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اْلُمَقدَِّمُة 
 

َمُدُه َوَنسح  َد هلل َنحح َمح ِفُرُه َونَ إِنَّ اْلح َتغح ورِ مِ  وُذ بِاهللعُ َتِعينُُه َوَنسح ََملِنَا ِس فُ َأنح  نح ُُشُ ََ  َمَ، نَا َوِمنح َسيَِّئاِت َأعح ََ نح ََيحَِدِه اهللُ 

َي ، َلُه  ُمِضَل  َََ  َهادِّ لح 
لِ َهُد أَ حنح ََل إَلَه إِ ، َلُه  َوَمنح َيضح يََوَأشح َدُه ََل َُشِّ ا َعدحََدُه ، َك َلَُه َلَّ اهلُل َوحح َد  ََهُد َأنَّ ُحَمَّ َوَأشح

 .َوَرُسوَلهُ 

   َُقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمون ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ  (.102، )آل عمران  .    َياَأُّيه

  ُكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَم ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ  َياَأُّيه

ُقوا اَّللََّ الَِّذي َتَتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم  ا َونَِساءا َواتَّ   َرِقيبااِرَجاَلا َكثرِيا
  (. 1،  النساء )
 ا ُقوا اَّللََّ َوُقوُلوا َقْوَلا َسِديدا ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم *  َياَأُّيه

ا َعظِيما   (.70،71، األحزاب )  ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا

 َبْعُد َأمَّا
إَِليحَك َأِخي َطالَِب  ِعلحِم أُ  ََ َتَ  َدونُ الح َاطِدِيَِّة، ُمسح َِّ َمم ِمَنح َطِريَِل ال

ِِ َدَة َعَنح َعا َساَلِة ِِف ِرَواَيِة ُشعح بَِاهللِ  ا  ِعينَهِذِه الرِّ

عَ َعلُ ، َأجح  ُسدحَحاَنهُ  د َك يح َيدَ  َها َطوح ِِ َرَ  ا  ، َقا َجح َ،  ُسَدحَحاَنهُ ِمََن اهللِ  َواْلحَُثوَبَةَ  بَِذلَِك األح ُفَوا ََ ِحِن َألَّ َ َِّ ََة َهََذا ال إِنَّ أِئمَّ

ُكتح ا ََغارم َو ِ لح َِ  َ َح َواَيَةِ  صَددِ بِ  دََّارم َب َمَا َبَ َدتُ  َهَِذِه الرِّ ْح ِيعَ ، َوَقَدح َأ َِ َدَ – َهَا ِِف َهَا َلََك  ِمَنح َهَِذِه  -َراِجَ ِ اْلحَ   ِت َْ

َكَفيحُتَك ُمؤ ََ َساَلِة،)  ِث َوالتَّ الرِّ َدحح ََعُت  ا  ِقيِب( ُمَقيَّدنح َنَة الح َِ َفَواِئدِ  َما  َََخَرَجُت  ِمَن الح دُ  وهللِ ،  َمح َسَاَلةِ  اْلح َِذِه الرِّ  ِِبَ

مِ  َجح ِغرَيِة اْلح ِ  ، ال الصَّ ِن اهللِ َتَعاَل  َكثرِيِة النَّفح  . بِإِذح

َمِة ِ َتابِهِ َواهللَ أَ ،   [َعاِصِم َعْن ُشْعَبَة ِلِرَواَيِة  اْلَجاِمِع] بـ َهاتُ مح َوَقدح َوَس  دح
َِيَل ِِلِ َُِل التَّوح ُؤوُل أَ حنح  سح ، َوُهَو اْلحَسح  

ا ُسدحَحاَنُه.  َينحَفَ  ِِبَ
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َلمح رَ ُْمَّ ا َساَلِة  َ  ِِحََك اهللَ، َأنَّ َمنحَهِجيعح  : ََم َييلِِف َهِذِه الرِّ

ُِوِل َأوَ   ِ  األح ُت بَِجمح َواِب  َعََل َنفحسِ  ََل  ُقمح تِيِب ال َأبح اِطدِيَّةِ َوَترح َدةَ  ) َما ََيُُص  َِّ ََعُت و،  ( ِمنحَها َشعح َِ َش  َ َذا  رح ََ 

