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  مقدمةـال
ك     ه شريك في المل  ،أحمد اهللا الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن ل



 

ذل  ى       ،ولم يكن له ولي من ال لم عل را، وأصلي وأس ره تكبي وأآب
اهدا   له اهللا ش ن أرس ى     م ا إل ذيرا، وداعي را ون ه اومبش هللا بإذن

  .وسراجا منيرا
  :أما بعد 

ة، يرجعون         ذه األعوام المبارآ فلقد رأيت المسلمين في ه
م من  ون العل م، يطلب ى ربه ة إل نهم يلتمسون سبل الهداي ى دي إل

ة ه المختلف ه، واتجاهات نة .طرق ا وس يرة ،آتاب ا ،وس  ،وفقه
يرا ه ،وتفس ول فق ة، ،وأص ات قرآني المية ودراس ة إس  ،وثقاف

من    ة ض يرة الطيب ذه المس ب ه ي أن أواآ دثتني نفس فح
اختصاصي ؛ ولما رأيت من إقبال الناس على القراءات ما أثلج 

راءات     ،صدري ا الق ر فيه لة أذآ دأ بسلس ي أن أب تخرت رب اس
ة     :للرواة مثل إفرادًا ،غير قراءة حفص الون، أو ألئم شعبة، وق

  .رعبد اهللا بن آثي .القراءات مثل
راً    ر أخي ذا األم دفاعي له ا زاد ان ن األخ   ومم ه م ا رأيت م

ادل  يخ ع راءة عاصم   الش ي ق ى عل ذي أنه اني ال الم الكلب ن س ب
فوافقت  ،شعبة، وحفص، وطلب مني نشر رواية شعبة :براوييه

  .من اهللا تعالى أن يخلص نياتنا لوجهه الكريم على ذلك، راجيًا
را   ن الق ا م عبة وغيره ة ش اء رواي اًء ،ءاتإن إحي ا  إحي لم

ة      ذه األم ان يوجد في      ،آان عليه السلف الصالح من ه حيث آ
ام في الصالة         ون، تسمع من آل إم المدينة الواحدة قراء مختلف
ع        أتي إال بتتب ك ال ي ر، وذل ام آخ ن إم مع م ا تس ر م راءة غي ق

ا اآلذان    ،القراءة، وتمحيصها، وإظهارها غضة طرية تشنف له
وب، وتن   ا القل ا جل       وتطمئن إليه ا الصدور، فعسى ربن شرح له

رآن     رؤون الق ة يق ا، أئم اجدنا قريب ي مس ا ف ه، أن يرين جالل
ر   ة المزده ذه األم در ه ى ص دوننا إل ة فيعي ه المختلف بقراءات

ة      .المضيء راءات المنّزل ى مختلف الق وبذلك يتعرف الناس عل
ه      ،على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ة عن ا األم والتي ورثته



 

م في         حتى آانت   ى ربه ا المسلمون إل ة يتقرب به ارة ورحم من
ا، ا وتعليمه   تعلمه

  
ون  ،   ويعرف

ة   ذه اآلي در ه رى والمعجزة ،ق رث اهللا   الكب ى أن ي ة إل الباقي
 األرض ومن عليها،

     
. 

اب      ذا الكت ام شعبة      (وقد أسميت ه ة اإلم اش في رواي الري
فرش الكلمات    وقد استقصيت األصول وجعلتها قبل )بن عياش
ة في سورتها سواء آانت أصًال       آل ثم فرشت  في السور، آلم
ى          أو غير ذلك ى آل سورة عل ارئ الرجوع إل ى الق ليسهل عل

دة ة حفص أصال ،ح ت رواي م أشرح وأضبط خالف  ،وجعل ث
  .شعبة له، ثم أآتبها على نطقه لها

أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم،  ،واهللا أسأل     
به أحياء وميتين، وصلى اهللا وسلم وبارك على خاتم  وأن ينفعنا

      .األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  المؤلف

  آتاب اهللا المجيدخادم 
محمد نبهان بن حسين 

  مصري
 
  

  التراجم

 :ترجمة اإلمام عاصم
ر،             ام الكبي وفي، اإلم ن أبي النجود الك هو أبو بكر عاصم ب

ر  ارئ مق بعة  الق د الس ره، أح ى    ،ئ عص ة، عل ه بهدل م أبي واس



 

  .الصحيح
فيان        ي س ن أب ة ب رة معاوي ي إم ده ف ه،  ،مول رضي اهللا عن

القرآن   رحمن       ،وآان أحسن الناس صوتا ب د ال ى أبي عب رأ عل ق
  .وهو معدود من التابعين ،شْيَببن ُح رِّالسلمي، وِز

ه       ذين رووا عن يوخه ال ن ش اح :م ي رب ن أب اء ب ر ،عط أ وق
ليمان،   عليه خلق آثير، أشهرهم شعبة بن عياش، وحفص بن س
ب         ن حبي زة ب الء، وحم ن الع رو ب و عم ا أب ه أيض وروى عن

راءة ي الق ة ف ه اإلمام د انتهت إلي ات، وق ة ،الزي ي الكوف د  ،ف بع
  .أبي عبد الرحمن السلمي

رآن     ،حدث عن نفسه بأنه مرض سنتين      رأ الق رئ ق ا ب  ،ولم
ا ه حرف نس من م ي دق ،فل ام أحم ن اإلم د اهللا ب ي   :ال عب ألت أب س
ان   .وقال شريك  ،رجل صالح ثقة :فقال ،عن عاصم بن بهدلة آ
ان صاحب سنة    ،وقراءة سديدة ،ومد ،عاصم صاحب همز  ،وآ
 ،وآان نحويا ،وآان رحمه اهللا ذا نسك وأدب ،ورأسا في القرآن
  .فصيحا إذا تكلم

ن صالح      ال حسن ب ان أ :ق ط آ دا ق ت أح ا رأي ن م فصح م
يالء  ه خ اد يدخل م آ ود، إذا تكل ي النج ن أب ه  ،عاصم ب ال عن وق

، صدوقا في الحديث  ،تا في القراءةآان عاصم ثب :اإلمام الذهبي
ا؛    :وآان إذا آان في حاجة له ومر بمسجد يقول لصاحبه  مل بن

  .ويصلي ،فإن الحاجة ال تفوت
ه       ان آخر آالم ة، وآ نة سبع وعشرين ومائ وفي  آخر س ت
ن دنيا  م             ال

  .، رحمه اهللا تعالى)62األنعام (   

 :اإلمام شعبةترجمة 
ام       ، أحد  هو أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي اإلم



 

دب  ولى واصل األح الم، م ان حناطاألع ي )1(ا، وآ ف ف ، اختل
والن     وال، أصحها ق ه،     : اسمه على عشرة أق و بكر وهو آنيت أب

ا روا د األول    وم ن عب ين ب اعي، وحس ام الرف و هش ا ه أب ، أنهم
  .شعبة :سأاله عن اسمه فقال

عين       س وتس نة خم د س الث   ول م ث ى عاص رآن عل رأ الق ، ق
تعلمت من عاصم    : قال لي أبو بكر: قال يحيى بن آدممرات، و

ا أحسن   م الصبي من المعلم، فلقي مني شدة  القرآن آما يتعل ، فم
ه       غير قراءته، وهذا الذي أ ا تعلمت راءات، إنم ه من الق خبرتك ب

  .من عاصم تعلما
نين، في الحر       :وقال أيضا      واختلفت إليه نحوا من ثالث س

  .والشتاء واألمطار
ه الحروف         يحيى   :قرأ عليه أبو الحسن الكسائي، وسمع من

  .بن آدم وغيره
  .أبو داود الطيالسي، وأحمد بن حنبل: وممن روى عنه     
ى     : ه بن المباركقال عن      دا أسرع إل ا رأيت أح السنة من    م

  .أبي بكر بن عياش
ه      ن نفس ال ع ا :وق زم يوم ى زم ه أت وا، إن ا دل تقى منه ، فاس

را، فاضال  : يزيد بن هارونوقال . عسال ولبنا ، آان أبو بكر خي
  .م يضع جنبه إلى األرض أربعين سنةل

راش     : وقال يحيى بن معين      م يفرش ألبي بكر ف مسين  ، خل
  .سنة
ين        ث أربع ة   مك ل ليل رآن آ تم الق نة يخ اس رته  ، ولم حض
ى    : ، بكت عليه أخته، فقال لها مهوناالوفاة ك؟ انظري إل ما يبكي

  .، فقد ختمت فيها القرآن ثمان عشرة ألف ختمةهذه الزاوية
  .، رحمه اهللا تعالىمات سنة ثالث وتسعين ومائة     

                                                 
 .بائع حنطة) 1(



 

 :ترجمة اإلمام الشاطبي
و ال      الم العا ه ام الع يخ اإلم و   ش راء، أب يد الق دوة، س ل، الق م

د الرُّ  يرُّلقاسم بن ِف، امحمد، وأبو القاسم ن أحم يني  َعه بن خلف ب
  .األندلسي الشاطبي الضرير أحد األعالم

دلس       ي األن اطبة ف د بش ا اهللا إل -ول ا رده ان  –ين نة ثم س
ول    اع األط ه الب اء، ل د ذآ ان يتوق مائة، وآ ين وخمس ي  وثالث ف

راءات نظم    ، والرسالق ه ال ديث، ول ه، والح و، والفق م، والنح
  .، والتأله والوقارالرائق، مع الورع والتقوى

