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  مقدمةـال

 ،أحمد ) الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن ل�ه ش�ريك ف�ي المل�ك
وأكب�ره تكبي�را، وأص�لي وأس�لم عل�ى  ،ولم يكن له ولي من ال�ذل

 بإذن��ه )دا ومبش��را ون��ذيرا، وداعي��ا إل��ى م��ن أرس��له ) ش��اھ
  .وسراجا منيرا

  :أما بعد 
فلقد رأي�ت المس�لمين ف�ي ھ�ذه ا3ع�وام المبارك�ة، يرجع�ون 
إل��ى دي��نھم يلتمس��ون س��بل الھداي��ة إل��ى ربھ��م، يطلب��ون العل��م م��ن 

 ،وفقھ����ا ،وس����يرة ،كتاب����ا وس����نة .طرق����ه، واتجاھات����ه المختلف����ة
 ،ة، وثقاف���ة إس���:ميةودراس���ات قرآني��� ،وأص���ول فق���ه ،وتفس���يرا

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

اس��تخرت رب��ي أن أب��دأ بسلس��لة أذك��ر فيھ��ا الق��راءات  ،ص��دري
ش�عبة، وق�الون، أو 3ئم�ة  :للرواة مثل إفراداً  ،غير قراءة حفص

  .ثيرعبد ) بن ك .القراءات مثل
م��ا رأيت��ه م��ن ا3خ  ومم��ا زاد ان��دفاعي لھ��ذا ا3م��ر أخي��راً  

ب��ن س��الم الكلب��اني ال��ذي أنھ��ى عل��ي ق��راءة عاص��م الش��يخ ع��ادل 
فوافق�ت  ،شعبة، وحفص، وطلب مني نشر رواية شعبة :براوييه

  .من ) تعالى أن يخلص نياتنا لوجھه الكريم على ذلك، راجياً 
لم��ا  إحي��اءً  ،راءاتإن إحي��اء رواي��ة ش��عبة وغيرھ��ا م��ن الق��

حي�ث ك�ان يوج�د ف�ي  ،كان عليه الس�لف الص�الح م�ن ھ�ذه ا3م�ة
المدينة الواحدة قراء مختلف�ون، تس�مع م�ن ك�ل إم�ام ف�ي الص�:ة 
ق��راءة غي��ر م��ا تس��مع م��ن إم��ام آخ��ر، وذل��ك L ي��أتي إL بتتب��ع 

تش�نف لھ�ا اNذان  ،القراءة، وتمحيصھا، وإظھارھا غضة طرية
تنش�رح لھ�ا الص�دور، فعس�ى ربن�ا ج�ل وتطمئن إليھ�ا القل�وب، و

ج:ل���ه، أن يرين���ا ف���ي مس���اجدنا قريب���ا، أئم���ة يق���رؤون الق���رآن 
بقراءات���ه المختلف���ة فيعي���دوننا إل���ى ص���در ھ���ذه ا3م���ة المزدھ���ر 



 ٤ 

وبذلك يتعرف الناس عل�ى مختل�ف الق�راءات المنّزل�ة  .المضيء
والت�ي ورثتھ�ا ا3م�ة عن�ه  ،على رسول ) صلى ) عليه وس�لم

ت من�ارة ورحم�ة يتق�رب بھ�ا المس�لمون إل�ى ربھ�م ف�ي حتى كان�
  تعلمھ����ا وتعليمھ����ا،

  

ويعرف����ون  ،  

الباقي���ة إل���ى أن ي���رث ) الكب���رى والمعجزة ،ق���در ھ���ذه اNي���ة
 ا3رض ومن عليھا،

     

. 

الري�اش ف�ي رواي�ة ا�م�ام ش�عبة (وقد أس�ميت ھ�ذا الكت�اب  
ب�ل ف�رش الكلم�ات وقد استقصيت ا3صول وجعلتھا ق )بن عياش

كلم�ة ف�ي س�ورتھا س�واء كان�ت أص�:ً كل ثم فرشت  في السور،
ليس�ھل عل�ى الق�ارئ الرج�وع إل�ى ك�ل س�ورة عل�ى  أو غير ذلك

ث��م أش��رح وأض��بط خ��:ف  ،وجعل��ت رواي��ة حف��ص أص��: ،ح��دة
  .شعبة له، ثم أكتبھا على نطقه لھا

أن يجعل عملنا خالصا لوجھه الكريم، وأن  ،و) أسأل     
نا به أحياء وميتين، وصلى ) وسلم وبارك على خاتم ينفع

      .ا3نبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  المؤلف
  كتاب � المجيدخادم 

  محمد نبھان بن حسين مصري
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  التراجم

 :ترجمة ا&مام عاصم

ھو أبو بكر عاصم ب�ن أب�ي النج�ود الك�وفي، ا�م�ام الكبي�ر،      
واس��م أبي��ه بھدل��ة، عل��ى  ،ئ مق��رئ عص��ره، أح��د الس��بعةالق��ار

  .الصحيح
رض��ي ) عن��ه،  ،مول��ده ف��ي إم��رة معاوي��ة ب��ن أب��ي س��فيان     

ق�رأ عل�ى أب�ي عب�د ال�رحمن  ،وكان أحسن الناس ص�وتا ب�القرآن
  .وھو معدود من التابعين ،شيْ بَ بن حُ  ر� السلمي، وزِ 

وق��رأ  ،عط��اء ب��ن أب��ي رب��اح:م��ن ش��يوخه ال��ذين رووا عن��ه     
عليه خلق كثير، أشھرھم شعبة بن عياش، وحفص ب�ن س�ليمان، 
وروى عن��ه أيض��ا أب��و عم��رو ب��ن الع��:ء، وحم��زة ب��ن حبي��ب 

بع��د  ،ف�ي الكوف��ة ،الزي�ات، وق��د انتھ�ت إلي��ه ا�مام��ة ف�ي الق��راءة
  .أبي عبد الرحمن السلمي

 ،ولم�ا ب�رئ ق�رأ الق�رآن ،حدث عن نفسه بأنه مرض سنتين     
سألت أبي  عن  :قال عبد ) بن ا�مام أحمد ،فافلم ينس منه حر

ك��ان  .وق��ال ش��ريك ،رج��ل ص��الح ثق��ة :فق��ال ،عاص��م ب��ن بھدل��ة
 ،وك�ان ص�احب س�نة ،وقراءة سديدة ،ومد ،عاصم صاحب ھمز

 ،وكان نحوي�ا ،وكان رحمه ) ذا نسك وأدب ،ورأسا في القرآن
  .فصيحا إذا تكلم

ك��ان أفص��ح م��ن م��ا رأي��ت أح��دا ق��ط  :ق��ال حس��ن ب��ن ص��الح     
وق��ال عن��ه  ،عاص��م ب��ن أب��ي النج��ود، إذا تكل��م ك��اد يدخل��ه خ��ي:ء

، صدوقا في الح�ديث ،تا في القراءةكان عاصم ثب :ا�مام الذھبي
م�ل بن�ا؛  :وكان إذا كان في حاجة له ومر بمسجد يقول لص�احبه

  .ويصلي ،فإن الحاجة L تفوت
م��ه ت��وفي  آخ��ر س��نة س��بع وعش��رين ومائ��ة، وك��ان آخ��ر ك:     

            م�����ن ال�����دنيا 
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  .، رحمه ) تعالى)٦٢ا3نعام (   

 :ا&مام شعبةترجمة 

، أح�د ھو أبو بكر بن عياش بن سالم ا3سدي الكوفي ا�م�ام     
، اختل��ف ف��ي )١(ا، وك��ان حناط��ا3ع��:م، م��ولى واص��ل ا3ح��دب

أب�و بك�ر وھ�و كنيت�ه، : اسمه على عش�رة أق�وال، أص�حھا ق�وLن
، أنھم��ا ا رواه أب��و ھش��ام الرف��اعي، وحس��ين ب��ن عب��د ا3ولوم��

  .شعبة :سأLه عن اسمه فقال
، ق��رأ الق��رآن عل��ى عاص��م ث��:ث ول��د س��نة خم��س وتس��عين     

تعلم�ت م�ن عاص�م : قال لي أبو بكر: قال يحيى بن آدممرات، و
، فم�ا أحس�ن م الصبي من المعلم، فلقي من�ي ش�دةالقرآن كما يتعل

لذي أخبرت�ك ب�ه م�ن الق�راءات، إنم�ا تعلمت�ه غير قراءته، وھذا ا
  .من عاصم تعلما

واختلفت إليه نحوا م�ن ث�:ث س�نين، ف�ي الح�ر  :وقال أيضا     
  .والشتاء وا3مطار

يحي�ى  :قرأ عليه أبو الحسن الكس�ائي، وس�مع من�ه الح�روف     
  .بن آدم وغيره

  .أبو داود الطيالسي، وأحمد بن حنبل: وممن روى عنه     
الس�نة م�ن  م�ا رأي�ت أح�دا أس�رع إل�ى: ال عنه بن المباركق     

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

، كان أبو بكر خي�را، فاض�:: يزيد بن ھارونوقال . عس: ولبنا
  .م يضع جنبه إلى ا3رض أربعين سنةل

، خمس�ين اشل�م يف�رش 3ب�ي بك�ر ف�ر: وقال يحيى بن معين     
  .سنة

                                                 

 .بائع حنطة) ١(
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حض��رته  ، ولم��اس��نة يخ��تم الق��رآن ك��ل ليل��ةمك��ث أربع��ين      
ما يبكي�ك؟ انظ�ري إل�ى : ، بكت عليه أخته، فقال لھا مھوناالوفاة

  .، فقد ختمت فيھا القرآن ثمان عشرة ألف ختمةھذه الزاوية
  .، رحمه ) تعالىمات سنة ث:ث وتسعين ومائة     

 :ترجمة ا&مام الشاطبي

م��ل، الق��دوة، س��يد الق��راء، أب��و ھ��و الش��يخ ا�م��ام الع��الم العا     
ين�ي عَ ه بن خلف ب�ن أحم�د الر̂ ير̂ لقاسم بن فِ ، امحمد، وأبو القاسم

  .ا3ندلسي الشاطبي الضرير أحد ا3ع:م
س���نة ثم���ان  –ين���ا ردھ���ا ) إل -ول���د بش���اطبة ف���ي ا3ن���دلس      

3ط��ول ف��ي وث:ث��ين وخمس��مائة، وك��ان يتوق��د ذك��اء، ل��ه الب��اع ا
م، والنح���و، والفق���ه، والح���ديث، ول���ه ال���نظم ، والرس���الق���راءات

  .، والتأله والوقارالرائق، مع الورع والتقوى
تص�در : (استوطن مصر، وتصدر، وشاع ذكره، قال ا3ّبار     

، انتھ��ت إلي��ه رياس��ة ل_ق��راء بمص��ر فعظ��م ش��أنه، وبع��د ص��يته
يص�حح ) انالص�حيح(و) الموط�أ(وكان إذا قرئ عليه  ).ا�قراء

إن��ه يحف��ظ وق��ر بعي��ر م��ن : س��خ م��ن حفظ��ه، حت��ى ك��ان يق��الالن
وL  ،العلوم، كان يتجنب فضول الك:م، وL ينط�ق إL لض�رورة

  .يجلس ل_قراء إL على طھارة
ي، وأب��و زب��و عب��د ) ب��ن أب��ي الع��اص النف��أ: م��ن ش��يوخه     

الحس��ن ب��ن ھ��ذيل، وأب��و الحس��ن ب��ن النعم��ة، وأب��و عب��د ) ب��ن 
أب��و موس��ى عيس��ى ب��ن يوس��ف : وم��ن ت:مي��ذه. وغي��رھم، س��عادة
ب�و عب�د ) محم�د ، وأسي، وعبد الرحمن بن سعيد الشافعيالمقد

ب��ن عم��ر القرطب��ي، وأب��و الحس��ن الس��خاوي، والكم��ال عل��ي ب��ن 
  .شجاع، وغيرھم

وحفظھ�ا خل�ق L ) رز ا3م�انيح�(سارت الركبان بقص�يدته      
البلغ�اء، وح�ذاق  ، وكب�ار، وخض�ع لھ�ا فح�ول الش�عراءيحص�ون
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: القراء، فلقد أبدع وأوجز، وسھل الص�عب، وج�اء عن�ه أن�ه ق�ال
a وينفعه ) بھا؛ 3نني نظمتھا Lيقرأ قصيدتي ھذه أحد إ L.  