َ  ، ُسوَرةم  ُ لِّ  َعُت  َوُهَو َأنح ، َِيَها َشيحئ ا  َأِّنِّ َعِمَلُت  َغريح ُِوَل  َوزَّ ورِ  األح َفرح  َعََل السُّ َيةِ ِش بَِرقَ َمَ  الح  .  ِم اْلح

ِهيِل َعََل الطَّالِ َوَذلَِك َمنح َباِب التَّ  َتِقلَّة   ََُكلُّ ، ِب سح ُدَها ُمسح
ِح    ُسوَرةم ََتِ ش َأ رح ََ َتاُج إَِل ،  ا  َو ِث َوََل ََتح َدحح الح

َكتُ  ا  َوالتَّنحِقيِب َ ثرِي ََ ، َوَهِذِه َطِريَقِة ِسلح الِكِ َدمِ  َها َوِهي َقِليَلُة السَّ قح ُِوِل  ََ إيَرادُ ، َحيحُث َأنَّ َطِريَقَة األح األح

َردَ  وَ ُْ ،  ة  ُمفح ُش السُّ رح ََ  . رمَّ 

َف عح َوا َرح َقَم   َلمح َأنََّك َسَتِجُد اْلح َيةِ  ِِف ُ لِّ َمَواِضِعِه ِمرح َقدح َ اَن  ، َجديَدة ، َوَهِذِه َأيحضا   بِاْلح َعَمُل َقِديََم  ََ  ُيوَردَ  َأنح  الح

لِ  ُف ِِف َأوَّ َرح مَّ ُيَقاُل َوَقدح َوَردَّ ، ِه َمَواِضعِ  اْلح ِض ِ  ُْ َددحُت التَّيحسرَي َعََل النَّ  َ َذا َوَ َذا ِِف َموح َِحح ََ اظِِر ِِف َهِذِه ، 

َساَلةِ   َها ِِف:اِمعَ َمَ  َهَذا َوَقدح َعَقَدُت ،  الرِّ

 oَِّمِةاْلُمَقد. 
 oالتَّْمِهيِد . 
 oاْلُأصوِلوِلاأَل اْلَمْبَحِث :. 
 oَمَع اْلُأصوِل َعًا: اْلَفْرُش َجْمياِنالّث اْلَمْبَحِث. 
 oاْلَخاِتَمِة . 
 oاْلَمَراِجِع ِتَثَب . 
 oاْلَمَواِضيِع ِتَثَب. 

 . اْلَقْصدِ   َوراءِ  نْ مِ  َواَّلل

 

  ََكَتَبهُ 
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ُدـــــــــالتَّْمِهي 
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 ماِصَع ماُماإِل
 ود بفتح النون وضم اجليم موىل نصر بن قعني األسدي الكويف . ج  عاصم بن أيب الن   :  امسه

 أبو بكر . :  كنيته
شيخ اإلقراء ابلكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلمي وجلس موضعه ، وكان أضبط الناس لقراءة   : فضائله

قال أبو بكر شعبة بن عياش :ال أحصي ما ، " راءته خمتارة على غريها لفصاحته وقزيد بن اثبت  
   (1) " مسعت أاب إسحاق السبيعي يقول : ما رأيت أقرأ للقرآن من عاصم بن أيب النجود ) أهـ (

وعثمان بن عفان، وعلي بـن أيب  أخذ القراءة عن زر بن حبيش وهو عن عبد هللا بن مسعود سند قراءته :
، كما أخذها عن أيب عبد الـرمحن السـلمي وهـو عـن علـي بـن أيب طالـب وأيب طالب ، وهم عن رسول 

 . بن كعب ، وزيد بن اثبت ، وعبد هللا بن مسعود عن رسول هللا
 :   رواته
 ة .   شعب .1
      حفص . .2

 وقد أخذا عنه القراءة بغري واسطة .
روي أنه توىف آخر سنة سبع وعشرين ومائة ، و دفن  ابلسماوة ، و روي أنه تويف  أول سـنة اـان   وفاته :

 وعشرين ومائة ابلكوفة .
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .( غاية املريد يف علم التجويد 1)
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 اشيََّع بِن ُةـعبُش
    شعبة بن عياش بن سامل األسدي الكويف .امسه :

           بكر .أبو   كنيته :
 سنة مخس وتسعني .  مولده :

روى حيىي بـن أيـوع عـن أيب عبـد هللا النقعـي قـال : مل يفـرش أليب بكـر بـن عيـاش فـراش مخسـني   فضائله :
 سنة ، وكذا قال حيىي بن معني .