تصدر : (استوطن مصر، وتصدر، وشاع ذآره، قال األّبار     
يته    د ص أنه، وبع م ش راء بمصر فعظ ة  لإلق ه رياس ت إلي ، انته

أ (وآان إذا قرئ عليه  ).اإلقراء صحح  ي) الصحيحان (و) الموط
ال   الن ان يق ى آ ه، حت ن حفظ خ م ن   : س ر م ر بعي ظ وق ه يحف إن

وال  ،العلوم، آان يتجنب فضول الكالم، وال ينطق إال لضرورة 
  .يجلس لإلقراء إال على طهارة

يوخه       ن ش اص النف    أ: م ي الع ن أب د اهللا ب و عب و زب ي، وأب
ن       د اهللا ب و عب ة، وأب ن النعم ن ب و الحس ذيل، وأب ن ه ن ب الحس

عادة ذه. رهموغي، س ن يوسف : ومن تالمي و موسى عيسى ب أب
د   ، وأسي، وعبد الرحمن بن سعيد الشافعيالمقد د اهللا محم بو عب

ن   ي ب ال عل خاوي، والكم و الحسن الس ي، وأب ر القرطب ن عم ب
  .شجاع، وغيرهم

اني ح (سارت الرآبان بقصيدته        ق ال   ) رز األم ا خل وحفظه
ا فحول الشعراء    يحصون ار البل ، وخضع له اء، وحذاق   ، وآب غ

ال      ه ق ه أن : القراء، فلقد أبدع وأوجز، وسهل الصعب، وجاء عن
  .ال يقرأ قصيدتي هذه أحد إال وينفعه اهللا بها؛ ألنني نظمتها هللا

ر  وفي بمص نة، وت ين س ين وخمس اش اثنت ي ع امن ، ف الث
ادى اآلخرة، سنة تسعين وخمسمائة،       ه  والعشرين من جم رحم

  .اهللا تعالى



 

  



 

 ة عاصمإسناد المؤلف لقراء
ان       رآن    : أقول أنا الفقير إلى المنان، محمد نبه إني تلقيت الق

ي العبد اهللا المحمد الحسِّ على فضيلة الشيخ سعيدبقراءاته السبع 
ي و أخبرن وي، وه اه : الحم ه تلق عد  أن ن أس وري ب يخ ن عن الش

ود  الشحنة، وهو عن الشيخ أحمد البابولي ، وهو عن الشيخ محم
ا  ، و)ح(لشيخ أحمد الحلوانيالكيزاوي، وهو عن ا قد أجازني به

ون        دالعزيز عي نده عن الشيخ عب دروبي، بس الشيخ عبدالغفار ال
واني،      ليم الحل د س ا    ) ح(السود، عن الشيخ محم ا أجازني به آم

د       الشيخ بكري الطرابيشي  ى الشيخ محم رأ عل ه ق ، وأخبرني أن
  .سليم الحلواني

واني   ليم الحل د س يخ محم رأ الش ده،وق د   على وال يخ أحم الش
ة،       علىالحلواني وهو  راء بمك ي، شيخ الق د المرزوق الشيخ أحم

الشيخ عبد الرحمن  على، وهو الشيخ إبراهيم العبيدي علىوهو 
ى الشيخ    األجهوري، وهو على الشيخ عبده السجاعي  ، وهو عل

  .أحمد بن رجب البقري
ري،      ) ح( د البق يخ أحم ى الش وري عل رأ األجه ى وهوق و عل

ن د ب يخ محم ري الش م البق و عقاس زين ، وه يخ ال ى الش ل
ن شحاذة اليمني    ة شحاذة     ، وه عبدالرحمن ب ده العالم و عن وال

و ، وه يخ الناصر محمد بن سالم الطبالوي، وهو عن الشاليمني
ا األنصاري     وهو عن آل من الشيخ       ،عن شيخ اإلسالم زآري

اهر      يخ ط وطي، والش د األمي يخ أحم ي، والش وان العقب رض
ويري، يخ الن ة  والش ى خاتم م عل ي، وه د القلقيل هاب أحم الش

د ال   ن محم د ب مس محم ام الش ين اإلم زريالمحقق رأ )ح(ج ، وق
د انم المقدسي الرحمن اليمنعب ن غ ي ب يخ عل ى الش و  ،ي عل وه

ي راهيم السمديس يخ إب ى الش د عل يخ أحم ى الش و عل ، وه
  .األميوطي، وهو على الشمس ابن الجزري



 

ي م     يخ أب ى الش زري عل ن الج رأ اب رحمن  حموق د ال د عب
طي  دادي الواس د    البغ ن أحم د ب يخ محم ى الش و عل ، وه

ائغا جاع      لص ن ش ي ب يخ عل ى الش و عل روف  –، وه المع
وهو على اإلمام القاسم  –بالكمال الضرير، صهر الشاطبي 

رُّ   ن في ا ب ذيل    ه الش ن ه د ب ام محم ى اإلم ، وهو طبي وهو عل
ا       ى اإلم ن نجاح وهو عل ليمان ب م أبي عمرو   على الشيخ س

داني،    عث عيد ال ن س ان ب ى     م عبة عل ة ش داني رواي رأ ال وق
ارس ب  رئ ف د  المق يخ عب ى الش و عل د وه ن ن أحم اهللا ب

افالن     ن يوسف الق د ب ي، وهو  الحسين، وهو على الشيخ أحم
ن      على الشيخ شعيب الصريفيني  ى الشيخ يحيى ب ، وهو عل

اش    ن عي عبة ب ام ش ى اإلم و عل ام  , آدم وه ى اإلم و عل وه
  .عاصم

ة     رأ رواي ن    حفص عل  وق ى الشيخ أبي الحسن طاهر ب
ون ي ال غلب يخ أب ى الش و عل ن  ، وه د ب ن محم ي ب ن عل حس

ن سهل   ، وهو على الشيصالح الهاشمي خ أبي عباس أحمد ب
ناني و علاألش ن الصباح،  ، وه د ب د عبي ي محم يخ أب ى الش

ام  ى اإلم و عل ليمان، وه ن س ص ب ام حف ى اإلم و عل وه
  .عاصم

د     وقرأ اإلمام عاصم بن أبي النجو   ام أبي عب ى اإلم د عل
ن ح  يش    الرحمن عبد اهللا ب ن حب ، وأخذ  بيب السلمي، وزر ب
ن   وُأبي  بن أبي طالب   وعلي بن عفان السلمي عن عثمان ب

داهللا    وزيد آعب ن مسعود رضي اهللا ع    بن ثابت وعب نهم، ب
عود رضي اهللا      ن مس ان واب ن عثم يش ع ن حب ذ زر ب وأخ

ي وأُ عنهم ن مسعود   بَ ، وقرأ عثمان وعل د رضي   ي واب وزي
وأخذ النبي  ، اهللا عنهم، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه الس   صلى اهللا عليه وسلم القرآن عن  ل علي الم األمين جبري
لى اهللا        ماؤه وص ت أس ه، وتقدس ل جالل زة ج ن رب الع ع



 

  ,,وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .نوالحمد هللا رب العالمي ،واهللا ولي التوفيق

  
[  [  [  [  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :    أصول رواية شعبة بن عياش: أوًال

ده د هللا حق حم ده ،الحم ه وعب ى نبي  ،والصالة والسالم عل
  :أما بعد ،وعلى آله وصحبه ووفده

ود    ي النج ن أب ن عاصم ب اش ع ن عي عبة ب ة ش ذه رواي  ،فه
اطبية   ق الش ن طري ا م ى اهللا   ،أصوال وفرش ر إل الء الفقي ن إم م

  .ن حسين مصريمحمد نبهان ب

  .البسملة*
  .ال خالف  بينه وبين حفص     

  : مــــــدـال*
  .ال خالف بينه وبين حفص     

  :الهـــــــــــمــــز*
ك   ]اًؤُزهُ [حيث وقعت     أبدل الواو همزة في  *  ؛وذل

ي رة (: ف دة(، )231 ،67 .البق ف(،)58 ،57 .المائ  ،56: الكه
 ،9 .الجاثية(، )6 .لقمان(،)41 .الفرقان) (36: األنبياء(، )106

35.(  
  :زاد همزة االستفهام في *
تمآأ(حيث وقعت      - ي)من  ،)123 .األعراف( ف

 .)49: الشعراء( ،)71 .طه(
 .)أِئنكم( )81:األعراف(في      -
 .)َأِئن( )113:األعراف(      -
 .)َأِئنكم( )28: العنكبوت(     -



 

 .)لمغرمونأئنا ( )66 .الواقعة(     -
  .)َأَأن آان( )14 .القلم(     -
ي   *  ين واوا ف ين الالم ز ب دل الهم ،     ،   أب

ع    ا وق ـرا، حيثم ا ومنّكـ ؤ[ ،معّرف ؤا [، ]اللول ي ]لول ك ف  ؛ وذل
ج( اطر(، )23: الح ور(،)33:ف رحمن(، )24:الط ، )22:ال
  ).19:اإلنسان(، )33:الواقعة(
  .]عجميَأَأ[ ،)44:فصلت(في    حقق الهمزة في *  
زة واوا أ*    دل الهم ي     ب د(ف زة20:البل : ،الهم
  .]وصدةُم[):8