الث����امن ، ف����ي ع����اش اثنت����ين وخمس����ين س����نة، وت����وفي بمص����ر
رحم�ه والعشرين من جم�ادى اNخ�رة، س�نة تس�عين وخمس�مائة، 

  .) تعالى
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 لقراءة عاصمإسناد المؤلف 
إن�ي تلقي�ت الق�رآن : أقول أنا الفقير إلى المنان، محمد نبھ�ان     

� على فضيلة الشيخ سعيدبقراءاته السبع  ي العبد ) المحمد الحس�
ع��ن الش��يخ ن��وري ب��ن أس��عد أن��ه تلق��اه : الحم��وي، وھ��و أخبرن��ي

، وھو عن الشيخ محم�ود الشحنة، وھو عن الشيخ أحمد البابولي
قد أج�ازني بھ�ا ، و)ح(عن الشيخ أحمد الحلواني الكيزاوي، وھو

الشيخ عبدالغفار ال�دروبي، بس�نده ع�ن الش�يخ عب�دالعزيز عي�ون 
كم�ا أج�ازني بھ�ا ) ح(السود، عن الش�يخ محم�د س�ليم الحل�واني، 

، وأخبرن�ي أن�ه ق�رأ عل�ى الش�يخ محم�د الشيخ بكري الطرابيش�ي
  .سليم الحلواني

الش���يخ أحم���د  ال���دهعلى و،وق���رأ الش���يخ محم���د س���ليم الحل���واني
الشيخ أحم�د المرزوق�ي، ش�يخ الق�راء بمك�ة،  علىالحلواني وھو 

الشيخ عبد الرحمن  على، وھو الشيخ إبراھيم العبيدي علىوھو 
، وھ�و عل�ى الش�يخ ا3جھوري، وھو على الشيخ عبده الس�جاعي

  .أحمد بن رجب البقري
و عل��ى وھ��وق��رأ ا3جھ��وري عل��ى الش��يخ أحم��د البق��ري، ) ح(

ل���ى الش���يخ ال���زين ، وھ���و عم���د ب���ن قاس���م البق���ريالش���يخ مح
و ع�ن وال�ده الع:م�ة ش�حاذة ، وھ�عبدالرحمن ب�ن ش�حاذة اليمن�ي

و ، وھ�يخ الناصر محمد بن سالم الط�ب:وي، وھو عن الشاليمني
وھ�و ع�ن ك�ل م�ن الش�يخ  ،عن ش�يخ ا�س�:م زكري�ا ا3نص�اري

رض���وان العقب���ي، والش���يخ أحم���د ا3مي���وطي، والش���يخ ط���اھر 
الش���يخ الش���ھاب أحم���د القلقيل��ي، وھ���م عل���ى خاتم���ة و الن��ويري،

، وق��رأ )ح(ج��زريالمحقق��ين ا�م��ام الش��مس محم��د ب��ن محم��د ال
وھ��و  ،ي عل��ى الش��يخ عل��ي ب��ن غ��انم المقدس��يالرحمن اليمن��عب��د

، وھ����و عل����ى الش����يخ أحم����د عل����ى الش����يخ إب����راھيم السمديس����ي
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  .ا3ميوطي، وھو على الشمس ابن الجزري
حم��د عب��د ال��رحمن ي موق��رأ اب��ن الج��زري عل��ى الش��يخ أب��

، وھ���و عل���ى الش���يخ محم���د ب���ن أحم���د البغ���دادي الواس���طي
المع��روف  –، وھ��و عل��ى الش��يخ عل��ي ب��ن ش��جاع لص��ائغا

وھو على ا�مام القاسم  –بالكمال الضرير، صھر الشاطبي 
، وھ��و طبي وھ��و عل�ى ا�م�ام محم��د ب�ن ھ�ذيله الش�اب�ن في�ر̂ 

رو م أب�ي عم�على الشيخ س�ليمان ب�ن نج�اح وھ�و عل�ى ا�م�ا
وق��رأ ال��داني رواي��ة ش��عبة عل��ى عثم��ان ب��ن س��عيد ال��داني، 

) ب���ن ن أحم���د وھ���و عل���ى الش���يخ عب���دالمق���رئ ف���ارس ب���
ي، وھ�و الحسين، وھو على الشيخ أحم�د ب�ن يوس�ف الق�اف:ن

، وھ�و عل�ى الش�يخ يحي�ى ب�ن على الشيخ شعيب الص�ريفيني
وھ��و عل��ى ا�م��ام ، آدم وھ��و عل��ى ا�م��ام ش��عبة ب��ن عي��اش

  .عاصم
ى الش�يخ أب�ي الحس�ن ط�اھر ب�ن واي�ة حف�ص عل�وقرأ ر 

حس��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن ، وھ��و عل��ى الش��يخ أب��ي الغلب��ون
خ أبي عباس أحمد ب�ن س�ھل ، وھو على الشيصالح الھاشمي

ى الش��يخ أب��ي محم��د عبي��د ب��ن الص��باح، ، وھ��و عل��ا3ش��ناني
وھ��و عل���ى ا�م���ام حف��ص ب���ن س���ليمان، وھ��و عل���ى ا�م���ام 

  .عاصم
النج�ود عل�ى ا�م�ام أب�ي عب�د وقرأ ا�مام عاصم بن أب�ي 

، وأخ�ذ بي�ب الس�لمي، وزر ب�ن حب�يشالرحمن عبد ) ب�ن ح
ب�ن  وأُب�ي بن أب�ي طال�ب وعلي بن عفان السلمي عن عثمان

نھم، ب�ن مس�عود رض�ي ) ع�ب�ن ثاب�ت وعب�د)  وزيد كعب
وأخ��ذ زر ب��ن حب��يش ع��ن عثم��ان واب��ن مس��عود رض��ي ) 

س�عود وزي�د رض�ي ي واب�ن مَب�، وقرأ عثمان وعل�ي وأُ عنھم
وأخ�ذ النب�ي ، ) عنھم، على رسول ) صلى ) عليه وسلم

:م ا3مين جبري�ل علي�ه الس�صلى ) عليه وسلم القرآن عن 
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ع��ن رب الع��زة ج��ل ج:ل��ه، وتقدس��ت أس��ماؤه وص��لى ) 
  ،،وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  .عالمينوالحمد a رب ال ،و) ولي التوفيق
  

[  [  [  [  
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 ًLأصول رواية شعبة بن عياش: أو    :  

 ،والص��:ة والس��:م عل��ى نبي��ه وعب��ده ،الحم��د a ح��ق حم��ده
  :أما بعد ،وعلى آله وصحبه ووفده

 ،فھ��ذه رواي��ة ش��عبة ب��ن عي��اش ع��ن عاص��م ب��ن أب��ي النج��ود
م��ن إم��:ء الفقي��ر إل��ى )  ،أص��وL وفرش��ا م��ن طري��ق الش��اطبية

  .ھان بن حسين مصريمحمد نب

  .البسملة*

  .L خ:ف  بينه وبين حفص     

  : مــــــدـال*

  .L خ:ف بينه وبين حفص     

  :الھـــــــــــمــــز*

؛وذل�ك  �اؤً زُ ُهـ�حي�ث وقع�ت    أبدل الواو ھمزة في  * 

 ،٥٦: الكھ��ف(،)٥٨ ،٥٧ .المائ��دة(، )٢٣١ ،٦٧ .البق��رة (: ف��ي
 .الجاثي��ة(، )٦ .لقم��ان(،)٤١ .ق��انالفر) (٣٦: ا3نبي��اء(، )١٠٦

٣٥ ،٩.(  
  :زاد ھمزة اLستفھام في *
 ،)١٢٣ .ا3ع��راف( ف��ي)من--تمآأ(حي��ث وقع��ت      -

 .)٤٩: الشعراء( ،)٧١ .طه(

 .)أِئنكم( )٨١:ا3عراف(في      -

 .)أَِئن( )١١٣:ا3عراف(      -

 .)أَِئنكم( )٢٨: العنكبوت(     -



 ١٣ 

 .)أئنا لمغرمون( )٦٦ .الواقعة(     -

  .)أَأَن كان( )١٤ .القلم(     -

،     ،   أب��دل الھم��ز ب��ين ال:م��ين واوا ف��ي * 

 ؛ وذل��ك ف��ي�لول--ؤا�، �اللول--ؤ� ،معّرف��ا ومنّكـ��ـرا، حيثم��ا وق��ع
، )٢٢:ال�����رحمن(، )٢٤:الط�����ور(،)٣٣:ف�����اطر(، )٢٣: الح�����ج(
  ).١٩:ا�نسان(، )٣٣:الواقعة(
 ،)٤٤:ص�������لتف(ف�������ي    حق�������ق الھم�������زة ف�������ي *  

  .�عجميأَ أَ �
: ،الھم�����زة٢٠:البل�����د(ف�����ي     ب�����دل الھم�����زة واوا أ*   

  .�وصدةمُ �):٨

  :ا&دغام* 

   ،  ف��ي ب��اب  ،أدغ��م ش��عبة ال��ذال ف��ي الت��اء -

،   

وآل ) ٩٢و٨٠و٥١(وذل�������ك ف�������ي البق�������رة[ ،    ،  

) ٧٧(والكھ�ف) ٣٢و١٣(والرع�د ) ٩٢(وھود ) ٦٨(وا3نفال ) ٨١(عمران 
) ٢٩(والش�����عراء) ٢٧(والفرق�����ان ) ١١٠(والمؤمن�����ون ) ٤٨و٤٤(والح�����ج 

 ،اّتخ�ت̂  ،أخ�ت̂ ( ،)]٣٥(والجاثية) ٥(وغافر) ٢٦(وفاطر ) ٢٥(والعنكبوت
  ).اّتخ̂تم ،أخ̂تم

   ، وم�ن )١: يس(في سورة      من أدغم النون* 

 ياس���يوj ( ،ا ف���ي ح���ال الوص���ل، ب���الواو بع���دھ)١:القل���م(ف���ي س���ورة 
  . )القلم نووj (، )القرآن
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 :ا&مالة

  .ھي لفظ بين ا3لف والياء :تعريفھا  -
.أم���ال ش���عبة ال���راء ف���ي -

 
حيثم���ا  ،    ،   

 .الم���دثر(، )٣ .الحاق���ة( ،)١٦: ي���ونس( :؛ وذل���ك ف���يوقع���ت
: المطفف��ين(، )١٧،١٨: اLنفط��ار(، )١٤ .المرس��:ت(، )٢٧
: القارع��ة(،)٢:الق��در(، )١٢: البل��د(، )٢ .الط��ارق(، )١٩ ،٨
  ).٥ .الھمزة(، )١٠ ،٣

 ،إن ل��م ي��أت بع��دھا س��اكن    أم��ال ال��راء وا3ل��ف ف��ي -

 Lو��لمفص��مث: 
       

   :أو موص��وL مث��ل

 ،   
    

، أما إذا وقعت ا3لف قبل الساكن 

فإنه يميل الراء فقط وص:، ويميل ا3ل�ف وال�راء  ،المفصول
وذل���ك ف���ي      ، مث���ل  ،مع���ا وقف���ا

، )٢٤،٢٨:يوس�������ف(، )٧٠ .ھ�������ود(، )٧٨ ،٧٧ .نع�������اما3(
، )١٠ .ط�����������ه(، )٥٣ .الكھ�����������ف(، )٨٦، ٨٥ .النح�����������ل(
، )٣١.القص��������ص(، )٤٠، ١٠ .النم��������ل(، )٣٦:ا3نبي��������اء(
، ١١: ال�نجم(، )٥٥: الص�افات(، )٨:فاطر(، )٢٢:ا3حزاب(

  ).٧:العلق(، )٢٣: التكوير(، )١٨، ١٣
الية التف��ي أوائ���ل الس���ور ،)ح---ي طھ---ر(أم��ال ح���روف الھج��اء  -

 ،)الحج�ر( ،)إب�راھيم( ،)الرع�د( ،)يوسف( ،)ھود( ،)يونس(
، )ي��س(، )القص��ص(، )النم��ل( ،)الش��عراء(، )ط��ه( ،)م��ريم(
، )ال����دخان(، )الزخ����رف(،)الش����ورى(، )فص����لت(، )غ����افر(
  ). ا3حقاف(، )الجاثية(

: ا3نف�ال(      ف�ي     أمال ا3لف م�ن  -

  .، وص: ووقفا)١٧
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  ).١٠٩ .التوبة(في أمال ا3لف من  -

 .ا�س���راء(ف��ي موض���عيھا ف���ي      أم��ال ا3ل���ف م���ن -

  .، في قوله تع�الى)٧٢
        

 .  