أخــذ القــراءة عرضــاع علــى عاصــم بــن أيب النجــود وهــو عــن زر بــن حبــيش عــن عبــد هللا بــن : هــــــســند روايت   
 . مسعود ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، وهم عن رسول هللا 

 قيل ابلكوفة سنة ثالث وتسعني ومائة، وقيل أربع وتسعني عن اان وتسعني سنة.  : وفاته
 

  قرأت به رواية  شعبة عن عاصم الذيذكر اإلسناد 

 حسننب  ننب ه ننراالوم ا نن   يخ : فــوقول وا ادمــد وا،نــة ، قــرأش روايــة شــعبة عــن عاصــم علــى ف ــيلة الشــ
 حفظه هللا تعاىل و نفع به ، وأمت عليه عافيته وشفاه ، وقد أخربين انه تلقاها علـى ف ـيلة الشـيخ السكندر 

الشــيخ :  علــى، حفظــه هللا تعــاىل ،  :  فكننر   ننب  نندر أمحنند  ننب هيهنناب  ننب  لونند  ننب ه ريننس املنوسنن 
، الـذي تلقـى القـراءاش علـى العـامل اجلليـل :  الشـيخ : ف ـيلة  علـى،   زينز النز  أمحند  نب ع ند ال القناالر 

، الذي تلقى القراءاش على العامل احملقق شيخ القراء يف الداير ا،صـرية :   حممند  نب أمحند ع د الفتاح النود 
الشهري ابملتويل  .مشتهر وابقي السند معروف  .

 

َ  َماآِخرُ  َوَهَذا ِهيدِ  ِمنَ  َتَيّسُّ  .. التَّمح
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اْلُأصوُل  : اأَلَول اْلَمْبَحُث
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 اإلستعاذِةباُب 

 1 .ََل ِخَ ََف َِيَها
 

 البسملِةباُب 

 .ََل ِخَ ََف َِيَها
 

 اْلِكَناَيِة َهاِء َباُب

وتتصل  ابألفعال ، هاء زائدة يكىن هبا عن ا،فرد ا،ذكر الغائب ، وتسمى هاء ال مري  هي : هاء الكناية  
هِ يُ  .[  ] وادروف حنو[   ]واألمساء حنو [    ]:  حنو َعَلْيهِ َأْهَلهُ َؤدِّ

 هلاء الكناية أحوال أربع : : أحواهلا
  . [ َلُه احَلْمُد  ]أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن فال توصل جلميع القراء حنو  : أواًل

 نُْه اْسُمهُ  .   [مِ ]أن تقع بني ساكنني فال توصل للجميع حنو  : ثانيًا

للجميع ، ا، مومة توصل بواو ، وا،كسورة توصل  فتوصل []أن تقع بني متحركني حنو : ثالثًا َلُه َقانُِتونَ 

صارش من قبيل  [] بياء ، ومتد حركتني وتسمى ] الصلة الصغرى [ فإن تبعها مهز حنو َفُحْكُمُه إََِل اَّللِ

 ا،نفصل وتسمى ] ابلصلة الكربى [ .
ِه  –  ُنْصلِهِ   –  ُنَولِِّه  –ُنْؤتِِه ]:  كلماش يسكن اهلاء فيهالبعض ال لشعبة حكم خاص :  تنبيه   – ُيَؤدِّ

َأْرِجهْ    .[   –  َفَأْلِقِه   –  َوَيتَّْقهِ 

 : فوما نؤته ففي ثالث مواضع 
ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اآلَِخَرِة ُنؤْ  145آية [] اثنان يف آل عمران .1 تِِه ِمنَْهاَوَمْن ُيِرْد َثَواَب الده

ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها .20آية [  ]يف الشورى وموضع واحد  .2 َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الده

                                                      
 .  -ال خ ف  ونه   ني حفص  –هذا قلت لوس فوها خ ف فأعين  ذلك  1-
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 ُنَولِِّه َما َتَوَلَّ َوُنْصلِِه َجَهنَّمَ  .115آية  [   ] وأما نوله ونصله ففي النساء

