظ هي

                                          
  .١٤٩، الوايف للقايض ص٣٧٨ لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )١(

ة بتنوين ثم دخل عليها الكاف للتشبيه فهي منونة جمرور) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٢(
ًمثل كعيل، فوقف أبو عمرو عىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقفا، وإنام كتبت يف املصحف  ٍّ

 .١٥٠ًنونا عىل لفظ الوصل، انظر الوايف للقايض ص
 .١٥١ انظر الوايف للقايض ص)٣(



 

 ٣٥ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ -  ،، ﴾ و ﴿   ،   ، ﴾.  

﴿ روى -   ﴾ بسكون الطاء حيث وقعت. 
َوحيث أت َ ُ ْ َ َّ خطـوات الطـىَ ٌُ َ ٌاء سـاكنُ ِ َ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كــيف رتالُ َّ َ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
َويف ضم جمراهـا سـواهم وفـتح يـا ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ

  

 

َبني هنا نــص ويف الُكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ِ َ َ َُ ِّ
  

 

﴿ روى -    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
َّوتــذك َّ َ ِرون الغيــب زد قبــل تائــهَ ِ َ َ ْْ ْ َ َْ َِ َ ُ  

 

َكريام وخف الذال كم رشفا عـال ً ََّ َ َ ُّْ َ َِ ِ َ ً ِ
  

 

﴿كرس السني من - ﴾إذا كان فعال مضارعا، سواء ابتدئ بالتاء أم باليـاء ً ً، 
.وسواء اتصل به ضمري أم ال

الكلمـة الثانيـة  ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول  
  : نحو،)ْوَأ(و ) ْلُق(كن األول ا وكان السمهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة

﴿                  ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]١١٠: اإلرساء ،. 

                                          
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .٢٣٧ الوايف ص،٢٤٩ رساج القارئ ابن القاصح ص،٧٥٧شاطبي بيت رقم لين لحرز األما )٢(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٣(



 

 ٣٦ رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
 
 



 

 ٣٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤ ،٣       

 )مثلني كبري  ( إدغام امليم يف امليم 
 وجيوز يف حرف املد ثالثة العارض لإلدغام

  ـ اإلشباع٣ ـ التوسط ٢ـ القرص ١  
     

٤    دون ألف    

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      إدغام اهلاء يف اهلاء    
٣   ًإبدال اهلمزة واوا مدية  
٤   ًإبدال اهلمزة واوا مدية  
٦     دخالانية مع اإلتسهيل اهلمزة الث   σ 

٦   ًإبدال اهلمزة واوا مدية  
٧     إمالة فتحة الصاد واأللف  ±  
٨    ًإبدال اهلمزة واوا مدية    

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكرس 

 الدال   

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال   

١١   إدغام الالم يف الالم   

١٣   إدغام الالم يف الالم   



 

 ٣٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٣     ًإبدال اهلمزة واوا مدية    
١٣        ًانية واوا مفتوحةإبدال اهلمزة الث        

١٩      واأللفإمالة فتحة الكاف   ∇  
٢٠         إدغام الباء يف الباء        

٢٠      واأللفإمالة فتحة الصاد   ±   
٢١   يف الكاف إدغاما ً كامال إدغام القاف ً  

٢٢     إدغام الالم يف الالم     

٢٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠    إدغام الالم يف الراء    

٣٠      إدغام النون يف النون بغنة      

٣٠      إدغام الكاف يف القاف      

٣٠      وصالفتح الياء ً     
٣٠      إدغام امليم يف امليم بغنة      

٣١      
 ًإسقاط اهلمزة األوىل وصال
   واملد كمنفصل حركتان   

٣٣     ًفتح الياء وصال      

٣٣     إدغام امليم يف امليم     
٣٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  



 

 ٣٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٥       
 ثاء يف الشني إدغام ال

 مزة ياء ً اهلوإبدال       

٣٧    إدغام امليم يف امليم    

٣٧      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٨    بالتاء بدل الياء    
٤٨      ًإبدال اهلمزة واوا    

٤٩ 
   

   
 إدغام النون يف النون

   
   

٥١    حذف األلف     
٥١  لتقليلبا ♠ 
٥١      إدغام الذال يف التاء    

٥٢    إدغام الدال يف الذال    

٥٣  ًبالتقليل وقفا ♠ 

٥٤  بالتقليل ♠ 

٥٤   ) إسكان اهلمزة وال إبدال فيهام  )ًمعا    
٥٤      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٥   بالتقليل ♠  



 

 ٤٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٥     
 ًإبدال اهلمزة واوا 

   بال غنةوإدغام النون يف الالم 

٥٥     

ًإمالة وجها واحدا: ًوقفا  ً 
  وهو املقدم)كحفص ( ـ الفتح ١: ًوصال 
 فظ اجلاللةـ اإلمالة مع تفخيم الم ل٢
 ـ اإلمالة مع ترقيق الم لفظ اجلاللة٣

≤ 

٥٧    بالتقليل    

٥٨       ًمزة ياء اهلإدغام الثاء يف الشني وإبدال      
٥٨      إدغام الراء يف الالم      
٥٩    الالمإدغام الالم يف   

٦٠  بالتقليل ♠ 

٦١   بالتقليل ♠  
٦١     ًكرس امليم وصال     

٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٦٤    إدغام الدال يف الذال    

٦٧  بالتقليل ♠ 

٦٧     إسكان الراءًإبدال اهلمزة الفا و   
٦٧      بدال الواو مهزةإ      

٦٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
٧١    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٢      ًإبدال اهلمزة الفا    



 

 ٤١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٣    بالتقليل �   

٧٤    إدغام الدال يف الذال    

٧٤    إسكان اهلاء   

٧٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٧     بغنةإدغام امليم يف امليم       

٧٩ 
  

     
 إدغام الباء يف الباء      

٨٠      إدغام الذال يف التاء    

٨١  إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٨٣     إدغام الالم يف الالم    

٨٣     بالتقليل Š   

٨٣      
  املقدم،إدغام التاء يف الثاء .١وجهان

 )كحفص (  اإلظهار .٢     

٨٤    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 
٨٥    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

٨٥     تشديد الظاء     
٨٥   ًة ألفا إبدال اهلمز  
٨٥    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٥   فتح التاء و إسكان الفاء وحذف األلف   
٨٥   إسكان اهلاء   



 

 ٤٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٥      بالتقليل ∼    

٨٦      بالتقليل ∼    

٨٧  ًبالتقليل وقفا ♠ 

٨٧  ًبالتقليل وقفا ♥ 

٨٨    ًإبدال اهلمزة واوا  
٨٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٩٠     ًإبدال اهلمزة ياء    
٩٠     ان النون وختفيف الزاي مع اإلخفاءإسك     

٩٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

٩١   إدغام الالم يف الالم   

٩١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٩١   إسكان اهلاء   

٩١    ًا إبدال اهلمزة واو    
٩٢         إدغام الدال يف اجليم         

٩٢  بالتقليل ♠ 

٩٢         إدغام التاء يف الثاء         

٩٢     إدغام الذال يف التاء    

٩٣          ًمليم وصالكرس ا          

٩٣     ًإبدال اهلمزة ياء    



 

 ٤٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٣     إسكان الراءًإبدال اهلمزة الفا و   
٩٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٧     ًل اهلمزة واوا إبدا     
٩٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٠    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٠٢     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

١٠٢     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٠٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٠٥      إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    
١٠٥+ 
١٠٦       إدغام امليم يف امليم       

١٠٦    
فتح النون األوىل والسني ومهزة ساكنة قبل 

  دون إبدالاهلاء    

١٠٦   اهلمزة الفا إبدال ً   
١٠٨  بالتقليل ♠ 

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١٠٩    إدغام النون يف الالم   

١٠٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١١    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١١٢   إسكان اهلاء   



 

 ٤٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١١٣    )املوضعني (  إمالة فتحة الراء   )ًمعا( ≤    

١١٣     إدغام الكاف يف القاف     

١١٣     ً إسكان امليم وإخفاؤها وصال     

١١٤      يمإدغام امليم يف امل      

١١٤      بالتقليل ∼    

١١٧    إدغام الالم يف الالم    

١١٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٨     إدغام الكاف يف القاف     

١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

١٢٠     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٢٠       إدغام امليم يف امليم      

١٢١    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٢٤    إدغام الالم يف الالم    
١٢٤    وصالفتح الياء ً    

١٢٥        إدغام الذال يف اجليم       

١٢٥       إدغام امليم يف امليم       

١٢٥     إسكان الياء     

١٢٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٢٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٢٧       إدغام الالم يف الراء       



 

 ٤٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٨     إسكان الراء مع التفخيم     

١٣٠      بالتقليل ∼    

١٣١     إدغام الالم يف الالم    

١٣٣     وصال اهلمزة الثانيةتسهيل ً    …  

١٣٣      إدغام الالم يف الالم      

١٣٣     إدغام النون يف الالم     

١٣٥    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٣٦  بالتقليل ♠ 

١٣٦   بالتقليل ♥  

١٣٦     إدغام النون يف الالم     

١٣٧   إسكان اهلاء   

١٣٨     إدغام النون يف الالم     

١٣٩   إسكان اهلاء   

١٣٩     إدغام النون يف الالم     

١٤٠    ًإبدال التاء ياء    

١٤٠    ة فتحة الراء واأللفإمال ≤   

١٤٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
١٤٠      إدغام امليم يف امليم      

١٤٢      ًكرس امليم وصال      

١٤٢       
ًاوا مكسورة إبدال اهلمزة الثانية و.١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢وهو املقدم 
      

   …  



 

 ٤٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٤٣     إدغام امليم يف امليم     
١٤٣     حذف الواو     

١٤٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 

١٤٤        يف القافإدغام الكاف         

١٤٥       إدغام الباء يف الباء       

١٤٨    ًإبدال اهلمزة الفا   
١٤٩    بالياء بدل التاء    
١٦٤      إمالة فتحة اهلاء واأللف      

١٦٥    
 باإلمالة : ًا وقف

  اإلمالة .٢الفتح . ١وجهان : ًوصال 
≤  

١٦٦      إدغام الذال يف التاء      
١٦٦        كرس امليم        

١٦٧      كرس امليم وترقيق الم لفظ اجلاللة      

١٦٧    نون واأللفإمالة فتحة ال  ⇒  
١٦٨     إسكان الطاء مع القلقلة     

١٦٩    إسكان الراءًإبدال اهلمزة ألفا و   
١٧٠   إدغام الالم يف الالم   

١٧٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٧٥    
      

 إدغام الباء يف الباء   
      

١٧٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  



 

 ٤٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٧٦     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

١٧٧      ضم الراء      

١٧٧      بالتقليل Š   

١٧٧       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٧٧     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٧٨     ًبالتقليل وقفا ∏  
١٧٨   بالتقليل ‘  
١٧٨    بالتقليل ‘   

١٨٤    إدغام امليم يف امليم    

١٨٤   إسكان اهلاء   

١٨٥     إدغام الراء يف الراء     

١٨٦  
  

 ًإثبات الياء وصال
 
   

١٨٦       ًإبدال اهلمزة واوا     
١٨٧    إدغام النون يف الالم    
١٨٧        إدغام الدال يف التاء       

١٨٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٩    ًا إبدال اهلمزة ألف   



 

 ٤٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٨٩    ًإبدال اهلمزة ألفا  

١٩١    
    

 إدغام الثاء يف الثاء   
    

١٩١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٩٦    ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٩٧      اإلدغامتنوين ضم مع       

١٩٧    تنوين ضم مع اإلدغام     

١٩٧    بالتقليل    

١٩٧    ًبالياء وصال    

٢٠٠     إدغام الكاف يف الكاف    
٢٠٠     إدغام الالم يف الراء     

٢٠٠      بالتقليل ∼    

٢٠١     إدغام الالم يف الراء     

٢٠١      بالتقليل ∼    

٢٠١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٠٤      إدغام الكاف يف القاف      
٢٠٤      بالتقليل ∼    

٢٠٤   إسكان اهلاء   

٢٠٦   إدغام الالم يف الالم    
٢٠٦     ًإبدال اهلمزة ياء   



 

 ٤٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٠٧   حذف الواو     

٢٠٨     مع القلقلةن الطاءاسكإ      

٢١٠     اهلمزة ألفا إبدال ً    
٢١٢     إدغام النون يف الالم     
٢١٢      بالتقليل ∼    

٢١٣     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

٢١٣     إسكان امليم مع اإلخفاء     

٢١٣      إدغام الفاء يف الفاء     

٢١٣      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة .١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
      

   …  

٢١٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢١٤      ًة ألفا إبدال اهلمز     
٢١٦    مواضع ٣( إسكان اهلاء (   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢١٧      بالتقليل ∼    

٢١٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢١٨     باهلاء وقفا ً   

٢١٩    ضم الواو    
٢٢٠      بالتقليل ∼    



 

 ٥٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٢١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٢١    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٢١     ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٢١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٢١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٢٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٢٢+ 
٢٢٣ 

       
   

 إدغام النون يف النون       
   

٢٢٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٢٣    ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٢٣     ًال اهلمزة واوا إبد     
٢٢٦    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٢٨    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٢٩    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٢٣١     ءإدغام الدال يف الظا     

٢٣١      
 ء إدغام اهلاء يف اهلا
 وإبدال الواو مهزة     

٢٣١    باهلاء وقفا ً    

٢٣٢    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٣٣    ضم الراء     

٢٣٥       ًبدال اهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحةإ       



 

 ٥١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٣٥      اء يف احلاءإدغام احل      

٢٣٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٣٦    )املوضعني (  مع القلقلة إسكان الدال  )ًمعا(    

٢٣٧   بالتقليل  
٢٣٨     بالتقليل ÷   

٢٤٣    اء واأللفإمالة فتحة الي  ÿ  

٢٤٣     إدغام الالم يف الالم     
٢٤٥     الثانيةضم الفاء      

٢٤٦  بالتقليل ♠ 
٢٤٦     إمالة فتحة الياء واأللف   ÿ 

٢٤٦      ًكرس امليم وصال       
٢٤٧     إدغام الالم يف الالم    

٢٤٧    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٤٨     إدغام الالم يف الالم    

٢٤٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٤٨   بالتقليل ♠ 
٢٤٨     ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٤٩     ًفتح الياء وصال    

٢٤٩     فتح الغني     



 

 ٥٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٤٩     إدغام اهلاء يف اهلاء      

٢٤٩    واوإدغام الواو يف ال    

٢٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٥١    إدغام الدال يف اجليم    

٢٥٣  ًبالتقليل وقفا ♥ 

٢٥٤     
 ًإبدال اهلمزة ألفا  
 ثم إدغام الياء يف الياء    

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٥       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٥٥     إدغام العني يف العني     
٢٥٥      إدغام امليم يف امليم      

٢٥٥   إسكان اهلاء   

٢٥٦    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٥٦     بالتقليل ⊆  
٢٥٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٥٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٥٨   اهلمزة ألفا إبدال ً   
٢٥٩    إسكان اهلاء    



 

 ٥٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٥٩  ،      موضعني ( إدغام الثاء يف التاء(  ،    

٢٥٩     
 إدغام الالم يف الالم
 ثم إدغام الثاء يف التاء    

٢٥٩  إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٢٥٩      بالراء بدل الزاي       

٢٥٩      إدغام النون يف الالم     

٢٦٠      إسكان الراء مع التفخيم     

٢٦٠     بالتقليل �    

٢٦٠    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٦٠   ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٦١       إدغام التاء يف السني         

٢٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٦٤    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٦٥     بضم الراء    
٢٦٥      بسكون الكاف    
٢٦٦    إدغام الراء يف الالم      

٢٦٨       إسكان الراءًإبدال اهلمزة ألفا و   
٢٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٦٩   ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٧٠   إمالة فتحة الصاد واأللف ±  



 

 ٥٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٧١     
  اختالس كرسة العني.١:وجهان

 إسكان العني . ٢ 
 ⊕  
    

٢٧١      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٧١   إسكان اهلاء   
٢٧١     ًإبدال الياء نونا     

٢٧٣      بكرس السني      

٢٧٣     بالتقليل ∧  

٢٧٤      إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٢٧٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٧٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٧٦    واأللفإمالة فتحة الفاء   ⊃  

٢٧٨    ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٧٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٨٠     بتشديد الصاد    

٢٨١     فتح التاء وكرس اجليم     

٢٨٢    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(   
٢٨٢       توحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء مف      

٢٨٢    ) يف املوضعني ( بالتقليل   )ًمعا(   Ÿ  

٢٨٢      إسكان الذال وختفيف الكاف      

٢٨٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

 ٥٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٨٢       
ً الثانية واوا  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها  .٢ وهو املقدممكسورة
      

    …  

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢     ضمبتنوين    

٢٨٣      ضم الراء واهلاء مع حذف األلف     

٢٨٣       ًإبدال اهلمزة ياء :ًوصال      

٢٨٤          إدغام الراء يف الالم        

٢٨٤      دغامها يف امليمإإسكان الباء و      

٢٨٥       ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٨٥ 
٢٨٦ 

       إدغام الراء يف الالم      

٢٨٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٨٦         إدغام الراء يف الالم       

٢٨٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 رواية السويس البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

٣      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    



 

 ٥٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧   
   

 ًإبدال اهلمزة ألفا   
   

١٠    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١١    ًلفا إبدال اهلمزة أ   
١٢    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٣    ًإبدال اهلمزة ألفا  

١٣     
ً الثانية واوا خالصة  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
    

    … 
١٣    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
١٤    إدغام النون يف الالم    

١٤        إدغام الثاء يف الذال        

١٤      بالتقليل ∼    

١٥       
 معهيل اهلمزة الثانية  تس.١:وجهان

  إدخالبدون. ٢دخال وهو املقدم اإل

  4   

  4   

١٦       إدغام  الراء يف الالم       
١٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٧      إمالة فتحة احلاء واأللف    
١٨       إدغام  الواو يف الواو        

٢٠    إسكان الياء     

• 



 

 ٥٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٠      ًإثبات الياء وصال      

٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع  اإلدخال    σ 

٢١    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢      بالتقليل ∼    

٢٣      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٢٦     ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٧     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٢٧     
    

 )يف املوضعني( إسكان الياء     
    

٢٨       ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٩      إدغام امليم يف امليم      

٣٠   وحذف الوا   
٣١      إدغام  الراء يف الالم      
٣٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٣٥    باهلاء وقفا ً    

٣٥        ًفتح الياء وصال       

٣٦  بالتقليل ‘ 
٣٦     إسكان امليم مع اإلخفاء     



 

 ٥٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٦     بالتقليل ‘    
٣٧        ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة         

٣٧     باهلمز املضموم مع املد املتصل      

٣٨      مع املد املتصلباهلمز املضموم     
٣٨    إدغام  الالم يف الراء    

٣٩   إسكان اهلاء   
٣٩    بالتقليل κ   
٤٠    إدغام  الالم يف الراء    

٤١    إدغام  الالم يف الراء    

٤١    ًفتح الياء وصال     
٤١     إدغام  الكاف يف الكاف     

٤١    إمالة فتحة الكاف واأللف ∇  

٤٥   ًبالتقليل وقفا ♥ 
٤٥      بالتقليل ∼    

٤٧      
ً واوا خالصة انيةإبدال اهلمزة الث. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
     

   … 
٤٧    إدغام  الالم يف الالم    
٤٨     بالنون بدل الياء     

٤٨      إمالة فتحة الراء ⁄     

٤٩     
 غام الدال يف اجليم إد

 ًوإبدال اهلمزة ياء
   



 

 ٥٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٩     ًفتح الياء وصال     
٤٩     بالتقليل �   
٤٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٩     ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٠     إمالة فتحة الراء ⁄   
٥٠      ًإبدال اهلمزة ياء    
٥١       إدغام  اهلاء يف اهلاء       
٥٢   بالتقليل ♥ 

٥٢ 
   

 
 إدغام  النون يف النون

   
 

٥٥   بالتقليل ♥  
٥٥        إدغام  التاء يف الثاء       

٥٥      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٥٦      بالتقليل ∼    

٥٧     نونا األوىلإبدال الياء ً     
٥٩   بالتقليل ♥ 
٥٩     إدغام  الالم يف الالم    

٦١     باهلاء وقفا ً   

٦٢   )يف املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(    

٦٥     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄ 



 

 ٦٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٦      تسهيل اهلمزة †  

٦٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٧٣     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٣     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٥    املوضعني (ًإبدال اهلمزة ألفا(    
٧٥   إمالة فتحة الطاء واأللف ÷ 
٧٥    )يف املوضعني  ( إسكان اهلاء )ًمعا (   
٧٥     إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 

٧٨     كرس السني      

٧٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
٧٩       إدغام  التاء يف الثاء      
٧٩     إدغام الالم يف الالم    

٧٩    
فتح التاء وتسكني العني وختفيف الالم 

 وفتحها   

٨٠    إسكان الراءًة ألفا وإبدال اهلمز   
٨٠     إسكان الراءًإبدال اهلمزة ألفا و    
٨١     ًإبدال اهلمزة واوا   
٨١      تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    σ  

٨١     إدغام الذال يف التاء    



 

 ٦١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٣     إدغام امليم يف امليم     

٨٣     ًإبدال الياء تاء     

٨٤  بالتقليل ♠ 

٨٤   بالتقليل ♥  

٨٤       إدغام  النون يف الالم      

٨٥      
ني يف الغني وهو  ـ إدغام الغ١: وجهان 

 ) كحفص (  ـ اإلظهار ٢املقدم 
     

٨٥   إسكان اهلاء   

٨٩    إدغام الدال يف الذال    

٩٣    وختفيف الزاي خمفاهن النوناسكإ     

٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄ 

٩٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٩٤    واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   

٩٤    إدغام الدال يف الذال    

٩٧   فتح احلاء   

١٠٠    لفإمالة فتحة الكاف واأل   
١٠٣    وقفاباهلاء  ً    

١٠٣    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٠٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ٦٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٠٦       إدغام الباء يف الباء       
١٠٧     إدغام اهلاء يف اهلاء     
١٠٨     إدغام الدال يف الظاء     
١١٠    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٠     ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٠      ًإبدال اهلمزة واوا    
١١٢       ًكرس امليم وصال      
١١٢        ًكرس امليم وصال        

١١٢      
 

 إدغام التاء يف الذال    
 

١١٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
١١٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٥     ًإبدال الياء تاء     

١١٥      ًإبدال الياء تاء     

١١٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١١٧      بالتقليل ∼    

١١٧     إدغام الالم  يف الراء     

١١٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٩      تسهيل اهلمزة †  

١١٩     ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 ٦٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٠    مرققةن الراء اسكإكرس الضاد و    

١٢١      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٢٤    
    

 إدغام الذال يف التاء
  ثم إدغام الالم يف الالم 

 ًإبدال اهلمزة واواو

   
      

١٢٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٢٦  ة الراء واأللفإمالة فتح ⁄  

١٢٩       إدغام الراء يف الالم       

١٢٩     إدغام الباء يف امليم     

١٣٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٣٢    
   

 إدغام الالم يف الالم   
   

١٣٩     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٤٥    )املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء  )ًمعا(    

١٤٥      بالتقليل ∼    

١٤٥   )ًمعا(  
 ًإبدال اهلمزة واوا 

    )املوضعني  ( إسكان اهلاءثم 

١٤٦    بدون نون(يقف عليها بالياء(   



 

 ٦٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٤٦    ضم القاف وحذف األلف وكرس التاء    

١٤٧      إدغام  الراء يف الالم      

١٤٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٤٨      بالتقليل ∼    

١٥٠   إسكان اهلاء   

١٥١      إدغام  الباء  يف الباء      

١٥١     وختفيف الزايةإسكان النون خمفا      

١٥١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥١    ًإبدال اهلمزة ياء   

١٥٢    
   

 إدغام الدال يف الصاد
 وإدغام القاف يف الكاف 

   
  

١٥٢     إدغام الذال يف التاء     

١٥٢      إمالة فتحة الراء واأللف   ⁄   

١٥٢      بالتقليل ∼    

١٥٢      إدغام التاء يف الثاء      

١٥٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٥٣      إدغام الذال يف التاء      
١٥٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٥٤    ضم الالم    

١٥٤       ًكرس امليم وصال         



 

 ٦٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥٧     ًإبدال الياء تاء     

١٥٩          إدغام الراء يف الالم        
١٦٠      إسكان الراء   
١٦٠      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٦١    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٦١        إدغام  التاء يف الثاء       

١٦٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦٢   ًإبدال اهلمزة ياء   
١٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦٤       إدغام  الالم يف الالم      
١٦٦      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦٧      إدغام  النون يف النون     
١٦٧     إدغام الالم يف الالم     

١٦٧      إسكان امليم مع اإلخفاء      
١٦٩   كرس السني   

١٧١      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٣    مإدغام  الالم يف الال    

١٧٣    إدغام الدال يف اجليم    

١٧٥    ًإثبات الياء وصال     

١٧٥     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٦٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٧٦     إدغام  الالم يف الالم     
١٧٨   كرس السني   

١٧٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٨٠   كرس السني   

١٨٠     إدغام  اهلاء يف اهلاء     

١٨٠     بالياء بدل التاء     

١٨١     إدغام الدال يف السني     

١٨٣      
 ًإبدال اهلمزة واوا

 ثم إدغام النون يف الالم    

١٨٣      ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٨٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٣       يف اجليمإدغام الدال     
١٨٥      إدغام احلاء يف العني     

١٨٥    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
١٨٥      بالتقليل ∼  

١٨٥+ 
١٨٦ 

     
    

 إدغام الراء يف الالم
    

    
١٨٧       ًإبدال التاء ياء       

١٨٧      ًإبدال التاء ياء      



 

 ٦٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٨٧   ًإبدال اهلمزة ياء    
١٨٨  بالياء وكرس السني     

١٨٨     بالياء وكرس السني وضم الباء      

١٩٠      
 إمالة فتحة اهلاء واأللف
  ثم إدغام الراء يف الالم     

١٩١+ 
١٩٢         

 إمالة فتحة النون واأللف
⇒   ثم إدغام الراء يف الراء   

١٩٢    إمالة فتحة الصاد واأللف ± 
١٩٣       يف الالم إدغام  الراء        

١٩٣+ 
١٩٤         

 إمالة فتحة الراء  
≤ ثم إدغام الراء يف الراء      

١٩٥      إدغام  العني  يف العني     

١٩٥  بالتقليل ‘ 

١٩٥    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

١٩٧    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٩٧   ًإبدال اهلمزة ياء   
١٩٨    إمالة فتحة الراء وترقيقها ≤  

١٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا  

 
 السويسواية ر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إدغام القاف يف الكاف  



 

 ٦٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١     تشديد السني    

٢       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤       إدغام اهلاء  يف اهلاء      
٥    ًإبدال اهلمزة واوا    
٥         إسقاط اهلمزة األوىل      

٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦          إدغام الفاء  يف الفاء          

٨       بالتقليل Š   

١٠    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(   
١٢   بدل األلفوياء  الصاد كرس   

١٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦        ًإبدال اهلمزة ألفا      
١٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٩          إدغام الفاء  يف الفاء          
٢٠   بالتقليل Ÿ 

٢٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٠      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢       إسقاط اهلمزة األوىل      



 

 ٦٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٢    إدغام الدال يف السني    

٢٣    إدغام الدال يف السني    

٢٤      زة األوىل إسقاط اهلم      

٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    

٢٥        املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(      
٢٥        إسكان امليم مع اإلخفاء        

٢٦     إدغام النون يف الالم     

٢٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٩     ضمتنوين    

٣٣    ألف بعد العني     

٣٤      إدغام الباء يف الباء      

٣٤  
  

  إدغام النون يف النون
  

٣٦        املوضعني ( بالتقليل( Š    

٣٦    
    

 إدغام الباء يف الباء   
    

٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٨    ًإبدال اهلمزة واوا  
٤٠      إدغام امليم يف امليم      



 

 ٧٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤١      ًإبدال اهلمزة ياء    
٤١       ًإبدال اهلمزة ياء     
٤٢      الم يف الالمإدغام ال     
٤٢      ًكرس امليم وصال       

٤٣    إمالة فتحة الراء ≤   

٤٣    بالتقليل Ì   
٤٣        إسقاط اهلمزة األوىل      

٤٥        إسكان امليم مع اإلخفاء        

٤٦    ًإبدال اهلمزة واوا  
٤٧       الباء واأللفإمالة فتحة   Š   

٤٨      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    

٥١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٥١        مفتوحةًهلمزة الثانية ياءإبدال ا        

٥٣     ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٦       إدغام التاء يف اجليم       

٥٧      
   

 إدغام التاء يف السني     
   

٥٨     إسكان الراءًإبدال اهلمزة ألفا و   

٥٨     
 اختالس كرسة العني . ١وجهان 
 إسكان العني  . ٢ 

 ⊕  

    



 

 ٧١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
٥٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٦١   إدغام الالم يف الالم   

٦١      إدغام الالم يف الراء      

٦٤       إدغام الراء يف الالم       
٦٤     إدغام الالم يف الالم     
٦٥    ًإبدال اهلمزة واوا  
٦٦     ًضم الواو وصال     

٦٦     إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

٧٣    ًإبدال التاء ياء   

٧٤       بالتقليل ∼    

٧٤      إدغام الباء يف الفاء      

٧٤     ًاهلمزة واوا إبدال   
٧٧   إدغام الالم يف الالم   
٧٧        ًكرس امليم وصال        
٧٧       إدغام الالم يف الالم     

٧٧       بالتقليل ∼    

٧٨     دغام الكاف يف القافإ     

٨١       إدغام التاء يف الطاء      

٨٤      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ٧٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٠    
   

 التاء يف الصادإدغام    
   

٩١    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩١     ًإبدال اهلمزة ألفا     

٩١   
    

 إدغام الثاء يف الثاء  
    

٩٢     ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٢      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   
٩٢     مواضع ٣( ًإبدال اهلمزة واوا (   
٩٢   إسكان اهلاء   

٩٢    ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٢        املوضعني  ( إدغام الراء يف الراء (       
٩٢     إدغام الراء يف الراء     
٩٣      ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٤      ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٤       بالتقليل ∼    

٩٤   
 

 إدغام الكاف يف الكاف  
 



 

 ٧٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٥   بالتقليل ⇒  

٩٧       
   

 إدغام التاء يف الظاء      
   

٩٧   ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٠١     فإمالة فتحة الكاف واألل  ∇  

١٠٢      املوضعني (ًإبدال اهلمزة ألفا(     

١٠٢        
 ًإبدال اهلمزة ألفا 

 ـ إدغام التاء يف الطاء وهو ١: ثم وجهان 
  ـ اإلظهار  ٢املقدم 

       

١٠٢    إمالة فتحة الراء ≤ 

١٠٢     بالتقليل Ì   
١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٤      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    
١٠٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٠٥     
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

١٠٥      إسكان امليم مع اإلخفاء      
١٠٥    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  



 

 ٧٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٠٨   اءإسكان اهل   

١٠٩       تسهيل اهلمزة †  

١٠٩       بالتقليل ∼    

١١٤   بالتقليل   

١١٤   
 إبدال النون ياء ً 

  ًثم إبدال اهلمزة واوا 

١١٥    إدغام النون يف الالم    

١١٥      

 ًإبدال اهلمزة واوا 
 ثم إدغام النون يف النون  

 وإسكان اهلاء
    

١١٥     إسكان اهلاء    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١١٨       إدغام الالم يف الالم        
١٢١    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٢٢      
   

 إدغام التاء يف السني     
   

١٢٤    بالتقليل  ‘  

١٢٤   إسكان اهلاء   

١٢٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٢٤    ضم الياء وفتح اخلاء   

١٢٤       إدغام النون يف النون       



 

 ٧٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٧     ًإبدال اهلمزة واوا   

١٢٨    
 وألف  مفتوحةفتح الياء وتشديد الصاد

 بعدها وفتح الالم   

١٣٣     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٣٣    إدغام الكاف يف القاف    

١٣٤   إدغام الدال يف الثاء   

١٣٤     )املوضعني ( بالتقليل   )ًمعا( ∼    

١٣٦    ضم النون وكرس الزاي     

١٣٦     وكرس الزاياهلمزة ضم     
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٣٧       إدغام  الراء يف الالم      

١٣٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٣٩      ًواوا إبدال اهلمزة     
١٤٠    ضم النون وكرس الزاي    

١٤٠      إمالة فتحة الكاف واأللف   ∇    

١٤١      
 إمالة فتحة الكاف واأللف 
 ثم إدغام النون يف النون

  ∇   
   

١٤١      املوضعني ( ًواوا إبدال اهلمزة(     
١٤١     إسكان امليم مع اإلخفاء     



 

 ٧٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٤١          إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇     

١٤٢   إسكان اهلاء  

١٤٤     إمالة فتحة الكاف واأللف   ∇   

١٤٤       ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٥   فتح الراء    

١٤٥     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
١٤٦       املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     
١٤٦     ًإبدال اهلمزة واوا  

١٥٠  
  

 إدغام النون يف النون
 ً ثم إبدال اهلمزة واوا

  
 

١٥١      إمالة فتحة الكاف واأللف   ∇    

١٥٢     
 بالنون بدل الياء

 ً ثم إبدال اهلمزة واوا  

١٥٣     الزايإسكان النون خمفاه وختفيف    

١٥٣     إدغام الدال يف السني     
١٥٣   املوضعني(بالتقليل( ♠ 

١٥٣     إسكان الراء مفخمة     

١٥٥        ًكرس امليم وصال        

١٥٥   ًزة واوا إبدال اهلم  
١٥٦        إسكان امليم مع اإلخفاء       



 

 ٧٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥٧   تقليل وقفا ً ♥ 

١٥٩     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦١      ًكرس امليم وصال       
١٦١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٦٢      إدغام امليم يف امليم      

١٦٢      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(    
١٦٢    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٦٢     ًبدال اهلمزة واوا إ    
١٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦٣       إدغام الكاف يف الكاف       

١٦٣   بالتقليل ♥  

١٦٤  بالتقليل ♠ 

١٦٧   إدغام الدال يف الضاد   
١٦٨       إدغام الراء يف الالم      
١٧٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٧١   تقليل وقفا ً ♥ 

١٧٤     إدغام الدال يف اجليم     

١٧٦       إدغام الكاف يف القاف      

١٧٦   إسكان اهلاء   



 

 ٧٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إدغام امليم يف امليم    
٢      كرس اهلمزة       
٢    بالتقليل    
٥       ًإبدال اهلمزة واوا      
٥   إسكان اهلاء   

٦     كرس الالم     
٦     بالتقليل Ì   
٦     إسقاط اهلمزة األوىل      
٧   إدغام القاف يف الكاف  

٨    بالتقليل   
١١    وقفاباهلاء  ً    

١١      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣       إدغام العني  يف العني       

١٤   األلف إمالة فتحة الراء و ≤  
١٤          تسهيل اهلمزة الثانية       …  

١٥      املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم(     

١٥    إدغام النون يف الالم    



 

 ٧٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٧     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤     