.في قوله تعالى )٨٣: ا�سراء(في      أمال ألف-
  

      

.  

    :، وقف�ا ف�ي قول�ه تع�الى)٥٨ .طه(في     أمال ألف -

    .  

   :وقفا في قول�ه تع�الى ،)٣٦ .القيامة(في    أمال ألف  -

 
     

 .  

ال�:م ف�ي ال�راء، م�ن غي�ر  وأدغم     أمال ا3لف في  -

انَ : (فتقرأ )١٤:المطففين( سكت، في   .)َبـر2

  .تنبيه*
؛ ولك�ن ض�م الم�يم  )٤١ :ھ�ود(    لم ُيِمل ا3ل�ف ف�ي -

   ).ُمْجَراھا( وفتح الراء
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 :ياءات ا&ضافة

ص�لة باLس�م نح�و متياءات ا�ضافة ھي ياء الم�تكلم، وتك�ون      
،     ، والح����رف نح����و   والفع����ل    

وھ��ي ليس��ت Lم��ا للفع��ل، وL م��ن أص��ول الكلم��ة، وإنم��ا ھ��ي 
وض���ابطھا أن ت���دخل زائ���دة،  )الي���اء(كلم���ة، و )أْج---رٌ ( فـ���ـزائدة،

 ،ةي�اء إض�اف فالي�اء ،ف�إن اس�تقامت ،الھاء، أو الكاف على الكلمة
  .، وھكذا)أجرك ،أجره ،أجري(مثل 

س�واء ج�اء بع�دھا ھم�زة  ،حيثما وقع�ت    أسكن شعبة ياء -

؛ وذل�������������ك ف�������������ي      أم L ،    قط�������������ع

، )٦٧،٧٢،٧٥:الكھ����������ف(،)٨٣:التوب���������ة(، )١٠٥:ا3ع���������راف(
، )٣٤:القص����������ص(، )١١٨،٦٢:الش����������عراء(، )٢٤:ا3نبي����������اء(
  .�يْ عِ مَ � )٢٨:الملك(

وذل��ك �َأْجـِرْي ِإال�ت م�ا وقع�، حيث    أس�كن ي�اء  -

 ١٨٠ :الش������عراء( ،)٥١،٢٩:ھ������ود(، )٧٢:ي������ونس(ف������ي 
  ).٤٧:سبأ(، )١٢٧،١٠٩  ،١٦٤،١٤٥،

، )١٢٥:البق�������رة( .، ف�������ي   أس�������كن الي�������اء ف�������ي  -

 .����بـَْيِتيْ ����،)٢٨ .نوح(، )٢٦:الحج(

 )٧٩:ا3نع�ام(و )٢٠:عم�رانآل (في  ����َوْجِهيَ ���� أسكن الياء في -

  ����َوْجِهيْ ����

 .����يَِدْي ِإلَْيك����) ٢٨:المائدة(في ،     أسكن الياء في -

ً فيھ����ا أيض����    ف����ي أس����كن الي����اء   - ــــْي �، )١١٦(ا وأُم

  .�نيْ ـــــهَ إل



 ١٧ 

  .�ِ◌ْي عليكمل�، )٢٢:إبراھيم(، في     أسكن الياء في  -

  �ولْي فيها� ،)١٨:طه(في ،    أسكن الياء في  -

 . �ولْي نعجة�،)٢٣:ص(، في     أسكن الياء في -

  .�ِلْي من علم�، )٦٩(فيھا أيضا       في و -

  �ولْي دين� ،)٦:الكافرون(، في     أسكن الياء في -

  ف�تح الي�اء ف�ي -
    

 )١٢٤ :البق�رة(ف�ي  ،

  �اليناُل عهدْي الظالمين�

مــن بعــدَي � ،)٦:الص��ف(ف��ي      ف��تح الي��اء ف��ي  -
  �اسمه

ف�ي  أثب�ت الي�اء مفتوح�ة وص�:ً س�اكنة وقف�اً  -
    

فوْ َخـ
  

 )٦٨:الزخرف (

  :الياءات الزوائد*

وھ���ي الي���اءات المتطرف���ة الزائ���دة ف���ي ال���ت:وة عل���ى رس���م      
  .المصاحف العثمانية

    :في قوله تع�الى حذف شعبة الياء وص: ووقفا     

 .�فما آتانْ � �فما آتاِن اهللا�، )٣٦.النمل(،  

  

  :السكت*

ربع��ة الت��ي س��كت فيھ��ا ل��م يس��كت ش��عبة ف��ي المواض��ع ا3 -
  :حفص وھي



 ١٨ 

  ).١ .الكھف(      ما بين كلمتي  -

  ).٥٢ .يس( ،   ما بين كلمتي  -

  ).٢٧ .القيامة( ،    ما بين كلمتي -

  ).١٤ .المطففين( ،   ما بين كلمتي  -

  :الكلمات المطردة التي خالف شعبة فيھا حفصاً * -

ــــوت � كس����ر الب����اء .   - ف����ت  ،�بُِي ب����أل أو س����واء عر�

��رت   ،  بـُيُــوَتهم  ،    .با�ض��افة أو نك�

؛ وذل����������ك ف����������ي   ،   ،   ،

، )١٥:النس������اء(، )٤٩، ١٥٤  .آل عم������ران(، )١٨٩:البق������رة(
، )٨٢:الحج��������������ر(، )٨٧:ي��������������ونس(، )٧٤ :ا3ع��������������راف(
،  )٢٩،٢٧، ٣٦، ٦١:الن��������������������ور(، )٨٠،٦٨:النح��������������������ل(
 :3ح��زابا(  ،)٤١:العنكب��وت(،)٥٢: النم��ل(، )١٤٩:الش��عراء(

، )٢: الحش����������������ر(، )٣٤،٣٣:الزخ����������������رف(، )٣٣،١٣ ،٣٤
 .�كنن، بِيوتِ م، بِيوتكم، بِيوتنا، بِيوِ الِبُيوت، بِيوَ �)١:الط:ق(

ُرو(ش�������دد ال�������ذال  .   * ، وذل�������ك ف�������ي )نت-------ّذك2

، )٢٤، ٣٠:ھ����ود(، )٣:ي����ونس(، )٥٧،٣:ا3ع����راف( ،)١٥٣:ا3نع����ام(
، )٦٢:النم������ل) (٢٧،١:الن������ور(، )٨٥ :المؤمن������ون(، )١٧، ٩٠:النح������ل(
، )٦٢:الواقع������ة(، )٤٩:ال������ذاريات(، )٢٣:الجاثي������ة(، )١٥٥:الص������افات(
  ).٤٢:الحاقة(

؛ وذل���ك ف���ي )تَلّقـــف(ف���تح ال���:م  وش���دد الق���اف  .   *

  ).٤٥:الشعراء(، )٦٩:طه(، )١١٧:ا3عراف(

، )٢٦٠ .البق�رة(وذل�ك ف�ي  ؛�ُزءاُجـ�  ضم ال�زاي:    *



 ١٩ 

  ).١٥: الزخرف(، )٤٤:الحجر(

 .البق���رة(ف���ي  ؛ وذل���ك�طْـــواتخُ �أس���كن الط���اء :    *

  ).٢١: النور(، )١٤٢: ا3نعام(، )٢٠٨ ،١٦٨

 ،١٤٣ .البق��رة(وذل��ك ف��ي  ؛�فؤُ رَ � ،ح��ذف ال��واو .   *

، )٤٧ ،٧: النح�����ل(، )١٢٨ ،١١٧: التوب�����ة(، )٣٠ .آل عم�����ران(، )٢٠٧
  ).١٠: الحشر( ،)٩ .الحديد(، )٢٠:النور(، )٦٥ .الحج(

آل (ف��������ي  ، وذل�������ك�وانُرْضـــــــ�ل�������راء اض�������ّم  .   *

 ،٧٢ ،٢١: التوب����ة(، )٢.المائ����دة( ،)١٧٤ ،١٦٢ ،١٥:عم����ران
، )٢٧،  ٢٠:الحدي�������د(، )٢٩:الف�������تح(، )٢٨: محم�������د(، )١٠٩

، ھ��ذا ؛ وق��د واف��ق ش��عبة حفص��ا ف��ي كس��رھا ف��ي )٨:الحش��ر(
       )١٦ .المائ���دة(الموض���ع الث���اني م���ن 

  .المتصلة بھاء الضمير

آل (، ف�����ي �اءَ يـــــرِ كَ َز �منص�����وبة بع�����د ا3ل�����ف زاد ھم�����زة  .   *

وزاد ). ٨٩: ا3نبي��اء(، )٢: م��ريم(، )٨٥:ا3نع��ام(، )ا3ول��ى(، )٣٧:عم��ران
 )الثاني���ة( )٣٧ .آل عم���ران(، ف���ي �اءُ يـــرِ كَ َز �ھم���زة مرفوع���ة بع���د ا3ل���ف 

  ).٧ .مريم(، )٣٨(الثالثةو

، )٤٥:الحج���ر( .وذل���ك ف���ي. �ونِعيُـــ� ،الع���ينكس���ر      *

 .ال�ذاريات(، )٥٢ ،٢٥: الدخان(، )٣٤: يس(، )١٤٧، ١٣٤، ٥٧:ءالشعرا(
  ).٤١ .المرس:ت(، )١٢:القمر( ،)١٥

ــــــــالْ �الغ��������ين كس��������ر  .   *  .ف��������ي وذل��������ك. �وبِغُي

  ).٤٨: سبأ(، )٧٨: التوبة(،)١١٦ ،١٠٩.المائدة(

 .الش�����عراء( .وذل�����ك ف�����ي؛ �اْســــفً كِ �الس�����ين أس����كن  .  *

، فق��د واف��ق فيھ��ا حفص��ا )٩٢: اءس��ورة ا�س��ر(، أم��ا ف��ي )٩: س��بأ(،)١٨٧



 ٢٠ 

، فقد وافق حفص فيھا ش�عبة بإس�كان )٤٤:سورة الطور(وفي  ،بفتح السين
  .السين

*    ، 
    

؛ �اتيـنَـبَـ مُ � ،�ةيـنَـبَـ مُ � ،الي�اءفتح  .