 ِه إَِلْيَك َوِمنُْهْم َمْن إِْن َوِمْن َأْهِل الكَِتاِب َمْن إِْن َتأْ ]  وأما يؤده ففي آل عمران َمنُْه بِِقنَْطاٍر ُيَؤدِّ

ِه إَِلْيَك  .  75آية [   َتْأَمنُْه بِِدينَاٍر ََل ُيَؤدِّ

 َوَمْن ُيطِِع اَّللَ َوَرُسوَلُه َوََيَْش اَّللَ َوَيتَّْقهِ  .  52آية  [  ] وأما يتقه ففي النور

  َفَأْلِقِه إَِلْيِهمْ  فص ابلسكون.د اوافقم 28آية  [    ]في النمل فوأما فولقه

  فص د اوافقم[  ] 36والشعراء آية 111وأما أرجه ففي األعراف آية َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاهُ 

 ابلسكون.
  َيْرَضُه َلُكمْ  فوافق حفصاع بقصر اهلاء . 7يف الزمر آية  [   ] وأما

فلم يصلها إال ابن كثري ووافقه [     ]  كن ما قبلها ويتحرك ما بعدها حنوأن يس :  رابعًا َوَهَداهُ اْجَتَباُه 

ا وأما شعبة فقرأ برتك الصلة . 69الفرقان آية   [ ]حفص يف قوله تعاىل  فِيِه ُمَهانا

 َواْلَقَصِر دِّاْلَم َباُب

َما َأْنَزَل  التوسط أربع حركاش .  []:  حنو، نفصل ا،د لشعبة يف ا، .1

ُأوَلئَِك  التوسط أربع حركاش . [ ]:  حنو، تصل ا،د ا، لشعبة يف .2

ا القصر مثل ابقي القراء . [ ]:  حنو، بدل المد لشعبة يف  .3 إِيَمنا

ةُ   ست حركاش . ﴾ ، االشباع  ا،د الالزم ، حنو : ﴿ لشعبة يف .4 اقَّ احْلَ

 القصر والتوسط وا،د .لشعبة يف ا،د العارض ،  .5
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 َكَلمَِّة ِمْن اْلَهْمَزَتْيِن َباُب

مْ تُ نْ مَ أَ ءَ ْنُتمْ َآمَ  .    هبمزتني 49والشعراء آية  71وطه آية  123ألعراف آية اب[   ]قرأ   أواًل :

َأَأْعَجِمي   . 44بفصلت آية [  ]حقق شعبة اهلمزتني من كلمة  ثانيًا :

ا ََلُْغَرُمونَ      0هبمزتني حمققتني  66ابلواقعة آية [ ] قرأ  ثالثًا  : اأَ إِنَّ إِنَّ

َأنْ أَ اَن َذا َماٍل َوَبنِيَ َأْن كَ  .   هبمزتني  14يف سورة القلم آية [ ] قرأ   : رابعًا

 التسهيل بني بني .-2ا،د ا،شبع       -1 : الكلماش التالية قرأها شعبة بوجهني ًا :خامس
َكَرْينِ   . (144،  143)األنعام آية   [    ] .1 َآلذَّ

َآآْلَنَ  . 91، آية  51موضعني بيونس آية  [   ] .2

َآَّللُ . 59والنمل آية  59بيونس آية   [ ] .3

التسهيل هو أن ينطق ابهلمزة األخرية بينها وبني ادرف اجملانس دركتها فينطق اب،فتوحة بينها وبني  فائـدة :
 األلف ، واب،كسورة بينها وبني الياء ، وا، مومة بينها وبني الواو .

 اْلُمْفَرِد اْلَهْمِز َباُب

ُلؤوْ لُ ؤُلْؤلُ  .[ ] إببدال اهلمزة األوىل واواع سواء كان نكرة أو معرفة [  ]قرأ شعبة لفظ  أواًل:

 وهي إمجاالع ست مواضع أربعة نكرة واثنني معرفة :
ا َولَِباُسُهْم فِيَها َحِرير   . 23ادج آية [ ] .1 ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤا لَّ ُُيَ

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر مِ   .33فاطر آية   [    ]  .2 لَّ اُُيَ ْن َذَهٍب َوُلْؤُلؤا

ُْم ُلْؤُلؤ  َمْكنُون   .   24الطور آية  [ ] .3 ْم َكَأَّنَّ َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَمن  ََلُ