١٨       إدغام الراء يف الالم       

١٨     إدغام الباء يف امليم     

١٩     إدغام الدال يف اجليم     
١٩    النون يف الالمإدغام     

١٩       إدغام الدال يف اجليم      
٢٠  بالتقليل ♠ 
٢٠     إدغام الذال يف اجليم     

٢٠    ًواوا ًإبدال اهلمزة   
٢١      إمالة فتحة الباء واأللف   Š   
٢٢    بالتقليل ♠   
٢٣     إدغام الالم يف الراء     

٢٣       ًكرس امليم وصال        
٢٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٤    بالتقليل ♠   
٢٥    إدغام الالم يف الراء    

٢٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٧       إسكان امليم مع اإلخفاء       
٢٧       إدغام الالم  يف الالم      



 

 ٨٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٧        لقافإدغام الكاف  يف ا      

٢٨      فتح الياء     

٢٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣٢      إدغام الكاف  يف الكاف      

٣٢        إدغام الدال يف اجليم        
٣٢    إسكان السني    
٣٢         إدغام التاء يف الثاء         

٣٣        بالتقليل ∼    

٣٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣٩     إدغام الدال يف الظاء     

٤٠    إدغام الباء يف امليم    

٤٠      إدغام الراء يف الالم      

٤١     إدغام الالم يف الالم     
٤١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٤١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤١     مليم يف امليمإدغام ا      

٤١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٤١        بالتقليل ∼    

٤٢   ضم احلاء   

٤٣     إمالة فتحة الراء ⁄ 



 

 ٨١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٣    إدغام الدال يف الذال    

٤٣        ًإبدال اهلمزة واوا       
٤٤      إمالة فتحة الراء ⁄    
٤٤    إسكان امليم مع اإلخفاء    

٤٤    ًإثبات الياء وصال     
٤٥     ضم احلاء     

٤٥   كان اهلاءإس    

٤٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  ’ 
٤٦   تقليل وقفا ً♥  

٤٦      إدغام امليم يف امليم      

٤٦     )إمالة فتحة الراء واأللف )ًمعا ⁄    
٤٦   اهلاءإدغام اهلاء يف    

٤٨ 
    

    
 إدغام الباء يف الباء

    
    

٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٥٢    وجهان: ًوصال الراء واأللف إمالةً:وقفا ⁄  

٥٢    إدغام النون يف النون    

٥٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٣    فتح الالم    



 

 ٨٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٤     إمالة فتحة الكاف واأللف   ∇   
٥٤   ًدال اهلمزة واوا إب   
٥٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٦     إدغام اهلاء يف اهلاء     
٥٧    إبدال الواو مهزة    

٥٧    
 كرس الراء

⊂ وإمالة فتحة الفاء واأللف    

٥٧     ًاوا إبدال اهلمزة و     
٥٨    إبدال الواو مهزة    
٦١      إسكان امليم مع اإلخفاء      
٦٢    إمالة فتحة الرا ء ≤  

٦٢ 
    

  
 ًكرس امليم وصال

  وضم احلاء 
     

  
٦٢    ًء يا اهلمزةإبدال  
٦٣      ًكرس امليم وصال      

٦٣ 
   

   
 ًكرس امليم وصال

 وضم احلاء 
    

   
٦٣    ًياء  اهلمزةإبدال  



 

 ٨٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٤     إدغام القاف يف الكاف     

٦٤          تسهيل اهلمزة الثانية       …  

٦٦      إمالة فتحة الراء ⁄    
٦٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٦٨      إمالة فتحة الراء ⁄    
٦٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٦٩       إمالة فتحة الراء ≤     

٧١     ضم النون    
٧٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٧٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٢     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
٧٣      إدغام الثاء يف الثاء       

٧٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٥     إدغام  النون يف الالم    

٧٥      إدغام  التاء يف الثاء     

٧٥    ًإبدال اهلمزة واوا  
٧٦    إدغام اهلاء يف اهلاء    

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



 

 ٨٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٨    تقليل وقفا ً ♥  

٧٩    ًياء اهلمزةإبدال  
٨٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٨٠    ًياء اهلمزةإبدال  
٨١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٨٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٣   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٨٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
٨٨   إدغام القاف يف الكاف  
٨٨     ًإبدال اهلمزة واوا   
٨٩     إدغام الراء يف الراء     
٨٩     إدغام الكاف يف الكاف    
٩٣    إدغام التاء يف اجليم    

٩٣        إدغام التاء يف الثاء        
٩٤      إدغام الدال يف التاء      

٩٥     
   

 ضمة بدل التنوين
 وكرس الالم

    
   

٩٥    إسكان امليم مع اإلخفاء    

٩٥      إدغام امليم يف امليم      

٩٧         إدغام الدال يف الذال         



 

 ٨٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٧      إدغام امليم يف امليم      

٩٩      إدغام امليم يف امليم      
١٠٠       إدغام الكاف يف الكاف        

١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

١٠١     وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون       

١٠٢      لسنيإدغام الدال يف ا      
١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٠٤   إدغام الالم يف الالم   

١٠٦ 
    

    
 إدغام التاء يف التاء

    
    

١٠٦      بالتقليل Š  

١٠٧     
 م التاء وكرس احلاءض

   وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    

١٠٧       ًكرس امليم وصال         
١٠٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٠   تقليل وقفا ً♥  

١١٠       إمالة فتحة الراء ⁄     
١١٠     إدغام الذال يف التاء     

١١٠      إدغام الذال يف التاء      
١١٠       بالتقليل �   



 

 ٨٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١١٠      
 إدغام الذال يف اجليم 

 ًوإبدال اهلمزة ياء    

١١٢   يل وقفاتقل ً♥  

١١٢     وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون      

١١٢     ًإبدال اهلمزة واوا    
١١٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٣      إدغام الدال يف الصاد      

١١٤   تقليل وقفا ً ♥ 

١١٥     وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون      

١١٦   تقليل وقفا ً♥  

١١٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
١١٦     ًفتح الياء وصال     

١١٦      إدغام امليم يف امليم     

١١٦      إدغام امليم يف امليم      

١١٨      إدغام الراء يف الالم      
١١٩      إدغام اهلاء يف اهلاء      

١٢٠   إسكان اهلاء   

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    إدغام القاف يف الكاف  



 

 ٨٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣   إسكان اهلاء   

٣      إدغام امليم يف امليم      

٤    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٦     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧       إدغام الكاف يف الكاف       

١٢    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

١٣   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٥     ًفتح الياء وصال     

١٧      إدغام الواو يف الواو     

١٧   إسكان اهلاء    

١٨  ) املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(   

١٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  
١٩     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٢٠    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢١      إدغام امليم يف امليم      
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١       إدغام الباء يف الباء       



 

 ٨٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٢    لالمإدغام الالم يف ا    

٢٣      فتح التاء الثانية      
٢٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٢٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٧    ضم الباء    
٢٧      إدغام الباء يف الباء      
٢٧   ضم النون الثانية   
٢٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٩        بالتقليل ∼    

٣٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٣٠       غام الباء يف الباءإد       

٣٢        بالتقليل ∼    

٣٢   ًإبدال التاء ياء   
٣٤        إدغام الالم يف الالم        
٣٤       إدغام الدال يف اجليم       
٣٥       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٦       بالتقليل �    
٤٢        ًإبدال اهلمزة ألفا      
٤٣      إدغام الذال يف اجليم      



 

 ٨٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٣    إدغام النون يف الالم     
٤٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٦     إدغام التاء يف الثاء     
٤٩       إدغام الباء يف الباء       

٥٠      املوضعني ( إدغام الالم يف الالم(    

٥٣ 
  

    
 إسكان امليم مع اإلخفاء

  
    

٥٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
٥٤   كرس اهلمزة    

٥٤    كرس اهلمزة    

٥٦     إدغام الدال يف الضاد     

٥٧   
إسكان القاف مقلقلة وضاد مكسورة خمففة 

 بدل الصاد  

٥٧   إسكان اهلاء   

٥٨ 
   

     
 إسكان امليم مع اإلخفاء

   
     

٥٩      إدغام الواو يف الواو     
٥٩      يف امليمإدغام امليم       

٦٠   إسكان اهلاء   



 

 ٩٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٠      إدغام امليم يف امليم      

٦٠      إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٦١   إسكان اهلاء   

٦١      إسقاط اهلمزة األوىل     

٦١       إدغام التاء يف التاء      

٦١    إسكان السني    
٦٢   إسكان اهلاء   

٦٣       مفتوحةءاتياء ساكنة بدل األلف وبعدها       

٦٤    وختفيف اجليمة خمفاإسكان النون     

٦٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٦٦    إدغام الباء يف الباء    
٦٦   إسكان اهلاء   

٦٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٦٩    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

٧٠        بالتقليل ∼    

٧٠     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧١      ًألفاإبدال اهلمزة : ًوصال      
٧١     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٣  ) املوضعني (  إسكان اهلاء  )ًمعا (   



 

 ٩١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٤ 
    

    

 ًفتح الياء وصال
 إمالة فتحة الراء واأللف

    

⁄    

٧٥     إدغام امليم يف امليم     

٧٦       إدغام الالم يف الراء       
٧٦       واأللف فتحة اهلمزة ةمالإ ∫     
٧٦    إدغام الالم يف الالم     
٧٧       

 كحفص: ًوصال 
 إمالة فتحة اهلمزة: ًوقفا 

∫     

٧٧    إدغام الالم يف الالم     
٧٨       إمالة فتحة اهلمزة : ًوقفا ∫    

٧٩    إسكان الياء    
٨٠   ًإثبات الياء وصال    
٨١     و ختفيف الزاية خمفاإسكان النون      

٨٣      تنويندون بكرس التاء      

٨٣      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١:وجهان

 أو تسهيلها. ٢مكسورة وهو املقدم
     

  …  

٨٤  بالتقليل ♠ 

٨٥     مهزة مفتوحة يف آخره مع املدةاديز      
٨٥    بالتقليل κ   
٨٥    بالتقليل  ♥  



 

 ٩٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٩    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 
٩٠     إمالة فتحة الراء ≤  
٩١  بالتقليل ♠ 
٩١    بدل التاءبالياء      

٩١    بدل التاءبالياء      

٩١   بدل التاءبالياء    

٩٢     إمالة فتحة الراء ≤  
٩٢    عني املوض( ًإبدال اهلمزة واوا(  
٩٣      إدغام امليم يف امليم      

٩٣     إمالة فتحة الراء ⁄   
٩٣    إمالة فتحة الراء ≤ 

٩٤         
 إدغام الدال يف اجليم
 ًثم إبدال اهلمزة ياء

    

٩٤   ة فتحة الراء إمال ≤ 
٩٤   ضم النون   
٩٥    ) املوضعني  ( خفف الياء وأسكنها )ًمعا (     
٩٥    ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٦     الملألف بعد اجليم وكرس العني وضم ا     

٩٦    كرس الالم يف آخره    

٩٧   إسكان اهلاء   



 

 ٩٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٧     إدغام الالم يف الالم     

٩٨   إسكان اهلاء   

٩٨      كرس القاف      
٩٩   إسكان اهلاء   

٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٠١     إدغام القاف يف الكاف      

١٠١   إسكان اهلاء   

١٠٢      إدغام القاف يف الكاف      

١٠٢   إسكان اهلاء   

١٠٣  ) املوضعني (  إسكان اهلاء  )ًمعا (   

١٠٤     إدغام الدال يف اجليم    
١٠٥    ألف بعد الدال   

١٠٦       إدغام الواو يف الواو      

١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٠٩      إسكان الراء وترقيقها      

١٠٩    ةكرس اهلمز     
١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
١١٠     ًإبدال اهلمزة واوا   
١١١           ًامليم وصالكرس         

١١١       بالتقليل �   



 

 ٩٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١١١     ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٣    ًإبدال اهلمزة واوا  
١١٤   إسكان اهلاء   

١١٤    ف الزاييفخت وة خمفاالنون ناإسك    
١١٥    باجلمع  ( ألف بعد امليم(     

١١٥         إدغام الالم يف الالم         

١١٥   إسكان اهلاء   

١١٧     إدغام امليم يف امليم     

١١٧   إسكان اهلاء   

١١٧    
      

 إسكان امليم مع اإلخفاء   
      

١١٨     ًإبدال اهلمزة واوا    
١١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١٩     
 ضم الفاء وكرس الصاد
 ثم إدغام الالم يف الالم   

١١٩     ضم احلاء وكرس الراء   

١١٩    فتح الياء    

١١٩        ءإسكان امليم مع اإلخفا         

١٢١      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٢٢     
 إدغام النون يف الالم

   ثم إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 



 

 ٩٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٢٤    ًاوا إبدال اهلمزة و   

١٢٤        
ً زيادة ألفا بعد  ثم، إدغام  الالم يف الراء

   واهلاء وكرس التاءالالم      

١٢٥    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٢٧      
 إسكان اهلاء 

 ثم إدغام الواو يف الواو     

١٢٨    الياء بالنون بدل    
١٣٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٣٠        بالتقليل ∼    

١٣٠     إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٣١     إمالة فتحة الراء ≤  
١٣٥  ال واأللف إمالة فتحة الد Ÿ 
١٣٦    إسكان اهلاء    

١٣٧     إدغام النون يف الالم    

١٣٨        إدغام التاء يف الظاء        

١٤٠    إدغام الدال يف الضاد    

١٤١   إسكان اهلاء   

١٤٢   إدغام القاف يف الكاف  

١٤٢    مقلقلةإسكان الطاء     
١٤٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ٩٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٤٣      فتح العني      
١٤٣        إدغام النون يف النون        

١٤٤     تسهيل اهلمزة الثانية    …  

١٤٤      إدغام امليم يف امليم      

١٤٤      إمالة فتحة الراء  ⁄   

١٤٦ 
   
     

 إدغام التاء يف الظاء
   
     

١٤٧    ًزة ألفا إبدال اهلم    

١٤٨ 
  

  
 إدغام الكاف يف الكاف

  
  

١٤٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٥٠    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٥١       
 إدغام النون يف النون 
 ثم إدغام القاف يف الكاف     

١٥٢     بالتقليل Š  
١٥٢   تشديد الذال   
١٥٤   ًبالتقليل وقفا ♠ 
١٥٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٥٧      إدغام الدال يف اجليم    

١٥٧      مليمإدغام امليم يف ا      



 

 ٩٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥٧      إدغام الباء يف الباء      

١٥٧       إدغام الباء يف الباء       

١٥٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٥٨    
   

 ) مواضع ٣( ًإبدال اهلمزة ألفا    
  

١٦١        فتح الياء       
١٦١    كسورة الياء متشديدفتح القاف و    

١٦٤   إسكان اهلاء   

١٦٤     إمالة فتحة الراء ≤  
١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 السويسرواية  ــــــــــــانالبيـــــــــ رواية حفص اآلية
٢      إمالة فتحة الراء ≤   
٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣   تشديد الذال   
٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥   بالتقليل   
٥      إدغام الذال يف اجليم              
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢       إدغام الكاف يف القاف       



 

 ٩٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
١٨    إدغام امليم يف امليم    

١٩       
 إدغام الثاء يف الشني 
 ًثم إبدال اهلمزة ياء

      

٢٣        إدغام الراء يف الالم      
٢٦   بالتقليل   
٢٧       إدغام العني يف العني       

٢٧    إمالة فتحة الراء  ≤  
٢٧      إدغام الواو يف الواو      

٢٧    ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٨    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٢٨ 
      

   
 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة

      

  

٢٩     إدغام الراء يف الراء     

٣٠        ًكرس امليم وصال        
٣٠   كرس السني   

٣٢      إدغام القاف يف القاف     

٣٢        بالتقليل ∼    

٣٣     وختفيف الزاية خمفاإسكان النون     

٣٤      إسقاط اهلمزة األوىل       



 

 ٩٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٤      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٦     لنون واأللفإمالة فتحة ا  ⇒   
٣٧      إدغام امليم يف امليم      

٣٧      إمالة فتحة الراء  ⁄   
٣٧       إدغام الباء يف الباء       
٣٧    إسكان السني    
٣٧     لكاف واأللفإمالة فتحة ا    

٣٨    )املوضعني(إمالة فتحة النون واأللف  )ًمعا(  ⇒   
٣٨     إمالة فتحة الراء ≤  
٣٨      بالتقليل   √ 
٣٨        ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة        

٣٨     إدغام الالم يف الالم    

٣٩    بالتقليل √ 
٣٩     إمالة فتحة الراء ≤  
٣٩       إدغام الباء يف الباء       

٤٠      إسكان الفاء وختفيف التاء     
٤١     إدغام امليم يف امليم     

٤٣      ًكرس امليم وصال       
٤٣       إدغام الدال يف اجليم      



 

 ١٠٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٣       إدغام الالم يف الراء      

٤٣       يف التاءإدغام الثاء     

٤٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٦      بالتقليل ∧   
٤٧       إسقاط اهلمزة األوىل        
٤٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٨      بالتقليل ∧   
٥٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٥٠      إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       

٥٠     إدغام القاف يف الكاف   

٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥١        بالتقليل ∼    

٥٢       
 إدغام الدال يف اجليم 
 ًثم إبدال اهلمزة ياء      

٥٢    ًإبدال اهلمزة واوا  

٥٣    
   

 ًإبدال اهلمزة ألفا    
   

٥٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٣    إدغام النون  يف النون    
٥٣     إدغام الدال يف اجليم     
٥٣       ءارإدغام الالم يف ال      



 

 ١٠١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٤    
   

 إدغام امليم يف امليم   
   

٥٦    باهلاء وقفا ً   

٥٧   إسكان اهلاء   

٥٧    نون بدل الباء وضم الشني    

٥٧        إدغام التاء يف السني        
٥٧   ختفيف الياء وإسكاهنا   
٥٧       بالتقليل �   
٥٧   يد الذالتشد   
٥٩       فتح الياء       

٦٠    إمالة فتحة الراء ⁄  
٦٢    إسكان الباء مقلقلة وختفيف الالم    
٦٢    إدغام امليم يف امليم    

٦٦   راء إمالة فتحة ال ⁄  
٦٨    إسكان الباء مقلقلة وختفيف الالم    
٦٩      ال يف اجليمذإدغام ال      
٧٠     ًإبدال اهلمزة ياء    
٧٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧١      العنيإدغام العني  يف       
٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ١٠٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٣       إدغام الدال يف اجليم       

٧٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧٤      يف اجليمالذإدغام ال       
٧٥    ًإبدال اهلمزة واوا  
٧٧     إدغام الراء يف الراء     
٧٧      ًإبدال اهلمزة واوا :ً وصال      
٧٨    إمالة فتحة الدال واأللف    
٨٠     إدغام الالم يف الالم     

٨٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٠     إدغام القاف يف الكاف   

٨١    تسهيل الثانية مع اإلدخالهبمزتني و  
٨١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٥       إدغام الدال يف اجليم       

٨٥     ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٧     ًإبدال اهلمزة واوا   
٨٧   إسكان اهلاء   

٩١    إمالة فتحة الدال واأللف    
٩٣     كاف واأللفإمالة فتحة ال    

٩٤         ًفا ألإبدال اهلمزة       



 

 ١٠٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٦     إمالة فتحة الراء ≤  
٩٧     إمالة فتحة الراء ≤  
٩٧      ًفا ألإبدال اهلمزة    
٩٧     ًفا ألإبدال اهلمزة    
٩٨     إمالة فتحة الراء ≤  
٩٨      ًفا ألإبدال اهلمزة    
٩٨     ًفا ألإبدال اهلمزة    
٩٩    ًفا ألإبدال اهلمزة   
١٠٠         مفتوحةًااهلمزة الثانية واوإبدال          

١٠٠       إدغام العني يف العني       

١٠١     إمالة فتحة الراء ≤  
١٠١       إدغام الدال يف اجليم       
١٠١    إسكان السني    
١٠١     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٣  بالتقليل ♠ 
١٠٤  بالتقليل ♠ 

١٠٥      
 إدغام الدال يف اجليم
  ً ثم إبدال اهلمزة ياء   

١٠٥   إسكان الياء    



 

 ١٠٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٠٦   ًمزة ياء إبدال اهل  
١٠٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١١     ًمهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء وصال     
١١٢    ًإبدال اهلمزة ألفا  
١١٣   هبمزتني الثانية مسهلة مع اإلدخال  
١١٥  بالتقليل ♠  
١١٥    إدغام النون يف النون   
١١٧   بالتقليل ♠  
١١٧    فتح الالم وتشديد القاف   
١١٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٢٠ 
   

   
 إدغام التاء يف السني    

  
١٢٢  بالتقليل ♠ 
١٢٣   الثانية ة استفهام وتسهيلمهززيادة  σ  

١٢٣     إدغام النون يف الالم     

١٢٦    إدغام امليم يف امليم     

١٢٧  بالتقليل ♠ 
١٢٧       إدغام الكاف يف القاف      



 

 ١٠٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٨  بالتقليل ♠ 
١٢٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢٩    ًإبدال اهلمزة ياء    
١٣١   بالتقليل ♠  
١٣٢    ًبدال اهلمزة ألفا إ    
١٣٢    إدغام النون يف الالم    
١٣٢     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٣٣      ًكرس امليم وصال       
١٣٤       إدغام العني  يف العني      
١٣٤         ًكرس امليم وصال      
١٣٤   ًبالتقليل وقفا ♠  
١٣٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٣٧     باهلاء وقفا ً    
١٣٧     بالتقليل ⇒    
١٣٨   ًالتقليل وقفاب ♠  
١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١    
    إدغام النون يف النون    

    
١٤٢    حذف األلف     
١٤٢ ) املوضعني ( بالتقليل )ًمعا( ♠ 



 

 ١٠٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٤٢     م اهلاء يف اهلاءإدغا     
١٤٣ ) املوضعني ( بالتقليل )ًمعا( ♠ 
١٤٣    إدغام الالم يف الراء    

١٤٣    إسكان الراء مع التفخيم    
١٤٣    إدغام الالم يف الالم    

١٤٣  ) املوضعني ( ء إمالة فتحة الرا )ًمعا( ≤ 
١٤٣      إدغام القاف يف القاف      

١٤٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٤   بالتقليل ♠  
١٤٤   ًفتح الياء وصال    
١٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٤٦     ًإبدال اهلمزة واوا   

١٤٨     إدغام امليم يف امليم 
 مع التقليل

♠  

١٤٩   إدغام الدال يف الضاد   
١٤٩        إدغام الراء يف الالم      
١٥٠   بالتقليل ♠  
١٥٠     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٥٠     فتح الياء     



 

 ١٠٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥٠    إدغام الراء يف الراء     
١٥٠    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٥١    إدغام  الالم يف الراء     

١٥١       إدغام  الراء يف الالم      
١٥٢        بالتقليل ∼    

١٥٣       إدغام  التاء يف الثاء      

١٥٤  ًبالتقليل وقفا ♠ 
١٥٥  بالتقليل ♠ 
١٥٥    لالم يف الراء إدغام  ا    

١٥٥    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٥٥      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا       

١٥٥        إدغام  الراء يف الالم       
١٥٦        بالتقليل ∼    

١٥٦     م الباء يف الباءإدغا     

١٥٦    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٥٦    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٥٧     إمالة فتحة الراء ⁄   

١٥٧     
 ًإبدال اهلمزة ألفا 

 إسكان الراء  ثم     

١٥٧        ًكرس امليم وصال        



 

 ١٠٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥٧     إدغام العني يف العني     

١٥٨    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٥٩     
 إدغام امليم يف امليم 
   ♠  مع التقليل

١٦٠   بالتقليل ♠  
١٦٠        ًكرس امليم وصال        
١٦٠        ًكرس امليم وصال        
١٦٠     بالتقليل     
١٦١   إدغام الالم يف الالم   

١٦١      
 لثاء يف الشني إدغام ا

 ًإبدال اهلمزة ياءثم 
    

١٦١      إدغام  الراء يف الالم     

١٦١     
فتح الطاء بعدها ألف وفتح الياء وحذف 

 والتاءاهلمزة     

١٦٢   إدغام الالم يف الالم   

١٦٣      
 إدغام الذال يف التاء 

 ًإبدال اهلمزة ألفاثم     

١٦٣      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(   
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح    

١٦٧ 
     

  

 إدغام الذال يف التاء 
 ثم إدغام النون يف الراء

    
  



 

 ١٠٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٦٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٦٩        إدغام  الراء يف الالم       
١٦٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٦٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٦٩   بدل التاء بالياء    
١٧٢    إدغام امليم يف امليم    
١٧٢      باجلمع -ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء      

١٧٢    مع اإلدغام بدل التاء بالياء     
١٧٣    بدل التاء بالياء     
١٧٦    ًإبدال اهلمزة ياء    
١٧٨   إسكان اهلاء    

١٧٩        
 إدغام الدال يف الذال 

 ً إبدال اهلمزة ألفاثم       

١٧٩          إدغام الكاف يف الكاف          

١٨٠     بالتقليل ⇒    

١٨٥    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٨٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     

١٨٧       إدغام الكاف يف الكاف      



 

 ١١٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٨٨      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل الثانية.٢مكسورةوهو املقدم 
     

     … 
١٨٨    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٨٩    إدغام القاف يف الكاف  

١٩٥      ًضم الالم وصال      

١٩٥    ًإثبات الياء وصال فقط   
١٩٦   إسكان اهلاء   

١٩٧    
   

 إدغام النون يف النون   
   

١٩٨      إمالة فتحة الراء   ≤  

١٩٩      
 إدغام الواو يف الواو 

 ًزة ألفا ثم إبدال اهلم    

٢٠٠         إدغام النون يف النون         
٢٠١     ًحذف األلف وإبدال اهلمزة ياء ساكنة    

٢٠٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٠٣    ًإبدال اهلمزة واوا  

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     إدغام الالم يف الالم     
١     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ١١١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
٧  ًبالتقليل وقفا Ÿ 

٧    
 

 إدغام التاء يف التاء   
 

٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٩       التاءإدغام الذال يف      

١٠    إمالة فتحة الراء  ≤ 

١١    
  خمففه الغني  وفتح الشنيوإسكانفتح الياء  

 ها ألفبعد   

١١     ضم السني     

١١    إسكان النون خمفاه وختفيف الزاي    
١٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٦     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٧      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٨  
  الضميد اهلاء مع تنوينفتح الواو وتشد

 واإلخفاء   

١٨   فتح الدال   



 

 ١١٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٩       إدغام الدال يف اجليم      
١٩   إسكان اهلاء    

١٩   كرس اهلمزة    
١٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٦     إدغام القاف يف الكاف   
٢٩     إدغام الراء يف الالم     
٣١      إدغام الدال يف السني       

٣٢        فتوحة  مًإبدال اهلمزة الثانية ياء       

٣٢       ًة وصال ساكن ًياءالثانية إبدال اهلمزة     

٣٥       إدغام الباء يف الباء       

٣٨      إدغام الراء يف الالم      
٣٨     إدغام الدال يف السني     

٣٨      
 إدغام التاء يف السني
 ويقف عىل سنت باهلاء     

٤١      بالتقليل Š   
٤٢    ) املوضعني ( كرس العني  )ًمعا(     

٤٢        بالتقليل ∼    

٤٢     بالتقليل   
٤٣     إدغام الكاف يف القاف     



 

 ١١٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٣     إمالة فتحة الراء  ⁄   
٤٧    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 

٤٨        
 إدغام الذال يف الزاي 
 ثم إدغام النون يف الالم      

٤٨    إدغام  الالم يف الالم    
٤٨      إدغام امليم يف امليم     

٤٨      إدغام النون يف النون      

٤٨      فتح الياء   

٤٨   إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  

٤٨     لياء  فتح ا     

٥٠   إمالة فتحة الراء ≤ 
٥٢    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٥٤    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا  
٥٩  بالتاء وكرس السني  

٦١     اء يف اهلاء إدغام اهل     

٦٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٦٢       ًإبدال اهلمزة واوا      

٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا     

٦٥      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ١١٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٦     م الضادض     

٦٦      بدل الياءبالتاء       

٦٧     بالتاء بدل الياء    
٦٧    إمالة فتحة الراء  ⁄  
٦٧        بالتقليل ∼    

٦٨    إدغام الذال يف التاء   

٧٠    
لف ثم أح السني وبعدها ضم اهلمزة وفت

≤ لف إمالة فتحة الراء واأل   

٧٠    ًإبدال اهلمزة واوا  
٧٠     إدغام الراء يف الالم     
٧٤      ًإبدال اهلمزة واوا    

 
 السويسرواية  ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص  اآلية
٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣    تسكني اهلاء    

٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٠     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢    دون إدخالتسهيل اهلمزة الثانية    
١٣   ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 ١١٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٦      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧    إسكان السني دون ألف بعدها    

١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٣       تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٢٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٥      إدغام التاء يف الثاء      

٢٦      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٧    إدغام الدال يف الذال    

٢٨    
 

 إدغام النون يف النون   
 

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٢٩    ًواوا إبدال اهلمزة  
٣٠     ضم الراء بدون تنوين       

٣٠      وجهان: ًوصالإمالة الراء واأللف  :ًوقفا ≤    

٣٠     إدغام الكاف يف القاف     

٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة    

٣٠   ًبدال اهلمزة واوا إ  
٣٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ١١٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٣       إدغام الالم يف الراء       
٣٤     إمالة فتحة الباء  واأللف ‰    

٣٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٥     فتحة النون واأللفإمالة ⇓  

٣٧    فتح الياء وكرس الضاد    

٣٧     إدغام النون يف الالم     

٣٧        مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية واواإ         

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٨   إدغام الالم يف الالم   

٣٨        املوضعني ( بالتقليل( ∼    

٤٠     إمالة فتحة الغني واأللف    

٤٠     إدغام الالم يف الالم     

٤٠        بالتقليل Τ∏    

٤٠         بالتقليل ∼    

٤٠      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٤٢       ًكرس امليم وصال       
٤٣       إدغام النون يف الالم    

٤٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٤    ًإبدال اهلمزة واوا  
٤٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    

• 
 

 



 

 ١١٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٥    ًإبدال اهلمزة واوا  

٤٩    
ًوصال إبدال اهلمزة واوا وصال ًً 

 ابتداء كحفص 
   

  
٤٩        إدغام التاء يف السني       

٤٩        إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇     

٥١      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٢  ًبالتقليل وقفا Ÿ 
٥٢      إدغام النون يف النون      
٥٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٥        بالتقليل ∼    

٥٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٦١    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(  
٦١    ًإبدال اهلمزة واوا  

٦١   
    

 ًإبدال اهلمزة واوا فيهام 
 ثم إدغام النون يف الالم 

 
    

٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا    
٦٤     وختفيف الزاي   خمفاهإسكان النون     

٦٦     مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون     

٦٦    مضمومة وفتح الذالًتاءنون إبدال ال     

٦٦     تنوين ضم      



 

 ١١٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٧    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٦٩        بالتقليل ∼    

٧٠    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٠         ًإبدال اهلمزة واوا      
٧٠    إسكان السني    
٧١      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧١        ًإبدال اهلمزة واوا       
٧١    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٧١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٧٢      ًإبدال اهلمزة واوا     

٧٢       
   

 ًإبدال اهلمزة واوا 
 ثم إدغام التاء يف اجليم 

      
   

٧٣    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٣    ًإبدال اهلمزة ياءا   
٧٤        بالتقليل ∼    

٧٨       بالتقليل      

٧٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٠        إدغام الراء يف الالم        

٨٠         املوضعني (إدغام الراء يف الالم(         

٨٣       ًإبدال اهلمزة ألفا      



 

 ١١٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٣        إسكان الياء        

٨٥        بالتقليل ∼    

٨٦     إدغام التاء يف السني     

٨٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٨٧       إدغام العني يف العني       

٩٠      
 ًإبدال اهلمزة واوا 

    إدغام النون يف الالمثم     

٩١       بالتقليل Ì     

٩٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٩٤     
 ًإبدال اهلمزة واوا

  ثم إدغام النون يف الالم  

٩٤    إمالة فتحة الباء واأللف  ‰  

٩٤      

 إمالة فتحة الراء واأللف : ًوقفا 
 ـ فتح الراء ١: ًوصال  ثالثة أوجه 

 ـ إمالة فتحة الراء مع ترقيق  الم لفظ ٣+٢
 اللة أو تفخيمها اجل

⁄     

٩٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩٨   مع املد املتصلضم السني وبعدها واو مدية     

٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٩     إدغام القاف يف القاف     
١٠٠     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  

١٠١      إدغام النون يف النون      



 

 ١٢٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٠٣     
 ً واوا بعد الالم وكرس التاء ةاديز

 -جلمع عىل ا-    

١٠٤      املوضعني (  إدغام اهلاء يف اهلاء (     

١٠٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٠٥   

 إمالة فتحة الراء واأللف : ًوقفا 
  فتح الراء .١: ًوصال  ثالثة أوجه 

  إمالة الراء مع ترقيق الم لفظ اجلاللة .٢
  الم لفظ اجلاللة ميفخإمالة الراء مع ت. ٣

    ⁄  

١٠٥      ًواوا إبدال اهلمزة    
١٠٦       واوال قبلمهزة مضمومة     

١٠٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٧       بالتقليل ⇒     

١٠٨     بالتقليل     

١٠٩     بالتقليل   

١٠٩    إمالة فتحة اهلاء واأللف وترقيق الراء ∑  

١٠٩    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

١١٠     ضم التاء     

١١١    مالة فتحة الراءإ ⁄   

١١١      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١١     مالة فتحة الراءإ  ⁄   
١١٢      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ١٢١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١١٣     بالتقليل Š  
١١٣     إدغام النون يف الالم     
١١٤     إدغام النون يف الالم     

١١٥    إدغام النون يف الالم    

١١٧     مالة فتحة الصاد واأللفإ ±  

١١٧    
  الياءل بدبالتاء

   ثم إدغام الدال يف التاء  

١١٧    حذف الواو    

١١٨        ًكرس امليم وصال        
١١٨     اهلاءإدغام اهلاء يف      

١٢١    إدغام النون يف النون    

١٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢٣    واأللفءافإمالة فتحة ال   ⊃  
١٢٤     إدغام التاء يف السني     

١٢٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٢٧     إدغام التاء يف السني     

١٢٧     مالة فتحة الراءإ   ≤ 

١٢٨       إدغام الدال يف اجليم        

١٢٨       اهلمزة واوا إبدال ً       
١٢٨    حذف الواو    

١٢٩    إسكان اهلاء   



 

 ١٢٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

١    إمالة فتح الراء ≤  

٢     كرس السني بال ألف و إسكان احلاء     

٣   تشديد الذال    

٥         إدغام الالم يف الالم         

٦     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٧       بالتقليل ∼    

٨   ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩      ًكرس امليم وصال       
١٠  ) املوضعني ( بالتقليل  )ًمعا(   
١١       إدغام الراء يف الالم       

١٢      إدغام النون يف الالم      

١٣    إسكان السني    
١٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤       إدغام الفاء يف الفاء        

١٥       ًإبدال اهلمزة ألفا وصال ً      
١٥    وصالفتح الياء ً    

١٥    وصالءفتح اليا ً    



 