 .الط��:ق(، )٣٠ .ا3ح�زاب(، )٤٦ ،٣٤.الن��ور(، )١٩ .النس�اء(وذل�ك ف��ي 
١١ ،١.(  

 مْ ُمــت �ا،نَــُمتْـ �،�ُمــت � ،لم��يماض��ّم  .   ،   ،    *
: نالمؤمن���و( ،)٣٤: ا3نبي���اء) (٦٦،٢٣.م���ريم( .وذل���ك ف���ي ؛�

، )٤٧:الواقع������ة(، )٣ .ق(، )٥٣ ،١٦ .الص������افات( ،)٨٢، ٣٥
) ١٥٨ ،١٥٧ .آل عم��ران(وواف��ق حف��ص ش��عبة ف��ي موض��عي 

  .في ضم الميم

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

ـــاتكم� ،الجم���ع ـــات ،مكان ، )١٣٥ .ا3نع���ام( .؛ وذل���ك ف���ي�هممكان

  ).٦٧:يس(، )٣٩:الزمر(، )١٢١، ٩٣:ھود(

آل ( .وذل����ك ف����ي؛ �ْيــــتمَ �وخّففھ����ا،  ،أس����كن الي����اء .   *

 .ال���روم( ،)٣١: ي���ونس(، )٥٧:ا3ع���راف(، )٢٧:ا3نع���ام(، )٢٧ :عم���ران
  ).٩:فاطر(، )١٩

  وأبدل الياء بعد الح�اء ألف�ا، ،أبدل النون ياء .    *

 ،٧:ا3نبي�اء(، )٤٣:النح�ل(، )١٠٩:يوس�ف(وذلك في ؛ �إليھم ~وَحىيُ �
٢٥.(  

َـــ���� .ف���ي جمي���ع مواض���عھا     كس���ر ي���اء* ـــبُـ ����اي : ف���ي �ي َن

، إL موض��عا )١٠٢ :الص��افات(، )١٧ ،١٦ ،١٣ :لقم��ان(، )٥ .يوس��ف(
  ).٤٢:ھود( واحدا وافق فيه حفصا على الفتح وھو في سورة



 ٢١ 

  
  
  

  
  :ثانياً 
  

 الحروففرش 



 ٢٢ 

  :رش الحروفف: ثانياً 

 سورة الفاتحة - ١

  .L خـــــــــــــــــــــــــــ:ف فيھا

  سورة البقرة  - ٢

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــــ شعبة
 أدغم الذال في التاء مثم اتخت̂ 

  
٥١ 

 بالھمز بدL من الواو اً ُھُزؤ
 

٦٧ 

َخ̂تمْ  أ jأدغم الذال في التاء ت 
 

٨٠ 

 بياء الغيبة بدل التاء َملُونعْ يَ 
  

٨٥ 

َخ̂تم jأدغم الذال في التاء ُثّم ات 
  

٩٢ 

  لَِجْبَرِئلَ 
 وَجْبَرِئلَ 

ف�����تح الج�����يم وال�����راء وزاد 
ھم������زة مكس������ورة بع������دھا، 

 وحذف الياء

  

 

٩٨-٩٧ 

  
  

 ِميَكآِئيــــلَ 

زاد ھم���زة مكس���ورة، وي���اًء 
،فيكون المد في  ساكنة بعدھا

 .ا3لف متص:

 
٩٨ 

َعْھِدَي 
الِِمين jالظ 

 فتح الياء في عھدى
  

١٢٤ 

َبْيِتْي 
 ِللّطاِئِفين

 أسكن الياء في بيتىَ 
   

١٢٥ 

 بياء الغيبة بدل التاء أَْم َيقُولُونَ 
  

١٤٠ 

 حذف الواو  رُؤفَل 
 

١٤٣ 

 أسكن الطاء ُخْطَواتِ 
 

١٦٨ 

  



 ٢٣ 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــ شعبة

 ١٧٧   رفع الراء لَْيَس اْلِبر̂ 

 l١٨٢ْ    وشدد الصاد ،فتح الواو ِمن ̂مَوص 

لوا  ١٨٥  وشدد الميم ،فتح الكاف ولتَكم�

 كسر الباء بـِيوتال
  

 ١٨٩ )معا(

 حذف الواو  رُؤف
  

٢٠٧ 

 ٢٠٨   أسكن الطاء خْطوات

ھjْرنيَ  j٢٢٢ ْطُهْرنَ يَ  شدد الطاء والھاء، وفتحھما ط 

 ٢٣١   بالھمز بدL من الواو ُھُزؤاً 

 أسكن الدال قْدُرهُ 
 

 ٢٣٦ )معاً ( 

ةٌ  j٢٤٠   رفع التاء َوِصي 

 ٢٤٥  قرأھا بالصاد وجھا واحدا  يبصط

 ٢٦٠   ضم الزاي ُجُزًءا

ا jين،  َفِنْعم������كن الع������تلس وأس������اخ
 )وجھان(كسرتھا

  ٢٧١ 

 ٢٧١   بالنون بدل الياء وُنَكف�رُ 

فتح الھمزة وزاد ألفا بعدھا،  ِذُنواآف
 وكسر الذال 

  
٢٧٩ 



 ٢٤ 

 

  سورة آل عمران )٣(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــ شعبة

 ١٥  وِرْضوانٌ  ضم الراء وُرضوانٌ 

a ٢٠  وْجِهَي هللاِ  أسكن الياء وجھْي 

 ٢٧ يِت،اْلمّيتَ اْلمَ  خفف الياء وأسكنھا اْلَمْيِت، اْلَمْيتَ 

 ٣٠ رَُءوفٌ  حذف الواو رُؤف

 ٣٦ َوَضَعتْ  أسكن العين وضم التاء وضْعتُ 

  زكرياءَ 
 ِزكرياءُ 

زاد ھمزة منصوبة بعد ا3لف 
في ا3ولى ومضمومة في 

 الثانية

 ٣٧ زََكرِيا

 ٣٨ زََكرِيا زاد ھمزة مضمومة بعد ا3لف زكرياءُ 

 ٤٩ ِتُكمبـُُيو  كسر الباء في بـِيوتكم

 ٥٧ فـَيُـَوفيهمْ  بالنون بدل الياء فنوفيھم

ْه إليك  ٧٥ )معاً (ِإلَْيك ����يـَُؤدهِ  أسكن الھاء فيھما يَؤد�

 ٨١ َأَخْذُتم  أدغم الذال في التاء أخ̂تم على

تبغون، 
  ُترجعون

ُغون،يـُْرَجُعون  بتاء الخطاب بدل الياء فيھما   ٨٣ يـَبـْ

  ٩٧ بَـْيتِ ِحج الْ   فتح الحاء  َح̂ج البيت

تفعلوا، 
  ُتكفروه

  ١١٥ يـَْفَعُلوا،ُيْكَفُروهُ   بتاء الخطاب بدل الياء فيھما

  



 ٢٥ 

  

 رقم اNية حفص ــــــانــــــــــــــــــــــــــــالبيــ شعبة

  ضم القاف فيھما  قُْرح
 

  ١٤٠  )معاً ( 

 اء فيھماھأسكن ال نؤِتْه منھا

 
 

 
 

 )معاً (

١٤٥ 

 ١٥٤    كسر الباء كمبـِيوتفي 

 ١٥٧   بتاء الخطاب تجمعون

 ١٦٢   ضم الراء ُرضوان

 ١٧٢  ضم القاف القُرح

 ١٧٤   ضم الراء ُرضوان

هُ لُيَبي�  j١٨٧  بياء الغيبة بدل التاء ُنن 

 Lو
 يكُتمونه

 ١٨٧    بياء الغيبة بدل التاء

  



 ٢٦ 

  

 سورة النساء )٤(

 رقم اNية حفص ـانـــــــــــــــالبيـــــــــــــــــــ شعبة

 ضم الياء وسُيصلون

  

١٠ 

 ١١    فتح الصاد يوَصى بھا

 ١٥  كسر الباء بـِيوتال

 ١٩   فتح الياء مبيjنة

 j٢٤    فتح الھمزة والحاء وأََحل 

 j٢٥  فتح الھمزة والصاد أَْحَصن 

اخ�������تلس و، أس�������كن الع�������ين 
 .، وجھانكسرتھا

 ٥٨ 

 ٧٣     التذكيربياء  كأن لم يكن

 ١١٥   أسكن الھاء ما نولهْ 

 ١١٥  أسكن الھاء جھنم نصلهْ 

 ١٢٤   ضم الياء وفتح الخاء ُيدَخلون

سوف 
 نؤتيھم

 ١٥٢   بالنون بدل الياء

  



 ٢٧ 

 

  سورة المائدة) ٥(

 رقم اNية حفص ـــــــــــانلبيــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ٢   ضم الراء وُرْضوانا

ً   فيھما أسكن النون ا3ولى نآشنْ   ٨، ٢ معا

 ٦   جر ال:م بالكسرة وأرجلِكم

لم يضم الراء فيھ�ا، أي قرأھ�ا  
 .شعبة كحفص

  ١٦  

أس�����كن الي�����اء فيص�����ير الم�����د  إليك~ يديْ 
 منفص:

    ٢٨ 

 بالھمز بدل الواو ُھُزؤاً 
 

 ٥٨-٥٧ )معاً ( 

زاد ألف����ا بع����د ال����:م، وكس����ر  رساLته
عل��ى ص��يغة الت��اء، أي قرأھ��ا 

 الجمع

  ٦٧  

 ٨٩  خفف القاف عَقدتم

 jاسُتِحق  
 اُسُتِحق

ض��م الت��اء وكس��ر الح��اء، وإذا 
  بدأ بھا ضم ھمزة الوصل

١٠٧ 

  
  

لِين jا3و 

شدد الواو وفتحھا وكسر ال:م 
وأس���كن الي���اء وح���ذف ا3ل���ف 

عل����ى ص����يغة (وف����تح الن����ون 
 )الجمع

 ١٠٧ 

 ١٠٩   كسر الغين الِغيوب

إلھي~وأميْ 
 ن

س�����كن الي�����اء فيص�����ير الم�����د أ
 منفص:ً 

  ١١٦ 

 ١١٦  كسر الغين الِغيوب
  



 ٢٨ 

 سورة ا3نعام) ٦(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــ شعبة

 ١٦   فتح الياء وكسر الراء َيصِرف

 ٢٣   نصب التاء الثانية بالفتح فتنَتھم

 ٢٧    رفع الباء بالضمة وL نكذبُ 

 ٢٧   رفع النون بالضمة نكونُ و

 ٣٢     بياء الغيبة أف: يعقلون

 ٥٥   بياء التذكير بدل التاء وليستبين

  ٦٣   كسر الخاء  فيةوخِ 

أم���ال ال���راء وا3ل���ف وص���:  
 ووقفا

   ٧٦ 

أم����ال ال����راء وا3ل����ف وقف����ا،  
 .والراء فقط وص:ً 

   ٧٧ 

أم����ال ال����راء وا3ل����ف وقف����ا،  
 .والراء فقط وص:ً 

   ٧٨  

وجھْي 
 للذي

 ٧٩     أسكن الياء

زاد ھمزة مفتوح�ة بع�د ا3ل�ف  وزكريآء
 .فيصير المد متص:ً 

  ٨٥ 

 ٩٢  بياء الغيبة ولينذر

 

 

 

 

 

 



 ٢٩ 

 

  رقم اNية  حفص  ــــــــــــانــــــــالبـــيــــــ  شعبة

 ٩٤    رفع النون تقطع بيُنكم

 خفف الياء وأسكنھا  المْيت
 

 ٩٥ )معاً ( 

وما 
يشعركم 

 إِنھا

وج��ه كحف��ص، ووج��ه بكس��ر 
 الھمزة

  

  

١٠٩ 

 ١١٤   أسكن النون وخفف الزاي ْنَزلمُ 

مَ   ١١٩   ضم الحاء وكسر الراء ُحر�

  
 رساLته

زاد ألفا بعد ال:م وكسر التاء، 
 ).على صيغة الجمع(

  ١٢٤ 

 ١٢٥   كسر الراء جاَحرِ 

اَعد jاد  يص���د الص���ا بع���ف زاد ألف���وخف
 العين

  ١٢٥ 

 ١٢٨   بالنون بدل الياء نحشرھم

  
 مكاناتكم

عل����ى (زاد ألف����ا بع����د الن����ون 
 ).صيغة الجمع

 ١٣٥ 

 ١٣٩   بتاء التأنيث بدل الياء تكن ميتة

 ١٤٢  أسكن الطاء ُخْطوات

رون jك j١٥٢   شدد الذال تذ 

 

 