  :اإلدغام* 
اء  - ي الت ذال ف عبة ال م ش اب  ،أدغ ي ب    ،  ف

،   
ران  ) 92و80و51(وذلك في البقرة[ ،    ،   وآل عم

ال ) 81( ود ) 68(واألنف د ) 92(وه ف) 32و13(والرع ج ) 77(والكه والح
ون ) 48و44( ان ) 110(والمؤمن عراء) 27(والفرق ) 29(والش

اطر  ) 25(والعنكبوت افر ) 26(وف ة ) 5(وغ  ،اّتختُّ  ،أختُّ ( ،)]35(والجاثي
  ).اّتختُّم ،أختُّم

   ، ومن  )1: يس(في سورة      من أدغم النون* 
ورة  ي س م(ف ده)1:القل الواو بع ل، ب ال الوص ي ح يوَّ( ،ا ف  ياس

  . )مالقل نووَّ(، )القرآن

 :اإلمالة
  .هي لفظ بين األلف والياء :تعريفها  -



 

ي   - راء ف عبة ال ال ش .أم
 

ا  ،    ،    حيثم
ت يوقع ك ف ونس( :؛ وذل ة( ،)16: ي دثر(، )3 .الحاق  .الم

الت(، )27 ار(، )14 .المرس ين(، )17،18: االنفط : المطفف
ارق(، )19 ،8 د(، )2 .الط در(، )12: البل ة(،)2:الق : القارع
  ).5 .الهمزة( ،)10 ،3

ي   - ف ف راء واألل ال ال اآن      أم دها س أت بع م ي  ،إن ل
وال  لمفص  :مث

       
ل  وال مث    :أو موص

 ،   
    

، أما إذا وقعت األلف قبل الساآن 
راء    ،المفصول فإنه يميل الراء فقط وصال، ويميل األلف وال
ا ا وقف ل  ،مع ي      ، مث ك ف وذل

ام( ود(، )78 ،77 .األنع ف(، )70 .ه ، )24،28:يوس
ل( ف(، )86، 85 .النح ه(، )53 .الكه ، )10 .ط
اء( ل(، )36:األنبي ص(، )40، 10 .النم ، )31.القص
اطر (، )22:األحزاب( نجم (، )55: الصافات (، )8:ف ، 11: ال

  ).7:العلق(، )23: التكوير(، )18، 13
اء  - روف الهج ال ح ر(أم ي طه ور ،)ح ل الس ي أوائ التالية ف

راهيم ( ،)الرعد ( ،)يوسف( ،)هود( ،)يونس(  ،)الحجر ( ،)إب
ريم( ه( ،)م عراء(، )ط ل( ،)الش س(، )القصص(، )النم ، )ي
افر( لت(، )غ ورى(، )فص رف(،)الش دخان(، )الزخ ، )ال
  ). األحقاف(، )الجاثية(

ال (      في      أمال األلف من   - : األنف
  .، وصال ووقفا)17

  ).109 .التوبة(ي ف    أمال األلف من  -
ن - ف م ال األل ي      أم عيها ف ي موض راء(ف  .اإلس



 

الى )72   .، في قوله تع
        

 .  
ف- ال أل ي      أم راء(ف الى  )83: اإلس ه تع ي قول  .ف

 

       
.  

الى    )58 .طه (في     أمال ألف - ه تع ا في قول   :، وقف

   .  
الى   ،)36 .القيامة(في    أمال ألف  - ه تع    :وقفا في قول

 
     

 .  

ر       وأدغم     أمال األلف في  - راء، من غي الم في ال ال
  .)َبـرَّاَن: (فتقرأ )14:المطففين( سكت، في

  .تنبيه*
ل األلف في    - يم     )41 :هود (    لم ُيِم ؛ ولكن ضم الم

   ).ُمْجَراها( وفتح الراء



 

 :ياءات اإلضافة
صلة باالسم نحو    متات اإلضافة هي ياء المتكلم، وتكون  ياء     
ل     و    والفع رف نح ،     ، والح

ي       ا ه ة، وإنم ول الكلم ن أص ل، وال م ا للفع ت الم ي ليس وه
ـزائدة، ٌر( فـ ة، و )أْج اء(آلم دة،  )الي دخل زائ ابطها أن ت وض

تقامت   ،الهاء، أو الكاف على الكلمة إن اس اء  ،ف اء إضافة   فالي  ،ي
  .، وهكذا)أجرك ،أجره ،أجري(ثل م
زة     ،حيثما وقعت    أسكن شعبة ياء - دها هم سواء جاء بع

ع   قط
، )105:األعراف (؛ وذلك في      أم ال ،    

ة( ف(،)83:التوب اء(، )67،72،75:الكه ، )24:األنبي
  .}ْيِعَم{ )28:الملك(، )34:القصص(، )118،62:الشعراء(

وذلك }الْي ِإِرْجَأ{ت وقع، حيثما     أسكن ياء  -
ي  ونس(ف ود(، )72:ي عراء( ،)51،29:ه  180 :الش

  ).47:سبأ(، )127،109  ،164،145،
، )26:الحج(، )125:البقرة( .، في   أسكن الياء في  -

 .}َبْيِتْي{،)28 .نوح(
ي    - اء ف كن الي ي   }َيِه ْجَو{ أس رانآل (ف  )20:عم

  }َوْجِهْي{ )79:األنعام(و
 .}َيِدْي ِإَلْيك{) 28:المائدة(في ،     أسكن الياء في - 
اء   -  كن الي ي أس ا أيض    ف ْي {، )116(ًافيه وُأمِّ

  .}نْيـــــَهإل
  .}ِلْي عليكم{، )22:إبراهيم(، في     أسكن الياء في  -



 

  }ولْي فيها{ ،)18:طه(في ،    أسكن الياء في  -
 . }ولْي نعجة{،)23:ص(، في     أسكن الياء في -
  .}ِلْي من علم{، )69(فيها أيضا       وفي  -
  }ولْي دين{ ،)6:الكافرون(، في     أسكن الياء في - 
ي - اء ف تح الي   ف

    
ي  ، رة(ف  )124 :البق

  }اليناُل عهدْي الظالمين{
دَي   { ،)6:الصف (في       فتح الياء في   - من بع

  }اسمه
  :الياءات الزوائد*

اءات المتطر      ي الي م  وه ى رس تالوة عل ي ال دة ف ة الزائ ف
  .المصاحف العثمانية

الى  حذف شعبة الياء وصال ووقفا          :في قوله تع

  .]فما آتاْن[ }فما آتاِن اهللا{، )36.النمل(،  

  :السكت*
ا     - كت فيه ي س ة الت ي المواضع األربع عبة ف كت ش م يس ل

  :حفص وهي
  ).1 .الكهف(      ما بين آلمتي  -
  ).52 .يس( ،   تي ما بين آلم -
  ).27 .القيامة( ،    ما بين آلمتي -

  ).14 .المطففين( ،   ما بين آلمتي  -



 

  :الكلمات المطردة التي خالف شعبة فيها حفصًا* -
اء  .   - ر الب وت  { آس أل أو     ،}ِبُي ت ب واء عرِّف س

وَتهم   ،    .باإلضافة أو نكِّرت   ،  ُبُي
ي   ،   ،   ، ك ف ؛ وذل

رة( ران(، )189:البق اء(، )49، 154  .آل عم ، )15:النس
راف( ونس(، )74 :األع ر(، )87:ي ، )82:الحج
ل( ور(، )80،68:النح ،  )29،27، 36، 61:الن
عراء( ل(، )149:الش وت(،)52: النم زاب(  ،)41:العنكب  :األح

رف(، )33،13 ،34 ر(، )34،33:الزخ ، )2: الحش
 .}كنهن، بِيوتهم، بِيوتكم، بِيوتنا، بِيوتتالبِيوت، بِيو{)1:الطالق(
ذال   .   * دد ال ّذآَُّرو(ش ي  )نت ك ف ، وذل
ام( راف( ،)153:األنع ونس(، )57،3:األع ود(، )3:ي ، )24، 30:ه
ل( ون(، )17، 90:النح ور(، )85 :المؤمن ل) (27،1:الن ، )62:النم
افات( ة(، )155:الص ذاريات(، )23:الجاثي ة(، )49:ال ، )62:الواقع
  ).42:الحاقة(
اف    .   * دد الق الم  وش تح ال ف(ف ي  )تَلّق ك ف ؛ وذل
  ).45:الشعراء(، )69:طه(، )117:األعراف(
زاي :    * ك في    ؛]ُزءاجُ [  ضم ال رة (وذل ، )260 .البق
  ).15: الزخرف(، )44:الحجر(
اء :    * كن الط واتُخ[أس ك]ْط ي  ؛ وذل رة(ف  .البق

  ).21: نورال(، )142: األنعام(، )208 ،168
واو .   * ذف ال ي  ؛]فُؤَر[ ،ح ك ف رة(وذل  ،143 .البق

 .الحج (، )47 ،7: النحل (، )128 ،117: التوبة(، )30 .آل عمران(، )207



 

  ).10: الحشر( ،)9 .الحديد(، )20:النور(، )65
ّم  .   * راء ض ك]وانُرْض[ال ي  ، وذل آل (ف

ران دة( ،)174 ،162 ،15:عم ة(، )2.المائ  ،72 ،21: التوب
د(، )109 تح(، )28: محم د(، )29:الف ، )27،  20:الحدي

ر( ي        )8:الحش رها ف ي آس ا ف عبة حفص ق ش د واف ذا ؛ وق ، ه
ن   اني م ع الث دة(الموض        )16 .المائ
  .المتصلة بهاء الضمير