 ١٢٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥    وصالفتح الياء ً    

١٦   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

١٦    إدغام الثاء يف التاء    

١٧      إدغام امليم يف امليم      

١٧     إمالة فتحة الراء ⁄   

١٧     إدغام الباء يف الباء     

٢١     إدغام الدال يف الضاد     

٢١     إسكان السني     
٢٣    ضم العني     

٢٣       بالتقليل ∼    

٢٤       بالتقليل ∼    

٢٥   الدال واأللفإمالة فتحة    

٢٥       
  مكسورة ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل  الثانية. ٢املقدم 
      

     … 
٢٦       بالتقليل ⇒     

٢٧      إدغام التاء يف اجليم      

٢٧     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   

٢٨    إدغام الالم يف الالم    

٣١     إدغام القاف يف الكاف   



 

 ١٢٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣١      إسكان الياء        

٣١      إسكان الياء        

٣٣    باهلاء وقفا ً   

٣٣   ًإبدال اهلمزة واوا  
٣٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٣٥    اختالس فتحة اهلاء . 
٣٧    إمالة فتحة الراء ⁄   
٣٨    ء إمالة فتحة الرا ⁄    
٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩      إدغام الكاف يف الكاف     

٤٠    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(  

٤٠   
     

 إسكان امليم مع اإلخفاء  
     

٤٥    ًإبدال الياء نونا     

٤٥     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٤٩      إسقاط اهلمزة األوىل       

٤٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٥٢    إدغام الالم يف الالم    



 

 ١٢٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٣     ًفتح الياء وصال      

٥٧      إدغام الدال يف اجليم      

٥٧     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٩     إدغام النون يف الالم     
٦١    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٦١     إدغام الذال يف التاء     
٦٤     إمالة فتحة الراء ≤  
٦٤       بالتقليل ∼    

٦٤   
    

  الالم يف الالمإدغام   
    

٦٦        تسهيل اهلمزة الثانية      …  

٦٧     إدغام الالم يف الالم     

٦٧      إدغام الالم يف الالم      

٦٨        اهلاء إدغام اهلاء يف       

٧٠       بالتقليل ∼    

٧١     إدغام الالم يف الالم     

٧٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٤       إدغام  العني يف العني      

٧٥  بالتقليل ♠ 

٧٧   بالتقليل ♠  



 

 ١٢٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٨       ًإبدال اهلمزة ياء      
٧٨      إدغام  النون يف الالم     

٧٨     ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٩        ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً       
٨٠    إدغام الالم يف الالم    

٨٠   بالتقليل ♠  
٨١     ًإبدال اهلمزة ياء   

٨١     

 صلة هاء الضمري
ستفهام ويف مهزة الوصل ا وزيادة مهزة 

 اإلبدال مع اإلشباع.١:وجهان 
مثل (تسهليها . ٢   ( 

         

٨٣     إدغام  النون يف الالم مع التقليل  ♠  

٨٤  بالتقليل ♠ 

٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٨٧  بالتقليل ♠ 

٨٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٨  بالتقليل ♠ 

٨٨       بالتقليل ∼    

٨٨     فتح الياء     

٨٨     ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 ١٢٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٠       إدغام القاف يف القاف       

٩٣     ًا ألفإبدال اهلمزة   
٩٤      إدغام الدال يف اجليم       

٩٦    ًوقفا باهلاء    

٩٦   ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٨       بالتقليل ∼    

٩٩     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٠    ًإبدال اهلمزة واوا  
١٠١     ًضم الالم وصال     

١٠١   ًإبدال اهلمزة واوا  
١٠٣     إسكان السني     
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم    

١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٧     إدغام الواو يف الواو     

١٠٧    إدغام الباء يف الباء    

١٠٧    إسكان اهلاء   

١٠٨      إدغام الدال يف اجليم      

١٠٩    إسكان اهلاء   



 

 ١٢٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

≤  إمالة فتح الراء    ١ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٣ 

      وصالفتح الياء ً     ٣ 

   إسكان اهلاء   ٤ 

     يم يف امليمإدغام امل      ٥ 

       إدغام امليم يف امليم        ٦ 

   إسكان اهلاء   ٧ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٨ 

   ًفتح الياء وصال    ١٠ 

⁄     إمالة فتحة الراء    ١٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٣ 

∼     بالتقليل       ١٥ 

♠  بالتقليل   ١٧ 

  املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   ١٧ 

     إدغام امليم يف امليم      ١٨ 

⁄   ء إمالة فتحة الرا    ١٨ 



 

 ١٢٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   تشديد الذال   ٢٤ 

  فتح اهلمزة   ٢٥ 

    وصالفتح الياء ً   ٢٦ 

≤  املوضعني  ( إمالة فتحة الراء(     ٢٧ 

    باهلمزة املفتوحة بدل الياء  ٢٧ 

≤  إمالة فتحة الراء   ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٧ 

   فتح العني وختفيف امليم    ٢٨ 

    فتح الياء     ٢٩ 

 ⁄  واأللفإمالة فتحة الراء     ٢٩ 

    إدغام امليم يف امليم     ٣٠ 

  الذالتشديد    ٣٠ 

   إدغام الالم يف الالم    ٣١ 

    إدغام الالم يف الالم     ٣١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا      ٣١ 

     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٣١ 

    وصالفتح الياء ً   ٣١ 

     إدغام الدال يف اجليم       ٣٢ 



 

 ١٣٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٣ 

  وصالفتح الياء ً   ٣٤ 

⁄     إمالة فتحة الراء    ٣٥ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٦ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٩ 

     إسقاط اهلمزة األوىل        ٤٠ 

  كرس الالم دون تنوين   ٤٠ 

 ≤  مالةمع اإل(ضم امليم(    ≤  ٤١ 

    إسكان اهلاء    ٤٢ 

   كرس الياء    ٤٢ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٢ 

   إدغام الالم يف الالم    ٤٣ 

    إدغام امليم يف امليم      ٤٣ 

        الثانية واوا مفتوحةإبدال اهلمزة ً         ٤٤ 

   إدغام الالم يف الراء    ٤٥ 

    ًبالياء وصال    ٤٦ 

    وصالفتح الياء ً   ٤٦ 



 

 ١٣١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام الالم يف الراء    ٤٧ 

    فتح الياء    ٤٧ 

     إدغام الراء يف الالم      ٤٧ 

    ًإبدال اهلمزة ياء   ٥٣ 

   ماللإدغام  النون يف ا     ٥٣ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٣ 

⁄    إمالة فتحة الراء    ٥٤ 

     إسقاط اهلمزة األوىل        ٥٨ 

 ‰  الباء واأللفإمالة فتحة     ٥٩ 

∼    بالتقليل      ٦٠ 

      إدغام اهلاء يف اهلاء       ٦١ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٤ 

    ًزة ألفا إبدال اهلم     ٦٤ 

    الدال واأللفإمالة فتحة    ٦٥ 

     إسقاط اهلمزة األوىل        ٦٦ 

     إدغام الياء يف الياء      ٦٦ 

 ÿ   الياء واأللفإمالة فتحة     ٦٧ 

  نوين فتحبت   ٦٨ 



 

 ١٣٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

        إدغام الدال يف اجليم       ٦٩ 

   إسكان السني    ٦٩ 

⁄    إمالة فتحة الراء     ٦٩ 

∫ إمالة فتحة اهلمزة  ٧٠  أيدهيم 

      إسقاط اهلمزة األوىل         ٧١ 

  ضم الباء   ٧١ 

σ مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٧٢ 

   ًوقفا باهلاء   ٧٣ 

⁄    إمالة فتحة الراء    ٧٤ 

       إدغام الدال يف اجليم     ٧٦ 

    هلمزة األوىلإسقاط ا        ٧٦ 

      إدغام الراء يف الراء     ٧٦ 

   إسكان السني    ٧٧ 

     إدغام الراء يف الالم    ٧٨ 

   ًبالياء وصال    ٧٨ 

    ًفتح الياء وصال    ٧٨ 

      إدغام امليم يف امليم       ٧٩ 

   إدغام الالم يف الالم    ٨٠ 



 

 ١٣٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام الالم يف الراء      ٨١ 

     ضم التاء      ٨١ 

     إسقاط اهلمزة األوىل        ٨٢ 

    ًفتح الياء وصال   ٨٤ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٨٤ 

      ًًفتح الياء وصال    ٨٤ 

  ًوقفا باهلاء    ٨٦ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٨٦ 

    عاجلم( ً واوا بعد الالم عىل ةاديز(     ٨٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨٧ 

      

    …  

 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم       ٨٧ 

      فتح الياء     ٨٨ 

     فتح الياء    ٨٩ 

⁄   إمالة فتحة الراء   ٩١ 

      ًفتح الياء وصال     ٩٢ 



 

 ١٣٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام الذال يف التاء     ٩٢ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٩٣ 

     إسقاط اهلمزة األوىل        ٩٤ 

 ÿ   الياء واأللفإمالة فتحة     ٩٤ 

    إدغام التاء يف الثاء     ٩٥ 

♠ بالتقليل  ٩٦ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٩٨ 

  ًإبدال اهلمزة ياء   ٩٩ 

       ًوصال ( إدغام الدال يف الذال( 
     

 

٩٩ 
١٠٠ 

≤  إمالة فتحة الراء واأللف    ١٠٠ 

     إسقاط اهلمزة األوىل        ١٠١ 

      إدغام الراء يف الراء     ١٠١ 

≤  أللفإمالة فتحة الراء وا    ١٠٢ 

    إسكان اهلاء    ١٠٢ 

         إدغام التاء يف الذال      ١٠٣ 

   ًبالياء وصالوً إبدال اهلمزة ألفا    ١٠٥ 



 

 ١٣٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ⇒    
 امالة فتحة النون واأللف
  ثم إدغام الراء يف الالم    ١٠٦ 

  فتح السني  ١٠٨ 

     ء يف الفاءإدغام الفا      ١١٠ 

♠ ًبالتقليل وقفا  ١١٠ 

   ختفيف امليم    ١١١ 

      إدغام التاء يف الطاء       ١١٤ 

  اء واأللفمالة فتحة اهلإ    ١١٤ 

     إدغام التاء يف الذال       ١١٤ 

 ≤   إمالة فتحة الراء     ١١٤ 

≤  إمالة فتحة الراء واأللف    ١١٧ 

   إدغام امليم يف امليم    ١١٩ 

 ≤  إمالة فتحة الراء     ١٢٠ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ١٢١ 

   فتح الياء وكرس اجليم    ١٢٣ 

   ًإبدال التاء ياء    ١٢٣ 



 

 ١٣٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    إمالة فتح الراء ≤   

٣+٢    
 

 إدغام  النون يف النون     

٣     إدغام  النون يف النون    
٤          إدغام  الراء يف الراء        
٥    كرس الياء     

٥    ياءًإبدال اهلمزة واوا وتقليل ال  ÿ 

٥     إدغام الكاف يف الكاف   

٦     ًإبدال اهلمزة ألفا     

٩    
 إدغام الالم يف الالم.١:جهانو

 إظهار كحفص.٢   

١٠   ًوقفا باهلاء   
١١    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢     بدل الياءبالنون       

١٢     بدل الياءبالنون      
١٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٣   ًإبدال اهلمزة ياء  
١٤  ًإبدال اهلمزة ياء  



 

 ١٣٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٥   ًوقفا باهلاء   
١٧  ًإبدال اهلمزة ياء  
١٧      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٩      يف السنيإدغام التاء       

١٩   

ألف بعد الراء و إبدال األلف ياء مفتوحة 
اإلمالة .٢الفتح .١:وفيها ثالثة أوجه مرتبة

 التقليل.٣
   

٢٠     إدغام امليم يف امليم     

٢١     إمالة فتحة الراء ⁄   
٢١      إدغام الفاء يف الفاء      

٢١     ًإبدال اهلمزة ألفا     

٢٣     إدغام الكاف يف القاف     

٢٣     وصالفتح الياء ً    
٢٤   اهلمزة واأللفةإمالة فتح  ∫  

٢٤          تسهيل اهلمزة الثانية 
     

 … 
٢٤       كرس الالم      

٢٦      الدال يف الشني إدغام     

٢٦    إسكان اهلاء   

٢٧    إسكان اهلاء   



 

 ١٣٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٨   اهلمزة واأللفةإمالة فتح  ∫  

٢٩    إدغام الكاف  يف الكاف    
٣٠    باهلاء وقفا ً   
٣٠     إدغام الدال يف الشني     
٣٠     إمالة فتحة الراء  ⁄   

٣١    
 إثبات األلف بعد الشني :ًوصال 

 كحفص: ًوقفا    

٣٣    إدغام الالم  يف الراء    

٣٤     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٣٦      يف املوضعني ( ًفتح الياء وصال(   

٣٦   
  واأللفإمالة فتحة الراء

⁄ )   يف املوضعني ( وفتح الياء   

٣٦   ًإبدال اهلمزة ألفا   

٣٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٦     إمالة فتحة الراء ≤  
٣٧    إدغام الالم يف الالم    
٣٧        املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(     
٣٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٧      فتح الياء    



 

 ١٣٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٧    ًإبدال اهلمزة واوا   

٣٨     ًفتح الياء وصال    

٣٩     اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية مع    σ 
٤١      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٢    ًإبدال اهلمزة ألفا  

٤٢     إدغام الالم يف الالم     
٤٢     إدغام الراء يف الراء      

٤٣      ًفتح الياء وصال   

٤٣   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٤٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٣         ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة         
٤٣    مع التقليل ًوااوإبدال اهلمزة  ÿ 
٤٣    مع التقليل ًوااوإبدال اهلمزة  ÿ 
٤٤      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٦    ًفتح الياء وصال    
٤٧   ًا ثم إبداهلا ألفإسكان اهلمزة    

٤٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ١٤٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٨    إدغام الدال يف الذال    

٤٨    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٩    إدغام الدال يف الذال    

٥٠       ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً      

٥١    ًإثبات ألف بعد الشني وصال    
٥١    باهلاء وقفا ً   
٥٣      ًفتح الياء وصال      

٥٣       إسقاط اهلمزة األوىل     

٥٣      ًفتح الياء وصال    
٥٤       ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً      

٥٦      إدغام الفاء يف الفاء      

٥٦       إدغام الباء  يف الباء       

٥٨        تسهيل اهلمزة الثانية …     

٥٨     إدغام الفاء يف الفاء     

٥٩      ًا وصالألفإبدال اهلمزة ً    

٦٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٦٠      إدغام الالم يف الالم      

٦٢       
 إدغام الالم يف الالم 

 ًل النون تاءا حذف األلف وإبدثم       



 

 ١٤١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٤     لف األ حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و     

٦٤    إسكان اهلاء   

٦٥     إدغام الكاف يف الكاف     

٦٦    إدغام الالم يف الالم    
٦٦    وإبدال اهلمزة واواًبالياء وصال ً    
٦٦       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦٩    ًفتح الياء وصال      

٧٢    إدغام الدال يف الصاد    

٧٣     ًإبدال اهلمزة ياء   

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦        ً يف املوضعني(إبدال اهلمزة الثانية ياء(       

٧٦      إدغام الكاف يف الكاف      

٧٦    ًألفاإبدال اهلمزة   

٧٦   كرس التاء دون تنوين     

٧٧     إدغام الدال يف السني    

٧٧    إدغام الفاء يف الفاء    

٧٧       إسكان امليم مع اإلخفاء       

٧٨    حة الراء إمالة فت ≤  
٧٩   ًإبدال اهلمزة ألفا   

٨٠     إدغام الفاء يف الفاء    



 

 ١٤٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٠      
 ًإبدال اهلمزة ألفا

 فتح الياءثم  ثم إدغام النون يف الالم     

٨٠     فتح الياء    

٨٠    إسكان اهلاء   

٨٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٨٣      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٨٤   إسكان اهلاء   

٨٦        ًًفتح الياء وصال     

٨٦     إدغام امليم يف امليم     

٨٨     ًمزة ياء إبدال اهل    

٩٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال • 
٩٢   إدغام الالم يف الالم    
٩٢    إسكان اهلاء   

٩٣    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٦   ًفتح الياء وصال       

٩٦     إدغام امليم يف امليم     

٩٧        إدغام الراء يف الالم        
٩٨        إدغام الراء يف الالم       

٩٨     وصالفتح الياء ً    



 

 ١٤٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٨     يف اهلاء إدغام اهلاء      

١٠٠     

 ًإبدال اهلمزة ألفا يف األول 
 ًوواوا يف الثاين 

 وإدغام الالم يف الراء
  مع التقليل 

  ÿ 

١٠٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٠    ًفتح الياء وصال   

١٠٠   
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢

    
… 

١٠٠      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٠١    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٠١       بالتقليل ∼    

١٠١        إدغام التاء يف التا ء      

١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠٥     دون نون (ًوقفا عىل الياء(    
١٠٦      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٠٧     
      

 ًمزة ألفا إبدال اهل    

   
١٠٩  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء    

١٠٩    إمالة الراء ≤  
١٠٩  بالياء بدل التاء   



 

 ١٤٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١١٠  تشديد الذال   

١١٠  
 املضمومة بنون ساكنة خمفاه بعد النون

 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة
  

١١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١١     إمالة فتحة الراء ⁄   
١١١    ًإبدال اهلمزة واوا   

 
 يسالسورواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      إمالة فتحة الراء ≤   

١    ًإبدال اهلمزة واوا   

٣    إسكان اهلاء   

٣        إدغام التاء يف اجليم        

٤   بدل الياءبالتاء  
٥        الفاءإدغام الباء يف         

٥   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    • 
٥    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     • 

٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٦        ًكرس امليم وصال        

٨      إدغام امليم يف امليم      



 

 ١٤٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨    بالتقليل  ‘  

٨     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٠+ 
١١         

  واأللف اءإمالة فتحة اهل
 وإدغام الراء يف الالم       

١٣      ءإدغام الباء يف البا       

١٣    إسكان اهلاء   

١٤+١٣        إدغام الالم يف الالم        

١٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٦       إدغام الذال يف التاء      

١٦      القاف يف الكافإدغام     

١٦    إسكان اهلاء   

١٧   ًإبدال الياء تاء   

١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٧+ 
١٨ 

     
   

 إدغام الالم يف الالم      

١٨        التقليل ، ثم كرس امليم    ⇒   

١٨    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٨     ًإبدال اهلمزة ياء    

٢٢   ًبالتقليل وقفا ‰   

٢٢  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 



 

 ١٤٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٤   ًبالتقليل وقفا ‰   

٢٤  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 

٢٥  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 

٢٦     )املوضعني  ( بالتقليل  )ًمعا( ∼    

٢٩      
   

 إدغام التاء يف الطاء 
 ثم مع التقليل 

     
Š 

٣٠       ًرس امليم وصالك       

٣١   إسكان امليم مع االخفاء   
٣١       بالتقليل �    

٣١     إمالة فتحة الدال واأللف     

٣١     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٣٢      إدغام الذال يف التاء      

٣٣      النون يف الالمإدغام     

٣٣   فتح الصاد  

٣٤       بالتقليل ∼    

٣٥    إسكان الكاف  

٣٥   املوضعني (ًبالتقليل وقفا( ‰   

٣٥     الكاف واأللفإمالة فتحة   ∇  

٣٧      إدغام امليم يف امليم      

٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ١٤٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤١     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٤١    إسكان اهلاء   

٤٢      إدغام امليم يف امليم      

٤٢      

لف بعدها وكرس الفاء أفتح الكاف و
 باإلفرادلف بعدها أخمففة دون 

  ثم إدغام الراء يف الالم
     

٤٢   ًبالتقليل وقفا ‰   

٤٢  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 

 
 السويسرواية  ـانالبيــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١     الراءةإمالة فتح  ≤   

٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣       بالتقليل ∼    

٤     يف الالمنونإدغام ال      

٤    إسكان اهلاء   

٥  بالتقليل ♠ 

٥     إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 

٦  بالتقليل ♠ 

٦    
   

 إدغام  النون يف النون 
   

   



 

 ١٤٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧      
  

 إدغام الذال يف التاء
  ثم إدغام النون يف الراء

    
   

٨   بالتقليل ♠  
٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩    إسكان السني    
١٠    إسكان السني    
١٠       إدغام الراء يف الالم       

١٠    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١١    إسكان السني    
١١    ًإبدال اهلمزة ألفا   

١١     ًإبدال اهلمزة واوا    

١٢      إسكان الباء     

١٣      إسكان السني      
١٥     إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 
١٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٩    ًإبدال اهلمزة ألفا    

٢٢    إسكان الياء    

٢٢       ًإثبات الياء وصال      

٢٣      
   

 إدغام التاء يف اجليم     
   



 

 ١٤٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٥    ًهلمزة واوا إبدال ا   

٢٥     إسكان الكاف  

٢٥    إدغام الالم يف الالم      

٢٦    الراءةإمالة فتح  ≤  

٢٧       بالتقليل ∼    

٢٧  
+٢٨      حةً إبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتو      

٢٨     وقفاباهلاء  ً    

٢٨     الواو ةإمالة فتح     

٢٩     ًإبدال اهلمزة ياء    

٣٠   فتح الياء    

٣٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

٣١     
 ًمزة ألفا إبدال اهل

 ثم إدغام الياء يف الياء    

٣١                 فتح العني   
٣١        فتح الالم   
٣٢       املوضعني  ( إدغام  الراء يف الالم (      

٣٣       املوضعني  ( إدغام  الراء يف الالم (      

٣٤    ًباهلاء وقفا     

٣٧    ًفتح الياء وصال      



 

 ١٥٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٨      إدغام امليم يف امليم      
٤٠     ًإثبات الياء وصال      

٤١       إدغام  الراء يف الالم        

٤١       ًإبدال اهلمزة واوا      

٤٢  كرس السني   

٤٤         وصالَ كرس امليمًإبدال اهلمزة ألفا و ً       

٤٥      إدغام  النون يف الالم       

٤٥      إدغام  الفاء يف الفاء       

٤٧  كرس السني   

٤٨     إمالة فتحة اهلاء  واأللف     

٤٩     تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،إمالة الراءًوقفا  ≤  

٤٩+ 
٥٠ 

    
    

  ام  الدال يف السنيإدغ
    
    

٥٠+ 
٥١ 

    
    

  إدغام  الراء يف الالم      

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     الراءةإمالة فتح  ≤   

٢    تشديد الباء    



 

 ١٥١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣        كرس امليم         
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨     مشددةتاء مفتوحة وفتح الزاي      

٨        بالضم        

٩       إدغام  النون يف النون      

١١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٣   ًإبدال اهلمزة واوا  
١٣    إدغام التاء يف السني    

١٦      إدغام الدال يف اجليم      
٢٣     إدغام  النون يف النون    
٢٤       ًإبدال اهلمزة ألفا      

٢٧   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٢٨    إدغام الالم يف الراء    

٣٣    إدغام الالم يف الالم    

٣٦    إدغام الالم يف الراء    

٣٩    إدغام الالم يف الراء    

٤٠      كرس الالم      
٤٨ +
٤٩ 

       

   
 لنون إدغام  النون يف ا     

 



 

 ١٥٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٩   

  
 ًفتح الياء  فيهام وصال  

  
٥٢       إدغام الذال يف الدال     
٥٦    كرس النون    

٥٩   إدغام الالم يف الالم   

٦١     األوىل  إسقاط اهلمزة         
٦١   إدغام الالم يف الالم   

٦٣     ًإبدال اهلمزة ياء    

٦٥      
 إدغام الثاء يف التاء 
 ًثم إبدال اهلمزة واوا    

٦٧        إسقاط اهلمزة األوىل      
٧٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٩    فتح الياء      

٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    وختفيف الزاي خمفاهإسكان النون      

٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ١٥٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧    حذف الواو    
١٢       إدغام  الراء يف الالم       

١٢    
   

 )َوالنجوم(فتح امليم 
 تنوين كرسإدغام امليم يف امليم ثم و

   
   

١٤    إسكان اهلاء   

١٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٤     ًصال وجهان و،إمالة فتحة الراء واأللفًوقفا ≤  
١٧      يف الكاف إدغام القاف       

١٧    تشديد الذال    
١٩      إدغام امليم يف امليم      

٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٢    ًإبدال اهلمزة واوا   

٢٣      إدغام امليم يف امليم      

٢٤   إدغام الالم يف الالم   

٢٤       إدغام الالم يف الراء      

٢٥   إمالة فتحة الزاي واأللف ƒ  
٢٦       كرس امليم       
٢٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٨       
   

 إدغام التاء يف الظاء      
   



 

 ١٥٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٨     إدغام امليم يف امليم      
٢٩      ًإبدال اهلمزة ياء      
٣٠      إدغام الالم يف الالم      
٣٠       إدغام الالم يف الراء      

٣٠      بالتقليل ∼    

٣١       إدغام  الراء يف الالم      

٣٢         إدغام التاء يف الطاء         

٣٣     ًا لفأإبدال اهلمزة   
٣٣     ًاألفإبدال اهلمزة   

٣٣    إدغام  الراء يف الراء    

٣٣       إدغام الكاف يف الكاف     

٣٧   لف بعدها أضم الياء  و فتح الدال و   
٣٩     غام النون يف الالمإد     
٤٠     إدغام  الالم يف الالم    
٤١      بالتقليل ∼    

٤١     إدغام  الراء يف الالم     

٤٣  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٤٤      إدغام  النون يف الالم      

٤٥      كرس امليم      
٤٥      ًإبدال اهلمزة ألفا     



 

 ١٥٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٧    حذف الواو    
٤٨     بالتاء بدل الياء    
٥٠    ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٦        إدغام  النون يف النون     

٥٧          ني إدغام  التاء يف الس          
٥٨     بالتقليل  ‘   

٥٨    إسكان اهلاء   

٥٩     إمالة فتحة الراء ⁄  
٥٩    إدغام امليم يف امليم    

٦٠   ًإبدال اهلمزة واوا  
٦٠    إسكان اهلاء   

٦١      إسقاط اهلمزة األوىل      
٦١      ًإبدال اهلمزة ألفا      

٦٢   بالتقليل ⇒  

٦٣      إدغام  النون يف الالم     

٦٣      إدغام  الواو يف الواو و ان اهلاءإسك       

٦٤      إدغام  النون يف الالم      

٦٤    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 ١٥٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٩      إدغام  الالم يف الراء     

٧٠    إدغام القاف يف الكاف  

٧٠        إدغام  الراء يف الالم        

٧٠      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٧٢      املوضعني ( إدغام الالم يف الالم(     

٧٢     إدغام القاف يف الكاف   

٧٢    ًدال اهلمزة واواإب   

٧٢      باهلاء وقفا ً     
٧٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     
٧٥   إسكان اهلاء    

٧٦    املوضعني ( إسكان اهلاء (   

٧٦    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٦   الواو يف الواوإدغام     

٧٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٨        إدغام الالم يف الالم      

٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا   

٨٠      إدغام الالم يف الالم     

٨٠        الالم إدغام الالم يف      

٨٠   فتح العني     

٨٠      إمالة فتحة الباء واأللف   Š   



 

 ١٥٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٠      إمالة فتحة العني واأللف   ⊕  
٨١      مواضع٣(إدغام الالم يف الالم(     

٨١    ًمزة ألفا إبدال اهل   
٨٣       ًإدغام  النون يف النون وباهلاء وقفا      

٨٤      
 ًإبدال اهلمزة واوا 

 ثم إدغام  النون يف الالم    

٨٥    إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :ًوقفا ∫ 
٨٦    مالة فتحة اهلمزة واأللف  إ:ًوقفا ∫ 
٨٦       كرس امليم       
٨٨       إدغام الباء يف الباء       
٨٩    ًإبدال اهلمزة ياء     
٨٩      إمالة فتحة الراء ⁄    

٩٠    ًهلمزة ألفا إبدال ا    
٩٠       بالتقليل Š    

٩٠        إدغام الياء يف الياء        

٩٠   تشديد الذال   
٩١       إدغام الدال يف التاء       
٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩١      إدغام امليم يف امليم      

٩٥     إدغام اهلاء يف اهلاء     



 

 ١٥٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٦      بالياء بدل النون      

٩٧    بالتقليل  ‘  
٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧   ًإبدال اهلمزة واوا  
٩٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٠١      إسكان امليم مع اإلخفاء      

١٠١     سكان النون وختفيف الزايإ     

١٠٢      إمالة فتحة الراء ⁄    

١٠٤    ًزة واواإبدال اهلم   

١٠٤    كرس امليم     
١٠٥    ًإبدال اهلمزة واوا   

١٠٧       بالتقليل ∼    

١٠٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٨      لفإمالة فتحة الصاد واأل  ±   
١١١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٢      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١١٣        إدغام الدال يف اجليم        

١١٤    إدغام القاف يف الكاف  
١١٤    باهلاء وقفا ً    

١١٩    إدغام الدال يف الذال    



 

 ١٥٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٢       بالتقليل ∼    

١٢٤        إسكان امليم مع اإلخفاء        

١٢٥      إدغام الالم يف الراء     

١٢٥      ءإسكان امليم مع اإلخفا      

١٢٥    إسكان اهلاء   

١٢٥    
     

 إسكان امليم مع اإلخفاء   
     

١٢٦   إسكان اهلاء    

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   حة الراء إمالة فت ⁄   
١      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢  ًبالتقليل وقفا ♠ 

٢         إدغام اهلاء يف اهلاء        

٢     بالياء بدل التاء    
٥     بالتقليل   √ 
٥   ًل اهلمزة ألفا إبدا   
٥    إمالة فتحة الياء واأللف ÿ   
٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  



 

 ١٦٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠   ًمزة واواإبدال اهل  
١٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

١٤         إدغام الكاف يف الكاف       
١٥    إمالة فتحة الراء ≤ 
١٦      إدغام الكاف يف القاف     
١٨   ال يف الثاء إدغام الد   

١٩    إسكان اهلاء   

١٩   ًإبدال اهلمزة واوا  

١٩        إدغام الكاف يف الكاف       

٢١       إدغام الفاء يف الفاء      

٢٣  كرس الفاء دون تنوين  
٢٥      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٢٦   إدغام التاء يف الذال .٢اإلظهار.١:وجهان   
٢٦       بالتقليل Š    

٣١      إدغام  النون يف النون     
٣٣     م الدال يف اجليمإدغا     

٣٥      ضم القاف      
٣٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ١٦١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٦        إدغام الكاف يف الكاف      
٣٨     إدغام الكاف يف الكاف    
٣٨    ح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح فت   
٣٩      إدغام امليم يف امليم      

٤١      إدغام الدال يف الصاد      

كام  ٤٢  ًإبدال الياء تاء  
٤٢       إدغام الشني يف السني       
٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٥   ًإبدال اهلمزة واوا  
٤٦     إمالة فتحة الباء واأللف  Š   
٤٧      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٤٧    بالتقليل    
٤٩   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  • 
٤٩    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٤      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٥٥      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٥٦      ًضم الالم وصال      
٥٧       كرس امليم       
٥٧      إدغام الكاف يف الكاف     



 

 ١٦٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٩     إدغام الباء يف الباء     

٦٠    ًليل وقفاًإبدال اهلمزة واوا والتق ÿ 

٦١    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   σ 
٦٢    ًبالياء وصال     
٦٣        إدغام الباء يف الفاء       

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٦          م الراء يف الالم إدغا          

٦٨     بالنون بدل الياء    

٦٨     بالنون بدل الياء     

٦٩     بالنون بدل الياء    

٦٩    إمالة فتحة الراء ≤ 
٦٩     بالنون بدل الياء     

٦٩      وإدغام القاف يف الكافبالنون بدل الياء    

٧٢     )  إمالة فتحة امليم واأللف )األوىل ∧  
٧٢    إسكان اهلاء   

٧٥        إدغام  التاء يف الثاء       

٧٦     ألفبال فتح اخلاء وإسكان الالم   
٧٧    إسكان السني    
٨٢     الزاي مع اإلخفاءختفيفإسكان النون و      
٨٢      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ١٦٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٨٤      إسكان امليم مع اإلخفاء      
٨٥      راءإدغام الراء يف ال     

٨٦    ًإبدال اهلمزة ياء    
٨٧       إدغام الكاف يف الكاف      
٨٨    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٨    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٩      إدغام الدال يف الصاد      

٩٠     
 ًإبدال اهلمزة واوا 

   ثم إدغام النون يف الالم

٩٠      
 ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم مشددة 

  يف الالمراءثم إدغام ال     

٩٢   السني تسكني    

٩٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٣      
 ًإبدال اهلمزة واوا 

  ثم إدغام النون يف الالم   

٩٣     الزاي مع اإلخفاءختفيفإسكان النون و      
٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٤       إدغام الذال يف اجليم     

٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧      ًبالياء وصال        
٩٧   ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ١٦٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٧       إدغام التاء يف الزاي       
٩٨   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  • 

٩٨    مع اإلدخال الثانيةتسهيل اهلمزة   • 

٩٩       إدغام الالم يف الالم       

١٠٠       إدغام النون يف الراء       

١٠٠     فتح الياء    

١٠١  بالتقليل ♠ 

١٠١       إدغام الذال يف اجليم      

١٠١     إدغام الالم يف الالم     

١٠١   بالتقليل ♠  
١٠٢    إدغام الالم يف الالم    

١٠٢    إسقاط اهلمزة األوىل    

١٠٤       ًال اهلمزة ياء إدغام  التاء يف اجليم ثم إبد      

١٠٧     ًإبدال اهلمزة واوا   

١٠٧     إدغام امليم يف امليم     

١١٠     الالم وصال ضم ً      

١١٠     الواو وصالضم ً      

١١٠    بالتقليل ⇒   



 

 ١٦٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا
١،٢        بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      
٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
٦    حة الثاء واأللفإمالة فت  ’ 
٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠       إدغام  الفاء يف الفاء      
١٣    إدغام  النون يف النون مع الغنة    
١٥   ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٥      إدغام امليم يف امليم مع الغنة      
١٥     إمالة فتحة الراء ⁄   
١٦    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦     إدغام الراء يف الالم     
١٧    تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء  ≤  
١٧    الزايتشديد     
١٧    إسكان اهلاء   
١٧      ًبالياء وصال         
١٨    السني كرس     
١٨     ًإبدال اهلمزة ياء      



 

 ١٦٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٩  ) إدغام الثاء يف التاء )ًمعا  
١٩      إسكان امليم مع اإلخفاء      
١٩    إسكان الراء وتفخيمها    
١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢١     إسكان امليم مع اإلخفاء     
٢٢    الياء  فتح     
٢٢      إسكان امليم مع اإلخفاء      
٢٤   ًوصال ً  بالياء      
٢٦      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٢٧     
    

  إدغام الالم يف الالم   
    

٢٨   إدغام الدال يف الزاي   
٢٨       بالتقليل ∼    

٢٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٩       إدغام  النون يف النون      
٢٩   ًإبدال اهلمزة ياء  
٣١      كرس امليم       
٣٣    الكاف إسكان     
٣٤    وإسكان امليم الثاء ضم    
٣٤      إدغام الالم يف الالم      



 