ْؤُلُؤ َواََلْرَجانُ  . 22الرمحن آية [ ]  .4 ُرُج ِمْنُهَم الله ََيْ

ْؤُلِؤ اََلْكنُونِ  . 23الواقعة آية [ ]  .5 َكَأْمَثاِل الله
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ا . 19اإلنسان آية [   ]   .6 ا َمنُْثورا إَِذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلؤا

َصَدة  وْ مُ ُمْؤَصَدة   .    إببدال اهلمزة واو   8،واهلمزة آية 20البلد آية [ ]قرأ   : ثانيًا

ْونَ ئُمْرَج ُمْرَجْوَن ِْلَْمِر اَّللِ .   بزايدة مهزة بعد اجليم   106التوبة [  ] قرأ  : ثالثًا

ءُ ُتْرِجيُتْرِجي َمْن َتَشاءُ  .  [ ]بزايدة مهزة م مومة  51األحزاع آية  [  ] قرأ  : رابعًا

 َمَخاِرُجَها َبْتُرَق ُحروِف َباُب

   وقوله ،  {1،2[}يس:]: قرأ شعبة إبدغام النون عند الواو من قوله تعاىل َوالُقْرَآنِ  * يس

ن َوالَقَلمِ  .{1}القلم: [] سبحانه :

  دغام الذال عند التاء يف أخذش واذخذش و اخذمت سواء كان مجعاع أو فرداع ، ووقع لل  قرأ شعبة إب
 يف القرآن يف :

ُثمَّ َأَخْذُت الَِّذيَن َكَفُروا .  { 26[ }َاطر:]أخذش من قوله تعاىل :  .1

َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتمْ  .   { 81[ }آل عمران:    ]أخذمت من قوله تعاىل :   .2

ُكْم فِيَم َأَخْذُتمْ  . { 68[ }األنفال: ]              ََلَسَّ

ا َوإََِلَّ اََلِصريُ  .   { 48[ }اْلج:]أخذهتا من قوله تعاىل :  .3 ُثمَّ َأَخْذُُتَ

ْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب  . { 32[ }الرعد:]أخذهتم من قوله تعاىل:  .4 ُثمَّ َأَخْذُُتُ

ْم َفَكْيَف َكاَن َنكرِيِ ثُ  . { 44[ }اْلج:]                                          مَّ َأَخْذُُتُ

ْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب  .{ 5[ }غاَر:]              لُِيْدِحُضوا بِِه احَلقَّ َفَأَخْذُُتُ

ُسوِل َسبِيلا  . {27[ }الفرقان:]اذخذش من قوله تعاىل :   .5 ْذُت َمَع الرَّ َ َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اَّتَّ

ْذَت  .{ 77[ }الكهف:  ]تعاىل : اذخذش من قوله  .6 َ َقاَل َلْو ِشْئَت ََلَّتَّ
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ْذَت  . { 29[ }الِعراء: ]                   َ َقاَل َلئِِن اَّتَّ

ْذُتُم الِعْجَل  . { 51[ }الدقرة: ]اذخذمت من قوله تعاىل :   .7 َ ُثمَّ اَّتَّ

ْذُتْم ِعنْ  .  { 80[ }الدقرة: ]                                               َ اُقْل َأَّتَّ َد اَّللِ َعْهدا

ْذُتُم الِعْجَل  .{ 92[ }الدقرة:  ]                                               َ ُثمَّ اَّتَّ

ْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِياءَ  .  { 16[ }الرعد:   ]        َ ُقْل َأَفاَّتَّ

ْذُتْم ِمْن ُدوِن اَّللِ .  { 25[ }العنكدوت:]        َ َم اَّتَّ ا  َوَقاَل إِنَّ َأْوَثانا

ا .  { 35[ }اجلاْية:  ]        ْذُتْم َآَياِت اَّللِ ُهُزوا َ ُكُم اَّتَّ َذلُِكْم بَِأنَّ

ا .  { 92[ }هود:   ]اذخذمتوه من قوله تعاىل :  .8 ْذَُتُوُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّ َ َواَّتَّ

ْذَُتُوُهْم ِسْخِريًّ  .  { 110[ }اْلؤمنون:  ]فاذخذمتوهم من قوله تعاىل :  .9 َ اَفاَّتَّ