 ٣٠ 

  سورة ا3عراف) ٧(

 رقم اNية حفص ــــــــانــــــــــــــــالبيـــــــــــ شعبة

رون jك j٣    شدد الذال تذ 

 ٣٨    بياء الغيبة بدل التاء L يعلمون

 ٥٤    فتح الغين، وشدد الشين يَغش�ي الليل

 ٥٥   كسر الخاء وِخفية

 ٥٧   خفف الياءوأسكنھا مْيت

رون j٥٧   شدد الذال تّذك 

 ٦٩   بالصاد وجھا واحدا بصطة

 ٧٤  كسر الباء ابـِيوت

 ٨١   زاد ھمزة اLستفھام أإنكم

 ١٠٥   أسكن الياء معيْ 

 ١١٣    زاد ھمزة اLستفھام ن لناإِ أَ 

 ١١٧  فتح ال:م وشدد القاف قjفُ َل تَ 

 ١٢٣  زاد ھمزة اLستفھام منتمآأَ 

 ١٣٧   ضم الراء يعُرشون

 ١٥٠    كسر الميم ابن أم� 

 ١٦٤   لضمةرفع التاء با معذرةٌ 
 



 ٣١ 

 

  رقم اHية  حفص  البــيــــــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة

  َبْيَئس
 َبِئيس

وج��ه مث��ل حف��ص، وق��دم الي��اء 
الس�اكنة وف��تح الھم��زة وأخرھ��ا 

 .وجه ثان

 ١٦٥ 

 ١٦٩     بياء الغيبة بدل التاء أف: يعقلون

 ١٧٠   أسكن الميم وخفف السين ُيْمِسُكون

  
 ِشْرًكا

الش����ين وأس����كن ال����راء  كس����ر
ن الك�اف بالنص�ب وح�ذف  jونو

 الھمزة

  ١٩٠ 

  



 ٣٢ 

 سورة ا3نفال) ٨(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــ شعبة

 ١٧    أمال ا3لف وص: ووقفا 

ن النون موھنٌ  j١٨   نو 

 ١٨   نصب الدال بالفتح كيدَ 

 ١٩    كسر الھمزة  وإن )

ف�����ك ا�دغ�����ام وكس�����ر الي�����اء  يَ ن حيـِ م
 ا3ولى

   ٤٢ 

 jتحسبن L٥٩    بتاء الخطاب و 

ْلم  ٦١   كسر السين للس�

 ٦٨   أدغم الذال في التاء أََخ̂تم

  



 ٣٣ 

  سورة التوبة) ٩(
 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــ شعبة

 ٢١   ضم الراء وُرضوان

عل����ى (زاد ألف����ا بع����د ال����راء  موعشيراتك
 )الجمع

  ٢٤ 

 ٣٧   فتح الياء وكسر الضاد َيِضل̂ 

 ٧٢   ضم الراء وُرضوان

 ٧٨   كسر الغين الِغيوب

~ معْي◌ْ 
 أبدا

أس�����كن الي�����اء فيص�����ير الم�����د 
 ص:نفم

   ٨٣ 

ا j٨٣    أسكن الياء معْي عدو 

  
 إن صلواِتك

زاد واوا بع�����د ال�����:م وكس�����ر 
 )مععلى الج(التاء 

   ١٠٣ 

 ١٠٦   زاد ھمزة مضمومة بعد الجيم مرجُئون

 ١٠٩   ضم الراء وُرضوان

 ١٠٩   أسكن الراء ُجْرف

 ١٠٩   أمال ا3لف ـــارـــھـــ

  



 ٣٤ 

  
  

  

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــ شعبة
عَ  jضم التاء ُتَقط 

  
١١٠ 

 بتاء التأنيث تزيغُ 
  

١١٧ 

 حذف الواو رُؤف
  

١١٧ 

 حذف الواو رُؤف
  

١٢٨ 

 سورة يونس عليه الس:م) ١٠(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــ شعبة
 ١   أمال الراء 

أف: 
رون jك jتذ 

 شدد الذال 
 

    ٣ 

 ٥   بالنون بدل الياء نفّصل

 أمال الراء 
  

١٦ 

 ٢٣   بالضم العين رفع متاُع الحياة

  المْيتِ 
 المْيتَ 

  خفف الياء وأسكنھا
 خفف الياء وأسكنھا

    

 

٣١ 

يL يـِھِ   كسر الياء د�
   

٣٥ 

ويوم 
 نحشرھم

 بالنون بدل الياء
   

٤٥ 

أس�����كن الي�����اء فيص�����ير الم�����د  إL~ أجريْ 
 منفص:

   
٧٢ 

 ا،بـِيوت
 كمبـِيوت

  كسر الباء فيھما

  

٨٧ 

 ١٠٠   لنون بدل الياءبا ونجعل

 فتح النون الثانية وشدد الجيم ُنَنج� 
  

١٠٣ 
  



 ٣٥ 

 سورة ھود عليه الس:م) ١١(

 رقم اNية حفص ــــــــــانبيــــــــــــــــــــــــــال شعبة

 ١   أمال الراء 

رون jك j٢٤    شدد الذال تذ 

 ٢٨  فتح العين وخفف الميم فَعِميت

لي�����اء فيص�����ير الم�����د أس�����كن ا إL~ أجريْ 
 منفص:

   ٢٩ 

رون j٣٠    شدد الذال تّذك 

 ٤٠    حذف التنوين كل� زوجين

ض���م الم���يم وف���تح ال���راء ب���:  ُمجَراھا
 إمالة

  ٤١ 

أس�����كن الي�����اء فيص�����ير الم�����د  إL~أجرْي 
 منفص:

   ٥١ 

  
 ثموًدا

نّونھ��ا بالنص��ب ووق��ف عليھ��ا 
 مد عوضبا3لف 

  ٦٨ 

ل���ف وص���: أم���ال ال���راء وا3 
 ووقفا

   ٧٠ 

 ٧١    رفع الباء يعقوبُ 

عل�����ى (زاد واوا بع�����د ال�����:م  كاتُ وَ أصَل 
 )الجمع

  ٨٧ 

َخ̂تموه j٩٢   أدغم الذال في التاء وات 

عل����ى (زاد ألف����ا بع����د الن����ون  مكاناتكم
 )الجمع

  ٩٣ 

 ١٠٨   فتح السين َسعدوا
 



 ٣٦ 

  

 رقم اNية حفص انــــــــــــــــــــــــــــالبيــــــــ شعبة

 ١١١    خفف النون وأسكنھا وإْن ك:

عل����ى (زاد ألف����ا بع����د الن����ون  مكاناتكم
 )الجمع

  ١٢١ 

 ١٢٣   فتح الياء وكسر الجيم َيرِجع

 ١٢٣    بياء الغيبة بدل التاء يعملون

  

  سورة يوسف عليه الس:م) ١٢(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــانبيـــــــــــال شعبة

 ١   أمال الراء 

 ٥   كسر الياء يا بني� 

أم���ال ال���راء وا3ل���ف وص���:  
 ووقفا

   ٢٤ 

أم���ال ال���راء وا3ل���ف وص���:  
 ووقفا

   ٢٨ 

 ٤٧   أسكن الھمزة دْأبا

 ٦٢   حذف ا3لف وأبدل النون تاءً  لفتيته

كس���ر الح���اء وح���ذف ا3ل���ف  ِحْفًظا
 وأسكن الفاء

  ٦٤ 

  
 يھمُيوَحى إل

أب��دل الن��ون ي��اء وأب��دل الي��اء 
 بعد الحاء ألفاً 

   ١٠٩ 

  



 ٣٧ 

  سورة الرعـد) ١٣(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــ شعبة

 ١  أمال الراء  

 ٣   فتح الغين وشدد الشين ُيَغــش�ي

 ٤   جر العين بالكسرة وزرعٍ 

 ٤   جر ال:م بالكسرة ونخيلٍ 

×× جر النون بالكسرة نٍ صنوا ××ββββ#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ 
٤ 

 ٤   جر الراء بالكسرة وغيرِ 

 ١٦   أدغم الذال في التاء أفاّتَخ̂تم

 ١٦    بالياء بدل التاء ھل يستوي

 ١٧   بالتاء بدل الياء توقدون

 ٣٢   أدغم الذال في التاء أخ̂تھم

  



 ٣٨ 

 

 سورة إبراھيم عليه الس:م) ١٤(

ــــــــــــــــــــــانــالبيــــــــــــ شعبة  رقم اHية حفص

 ١   أمـال الراء 

 ٢٢    أسكن الياء عليكملْي 

  

  سورة الحجر ) ١٥(

ـــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــ شعبة  رقم اHية حفص

 ١   أمال الراء 

لُ  j٨   أبدل النون تاًء وفتح الزاي ُتَنز 

 ٨   رفع التاء الم:ئكةُ 

 ٤٤   ضم الزاي جُزء

 ٤٥    كسر العين وِعُيون

 ٦٠   خفف الدال قَدرنا

 ٨٢   كسر الباء ابـِيوت

  



 ٣٩ 

  

 سورة النحل) ١٦(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــ شعبة

 ٧   حذف الواو رُؤفل

 ١١   بالنون بدل الياء ننبت

 ١٢   فتح الميم والنجومَ 

 ١٢   كسر التنوين مسخراتٍ 

أف: 
رون jك jتذ 

 شدد الذال
    
 

  

١٧ 

  
 يوحى إليھم

أب��دل الن��ون ي��اًء وأب��دل الي��اء 
 بعد الحاء ألفاً 

   ٤٣ 

 ٤٧   حذف الواو رُؤفل

 ٦٦   فتح النون َنْسِقيكم

 ٦٨   كسر الباء ابـِيوت

 ٦٨    ضم الراء يعُرشون

 ٧١   بتاء الخطاب تجحدون

، كمبـِيوت
 ابـِيوت

   كسر الباء فيھما

 

٨٠ 

أمال الراء والھم�زة وقف�ا وال�راء  
 فيھما فقط وص:ً 

   ٨٦، ٨٥ 

ُرون jك j٩٠   شدد الذال تذ 

  



 ٤٠ 

 سورة ا�سراء) ١٧(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــ شعبة

 ٧   فتح الھمزة وحذف الواو بعدھا لَِيُسوءَ 

 ٢٣   حذف التنوين أُف� 

 ٣٥   ضم القاف القُسطاس

كما 
 تقولون

 ٤٢    بتاء الخطاب

 ٤٤    بياء التذكير يسبح له

 ٦٤   أسكن الجيم كوَرْجِل 

 أمال ا3لف فيھما وص: ووقفا 
 

 ٧٢ )معا( 

ف��تح الخ��اء وأس��كن ال��:م وح��ذف  ْلَفكخَ 
 ا3لف

  ٧٦ 

 ٨٣   أمال ا3لف وص: ووقفا 

 سورة الكھف) ١٨(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــ شعبة

 عوجاً 
 قيما

 ١     L سكت بينھما

أس����كن ال����دال وأش����مھا الض����م  لْدِنهِ 
وكس���ر الن���ون والھ���اء ووص���لھا 

 بياء في اللفظ

 ٢ 

 ١٩  أسكن الراء بوْرقكم

 

 



 ٤١ 

  رقم اNية  حفص  ـــــــانالـبـــيـــــــــــــــــــ شعبة

أمال الراء والھمزة وقفا وال�راء  
 فقط وص:

 

 

٥٣ 

 ٥٦    بالھمز بدL من الواو ُھُزؤاً 

 ٥٩  فتح ال:م لَِمْھلَكھم

 ٦٣   كسر الھاء أنسانيهِ 

معْي 
 صبًرا

 ٧٢-٦٧     فيھا أسكن الياء

 ٧٤    ضم الكاف ُنُكًرا

معْي 
 صبًرا

 ٧٥     أسكن الياء

  
  لْدِني

 ِنيَلد

أس����كن ال����دال وأش����مھا الض����م 
وخف���ف الن���ون، اخ���تلس ض���مة 

.ال�����دال وخف�����ف الن�����ون أيًض�����ا
 وجھان

 ٧٦ 

 jَختj٧٧  أدغم الذال في التاء لت 

زاد ألفا بعد الحاء وأبدل الھمزة  حامية
 ياء

 ٨٦ 

 ٨٧    ضم الكاف ُنُكراً 

 ٨٨  رفع الھمزة من غير تنوين ءُ اجز

 ٩٣  سينضم ال ال̂سدين

ا j٩٤    ضم السين ُسد 



 ٤٢ 

 

 

  رقم اHية  حفص  البــيــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة

  
 ونيْئتنِ ردما

أس���كن الھم���زة وح���ذف ا3ل���ف 
   وكسر نون التنوين وص:ً 

 
 