 ١٦٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٤   اهلاء إسكان   
٣٥   اهلاء إسكان   
٣٧     إدغام الالم يف الالم     
٣٧   اهلاء إسكان   
٣٨     الياء  فتح      
٣٩        لاذإدغام الدال يف ال         
٣٩      إدغام الكاف يف القاف     
٣٩    وصال  بالياء ً     
٤٠    ًوصال الياء فتح    

٤٠    ًإبدال اهلمزة واوا 
  ًثم إثبات الياء وصال

٤٢     وإسكان امليم الثاء ضم     
٤٢    اهلاء إسكان    
٤٢     الياء  فتح      
٤٤    ضم القاف     
٤٤    ضم القاف   
٤٥       بالتقليل ∼    

٤٦       بالتقليل ∼    

٤٧   وفتح الياء  بدل النونبالتاء    
٤٧    ضم الالم   
٤٧    تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء  ≤  

٤٨       
 إدغام الدال يف اجليم
 ًوإبدال اهلمزة ياء

    



 

 ١٦٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٨      إدغام الالم يف الالم      
٤٩   تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء  ⁄   
٥٠    إدغام  الراء يف الراء    
٥٠   ًإبدال اهلمزة ياء  
٥٣    ًإمالة فتحة اهلمزة واأللف وقفا ∫  
٥٤      إدغام الدال يف الصاد      
٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٥       إدغام الذال يف اجليم       
٥٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٥  كرس القاف  وفتح الباء  

٥٦      
    

 إدغام الالم يف الالم     
    

٥٦    إبدال الواو مهزة    
٥٧      إدغام امليم يف امليم      
٥٨     إدغام الالم يف الالم     
٥٨        إدغام الباء يف الباء      
٥٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٥٩     ةفتح الالم الثانيضم امليم و    
٦٠  بالتقليل ♠ 



 

 ١٦٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٠       إدغام احلاء يف احلاء       
٦١       إدغام الذال يف السني      
٦٢      إدغام الالم يف الالم      
٦٣    كرس اهلاء    
٦٣      إدغام الذال يف السني      
٦٤    وصال ً  بالياء ً    
٦٤     إمالة فتحة الثاء واأللف    ’ 
٦٦     إدغام الالم يف الالم     
٦٦  بالتقليل ♠ 
٦٦    وصال  بالياء ً     
٦٦   فتح الراء والشني   
٦٧    إسكان الياء    

٧١     
 إدغام الدال يف اجليم
 ًوإبدال اهلمزة ياء

  

٧٢    إسكان الياء    
٧٣    إدغام الالم يف الالم    
٧٤   الزاي وختفيف الياءبعد ألف    
٧٤     وإبدال اهلمزة ياءإدغام الدال يف اجليم ً   
٧٥    إسكان الياء    
٧٧    إدغام الالم يف الالم    



 

 ١٧٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٧   ًإبدال اهلمزة ياء   

٧٧     
 كرس اخلاءختفيف التاء و

 إدغام الذال يف التاءو   

٧٨    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٩   ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٠   ًإبدال اهلمزة واوا   
٨١      وتشديد الدالالباء فتح       
٨٢   ًزة ألفاإبدال اهلم   
٨٥     مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة      
٨٨    حذف التنوين وضم اهلمزة    
٨٨    بالتقليل ⇒   
٨٨      إدغام الالم يف الالم      

٨٩    
  حة مفتو وصل وتشديد التاءمهزة

 ويبدأ هبا هبمزة مكسورة   

٩٠       إدغام العني يف العني       
٩٢    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    

٩٤   
    

  فيهام ًألفا اهلمز إبدال  
   

٩٤     إدغام الالم يف الالم     

٩٦    ضم الصاد والدال    



 

 ١٧١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٨    الكاف دون مهزة تنوين    

١٠٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 

١٠٢   وصال الياءفتح ً   

١٠٢        اهلمزة الثانية تسهيل   …      

١٠٢       
 إمالة فتحة الكاف واأللف 
 ثم إدغام النون يف النون ∇    

١٠٤       بالتقليل ∼    

١٠٤   السني كرس    

١٠٦      إسكان امليم مع اإلخفاء      

١٠٦     الواو مهزةإبدال    

١٠٩    ًإبدال اهلمزة ياء    

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١ + 
٢ 

 
  

 اء إمالة فتحة اهل
 ًوإدغام دال الصاد يف الذال وصال

 
  

٢     
 راء إدغام الراء يف ال
ً باهلاء وقفا    



 

 ١٧٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣- ٢        
مع املد بعد األلف  مفتوحة ةمهززيادة 
…  ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٤    إدغام الالم يف الراء    
٤      إدغام امليم يف امليم      

٤     
إدغام السني .١:ثم وجهانًإبدال اهلمزة ألفا،

 اإلظهار. ٢ يف الشني    

٦     إسكان الثاء     
٦    إسكان الثاء    

٧         
  مع املدزاد مهزة مضمومة بعد األلف

إبدال اهلمزة الثانية . ١:ويف الوصل وجهان
 هاتسهيل. ٢ مكسورة  ًواوا

        
 …      

٧   بالتقليل κ 
٨    إدغام الالم يف الراء    
٨    ضم العني    
٩       إدغام الكاف يف القاف      
٩     يف الراءثم إدغام الالم     
١٠    إدغام الالم يف الراء    
١٠   فتح الياء   
١٢    بالتقليل κ   
١٢       إدغام الباء يف الباء      
١٧       إدغام الالم يف الالم       



 

 ١٧٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٨   ًفتح الياء وصال   
١٩       إدغام  الالم يف الراء     
١٩   بالياء املفتوحة بدل اهلمزة   
٢١     إدغام الكاف يف القاف     
٢١    إدغام الالم يف الراء    
٢٣  ضم امليم  
٢٣    كرس النون    
٢٤     الثانيةفتح امليم والتاء      
٢٤     إدغام الدال يف اجليم     
٢٤        إدغام  الالم يف الراء      

٢٥       
 فتح التاء  إدغام التاء يف التاء ثم

 وتشديد السني وفتح القاف      

٢٧      
 إدغام الدال يف اجليم
 ًوإبدال اهلمزة ياء

     

٢٧       
 إدغام التاء يف الشني.١:وحهان

   إظهارها.٢    

٢٩    إدغام امليم يف امليم    
٢٩       إدغام الدال يف الصاد      
٣٤  ًبالتقليل وقفا ♥ 
٣٤   ضم الالم   
٣٥    إدغام الالم يف الالم    
٣٦    فتح اهلمزة   



 

 ١٧٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٦          إدغام اهلاء يف اهلاء       
٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩   ًإبدال اهلمزة واوا  
٤٠      إدغام  النون يف النون     
٤٢     إدغام الالم يف الالم     
٤٣     إدغام الدال يف اجليم     
٤٣      إدغام امليم يف امليم      
٤٣    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٥   ًفتح الياء وصال   
٤٧        إدغام الراء يف الالم        
٤٧     ًفتح الياء وصال    
٥١  بالتقليل ♠ 
٥١    كرس الالم   
٥٣       إدغام اهلاء يف اهلاء      
٥٣       إدغام  النون يف النون      
٥٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٠   ضم الياء وفتح اخلاء  
٦١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٤      إدغام  الراء يف الراء      



 

 ١٧٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٥     
   

 إدغام الراء يف الالم    
   

٦٥        إدغام اهلاء يف اهلاء        
٦٦   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٦٦  ضم امليم  
٦٧      مهاديشدوتفتح الذال والكاف     
٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠     إسكان امليم مع اإلخفاء     
٧٠    ضم الصاد    
٧٢    ضم اجليم    
٧٣      إدغام  النون يف النون     
٧٧    إدغام الالم يف الالم    
٨٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٣     لكاف واأللفإمالة فتحة ا  ∇  

٨٩         إدغام الدال يف اجليم 
 ًوإبدال اهلمزة ياء   

٩٠      ففهطاء خم خمفاة بدل التاء ونون ساكنة 
 رهوكسم   

٩٦      
     

 إدغام التاء يف السني     
     

٩٦        إدغام الالم يف الالم        



 

 ١٧٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  إمالة فتحة اهلاء   
٢    بالتقليل ⊆ 
٣   بالتقليل ↑ 
٤      ًوقفا (بالتقليل( ∏  
٥    بالتقليل    
٦    إمالة فتحة الراء ⁄  
٧       ًوقفا (بالتقليل( ⊃  
٨    بالتقليل ⇒   
٩  بالتقليل ♠ 
١٠   إمالة فتحة اهلمزة ∫ 
١٠      يف الالمإدغام الالم       
١٠    ًفتح الياء وصال   
١٠     ًفتح الياء وصال      
١٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٠    ًوقفا (بالتقليل( Ÿ  
١١    إدغام الياء يف الياء ثم التقليل  ♠   
١٢   فتح الياء  مهزة مفتوحة و   
١٢   تنوينال حذفوبالتقليل ، 



 

 ١٧٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٣  بالتقليل š 
١٤    ًفتح الياء وصال    
١٤    ًفتح الياء وصال    
١٥   بالتقليل ⊕ 
١٦   ًة واوا إبدال اهلمز  
١٦     بالتقليل      
١٧    بالتقليل ♠   
١٨    سكان الياءإ    
١٨    إمالة فتحة الراء ≤ 
١٩    بالتقليل ♠   
٢٠   بالتقليل ⊕ 
٢١    بالتقليل Τ√  
٢٢    إمالة فتحة الراء ≤ 
٢٣     ًوصال  فتح وإمالةالراء فتحة إمالة ًوقفا ⁄   
٢٤   بالتقليل ) 
٢٥    إدغام الالم يف الراء    

٢٦     
 إدغام الراء يف الالم

  وفتح الياء     

٣٠   ًفتح الياء وصال   
٣٣     إدغام الكاف يف الكاف     



 

 ١٧٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٤       إدغام الكاف يف الكاف      
٣٥    إدغام الكاف يف الكاف    
٣٦     ًإبدال اهلمزة واوا   
٣٦    بالتقليل ♠   
٣٧      إمالة فتحة الراء  ≤  
٣٨  بالتقليل š 
٣٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٣٩       إدغام العني يف العني       
٣٩    ًفتح الياء وصال    
٤٠       إدغام الذال يف التاء      
٤٠     إدغام الكاف يف الكاف     
٤٠      إدغام الثاء يف التاء     
٤٠    ًإبدال اهلمزة ياء   
٤٠    بالتقليل ♠   
٤١    ًوصالفتح الياء    
٤٢    ًوصالفتح الياء   
٤٣    بالتقليل )  
٤٤    بالتقليل  ↑ 
٤٥    بالتقليل )  
٤٦    إدغام الالم يف الالم    



 

 ١٧٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٤٦      إمالة فتحة الراء ⁄   
٤٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٧     
 إدغام الدال يف اجليم
 ًو إبدال اهلمزة ياء

   

٤٧     بالتقليل  Ÿ  
٤٨     بالتقليل Τ √  
٤٩    بالتقليل ♠   
٥٠     إدغام الالم يف الراء     
٥٠   بالتقليل Ÿ  
٥١    بالتقليل Τ√  
٥٢   بالتقليل ♥  
٥٣     إدغام الالم يف الالم     
٥٣    وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم   
٥٣    بالتقليل  Π�   
٥٤    بالتقليل ∑  
٥٥    فتحة الراء إمالة ≤ 
٥٦     بالتقليل Š  
٥٧      ًإبدال اهلمزة ياء    
٥٧    بالتقليل ♠   
٥٨       ًإبدال اهلمزة ألفا      



 

 ١٨٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٥٨    ًوقفا ( كرس السني والتقليل(  
٥٩   ًوقفا (يل بالتقل( ™  
٦٠    بالتقليل � 
٦١    إدغام الالم يف الالم    
٦١  بالتقليل ♠ 
٦١     فتح الياء واحلاء     
٦١     إمالة فتحة الراء ⁄   
٦٢     بالتقليل     
٦٣   فتح النون مشددة   
٦٣    بياء بدل األلف     
٦٣       بالتقليل Τ∏    
٦٤     مهزة وصل وفتح امليم     
٦٤    ًإبدال اهلمزة ألفا وصال ً   
٦٤      إدغام امليم يف امليم     
٦٤       بالتقليل Τ∏    
٦٥   بالتقليل ♠  
٦٥    بالتقليل ⊆  
٦٦   بالتقليل ⊕ 
٦٧  بالتقليل ♠ 
٦٨     بالتقليل ∏  



 

 ١٨١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦٩   تشديد القاففتح الالم و   
٦٩     إدغام الدال يف السني     
٦٩    بالتقليل � 
٧٠       إدغام التاء يف السني       
٧٠  بالتقليل ♠ 
٧١   مهزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف σ 
٧١     إدغام النون يف الالم     
٧١    بالتقليل ⊆ 
٧٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٢       بالتقليل ∼    

٧٣        إدغام  الراء يف الالم       
٧٣     بالتقليل ⊆  
٧٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٤   بالتقليل κ 
٧٥    ًإبدال اهلمزة ألفا واسكان اهلاء   
٧٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٥      بالتقليل Τ∏   
٧٦     بالتقليل    
٧٧  بالتقليل ♠ 
٧٧    بالتقليل ↑  



 

 ١٨٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٧٩   بالتقليل Ÿ  
٨٠      حذف األلف األوىل       
٨٠    بالتقليل    
٨١   بالتقليل   
٨٢    بالتقليل Ÿ  
٨٣    بالتقليل ♠   
٨٤     بالتقليل Ì    
٨٦  بالتقليل ♠ 
٨٧       كرس امليم      
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٨  بالتقليل ♠ 
٩٠     إدغام الالم يف الالم    
٩١  لتقليلبا ♠ 
٩٣     ًبالياء وصال      
٩٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٤   
 ًإبدال اهلمزة ألفا 

 ًوصالفتح الياء ثم   

٩٦      إدغام الذال يف التاء     
٩٧        يف الفاء إدغام الباء       
٩٧    إدغام الالم يف الالم   



 

 ١٨٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٩٧   كرس الالم   
٩٨     إدغام الواو يف الواو     
٩٩     إدغام الدال يف السني    
١٠٢     بنون مفتوحة بدل الياء وضم الفاء     
١٠٣    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٤      إسكان امليم مع اإلخفاء      
١٠٤    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٧     إمالة فتحة الراء ≤  
١٠٩     إدغام النون يف الالم    
١١٠      إدغام امليم يف امليم      
١١٢   إسكان اهلاء   
١١٢   ًإبدال اهلمزة واوا  
١١٥    إدغام امليم يف امليم    
١١٦    بالتقليل Š 
١١٧     بالتقليل ⊆  
١١٨    ة الراء إمالة فتح ≤  
١١٩   بالتقليل ™ 
١٢٠    بالتقليل Τ∏  
١٢١   بالتقليل   
١٢٢   بالتقليل Ÿ  



 

 ١٨٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٢٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢٣  ًوقفا تقليل ألهنا رأس آية يف العد البرصي Ÿ 
١٢٣   بالتقليل ⊆ 
١٢٤     بالتقليل ∧  
١٢٥    إدغام الالم يف الراء    
١٢٦   بالتقليل ♥  
١٢٧     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢٧     بالتقليل ⊆  
١٢٨    بالتقليل ∑  
١٢٩   ًوقفا تقليل  ∧  
١٣٠     إدغام الكاف يف القاف     

١٣٠       
 إمالة فتحة اهلاء واأللف 
 ثم إدغام الراء يف الالم     

١٣٠    بالتقليل Ì   
١٣١       بالتقليل ∼   
١٣١    بالتقليل ⊆ 
١٣٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٣٢      إدغام  النون يف النون     
١٣٢   بالتقليل  
١٣٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ١٨٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٣٣    ًا إبدال اهلمزة ألف    
١٣٣    بالتقليل Τ√  
١٣٤     بالتقليل ∞  
١٣٥    ًبالتقليل وقفا Ÿ  

 
السويس    رواية   اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢ 

   ًبالتقليل وقفا    ٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣ 

    
   الالموإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصالوإدغامها
    ٤ 

  إسكان اهلاء   ٤ 

⁄     إمالة فتحة الراء    ٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٦ 

  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ  ٧ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨ 

    إدغام التاء يف الطاء      ١١ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١١ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٢ 



 

 ١٨٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   بالتقليل   ١٥ 

  إسكان الياء   ٢٤ 

  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ  ٢٥ 

     إدغام امليم يف امليم      ٢٨ 

    ًفتح الياء  وصال   ٢٩ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٠ 

  إسكان اهلاء   ٣٣ 

  ضم امليم   ٣٤ 
∫ إمالة فتحة اهلمزة   ٣٦ 

     مهزةالواوإبدال      ٣٦ 

  ًمليم وصالكرس ا      ٣٩ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٠ 

    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٤٢ 

     إدغام  الراء يف الراء      ٤٢ 

   
  

 إدغام  النون يف النون 
   

  
٤٣ 

         كرس امليم       ٤٤ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٤ 

…    تسهيل اهلمزة الثانية      ٤٥ 

♠ بالتقليل  ٤٨ 



 

 ١٨٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام  الالم يف الالم    ٥٢ 

   إدغام  الالم يف الالم    ٥٤ 

    ًإبدال اهلمزة ياء     ٥٥ 

    إدغام  الالم يف الالم     ٦٠ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦١ 
σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٢ 

   ٦٧   التنوينكرس الفاء بدون

   تسهيل اهلمزة الثانية     ٧٣ 
  بدل التاءبالياء       ٨٠ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٨٠ 

≤    إمالة فتحة الراء    ٨٤ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٨٨ 

     …    وتسهيل الثانية ة مفتوحةمهززيادة        ٨٩ 

κ بالتقليل   ٩٠ 

  إسكان اهلاء   ٩٤ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٩٤ 

  
   

  فيهامًلفاأبدال اهلمز إ
  

    
٩٦ 

  ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      ٩٩ 

⇒   بالتقليل    ١٠١ 



 

 ١٨٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     
  اه بعدًاألفزيادة  و وفتح التاءكرس الكاف

 -  عىل اإلفراد  -    ١٠٤ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٠٤ 

     إدغام امليم يف امليم      ١١٠ 

   
  وإسكان الالمحذف األلفوضم القاف 

 ًمع إدغام الالم يف الراء وصال   ١١٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

     إدغام التاء يف الشني      ١ 
≤  تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء     ٢ 

≤      
 إدغام السني يف السني 

 إمالة فتحة الراء  ثم 
     ٢ 

≤    إمالة فتحة الراء   ٢ 
    إدغام  النون يف الالم     ٥ 

      إدغام امليم يف امليم       ٥ 
     

 …    
 ًإبدال  اهلمزة  الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها. ٢      ٥ 

       إدغام  الراء يف الالم        ٥ 
    ام امليم يف امليمإدغ     ٥ 

≤  تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء     ٥ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٦ 



 

 ١٨٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

�   بالتقليل     ٦ 
   فتح الياء    ٩ 
∼     بالتقليل       ٩ 
∼     بالتقليل       ١١ 
    إدغام التاء يف الذال       ١١ 

  املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ياء(    ١٣ 
     

   
 إدغام التاء يف اجليم

     
   

١٤ 

∼     بالتقليل       ١٥ 
      كرس الالم      ١٥ 

≤      إمالة فتحة الراء      ١٧ 
 ⇓ إمالة فتحة النون واأللف   ١٩ 

     كرس امليم      ١٩ 
     

   
 إدغام التاء يف اجليم

     
   

٢٣ 

  يف آخرهتنوين كرسًإبدال اهلمزة واوا و       ٢٣ 

    
 إدغام السني يف السني  

    تنوين ضمثم    ٢٥ 

     إدغام الفاء يف الفاء      ٢٥ 

    ًبالياء وصال     ٢٥ 



 

 ١٩٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٦ 
   

  
 إدغام امليم يف امليم

   
  

٢٦ 

   إسكان الياء    ٢٦ 
  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٧ 
    كرس الالم    ٢٩ 

   إسكان اهلاء   ٣٠ 
 ًبالتقليل وقفا   ٣٢ 

      إدغام التاء يف اجليم       ٣٦ 
  بالتقليل   ٣٧ 

    
 فتح الياء واسكان الدال دون ألف 

   ثم إدغام العني يف العنيوفتح الفاء
     ٣٨ 

    إدغام النون يف الالم     ٣٩ 

  كرس التاء    ٣٩ 
 ÿ   إمالة فتحة الياء واأللف     ٤٠ 

      إدغام التاء يف الصاد       ٤٠ 
♠ بالتقليل  ٤٤ 

 ∇   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٤ 
    إدغام الذال يف التاء      ٤٤ 



 

 ١٩١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    إدغام  النون يف النون    ٤٤ 
   الوقف عىل الياء    ٤٥ 

      األلف ذف حالنون وبدل تاء مضمومة      ٤٥ 
     إسكان اهلاء    ٤٥ 

  إسكان اهلاء    ٤٥ 
 ًإبدال اهلمزة ياء   ٤٥ 

      إدغام الكاف يف الكاف      ٤٧ 
   الوقف عىل الياء ساكنة دون تنوين     ٤٨ 

     إسكان اهلاء    ٤٨ 
  إدغام الذال يف التاء    ٤٨ 

     دون ألف بعد العني وتشديد اجليم     ٥١ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٤ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٥ 
  ًزة ألفا إبدال اهلم    ٥٥ 

    إسكان امليم مع اإلخفاء     ٥٦ 
  إسكان اهلاء   ٥٨ 

     إدغام الباء يف الباء      ٦٠ 
   إدغام الباء يف الباء    ٦٠ 

   اهلاء واأللفإمالة فتحة    ٦١ 

    املوضعني (إدغام اهلاء يف اهلاء(     ٦٢ 



 

 ١٩٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  إدغام اهلاء يف اهلاء    ٦٢ 
  إسكان اهلاء   ٦٤ 

     إدغام الراء يف الالم      ٦٥ 
       إسقاط اهلمزة األوىل       ٦٥ 

     إدغام  العني يف العني      ٦٥ 
    حذف الواو     ٦٥ 

  إسكان اهلاء   ٦٦ 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٦٨ 
    إسكان امليم مع اإلخفاء     ٦٩ 

     إدغام امليم يف امليم      ٧٠ 
   إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي  ٧١ 
      إدغام الفاء يف الفاء     ٧٢ 

  ًإبدال اهلمزة ياء   ٧٢ 
     إدغام امليم يف امليم      ٧٦ 

    دغام اهلاء يف اهلاءإ      ٧٨ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء      ٧٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

     ًإبدال اهلمزة واوا      ١ 
≤ واأللفإمالة فتحة الراء     ١٣ 



 

 ١٩٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 
   

   
 إدغام التاء يف التاء

   
   

١٦ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٩ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٩ 

  كرس السني    ٢٠ 
  ضم التاء وكرس الباء   ٢٠ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢١ 
   إدغام الالم يف الراء    ٢٦ 

         إسقاط اهلمزة األوىل        ٢٧ 
  حذف التنوين وكرس الالم    ٢٧ 
  ًل اهلمزة ألفا إبدا    ٣١ 
∼    بالتقليل       ٣٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٣ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣٣ 

  ضم امليم    ٣٥ 
∼    بالتقليل       ٣٧ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ٣٨ 
    إدغام  النون يف الالم    ٣٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٨ 



 

 ١٩٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام الالم يف الراء    ٣٩ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٢ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤٣ 
    إسكان السني     ٤٤ 

   بالتنوين ً وصال   ٤٤ 
σ      تسهيل اهلمزة الثانية      ٤٤ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٤٤ 
♠ بالتقليل  ٤٥ 

      إدغام اهلاء يف اهلاء      ٤٥ 

    
 ًإبدال اهلمزة واوا
 وإدغام النون يف الالم     ٤٧ 

♠ ًبالتقليل وقفا  ٤٩ 
     ضم الراء  ٥٠ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ٥٠ 
  فتح اهلمزة    ٥٢ 

     السنيكرس   ٥٥ 

      إدغام  النون يف النون 
   

  

٥٥+ 
٥٦ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٨ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٦٠ 



 

 ١٩٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًإبدال اهلمزة ألفا   ٦٨ 

  إسكان اهلاء   ٧٢ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٧٤ 

  إسكان اهلاء   ٧٨ 
  إسكان اهلاء   ٧٩ 

  إسكان اهلاء   ٨٠ 
    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٨٠ 

• مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٨٢ 
    ضم امليم     ٨٢ 
 • مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٨٢ 

   تشديد الذال    ٨٥ 

  
 مهزة وصل بدل الالم وتفخيم الم اسم 

 ٨٧   اجلاللة وضم اهلاء 

  إسكان اهلاء   ٨٨ 

  
 مهزة وصل بدل الالم وتفخيم الم اسم 

 ٨٩   اجلاللة وضم اهلاء 

     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٩٦ 
      إسقاط اهلمزة األوىل       ٩٩ 

   إدغام الالم يف الراء    ٩٩ 
   ًفتح الياء وصال    ١٠٠ 

     لباء يف الباءإدغام ا      ١٠١ 



 

 ١٩٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

       إدغام الراء يف الالم       ١٠٩ 
     إدغام الذال يف التاء       ١١٠ 

 إدغام الثاء يف التاء   ١١٢ 

    إدغام الدال يف السني     ١١٢ 

 إدغام الثاء يف التاء   ١١٤ 
     إدغام الراء يف الالم    ١١٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

      تشديد الراء       ١ 
  تشديد الذال    ١ 

      إدغام التاء يف اجليم      ٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٢ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣ 

         إدغام التاء يف الثاء         ٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤ 

        إدغام التاء يف الشني        ٤ 



 

 ١٩٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   م الدال يف الذالإدغا    ٥ 
   

…    

 إبدال اهلمزة الثانية واواً  . ١:وجهان 
  تسهيلها. ٢       ٦ 

   فتح العني    ٦ 
  باهلاء وقفا ً    ٧ 

   ضم التاء املربوطة    ٩ 
  كرس السني    ١١ 

        إدغام الذال يف السني         ١٢ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢ 

       ًإبدال اهلمزة واوا       ١٢ 
       لشني إدغام التاء يف ا        ١٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٣ 
      إدغام اهلاء يف اهلاء      ١٣ 

∼     بالتقليل      ١٤ 
       إدغام الذال يف التاء       ١٥ 

      
 كرس السني 

 ثم  إدغام اهلاء يف اهلاء      ١٥ 

  إسكان اهلاء   ١٥ 
        إدغام الذال يف السني        ١٦ 

      إسكان امليم مع اإلخفاء       ١٦ 



 

 ١٩٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   ًإبدال اهلمزة واوا     ١٧ 
∼     بالتقليل      ١٩ 

   حذف الواو    ٢٠ 
   إسكان الطاء مع القلقلة يف املوضعني   )  ٢١ )ًمعا 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢١ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٢ 

 ًمزة واوا إبدال اهل    ٢٢ 
Š    بالتقليل      ٢٢ 

       ًإبدال اهلمزة واوا       ٢٣ 
∼     بالتقليل      ٢٣ 

    ًكرس امليم وصال     ٢٥ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٢٥ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٧ 
  تشديد الذال   ٢٧ 

     
 ًإبدال اهلمزة واوا 

 ثم إدغام النون يف الالم    ٢٨ 

  إدغام الالم يف الالم   ٢٨ 
     امليمإدغام امليم يف       ٢٩ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٠ 
 ±   إمالة فتحة الصاد واأللف      ٣٠ 



 

 ١٩٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

       ًإبدال اهلمزة واوا      ٣١ 
 ±  إمالة فتحة الصاد واأللف    ٣١ 

    إدغام امليم يف امليم     ٣١ 
  ًوقفا باأللف    ٣١ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٣١ 
       كرس امليم مع ترقيق الم لفظ اجلاللة      ٣٢ 

     إدغام  النون يف النون     ٣٣ 
       اهلمزة األوىلحذف        ٣٣ 
∼     بالتقليل       ٣٣ 

    فتح الياء     ٣٤ 
    كرس الدال ومد الياء ومهزة بعدها    ٣٥ 

    
تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف 

  ل وفتح الدا  ٣٥ 

     إدغام  الدال يف الزاي      ٣٥ 
      إدغام الالم يف الالم       ٣٥ 

      إدغام الالم يف الراء     
  

٣٦ 
+ 
٣٧ 

    

     
 الراء يف الالم إدغام     

     

٣٧+ 
٣٨ 

  كرس السني   ٣٩ 



 

 ٢٠٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ≤    إمالة فتحة الراء     ٤٠ 
⁄   تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء    ٤٣ 

     إسكان النون خمفاه وختفيف الزاي    ٤٣ 

   إدغام الباء يف الباء    ٤٣ 

    إدغام الدال يف السني      ٤٣ 
   

±   
  إدغام الباء يف الباء

 إمالة فتحة الصاد واأللفثم 
   

    
٤٣ 

±  إمالة فتحة الصاد واأللف    ٤٤ 
    إدغام القاف يف الكاف     ٤٥ 

    
   …  

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان
 تسهيلها .٢    ٤٥ 

     فتح الياء      ٤٦ 
      

   …  

  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان
 تسهيلها.٢     ٤٦ 

   إدغام الدال يف الذال    ٤٧ 
       ًإبدال اهلمزة واوا       ٤٧ 

      إسكان امليم مع اإلخفاء       ٤٨ 
  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٩ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥١ 



 

 ٢٠١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      إسكان امليم مع اإلخفاء       ٥١ 

  كرس القاف وإسكان اهلاء   ٥٢ 
   

   
 إدغام الالم يف الالم

   
   

٥٦ 

  كرس السني   ٥٧ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٥٧ 
   ًإبدال اهلمزة ياء    ٥٧ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٨ 
   إدغام امليم يف امليم    ٥٨ 
   إدغام الدال يف الصاد    ٥٨ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٥٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٩ 

       إدغام  النون يف النون       ٦٠ 
     ني املوضع( ًإبدال اهلمزة ألفا(   ) ٦١ )ًمعا 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٦٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦٢ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٦٢ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٦٢ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦٢ 



 

 ٢٠٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      إدغام الضاد يف الشني 
 ًثم إبدال اهلمزة ألفا 

      ٦٢ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٢ 
   ًإبدال اهلمزة ياء   ٦٢ 
      إدغام الراء يف الالم        ٦٢ 
     إدغام امليم يف امليم      ٦٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    
  

 إدغام النون يف النون    
  

١ 

    إدغام القاف يف الكاف     ٢ 
⁄     إمالة فتحة الراء    ٤ 

    إدغام الدال يف اجليم     ٤ 
  إسكان اهلاء   ٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٧ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨ 

    إدغام الالم يف الالم     ١٠ 
  إدغام الكاف يف القاف   ١٠ 

  

   
 إدغام الباء يف الباء  

    
١١ 



 

 ٢٠٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      إدغام التاء يف السني       ١١ 
    ًإبدال الياء نونا     ١٧ 

σ يل اهلمزة الثانية مع اإلدخالتسه   ١٧ 
    ًإبدال اهلمزة الثانية ياء      ١٧ 

   ًإبدال التاء ياء    ١٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٠ 

≤   إمالة فتحة الراء    ٢١ 
⁄  فتحة الراء إمالة   ٢٢ 
        إدغام اهلاء يف اهلاء        ٢٣ 
        إدغام التاء يف التاء         ٢٥ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٦ 
    ًصالفتح الياء و     ٢٧ 
 إدغام الذال يف التاء   ٢٧ 

�   بالتقليل     ٢٨ 
       إدغام الذال يف اجليم      ٢٩ 

   ًفتح الياء وصال    ٣٠ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٣ 

   ًإبدال اهلمزة ياء     ٣٣ 
♠ ًبالتقليل وقفا  ٣٥ 

      إدغام اهلاء يف اهلاء      ٣٥ 



 

 ٢٠٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   ٣٨ 
   إدغام الكاف يف الكاف   ٣٨ 

    ًبدال اهلمزة الثانية  ياء مفتوحة وصال ًً إ ً       ٤٠ 
    

  
 إدغام  النون يف النون 

    
  

٤٠ 

   إبدال الواو مهزة    ٤١ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء      ٤٣ 

 كرس السني   ٤٤ 
     إدغام الكاف يف الكاف     ٤٥ 

  إسكان اهلاء   ٤٧ 
    إدغام الالم يف الالم     ٤٧ 
       إدغام الالم يف الالم        ٤٧ 

  إسكان اهلاء   ٤٨ 
  باء وضم الشني  بنون بدل ال   ٤٨ 

         إدغام الدال يف الصاد        ٥٠ 
     ًإبدال اهلمزة ياء     ٥١ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٢ 
  إسكان اهلاء   ٥٣ 
  إسكان اهلاء   ٥٤ 

    إدغام الكاف يف القاف    ٥٤ 



 

 ٢٠٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إسقاط اهلمزة االوىل      ٥٧ 
  إدغام الالم يف الالم   ٦٠ 

       ًإبدال اهلمزة ألفا      ٦٠ 
  إسكان اهلاء   ٦٢ 

  ءكرس التا   ٦٧ 
   إدغام الكاف يف القاف    ٦٧ 

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

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٣ 
   إسكان النون الثانية خمفاة وختفيف الزاي    ٤ 

      ًإبدال اهلمزة  الثانية ياء     ٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٨ 

  إسكان اهلاء   ٩ 
♠  بالتقليل   ١٠ 

    ًإبدال اهلمزة الساكنة ياء وصال ً     ١٠ 



 

 ٢٠٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام  الالم يف الراء    ١٢ 
  ًفتح الياء وصال   ١٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٦ 
    إدغام الالم يف الراء     ١٦ 

     إدغام الثاء يف التاء      ١٨ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٩ 

   إدغام  الالم يف الراء    ٢٤ 
    إدغام الالم يف الالم     ٢٥ 
    إدغام  الالم يف الراء     ٢٦ 
   إدغام  الالم يف الراء    ٢٨ 
    إدغام الالم يف الالم    ٢٩ 

 إدغام الذال يف التاء   ٢٩ 
     ًإبدال اهلمزة ياء     ٣٠ 

  ألفاإبدال اهلمزة ً   ٣١ 

     إدغام الالم يف الالم      ٣٤ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣٥ 
      مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء    ٣٦ 

 ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٧ 
 ™ إمالة فتحة احلاء واأللف    ٣٧ 



 

 ٢٠٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    إدغام الالم يف الالم     ٣٩ 

 تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  ٤١ 
    إدغام الالم يف الالم     ٤٣ 

♠  بالتقليل   ٤٣ 
♠ بالتقليل  ٤٥ 

  فتح الالم وتشديد القاف   ٤٥ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤٥ 

    
  

 إدغام التاء يف السني
    

  
٤٦ 

♠ بالتقليل  ٤٨ 
σ ة ثم ألفهبمزة استفهام ثم مهزة مسهل  ٤٩ 

    إدغام النون يف الالم     ٤٩ 
      إدغام الراء يف الالم      ٥١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥١ 
♠  بالتقليل   ٥٢ 

  دون ألف  بعد احلاء    ٥٦ 
♠  بالتقليل   ٦١ 
   إسكان الياء    ٦٢ 

♠  بالتقليل   ٦٣ 



 