ف    .   * د األل وبة بع زة منص ي ]اَءيَِّرَآَز[زاد هم آل (، ف
ران ى(، )37:عم ام(، )األول ريم(، )85:األنع اء(، )2: م وزاد ). 89: األنبي

ف    د األل ة بع زة مرفوع ي ]اُءيَِّرَآَز[هم ران(، ف ة( )37 .آل عم  )الثاني
  ).7 .مريم(، )38(الثالثةو
ر       * ينآس ي. ]ونِعُي[ ،الع ك ف ر( .وذل ، )45:الحج
دخان(، )34: يس(، )147، 134، 57:الشعراء( ذاريات(، )52 ،25: ال  .ال

  ).41 .المرسالت(، )12:القمر( ،)15
ر  .   * ين آس ك. ]وبِغُياْل[الغ ي وذل  .ف
  ).48: سبأ(، )78: التوبة(،)116 ،109.المائدة(
كن  .  * ين أس ًفِآ[الس ي؛ ]اْس ك ف عراء( .وذل  .الش

، فقد وافق فيها حفصا بفتح )92: سورة اإلسراء(، أما في )9: سبأ(،)187
د وافق حفص)44:سورة الطور(وفي  ،السين ا شعبة بإسكان  ، فق فيه
  .السين

*    ، 
تح  .     اءف ؛ ]اتيََّنَبُم[ ،]ةيََّنَبُم[ ،الي

 .الطالق (، )30 .األحزاب (، )46 ،34.النور (، )19 .النساء (وذلك في  
1، 11.(  



 

 ْمُمتُّ ،اَنُمْت ، ُمتُّ[ ،الميمضّم  .   ،   ،    *
اء ) (66،23.مريم( .وذلك في ؛] و ( ،)34: األنبي ، 35: نالمؤمن

افات( ،)82 ة(، )3 .ق(، )53 ،16 .الص ق )47:الواقع ، وواف
ران(حفص شعبة في موضعي     في ضم  ) 158 ،157 .آل عم

  .الميم
ون   .   ،   * د الن ا بع ى  ،زاد ألف عل

ع اتكم[ ،الجم اتهم ،مكان ي ]مكان ك ف ام( .؛ وذل ، )135 .األنع
  ).67:يس(، )39:الزمر(، )121، 93:هود(
 :آل عمران ( .وذلك في؛ ]ْيتَم[وخّففها،  ،أسكن الياء .   *

ام(، )27 راف(، )27:األنع ونس(، )57:األع روم( ،)31: ي ، )19 .ال
  ).9:فاطر(
ا،   ،أبدل النون ياء .    *   وأبدل الياء بعد الحاء ألف
 ،7:األنبياء (، )43:النحل (، )109:يوسف (وذلك في   ؛ ]إليهم ~وَحىُي[

25.(  
اء* ر ي عها      آس ع مواض ي جمي ي ]يَِّنا ُبَي[ .ف : ف
ان(، )5 .يوسف( عا )102 :الصافات(، )17 ،16 ،13 :لقم ، إال موض

  ).42:هود( واحدا وافق فيه حفصا على الفتح وهو في سورة



 

  
  
  

  
  :ثانيًا
  
 الحروففرش 



 

  :فرش الحروف: ثانيًا

 سورة الفاتحة -1
  .ال خـــــــــــــــــــــــــــالف فيها

  رة البقرة سو -2
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص رقم 

اآلية
مثم اتختُّ 51   أدغم الذال في التاء
67  بالهمز بدال من الواو ًاُهُزؤ

80  أدغم الذال في التاء تََّختُّْم أ
85   بياء الغيبة بدل التاء َيعَْْمُلون
ُثّم اتََّختُّم 92   ال في التاءأدغم الذ
  ِلَجْبَرِئَل
وَجْبَرِئَل

زة راء وزاد هم يم وال تح الج ف
 مكسورة بعدها، وحذف الياء

  

 
97 -98

  
  

ِميَكآِئيــــَل

زاد همزة مكسورة، وياًء ساآنة
دها  ف بع ي األل د ف ون الم ،فيك
.متصال

 98

َعْهِدَي 
 الظَّاِلِمين

  فتح الياء في عهدى

   

124

َبْيِتْي 
 لّطاِئِفينِل

125   أسكن الياء في بيتَى

َأْم َيُقوُلوَن 140   بياء الغيبة بدل التاء
حذف الواو رُؤفَل  143

ُخْطَواِت أسكن الطاء  168



 

  
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم  حفص

اآلية
َلْيَس اْلِبرُّ 177   رفع الراء
ِمن مَُّوصٍّ 182ْ    وشدد الصاد ،فتح الواو
ولتَكمِّلوا 185 وشدد الميم ،فتح الكاف

بـِيوتال  آسر الباء
  

 )معا(
189

207 حذف الواو  رُؤف
خْطوات 208   أسكن الطاء

طَّهَّْرنَي 222 َيْطُهْرَن شدد الطاء والهاء، وفتحهما
231   بالهمز بدال من الواو ُهُزؤًا
)معًا(  أسكن الدال قْدُرُه 236
240   رفع التاء َوِصيٌَّة
245  قرأها بالصاد وجها واحدا  يبصط
260   ضم الزاي ُجُزًءا
ين،   َفِنْعمَّا كن الع تلسوأس اخ

 )وجهان(آسرتها
  271

271   بالنون بدل الياء وُنَكفُِّر
دها، ِذُنواآف ا بع زة وزاد ألف تح الهم ف

وآسر الذال 
  

279



 

  سورة آل عمران )3(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم  حفص

اآلية
وُرضواٌن  15  وِرْضواٌن ضم الراء
وجهْي هللا  20  وْجِهَي ِهللا أسكن الياء
اْلَمْيِت، 
 اْلَمْيَت

اْلمّيَت،اْلمََيِِّت خفف الياء وأسكنها 27 

 30 َرُءوٌف حذف الواو رُؤف
 36 َوَضَعْت أسكن العين وضم التاء ُتوضْع

  زآرياَء
 ِزآرياُء

زاد همزة منصوبة بعد األلف 
في األولى ومضمومة في الثانية

 37 َزَآِريَّا

زاد همزة مضمومة بعد األلف زآرياُء  38 َزَآِريَّا

في بـِيوتكم  49 ُبُيوِتُكم آسر الباء
 57 َفُيَوفِّيهْم بالنون بدل الياء فنوفيهم

دِّْه إليكيَؤ )معًا(ِإَلْيك ےُيَؤدِِّه أسكن الهاء فيهما 75 
أختُّم على  81 َأَخْذُتم  أدغم الذال في التاء
تبغون، 
  ُترجعون

ُيْرَجُعون،َيْبُغون  بتاء الخطاب بدل الياء فيهما 83  

  97 ِحجُّ اْلَبْيِت  فتح الحاء َحجُّ البيت
تفعلوا، 
  ُتكفروه

ُيْكَفُروُه،َيْفَعُلوا  بتاء الخطاب بدل الياء فيهما 115  

  
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم  حفص

اآلية
)معًا(   ضم القاف فيهما  ُقْرح 140  



 

نؤِتْه منها  اء فيهماهأسكن ال
 
 )معًا(  

145 

كمبـِيوتفي   154   آسر الباء
تجمعون  157   بتاء الخطاب
ُرضوان  162   ضم الراء
 172  ضم القاف الُقرح
ُرضوان  174   ضم الراء

 187  بياء الغيبة بدل التاء ُننَُّهلُيَبيِّ
وال 
 يكُتمونه

 187   بياء الغيبة بدل التاء

  



 

  

 سورة النساء )4(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

اآلية
وسُيصلون  10 ضم الياء

ى بهايوَص  11    فتح الصاد
 15  آسر الباء بـِيوتال

 19   فتح الياء مبيَّنة
 24    فتح الهمزة والحاء وَأَحلَّ
 25  فتح الهمزة والصاد َأْحَصنَّ

،اختلس آسرتها  و، أسكن العين 
.وجهان

 58 

آأن لم 
 يكن

 73    التذآيربياء 

115   أسكن الهاء ما نولْه
 نصلْه
 مجهن

115  أسكن الهاء

124   ضم الياء وفتح الخاء ُيدَخلون
سوف 
 نؤتيهم

152   بالنون بدل الياء

  



 

 

  سورة المائدة) 5(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم  حفص

اآلية
وُرْضوانا  2   ضم الراء

8، 2 معًا  فيهماأسكن النون األولى نآشْن
 6  جر الالم بالكسرة كموأرجِل

ا  ا، أي قرأه راء فيه م ال م يض ل
.شعبة آحفص

 16 

إليك~ يدْي أسكن الياء فيصير المد منفصال    28
)معًا(  بالهمز بدل الواو ُهُزؤًا 57 -58
اء، رساالته زاد ألفا بعد الالم، وآسر الت

 أي قرأها على صيغة الجمع
  67 

89  خفف القاف عَقدتم
  اسُتِحقَّ
 ُاسُتِحق

دأ ضم التاء وآسر الحاء، وإذا ب
 بها ضم همزة الوصل

107

  
  
 األوَِّلين

الم ا وآسر ال واو وفتحه دد ال ش
تح وأسكن الياء وحذف األلف وف

 )على صيغة الجمع(النون

 107

109   آسر الغين الِغيوب
إلهي~وأمْي
 ن

أسكن الياء فيصير المد منفصًال  116

116 آسر الغين وبالِغي
  



 