)١(
 

٩٦-٩٥ 

 ٩٦  ضم الصاد وأسكن الدال  ال̂صْدفين

  
قال 
 ْأتوني

وج���ه كحف����ص، ووج����ه أس����كن 
 .:ً وص الھمزة وحذف ا3لف

  
 (٢) ٩٦ 

 ١٠٦   بالھمز بدL من الواو ُھُزؤاً 

  
  

  سورة مريم) ١٩(

 رقم اNية حفص ـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــالبيـ شعبة

 ١   أمال الھاء والياء 

 

 ءَ ازكري

زاد ھم��زة مفتوح��ة بع��د ا3ل��ف 
 .فيصير المد متص:

  ٢ 

  
يا 
 ءُ ازكري

ل�ف زاد ھمزة مض�مومة بع�د ا3
 .فيصير المد متص:

 ٧ 

 ٨    ضم العين ُعتيا

                                                 

بتدئ بھمزة وص�ل مكس�ورة وإب�دال ، في)ائتوني(وابتدأ بـ ) ردما(فإن وقف على ) ١(
 .)ِايتوني( الھمزة الساكنة بعدھا ياء

بھمزة وص�ل مكس�ورة ث�م ي�اء س�اكنة ) ائتوني(فاLبتداء بـ ) قال(فإن وقف على  )٢(
  .)ِايتوني( بدL من الھمزة

  



 ٤٣ 

 رقم اNية حفص ـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــالبيـ شعبة

 ٢٣   ضم الميم ُمت̂ 

 ٢٣  كسر النون ياً ِنسْ 

 ٢٤     فتح الميم ونصب التاء بالفتحة َمن َتحَتھا

اَقط j٢٥  فتح التاء والقاف وشدد السين َتس 

 ٦٠  ضم الياء وفتح الخاء َخلونُيد

 ٦٦  ضم الميم ُمت̂ 

 ٦٨   ضم الجيم ُجثيا

 ٦٩   ضم العين ُعتيا

 ٧٠    ضم الصاد ُصليا

 ٧٢   ضم الجيم ُجثيا

أب���دل الت���اء نوًن���ا س���اكنة وخف���ف  يْنَفِطرن
 الطاءوكسرھا

 ٩٠ 

  

 

 

 

 

 



 ٤٤ 

 

 

 سورة طـــه) ٢٠(

 رقم اHية حفص ـــــــــانــــــــــــــــالبيـــــــــــــ شعبة

 ١   أمال الھاء والطاء 

 ١٠  وا3لف أمال الراء 

 ١٨    أسكن الياء ولْي فيھا

 ٥٨    أمال ا3لف وقفا 

 ٦١  فتح الياء والحاء َفَيسَحتكم

 ٦٣   وفتحھا) إن(شدد نون  إن2 ھذان

 ٦٩  فتح ال:م وشدد القاف تلَق2ف

 ٧١  ستفھامزاد ھمزة اL منتمأَآ

 ٨٧  فتح الحاء والميم وخففھا َحَملنا

 ٩٤  كسر الميم مL أُ  بنا اي

 ١١٩  كسر الھمزة وإِنك

 ١٣٠   ضم التاء ُترضى

 ١٣٣  بياء التذكير يأتھم



 ٤٥ 

  

 سورة ا3نبياء عليھم الس:م) ٢١( 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــــــ شعبة

  
 قُلْ 

ض�����م الق�����اف وح�����ذف ا3ل�����ف 
 )على ا3مر(وأسكن ال:م 

  ٤ 

  
 ُيوحى

 أب���دل الن���ون ي���اء وف���تح الح���اء
  وأبدل الياء بعدھا ألفاً 

 ٧،٢٥ 

 معيْ 
 وذكر

 ٢٤    أسكن الياء

 j٣٤  ضم الميم ُمت 

أم����ال ال����راء وا3ل����ف وص����:  
 ووقفا

 ٣٦ 

 ٣٦  بالھمز بدL من الواو ُھُزؤاً 

 ٦٧  حذف التنوين أف� 

 ٨٠   بالنون بدل التاء مكُ نَ صِ حْ نُ ِل 

ي  ٨٨  حذف النون الثانية وشدد الجيم ُنج�

زاد ھم��زة مفتوح��ة بع��د ا3ل��ف  ءَ اوزكري
 .ويصير المد متص:

 ٨٩ 

كسر الح�اء وأس�كن ال�راء وح�ذف  ِحْرمٌ 
 ا3لف 

  ٩٥ 

  
 للِكتاب

كس���ر الك���اف وف���تح الت���اء وزاد 
 )على ا�فراد(ألفا بعدھا 

  ١٠٤ 

  
 قُلْ 

ض�����م الق�����اف وح�����ذف ا3ل�����ف 
 )على ا3مر(وأسكن ال:م 

 ١١٢ 



 ٤٦ 

 سورة الحج) ٢٢( 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــ شعبة

 ٢٣   أبدل الھمزة ا3ولى واواً  ولولؤاً 

 ٢٥  رفع الھمزة بالضمة سواءٌ 

 ٢٦  أسكن الياء بيتيْ 

 ٢٩   او وشدد الفاءفتح الو ولُيَو̂فوا

 ٣٩   كسر التاء يقاِتلون

 ٤٤   أدغم الذال في التاء  أخ̂تھم

 ٤٨   أدغم الذال في التاء ̂تھاأخَ 

 ٦٢   بتاء الخطاب ما تدعون

 ٦٥   حذف الواو فٌ ؤلر

 

  سورة المؤمنون) ٢٣(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــ شعبة

  َعْظماً 
 الَعْظم

فتح العين وأسكن الظاء وأس�قط 
 )على ا�فراد(ا3لف 

 

  
١٤ 

  ٢١     فتح النون  َنسقيكم

 كل� 
 زوجين

 ٢٧   حذف التنوين

L٢٩   فتح الميم وكسر الزاي َمنِز 



 ٤٧ 

 رقم اNية حفص ـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــالبيـ شعبة

 ٣٥   ضم الميم  ُم̂تم

 ٨٢   ضم الميم ُمْتنا

رون jك j٨٥    شدد الذال تذ 

 ٩٢  رفع الميم بالضمة عالــــمُ 

فاتخ̂تموھ
 م

 ١١٠   أدغم الذال في التاء

  

 سورة النور) ٢٤(

ــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــالبي شعبة  رقم اNية حفص

 jرونتذ j١    شدد الذال ك 

 ٦  نصب العين بالفتحة أربعَ 

 ٩  رفع التاء بالضمة والخامسةُ 

 ٢٠  حذف الواو فٌ ؤُ ر

 ٢١ )معا( أسكن الطاء خْطوات

كمبـِيوتا،بـِيوت ، كسر الباء فيھما
 

٢٧ 

رون jك j٢٧   شدد الذال  تذ 

 ٢٩  كسر الباء اـِيوتـب

 ٣١   نصب الراء بالفتحة غيرَ 



 ٤٨ 

 رقم اNية حفص ــانـــــــــــــــــــــــــــــــــالبيـ شعبة

 ٣٤   فتح الياء مبيjنات

  
 دريءٌ 

خفف الياء وأس�كنھا وزاد ھم�زة 
مرفوع���ة منون���ة بع���دھا فيص���ير 

 المد متص:

  ٣٥ 

 ٣٥  بتاء التأنيث توقد

 ٣٦  كسر الباء بـِيوت

 ٣٦   فتح الباء يسبjح

 ٤٦  فتح الياء مبيjنات

  كسر القاف وأسكن الھاء فأولئك ويتِقهْ 

  

٥٢ 

  اسُتْخِلفَ 
 سُتْخِلفَ اُ 

ض���م الت���اء وكس���ر ال���:م وإذا 
 ابتدأ بھا ضم ھمزة الوصل

  ٥٥ 

 ٥٥  أسكن الباء وخفف الدال وليْبِدلنھم

ث:َث 
 عورات

ßß نصب الثاء بالفتحة ßß]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO 

 

٥٨ 

  كمبـِيوت
 ابـِيوت،بـِيوت

  كسر الباء فيھا جميعا

-  

٦١ 

  



 ٤٩ 

  

 سورة الفرقان) ٢٥(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــانبيـــــــــــلا شعبة

   رفع ال:م بالضمة ويجعُل لك

   

١٠ 

 ١٧   بالنون بدل الياء نحشرھم

 ١٩   بالياء بدل التاء يستطيعون

 ٢٧   أدغم الذال في التاء اتjَخت̂ 

  اً وثمود
 وثموَدا

نّونھا بالنصب ووقف عليھا 
 مد عوضبا3لف المبدلة 

 ٣٨ 

 ٤١   بالھمز بدل الواو ُھُزؤاً 

 ٦٩   رفع الفاء بالضمة يضاعفُ 

$$$$ رفع الدال بالضمة ويخلدُ  éé éé#### øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ 
٦٩ 

 ٦٩   حذف الصلة  مھانا فيهِ 

 ٧٤  )على ا�فراد(حذف ا3لف  وذريتنا

  
 َوَيْلَقْونَ 

ف����تح الي����اء وأس����كن ال����:م 
 وخفف القاف

 ٧٥ 

  
  

 



 ٥٠ 

  سورة الشعراء) ٢٦( 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــــــــانيـــــــالب شعبة

  ١   أمال الطاء 

 j٢٩   أدغم الذال في التاء اتخت 

 ٤٥  فتح ال:م وشدد القاف تَلقjفُ 

 ٤٩  زاد ھمزة اLستفھام منتمأَآ

 ٥٧   كسر العين وِعيون

 ٦٢    أسكن الياء  معْي ربي

 ١٠٩    ص:نفالمد م أسكن الياء فيصير إL~أجريْ 

 ١١٨    أسكن الياء منمعْي 

 ١٢٧    ص:نفأسكن الياء فيصير المد م إL~أجريْ 

 ١٣٤   كسر العين  وِعيون

 ١٤٥    ص:نفأسكن الياء فيصير المد م إL~أجريْ 

 ١٤٧    كسر العين وِعُيون

 ١٤٩  كسر الباء اـِيوتب

 ١٦٤    د منفص:أسكن الياء فيصير الم إL~أجريْ 

 ١٨٠    أسكن الياء فيصير المد منفص: إL~أجريْ 

بالقُسطا
 س

 ١٨٢   ضم القاف

ً كِ   ١٨٧ ِكَسًفا أسكن السين ْسفا

ل به j١٩٣    شدد الزاي نز 



 ٥١ 

 ١٩٣   نصب الحاء بالفتحة الروحَ 

  ١٩٣   نصب النون بالفتحة ا3مينَ 

  

  سورة النمل) ٢٧(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــانـــــالبيــــــــ شعبة

 ١  أمال الطاء 

أم����ال ال����راء وا3ل����ف وص����:  
 ووقفا

 ١٠ 

 ٢٥    بياء الغيبة ما يخفون

وما 
 يعلنون

 ٢٥     بياء الغيبة

)  انِ آت
 آتانْ 

   حذف الياء وص: ووقفا

  

٣٦ 

وص����:  والھم����زةأم����ال ال����راء  
 ووقفا

   ٤٠ 

 ٤٩   فتح ال:م ـھـــلَكَ ــمَ 

 ٥٢   كسر الباء ھمبـِيوت

 ٥٧   خفف الدال قَدرناھا

ما 
رون jك jتذ 

 ٦٢     شدد الذال

 ٨٧   زاد ألفا بعد الھمزة وضم التاء ُتوهُ آ

 ٩٣    بياء الغيبة يعملون



 ٥٢ 

  

  سورة القصص) ٢٨(

 اNية رقم حفص ـــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــ شعبة

 ١   أمال الطاء 

 
أم����ال ال����راء والھم����زة وص����: 

 ووقفا
   ٣١ 

 ٣٢   ضم الراء ال̂رْھب

معْي 
 ردءا

 ٣٤    أسكن الياء

لُخِسَف 
 بنا

 ٨٢    ضم الخاء وكسر السين

  