 ٢٠٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

♠ بالتقليل  ٦٥ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٦٧ 

  إسكان اهلاء   ٦٨ 

 …     تسهيل اهلمزة الثانية     ٦٩ 

    إدغام الالم يف الالم     ٧٠ 

      إدغام الذال يف التاء      ٧٢ 

    ًفتح الياء وصال  ٧٧ 
   إسكان اهلاء   ٧٨ 
   إسكان اهلاء   ٨٠ 
     إدغام الراء يف الالم     ٨٢ 
     إدغام التاء  يف اجليم      ٨٥ 

      
 إدغام الراء يف الالم  
 ًمع فتح الياء وصال 

      ٨٦ 

    إدغام الالم يف الالم     ٩٢ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٩٣ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠٢ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٠٣ 

  إسكان اهلاء   ١٠٤ 
   إدغام الالم يف الالم     ١٠٦ 



 

 ٢٠٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    
 ًإبدال اهلمزة واوا 

 إدغام النون يف الالمثم      ١١١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١١٤ 
   إدغام الالم يف الراء    ١١٧ 

   إسكان الياء    ١١٨ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١١٨ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ١٢١ 
  اءإسكان اهل   ١٢٢ 
   إدغام الالم يف الالم     ١٢٤ 

  ًفتح الياء وصال   ١٣٥ 
  سكان الالمإفتح اخلاء و   ١٣٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٣٩ 
  إسكان اهلاء    ١٤٠ 

   الثاء إدغام التاء يف       ١٤١ 
   إدغام الالم يف الالم     ١٤٢ 

   بال ألف بعد الفاء    ١٤٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٥٤ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٥٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٥٨ 

  إسكان اهلاء   ١٥٩ 



 

 ٢١٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام الالم يف الالم     ١٦١ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٦٥ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٧٤ 
  إسكان اهلاء   ١٧٥ 
   إدغام الالم يف الالم     ١٧٧ 

     ضم القاف      ١٨٢ 
  إدغام القاف يف الكاف   ١٨٤ 
  إسكان السني   ١٨٧ 

      إسقاط اهلمزة األوىل  مع القرص       ١٨٧ 
     فتح الياءإدغام الالم يف الراء و      ١٨٨ 

     إسكان امليم مع اإلخفاء      ١٨٨ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٩٠ 

  إسكان اهلاء   ١٩١ 
     راءإدغام  الالم يف ال       ١٩٢ 

        لنون إدغام  النون يف ا 
     

   
١٩٢+ 
١٩٣ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٩٩ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٠١ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٠٢ 

≤   إمالة فتحة الراء   ٢٠٩ 



 

 ٢١١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     ًاهلمزة واوا إبدال     ٢١٥ 
≤   إمالة فتحة الراء   ٢١٨ 

     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٢٢٠ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

⁄    إمالة فتحة الراء   ٢ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٣ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٤ 

        إدغام التاء يف الزاي        ٤ 

♠ بالتقليل  ٧ 

  فتح الياء   ٧ 

   كرس الباء  دون تنوين    ٧ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٨ 

♠  بالتقليل   ٩ 

 ∫   واأللفإمالة فتحة اهلمزة   ١٠ 

♠  بالتقليل   ١٠ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٥ 



 

 ٢١٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

       إدغام الثاء يف السني       ١٦ 

  إسكان اهلاء   ١٦ 

       إدغام الراء يف الالم       ١٧ 

   إدغام الالم يف الراء    ١٩ 

   إسكان الياء    ٢٠ 

⁄  وجهان: ًوصال راء واأللف إمالة ال:ً وقفا   ٢٠ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢١ 

   ضم الكاف     ٢٢ 

   ًإبدال اهلمزة ياء    ٢٢ 
     دون تنوينفتح اهلمزة   ٢٢ 
    يف الالم إدغام النون     ٢٤ 
     إدغام امليم يف امليم      ٢٥ 

 ًإبدال التاء ياء  ٢٥ 
  ًإبدال التاء ياء   ٢٥ 

       

 …       

 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان
 هاتسهيل.٢      ٢٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣١ 
        مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية  واواإ            ٣٢ 



 

 ٢١٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٣ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٣ 

   ًبالياء وصال    ٣٦ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٣٧ 

    إدغام الالم يف الالم     ٣٧ 
        ًإبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة       ٣٨ 

  ًلفا إبدال اهلمزة أ    ٣٨ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٨ 
  إدغام امليم يف امليم   ٣٩ 

∫  واأللفإمالة فتحة اهلمزة   ٤٠ 
     إدغام الالم يف الراء      ٤٠ 

 σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٤٠ 
    إدغام الراء يف الالم     ٤٠ 

     إدغام الكاف يف القاف      ٤٢ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء      ٤٢ 
    إدغام الواو يف الواو     ٤٢ 

    إدغام امليم يف امليم     ٤٢ 
   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٣ 

   إدغام الالم يف الالم    ٤٤ 



 

 ٢١٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام الكاف يف القاف      ٤٧ 
      إدغام التاء يف التاء      ٤٨ 

  ضم امليم وفتح الالم   ٤٩ 
   كرس اهلمزة    ٥١ 

    إدغام الالم يف الالم     ٥٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٤ 

   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٥٥ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٥ 

  إدغام الالم يف الالم   ٥٦ 

    إدغام الالم يف الالم     ٦٠ 

 •   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٠ 

       إدغام الالم يف الالم        ٦١ 

 • تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦١ 

 •   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٢ 

   تشديد الذالو بالياء بدل التاء    ٦٢ 

  ًإبدال الباء نونا وضم الشني   ٦٣ 

 •   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٦٣ 

     إدغام القاف يف الكاف     ٦٤ 



 

 ٢١٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 •   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٤ 

    إدغام امليم يف امليم     ٦٥ 

     
سكون الالم ، ومهزة قطع  وختفيف الدال 

 ساكنة  وحذف األلف    ٦٦ 

• تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٧ 

  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     ٦٧ 

    إدغام امليم يف امليم     ٧٤ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٧٧ 

  إسكان اهلاء   ٧٨ 

�   بالتقليل      ٨٠ 

…    ًتسهيل اهلمزة الثانية  وصال      ٨٠ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٨١ 

  كرس اهلمزة   ٨٢ 

       إدغام الباء يف الباء        ٨٣ 

     إدغام الالم يف الالم      ٨٦ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٨٦ 

 
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 
  بدل اللينةواو مدية  ٨٧ 

 



 

 ٢١٦  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

≤  تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء     ٨٨ 

   كرس السني    ٨٨ 

   إسكان اهلاء    ٨٨ 

  بالياء بدل التاء   ٨٨ 

   

   

 كرس العني بدون تنوين 
 وكرس امليم 

   

   
٨٩ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٩٠ 

   ًإبدال التاء ياء    ٩٣ 

 
 السويسرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢+ 
٣         إدغام  النون يف النون         

٣  تقليلبال ♠ 

٣   ًإبدال اهلمزة واوا  
٥    تسهيل اهلمزة الثانية   
٦       إدغام  النون يف الالم      
٧   بالتقليل ♠  
٩    باهلاء وقفا ً   
٩   باهلاء وقفا ً  



 

 ٢١٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

١٠  بالتقليل ♠ 

١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٥  بالتقليل ♠ 

١٦    إدغام  الالم يف الراء    

١٦       إدغام  الراء يف الالم       
١٦      المإدغام  الراء يف ال      

١٦      إدغام اهلاء يف اهلاء     

١٧    إدغام  الالم يف الراء    

١٨     إدغام  الالم يف الالم    

١٨   بالتقليل ♠  
١٩   بالتقليل ♠  
٢٠   بالتقليل ♠  
٢٠      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢١    إدغام  الالم يف الراء    

٢٢    ًفتح الياء وصال    

٢٣       مكرس املي  ِ      
٢٣    فتح الياء وضم الدال     

٢٤    إدغام  الالم يف الراء    

٢٥       بالتقليل   Ÿ   

٢٥    إدغام  الالم يف الالم    



 

 ٢١٨  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

٢٦       بالتقليل   Ÿ   

٢٦      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٦      ًلفا إبدال اهلمزة أ     
٢٧  ًبالتقليل وقفا Ÿ 

٢٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٩  ًبالتقليل وقفا ♠ 

٢٩     إدغام  الالم يف الالم     

٢٩   ًفتح الياء وصال   

٢٩    ًفتح الياء وصال    
٢٩   كرس اجليم   

٢٩      
 إمالة فتحة النون واأللف 

 إدغام  الراء يف الالمثم  ⇒     

٣٠   بالتقليل ♠  
٣٠   ًفتح الياء وصال   

٣١    إمالة فتحة اهلمزة  ∫  
٣١   بالتقليل ♠  
٣٢     فتح اهلاء     

٣٢   تشديد النون  وإشباع مد األلف    

٣٣    إدغام  الالم يف الراء    

٣٤    إسكان الياء    



 

 ٢١٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٣٤    إسكان القاف مع القلقلة    

٣٤   ًفتح الياء وصال   

٣٥       إدغام  الالم يف الالم       
٣٦  بالتقليل ♠ 

٣٦   إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً⁄   

٣٧  بالتقليل ♠ 

٣٧    ًفتح الياء وصال    

٣٧      إسكان امليم مع اإلخفاء      

٣٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣٨    ًفتح الياء وصال    
٣٨  بالتقليل ♠ 

٣٩    إدغام  الواو يف الواو     

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   
٤١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٢        بالتقليل ∼    

٤٣  ًبالتقليل وقفا ♠ 

٤٣    بالتقليل Τ√  

٤٣       إدغام الراء يف الالم         
٤٤  ًبالتقليل وقفا ♠ 



 

 ٢٢٠  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

٤٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٥         وصالمكرس املي ً   ِ      
٤٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٤٨   بالتقليل ♠  
٤٨  بالتقليل ♠ 

٤٨     احلاءفتح السني وألف بعدها وكرس    

٤٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٩     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥١       إدغام  الالم يف الالم       
٥٢     إدغام اهلاء يف اهلاء     

٥٢   ًواإبدال اهلمزة وا  
٥٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٦   إسكان اهلاء   

٥٦   
     

 إسكان امليم مع اإلخفاء  
     

٥٩     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٥٩     لف واألإمالة فتحة الراء ≤  
٦٠        بالتقليل ∼    

٦٠   باليا ء بدل التاء   

٦١   إسكان اهلاء    



 

 ٢٢١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٦١        بالتقليل ∼    

٦٣        
   

 كرس امليم 
 ثم أدغام الالم يف الراء

  ِ     
  

٦٣       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٦        كرس امليم   ِ     
٦٨       أدغام التاء يف السني      
٦٩      إدغام امليم يف امليم      
٧٠   اءإسكان اهل   

٧٠    بالتقليل Τ√  
٧١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٣     إدغام الالم يف الالم     

٧٦    التقليلثم إدغام امليم يف امليم ♠  

٧٦     إدغام  الالم يف الالم    

٧٧        بالتقليل ∼    

٧٨  فتح الياء وصال ً  

٧٨    
     

 كرس امليم   ِ
     

٧٩        بالتقليل ∼    

٨١    واأللفإمالة فتحة الدال Ÿ 



 

 ٢٢٢  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

٨٢    
ًجيوز الوقف عىل الكاف إختبارا أو 

َّاضطرارا، واإلبتداء بـ أن َ ً     

٨٢      إدغام  الراء يف الالم      

٨٢   ضم اخلاء وكرس السني   
٨٢        جيوز الوقف عىل الكاف كالسابق     

٨٥  ًفتح الياء وصال    

٨٥    إدغام امليم يف امليم    
٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٨٨     إدغام  الراء يف الالم      

 
 السويسرواية  ــــــــــانالبيـــــــــــ رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   

١٠      إسكان امليم مع اإلخفاء      

١٦     إدغام  الالم يف الالم     

٢٠    مهزةبعدها ألف ثم فتح الشني  و    
٢١    ام الباء يف امليمإدغ    

٢١     إدغام امليم يف امليم     

٢٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٤    ًإبدال اهلمزة واوا   

٢٥    إدغام الذال يف التاء   



 

 ٢٢٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

٢٥   ضم التاء   

٢٥        بالتقليل ∼    

٢٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٦        إدغام  النون يف الالم      

٢٦  ًفتح الياء وصال    

٢٦      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٧       تقليل بال ∼    

٢٨     إدغام  الالم يف الالم     

٢٨    مع اإلدخالتسهيل الثانيةزيادة مهزة و   
٢٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٨     إدغام القاف يف الكاف  

٢٩   مع اإلدخال الثانيةتسهيل اهلمزة   
٢٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٩     ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً     
٣٠    إدغام  الالم يف الراء    

٣١    السنيإسكان     
٣١      إمالة فتحة الراء ≤   
٣٢       مع اإلخفاءامليم إسكان      
٣٣    إسكان السني    



 

 ٢٢٤  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

٣٣        إدغام الكاف يف الكاف       

٣٧    ل واأللفإمالة فتحة الدا    
٣٨    مع اإلدغام وصال - بالتنوين ً-   
٣٨     إدغام  النون يف الالم     
٣٨    إدغام  النون يف الالم    
٣٩        إدغام الدال يف اجليم        

٣٩  بالتقليل ♠ 

٤٢      إدغام امليم يف امليم      
٤٢   إسكان اهلاء   

٤٤       ًإبدال اهلمزة واوا      

٤٥      إدغام التاء يف التاء       

٤٥      يمإدغام امليم يف امل      
٤٦      إدغام  النون يف الالم     
٤٧    ًإبدال اهلمزة واوا   

٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا   

٥١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٥١    ًإبدال اهلمزة واوا   

٥٢      إدغام امليم يف امليم      
٥٣        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٥٤        إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇     



 

 ٢٢٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ٥٥   بدل الياءبالنون    

٥٦     إسكان الياء    
٥٧      إدغام  التاء يف الثاء     

٦٠     الوقف عىل الياء ساكنة دون نون    

٦٠        إدغام الالم يف الراء        

٦٠   إسكان اهلاء   

٦١         المإدغام الراء يف ال       

٦١   ًإبدال اهلمزة واوا  
٦٢       إدغام الراء يف الالم      

٦٤        بالتقليل ∼    

٦٤   إسكان اهلاء   

٦٧    ًإبدال اهلمزة واوا   

٦٨      إدغام امليم يف امليم      

٦٨     إمالة فتحة الراء ⁄   
٦٨       إدغام الباء يف الباء       
٦٨     إدغام امليم يف امليم     

٦٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٦٩      إسكان الباء     



 

 ٢٢٦  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤ 
  إسكان اهلاء   ٥ 

∼     بالتقليل       ٧ 
   ان السنيإسك    ٩ 

   ضم التاء    ١٠ 
:    بالتقليل   ١٠ 

   ًإبدال التاء ياء    ١١ 
   إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٣ 

     إسكان الياء      ١٩ 
     ان الياءإسك      ١٩ 
  إدغام القاف يف الكاف   ٢٠ 

    فتح الالم بعد األلف     ٢٢ 
    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٢٣ 

   إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    ٢٤ 
  اء يف املواضع الثالثةإسكان اهل   ٢٧ 
   باهلاء  وقفا ً    ٣٠ 
     إدغام الالم يف الالم      ٣٠ 

   إسكان اهلاء   ٣٥ 



 

 ٢٢٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      إسكان امليم مع اإلخفاء       ٣٥ 
  كرس النون    ٣٦ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٣٧ 

   
 ـ إدغام التاء يف الذال١: وجهان 
 )كحفص(ـ اإلظهار٢    ٣٨ 

Š    بالتقليل      ٣٨ 
  إدغام القاف يف الكاف   ٤٠ 

  إدغام القاف يف الكاف   ٤٠ 
    إدغام امليم يف امليم     ٤٣ 

    
 ًإبدال اهلمزة ألفا

 ثم إدغام الياء يف الياء    ٤٣ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٥ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٧ 
⁄   تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء    ٤٨ 
     إدغام الباء يف الباء      ٤٨ 

     إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    ٤٩ 

   
  حذف األلف األوىل والثانية

 والوقف باهلاءإدغام  الراء يف الراء ثم     ٥٠ 

�   بالتقليل      ٥٠ 
  إسكان اهلاء   ٥٠ 

�   بالتقليل      ٥٢ 



 

 ٢٢٨  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

…    ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال      ٥٢ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٣ 

   اف إدغام القاف يف الك   ٥٤ 
   
   

 لفاظ الثالثة الضاد يف األضم   
    

٥٤ 

     إدغام الدال يف الضاد     ٥٤ 
  إسكان اهلاء   ٥٤ 
     إدغام الكاف يف الكاف     ٥٥ 

 ًواإبدال اهلمزة وا   ٥٥ 
  إدغام الثاء يف التاء   ٥٦ 

    بالتاء بدل الياء   ٥٧ 
      إدغام الدال يف الضاد       ٥٨ 

  ًإبدال اهلمزة ياء    ٥٨ 

 
 آليةا رواية حفص ـــــانالبيــــــــــــــــ السويسرواية 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٤ 
   فتح الياء    ٦ 

     ضم الذال      ٦ 
    إبدال الواو مهزة     ٦ 



 

 ٢٢٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  إسكان اهلاء   ٩ 
   إدغام  الراء يف الالم    ١٢ 

    إدغام  الراء يف الالم     ١٢ 
     إدغام  الالم يف الالم      ١٣ 

  إسكان اهلاء   ١٣ 
   كرس الياء    ١٣ 
    إدغام  الراء يف الالم     ١٤ 
∼    التقليل ب      ١٥ 

   كرس الياء    ١٦ 
  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٦ 

   كرس الياء    ١٧ 
  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٧ 

    ألف بعد الصاد وختفيف العني    ١٨ 
      إدغام  الراء يف الالم     ٢٠ 

  إدغام الالم يف الالم   ٢١ 

  إسكان اهلاء   ٢٢ 
⊆    بالتقليل      ٢٢ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٢٦ 
      فتح الراء      ٢٧ 



 

 ٢٣٠  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

   لفإمالة فتحة اهلاء واأل     ٢٩ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٣٠ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٣٠ 

   ًباهلاء وقفا    ٣١ 
  ‰  إمالة فتحة الباء واأللف     ٣١ 

 �  إمالة فتحة التاء واأللف    ٣٢ 
∼     بالتقليل       ٣٣ 

      وختفيف الزاي خمفاةسكان النونإ    ٣٤ 
    إدغام امليم يف امليم     ٣٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

⁄     إمالة فتحة الراء    ٣ 
       اهلمزة األوىلحذف         ٥ 
   سكان الالمإ    ٧ 
     إدغام الالم يف الالم       ٩ 

• مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١٠ 
 • مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ١٠ 

≤ لراء إمالة فتحة ا   ١٢ 
     

   
 إدغام  النون يف النون      

   
١٢ 



 

 ٢٣١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   ًإبدال اهلمزة ياء   ١٣ 

   إدغام امليم يف امليم     ١٣ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ١٥ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ١٨ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٠ 
    إدغام الالم يف الالم     ٢٠ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٠ 
      مإدغام الراء يف الال       ٢١ 
     إدغام امليم يف امليم      ٢٢ 

♠ ًبالتقليل وقفا  ٢٣ 
        إدغام اهلاء يف اهلاء        ٢٣ 

  تسهيل اهلمزة الثانية    ٢٤ 
 …     نيةتسهيل اهلمزة الثا        ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٧ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١ 
    ًإبدال التاء ياء     ٢ 



 

 ٢٣٢  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

•  
   

 : ويف اهلمز وجهانبحذف الياء 
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال.١
  ً ياء  مع املد الالزم املخففاإبداهل.٢

 )انظر األصول(

   ٤ 

   
فتح التاء  وتشديد  الظاء وحذف األلف 

 وتشديد اهلاء  مفتوحة    ٤ 

  إسكان اهلاء   ٤ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٦ 

♠  بالتقليل  ٧ 
♥  ًبالتقليل وقفا   ٧ 

 ∇   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٨ 
     إدغام الذال يف اجليم      ٩ 

   الياء بدل التاء ب    ٩ 
    إدغام الذال يف اجليم     ١٠ 

    إدغام الذال يف الزاي     ١٠ 

   
 ً  ووقفاً األلف وصالحذف

 صفر مستدير   ١٠ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١١ 
  فتح امليم   ١٣ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ١٣ 



 

 ٢٣٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ÷   إمالة فتحة الطاء واأللف      ١٤ 
    الالمإدغام الالم يف     ١٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٨ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٨ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ١٩ 
  كرس السني   ٢٠ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٠ 
  كرس اهلمزة   ٢١ 
∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :ًوقفا   ٢٢ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٣ 

    وىل إسقاط اهلمزة األ    ٢٤ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٥ 

     إدغام الفاء يف الفاء     ٢٦ 

  ِ    كرس امليم       ٢٦ 
   ًألفاإبدال اهلمزة     ٢٦ 

∼     بالتقليل       ٢٨ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣٠ 

    ذف األلف وتشديد العنيح   ٣٠ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٣١ 



 

 ٢٣٤  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

       وىل إسقاط اهلمزة األ      ٣٢ 
   كرس القاف    ٣٣ 

Τ√  بالتقليل    ٣٣ 
      ًإبدال اهلمزة واوا      ٣٥ 

       ًإبدال اهلمزة واوا       ٣٥ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٦ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٣٦ 
 بدل الياءبالتاء   ٣٦ 

    إدغام الدال يف الضاد     ٣٦ 

     
 إدغام الذال يف التاء 

 ثم إدغام الالم يف الالم       ٣٧ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٧ 
   كرس التاء    ٤٠ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ٤٣ 

     ًواوا إبدال اهلمزة     ٤٧ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤٨ 

      
 ًإبدال اهلمزة واوا

 ثم أدغام التاء يف الثاء      ٤٩ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٠ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٠ 



 

 ٢٣٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  مةوة مضممهز الياء الدبإ   ٥١ 
     إدغام امليم يف امليم      ٥١ 

    بالتاء بدل الياء    ٥٢ 

   
 ًإبدال اهلمزة واوا

 ثم أدغام النون يف الالم   ٥٣ 

    ًألفا إبدال اهلمزة    ٥٣ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٣ 

   إدغام الراء يف الالم    ٥٣ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٣ 
    وىلاألإسقاط اهلمزة       ٥٥ 

       ًإبدال اهلمزة  الثانية  ياء مفتوحة      ٥٥ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٧ 
∼     بالتقليل       ٥٧ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٨ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٨ 

       ًإبدال اهلمزة واوا        ٥٨ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٩ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٩ 
    إدغام التاء يف التاء      ٦٣ 



 

 ٢٣٦  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

 ∇  لة فتحة الكاف واأللفإما     ٦٤ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦٦ 

   وصال ووقفا األلفحذف ً ً     ٦٦ 
    وصال ووقفا األلفحذف ً ً     ٦٧ 
 اءبالثاء بدل الب   ٦٨ 

♠ بالتقليل  ٦٩ 
    إدغام   الراء يف الالم     ٧١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٧٣ 

       ًإبدال اهلمزة واوا       ٧٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  كان اهلاءإس   ١ 
     إدغام امليم يف امليم      ٢ 

  إسكان اهلاء   ٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا       ٣ 
     حذف األلف وتشديد اجليم     ٥ 

  ن كرس بدل تنوين الضميتنو   ٥ 
≤ تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء    ٦ 



 

 ٢٣٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄    إمالة فتحة الراء    ٨ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٨ 

 ِ     كرس امليم      ٩ 
  ن السنيإسكا   ٩ 

       إسقاط اهلمزة األوىل       ٩ 
    ًبالياء  وصال    ١٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 

  فتح اهلمزة بدل التنوين    ١٥ 
    ألف بعدها وكرس الكافوفتح السني   ١٥ 

     كرس الالم بدون تنوين    ١٦ 
  ثم ألفزايفتح ال و بدل النونياء    ١٧ 

  ضم الراء    ١٧ 
≤   الراء واأللف وقفاإمالة فتحة ً    ١٨ 
≤ الراء واأللف وقفاالة فتحة إم ً   ١٨ 

    حذف األلف وتشديد العني   ١٩ 
  ⊃   الفاء واأللفإمالة فتحة       ١٩ 

  ‰  إمالة فتحة الباء واأللف     ١٩ 

     
 إدغام الدال يف الصاد 
 و ختفيف شدة الدال     ٢٠ 



 

 ٢٣٨  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٠ 
    إدغام امليم يف امليم     ٢١ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢١ 
   ًً ًضم الالم وصال   ٢٢ 

    
 ضم اهلمزة 

 ثم أدغام النون يف الالم     ٢٣ 

   إدغام العني يف العني    ٢٣ 
    إدغام الالم يف الراء     ٢٣ 

  إسكان اهلاء   ٢٣ 
   إدغام القاف يف الكاف    ٢٤ 

  إسكان اهلاء   ٢٦ 
        ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٠ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٣١ 
≤  إمالة فتحة الراء   ٣١ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٣١ 
    إدغام الذال يف اجليم      ٣٢ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف    ٣٣ 

      
 إدغام الذال يف التاء 
 ًثم إبدال اهلمزة ألفا      ٣٣ 

     إدغام الالم يف الالم      ٣٣ 
⊃   بالتقليل      ٣٧ 



 

 ٢٣٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    تشديد اجليم  دون ألف قبلها     ٣٨ 

     إدغام الراء يف الالم       ٣٩ 

  إسكان اهلاء   ٣٩ 

  إسكان اهلاء   ٣٩ 

   ًإبدال الياء نونا    ٤٠ 

      
 ً إبدال الياء نونا

  وإدغام الالم يف الالم     ٤٠ 

        األوىل إسقاط اهلمزة        ٤٠ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٤١ 

     إدغام الالم يف الالم      ٤٢ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٢ 

⁄    الراء واأللف وقفاإمالة فتحة ً   ٤٣ 

    إدغام  النون يف النون    ٤٥ 

  إسكان اهلاء   ٤٧ 

  إسكان اهلاء   ٤٧ 

   فتح الياء    ٥٠ 

≤  إمالة فتحة الراء   ٥١ 

   بدل الواو مع املد املتصل مضمومةمهزة     ٥٢ 



 

 ٢٤٠  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويساية رو

     
…     

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم     ١ 

      إدغام  الالم يف الالم       ٢ 
  إسكان اهلاء   ٢ 
   اهلاء وقفاب ً    ٣ 
   إدغام القاف يف الكاف    ٣ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٣ 
∼     بالتقليل       ٥ 
   إدغام  النون يف الالم    ٨ 

∫  إمالة فتحة اهلمزة واأللف    ٨ 
  إسكان الياء   ٩ 
       اجليم يف التاءإدغام       ١٠ 

  إدغام القاف يف الكاف   ١١ 
 ‘  بالتقليل    ١١ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٢ 
≤  ح واإلمالةتالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء     ١٢ 

       إدغام الراء يف الالم        ١٢ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ١٣ 



 

 ٢٤١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

       

 …      

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

       ١٥ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ١٥ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٦ 

≤  إمالة فتحة الراء   ١٨ 
Š   بالتقليل      ١٨ 
   إسكان السني    ٢٥ 

 إدغام الذال يف التاء   ٢٦ 
    إدغام  النون يف النون    ٢٦ 
        إدغام امليم يف امليم         ٢٨ 

       
…        

  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها     ٢٨ 

    لياء وفتح اخلاء ضم ا     ٣٣ 
  ًإبدال اهلمزة األوىل واوا ثم تنوين كرس      ٣٣ 

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

 ∇  املوضعني (الة فتحة الكاف واأللفإم(     ٣٩ 
  باهلاء وقفا ً    ٤٠ 
Ÿ ًبالتقليل وقفا  ٤٢ 



 

 ٢٤٢  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

   

…    

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

   ٤٣ 

  باهلاء وقفا ً   ٤٣ 
   يف املوضعني( ًباهلاء  وقفا(   ٤٣ 

      إسقاط اهلمزة األوىل مع القرص       ٤٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  ضم الالم   ٥ 
 واواإبدال اهلمزة ً   ٧ 

  إسكان اهلاء    ٨ 
   يف املوضعني(ضم السني(  ) ٩ )ًمعا 

  σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     ١٠ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ١٠ 

   إدغام  النون يف النون   ١٢ 

Τ�   بالتقليل      ١٢ 
       اجليمإدغام الذال يف       ١٣ 
   ِ ًكرس امليم وصال     ١٤ 

 تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  ١٩ 
σ التسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخ   ٢٣ 



 

 ٢٤٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ًفتح الياء  وصال   ٢٤ 
  ًفتح الياء  وصال   ٢٥ 

   إدغام الراء يف الالم     ٢٧ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٠ 

     ختفيف  امليم    ٣٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٥ 

      ضم الراء      ٣٩ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٤٠ 
  إدغام الالم يف الالم   ٤٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤٦ 
  إدغام الالم يف الالم   ٤٧ 

    إدغام القاف يف الكاف    ٤٧ 
     إدغام امليم يف امليم      ٤٧ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٩ 

 ?    اختالس فتحة اخلاء  ٤٩ 
        بدون سكت        ٥٢ 

     سكان الغنيإ    ٥٥ 
  ضم اجليم وإسكان الباء وختفيف الالم   ٦٢ 



 

 ٢٤٤  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

 
 فتح النون األوىل و إسكان النون الثانية

 خمفاة وضم الكاف خمففة
  ٦٨ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧٠ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٧٢ 
   

   
 إدغام  النون يف النون    

    
٧٥ 

    إدغام امليم يف امليم      ٧٦ 
     إسكان اهلاء    ٧٨ 

  إسكان اهلاء   ٧٩ 
    إدغام الالم يف الالم     ٨٠ 

  إسكان اهلاء   ٨١ 
   إدغام  الالم يف الالم    ٨٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

       إدغام  التاء يف الصاد        ١ 
       إدغام  التاء يف الزاي        ٢ 

        إدغام  التاء يف الذال         ٣ 

∼    بالتقليل       ٦ 
  ًكرس التاء  دون تنوين  وصال   ٦ 

   السني وختفيف امليمإسكان     ٨ 



 

 ٢٤٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

•  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ١٦ 
   ضم امليم    ١٦ 
 •  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١٦ 
   

   
 إدغام امليم يف امليم    

   
٢٦ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢٨ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٩ 

    إدغام الالم يف الراء      ٣١ 
  إدغام الالم يف الالم   ٣٥ 

     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية فيهام    ٣٦ 
     كرس الالم      ٤٠ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٥ 

•    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية فيهام    ٥٢ 
• مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية فيهام      ٥٣ 
   ضم امليم    ٥٣ 
 •  مع اإلدخالالثانية فيهامتسهيل اهلمزة     ٥٣ 

∫  إمالة فتحة اهلمزة واأللف    ٥٥ 
Τ√  بالتقليل    ٥٩ 

  إسكان اهلاء   ٦٠ 
   ’  واأللفالثاءإمالة فتحة      ٧٠ 



 

 ٢٤٦  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

     إدغام الدال يف الضاد      ٧١ 
     كرس الالم      ٧٤ 

      إدغام اهلاء يف اهلاء       ٧٧ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٨١ 

     اجليمإدغام الذال يف     ٨٤ 
    إدغام الالم يف الالم     ٨٥ 

     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٨٦ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٩١ 

  إدغام القاف يف الكاف   ٩٦ 
   كرس الياء    ١٠٢ 

   ًفتح الياء وصال   ١٠٢ 
⁄   فواأللإمالة فتحة الراء   ١٠٢ 

   ًفتح الياء وصال   ١٠٢ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء    ١٠٢ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠٢ 

   إدغام الدال يف الصاد    ١٠٥ 
ÿ   التقليلًإبدال اهلمزة واوا مع     ١٠٥ 

  إسكان اهلاء   ١٠٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١١١ 

♠ بالتقليل  ١١٤ 



 

 ٢٤٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

♠ بالتقليل  ١٢٠ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢٢ 

    إدغام الالم يف الالم     ١٢٤ 
  ضم اهلاء   ١٢٦ 

  ضم الباء   ١٢٦ 
  ضم الباء   ١٢٦ 

     كرس الالم      ١٢٨ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٣٢ 

  إسكان اهلاء   ١٤٢ 
  إسكان اهلاء   ١٤٥ 

  تشديد الذال    ١٥٥ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٥٧ 

     كرس الالم      ١٦٠ 
     كرس الالم      ١٦٩ 

      إدغام الدال يف السني       ١٧١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان سويسالرواية 

 • 
 • 

تسهيل اهلمزة الثانية بدون . ١:وجهان
 مع اإلدخال. ٢إدخال وهو املقدم    ٨ 

    إدغام النون يف الراء     ٩ 



 

 ٢٤٨  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

   إسقاط اهلمزة األوىل مع القرص    ١٥ 
     إدغام الذال يف التاء      ٢١ 
    إدغام الذال يف الدال     ٢٢ 

     إدغام النون يف النون     ٢٣ 
   إسكان الياء    ٢٣ 
   إدغام الالم يف الالم    ٢٤ 
     إدغام الدال يف الظاء      ٢٤ 

         إدغام الراء يف الراء          ٢٤ 
Τ⊃    بالتقليل      ٢٥ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٧ 
 •    يم واأللفإمالة فتحة اجل       ٢٨ 

      إدغام النون يف النون        ٣٠ 

  ًفتح الياء وصال   ٣٢ 
     إدغام الراء يف الراء      ٣٢ 
   إدغام  الالم يف الراء    ٣٥ 

      يف الالمإدغام الراء      ٣٥ 
   ًفتح الياء وصال   ٣٥ 

Τ⊃    بالتقليل      ٤٠ 
≤  إمالة فتحة الراء    ٤٣ 

±    إمالة فتحة الصاد واأللف     ٤٥ 



 

 ٢٤٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

≤ 
 إمالة فتحة الراء واأللف:ًوقفا 
 ة والفتح اإلمال: وجهان: ًوصال  ٤٦ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف   ٤٦ 
∼  إمالة فتحة الياء واأللف    ٤٧ 
∼  إمالة فتحة الياء واأللف    ٤٨ 

 بدل التاءبالياء   ٥٣ 
  ًإبدال اهلمزة ياء   ٥٦ 

   ختفيف السني    ٥٧ 
   ضم اهلمزة وحذف األلف   ٥٨ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٥٩ 
  ًإبدال اهلمزة ياء   ٦٠ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦١ 
≤   إمالة فتحة الراء    ٦٢ 

⁄     وااللفإمالة فتحة الراء     ٦٢ 

   
مهزة وصل تسقط عند الوصل بام قبلها  

 ًوتكرس ابتداء
   ٦٣ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦٤ 

      يف الراء الراء إدغام      
٦٥+ 
٦٦ 

 سكان الياءإ   ٦٩ 
   إدغام الالم يف الراء    ٧١ 



 

 ٢٥٠  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧٤ 
 ⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ٧٦ 
   إدغام الالم يف الراء    ٧٩ 

     كرس الالم      ٨٣ 
  فتح القاف   ٨٤ 

     إدغام  الالم يف الالم 
   

  
٨٤+ 
٨٥ 

   إدغام امليم يف امليم    ٨٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

٢ 

Τ⊃   بالتقليل     ٣ 
    إسكان امليم مع اإلخفاء     ٣ 

      إدغام اهلاء يف اهلاء        ٤ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٥ 

  إدغام القاف يف الكاف   ٦ 
    إدغام الالم يف الالم      ٦ 

  إدغام القاف يف الكاف   ٦ 



 