 سورة األنعام) 6(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم  حفص

اآلية
 16   فتح الياء وآسر الراء َيصِرف
 23   نصب التاء الثانية بالفتح فتنَتهم

وال نكذُب  27   رفع الباء بالضمة
 27   رفع النون بالضمة ونكوُن
أفال 
 ونيعقل

 32   بياء الغيبة

وليستبين  55   بياء التذآير بدل التاء
  63   آسر الخاء  فيةوِخ

ال  ف وص راء واألل ال ال أم
 ووقفا

  76 

راء  أمال الراء واأللف وقفا، وال
 .فقط وصًال

   77 

راء  أمال الراء واأللف وقفا، وال
 .فقط وصًال

  78  

وجهْي 
 للذي

 79    أسكن الياء

وزآريآء ف د األل ة بع زة مفتوح زاد هم
 .فيصير المد متصًال

  85 

 92  بياء الغيبة ولينذر
 
 
 



 

رقم اآلية  حفص  البـــيــــــــــــــــــان  شعبة
تقطع بيُنكم  94   رفع النون
   خفف الياء وأسكنها  المْيت

)معًا(
95 

وما 
يشعرآم 
 ِإنها

ر ه بكس ص، ووج ه آحف وج
 الهمزة

  

  

109 

 114   أسكن النون وخفف الزاي ْنَزلُم
 119   ضم الحاء وآسر الراء ُحرَِّم
  

 رساالته
زاد ألفا بعد الالم وآسر التاء،

 ).على صيغة الجمع(
  124 

 125   آسر الراء جاَحِر
ف يصَّاَعد اد وخف د الص ا بع زاد ألف

 العين
  125 

نحشرهم  128   بالنون بدل الياء
  

 مكاناتكم
ون    د الن ا بع ى(زاد ألف عل

 ).صيغة الجمع
135 

تكن ميتة  139  بتاء التأنيث بدل الياء
 142  أسكن الطاء ُخْطوات
 152  شدد الذال تذَّآَّرون



 

 

  سورة األعراف) 7(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
تذَّآَّرون  3   شدد الذال
ال يعلمون  38    بياء الغيبة بدل التاء
يَغشِّي 
 الليل

 54   فتح الغين، وشدد الشين

 55   آسر الخاء وِخفية
 57   خفف الياءوأسكنها مْيت
تّذآَّرون  57 شدد الذال
 69   بالصاد وجها واحدا بصطة
 74  آسر الباء ابـِيوت
 81   زاد همزة االستفهام أإنكم
 105   أسكن الياء معْي

 113    زاد همزة االستفهام ن لناِإَأ
 117  فتح الالم وشدد القاف قَُّفَلَت
 123  زاد همزة االستفهام منتمآَأ

يعُرشون  137   ضم الراء
 150    آسر الميم ابن أمِّ
 164   رفع التاء بالضمة معذرٌة

 



 

 
ــــــــــــانالبــيــــــــــــــــــــ  شعبة رقم اآلية  حفص
  َبْيَئس
 َبِئيس

اء دم الي ص، وق ل حف ه مث وج
ا زة وأخره تح الهم اآنة وف الس

.وجه ثان

 165 

أفال يعقلون  169   بياء الغيبة بدل التاء
 170   أسكن الميم وخفف السين ُيْمِسُكون

  
 ِشْرًآا

راء كن ال ين وأس ر الش آس
ونوَّن الكاف بالنصب وحذف

 مزةاله

  190 

  



 

 سورة األنفال) 8(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم  حفص

اآلية
 17    أمال األلف وصال ووقفا 

 18   نوَّن النون موهٌن
 18   نصب الدال بالفتح آيَد

 19    آسر الهمزة  وإن اهللا
َيمن حيـِ فك اإلدغام وآسر الياء األولى    42 

وال تحسبنَّ  59   بتاء الخطاب
 61   آسر السين للسِّْلم
 68   أدغم الذال في التاء َأَختُّم

  



 

  سورة التوبة) 9(
 

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
 ن

رقم  حفص
 اآلية

وُرضوان  21   ضم الراء
وعشيراتكم )على الجمع(زاد ألفا بعد الراء    24 
 37   فتح الياء وآسر الضاد َيِضلُّ

وُرضوان  72   ضم الراء
 78   آسر الغين الِغيوب

أبدا~ معيْْ صالنفأسكن الياء فيصير المد م    83 
معْي عدوَّا  83   أسكن الياء

  
إن 
 صلواِتك

اء الم وآسر الت د ال زاد واوا بع
 )على الجمع(

  103 

مرجُئون  106   عد الجيمزاد همزة مضمومة ب
وُرضوان  109   ضم الراء
 109   أسكن الراء ُجْرف

ـــارـــهـــ  109   أمال األلف

  



 

  
  
  

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
ن

حفص رقم
اآلية

ضم التاء ُتَقطََّع   110
بتاء التأنيث تزيُغ   117
حذف الواو رُؤف   117
الواوحذف رُؤف   128

 سورة يونس عليه السالم) 10(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص رقم

اآلية
أمال الراء    1 

أفال 
 تذَّآَّرون

شدد الذال
 

  3 

بالنون بدل الياء نفّصل   5 
أمال الراء    16

متاُع 
 الحياة

بالضمالعينرفع   23

  المْيِت
 المْيَت

  خفف الياء وأسكنها
 خفف الياء وأسكنها

    

 

31

دِّيال يـِِه آسر الياء    35
ويوم 
 نحشرهم

بالنون بدل الياء   45

~ أجرْي
 إال

أسكن الياء فيصير المد منفصال    72

 ا،بـِيوت
 كمبـِيوت

آسر الباء فيهما  

 

87



 

بالنون بدل الياء ونجعل   100
103   فتح النون الثانية وشدد الجيم ُنَنجِّ

  

 سورة هود عليه السالم) 11(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
 1   أمال الراء 

تذَّآَّرون  24    شدد الذال
 28  فتح العين وخفف الميم فَعِميت
~ أجرْي
 إال

أسكن الياء فيصير المد منفصال   29 

تّذآَّرون  30   شدد الذال
آلِّ 
 زوجين

 40   حذف التنوين

 41   ضم الميم وفتح الراء بال إمالة ُمجَراها
أجرْي 

 إال~
أسكن الياء فيصير المد منفصال   51 

  
 ثموًدا

ا ف عليه ب ووق ا بالنص نّونه
مد عوضباأللف 

  68 

ال  ف وص راء واألل ال ال أم
 ووقفا

  70 

 71    رفع الباء ُبيعقو
كاُتَوأصَل الم  د ال ى(زاد واوا بع عل

)الجمع
 87 



 

واتََّختُّموه  92  أدغم الذال في التاء
مكاناتكم )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  93 
 108   فتح السين َسعدوا

 
  

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
 ن

رقم  حفص
 اآلية

آالوإْن   111    خفف النون وأسكنها
مكاناتكم )على الجمع(زاد ألفا بعد النون    121 
 123   فتح الياء وآسر الجيم َيرِجع
 123    بياء الغيبة بدل التاء يعملون

  

  سورة يوسف عليه السالم) 12(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم  حفص

اآلية
 1   راءأمال ال 
 5   آسر الياء يا بنيِّ
ال  ف وص راء واألل ال ال أم

 ووقفا
   24 

ال  ف وص راء واألل ال ال أم
ووقفا

  28 

 47   أسكن الهمزة دْأبا
 62   حذف األلف وأبدل النون تاًء لفتيته



 

ف ِحْفًظا ذف األل اء وح ر الح آس
 وأسكن الفاء

  64 

  
ُيوَحى 
 إليهم

اء   دأبدل النون ي اء بع دل الي وأب
 الحاء ألفًا

  109 

  

  سورة الرعـد) 13(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
 1  أمال الراء  
 3   فتح الغين وشدد الشين ُيَغــشِّي
 4   جر العين بالكسرة وزرٍع
 4   جر الالم بالكسرة ونخيٍل
 4   كسرةجر النون بال صنواٍن
 4   جر الراء بالكسرة وغيِر
 16   أدغم الذال في التاء أفاّتَختُّم

هل يستوي  16   بالياء بدل التاء
 17   بالتاء بدل الياء توقدون
 32   أدغم الذال في التاء أختُّهم

  



 

 

 سورة إبراهيم عليه السالم) 14(
ـاالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة ـــــ

 ن
رقم  حفص

 اآلية
 1   أمـال الراء 

عليكملْي   22    أسكن الياء

  

  سورة الحجر ) 15(
ـا شعبة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن
رقم  حفص

 اآلية
 1   أمال الراء 
 8   أبدل النون تاًء وفتح الزاي ُتَنزَُّل
 8   رفع التاء المالئكُة
 44   ايضم الز جُزء
 45    آسر العين وِعُيون
 60   خفف الدال قَدرنا
 82   آسر الباء ابـِيوت

  



 

  

 سورة النحل) 16(
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 ـان
رقم اآلية حفص

 7   حذف الواو رُؤفل
 11   بالنون بدل الياء ننبت
 12   فتح الميم والنجوَم
مسخراٍت  12   سر التنوينآ

أفال 
 تذَّآَّرون

     شدد الذال
 

  