 سورة العنكبوت) ٢٩(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــ شعبة

 ١٩    بتاء الخطاب أولم تروا

  ٢٥   أدغم الذال في التاء اتخ̂تم

ن التاء مودةً  j٢٥    نو  

  ٢٥   نصب النون بالفتحة بيَنكم

  ٢٨     زاد ھمزة اLستفھام  أإنكم

 ٣٣   أسكن النون وخفف الجيم مْنُجوك

  وثموًدا
 وثموَدا

نھ���ا بالنص���ب، ويق���ف عليھ���ا  jنو
 مد عوضبا3لف المبدلة 

  ٣٨ 



 ٥٣ 

 ٤١  كسر الباء بـِيوتال

  
 تيَ آ

عل���ى (أس���قط ا3ل���ف بع���د الي���اء 
 ، ويقف عليھا بالتاء)ا�فراد

 ٥٠ 

 ٥٧   بياء الغيبة ُيرَجُعونَ 

 سورة الروم) ٣٠( 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــانــــــالبيــــــــــــ شعبة

 ١١    بياء الغيبة  يرجعون

  ،المْيتِ 
 لمْيتَ ا

 خفف الياء وأسكنھا
،

  
١٩ 

 ٢٢    فتح ال:م للعالَمين

  
 أثر

ح��ذف ا3ل��ف بع��د الھم��زة وبع��د 
 ).على ا�فراد(الثاء 

 ٥٠ 

  َضعفٍ 
 َضعًفا

وحف�ص  ،فتح الضاد وجھا واحدا
 .له وجھان الفتح والضم

  

 
٥٤ 

 سورة لقمان) ٣١( 

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــ شعبة

 ٦  رفع الذال بالضمة ويتخُذھا

 ٦  بالھمز بدل الواو ُھُزؤاً 

 ١٣  كسر الياء يا بنـــي� 

 ١٦  كسر الياء يا بنـــي� 



 ٥٤ 

 ١٧  كسر الياء يا بنــــي� 

أس���كن الع���ين وأب���دل الھ���اء ت���اًء  نْعَمةً 
 منصوبة

 ٢٠ 

 ٣٠    بتاء الخطاب ما تدعون

 

 سورة السجدة) ٣٢( 

 .وحفص L خ:ف فيھا بين شعبة -

  

  سورة ا3حزاب) ٣٣(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــانــــالبيــــــــــــــ شعبة

 ال̂ظنونا
 ھنالك

  أثبت ا3لف وص: ووقفا
 

  ١٠  
 

 ١٣    فتح الميم L َمقام

 ١٣  كسر الباء نابـِيوت

 
أم����ال ال����راء وص����: وال����راء 

 والھمزة وقفا
   ٢٢ 

 ٣٠  فتح الياء مبيjنة

 ٣٣  كسر الباء كنبـِيوت

 ٣٤  كسر الباء كنبـِيوت

 ٥١  قرأ بھمزة مرفوعة بعد الجيم ترجئُ 

 ٥٣  كسر الباء بـِيوت



 ٥٥ 

L٦٦    أثبت ا3لف وص: ووقفا وقالواالرسو 

 ٦٧   أثبت ا3لف وص: ووقفا ربنا السبي:

  

  سورة سبأ) ٣٤(

 رقم اNية حفص ــــانـــــــــــــــــــــالبيـــــــــــــ شعبة

 ٥   جر الميم بالكسرة أليمٍ 

 ٩  أسكن السين كْسفا

 ١٢  رفع الحاء الريحُ 

  
 مساكنھم

زاد ألفا بعد السين وكسر الكاف 
 )على صيغة الجمع(

 ١٥ 

  
 ُيجاَزى

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

    

 
١٧ 

 ١٧    رفع الراء بالضم الكفورُ 

  ٤٠    بالنون بدل الياء  نحشرھم

  ٤٠    بالنون بدل الياء  نقول

 ٤٧    أسكن الياء ووسط المنفصل إL~أجريْ 

 ٤٨   كسر الغين الِغُيوب

  
 ؤشُ االتن

ب��الھمزة ب��دل ال��واو وم��د ا3ل��ف 
 مدا متص:

 ٥٢ 

  



 ٥٦ 

 سورة فاطر) ٣٥(

 اNية رقم حفص ــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــ شعبة

 
أم����ال ال����راء وا3ل����ف وص����: 

 ووقفا
 ٨ 

 ٩  خفف الياء وأسكنھا مْيتٍ 

 ٢٦  أدغم الذال في التاء أََخت̂ 

 ٣٣  أبدل الھمزة ا3ولى واواً  ولولؤا

َناتٍ   ٤٠  )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  بي�

 

 سورة يــس) ٣٦(

 رقم اNية فصح ــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــ شعبة

 ياسيَوالقرآن
أم��ال الي��اء وأدغ��م الن��ون ف��ي 

 الواو وص:
    ١ 

 ٥  رفع ال:م بالضمة تنزيلُ 

ا  ٩ )معا(  ضم السين ُسّدً

  ١٤     خفف الزاي ا3ولى  فعَزْزنا

  ٣٤     كسر العين  الِعُيون

  ٣٥      حذف الھاء  وما عملت

 ٥٢    لم يسكت بينھما مرقدنا ھذا

 تھممكانا
عل����ى (زاد ألف����ا بع����د الن����ون 

 )الجمع
 ٦٧ 



 ٥٧ 

 سورة الصافات) ٣٧(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــ شعبة

 ٦    نصب الباء بالفتحة الكواكبَ 

  
 L

 يْسَمُعون

خف���ف الس���ين وأس���كنھا وخف���ف 
 الميم وفتحھا

   

 
٨ 

 ١٦   ضم الميم ُمتنا

 ٥٣  ضم الميم  ُمتنا

 
أم����ال ال����راء وا3ل����ف وص����: 

 ووقفا
 ٥٥ 

 ١٠٢  كسر الياء يا ُبَني� 

)ُ ربُكم 
 ورب̂ 

    رفعھا جميعا بالضمة
 
  ١٢٦ 

أف: 
 رونكj تذّ 

 ١٥٥     شدد الذال

  

 سورة ص) ٣٨(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــ شعبة

ولْي 
 َنْعَجة

 ٢٣    أسكن الياء

 ٥٧    خفف السين وغَساق

 ٦٩    أسكن الياء لْي من



 ٥٨ 

  

  سورة الزمر) ٣٩(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــ شعبة

 ٣٩  )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  مكاناتكم

 بمفازاتھم
عل�����ى (زاد ألف�����ا بع�����د ال�����زاي 

 )الجمع
 ٦١ 

  

  سورة غافر) ٤٠(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــانبيـــــــــــــــــال شعبة

 ١   أمال الحاء 

 ٥  أدغم الذال في التاء فأخ̂تھم

 ٢٦  فتح الياء والھاء َيْظَھرَ 

 ٢٦   رفع الدال بالضمة الفسادُ 

 ٣٧  رفع العين بالضمة فأطلعُ 

 ٤٠  ضم الياء وفتح الخاء ُيدَخلون

  ادُخلوا
ل ھم��زة ا jو��زة ح��ى ھم��ع إل��لقط

  وصل مضمومة وضم الخاء
  ٤٦  

  ٦٠    ضم الياء وفتح الخاء  سُيدَخلون

 ٦٧  كسر الشين ِشُيوخا

  
  



 ٥٩ 

 سورة فصلت) ٤١(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــ شعبة

 ١   أمال الحاء 

 ٢٩  أسكن الراء وفّخمھا أْرنا

 ٤٤  ةحقق الھمزة الثاني عجميأَأَ 

  
 ثمرتٍ 

 )عل���ى ا�ف���راد(ح���ذف ا3ل���ف 
 وقف عليھا بالتاء

 ٤٧ 

  

 سورة الشورى) ٤٢(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــ شعبة

 ١   أمال الحاء 

  
 يْنفِطرن

أب��دل الت��اء نون��ا س��اكنة وخف��ف 
 الطاء وكسرھا

 ٥ 

 ٢٠    أسكن الھاء نؤتْه منھا

 ٢٥   بياء الغيبة نما يفعلو

  



 ٦٠ 

  

 سورة الزخرف) ٤٣(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــ شعبة

 ١    أمال الحاء 

 ١٥  ضم الزاي  ُجُزًءا

  
 ُ  َيْنَشأ

فتح الي�اء وأس�كن الن�ون وخف�ف 
 الشين

 ١٨ 

ض�����م الق�����اف وح�����ذف ا3ل�����ف  قُلْ 
 )على ا3مر(وأسكن ال:م 

  ٢٤ 

 كسر الباء ھمبـِيوتل

 )معا( 

٣٤-٣٣ 

 ٣٨  زاد ألفا بعد الھمزة جاءانا

 ٥٣  فتح السين وزاد بعدھا ألفا أَساورة

 ياعباديَ 
L  

 يا عباديْ 

أثب����ت الي����اء مفتوح����ة وص����:، 
 ساكنة وقفا

   ٦٨ 

 ٧١  حذف الھاء الثانية تشتھي

  



 ٦١ 

  

 سورة الدخان) ٤٤(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانــــــــــــــالبيــــــــــ شعبة

 ١    أمال الحاء 

 ٢٥   بكسر العين وِعُيون

 ٤٥  بتاء التأنيث تغلي

 ٥٢   كسر العين وِعيون

  

 سورة  الجاثية) ٤٥(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــانـــــــــــــالبيـــــــ شعبة

 ١   أمال الحاء 

 ٦   بتاء الخطاب تؤمنون

 ٩  لھمز بدL من الواوبا ُھُزؤاً 

 ١١   جر الميم بالكسرة أليمٍ 

 ٢١  رفع الھمزة بالضمة سواءٌ 

رون jك jشدد الذال تذ 
   

٢٣ 

 ٣٥  أدغم الذال في التاء اتjخ̂تم

 ٣٥  بالھمز بدL من الواو ُھُزؤاً 



 ٦٢ 

 سورة ا3حقاف) ٤٦(

 قم اNيةر حفص ـــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــ شعبة

 ١    أمال الحاء 

لُ  j١٦  أبدل النون ياء مضمومة ُيَتَقب 

 ١٦  رفع النون بالضمة أحسنُ 

 ١٦  أبدل النون ياء مضمومة وُيَتجاوز

  ١٧  حذف التنوين أُف� 

  

 سورة محمد صلى ) عليه وسلم) ٤٧(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــ شعبة

فتح القاف وزاد ألًفا بعدھا وفتح  َقاَتلوا
 التاء

 ٤ 

 ٢٦   فتح الھمزة أسرارھم

 ٢٨  ضم الراء ُرْضوانه

 ٣١  بياء الغيبة وليبلونكم

 ٣١  بياء الغيبة يعلم

 ٣١  بياء الغيبة ويبلوَ 

لم  ٣٥  كسر السين الس�

  
  



 ٦٣ 

 سورة الفتح) ٤٨(

 رقم اNية حفص ــــــــــــانــــــــــــــــــــــالبيــــ شعبة

 ١٠    كسر الھاء عليِه )َ 

 ٢٩  ضم الراء وُرضوانا

  

 سورة الحجرات) ٤٩(

  L خ:ف فيھا بين شعبة وحفص

 

 سورة ق) ٥٠(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــانـــــــــــــــالبيــــــ شعبة

 ٣  ضم الميم ُمتنا

 ٣٠   بياء الغيبة يقول

 

  سورة الذاريات) ٥١(

 رقم اNية حفص ــــانــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــ شعبة

 ١٥   كسر العين وِعيون

 ٢٣    رفع ال:م بالضمة مثُل ما

رون jك j٤٩   شدد الذال تذ 

  
  



 ٦٤ 

  

 سورة الطور) ٥٢(

 رقم اNية حفص ـــــــانـــالبيــــــــــــــــــــــــ شعبة

 ٢٤  ل الھمزة ا3ولى واًواأبد لُولُؤٌ 

 ٣٧   بالصاد وجًھا واحداً  المصيطرون

  

 سورة النجم) ٥٣(

 رقم اNية حفص ــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 ١١   أمال الراء والھمزة 

 ١٣  أمال الراء والھمزة 

 ١٨  أمال الراء والھمزة 

  