 ٢٥١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    إسكان اهلاء     ٧ 
≤  إمالة فتحة الراء   ٧ 
      الالمإدغام الالم يف      ٨ 

   فتح الياء    ٨ 
    إدغام الكاف يف القاف      ٨ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٨ 
∼     بالتقليل       ١٠ 

   ًً ًفتح الياء  وصال   ١٣ 
   ًمزة ياء إبدال اهل    ١٥ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٦ 
⁄    إمالة فتحة الراء    ١٧ 

 ⇒       إمالة فتحة النون واأللف 
 ثم إدغام الراء يف الالم      

١٩/ 
٢٠ 

⁄     إمالة فتحة الراء     ٢١ 
 ≤   إمالة فتحة الراء     ٢١ 

   إسكان اهلاء   ٢٢ 
     إدغام الالم يف الالم      ٢٤ 

∼     بالتقليل       ٢٦ 
   إدغام الراء يف الالم     ٢٦ 
      إدغام الدال يف الضاد       ٢٧ 

    ألف بعد السني  وكرس الالم    ٢٩ 



 

 ٢٥٢  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

     إدغام امليم يف امليم      ٣٢ 
  

   
 إدغام الباء يف الباء  

   
٣٢ 

     إدغام الذال يف اجليم      ٣٢ 
    إدغام امليم يف امليم     ٣٢ 

 ∇   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٣٢ 
        تنوين ضم وفتح الراء مشددة وضم اهلاء       ٣٨ 

     
    

ام وفتح التاء الثانية تنوين ضم مع اإلدغ
 وضم اهلاء

   
   

٣٨ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٠ 
≤    واأللفإمالة فتحة الراء     ٤٢ 
     إدغام التاء يف اجليم      ٤٤ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٤٥ 
   إسكان امليم مع اإلخفاء    ٤٦ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٢ 
     إسكان الياء     ٥٣ 

    كرس النون     ٥٣ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٥٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٥ 



 

 ٢٥٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      إدغام الباء يف الباء       ٥٥ 
  إدغام الالم يف الالم    ٥٧ 

     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٥٧ 
≤ تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء    ٥٨ 

    إدغام الدال يف اجليم      ٥٩ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٩ 

≤     
 ًمع اإلمالة وقفاإدغام  التاء يف التاء 

 الفتح .٢إمالة الراء .١ وجهان ًصالوو     ٦٠ 

    إدغام امليم يف امليم     ٦٠ 
     إدغام القاف يف الكاف     ٦٢ 

  إسكان اهلاء   ٦٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦٤ 

≤ حة الراء إمالة فت   ٦٨ 
     إدغام الراء يف الراء     ٦٩ 

  إسكان اهلاء   ٧٠ 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٧٠ 

   تشديد التاء    ٧١ 
   إدغام الالم يف الالم    ٧١ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ٧١ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧١ 



 

 ٢٥٤  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

  ًإبدال اهلمزة ياء   ٧٢ 
      إدغام التاء يف الزاي       ٧٣ 

    تشديد التاء     ٧٣ 
   إدغام الالم يف الالم    ٧٣ 

≤  تح واإلمالةالف:ًصال وجهان و،ًوقفا إمالة الراء     ٧٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 
    إدغام الالم يف الالم      ٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥ 
     

    
 إدغام الالم يف الالم

     
    

٥ 

    إدغام الذال يف التاء     ٥ 
    باهلاء وقفا ً    ٦ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٦ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٧ 

      إدغام  الراء يف الالم       ٧ 
  ِ    ًكرس امليم وصال       ٩ 

     إدغام الذال يف التاء       ١٠ 



 

 ٢٥٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ًدال اهلمزة واوا إب    ١٢ 

     
 إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي

  ثم إدغام الالم يف الالم     ١٣ 

      إدغام التاء يف الذال        ١٥ 

    إمالة فتحة اهلاء و األلف     ١٦ 

    اهلاء يف اهلاءإدغام      ٢٠ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٢ 

   إسكان السني    ٢٢ 

♠ بالتقليل  ٢٣ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٥ 

♠ بالتقليل  ٢٦ 

  ًفتح الياء وصال   ٢٦ 

   فتح الواو دون مهزة قبلها    ٢٦ 

♠ بالتقليل  ٢٧ 

   إدغام الذال يف التاء    ٢٧ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٧ 

      إدغام الالم يف الراء      ٢٨ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٨ 



 

 ٢٥٦  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

     إدغام الدال يف اجليم       ٢٨ 

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

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٩ 

 ⁄  إمالة فتحة الراء    ٢٩ 

  ًفتح الياء وصال   ٣٠ 

 ًمزة ألفاإبدال اهل   ٣١ 

    إدغام الدال يف الظاء     ٣١ 

  ًفتح الياء وصال   ٣٢ 
      إدغام الدال يف اجليم        ٣٤ 
     إدغام الكاف يف القاف      ٣٤ 

      تنوين الباء    ٣٥ 
 ‰  إمالة فتحة الباء واأللف   ٣٥ 

   ًفتح الياء  وصال    ٣٦ 
  ضم العني   ٣٧ 

♠ بالتقليل  ٣٧ 

     يف الالمن إدغام النو      ٣٧ 

  فتح الصاد   ٣٧ 
    ًبالياء وصال    ٣٨ 



 

 ٢٥٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

∼      بالتقليل       ٣٩ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف     ٣٩ 

 ‘  بالتقليل    ٤٠ 

  إسكان اهلاء   ٤٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٤٠ 

   الياء وفتح اخلاءضم   ٤٠ 

       
 إدغام امليم يف امليم
 ً ثم فتح الياء وصال      ٤١ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤١ 

 ⊃     
 إمالة فتحة الفاء واأللف
  ثم إدغام الراء يف الالم       

٤٢ +
٤٣ 

∼     بالتقليل       ٤٣ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٣ 

    إدغام الالم يف الالم     ٤٤ 

   ًفتح الياء وصال    ٤٤ 

   
 . وضم اخلاءبدل القطعهبمزة وصل 

ُأدخلوا(ويبدأ هبا هبمزة مضمومة  ُ ْ ُ(    ٤٦ 

 ⇒    املوضعني  ( إمالة فتحة النون واأللف(    )٤٧ )ًمعا 

  إسكان امليم مع اإلخفاء    ٤٨ 



 

 ٢٥٨  أيب عمرو البرصي رواية السويس عن

 ⇒        
  

 إمالة فتحة النون واأللف
  ثم إدغام الراء يف الالم

 يماء يف اجلتثم إدغام ال

       
  

٤٩ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٠ 

   إسكان السني    ٥٠ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٠ 

      
 إدغام الراء يف الراء 
  ثم إسكان السني    ٥١ 

∼    يل بالتقل       ٥١ 
    بالتاء بدل الياء   ٥٢ 
Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف   ٥٢ 
♠ ًبالتقليل وقفا  ٥٣ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ٥٤ 
     

   
 إدغام الراء يف الالم

     
   

٥٥ 

|  إمالة فتحة الكاف واأللف    ٥٥ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٥٦ 

      إدغام الراء يف الالم 
    

   
٥٦+ 
٥٧ 

   بالياء بدل التاء    ٥٨ 



 

 ٢٥٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ًمزة واواإبدال اهل   ٥٩ 

    إدغام الالم يف الراء     ٦٠ 

    إدغام الالم يف الالم     ٦١ 

     إدغام الالم يف الالم      ٦١ 

     إدغام القاف يف الكاف     ٦٢ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٦٢ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٦٣ 

    إدغام الالم يف الالم     ٦٤ 

   إدغام القاف يف الكاف    ٦٤ 

       لاذ يف الءاتإدغام ال         ٦٤ 

  إدغام القاف يف الكاف   ٦٧ 

   إدغام  الالم يف الالم    ٦٨ 

    إسكان السني     ٧٠ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٧٢ 

  إدغام الالم يف الالم   ٧٣ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٧٤ 

     ًإبدال اهلمزة ياء     ٧٦ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٧٨ 



 

 ٢٦٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إسقاط اهلمزة األوىل     ٧٨ 

    إدغام الالم يف الالم     ٧٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٧٩ 

   إسكان السني    ٨٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨٤ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨٥ 

  باهلاء وقفا ً   ٨٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٧ 

• تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٩ 
     اهلاءإسكان     ١١ 
    إدغام  الالم يف الالم      ١١ 

       ًإبدال اهلمزة ياء: ًوصال        ١١ 
∼     بالتقليل       ١٢ 

    إدغام الذال يف اجليم      ١٤ 
   اءإسكان احل    ١٦ 
∼     بالتقليل       ١٦ 



 

 ٢٦١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٩ 
     إدغام القاف يف الكاف     ٢١ 

  إسكان اهلاء   ٢١ 
  إدغام القاف يف الكاف   ٢١ 

  ِ   امليم وصالكرس ً      ٢٥ 
     ًإبدال اهلمزة الثانية واوا       ٢٨ 

     إدغام  الراء يف الالم       ٢٨ 
      إدغام  الدال يف اجليم        ٢٨ 

    إسكان الراء     ٢٩ 
  

      
 ً وصالكرس امليم

  
      

٣٠ 

    إدغام  النون يف النون 
  

 

٣٠+ 
٣١ 

∼     بالتقليل       ٣١ 

       إدغام  النون يف النون       
٣١+ 
٣٢ 

         إدغام  النون يف النون         ٣٦ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٣٦ 

      إدغام  الراء  يف الالم       ٣٧ 
    إمالة فتحة اهلاء واأللف    ٣٨ 



 

 ٢٦٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

≤    
 إمالة فتحة الراء واأللف:ًفا وق

  إمالة.٢فتح .١: ًوصال وجهان     ٣٩ 

�   بالتقليل      ٣٩ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٤٠ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٠ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٤٠ 

      إدغام  الراء  يف الالم      ٤١ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٢ 
    إدغام  الالم  يف الالم    ٤٣ 
     إدغام  الالم  يف الالم     ٤٣ 

  σ تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال   σ  ٤٤ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٤٤ 

  إسكان اهلاء   ٤٤ 
♠ ًبالتقليل وقفا  ٤٥ 
       إدغام  الفاء  يف الفاء       ٤٥ 

     
     

  بحذف األلف
 والوقف عليها باهلاء   ٤٧ 

 ‘  بالتقليل    ٤٧ 
     إدغام  الدال  يف الضاد     ٥٠ 

   ًفتح الياء وصال    ٥٠ 
⇒  بالتقليل    ٥٠ 



 

 ٢٦٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    إدغام  النون  يف الالم    ٥٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 
  إسكان اهلاء   ٤ 

   نون ساكنة بدل التاء وطاء مكسورة خمففة      ٥ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٥ 

 ≤  إمالة فتحة الراء واأللف     ٧ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء      ٩ 

   يف املوضعني(إسكان اهلاء(   ٩ 
�   بالتقليل      ٩ 

    إدغام الالم يف الالم     ١١ 
   إسكان اهلاء   ١١ 

      إدغام الراء يف الالم       
١١+ 
١٢ 

♠  بالتقليل   ١٣ 
♥  بالتقليل   ١٣ 

    
    

 إدغام الباء يف الباء    
    

١٧ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ١٨ 



 

 ٢٦٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  إسكان اهلاء   ١٩ 

∼    قليل بالت       ٢٠ 

 إسكان اهلاءو ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٠ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢١ 

     إدغام الالم يف الالم      ٢١ 

≤ 

    
 إمالة فتحة الراء واأللف :ًوقفا 

 ةإمال.٢فتح .١: ًوصال وجهان
  

    
٢٢ 

   إسكان اهلاء ثم إدغام الواو يف الواو    ٢٢ 

  
فتح  الياء وإسكان الباء  وضم الشني 

 وختفيفها  ٢٣ 

Š    بالتقليل      ٢٣ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء      ٢٤ 

  إسكان اهلاء   ٢٥ 

     إدغام امليم يف امليم      ٢٥ 

  ًإبدال التاء ياء   ٢٥ 

   إسكان النون خمفاة وكرس الزاي خمففة    ٢٧ 

     

 …    

 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 سهيلهات.٢     ٢٧ 



 

 ٢٦٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   املوضعني(إسكان اهلاء(   ٢٨ 

    خمففةإسكان النون وكرس الزاي    ٢٨ 

      إدغام  الراء يف الراء       ٢٨ 

  إسكان اهلاء   ٢٩ 

   ًبالياء وصال   ٣٢ 

 ‰   الباء واأللفإمالة فتحة     ٣٣ 

∼     بالتقليل       ٣٦ 
 ⁄  واأللفالراءإمالة فتحة     ٣٨ 

≤  
    

 إمالة فتحة الراء واأللف :ًوقفا 
 إمالة.٢فتح .١: ًوصال وجهان

   
    

٤٤ 

≤  واأللفالراء ة فتحة إمال    ٤٥ 

    
 ًإبدال اهلمزة الفا  
 إدغام  الياء يف الياء ثم     ٤٧ 

     
  …     

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم      ٤٩ 

     إدغام  الالم يف الراء      ٥١ 
     

     … 
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم       ٥١ 



 

 ٢٦٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٧ 

     إدغام الالم يف الالم     ١٠ 

  كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها   ١٠ 
      إدغام الالم يف الالم       ١٠ 
      الالم إدغام الالم يف       ١٢ 

       إدغام امليم يف امليم        ١٢ 
      إدغام الراء يف الالم      ١٣ 

  إسكان اهلاء   ١٧ 

  
   خمفاةفتح الياء وإسكان النون
 وختفيف الشني   ١٨ 

  إسكان اهلاء   ١٨ 
   ’  واأللفالثاءإمالة فتحة      ٢٢ 
   ’  واأللفالثاءإمالة فتحة      ٢٣ 

  وإسكان الالمبضم القاف وحذف األلف    ٢٤ 
   ًإبدال اهلمزة ياء    ٢٤ 
   يف املوضعني ( ًباهلاء وقفا(  ) ٣٢ )ًمعا 

∼     بالتقليل       ٣٢ 



 

 ٢٦٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  مقلقلةفتح السني وإسكان القاف    ٣٣ 
   ختفيف امليم    ٣٥ 

∼     بالتقليل       ٣٥ 

      إدغام  النون يف النون      ٣٦ 

  إسكان اهلاء   ٣٦ 

    كرس السني     ٣٧ 

    ًإبدال اهلمزة ياء   ٣٨ 

   إسكان السني    ٤٥ 

♠ بالتقليل  ٤٦ 

    إدغام الالم يف الراء     ٤٦ 

   الوقف باأللف    ٤٩ 

    ًالياء وصال فتح    ٥١ 

    ًفتح السني وزاد ألفا بعدها    ٥٣ 

     إدغام امليم يف امليم       ٥٧ 

  σ تسهيل اهلمزة الثانية    ٥٨ 

      ًبالياء وصال    ٦١ 

♥ بالتقليل  ٦٣ 

   
 إدغام الدال يف اجليم
  ًوإبدال اهلمزة ياء   ٦٣ 



 

 ٢٦٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    إدغام  النون يف الالم    ٦٣ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٦٤ 

      إدغام اهلاء يف اهلاء         ٦٤ 
  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٦ 

    ًوقفاوً  وصالإثبات الياء ساكنة    ٦٨ 
    حذف اهلاء من آخره    ٧١ 

   إدغام الثاء يف التاء     ٧٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٧٣ 

    إدغام الكاف يف القاف     ٧٧ 

     
 إدغام الدال يف اجليم

 ً ياءوإبدال اهلمزة
     ٧٨ 

   كرس السني    ٨٠ 
  بالتقليل   ٨٠ 

   إسكان السني    ٨٠ 
  املوضعني (ن اهلاءإسكا(  ) ٨٤ )ًمعا 

       وىل إسقاط اهلمزة األ        ٨٤ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٨٧ 
   فتح الالم وضم اهلاء   ٨٨ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٨٨ 



 

 ٢٦٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 

    إدغام القاف يف الكاف     ٤ 

     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٦ 

 ضم الباء  ٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٠ 

 ًل اهلمزة واوا إبدا   ١٢ 

≤  الراء إمالة فتحة   ١٣ 

      ادغام الدال يف اجليم       ١٣ 

⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ١٦ 

   ًً ًفتح الياء وصال   ١٩ 

  ء إدغام الذال يف التا    ٢٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٢١ 

       إدغام الراء يف الراء        ٢٤ 

  ِ      ًكرس امليم وصال        ٢٩ 

Τ√  بالتقليل    ٣٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٦ 



 

 ٢٧٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٤٢ 

   ًوقفا باهلاء    ٤٣ 

   ًإبدال الياء تاء    ٤٥ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٨ 

Τ√  بالتقليل    ٥٦ 

 
 اآلية رواية حفص ــــــــــــــانالبيـــــــ السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣ 

    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٥ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٦ 

   إدغام امليم يف امليم    ٩ 

    إبدال الواو مهزة     ٩ 
  تنوين كرس بدل تنوين الضم   ١١ 

     إدغام  الراء يف الالم      ١٢ 
      إدغام  الراء يف الالم       ١٣ 

      إدغام  الراء يف الالم       ٢٠ 
        

  
  إدغام التاء يف السني

 حتنوين ضم بدل تنوين الفتو
     

  
٢١ 



 

 ٢٧١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    إدغام اهلاء يف اهلاء      ٢٣ 
  تشديد الذال    ٢٣ 
∼     بالتقليل       ٢٤ 

   ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً      ٢٥ 
≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٢٨ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٤ 
  إدغام الذال يف التاء    ٣٥ 

        إدغام اهلاء يف اهلاء 
 إبدال الواو مهزة ثم      ٣٥ 

∼     بالتقليل       ٣٥ 
  إسكان اهلاء   ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

š  بالتقليل  ١ 

     إدغام امليم يف امليم       
٢+ 
٣ 

      
  

ًإبدال اهلمزة ياء وصال ً       
   

٤ 

   إمالة فتحة الكاف واأللف     ٦ 
⁄     واأللفإمالة فتحة الراء    ٨ 



 

 ٢٧٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٨ 

  إسكان اهلاء   ٨ 

     إدغام الدال يف الشني      ١٠ 

♠  بالتقليل   ١٢ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ١٢ 

  
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني دون 

 ألف بعدها    ١٥ 

    يف املوضعني( فتح الكاف(    ) ١٥ )ًمعا 

   إدغام الالم يف الراء    ١٥ 

    ًإبدال النون ياء مضمومة     ١٦ 

  ضم النون   ١٦ 

     ًإبدال النون ياء مضمومة      ١٦ 

    إدغام الالم يف الالم      ١٧ 

 التنوين وكرس الفاءحذف   ١٧ 

     كرس امليم      ١٨ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٠ 

∼     بالتقليل       ٢٠ 

  ًفتح الياء وصال   ٢١ 

    ًإبدال اهلمزة ياء    ٢٢ 



 

 ٢٧٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٢ 

   إسكان الباء وختفيف الالم    ٢٣ 
    فتح الياء وصال ً     ٢٣ 

 ⁄   واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٣ 
      إدغام  الراء يف الراء       ٢٥ 

≤ إمالة فتحة الراءتاء مفتوحة بدل الياء و    ٢٥ 
    فتح النون    ٢٥ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٧ 
     إدغام الذال يف الصاد      ٢٩ 

♠ بالتقليل  ٣٠ 
     إدغام  الراء يف الالم      ٣١ 

          إسقاط اهلمزة األوىل 
    

     
٣٢ 

�   بالتقليل     ٣٣ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٣٤ 
      إدغام الباء يف الباء       ٣٤ 
     إدغام امليم يف امليم      ٣٥ 

 واأللفاءإمالة فتحة اهل    ٣٥ 



 

 ٢٧٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

خ 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إسكان اهلاء   ٢ 

 ∇   إمالة فتحة الكاف واأللف      ١٠ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١١ 

     

   
 إدغام التاء يف اجليم

     

   
١٢ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٢ 

   ًا إبدال اهلمزة ألف    ١٢ 

   الوقف عىل الياء ساكنة دون نون     ١٣ 

    إدغام  الراء يف الالم     ١٣ 

   إدغام  النون يف الالم    ١٤ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٥ 

   يف القافإدغام الكاف    ١٦ 

     إدغام امليم يف امليم      ١٦ 

    بالتقليل     ١٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٨ 

    إدغام الدال يف اجليم     ١٨ 



 

 ٢٧٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     األوىل إسقاط اهلمزة       ١٨ 
≤  واأللفإمالة فتحة الراء     ١٨ 
     

   
  إدغام الراء يف الالم     

   
١٩ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ١٩ 

      ًا إبدال اهلمزة واو       ١٩ 

       إدغام امليم يف امليم        ١٩ 

      إدغام التاء يف السني       ٢٠ 
    إدغام التاء يف السني     ٢٠ 
       يف الراءإدغام  الالم      ٢٠ 

 Š   إمالة فتحة الباء واأللف     ٢٥ 
    إدغام  النون يف الالم     ٢٥ 
    إدغام  الالم يف الالم     ٢٥ 

    ضم اهلمز وكرس الالم ثم ياء مفتوحة     ٢٥ 
   فتح اهلمزة    ٢٦ 

∧  بالتقليل    ٣٠ 
    إدغام  النون يف الالم     ٣٢ 

∼    بالتقليل       ٣٦ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٦ 

  ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٦ 



 

 ٢٧٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

† تسهيل اهلمزة    ٣٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

     إدغام الراء يف الالم        ٢ 
   إدغام امليم يف امليم     ٢ 

    ًال اهلمزة واوا إبد     ٤ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥ 
      

   
 ًإبدال اهلمزة واوا 
 ثم إدغام التاء يف اجليم

      
   

٥ 

   واو مديةثم ضم السني      ٦ 
   ًإبدال اهلمزة واوا وبالياء بدل التاء     ٩ 

     
    

    

 بالياء بدل التاء فيهن
     

    
   

٩ 

   كرس اهلاء    ١٠ 
     ًإبدال اهلمزة واوا      ١٠ 
    إدغام  الالم يف الالم     ١١ 

          إدغام الراء يف الالم         ١١ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ١٣ 



 

 ٢٧٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ∇   واأللف إمالة فتحة الكاف     ١٣ 
        إدغام الراء يف الالم       ١٤ 

      إدغام الباء يف امليم     ١٤ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٦ 
 ًاوا إبدال اهلمزة و   ١٦ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٨ 
     إدغام امليم يف امليم     ١٨ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٠ 

     م يف الالمإدغام الال      ٢٠ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٠ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء     ٢١ 
  إسكان اهلاء   ٢٤ 

    بالياء بدل التاء    ٢٤ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٥ 

     ًإبدال اهلمزة واوا      ٢٥ 

    إدغام الذال يف اجليم     ٢٦ 
  ِ     ًكرس امليم وصال       ٢٦ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٦ 



 

 ٢٧٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   بالتقليل    ٢٦ 
    إدغام الدال يف الصاد     ٢٧ 

ÿ  ًإبدال اهلمزة واوا والتقليل    ٢٧ 
     إدغام امليم يف امليم     ٢٧ 
      إدغام الالم يف الراء       ٢٨ 

 ⊃     
 فتحة الكاف واأللفإمالة 

  ثم إدغام الراء يف الراء     ٢٩ 

  ≤ واأللفإمالة فتحة الراء       ٢٩ 
∧  بالتقليل    ٢٩ 

    إدغام الدال يف الذال      ٢٩ 
 ⁄   واأللفإمالة فتحة الراء      ٢٩ 

      إدغام اجليم يف الشني       ٢٩ 
 ِ      ًكرس امليم وصال       ٢٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 بالتقليل   ٣ 
     إدغام الراء يف الالم      ٧ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٩ 
  Ÿ   بالتقليل       ٩ 

≤  إمالة فتحة الراء واأللف    ٩ 



 

 ٢٧٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 …     تسهيل اهلمزة الثانية        ٩ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠ 

       
 إدغام الباء يف الباء
 ً ثم إبدال اهلمزة ياء

       ١١ 

       إدغام الباء يف الفاء        ١١ 

     
 ًإبدال اهلمزة ألفا  

 الالم يف الالمثم إدغام      ١٢ 

‘  بالتقليل    ١٣ 

         إدغام الالم يف الالم           ١٣ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ١٤ 

    
   

 مهزة ساكنة بعد الياء
 ً ا يبدهلا ألف   ١٤ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٥ 

     إدغام امليم يف امليم      ١٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

• مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٣ 
    امليمضم    ٣ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف     ٨ 
      إدغام امليم يف امليم     ١٦ 



 

 ٢٨٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام التاء يف السني      ١٩ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء       ٢٣ 

 ⊃ لة فتحة الفاء وااللف  إما   ٢٤ 
   إدغام الالم يف الالم    ٢٨ 

    إدغام الالم يف الالم      ٢٩ 

   إدغام الالم يف الالم    ٣٠ 

   ًإبدال اهلمز ألفا    ٣٠ 
≤  واأللفالة فتحة الراء إم     ٣٧ 

  إسكان اهلاء   ٣٧ 
    إدغام الكاف يف القاف     ٣٩ 

     ًبالياء وصال     ٤١ 
   إدغام  النون يف النون    ٤٣ 
     اءإسكان امليم مع اإلخف      ٤٥ 

 ‰    إمالة فتحة الباء وااللف   ٤٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

        إدغام  التاء يف الذال        ١ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٩ 

     إدغام الكاف يف القاف       ١٠+٩ 



 

 ٢٨١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٣ 

™♠     إمالة فتحة احلاء وااللف     ١٨ 

    إدغام  الثاء يف الضاد    ٢٤ 

     يف الدالإدغام الذال     ٢٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٧ 

    إدغام الكاف يف القاف     ٣٠ 

   ءار يف المالإدغام ال    ٣٠ 

     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٣٠ 

    ًزة واوا إبدال اهلم     ٣٥ 

♠  بالتقليل   ٣٨ 

  إسكان اهلاء   ٤٠ 

  ِ    كرس امليم      ٤١ 

      إدغام امليم يف امليم      
٤١+ 
٤٢ 

  إدغام الالم يف الالم   ٤٣ 

   إدغام الراء يف الراء     ٤٤ 

 ِ  كرس امليم   ٤٦ 

  تشديد الذال    ٤٩ 

≤  واأللفالراءإمالة فتحة     ٥٥ 



 

 ٢٨٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٥ 
    دغام اهلاء يف اهلاءإ     ٥٨ 
 ِ  ًكرس امليم وصال    ٦٠ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ١٣ 

       
وىل هبمزة قطع مفتوحة وإسكان التاء األ

  والعني ونون مفتوحة بدل التاء ثم ألف      ٢١ 

   ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء    ٢١ 
   ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء     ٢١ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٣ 

  ون تنوينًفتح الواو وصال د   ٢٣ 

  
 

 
  ٢٣ 

  ًإبدال اهلمزة األوىل واوا   ٢٤ 
     إدغام اهلاء يف اهلاء     ٢٨ 

   باهلاء وقفأ    ٢٩ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا       ٣٢ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٣٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٤ 



 

 ٢٨٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام  النون يف الراء     ٣٧ 

      وجه واحد فقط  بالصاد      ٣٧ 
    ًدال اهلمزة ألفا إب    ٣٨ 

     فتح الياء    ٤٥ 
           إدغام الراء يف الالم       ٤٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  بالتقليل   ١ 
  قليلبالت   ٢ 

    بالتقليل     ٣ 
š  بالتقليل   ٤ 

   بالتقليل    ٥ 
    بالتقليل     ٦ 

  إسكان اهلاء   ٧ 
∏   بالتقليل      ٧ 

 1  بالتقليل     ٨ 
 ⇓  بالتقليل     ٩ 

š   بالتقليل    ١٠ 
Κ…  إمالة فتحة اهلمزة واأللف   ١١ 



 

 ٢٨٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

≤  واأللفالراء إمالة فتحة   ١٢ 
∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف    ١٣ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ١٣ 
  بالتقليل    ١٤ 

;   التقليلًإبدال اهلمزة ألفا و    ١٥ 
∋    الثانية ( بالتقليل(    ١٦ 

) بالتقليل   ١٧ 
Κ…  إمالة فتحة اهلمزة واأللف   ١٨ 

 ⁄     واأللفإمالة فتحة الراء     ١٨ 
∞   لتقليلبا     ١٩ 

≤    واأللفإمالة فتحة الراء     ٢٠ 
 ‘  بالتقليل    ٢١ 

3 بالتقليل  ٢٢ 
       إدغام الدال يف اجليم        ٢٣ 

 ِ Ÿ    
 ًكرس امليم وصال
 مع التقليل     ٢٣ 

⇒   بالتقليل     ٢٤ 
1   بالتقليل    ٢٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٦ 
Ì    بالتقليل     ٢٦ 



 

 ٢٨٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٧ 
        اء إدغام التاء يف الت         ٢٧ 

 ‘  بالتقليل    ٢٧ 
∼    بالتقليل      ٢٩ 

     املوضعني(إسكان امليم مع اإلخفاء(      ٣٠ 
  إسكان اهلاء   ٣٠ 

Ÿ  بالتقليل    ٣٠ 
⇒  وقفايلبالتقل ً    ٣١ 

    إسكان امليم مع اإلخفاء     ٣٢ 
    إسكان امليم مع اإلخفاء     ٣٢ 

 ⊆  بالتقليل     ٣٢ 
 1 بالتقليل     ٣٣ 

Ÿ  بالتقليل    ٣٤ 
   اهلاءإسكان    ٣٥ 

≤  واأللفالراء إمالة فتحة   ٣٥ 
♠ بالتقليل  ٣٦ 

 4  بالتقليل    ٣٧ 
≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ٣٨ 

⊕  بالتقليل    ٣٩ 
≤  واأللفالراء إمالة فتحة    ٤٠ 



 

 ٢٨٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

4   بالتقليل     ٤١ 
    بالتقليل      ٤٢ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٤٣ 
∇  بالتقليل     ٤٣ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٤٤ 
∼   بالتقليل     ٤٤ 

 ‘  بالتقليل     ٤٥ 
⇒  بالتقليل    ٤٦ 

   فتح الشني وبعدها ألف ممدودة ثم مهزة     ٤٧ 
 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف     ٤٧ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٤٨ 
⇒   بالتقليل    ٤٨ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٤٩ 
 ≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٤٩ 

  1!  
1  

1 

نقل مع ًإدغام تنوين عادا يف الم األوىل 
 حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف اهلمزة 

 مع تقليل األلف األخرية
 اء ثالثة أوجه انظر األصولوحال اإلبتد

    ٥٠ 

  تنوين الدال   ٥١ 
⊆  بالتقليل     ٥١ 

 )  بالتقليل    ٥٢ 



 

 ٢٨٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًإبدال اهلمزة واوا      ٥٣ 

   بالتقليل    ٥٣ 
∋  لتقليلبا   ٥٤ 

⁄   إمالة فتحة الراء واأللف     ٥٥ 
 1   بالتقليل    ٥٦ 

  
   

 إدغام الثاء يف التاء   
   

٥٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
       إدغام الدال يف اجليم        ٤ 

  ًبالياء وصال  ٦ 

   فتح اخلاء وألف بعدها وكرس الشني خمففة   ٧ 

  ًبالياء وصال  ٨ 
   إدغام التاء يف الثاء     ٢٣ 

 • 

 • 
تسهيل اهلمزة الثانية بدون إدخال : وجهان

 مع اإلدخال. ٢وهو املقدم     ٢٥ 

  إدغام الالم يف الالم   ٣٤ 
     إدغام الدال يف الصاد      ٣٨ 

      إدغام الدال يف اجليم       ٤١ 
   وىل اسقاط اهلمزة األ    ٤١ 



 

 ٢٨٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   إدغام  النون يف النون   ٤٤ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف    ٤٨ 

     إدغام  الدال يف الصاد     ٥٥ 

 
 اآلية رواية حفص ــــــــــــانالبيـــــــــ السويسرواية 

 �     إمالة فتحة اخلاء واأللف        ١٤ 
 ⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ١٥ 

    ضم الياء وفتح الراء     ٢٢ 
  ًإبدال اهلمزة األوىل واوا    ٢٢ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٩ 

  الوقف باأللف   ٣١ 
 ≠  إمالة فتحة الطاء واأللف     ٣٣ 

 ⇓  إمالة فتحة النون واأللف    ٣٥ 
   تنوين كرس    ٣٥ 

∧ بالتقليل   ٤١ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٤١ 

     إدغام الباء يف الباء      ٤٣ 
  

   
 إدغام  النون يف النون 

  
   

٦٦ 



 

 ٢٨٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٨ 

  يفتح الزا   ١٩ 

   ًإبدال اهلمزة األوىل واوا     ٢٣ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٥ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٥ 

•  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٤٧ 

   ضم امليم    ٤٧ 

 • تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٤٧ 

  فتح الشني   ٥٥ 

     إدغام  النون يف النون     
٥٦ 

+٥٧ 
σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٥٩ 

    ن إدغام  النون يف النو 
   

 
٥٩+ 
٦٠ 

   فتح الشني وبعدها ألف ممدودة ثم مهزة     ٦٢ 
1  بالتقليل    ٦٢ 

  تشديد الذال    ٦٢ 



 

 ٢٩٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٤ 

σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٩ 

σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٧٢ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٧٢ 

    

 
  النون إدغام  النون يف

   

  
٧٢+ 
٧٣ 

      إسكان امليم مع اإلخفاء       ٧٥ 

  باهلاء وقفا ً    ٨٩ 

      إدغام  التاء يف اجليم      ٩٤ 

  إسكان اهلاء   ٩٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 
  إسكان اهلاء   ٣ 
     إدغام امليم يف امليم      ٤ 

  إسكان اهلاء   ٤ 
   األلفإمالة فتحة اهلاء و     ٦ 



 

 ٢٩١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  إسكان اهلاء   ٦ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٨ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ٨ 

   ضم اهلمزة وكرس اخلاء    ٨ 
     ضم القاف      ٨ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٨ 
   إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    ٩ 

   حذف الواو    ٩ 
⇒   بالتقليل    ١٠ 
    ضم الفاء     ١١ 

≤ 
 إمالة فتحة الراء واأللف :ًوقفا 
 إمالة.٢فتح.١: وجهان :ًوصال  ١٢ 

    ًواوا  إبدال اهلمزة     ١٢ 
       ًإبدال اهلمزة واوا       ١٢ 

≤  واأللفإمالة فتحة الراء   ١٢ 
      إدغام الباء يف الباء       ١٣ 
    وىل إسقاط اهلمزة األ     ١٤ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ١٥ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٥ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ١٥ 



 

 ٢٩٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٦ 
   تشديد الزاي    ١٦ 
  ِ     كرس امليم       ١٦ 

∼     املوضعني ( بالتقليل(     )٢٠  )ًمعا 
⁄    واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٢١ 

       إدغام امليم يف امليم        
٢١+ 
٢٢ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٣ 
   مهزة قطع دون ألف بعدها   ٢٣ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٤ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٢٤ 

    إسكان السني     ٢٥ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٥ 
 ’  الثاء واأللفإمالة فتحة    ٢٧ 
    إسكان السني     ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة الفا    ٢٧ 
♥ ًبالتقليل وقفا   ٢٧ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٨ 
    إدغام  الراء يف الالم     ٢٨ 



 

 ٢٩٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٩ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
    إدغام الدال يف السني     ١ 