17 

  
يوحى إليهم

اء دل الي اًء وأب ون ي دل الن أب
 بعد الحاء ألفًا

  43 

 47   حذف الواو رُؤفل
 66   فتح النون َنْسِقيكم
 68   آسر الباء ابـِيوت

يعُرشون  68    ضم الراء
تجحدون  71  بتاء الخطاب

، كمبـِيوت
 ابـِيوت

 آسر الباء فيهما
 

80 

راء  ا وال زة وقف أمال الراء والهم
فيهما فقط وصًال

  85 ،86

 90 شدد الذال تذَّآَُّرون



 

  

 سورة اإلسراء) 17(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

فتح الهمزة وحذف الواو بعدها ِلَيُسوَء   7 
 23   حذف التنوين ُأفِّ

الُقسطاس  35  ضم القاف
آما 
 تقولون

 42    بتاء الخطاب

يسبح له  44    بياء التذآير
كوَرْجِل  64   أسكن الجيم
أمال األلف فيهما وصال ووقفا    

)معا(
72 

ذف خْلَفك الم وح كن ال اء وأس تح الخ ف
األلف

  76 

 83   أمال األلف وصال ووقفا 
  

 سورة الكهف) 18(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 عوجًا
 قيما

 1    ال سكت بينهما



 

م لْدِنِه مها الض دال وأش كن ال أس
لها اء ووص ون واله ر الن وآس

 بياء في اللفظ

 2 

بوْرقكم  19  أسكن الراء
 
رقم اآلية  حفص  انالـبـــيــــــــــــــــــــــــــ شعبة
راء  أمال الراء والهمزة وقفا وال

 فقط وصال
 

 

53 

 56    بالهمز بدال من الواو ُهُزؤًا
ِلَمْهَلكهم  59  فتح الالم
أنسانيِه  63   آسر الهاء
معْي 
 صبًرا

72- 67     فيها أسكن الياء

 74    ضم الكاف ُنُكًرا
معْي 
 صبًرا

 75    أسكن الياء

  
  يلْدِن
 ِنيَلد

م مها الض دال وأش كن ال أس
مة تلس ض ون، اخ ف الن وخف
ا  ون أيًض ف الن دال وخف .ال

 وجهان

 76 

 77  أدغم الذال في التاء لتََّختَّ
زاد ألفا بعد الحاء وأبدل الهمزة حامية

ياء
 86 



 

 87    ضم الكاف ُنُكرًا
 88  رفع الهمزة من غير تنوين ُءاجز

السُّدين  93  ضم السين
 94    ضم السين ُسدَّا

 



 

 
رقم اآلية  حفص  البــيــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة
  
ونْئتِنردما
 ي

ف ذف األل زة وح كن الهم أس
   )1(وآسر نون التنوين وصًال

 
)1( 

95 -96

 96  ضم الصاد وأسكن الدال الصُّْدفين
  

قال ْأتوني
كن ه أس ص، ووج ه آحف وج
ف ذف األل زة وح الهم

 ).2(ًالوص

  
(2)  

96 

 106   بالهمز بدال من الواو ُهُزؤًا

  
  
  

                                                 
دال    )ائتوني(وابتدأ بـ ) ردما(فإن وقف على ) 1( ، فيبتدئ بهمزة وصل مكسورة وإب

 .)ِايتوني( الهمزة الساآنة بعدها ياء
اآنة      ) ائتوني(فاالبتداء بـ ) قال(فإن وقف على  )2( اء س م ي بهمزة وصل مكسورة ث

  .)يتونيِا( بدال من الهمزة
  



 

  

  سورة مريم) 19(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 1 أمال الهاء والياء 
 
َءازآري

ف د األل ة بع زة مفتوح زاد هم
 .فيصير المد متصال

  2 

  
يا 
ُءازآري

فزاد همزة مضمومة ب  د األل ع
 .فيصير المد متصال

7 

 8    ضم العين ُعتيا
 23   ضم الميم ُمتُّ
 23  آسر النون يًاِنْس

َمن َتحَتها  24     فتح الميم ونصب التاء بالفتحة
 25  فتح التاء والقاف وشدد السين َتسَّاَقط
ُيدَخلون  60  ضم الياء وفتح الخاء
 66  ضم الميم ُمتُّ
 68   م الجيمض ُجثيا
 69   ضم العين ُعتيا
 70    ضم الصاد ُصليا
 72   ضم الجيم ُجثيا



 

يْنَفِطرن ف اآنة وخف ا س اء نوًن دل الت أب
الطاءوآسرها

 90 

 سورة طـــه) 20(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص رقم اآلية
 1   أمال الهاء والطاء 
 10  لفواأل أمال الراء 

ولْي فيها  18    أسكن الياء
 58    أمال األلف وقفا 

َفَيسَحتكم  61  فتح الياء والحاء
إنَّ هذان  63   وفتحها) إن(شدد نون 
 69  فتح الالم وشدد القاف تَلقَّف

 71  زاد همزة االستفهام منتمَأآ
 87  فتح الحاء والميم وخففها َحَملنا

مُِّأ بنا اي  94  سر الميمآ
 119  آسر الهمزة وِإنك
ُترضى  130   ضم التاء
 133  بياء التذآير يأتهم

  



 

 سورة األنبياء عليهم السالم) 21(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

  
 ُقْل

ف ذف األل اف وح م الق ض
 )على األمر(وأسكن الالم 

  4 

  
 ُيوحى

دل  اء   أب تح الح اء وف ون ي الن
  وأبدل الياء بعدها ألفًا

 7،25 

 معْي
 وذآر

 24    أسكن الياء

 34  ضم الميم ُمتَّ
ال  ف وص راء واألل ال ال أم

 ووقفا
 36 

 36  بالهمز بدال من الواو ُهُزؤًا
 67  حذف التنوين أفِّ

مُكَنِصْحُنَل  80  بالنون بدل التاء
ثانية وشدد الجيمحذف النون ال ُنجِّي  88 
َءاوزآري ف د األل ة بع زة مفتوح زاد هم

 .ويصير المد متصال
 89 

راء وحذف ِحْرٌم آسر الحاء وأسكن ال
األلف 

  95 

  
للِكتاب

اء وزاد تح الت اف وف ر الك آس
 )على اإلفراد(ألفا بعدها 

 104 

 
 



 

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة رقم اآلية  حفص
  
 ُقْل

ف ذف األل اف وح م الق ض
 )على األمر(وأسكن الالم 

 112 

 سورة الحج) 22(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص
 23   أبدل الهمزة األولى واوًا ولولؤًا
 25  رفع الهمزة بالضمة سواٌء
 26  أسكن الياء بيتْي
ولُيَوفُّوا  29   تح الواو وشدد الفاءف
يقاِتلون  39  آسر التاء
 44   أدغم الذال في التاء  أختُّهم
 48   أدغم الذال في التاء تُّهاأَخ

ما تدعون  62   بتاء الخطاب
 65   حذف الواو ٌفؤلر

  سورة المؤمنون) 23(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص اآلية رقم
  َعْظمًا
 الَعْظم

فتح العين وأسكن الظاء وأسقط
 14   )على اإلفراد(األلف 

 

ا  شعبة
لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رقم اآلية  حفص



 

  21    فتح النون َنسقيكم
 آلِّ
زوجين  27   حذف التنوين

 29   فتح الميم وآسر الزاي َمنِزال
 35   يم ضم الم ُمتُّم
 82   ضم الميم ُمْتنا

تذَّآَّرون شدد الذال  85
عالــــُم 92  رفع الميم بالضمة
فاتختُّموه

 م
110   أدغم الذال في التاء

 سورة النور) 24(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص رقم 

اآلية
شدد الذال آَّرونتذَّ    1 

العين بالفتحةنصب أربَع  6 
والخامسُة رفع التاء بالضمة  9 

حذف الواو ٌفُؤر  20 
أسكن الطاء خْطوات معا(

(ً
21 

كمبـِيوتا،بـِيوت آسر الباء فيهما ، 27 
شدد الذال تذَّآَّرون   27 



 

آسر الباء اـِيوتـب  29 



 

 
آليةرقم ا  حفص البــــيــــــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة
 31   نصب الراء بالفتحة غيَر
 34   فتح الياء مبيَّنات
  
 دريٌء

زة كنها وزاد هم اء وأس ف الي خف
د مرفوعة منونة بعدها فيصير الم

متصال

  35 

 35  بتاء التأنيث توقد
 36  آسر الباء بـِيوت
 36   فتح الباء يسبَّح
 46  فتح الياء مبيَّنات

فأولئك ويتِقْه   لقاف وأسكن الهاءآسر ا

  

52 

 اسُتْخِلَف
سُتْخِلَفُا
ضم التاء وآسر الالم وإذا ابتدأ

 بها ضم همزة الوصل
 55 

وليْبِدلنهم  55  أسكن الباء وخفف الدال
ثالَث 
 عورات

    نصب الثاء بالفتحة
 

58 

  كمبـِيوت
بـِيو،بـِيوت
 ات

 آسر الباء فيها جميعا
– 

61 

  



 

  

 قانسورة الفر) 25(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
ويجعُل 
 لك

   رفع الالم بالضمة

   