 سورة القمر) ٥٤(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــانــــــــــــالبيــــــ شعبة

 ١٢  كسر العين ِعُيوًنا

 

  

 



 ٦٥ 

  سورة الرحمن جل ج:له) ٥٥(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــ شعبة

 ٢٢  أبدل الھمزة ا3ولى واًوا اللْ̂ولُؤُ 

وج���ه كحف���ص والث���اني بكس���ر  تُ آالمنشِ 
 الشين

 ٢٤ 

  

 سورة الواقعة) ٥٦(

 رقم اNية حفص ـــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــالب شعبة

 ٢٣  أبدل الھمزة ا3ولى واًوا الل̂ولؤِ 

 ٣٧  أسكن الراء ُعْرًبا

 ٤٧  ضم الميم ُمْتَنا

ُرون jك j٦٢   شدد الذال تذ 

ا أئنِ 
 لمغرمون

 ٦٦     زاد ھمزة اLستفھام

  

  الحديدسورة ) ٥٧(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــانــــــــالبيـــــــــــ شعبة

 ٩  حذف الواو رُؤفل

ل j١٦    شدد الزاي وما نز 

قين  ١٨  خفف الصاد المَصد�

قات  ١٨  خفف الصاد المَصد�



 ٦٦ 

 رقم اNية حفص ـــــــانـــــــــــــــــــــــــالبيـ شعبة

 ٢٠  ضم الراء وُرضوان

 ٢٧  ضم الراء وُرضوان

  

  سورة المجادلة) ٥٨(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــ شعبة

  انِشزوا
 فانِشزوا

وج�����ه كحف�����ص بض�����م الش�����ين 
بكس��ر الش��ين ويقتض��ي والث��اني 

م���ن ض���م الش���ين ض���م الھم���زة 
ابتداء ومن كسرھا كس�ر الھم�زة 

 ابتداًءا

 

 

١١ 

 

  سورة الحشر) ٥٩( 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــ عبةش

 ٢  كسر الباء ھمـِيوتـب

 ٨   ضم الراء وُرضوانا

 ١٠   حذف الواو رُؤف

 

 سورة الممتحنة) ٦٠(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة



 ٦٧ 

  

  سورة الصف) ٦١(

 اNية رقم حفص ـــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــ شعبة

 ٦    وص:ً  فتح الياء من بعديَ 

 qن الميم ُمتم j٨  نو 

نص��ب ال��راء بالفتح��ة وض��م ھ��اء  نوَرهُ
 الضمير

 ٨ 

  

 سورة الجمعة) ٦٢(

 .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

  سورة المنافقون) ٦٣(

 رقم اNية حفص ــــانــــــــــــــــــــــــــــــالبيــــ شعبة

 ١١   غيبةبياء ال يعملون

 

  سورة التغابن) ٦٤(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  

 

 



 ٦٨ 

 سورة الط:ق) ٦٥(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــ شعبة

 ١  كسر الباء ھنيوتـِ بـ

 ١  فتح الياء مبيjنة

 ٣  نون الغين بالغٌ 

 ٣  نصب الراء وضم ھاء الضمير أمَرهُ 

 م الكافض نُكًرا
 

٨ 

 ١١  فتح الياء مبيjنات

 

 سورة التحريم) ٦٦(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــ شعبة

  
 لُ َجْبَرئِ 

ف��تح الج��يم وال��راء وزاد ھم��زة 
 مكسورة بعدھا وحذف الياء

 ٤ 

 ٨  ضم النون ُنصوحا

  
 هِ ــِ وِكَتاب

كس���ر الك���اف وف���تح الت���اء وزاد 
 )على ا�فراد(دھا ألفا بع

 ١٢ 

  

 

 



 ٦٩ 

 سورة الملك) ٦٧(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــ شعبة

ومن 
 معيْ 

 ٢٨     أسكن الياء ووسط المنفصل

  

  سورة القلم) ٦٨(

 رقم اNية حفص ـــــــــــانلبيــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ١    في الواو وص:أدغم النون  اْلَقَلم نووَ 

 ١٤    زاد ھمزة اLستفھام أَن كانأَ 

  

 سورة الحاقة) ٦٩(

 رقم اNية حفص ـــــــــانيــــــــــــــــــــــــــــالب شعبة

 ٣  أمال الراء وا3لف 

رون jك j٤٢   شدد الذال تذ 

  

 

 

 



 ٧٠ 

  سورة المعارج) ٧٠(

 رقم اNية حفص ـــــانـــــــــــــالبيـــــــــــــــــــ شعبة

 ١٦  رفع التاء نزاعةٌ 

ھادتھــِشَ ب
 م

عل��ى (أس��قط ا3ل��ف بع��د ال��دال 
 )ا�فراد

 ٣٣ 

 ٤٣  فتح النون وأسكن الصاد ْصبٍ نَ 

  

 سورة نوح عليه الس:م) ٧١(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــــ شعبة

 ٢٨  أسكن الياء َبْيتيْ 

  

 سورة الجن )٧٢(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــ شعبة

وإنه، 
 ،وإنا

 وإنھم

 كسر الھمزة
 ،  ، 

 
١٤ - ٣ 

 ١٩  كسر الھمزة وإنه

  

م�ل) ٧٣( jسورة المز 

 رقم اNية حفص ــــــــــانبيـــــــــــــــــــــــــــال شعبة

رب� 
 المشرق

 ٩    رةجر الباء بالكس



 ٧١ 

ث�ر) ٧٤( jسورة المد  

 رقم اNية حفص ــــــــــانبيــــــــــــــــــــــــــال شعبة

جز  ٥   كسر الراء والر�

 ٢٧    أمال الراء وا3لف 

 ٣٣    زاد ألفا بعد الذال والليل إذا

 ٣٣   حذف الھمزة وفتح الدال َدَبرَ 

  

 سورة القيامة) ٧٥(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانــــــــــــــــــــــالبيـ شعبة

اق jون  َمر��م الن��ا وأدغ��كت بينھم��م يس��ل
 في الراء من غير غنة 

    ٢٧ 

 ٣٦   أمال ا3لف وقفا سدى

 ٣٧   بتاء التأنيث ُتْمَنى

 سورة ا�نسان) ٧٦( 

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــ شعبة

ّون ال:م وص: وبا3لف فقط ن س:س:ً 
 وقفا 

 ٤ 

  
 قواريًرا

ن����ّون ا3ل����ف فيھم����ا وص����: 
 ويقف عليھما با3لف

  ١٦-١٥ 

 ١٩  أبدل الھمزة ا3ولى واًوا لولًؤا

 ٢١  جر الراء بالكسرة خضرٍ 



 ٧٢ 

  

 سورة المرس:ت) ٧٧(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــ شعبة

 ٦   م الذالض ُنُذًرا

 ١٤   أمال الراء وا3لف 

عل�����ى (زاد ألف�����ا بع�����د ال�����:م  جماLت
 )الجمع

 ٣٣ 

 ٤١   كسر العين وِعيون

  

 سورة النبأ) ٧٨(

 رقم اHية حفص ـــــانـــــــــــــــــــــــــــــالبيـــ شعبة

 خفف السين وغَساقا
 

٢٥ 

 

 سورة النازعات) ٧٩(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانــــــلبيـــــــــــــــــا شعبة

 ١١  زاد ألفا بعد النون ناخرة

  

  سورة عبس) ٨٠(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة



 ٧٣ 

  

  سورة التكوير) ٨١(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــ شعبة

 خفف العين سِعرت
 

١٢ 

 ٢٣  أمال الراء والھمزة 

  

  فطارسورة اLن) ٨٢(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــ شعبة

 فيھما أمال الراء وا3لف 
  

 )معاً (

١٨، ١٧ 

  

 سورة المطففين) ٨٣(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــ شعبة
 فيھما أمال الراء وا3لف 

  
 )معاً (

١٩، ٨ 

  
انَ  jبر 

بينھم���ا وأدغ���م ت���رك الس���كت 
ال���:م ف���ي ال���راء بغي���ر غن���ة، 

 وأمال ا3لف 

   ١٤ 

 ٣١  زاد ألفا بعد الفاء فاكھين

  



 ٧٤ 

  سورة اLنشقاق) ٨٤(

  .L خ:ف فيھا بين شعبة وحفص

  

  سورة البروج) ٨٥(

  .L خ:ف فيھا بين شعبة وحفص

  

 سورة الطارق) ٨٦(

 رقم اNية حفص ــــــانـــــــــــــــــالبيـــــــــــــ شعبة

 ٢    أمال الراء وا3لف 

  سورة ا3على ) ٨٧(

  .L خ:ف فيھا بين شعبة وحفص

  

  سورة الغاشية) ٨٨(

 رقم اNية حفص ــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــ شعبة

 ٤  ضم التاء ُتصلى

  

  سورة الفجر) ٨٩(

  .L خ:ف  فيھا بين حفص وشعبة



 ٧٥ 

  

  سورة البلد) ٩٠(

 رقم اNية  حفص ـــــــــــانبيــــــــــــــــــــــــلا شعبة

 ١٢     أمال الراء وا3لف 

 ٢٠  أبدل الھمزة واًوا ساكنة مدية موصدة

  

  سورة الشمس ) ٩١( 

  .L خ:ف  فيھا بين حفص وشعبة

  

  سورة الليل) ٩٢(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

  سورة الضحى) ٩٣(

  .شعبةL خ:ف فيھا بين حفص و

  

 سورة الشرح) ٩٤(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  



 ٧٦ 

 سورة التين) ٩٥(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

  سورة العلق) ٩٦( 

 رقم اNية حفص ـــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــالب شعبة

 ٧  أمال الراء والھمزة 

 

  سورة القدر) ٩٧(

 رقم اNية حفص ـــــــانــيــــــــــــــــــــــــــالب شعبة

  ٢   وا3لفأمال الراء  

  

  سورة البينة) ٩٨(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

  سورة الزلزلة) ٩٩(

  .Lخ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

 



 ٧٧ 

  سورة العاديات) ١٠٠(

  .Lخ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

 سورة القارعة) ١٠١(

ـانـــــــــــــــــــــالبيــــــــــــــ شعبة  رقم اNية  حفص

 ٣    أمال الراء وا3لف 

 أمال الراء وا3لف 
  

  ١٠ 

  

 سورة التكاثر) ١٠٢(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

  سورة العصر) ١٠٣(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  

  سورة الھمزة) ١٠٤(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانــــــــالبيــــــــــــــ شعبة

 الراء وا3لفأمال  
  

  ٥ 

 ٨   أبدل الھمزة واًوا ساكنة مدية موصدة

 ٩  ضم العين والميم ُعُمدٍ 



 ٧٨ 

  

  سورة الفيل) ١٠٥(

 .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة

  

 سورة قريش) ١٠٦(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  

  سورة الماعون) ١٠٧(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  

  سورة الكوثر) ١٠٨(

  .فيھا بين حفص وشعبةL خ:ف 
  

  سورة الكافرون) ١٠٩(

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــ شعبة

 ٦     أسكن الياء َولِْي ِدين

  
  

  سورة النصر) ١١٠(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  



 ٧٩ 

  سورة المسد) ١١١(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  

 سورة ا�خ:ص) ١١٢(

  

 رقم اNية حفص ـــــــــــــانلبيــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ٤  بالھمز بدL من الواو ًؤاكفُ 

  
  

  سورة الفلق) ١١٣(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  

  سورة الناس) ١١٤(

  .L خ:ف فيھا بين حفص وشعبة
  
  
  



 ٨٠ 

  

 

  الخاتمة

تم بحمد ) كتاب الرياش في رواية ا�مام شعبة بن عي�اش 
  .ا�مام عاصم ، عن

أن يج�زي ك�:ً ، وو) تعالى نسأل أن يتقبل منا صالح ا3عمال
الش�يخ ع�ادل الكلب�اني، والش�يخ محم�د . من ا3ستاذين الفاض�لين

محمود حوا، خير الجزاء على اھتمامھما وعنايتھما في إخ�راج 
  .ھذا الكتاب

  ،،وآخر دعوانا أن الحمد a رب العالمين
  
  

����  
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