   
فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 

 دون ألف بينهام   ٢ 

•  
   

 : ويف اهلمز وجهانبحذف الياء 
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال. ١
 ً ياء  مع املد الالزم املخففاإبداهل. ٢

   ٢ 

   
فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 

 دون ألف بينهام   ٣ 

      إدغام الراء يف الراء       ٣ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥ 

     إدغام امليم يف امليم      ٧ 
 بالتقليل  ٧ 
    إدغام  النون يف النون    ٨ 

   بالتقليل    ٨ 
    ًباهلاء وقفا     ٨ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٨ 



 

 ٢٩٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

    ًباهلاء وقفا     ٩ 
   بالتقليل    ٩ 

   بالتقليل    ١٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠ 

  إدغام الالم يف الالم   ١١ 
    لفأيم دون اجلسكان إ     ١١ 

     ورة يبدأ هبمزة مكس-ني فيهاشكرس ال-      ١١ 
 بالتقليل  ١٢ 

 σ تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ١٣ 
 بالتقليل  ١٣ 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ١٧ 
  كرس السني   ١٨ 

       امليمكرس       ١٩ 
 ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٢ 

      إدغام الكاف يف الكاف       ٢٢ 
 ِ     امليمكرس     ٢٢ 

    اء يف اهلاءإدغام اهل     ٢٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 



 

 ٢٩٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ÿ  إمالة فتحة الياء واأللف    ٢ 
     إدغام الفاء يف الفاء     ٢ 
 ِ      امليمكرس      ٢ 

    فتح اخلاء وتشديد الراء    ٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢ 

±   إمالة فتحة الصاد واأللف     ٢ 
      امليمكرس      ٣ 

∼     بالتقليل       ٣ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٣ 

 ≤  إمالة فتحة الراء واأللف      ٧ 
Š    بالتقليل      ٧ 
 ÿ  إمالة فتحة الياء واأللف    ٨ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٩ 
     إدغام  الراء يف الالم      ١٠ 

  حذف الواو   ١٠ 
     إدغام  النون يف النون     ١١ 

     امليمكرس     ١١ 
≤ إمالة فتحة الراء واأللف وقفا ً   ١٤ 

Ÿ 
كرس اجليم وفتح الدال  وألف بعدها مع 

 إمالة فتحة الدال واأللف
  ١٤ 



 

 ٢٩٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 
  كرس السني   ١٤ 

 �   بالتقليل    ١٤ 

     إدغام  الالم يف الالم      ١٦ 

  ًفتح الياء وصال   ١٦ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٧ 
     إدغام  النون يف النون     ١٩ 

 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ٢٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٣ 
      إدغام  الالم يف الالم        ٢٤ 

⇒   بالتقليل    ٢٤ 

  إسكان اهلاء   ٢٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ١ 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ١ 
    إدغام الدال يف الضاد     ١ 

   ضم الياء وفتح الصاد   ٣ 
  كرس اهلمزة   ٤ 



 

 ٢٩٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة        ٤ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 

      إدغام  الراء يف الراء        ٥+٤ 
     إدغام  الراء يف الالم      ٥ 

  كرس اهلمزة   ٦ 
    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٦ 

 ÿ إمالة فتحة الياء واأللف    ٨ 
 ÿ إمالة فتحة الياء واأللف    ٩ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ١٠ 
      إسكان امليم مع اإلخفاء       ١٠ 

   ًة واوا إبدال اهلمز     ١٠ 

 ⊃    إمالة فتحة الفاء وااللف 
  ثم إدغام الراء يف الالم     ١٠ 

   فتح امليم وتشديد السني    ١٠ 
    إسكان امليم مع اإلخفاء     ١٠ 

 ⊃    لفاء وااللف إمالة فتحة ا    ١١ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ١١ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ١٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٢ 
       إدغام  الراء يف الالم       ١٢ 



 

 ٢٩٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 

♠ بالتقليل  ٥ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٥ 

♥ ًبالتقليل وقفا  ٦ 

 ⁄   إمالة فتحة الراء واأللف     ٦ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦ 

  فتح الياء   ٦ 

     إدغام امليم يف امليم      ٧ 

⁄   إمالة فتحة الراء واأللف    ٧ 

  إسكان اهلاء   ٧ 

 ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  ٨ 

   الراء وضم اهلاءفتح  ٨ 

      إدغام الالم يف الراء       ٩ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ١١ 

      إدغام  الراء يف الالم      ١٢ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف     ١٣ 



 

 ٢٩٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٣ 

   
تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ اجلاللة 

 ١٤  مع اإلدغام) هللا(بالالم 

♥ ًبالتقليل وقفا  ١٤ 
    إدغام  النون يف النون    ١٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
     إدغام  الالم يف الالم      ٢ 

  إسكان اهلاء   ٣ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 

      إدغام امليم يف امليم       
٤+ 
٥ 

⁄      
 إمالة فتحة الراء واأللف 

 إظهار.٢ إدغام  التاء يف الثاء.١: وجهان ثم       ٥ 

∧   إمالة فتحة امليم واأللف     ٥ 
  ًإبدال اهلمزة ياءا   ٥ 
    إدغام  الواو يف الواو     ١١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

      إدغام  العني يف العني       ٣ 



 

 ٣٠٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 إسكان الشني  ٤ 

  كرس السني   ٤ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٤ 

  إدغام الالم يف الالم   ٥ 

      إدغام  الراء يف الالم      ٥ 

       إدغام  الراء يف الالم       ٦ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ٨ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٠ 

  واو بعد الكاف وفتح النون    ١٠ 

     إسقاط اهلمزة األوىل       ١١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 
  إدغام القاف يف الكاف   ٢ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٢ 
     إدغام امليم يف امليم      ٤ 
     إدغام امليم يف امليم      ٤ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥ 



 

 ٣٠١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦ 
   إسكان السني    ٦ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٩ 
 ⇒   إمالة فتحة النون واأللف     ١٠ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ١٠ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ١١ 

     إدغام الواو يف الواو       ١٣ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٣ 

      إدغام  الراء يف الالم      ١٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ١ 

    ءإدغام الدال يف الظا     ١ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢ 

   إسكان اهلاء   ٣ 

  بتنوين الضم   ٣ 

    فتح الراء وضم اهلاء     ٣ 

    إدغام الدال يف اجليم     ٣ 



 

 ٣٠٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

•  

   

 :جهان ويف اهلمز وبحذف الياء 
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال. ١
 ً ياء  مع املد الالزم املخففاإبداهل. ٢

     
 )يف املوضعني(

٤ 

     إدغام  الثاء يف السني      ٦ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦ 

≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٦ 

   الوقف عىل الياء ساكنة دون نون     ٨ 

     إدغام  الراء يف الراء      ٨ 

      فتح الياء       ١١ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ١١ 

  
 آليةا واية حفصر البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    إدغام امليم يف امليم     ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 

    إدغام الدال يف الصاد     ٤ 
    تشديد الظاء    ٤ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٤ 

    واوا إبدال اهلمزة ً     ٤ 
  إظهار.٢إدغام القاف يف الكاف .١:وجهان   ٥ 



 

 ٣٠٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   فتح الباء وتشديد الدال    ٥ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٥ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٦ 
      لراء يف الالم إدغام  ا       ٨ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٩ 
   ًإبدال اهلمزة ياء   ٩ 
   
   

 ًباهلاء وقفا  فيهام   
   

١٠ 

   ًباهلاء وقفا    ١١ 
  ًباهلاء  وقفا   ١٢ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إسكان اهلاء   ١ 

  إسكان اهلاء   ٢ 

  ≤ واأللفإمالة فتحة الراء      ٣ 

  ≤ إدغام الالم يف التاء مع إمالة فتحة الراء     ٣ 

  إسكان اهلاء   ٤ 

      إدغام الدال يف الزاي       ٥ 

∼    بالتقليل      ٥ 



 

 ٣٠٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٦ 

     إسكان اهلاء    ٧ 

     إدغام الدال يف التاء      ٨ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨ 

     إدغام الدال يف اجليم      ٩ 

    إدغام امليم يف امليم     ١٤ 

  إسكان اهلاء   ١٤ 

    إدغام الالم يف الالم     ١٥ 

σ  اإلدخالمع تسهيل اهلمزة الثانية   ١٦ 

     مفتوحةًالثانية ياءاهلمزة بدال إ       ١٦ 

     مفتوحةً الثانية  ياء اهلمزةبدالإ        ١٧ 

    إدغام  النون يف النون    ١٨ 

   إسكان الراء   ٢٠ 

   إدغام القاف يف الكاف    ٢١ 

     إدغام الالم يف الالم       ٢٣ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٨ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٠ 



 

 ٣٠٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص ـــــــانالبيــــــــــــــ السويسرواية 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٧ 

  إسكان اهلاء   ٧ 
       إسكان امليم مع اإلخفاء        ٧ 

    فتح الباء وتشديد الدال     ٣٢ 
   دغام الراء يف الالمإ     ٣٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤١ 
     إدغام الباء يف الباء      ٤٤ 

  
      

 إدغام الثاء يف السني   
      

٤٤ 

     إدغام  الراء يف الالم      ٤٨ 
  إسكان اهلاء   ٤٨ 
  إسكان اهلاء   ٤٩ 

 ±   إمالة فتحة الصاد واأللف     ٥١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

⁄  واأللفلة فتحة الراءإما    ٣ 

   إدغام التاء يف الثاء     ٤ 



 

 ٣٠٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄    الفتح واإلمالةًصال و،إمالة الراءًوقفا     ٧ 
∅   بالتقليل   ٧ 

  ≤ إدغام الالم يف التاء مع إمالة فتحة الراء     ٨ 
   كرس القاف وفتح الباء    ٩ 

       ًإبدال اهلمزة واوا        ٩ 
     إسكان اهلاء ثم إدغام الياء يف الياء      ١٦ 

   إسكان اهلاء   ٢١ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٣٣ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٧ 

     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٣٨ 
     إدغام الالم يف الراء      ٤٠ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٤١ 
  الذالتشديد     ٤٢ 
   
    

 إدغام الالم يف الالم
    

    

٤٤+ 
٤٥ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٥٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢ 



 

 ٣٠٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

         إدغام اجليم يف التاء 
      

   

٣+ 
٤ 

≤  إمالة فتحة الراء    ٧ 
0 بالتقليل   ١٥ 

  تنوين ضم   ١٦ 
 بالتقليل  ١٦ 

 1  بالتقليل     ١٧ 
∅  بالتقليل   ١٨ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٨ 
     باإلفراد-حذف األلف الثانية     ٣٣ 

     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٤٠ 
  

    
 إدغام الثاء يف السني

  
    

٤٣ 

  فتح النون وإسكان الصاد   ٤٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السنيرواية 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١ 
     إدغام الراء يف الالم      ٤ 



 

 ٣٠٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام الراء يف الالم      ٤ 

   إدغام الالم يف الراء    ٥ 

 ًفتح الياء وصال  ٦ 

       إدغام الراء يف الالم      ٧ 

 ًفتح الياء  وصال  ٩ 

  إدغام القاف يف الكاف   ١٤ 

     إدغام السني يف السني      ١٦ 

    إدغام الالم يف الالم     ١٩ 

  سكان الالمإضم الواو الثانية  و  ٢١ 

    
فتح الطاء والف بعدها ثم فتح الياء دون 

 مهزة  وال تاء وضم اهلاء    ٢٥ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٢٦ 

     إدغام الراء يف الالم      ٢٨ 

  إسكان الياء   ٢٨ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٨ 
       ًإبدال اهلمزة واوا      ٢٨ 

       ًإبدال اهلمزة واوا       ٢٨ 



 

 ٣٠٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    كرس اهلمزة    ٣ 
     إدغام الذال  يف الصاد      ٣ 

    كرس اهلمزة    ٤ 
    كرس اهلمزة    ٥ 
    كرس اهلمزة    ٦ 
   كرس اهلمزة   ٧ 
     كرس اهلمزة)  مرات٧تكررت ) (١٤(حتى آية    ٨ 

    إدغام الكاف يف الكاف     ١١ 

       ف إدغام القاف يف القا     ١١ 

       إدغام اهلاء يف اهلاء        ١٢ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ١٣ 
     إدغام الراء يف الراء    ١٧ 

   بالنون بدل الياء  ١٧ 
  ًزيادة ألف بعد القاف وفتح الالم وصال   ٢٠ 
      إدغام الالم يف الالم     ٢٥ 

   ًفتح الياء وصال    ٢٥ 



 

 ٣١٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  ًضم الواو وصال   ٣ 
  كرس الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها   ٦ 

   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٧ 
   كرس الفاء واهلاء    ٢٠ 
   كرس الثاء واهلاء     ٢٠ 
Ì  بالتقليل   ٢٠ 

    اءإدغام اهلاء يف اهل     ٢٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    كرس الراء     ٥ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٤ 
⁄  واأللف إمالة فتحة الراء   ٢٧ 

   إدغام الراء يف الالم     
٢٧+ 
٢٨ 

    إدغام الراء يف الالم      
٢٨+ 
٢٩ 



 

 ٣١١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٣١ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٣١ 

    إدغام الواو يف الواو     ٣١ 

≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ٣١ 

    
ًفتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف مهزة 

 أدبر ثم فتح الدال     ٣٣ 

Ÿ ًبالتقليل وقفا  ٣٥ 

     إدغام الراء يف الالم      
٣٦+ 
٣٧ 

   إدغام الكاف يف الكاف    ٤٢ 

    إدغام الباء يف الباء     ٤٦ 

     ًإبدال اهلمزة واوا      ٥٢ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء     ٥٦ 

  بالتقليل   ٥٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
    إسكان امليم مع اإلخفاء     ١ 

      إسكان امليم مع اإلخفاء       ٢ 



 

 ٣١٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 كرس السني  ٣ 

       إدغام العني يف العني      ٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٨ 

 بالياء بدل التاء  ٢٠ 

 بالياء بدل التاء  ٢١ 

  بال سكت وإدغام النون يف الراء   ٢٧ 

 ∏ بالتقليل    ٣١ 

 1  بالتقليل     ٣٢ 

 ≠   بالتقليل     ٣٣ 

1  بالتقليل     ٣٤ 

1  بالتقليل     ٣٥ 

 كرس السني  ٣٦ 

Ÿ ًبالتقليل وقفا  ٣٦ 

⇒    وبالتقليلبالتاء بدل الياء    ٣٧ 

 بالتقليل  ٣٨ 

‘  بالتقليل   ٣٩ 

�   بالتقليل     ٤٠ 



 

 ٣١٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    إدغام الراء يف الالم     ١ 
 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ٤ 

   إثبات األلف وقفا ً    ٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٥ 
    إدغام الباء يف الباء     ٦ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٧ 

  ساكنةًىل واواإبدال اهلمزة األو     ١٩ 

      تنوين كرس      ٢١ 
      إدغام  النون يف النون      ٢٣ 

     إدغام الراء يف الالم      ٢٤ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٢٨ 

   بدل التاءبالياء   ٣٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

         إدغام  التاء يف الذال         ٥ 
   وصال وابتداءًإبدال اهلمزة واوا مضمومة ً ً    ١١ 



 

 ٣١٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄   واأللففتحة الراءإمالة    ١٤ 

    ًإدغاما كامالإدغام القاف يف الكاف ً    ٢٠ 

≤ إمالة فتحة الراء واأللف   ٢١ 

     إدغام  الثاء يف الشني     ٣٠ 

    عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد الالم    ٣٣ 

     
 ًإبدال اهلمزة واوا 

 ثم إدغام النون يف الالم     ٣٦ 

  إدغام الالم يف الالم   ٤٨ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
       إدغام الالم يف الالم        ١٠ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٨ 

 تشديد التاء  ١٩ 

    إدغام التاء يف السني     ٢٠ 

    ختفيف السني     ٢٥ 

   ًهلمزة ألفا إبدال ا    ٣٤ 

  الباءضم  ٣٧ 



 

 ٣١٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ضم النون  ٣٧ 

         إدغام التاء يف الصاد         ٣٨ 

    إدغام النون يف الالم   ٣٨ 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــــــــــــــــانالبي السويسرواية 

     
   

 إدغام التاء يف السني
     

   
٣ 

     
   

 إدغام التاء يف السني
     

   
٤ 

       إدغام التاء يف التاء 
   

    

٥+ 
٦ 

 • مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ١٠ 
• مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١١ 

♠ بالتقليل  ١٥ 
 ، وقفاحذف التنوين وبالتقليل ً  ١٦ 

) بالتقليل   ١٧ 

   بالتقليل     ١٨ 
∋   بالتقليل    ١٩ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء    ٢٠ 



 

 ٣١٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء     ٢٠ 

±   بالتقليل    ٢١ 

⊕ بالتقليل   ٢٢ 

   بالتقليل   ٢٣ 

∏  بالتقليل     ٢٤ 

1  بالتقليل    ٢٥ 

∋  بالتقليل   ٢٦ 

σ مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٢٧ 

 ⇒ بالتقليل     ٢٧ 

   بالتقليل    ٢٨ 

 ™∂ بالتقليل    ٢٩ 

 š  بالتقليل     ٣٠ 

 ∅   بالتقليل      ٣١ 

 ♠   بالتقليل      ٣٢ 

⁄   واأللفإمالة فتحة الراء     ٣٤ 

⊕ بالتقليل   ٣٥ 
≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ٣٦ 

Τ) بالتقليل   ٣٧ 



 

 ٣١٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

∼    بالتقليل     ٣٨ 

;   التقليلًدال اهلمزة ألفا مع بإ     ٣٩ 

   بالتقليل    ٤٠ 

;   التقليلًدال اهلمزة ألفا مع بإ     ٤١ 

 ♠   بالتقليل      ٤٢ 

 ≤  واأللفإمالة فتحة الراء      ٤٣ 

  بالتقليل    ٤٤ 

 ↑ بالتقليل    ٤٥ 

 ™∂ بالتقليل    ٤٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 1  بالتقليل     ١ 
∧   بالتقليل     ٢ 

   بالتقليل     ٣ 
   نيضم الع    ٤ 

≤ واأللفإمالة فتحة الراء    ٤ 

⇒   بالتقليل     ٥ 
Ÿ  بالتقليل   ٦ 



 

 ٣١٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   بالتقليل     ٧ 

⊕ بالتقليل   ٨ 

  إسكان اهلاء   ٩ 
∋  بالتقليل   ٩ 

  بالتقليل    ١٠ 
  إسقاط اهلمزة األوىل      ٢٢ 

   كرس اهلمزة    ٢٥ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 ختفيف اجليم  ٦ 
      إدغام السني يف الزاي      ٧ 
        إدغام التاء يف السني       ٨ 

 تشديد الشني  ١٠ 
   ختفيف العني    ١٢ 

     مع اإلخفاءإسكان امليم       ١٥ 
     إدغام  الالم يف الراء      ١٩ 

∫ لفإمالة فتحة اهلمزة واأل   ٢٣ 

     
 إدغام الباء يف الباء 

 ثم الظاء بدل الضاد       ٢٤ 



 

 ٣١٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان لسويسارواية 

 تشديد الدال  ٧ 

     إدغام  الكاف يف الكاف    ٨+ 
٩ 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ١٧ 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ١٨ 

 يمضم امل  ١٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 •     إدغام الراء يف الالم  و واأللفإمالة فتحة الراء        ٧ 

⁄  واأللفإمالة فتحة الراء    ٨ 

    باءإدغام الباء يف ال     ١٢ 
   إدغام الالم يف الراء    ١٤ 

≤    
 إمالة فتحة الراء واأللف

 إدغام  الراء يف الالم ثم      ١٨ 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ١٩ 
      إدغام الفاء يف الفاء       ٢٤ 
    إدغام الباء يف الباء     ٢٨ 



 

 ٣٢٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

      كرس امليم       ٣١ 
  ًزاد ألفا بعد الفاء   ٣١ 

 ⊃  إمالة فتحة الفاء واأللف    ٣٤ 

 
 آليةا رواية حفص ـــــــــــــــــــــانالبي السويسرواية 
      إدغام الكاف يف الكاف     ٦ 
     إدغام الكاف يف الكاف      ٦ 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ١٦ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٠ 
  ِ     كرس امليم        ٢١ 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ٢٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 ⇒  إمالة فتحة النون واأللف    ٥ 
       ًإبدال اهلمزة واوا       ٧ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠ 

        
 ًإبدال اهلمزة واوا 

 ثم إدغام التاء يف الثاء 
        ١٠ 



 

 ٣٢١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

     إدغام اهلاء يف اهلاء     ١٣ 
  إسكان اهلاء   ١٤ 

     إدغام الدال يف الذال      
١٤+ 
١٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

⁄  لف واألمالة فتحة الراءإ   ٢ 

 ختفيف امليم  ٤ 

 ∇  إمالة فتحة الكاف واأللف     ١٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

∏  ًبالتقليل وقفا     ١ 

 بالتقليل  ٢ 
Ÿ بالتقليل   ٣ 

∅    بالتقليل     ٤ 

  بالتقليل   ٥ 
♥ بالتقليل  ٦ 

⊃ بالتقليل     ٧ 



 

 ٣٢٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄   لف واألإمالة فتحة الراء   ٨ 

≤ لف واألإمالة فتحة الراء   ٩ 

∋  بالتقليل   ١٠ 

⊆  وقفابالتقليل ً    ١١ 

⁄   لف واألإمالة فتحة الراء    ١٢ 

κ بالتقليل   ١٣ 

  بالتقليل     ١٤ 

∏ بالتقليل    ١٥ 

  
 بالياء بدل التاء 

 ً إبدال اهلمزة واواثم  ١٦ 

∼    بالتقليل     ١٦ 

⊆ بالتقليل    ١٧ 
1  بالتقليل    ١٨ 

♠ بالتقليل  ١٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

   ضم التاء    ٤ 
 ًياء مضمومة بدل التاء املفتوحة  ١١ 



 

 ٣٢٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 تنوين ضم  ١١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  ًبالياء وصال  ٤ 
      اف قإدغام الكاف يف ال   ٥ 
      إدغام الفاء يف الفاء      ٦ 
     إدغام الالم يف الراء     ٦ 

  
 إدغام الالم يف الراء  

 ًفتح الياء وصالثم 
     ١٥ 

   بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان 
 ١٥  ًياء وصالبال. ٢

  
 إدغام الالم يف الراء  

 ًفتح الياء وصالثم 
     ١٦ 

   بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان 
 ١٦  ًبالياء وصال. ٢

   بالياء بدل التاء    ١٧ 
 م احلاء  دون ألفبالياء وض   ١٨ 

  
 بالياء بدل التاء 
 ًثم إبدال اهلمزة ألفا   ١٩ 

  بالياء بدل التاء   ٢٠ 
≤  الراءإمالة فتحة   ٢٣ 



 

 ٣٢٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية  حفصرواية البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
     إسكان امليم مع اإلخفاء      ١ 

 كرس السني  ٥ 

 كرس السني  ٧ 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ١٢ 

 فتح الكاف  ١٣ 

 ًتنوين  فتح  وصال  ١٣ 

 فتح اهلمزة  دون ألف  بعد العني وفتح امليم  ١٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 ™∂ بالتقليل     ١ 
 ∏ بالتقليل    ٢ 

    األلفإمالة فتحة اهلاء و     ٣ 
  ∏ بالتقليل    ٣ 
 ↑  بالتقليل     ٤ 
 ⇒ بالتقليل     ٥ 

 ™ بالتقليل     ٦ 



 

 ٣٢٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  بالتقليل    ٧ 
    بالتقليل     ٨ 
   بالتقليل    ٩ 
  ♠  لبالتقلي     ١٠ 

   إدغام التاء يف الثاء     ١١ 
    بالتقليل     ١١ 

 ⊆  بالتقليل     ١٢ 
    إدغام الالم يف الالم     ١٣ 

 ∼   بالتقليل     ١٣ 
   لبالتقلي    ١٤ 
 ‰  بالتقليل     ١٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

∋   بالتقليل    ١ 

    إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٢ 

∏ بالتقليل    ٢ 

‘  لبالتقلي   ٣ 

 �  بالتقليل   ٤ 



 

 ٣٢٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⊆  بالتقليل    ٥ 
⇒  بالتقليل    ٦ 

⁄   لف واألإمالة فتحة الراء   ٧ 
⇒    بالتقليل      ٨ 
  

⇒  
   مع التقليليف الباءإدغام الباء        ٩ 

⁄   لف واألإمالة فتحة الراء    ١٠ 
    بالتقليل    ١١ 

Ÿ بالتقليل   ١٢ 
1   بالتقليل    ١٣ 

 0  بالتقليل    ١٤ 
⊆  وقفابالتقليل ً    ١٥ 

 1  بالتقليل     ١٦ 
⊆  وقفابالتقليل ً     ١٧ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ١٨ 

   بالتقليل     ١٨ 
∞  بالتقليل   ١٩ 

∏  بالتقليل     ٢٠ 
Ì   بالتقليل    ٢١ 



 

 ٣٢٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

™  بالتقليل    ١ 
•  بالتقليل  ٢ 

∏ بالتقليل    ٣ 
1  بالتقليل    ٤ 

Ì   بالتقليل    ٥ 
;  بالتقليل   ٦ 

Ÿ بالتقليل   ٧ 
⇒  بالتقليل    ٨ 


 


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 
      إسكان امليم مع اإلخفاء       ٤ 



 

 ٣٢٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

)  بالتقليل    ٦ 
∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف   ٧ 

⇒   بالتقليل     ٧ 
⊕   بالتقليل    ٨ 

∑  بالتقليل   ٩ 
∏ بالتقليل    ١٠ 

Ÿ  بالتقليل    ١١ 
   بالتقليل    ١٢ 

 1  بالتقليل     ١٣ 
≤ إمالة فتحة الراء   ١٤ 

  
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ٢ 

       مإدغام  الراء يف الال        
٢+ 
٣ 

      بأول البينةالوصل عند إدغام  الراء يف الالم         ٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١ 



 

 ٣٢٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 ًمزة واوا إبدال اهل    ٥ 

⇓ إمالة فتحة النون واأللف   ٦ 

       إدغام  التاء يف اجليم     
    

٧+ 
٨ 


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

      

   
 إدغام  التاء يف الضاد

      

   
١ 

        إدغام  التاء يف الصاد         ٣ 

    إدغام  الراء يف الالم     ٨ 

 
 اآلية رواية حفص ــــــــــــــــــانالبيـــ السويسرواية 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ٣ 

   إسكان اهلاء   ٧ 

    إدغام اهلاء يف اهلاء      ٩ 



 

 ٣٣٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ١٠ 


 


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

 كرس السني  ٣ 

⁄  لف واألإمالة فتحة الراء   ٥ 

      إدغام العني يف العني       ٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسواية ر

      إدغام الفاء يف الفاء      ١ 

    إدغام الالم يف الراء     ١ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٥ 



 

 ٣٣١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص ـانالبيــــــــــــــــــــ السويسرواية 

     

   
 إدغام الفاء يف الفاء 

     

   

٢+ 
٣ 

 
 

 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  

  
 إدغام الباء يف الباء

  

  
١ 


 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

   إسكان الياء    ٦ 


 



 

 ٣٣٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  ًً ًضم التاء  وصال  ٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان السويسرواية 

  إبدال الواو مهزة   ٤ 


 

 


 



 

 
 القرص                                                               القرص  حركتان:  املد املنفصل
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ملتتاليتني ثالثة أوجه له بني السورتني ا: البسملة الشاطبية 
  .الوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة وهو املقدم .٢البسملة ب الفصل.١

 .يؤخذ للسويس بالسكت بني السورتني بال بسملة، وهو املقدم يف األداء:التيسري
 : وهياختلف فيهاوهناك عدة كلامت 

                                          
ًوأطوهلم مدا يف الرضبني مجيعا :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )١( ورش ومحزة ودوهنام - املتصل واملنفصل - ً

عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أيب نشيط 
املتصل يمد عند ورش ومحزه :  ٤١ يف الرسالة الغراء ص  شيخنا النحاسقال.فجعلها أربع مراتب .اهـ
 حركات، وأبو عمرو وقالون وابن كثري ٤ عامر وخلف حركات ، الكسائي و ابن٥ حركات ، وعاصم ٦

 . حركات ٣ويعقوب وأبو جعفر 
خيتار أليب عمرو السكت بني السورتني من غري قطع، وقال ابن اجلزري يف :١٧قال الداين يف التيسري ص  )٢(

ص  الرسالة الغراءوبالوصل قرأ الداين عىل شيخه الفاريس، قال شيخنا النحاس يف : ١٨٤التحبري ص 
 وهو أيب الفتح بني السورتني بال بسملة، ألن الداين قرأ بذلك عىل شيخه سكت باليسوس يؤخذ لل٢٩

 .الطريق املسندة يف التيسري
﴿ :، نحواهلمزتان من كلمتني إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة .١ -)٣(    ﴾  

 .  تسهيلال. ٢اإلبدال،وهو املقدم .١:  يف الشاطبية وجهان
عىل حركة ما قبلها وجتعل بني اهلمزة والياء عىل ًوجهان تبدل واوا مكسورة : ٣٤قال الدين يف التيسري ص

 .حركتها، واألول مذهب القراء وهو آثر والثاين مذهب النحويني وهو أقيس
ًذهب بعضهم إىل أهنا تبدل واوا خالصة مكسورة وهذا :٣٠١ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

= 

 ٣٣٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي



 

                                          
وبذلك قرأت عىل أكثر شيوخي الفاريس : ً مجهور القراء قديام، قال الداين يف جامعهمذهب=

واخلاقاين وابن غلبون، وذهب بعضهم إىل أهنا جتعل بني بني أي بني اهلمزة والياء وهو مذهب أئمة 
وبه قراء الدين عىل شيخه فارس بن أمحد  ًالنحو كاخلليل وسيبويه ومذهب مجهور القراء حديثا

 .ين عبد الباقي أنه قرأ كذلك عىل شيوخهوأخرب
ً وجها مقدمانأخذ للسويس بالتسهيل : ٥٠قال يف الرسالة ص  .ىل أيب الفتح الداين ع ألهنا قراءةً

٢. ﴿    4 ﴾]١٥:آل عمران[،﴿ •﴾]٨:ص[،﴿  •﴾]٢٥:القمر[ 
 . اإلدخالعدم.٢دخال اإل.١ :يف الشاطبية وجهان
  .أبو عمرو يسهل اهلمزة الثانية:٣٢سريصقال الدين يف التي

الداين يف جامع البيان الفصل عن أيب عمرو وقواه   وروى:٢٩١ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج
فهذا يوجب : أنه كان هيمز مهزة واحدة ممدودة، وقال الداين: بالقياس وبنصوص العلامء حيث قالوا

وروى القرص مجهور العراقيني واملغاربة ومل .أن يمد إذا دخلت مهزة اإلستفهام عىل مهزة مضمومة
 . يذكر الداين يف التيسري غريه 

، وهذا الذي املواضع الثالث بعدم اإلدخال يف يسوسقرأ ال: ٤٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص
ًنختاره وجها مقدما وقد نص عليه الداين يف املفردات من قراءته عىل   .أيب الفتحً

 :قاربني مع إبدال اهلمز يف املثلني واملت- .٣
 . الشاطبية اإلدغام الكبري مع إبدال اهلمز-

 .اإلظهارمع إبدال اهلمز .٢اإلدغام الكبري مع إبدال اهلمز  .١:يف التيسري وجهان
وقد رصح الداين يف التيسريأنه قرأ عىل فارس بن أمحد يف رواية السويس بإظهار األول من املثلني 

 يف كتابه املفردات بتخصيص السويس بوجه اإلظهار مع اإلبدال ومل يذكر واملتقاربني وإدغامه، ورصح
 .٣٣انظر الرسالة للنحاس ص . وجه اإلدغام مع اإلبدال رغم شهرته

٤.﴿ ﴾]٥٣٦ بيت رقم  قال يف الشاطبية،]٥٨:النساء[و]٢٧١:البقرة: 
َنعام معا يف النُّون فتح كــام شــفا َ ًَ ََ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ

  

 

ِوإخفاء َ ْ ِ َ كرس العني صــيغ بــه حــالَ ُْ َِ ِ َِ ِ ِ ْ ْ َ  

 

= 

 ٣٣٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي



 

                                          
ًفذكر وجها واحدا وهو اختالس كرسة العني،ومل يذكر االسكان مع انه يف التيسري= ً. 

ذكر يف التيسري وجهني االختالس كام يف الشاطبية ، :١٦٧ص رساج القارئ  يفابن القاصحقال 
، رشح طيبة ١٧٧ ص٢ج النرش ،٢١٦املزهر واإلسكان وجعله النص ومل يذكر الشاطبي اإلسكان، 

،وقد ذكرت هذا الفرق هنا مع أين ذكرت الوجهني يف الفرش لدقته ٢٢٢ ص٢لنويري جلالنرش 
 .وألن بعض العلامء مل يقرأ يف الشاطبية إال باالختالس

. سكان العني وهو آثر وبه ورد النص وهو املقدمإاخفاءكرسة العني وهو أقيس وجيوز :قال يف التيسريو
، الدر النثري والعذب النمري عبد الواحد بن حممد بن أيب ٣١٤، حتبري التيسري ص ٨٤ر التيسري ص انظ

 ،١٩٦ً، املقدم أداء ابن يالوشة ص ٢٢٢ ص٢، رشح طيبة النرش النويري ج٦٣٠السداد املالقي ص 
ة الضباع خمترص بلوغ األمني: رشاح الشاطبية الوجهان كون التيسري أصل الشاطبية انظركثريوقد ذكر 

 .وغريها ٦٨، البدور الزاهرة ص ١٨٧، الوايف يف رشح الشاطبية القايض ص ١٧٠ص 
﴿باب  .٥   ﴾ :قدم الداين التسهيل، وانظر :٤٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

وامجعوا عىل تليني مهزة الوصل وعدم :٢٩٣ ص١ج وقال ابن اجلزري يف النرش ،١٢٢التيسري ص 
ًذفها واختلفوا يف كيفية ذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هذا قول أكثر النحويني، ح

 .والوجهان جيدان: وقال آخرون تسهل بني بني ، وقال الداين يف اجلامع
٦.﴿ ﴾]فيها الروم فقط إذ مل يذكر :٣٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص :]١١:يوسف

وانظر رشحه الدر  وهو الذي أختاره وبه أقول،: ١٢٧ غريه ، وقال الداين يف التيسري ص يف التيسري
وأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف : ٢٣٨ ص١وقال ابن اجلزري يف النرش ج ،٦٥٠النثري للاملقي ص 

ًاللفظ فبعضهم جيعلها روما وبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام  ً
 . رصح يف اتباع الرسم  وأ
٧.﴿﴾]١٩:يوسف[  

 . الفتح والتقليل واإلمالة:وجهثالثة أيف الشاطبية 
 .الراجح يف األداء الفتح إذ ليس يف التيسري غريه:٦٦النحاس يف الرسالة صشيخنا قال 
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 ٣٣٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي



 

                                          
=٨.﴿  ﴾]٤٤:املؤمنون[  

ًيب عمرو فإذا وقف أبدهلا ألفا، وأومهت عبارة هي بالتنوين عند أ: ٦٦النحاس يف الرسالة صشيخنا قال 
الداين يف التيسري اإلمالة فيه وقال ابن اجلزري يف النرش ونصوص أكثر أئمتنا تقتيض فتحها، قال النحاس 

 .ًوكالم الداين يف التيسري يقتيض أهنا بدل التنوين لذلك نأخذ أليب عمرو بالفتح وقفا
٩. ﴿﴾]احلذف .٢اثبات الياء وهو املقدم .١: ًبية وقفا وجهان يف الشاط]٣٦:النمل. 