10 

نحشرهم  17   بالنون بدل الياء
يستطيعو
 ن

 19 بالياء بدل التاء

 27   أدغم الذال في التاء اتََّختُّ
 ًاوثمود
وثموَدا

ا ف عليه ب ووق ا بالنص نّونه
 مد عوضف المبدلة باألل

 38 

 41   بالهمز بدل الواو ُهُزؤًا

يضاعُف  69   رفع الفاء بالضمة
 69  رفع الدال بالضمة ويخلُد

مهانا فيِه  69   حذف الصلة 
وذريتنا  74  )على اإلفراد(حذف األلف 

  
َوَيْلَقْوَن

ف الم وخف كن ال اء وأس تح الي ف
 القاف

 75 

  



 

  سورة الشعراء) 26(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

  1   أمال الطاء 
 29   أدغم الذال في التاء اتختَّ
 45  فتح الالم وشدد القاف تَلقَُّف
 49  زاد همزة االستفهام منتمَأآ

وِعيون  57   آسر العين
معْي ربي  62    أسكن الياء 
أجرْي 

 إال~
صالنفالياء فيصير المد م أسكن    109 

منمعْي   118    أسكن الياء
إ~أجرْي
 ال

صالنفأسكن الياء فيصير المد م    127 

وِعيون  134   آسر العين 
إ~أجرْي
 ال

صالنفأسكن الياء فيصير المد م    145 

وِعُيون  147    آسر العين
 149  آسر الباء اـِيوتب

إ~أجرْي
 ال

اء فيصير المد منفصالأسكن الي    164 

إ~أجرْي
 ال

أسكن الياء فيصير المد منفصال    180 



 

بالُقسطا
 س

 182  ضم القاف

 187 ِآَسًفا أسكن السين ْسفًاِآ
  

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
 ن

رقم اآلية حفص

نزَّل به  193    شدد الزاي
 193   فتحةنصب الحاء بال الروَح
  193   نصب النون بالفتحة األميَن

  سورة النمل) 27(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 1  أمال الطاء 
ال  ف وص راء واألل ال ال أم

 ووقفا
 10 

ما يخفون  25    بياء الغيبة
وما 
 يعلنون

 25     بياء الغيبة

اهللا  اِنآت
 تاْنآ

   حذف الياء وصال ووقفا

  

36 

ال  ف وص راء واألل ال ال أم
 ووقفا

   40 

ـــهـــَلَكَم  49   فتح الالم



 

همبـِيوت  52   آسر الباء
قَدرناها  57   خفف الدال
ما 
تذَّآَّرون

 62   شدد الذال

 87   زاد ألفا بعد الهمزة وضم التاء ُتوُهآ
يعملون  93    بياء الغيبة

  

  سورة القصص) 28(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص رقم اآلية
 1   أمال الطاء 

ال  زة وص راء والهم ال ال أم
 31    ووقفا

الرُّْهب  32   ضم الراء
معْي 
 34    أسكن الياء ردءا

لُخِسَف 
 82   ضم الخاء وآسر السين بنا

 نكبوتسورة الع) 29(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص

أولم تروا  19    بتاء الخطاب
  25   أدغم الذال في التاء اتختُّم
  25    نوَّن التاء مودًة
  25   نصب النون بالفتحة بيَنكم



 

  28     زاد همزة االستفهام  أإنكم
مْنُجوك  33   مأسكن النون وخفف الجي
 وثموًدا
وثموَدا

ا ف عليه ب، ويق ا بالنص نوَّنه
 38   مد عوضباأللف المبدلة 

بـِيوتال  41  آسر الباء
رقم اآلية  حفص  البــــيــــــــــــــــــــــان  شعبة
  
 تَيآ

اء  د الي ف بع قط األل ى(أس عل
 ، ويقف عليها بالتاء)اإلفراد

 50 

ُيرَجُعوَن  57   بياء الغيبة
  

 سورة الروم) 30(

ـا شعبة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم  حفص ن

اآلية
يرجعون  11    بياء الغيبة 
لمْي،المْيِت
 19 ، خفف الياء وأسكنها َت

 22    فتح الالم للعاَلمين
  
 أثر

د زة وبع د الهم ف بع حذف األل
 ).على اإلفراد(الثاء 

 50 

  َضعٍف
 َضعًفا

تح الض  دا ف ا واح ،اد وجه
تح ان الف ه وجه ص ل وحف

 .والضم

  

 54 

  



 

  
  
  
  

 سورة لقمان) 31(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص رقم اآلية

ويتخُذها 6  رفع الذال بالضمة
بالهمز بدل الواو ُهُزؤًا  6
يا بنـــيِّ آسر الياء  13
يا بنـــيِّ آسر الياء  16

ا بنــــيِّي آسر الياء  17
اًء نْعَمًة اء ت دل اله ين وأب كن الع أس

منصوبة
 20

ما تدعون بتاء الخطاب    30

 سورة السجدة) 32(
  .ال خالف فيها بين شعبة وحفص -

  سورة األحزاب) 33(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
ن رقم اآلية حفص

 الظُّنونا
 هنالك

 10    ت األلف وصال ووقفاأثب
 



 

ال َمقام  13    فتح الميم
 13  آسر الباء نابـِيوت

راء  ال وال راء وص ال ال أم
والهمزة وقفا   22 

 30  فتح الياء مبيَّنة
  

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
ن رقم  حفص

اآلية
 33  آسر الباء كنبـِيوت
 34  الباءآسر  كنبـِيوت

 51  قرأ بهمزة مرفوعة بعد الجيم ترجُئ
 53  آسر الباء بـِيوت
وقالواالرسوال  66    أثبت األلف وصال ووقفا
ربنا السبيال  67   أثبت األلف وصال ووقفا

  سورة سبأ) 34(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
رقم اآلية حفص ن

 5   لكسرةجر الميم با أليٍم
 9  أسكن السين آْسفا
 12  رفع الحاء الريُح



 

  
مساآنهم

زاد ألفا بعد السين وآسر الكاف
 15  )على صيغة الجمع(

  
ُيجاَزى

زاي تح ال ون وف دل الن اء ب بالي
 ألفا بعدها ياء الوأبدل 

    

 
17 

 17    رفع الراء بالضم الكفوُر
نحشرهم   40    بالنون بدل الياء

ـاا شعبة لبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم اآلية حفص ن

  40    بالنون بدل الياء  نقول
إ~أجرْي
 47    أسكن الياء ووسط المنفصل ال

الِغُيوب  48   آسر الغين
  
ؤُشاالتن

ف د األل واو وم دل ال الهمزة ب ب
 مدا متصال

 52 

  

 سورة فاطر) 35(
ــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــ شعبة حفص رقم اآلية

ال  ف وص راء واألل ال ال أم
 8  ووقفا

 9  خفف الياء وأسكنها مْيٍت
 26  أدغم الذال في التاء َأَختُّ
 33  أبدل الهمزة األولى واوًا ولولؤا



 

)على الجمع(زاد ألفا بعد النون  بيَِّناٍت  40 
  



 

  

 سورة يــس) 36(
ــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــ شعبة حفص رقم اآلية
يـس 
وَّالقرءان

ي ون ف م الن اء وأدغ ال الي أم
الواو وصال    1 

 5  رفع الالم بالضمة تنزيُل
)معا(  ضم السين ُسدا 9 
  14     خفف الزاي األولى فعَزْزنا
  34     آسر العين الِعُيون
وما 
  35     حذف الهاء  عملت
قدنا مر
 52   لم يسكت بينهما هذا

مكاناتهم )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  67 
  



 

  

 سورة الصافات) 37(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص رقم اآلية
الكواآَب  6    نصب الباء بالفتحة

  
ال 

يْسَمُعون

ف كنها وخف ين وأس ف الس خف
 الميم وفتحها

   

 
8 

 16   ضم الميم ُمتنا
 53  ضم الميم ُمتنا

ال  ف وص راء واألل ال ال أم
ووقفا  55 

 102  آسر الياء يا ُبَنيِّ
اُهللا ربُكم 
 126    رفعها جميعا بالضمة وربُّ
أفال 
رونتذّّآَّ  155     شدد الذال

  

 سورة ص) 38(
االبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

ولْي 
 َنْعَجة

 23    أسكن الياء

وغَساق  57    خفف السين



 

لْي من  69    أسكن الياء

  

  سورة الزمر) 39(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص رقم اآلية
مكاناتكم )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  39 

بمفازاتهم د ا  ا بع زاي زاد ألف ى(ل عل
 61 )الجمع

  

  سورة غافر) 40(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص
 1   أمال الحاء 
فأختُّهم  5  أدغم الذال في التاء
 26  فتح الياء والهاء َيْظَهَر
 26   رفع الدال بالضمة الفساُد
 37  رفع العين بالضمة فأطلُع
ونُيدَخل  40  ضم الياء وفتح الخاء

زة ادُخلوا ى هم ع إل زة القط وَّل هم ح
  وصل مضمومة وضم الخاء

  46  

سُيدَخلون   60   ضم الياء وفتح الخاء
 67  آسر الشين ِشُيوخا

  



 

  

 سورة فصلت) 41(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص رقم اآلية
 1   أمال الحاء 
 29  أسكن الراء وفّخمها أْرنا

عجميَأَأ  44  حقق الهمزة الثانية
  
 ثمرٍت

ف   ذف األل راد (ح ى اإلف )عل
وقف عليها بالتاء  47 

  

 سورة الشورى) 42(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص
 1   أمال الحاء 
  

يْنفِطرن
ف اآنة وخف ا س اء نون دل الت أب

اء وآسرهاالط 5 

نؤتْه منها  20    أسكن الهاء
ما يفعلون  25   بياء الغيبة

  



 

  