 ٢ًإثبات الياء أو حذفها وقفا، وقال ابن اجلزري يف النرش ج:١٧٠وقال الدين يف التيسريص 
قيد الداين يف املفردات بعض إطالق التيسري فقال وأثبتها ساكنة بالوقف عىل خالف عنه : ١٤١ص

  .٨٣لة للنحاس ص ، وانظر الرساوباإلثبات قرأت وبه آخذ
١٠.﴿ ﴾]وذهب سائر أهل األداء إىل ...: ٧٧ ص٢النرش  ج ، قال ابن اجلزري يف]٦٣:الشعراء

التفخيم وهو الذي يظهر من نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف جامع البيان والوجهان 
، وذكر الداين يف غري صحيحان إال أن النصوص متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع

من أجل حرف االستعالء ثم قال واملأخوذ به ) فرق(التيسري واجلامع أن من الناس من يفخم راء 
 .الرتقيق ألن حرف االستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس

﴿ لسويسقرأ ا .١١  ﴾ واملجادلة وموضعي الطالق بحذف الياءبيف األحزا . 
 .تسهيلها وهو املقدم. ٢. ًإبداهلا ياء ساكنة. ١: ان يف اهلمز وجههول

 .ً بياء ساكنة بدال من اهلمز يف احلالنيأبو عمرو: ١٧٨ قال الدين يف التيسري ص
ًبإبدال اهلمز ياء يف التيسري، والوجهان صحيحان ذكرمها : ... ٣١٤ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

 . يب الفتح فارس وباإلبدال قرأ عىل ابن غلبون والفاريسالداين يف جامع البيان، وبالتسهيل قرأ عىل أ
 .سويسللأن الوجه الراجح يف األداء تسهيل اهلمزة نأخذ :٣٤قال النحاس يف الرسالة ص

﴿ذهب الداين إىل إظهار ياء: ٣٤النحاس يف الرسالة صشيخنا قال  -  ﴾ مع ياء ﴿ ﴾ 
 .٢٢٣ ص ١، النرش ج٢٢ انظر التيسري ص. األداء ًوصال مع سكته يسرية، وهو الراجح يف
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 ٣٣٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي
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=١٢. ﴿ ﴾]إظهار.٢إدغام القاف يف الكاف .١:يف الشاطبية وجهان ]٥:التحريم. 

 .اختلف فيه أهل األداء، وقرأته أنا باإلدغام:٢٢قال الدين يف التيسري ص
 .سويسللم أن الوجه الراجح يف األداء هو اإلدغانأخذ :٣٥قال النحاس يف الرسالة ص

١٣. ﴿  ﴾]إظهار.٢إدغام السني يف الشني.١: يف الشاطبية وجهان ]٤:مريم. 
 .اختلف فيه أهل األداء، وقرأته أنا باإلدغام:٢٤قال الدين يف التيسري ص

 .سويسللأن الوجه الراجح يف األداء هو اإلدغام نأخذ :٣٥قال النحاس يف الرسالة ص
١٤. ﴿   ﴾]إظهار.٢ يف الشنيتاءإدغام ال.١: يف الشاطبية وجهان ]٢٧:ممري. 

 .ًوأقرأين أبو الفتح باإلدغام، وقرأته أيضا بإظهار:٢٦قال الدين يف التيسري ص
 .سويسللأن الوجه الراجح يف األداء هو اإلدغام نأخذ :٣٥قال النحاس يف الرسالة ص

 ﴿ :يف نحو هول .١٥ ﴾ اإلمالة. ٢الفتح وهو املقدم . ١: ًوصال وجهان يف الشاطبية . 
﴿ يف هول  ﴾اإلمالة مع تفخيم الم لفظ اجلاللة. ٢.الفتح. ١: ً وصال ثالثة أوجه. 
 .اإلمالة مع ترقيق الم لفظ اجلاللة. ٣

ارس عىل أيب الفتح ف وقرأ الداين بالوجهني اإلمالة مع التفخيم: ٨٧ ص ٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
عن شيخه عبد اهللا بن احلسني السامري، واإلمالة مع الرتقيق عىل أيب الفتح فارس عن شيخه عبد الباقي 

 . بن احلسن اخلراساين، وقال الداين إنه القياس، وعليه نص يف جامعه وغريه
 .أن الوجه الراجح يف األداء هو اإلمالة يف مثل هذه املواضعنأخذ :٦٨قال النحاس يف الرسالة ص

عن أيب الفتح فارس عن شيخه عبد اهللا بن احلسني فيكون وبام أن سند الداين يف رواية السويس : قلت
  . الوجه املقدم هو اإلمالة مع تفخيم الم اسم اجلاللة

١٦. ﴿﴾]١٥:الفجر[و﴿﴾]بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان  يف الشاطبية ]١٦:الفجر 
 .ًبالياء وصال. ٢
 .وخري فيهام أبو عمرو واملأخوذ له هبام احلذف ألهنام رأس آية:٧٠ال الدين يف التيسري صق

 .أن الوجه الراجح يف األداء هو احلذفنأخذ :٨٣قال النحاس يف الرسالة ص



 

 ٣٣٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
 العلـم طلبة من ًاكثري نإلذا ف ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي الشاطبية طريق نإ

 حـرز( منظومتـه يف اختـار قـد اهللا رمحـه الشاطبي نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال

 مـن هغري اختار بينام السبع القراءات من رواية كلل ًواحدا ًطريقا )التهاين ووجه مايناأل

 ثامنيـة )العـرش القـراءات يف النـرش( هتابـك يف اجلزري ابن مجع قدو ،خرىأ ًطرقا العلامء

 برواهتم العرش القراء شمل الكتاب هذا نأ مالحظة مع ،القراءات كتب من ًكتابا ومخسني

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين
 : طريقني رئيسنيرواية السويسوقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطرنه  أيب عمران موسى بن جرير الرقي الرضير وع:األول
 .طرق) ١٠ ( وعنهأيب أمحد عبد اهللا بن احلسني بن حسنون السامري -أ

 .ًطريقا) ١٣(أيب عيل احلسن بن حممد بن حبش بن محدان الدينوري وعنه  -ب
 :وعنه طريقانأيب عيسى موسى بن مجهور بن زريق التنييس  :الثاين 
 .قطر) ٣( أيب بكر أمحد بن نرص بن منصور الشذائي وعنه - أ

 .وعنه طريقان  أيب الفرج حممد بن أمحد الشنبوذي-ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــــع ـــــــني وإال أرب ـــــــاثنني يف اثن   ب

 

ـــــــرشنا   حيقـــــــقأ   صـــــــحها  يف  ن
ــــع ــــق جتم ــــف طري ــــا أل ــــي زه   فه

 
 

 .١٠٧ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١٠٩ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة ثامن وعرشين طريقا للسويس،:  قال ابن اجلزري)٣(



































أيب عيسى موسى بن مجهور بن زريق التنييس
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 ٣٤٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي


 

 :من عدة كتب وهي السويس اختار اإلمام حممد بن اجلزري طرق رواية 
 ). ه ٤٢٠ت ( أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد بن عمر الطرسويس – كتاب املجتبى. ١
أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٢

 .) ه٤٣٨ :ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ٣

 حممد بـن عـيل بـن أليب احلسن عيل بن :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٤
 .) ه٤٥٠ :ت(فارس اخلياط البغدادي 

 . ه٤٥٥ ت–أليب الطاهر إسامعيل بن خلف األنصاري األندليس  – كتاب العنوان.٥

بن عيل بن ا أليب القاسم يوسف :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٦
 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

 ). ه ٤٧٦ت( رشيح بن أمحد الرعيني اإلشبييل  حممد بنبد اهللا أليب ع– كتاب الكايف .٧
 أليب إسامعيل موسى بن احلسني بن إسامعيل بـن موسـى املعـدل- كتاب الروضة .٨

 ). ه ٤٨٠ت(
ــراءات العــرش.٩  أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف الق

 .) ه٤٩٦:ت(



 

 ٣٤١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 .) ه٥١٤:ت(خلف بن بليمة القريواين أليب عيل احلسن بن  :تلخيص العبارات. ١٠

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر بـن  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ١١
 . ) ه٥١٦ :ت(عتيق الصقيل املعروف بالفحام 

: ت(ار القالنـيس الواسـطي َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بـن ب:الكفاية الكربى.١٢
 . ) ه٥٢١

 :لقراءات الثامن وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدياملبهج يف ا.١٣
 .) ه٥٤١:ت(أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي 

بـن ا أليب الكـرم املبـارك بـن احلـسن :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.١٤
 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحد العطـار اهلمـذاين :اءات العرشغاية االختصار يف القر.١٥
 ). ه٥٦٩ :ت(
لإلمـام أيب حممـد القاسـم بـن فـريه  ):متن الـشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .١٦

 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 

 .ً مبينا يف اجلدول التايليسوسواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق ال
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 ٣٤٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي


 

فقت يف تهتا اا رو ضمنيسوسالن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  رواية أمع 
  : نجملها فيام ييلمورهنا اختلفت يف بعض األأال إصول كثري من األ

 ). انالقرص حركت( يف الشاطبية : املد املنفصل •
 .حسب الطريق) ٤، ٣، ٢( ،ة بما يف الطيأ
 .) حركات٤التوسط (    يف الشاطبية:املد املتصل •

  .حسب الطريق) ٦، ٤، ٣( يبةما يف الطأ
  )منفصل، متصل( :التقاء املدين •

 .)٤، ٢( :الشاطبية
 ).٦، ٤( ،)٤،٤(،)٦، ٣( ،)٦ ،٢(،)٤، ٢ (،)٣، ٢( :يبةالط 
 ﴿ :من بعض طرق الطيبة نحووله مد التعظيم  •      ﴾. 
• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 
 .٤، ٦ متد العني يف الشاطبية   
 .٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ

                                          
 مرتبتني طوىل لورش ومحزة ووسطى -املتصل- يف هذا النوع ىالشاطبي يروكان شيخنا قال السخاوي  )١(

 .٣٢٩ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج للباقني
 . ٣٧٨ص١ وما بعدها ، رشح طيبة النرش للنويري ج ٢٤٧ ص١انظر النرش البن اجلزري ج)٢(

 .٩ انظر منحة موىل الرب ملحمد األبياري حتقيق حممود خليل احلرصي ص)٣(
 .٩ص منحة موىل الرب ملحمد األبياري)٤(



 

 ٣٤٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  :غنة عند الالم والراءال
 .غنة  الشاطبية ال 
 .ا وعدمهغنةال: الطيبة وجهان

تـدغم فيهـا إدغـام بغنـة ) الم أو راء(نـون الـساكنة أو التنـوين  إذا وقع بعد الوذلك
 ﴿ م الغنة إذا وقعت قبل الراء املفتوحة مثلتفخو .ومقدار الغنة حركتان ناقص

   ﴾]أو املضمومة  مثل  .]١٧٣:البقرة﴿    ﴾ ]٧٢:ص[ 
﴿وترقق الغنة قبل الراء املكسورة  مثل  •      ﴾ ]٦٠:البقـرة[،ًدائام قبل الالم  و

﴿مثل          ﴾ ]٢:البقرة[.  

﴿ًوتكون الغنة يف املقطوع رسام مثل •             ﴾ ]٢٦:هود[ ﴿     

      ﴾ ]ًوال  تكون الغنة يف املوصول رسام مثل  .]٥:البلد﴿            ﴾ 
 ﴿]٢:هود[           ﴾ ]٣:القيامة[. 

 :يف املتجانسني واملتقاربني األدغام الكبري
 .مادغاإل: الشاطبية
 : التاليةف وراحل اإلدغام يف -٢ اإلظهار، -١: وجهان: الطيبة

 ).اجليم، واحلاء، والشني، والضاد(
﴿يف حرف اجليم يدغم يف والشني .١             ﴾ ]٢٩:الفتح[. 

                                          
ظة أنه إذا قرئ بإظهار الغنة من النون الساكنة والتنوين ، مع مالح ٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )١(

﴿ :ًيف الالم والراء فينبغي قياسا إظهارها يف النون املتحركة يف اإلدغام الكبري نحو   ﴾. 



 

 ٣٤٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ يف العنيحرف احلاء يدغم يف .٢           ﴾ ]١٨٥:آل عمران[. 
 ﴿ يفيدغم يف حرف السني: حرف الشني.٣             ﴾ ]٤٢:اإلرساء[. 
﴿ يفيدغم يف الشني: حرف الضاد.٤                   ﴾ ]٦٢:النور[.  

 :اهلمز املفرد •
 .إبدال: الشاطبية 

  اإلبدال-٢ حتقيق، -١: الطيبة وجهان
﴿: ويستثنى من اإلبدال األمر نحو                  ﴾ ]١:العلق[. 

ــة اجلــزم نحــو ﴿: أن يكــون ســكوهنا عالم                        ﴾ 
 .]٥٤:اإلرساء[

﴿: ًما كان ترك مهزه خروجا عن اللغة، نحـو              ﴾ ]و .]٨:اهلمـزة
﴿               ﴾ ]٧٤:مريم[. 

﴿: ما كان مهزه أخف من عدم اهلمز، نحو               ﴾ ]و ]٥١:اباألحز ،
﴿              ﴾ ]١٣:املعارج[. 

 :اهلمزتان يف كلمة
• ﴿  ﴾تسهيل الثانية بال إدخال:  الشاطبية. 

                                          
  .٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(

  .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(

  .٢٣٠، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(
  .٢٣٠، ص١البن اجلزري ج النرش )٤(
  .١٢    منحه مول الرب لألبياري ص)٥(



 

 ٣٤٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ً إبداهلا ياء -٢ تسهيل الثانية، -١الطيبة وجهان      ﴾.  

 : والتقليلةالفتح واإلمال•
ًحتقيقا أو تقديرا واوية أو يائية أصلية أو أمال السويس ألفات رؤوس اآلي املتطرفة • ً ً

: زائدة يف األسامء واألفعال إذا كانت من ذوات الراء يف السور اإلحـدى عـرشة نحـو
﴿              ﴾ ]١٠:الليل[. 

﴿: التقليل والفتح فـيام عـدا ذلـك نحـو: وله الوجهان               

                                                   

    ﴾ ]٥-١:األعىل[. 

﴿ًإال املبدلة من التنوين مطلقا نحو     ﴾و ﴿   ﴾ وال ما ال يقبل اإلمالة بحال 
﴿من السور اإلحدى عرش نحو            ﴾ ]١١٣:طه[.  

﴿حيث وقعت نحو :  الدنيا•                  ﴾ ]٢٠١:البقرة[. 
 .التقليل: الشاطبية

 . التقليل-٢.  الفتح-١: انالطيبة وجه
• ﴿﴾تقليل:  الشاطبية. 

 .. التقليل-٢.  الفتح-١: انالطيبة وجه

                                          
  ).١١ص(    منحه مول الرب لألبياري )١(
  ).٢٢ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٢(



 

 ٣٤٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

﴿ الياء يف •   ﴾ ]١:مريم[. 
 .فتح: الشاطبية
 . اإلمالة-٢.  الفتح-١وجهان : الطيبة

 .  تقرأ يف الشاطبية بالفتح]٥١:فصلت[و]٨٣:اإلرساء[ )©(  •
 . واأللفمزة إمالة فتحة اهل-٢ . مزة فتح اهل-١: ويف الطيبة وجهان

﴿ :نحو األلف الواقعة بعد الراء املتطرفة•  ﴾. 
ًإمالة وصال ووقفا: ةيف الشاطبي ً. 

 . اإلمالة-٢ الفتح -١: الطيبة وجهان
﴿ : رأى إذا كان بعدها ضمري نحو•   ﴾. 

 .فتح الراء: يف الشاطبية
 . اإلمالة-٢ الفتح -١: الطيبة وجهان

﴿ باب •    ﴾ ،﴿     ﴾ ،﴿     ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿     ﴾. 
 .اإلسكان: طبيةيف الشا

                                          
  ).٢٣ص(منحه موىل الرب لألبياري     )١(
  ).٢٣ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٢(
 .٢/٣٤ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )٣(
  ).٢٣ص(منحه موىل الرب لألبياري     )٤(
  ).٢١ص(منحه موىل الرب لألبياري  )٥(



 

 ٣٤٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 . االختالس-٢ اإلسكان، -١: وجهانالطيبة 
﴿ باب •   ﴾ ﴿   ﴾. 

 .اإلسكان: الشاطبية
 . اإلسكان-٢،  االختالس-١وجهان : الطيبة

• ﴿      ﴾ ]١٧:الزمر[ 

ًحذف الياء وصالووقفا: يف الشاطبية ً. 
 .ًفاًحذف الياء وصال ووق .١: الطيبة ثالثة أوجه

ًإثبات الياء مفتوحة وصال وحذفها وقفا .٢  ً 
 ًإثبات الياء مفتوحة وصال ساكنة وقفا ً. 
 .كيف أتت بالضم أو الفتح أو الكرس) فعىل(إذاكان عىل وزن  •

﴿: نحـوتقليل يف : الشاطبية            ﴾ ]١٣٦:البقـرة[ ،﴿           
 ﴾ ]٢٨:فرقانال[. 

ــشاطبية ــتح يف  :ال ــوالف ﴿:نح         ﴾ ]ــرة ﴿، ]٢١٦:البق         ﴾ 
﴿، ]٥٦:الزمر[        ﴾ ]٩٥:األنعام[ ،﴿       ﴾ ]٨١:البقرة[ ،﴿   

  ﴾ ]٥١:اإلرساء[. 
 . الفتح-٢ التقليل، -١: الطيبة وجهان

                                          
  ).٢٨ص(منحه موىل الرب لألبياري  )١(
  ).٢٨ص(منحه موىل الرب لألبياري  )٢(
  .٢/١٤١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )٣(
  ).٢٢ص(    منحه مول الرب لألبياري )٤(



 

 ٣٤٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
وهو عد مصحف الكوفة، وعليه الكوفيون عاصـم ومحـزة والكـسائي : الكويفالعد.١

 يف عـد َِعبُّواتوخلف العارش، ورسمت عليه املصاحف برواية حفص عن عاصم، 
 عن عيل بن أيب آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السلمي

 . آية)٦٢٣٦(وعد آي القرآن عندهم طالب، 
، وهو عد مصحف البرصة، وعليـه البـرصيون أيب عمـرو ويعقـوب:العد البرصي.٢

انظـر  (ورسمت عليه املصاحف برواية حفص الـدوري عـن أيب عمـرو البـرصي
َاتبع يف عد آياته طريقة أهل البرصة عن ورش ، و)املصحف طباعة املدينة والسودان ِ ُّ

ر وهو املعروف بالعد املدين األول، وذلك ملا جرى عليه العد عن نافع عن أيب جعف
 .آية) ٦٢١٤( وعد اآلي عندهم يف السودان، وهو املروي عن أهل البرصة،

 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 
 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
  سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  هيةي املنت اآلرؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، والشمس، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و: (هي
 .) والليل، والضحى، والعلق



 

 ٣٥٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 
   

 البرصيعدها الكويف آية ومل يعدها  % $ # " ! سورة الفاحتة
 سورة الفاحتة      ومل يعدها الكويف٦عند البرصي آية رقم  

 سورة البقرة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة البقرة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة البقرة    ها الكويف ومل يعد٢١٧عند البرصي آية رقم 

 سورة البقرة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة البقرة      ومل يعدها الكويف٢٥٥عند البرصي آية رقم  

 سورة آل عمران    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة آل عمران    يعدها الكويف ومل٣عند البرصي آية رقم  

 سورة آل عمران   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة آل عمران    ومل يعدها الكويف٩١عند البرصي آية رقم  

 سورة النساء    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة املائدة    مل يعدها الكويف و١عند البرصي آية رقم 

  سورة املائدة    ومل يعدها الكويف١٦عند البرصي آية رقم  

  ومل يعدها الكويف١عند البرصي آية رقم   سورة األنعام

 سورة األنعام    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 



 

 ٣٥١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   

 سورة األنعام   يعدها الكويف ومل٧٣عند البرصي آية رقم  

 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف١٦٢عند البرصي آية رقم  

 سورة األعراف   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة األعراف   ومل يعدها الكويف١٣٦عند البرصي آية رقم  

 سورة األنفال   يعدها الكويف ومل ٤٢عند البرصي آية رقم 

 سورة التوبة   ومل يعدها الكويف٧٠عند البرصي آية رقم  
 ال خالف فيها   يونسسورة

 سورة هود   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة هود    ومل يعدها الكويف٨٥عند البرصي آية رقم  

 سورة هود     الكويف آية ومل يعدها البرصيعدها  
 ال خالف فيها  سورة يوسف
 سورة الرعد   ومل يعدها الكويف٥عند البرصي آية رقم  

  ومل يعدها الكويف١عند البرصي آية رقم   سورة إبراهيم

  ومل يعدها الكويف٦عند البرصي آية رقم   سورة إبراهيم

 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١١عند البرصي آية رقم  

 سورة إبراهيم    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل



 

 ٣٥٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   

 سورة اإلرساء   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة الكهف    ية ومل يعدها البرصيعدها الكويف آ 
 سورة الكهف          عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة الكهف   ومل يعدها الكويف٨٣عند البرصي آية رقم  
 سورة الكهف        عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة الكهف        عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة الكهف    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة مريم
 سورة مريم   ومل يعدها الكويف٧٤عند البرصي آية رقم  
 ومل يعدها البرصيعدها الكويف آية    سورة طـه
 سورة طـه    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة طـه   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة طـه   ومل يعدها الكويف١٢٠عند البرصي آية رقم  
 سورة طـه   ومل يعدها الكويف١٢٩عند البرصي آية رقم  

 ة األنبياءسور    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة احلج    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة احلج   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة املؤمنون    ومل يعدها الكويف٤٥عند البرصي آية رقم  



 

 ٣٥٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   

 ورسورة الن    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة النور     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 سورة الشعراء   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة الشعراء       ومل يعدها الكويف٤٨م عند البرصي آية رق  

 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٣٣عند البرصي آية رقم  

 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٤٥عند البرصي آية رقم  

 سورة القصص   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 يف ومل يعدها الكو٢٢عند البرصي آية رقم   سورة القصص

 سورة العنكبوت    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨عند البرصي آية رقم  

 سورة الروم    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة الروم     ومل يعدها الكويف٥٤عند البرصي آية رقم  

 لقامنسورة     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة السجدة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة السجدة   ومل يعدها الكويف٩عند البرصي آية رقم  
 ال خالف فيها  سورة األحزاب
 ال خالف فيها  سورة سبأ



 

 ٣٥٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   
 ال خالف فيها  سورة فاطر
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة يـس

 ال خالف فيها  سورة الصافات
 سورة ص    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة ص   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة الزمر    ومل يعدها الكويف٣عند البرصي آية رقم  

 سورة الزمر    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة الزمر    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الزمر

 سورة الزمر   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة غافر

 سورة غافر    ومل يعدها الكويف١٧عند البرصي آية رقم  

 سورة غافر   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة غافر    ومل يعدها الكويف٧١عند البرصي آية رقم  

 سورة غافر   آية ومل يعدها البرصيعدها الكويف  

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة فصلت

   سورة الشورى   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة الشورى    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 



 

 ٣٥٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   

 يعدها الكويف آية ومل يعدها البرص   سورة الزخرف

 سورة الزخرف   ومل يعدها الكويف٥١عند البرصي آية رقم  

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة الدخان

 سورة الدخان   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 سورة الدخان   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   سورة اجلاثية

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي   األحقاف سورة 

 خسورة حممد      الكويف ومل يعدها٤عند البرصي آية رقم  
 ال خالف فيها  سورة الفتح
 ال خالف فيها  سورة الذاريات

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي    طورسورة ال

  طورسورة ال    لكويف آية ومل يعدها البرصيعدها ا 

 نجمسورة ال    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 ال خالف فيها  سورة القمر

 رمحنسورة ال    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

 رمحنسورة ال      عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

  ومل يعدها الكويف٣٣عند البرصي آية رقم    رمحنسورة ال

 واقعةسورة ال        ومل يعدها الكويف٨عند البرصي آية رقم  



 

 ٣٥٦  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   
 سورة الواقعة        ومل يعدها الكويف١٠عند البرصي آية رقم  
 سورة الواقعة   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة الواقعة       لكويف ومل يعدها ا٢٨عند البرصي آية رقم 
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٤٣عند البرصي آية رقم  
 سورة احلديد    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

  سورة املجادلة 
 ال خالف فيها  إىل التغابن

 سورة الطالق    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  طالقسورة ال    ومل يعدها الكويف٩عند البرصي آية رقم  

 ال خالف فيها  سورة التحريم
 سورة امللك    ومل يعدها الكويف٩عند البرصي آية رقم  
 ال خالف فيها  سورة القلم
 سورة احلاقة     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة احلاقة    ومل يعدها الكويف٢٤عند البرصي آية رقم  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٣عند البرصي آية رقم  
 سورة نوح   عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
 سورة نوح    ومل يعدها الكويف٢٤عند البرصي آية رقم  

  ومل يعدها الكويف٢٦عند البرصي آية رقم   سورة نوح
 ال خالف فيها   سورة اجلن 



 

 ٣٥٧  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   
 إىل املدثر
 سورة القيامة     عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 

  سورة اإلنسان 
 ال خالف فيها  إىل النبأ

 سورة النازعات    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  س سورة عب

 ال خالف فيها  إىل الربوج

 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي f e d سورة الطارق
  سورة األعىل
 ال خالف فيها   إىل الغاشية

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف١٥عند البرصي آية رقم  

 سورة الفجر    ومل يعدها الكويف١٧عند البرصي آية رقم  
 ال خالف فيها  سورة البلد

 سورة الشمس     ومل يعدها الكويف١٤عند البرصي آية رقم  
  سورة الليل
 ال خالف فيها  إىل الضحى

 سورة العلق   ومل يعدها الكويف١٥عند البرصي آية رقم  

 سورة القارعة    عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي 
  سورة التكاثر

 ال خالف فيها  لفيلإىل ا



 

 ٣٥٨  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

   
  ومل يعدها الكويف٤عند البرصي آية رقم  1 سورة قريش
 عدها الكويف آية ومل يعدها البرصي  R Q سورة املاعون
  سورة الكوثر
 ال خالف فيها   إىل الناس

 



 

 ٣٥٩  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 فهرس املراجع
 مطبعـة مـصطفى البـايب احللبـي  – أليب شامة املقـديس –إبراز املعاين من حرز األماين 

 .مرص
أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش 

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الشهري بالبناء 

 الطبعة – املكتبة األزهرية للرتاث – عيل حممد الضباع – اإلضاءة يف بيان أصول القراءة
 .١٩٩٩األوىل سنة 

  ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة 
نبول ، مطبعـة  إسـت– أليب عمرو عثامن بن سـعيد الـداين –التيسري يف القراءات السبع 

 .١٩٣٠الدولة سنة 
 دار –أمحـد القـضاة .  حتقيـق د– حممد بن اجلزري – يف القراءات العرش  حتبري التيسري

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  

 ضبط حممد –بي األندليس  القاسم بن فريه الشاط–منظومة حرز األماين ووجه التهاين 
 .١٩٩٥ لسنة ٣  ط– دار اهلدى املدينة املنورة –متيم الزعبي 

 عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي ، حتقيق عـادل -لدر النثري والعذب النمري ا
 .٢٠٠٣ سنة ١أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 مكتبـة األدب –عيل النحـاس كتور دلل – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –القاهرة 



 

 ٣٦٠  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 أيب القاسم عـيل بـن عـثامن بـن حممـد – املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي رساج القارئ
 الطبعة الثالثـة –لبي مرص  مطبعة مصطفى البايب احل–القاصح العزوي البغدادي 

 وباهلامش غيث – عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤سنة 
 .النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس

 حتقيـق جمـدي حممـد رسور، دار الكتـب العلميـة – حممد النويري – طيبة النرش رشح
 .بريوت

 سـنة ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بـريوت ط –غاية النهاية يف طبقات القراء 
 .م١٩٨٢

أمحد عدنان الزعبي . د:  عيل بن حممد السخاوي حتقيق–فتح الوصيد يف رشح القصيد 
 .م٢٠٠٢-١يت طمكتبة دار البيان الكو

  حتقيق شوقي ضيف دار املعارف القاهرة -أمحد بن جماهد-كتاب السبعة يف القراءات 
 .٣ط

 الطبعـة – دار عـامر ، عـامن –خالد منصور وآخرون  حممد –املزهر يف رشح الشاطبية 
 .٢٠٠٢األوىل سنة 

 . حممد بن أمحد الذهبي– معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار 
 . دار الفكر بريوت– حممد بن عيل بن يالوشه، ملحق بالنجوم الطوالع  -ًم أداء  املقد 

 الطبعـة األوىل سـنة – حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري –النرش يف القراءات العرش 
 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨

 ســنة -١ دار الــسالم القــاهرة ط- عبــد الفتــاح القــايض–الــوايف يف رشح الــشاطبية 
 .م٢٠٠٣



 

 ٣٦١  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

 فهرس املحتويات
 الصفحة  املوضوع
  ٧.......................................................................................مقدمة

  ٩............................................................التعريف باإلمام أيب عمرو البرصي
  ١٠...................................................................................يسوسال

  ١١.................................................... من طريق الشاطبيةيسوسأصول رواية ال

 ٣٧...................................................................... البقرة- سورة الفاحتة
  ٥٥............................................................................سورة آل عمران

  ٦٧...............................................................................سورة النساء

  ٧٨................................................................................سورة املائدة

  ٨٦...............................................................................سورة األنعام

  ٩٧.............................................................................سورة األعراف

  ١١٠.............................................................................األنفالسورة 

  ١١٤...............................................................................سورة التوبة

  ١٢٢..............................................................................سورة يونس

  ١٢٨................................................................................سورة هود

 ١٣٦.............................................................................سورة يوسف
  ١٤٤...............................................................................سورة الرعد

  ١٤٧.............................................................................سورة إبراهيم

  ١٥٠..............................................................................سورة احلجر

  ١٥٢..............................................................................سورة النحل



 

 ٣٦٢  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ١٥٩.............................................................................سورة اإلرساء

  ١٦٥.............................................................................سورة الكهف

  ١٧١...............................................................................سورة مريم

  ١٧٦................................................................................سورة طـه

  ١٨٥.............................................................................سورة األنبياء

  ١٨٨...............................................................................سورة احلج

  ١٩٢............................................................................سورة املؤمنون

  ١٩٦...............................................................................سورة النور

  ٢٠٢.............................................................................سورة الفرقان

  ٢٠٥.............................................................................سورة الشعراء

  ٢١١...............................................................................سورة النمل

  ٢١٦............................................................................سورة القصص

  ٢٢٢..........................................................................سورة العنكبوت

  ٢٢٦...............................................................................سورة الروم

  ٢٢٨...............................................................................سورة لقامن

  ٢٣٠............................................................................سورة السجدة

  ٢٣١...........................................................................سورة األحزاب

  ٢٣٦.................................................................................سورة سبأ

  ٢٤٠................................................................................سورة فاطر

  ٢٤٢................................................................................سورة يـس

  ٢٤٤...........................................................................سورة الصافات



 

 ٣٦٣  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ٢٤٧.................................................................................سورة ص

  ٢٥٠...............................................................................سورة الزمر

  ٢٥٤................................................................................سورة غافر

  ٢٦٠.............................................................................سورة فصلت

  ٢٦٣............................................................................سورة الشورى

  ٢٦٦............................................................................سورة الزخرف

  ٢٦٩.............................................................................سورة الدخان

 ٢٧٠..............................................................................سورة اجلاثية
  ٢٧١...........................................................................األحقاف سورة 

  ٢٧٤...........................................................................سورة حممد 

  ٢٧٦...............................................................................ة الفتحسور

  ٢٧٨..........................................................................  سورة احلجرات

  ٢٧٩.................................................................................  قسورة 

  ٢٨٠...........................................................................ذارياتسورة ال

  ٢٨٢.............................................................................. طورسورة ال

  ٢٨٣..............................................................................نجم سورة ال

 ٢٨٧..............................................................................قمر سورة ال
 ٢٨٨.............................................................................رمحن سورة ال
 ٢٨٩.............................................................................ة واقعسورة ال

  ٢٩٠..............................................................................سورة احلديد

  ٢٩٣.............................................................................سورة املجادلة



 

 ٣٦٤  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ٢٩٤..............................................................................سورة احلرش

  ٢٩٦............................................................................سورة املمتحنة

  ٢٩٨............................................................................. سورة الصف

  ٢٩٩...................................................................املنافقون - اجلمعةسورة 

  ٣٠٠.............................................................................التغابنسورة 

  ٣٠١.............................................................................الطالق سورة

  ٣٠٢............................................................................سورة التحريم

ْسورة امللك ُ...............................................................................٣٠٣  

  ٣٠٥...................................................................... احلاقة - سورة القلم

  ٣٠٦............................................................................  سورة املعارج

  ٣٠٧................................................................................ نوحسورة 

  ٣٠٩................................................................................سورة اجلن

ِّسورة املزمل   ٣١٠...................................................................... املدثر- َّ

  ٣١١............................................................................  سورة القيامة

  ٣١٣..................................................................املرسالت-اإلنسانسورة 

  ٣١٤...............................................................................َبأـَّ النسورة 

  ٣١٥...........................................................................سورة النازعات

  ٣١٧...............................................................................سورة عبس

  ٣١٨.............................................................................سورة التكوير

  ٣١٩..................................................................طففنيامل-سورة االنفطار

  ٣٢٠...................................................................الربوج-سورة االنشقاق



 

 ٣٦٥  رواية السويس عن أيب عمرو البرصي

  ٣٢١.....................................................................األعىل-طارقسورة ال

  ٣٢٢.............................................................................سورة الغاشية

  ٣٢٣..............................................................................سورة الفجر

  ٣٢٤...................................................................... الشمس-البلدسورة 

  ٣٢٥...............................................................................سورة الليل

  ٣٢٧.....................................................................العلق- ضحىسورة ال

  ٣٢٨........................................................................بينةال-سورة القدر

  ٣٢٩.....................................................................القارعة-زلزلةسورة ال

  ٣٣٠.......................................................................الفيل-تكاثرسورة ال

  ٣٣١.......................................................................النرص-قريشسورة 

  ٣٣٢......................................................................  الناس-سدسورة امل

  ٣٣٣................................................................... من الطيبةيسوسرواية ال

 ٣٤٩...................................................................اختالفهم يف عدد اآليات
 ٣٥٩...................................................................................املراجع

 ٣٦١.........................................................................فهرس املحتويات
 
 
 
 