 سورة الزخرف) 43(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

أمال الحاء     1 
 15  ضم الزاي  ُجُزًءا
  
 َيْنَشُأ

ون وخفف اء وأسكن الن فتح الي
 الشين

 18 

ف ْلُق ذف األل اف وح م الق ض
 )على األمر(وأسكن الالم 

  24 

همبـِيوتل  آسر الباء
)معا( 

32 -34

 38  زاد ألفا بعد الهمزة جاءانا
أَساورة  53  فتح السين وزاد بعدها ألفا
ياعبادَي
  ال

يا عبادْي

ال، ة وص اء مفتوح ت الي أثب
 ساآنة وقفا

   68 

تشتهي  71  حذف الهاء الثانية

  



 

  

 سورة الدخان) 44(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة حفص رقم اآلية
 1    أمال الحاء 
وِعُيون  25   بكسر العين
 45  بتاء التأنيث تغلي
وِعيون  52   آسر العين

  

 سورة  الجاثية) 45(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص
 1   أمال الحاء 

تؤمنون  6   بتاء الخطاب
 9  بالهمز بدال من الواو ُهُزؤًا
 11   جر الميم بالكسرة أليٍم
 21  رفع الهمزة بالضمة سواٌء
تذَّآَّرون  23 شدد الذال
 35  أدغم الذال في التاء اتَّختُّم
 35  بالهمز بدال من الواو ُهُزؤًا



 

 األحقافسورة ) 46(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة
ن رقم اآلية حفص

 1    أمال الحاء 
 16  أبدل النون ياء مضمومة ُيَتَقبَُّل
 16  رفع النون بالضمة أحسُن
وُيَتجاوز  16  أبدل النون ياء مضمومة
  17  حذف التنوين ُأفِّ

  

 مسورة محمد صلى اهللا عليه وسل) 47(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

تح َقاَتلوا دها وف ا بع اف وزاد ألًف تح الق ف
التاء

 4 

أسرارهم  26   فتح الهمزة
ُرْضوانه  28  ضم الراء
وليبلونكم  31  بياء الغيبة
 31  بياء الغيبة يعلم
 31  بياء الغيبة ويبلَو
 35  ر السينآس السِّلم

  



 

  

 سورة الفتح) 48(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

عليِه اَهللا  10    آسر الهاء
وُرضوانا  29  ضم الراء

  

 سورة الحجرات) 49(
  ال خالف فيها بين شعبة وحفص

 سورة ق) 50(
ـــــانالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة رقم اآلية حفص
 3  ضم الميم ُمتنا
 30   بياء الغيبة يقول

  سورة الذاريات) 51(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص
وِعيون  15   آسر العين
مثُل ما  23    رفع الالم بالضمة
تذَّآَّرون  49   شدد الذال

  
  



 

 سورة الطور) 52(

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبةش
ن رقم  حفص

اآلية
 24  أبدل الهمزة األولى واًوا ُلوُلٌؤ

المصيطرو
 37 بالصاد وجًها واحدًا ن

  

 سورة النجم) 53(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص
 11   أمال الراء والهمزة 
 13  الراء والهمزة أمال 

 18  أمال الراء والهمزة 

 سورة القمر) 54(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

 12  آسر العين ِعُيوًنا

 

  سورة الرحمن جل جالله) 55(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

 22  أبدل الهمزة األولى واًوا ُلُؤاللُّْو



 

ُتآالمنِش ر اني بكس ص والث ه آحف وج
 الشين

 24 

  

 سورة الواقعة) 56(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 23  أبدل الهمزة األولى واًوا اللُّولِؤ
 37  أسكن الراء ُعْرًبا
 47  ضم الميم ُمْتَنا

ذَّآَُّرونت  62   شدد الذال
ا أئِن

لمغرمون
 66    زاد همزة االستفهام

  سورة الحديد) 57(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص

 9  حذف الواو رُؤفل
وما نزَّل  16    شدد الزاي
المَصدِّقي
 18  خفف الصاد ن

المَصدِّقا
 18 خفف الصاد ت

وُرضوان  20  ضم الراء
وُرضوان  27  ضم الراء



 

  
  

  سورة المجادلة) 58(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 انِشزوا
فانِشزوا

ين م الش ص بض ه آحف وج
اني  يوالث ين ويقتض ر الش بكس

زة م الهم ين ض م الش ن ض م
زة ابتداء ومن آسرها آسر الهم

 اابتداًء

 
 

11 

  سورة الحشر) 59(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

همـِيوتـب  2  آسر الباء
وُرضوانا  8   ضم الراء
 10   حذف الواو رُؤف

 سورة الممتحنة) 60(
  .ال خالف فيها بين حفص وشعبة

  سورة الصف) 61(
ـــــــــــــــــــاالبيـــــــــــــــــــــ شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

من بعدَي  6    وصًال فتح الياء



 

 8  نوَّن الميم ُمتمٌّ
اء نوَرُه م ه ة وض راء بالفتح ب ال نص

الضمير
 8 

  

 سورة الجمعة) 62(
  .ال خالف فيها بين حفص وشعبة

  سورة المنافقون) 63(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

يعملون  11   بياء الغيبة

 

  سورة التغابن) 64(
  .ال خالف فيها بين حفص وشعبة

  

 سورة الطالق) 65(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص

هنيوتـِبـ  1  آسر الباء
 1  فتح الياء مبيَّنة
 3  نون الغين بالٌغ
اء وضم هاء الضميرنصب الر أمَرُه  3 
 8 ضم الكاف نُكًرا



 

مبيَّنات  11  فتح الياء

 سورة التحريم) 66(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

  
َجْبَرِئَل

زة راء وزاد هم يم وال تح الج ف
 مكسورة بعدها وحذف الياء

 4 

ُنصوحا  8  ضم النون
  
ِهــِوِآَتاب

اء وزاد تح الت اف وف ر الك آس
 )على اإلفراد(ألفا بعدها 

 12 

 سورة الملك) 67(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
رقم اآلية حفص

ومن 
 معْي

 28     أسكن الياء ووسط المنفصل

  سورة القلم) 68(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
قم اآليةر حفص

نووَّ اْلَقَلم  1   أدغم النون في الواو وصال

َأن آانَأ  14    زاد همزة االستفهام



 

 سورة الحاقة) 69(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص رقم اآلية

3  أمال الراء واأللف 
تذَّآَّرون شدد الذال   42

  

  سورة المعارج) 70(
لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 16  رفع التاء نزاعٌة
هادتهــَِشب

 م
دال     د ال ف بع قط األل ى(أس عل

 )اإلفراد
 33 

 43  فتح النون وأسكن الصاد ْصٍبَن
  

 سورة نوح عليه السالم) 71(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

 28  أسكن الياء َبْيتْي

  

 سورة الجن) 72(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة رقم اآلية حفص



 

وإنه، 
 ،وإنا
 وإنهم

 آسر الهمزة
 ،  ،

 3 - 14

 19  آسر الهمزة وإنه
  

 سورة المزَّمِّل) 73(
ـــاالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

ن
رقم اآلية حفص

ربِّ 
المشرق

 9    جر الباء بالكسرة

  سورة المدَّثِّر) 74( 
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص

والرِّجز  5   آسر الراء
 27    أمال الراء واأللف 

والليل إذا  33    زاد ألفا بعد الذال
 33   وفتح الدالحذف الهمزة  َدَبَر

  

 سورة القيامة) 75(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم اآلية حفص



 

ون َمرَّاق م الن ا وأدغ كت بينهم م يس ل
 في الراء من غير غنة 

    27 

 36   أمال األلف وقفا سدى

 37   بتاء التأنيث ُتْمَنى

 
  

 سورة اإلنسان) 76(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالبيــــــ شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
سالسًال ط األلف فق الم وصال وب ّون ال ن

 وقفا 
 4 

  
قواريًرا

ف ا وصال ويق نّون األلف فيهم
 عليهما باأللف

  15 -16

 19  أبدل الهمزة األولى واًوا لولًؤا
 21  جر الراء بالكسرة خضِر

  

 سورة المرسالت) 77(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالبيــ شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
 6   ضم الذال ُنُذًرا
 14   أمال الراء واأللف 

جماالت )على الجمع(زاد ألفا بعد الالم   33 



 

وِعيون  41   آسر العين

 سورة النبأ) 78(

ـا شعبة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رقم  حفص

اآلية
اقاوغَس  25 خفف السين

 سورة النازعات) 79(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

 اآلية
 11  زاد ألفا بعد النون ناخرة

  سورة عبس) 80(
  .ال خالف فيها بين حفص وشعبة

  سورة التكوير) 81(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص مرق

اآلية
سِعرت خفف العين 12

23  أمال الراء والهمزة 

  سورة االنفطار) 82(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
رقم  حفص

اآلية



 

 فيهما أمال الراء واأللف 
  
)معًا(

17 ،18

 سورة المطففين) 83(
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

ن
حفص رقم

اآلية
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  الخاتمة
تم بحمد اهللا آتاب الرياش في رواية اإلمام شعبة بن عياش 

  .، عن اإلمام عاصم
ًال  ، وواهللا تعالى نسأل أن يتقبل منا صالح األعمال أن يجزي آ

د      . من األستاذين الفاضلين  اني، والشيخ محم الشيخ عادل الكلب
هتمامهما وعنايتهما في إخراج  محمود حوا، خير الجزاء على ا

  .هذا الكتاب
  ,,وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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