 موافقاع دفص وكذا وافقه يف  { 42[ }هود: ] واعلم أن لشعبة اإلدغام يف[ َيْلَهْث اْرَكْب َمَعنَا

َذلَِك  .  { 176[ }األعراف:

 َواْلإَماَلِة اْلَفْتِح َباُب

 هو عبارة عن فتح القارئ فمه ابدرف .  معنى الفتح  :
 ع .االعوجاج واإلضجا   معنى اإلمالة :

 تنقسم اإلمالة يف اصطالح القراء إىل قسمني :   أقسام اإلمالة :
 أن تقرع الفتحة من الكسرة ، واأللف من الياء وتسمى إضجاع .  :  كربى همالة    .1
 هي بني الفتح واإلمالة الكربى وتسمى التقليل .   غرى :همالة   .2

 َرَمى َوَلكِنَّ اَّللََرَمى . { 17[ }األنفال:]:من قوله تعاىل[    ] وقد أمال شعبة ألف 
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 قال تعاىل ، يف ا،وضعني بسورة اإلسراء دون فصلت [  ] وأمال أي اع ألف :[ َوَمْن َكاَن َأْعَمى

ِِف َهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِِف اآلَِخَرِة َأْعَمى َوَأَضله َسبِيلا  . { 72[ }اإلرساء:

 ا ىا ُسو .  { 58[ }طه:]عند الوقف من قوله تعاىل : [ ] وأمال ألف ىا ُسوَمَكانا

  عند الوقف قال تعاىل[  ]وأمال ألف [ ] َك ُسد َأَُيَْسُب ىا ُسد ىا اإِلْنَساُن َأْن ُيْْتَ

 .{ 36}القيامة:

 َوَنَأى .    فقط دون فصلت {83}اإلسراء  يف[ ] وأمال األلف واهلمزة من كلمة

 َرانَ  .  { 14[ }اْلطَّففَ: ] وأمال ألف

 َهارٍ  . { 109:[ }التوبة  ] وأمال ألف

  َرَأى وهلا حاالش : [   ]وأمال الراء واهلمزة من لفظ

َرَأىَرَأى َكْوَكباا ]،{ 76[ }األنعام: ] إلا كان ما بعدها متحرك فيقرأ شعبة إبمالة الراء واهلمزة حنو  .1

غري .سواء كان ما بعدها ضمرياع أو { 36[ }األندياء:  ]،{ 28[ }يوسف:  َرَآَك الَِّذيَن َكَفُرواَقِميَصهُ 

 ضمري ولل  وصالع ووقفاع .
 إلا كان ما بعدها ساكن فيقرأ إبمالة الراء وصالع ، وله يف اهلمزة وجهان :  .2

 اإلمالة . -الفتح .              ع -أ
ْمَس  .{78[ }األنعام:]ويف حالة الوقف فله اإلمالة يف الراء واهلمزة ولل  حنو .3 َفَلمَّ َرَأى الشَّ

 ضع التالية .وأمال شعبة أدراك يف ا،وا 
ةُ      0 { 3[ }اْلاقَّة:] .1 َوَما َأْدَراَك َما احَلاقَّ

ْر:] .2 َوَما َأْدَراَك َما َسَقرُ  .   { 27[ }اْلدَّ

َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الَفْصلِ  .{ 14[ }اْلرس ت:] .3
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ينِ  .{18،  17 :[ }اَلنفطار] .4 ينِ * َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّ ُثمَّ َما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّ

ي    .{ 8[ }اْلطَّففَ:] .5 َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّ

يهونَ  . { 19[ }اْلطَّففَ:]  .6 َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ

َوَما َأْدَراَك َما الطَّاِرُق      .{ 2[ }الطًّارق:]  .7

َوَما َأْدَراَك َما الَعَقَبةُ  .     {12[ }الدلد:]  .8

رِ َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة الَقْد   .{ 2[ }القدر:]   .9

َوَما َأْدَراَك َما الَقاِرَعةُ  . { 3[ }القارعة:] .10

َوَما َأْدَراَك َما ِهَيهْ  .    { 10[ }القارعة:] .11

َوَما َأْدَراَك َما احُلَطَمةُ  .{ 5[ }اهلمزة:] .12

 َوََل َأْدَراُكْم بِهِ  .  { 16[ }يونس: ] وأمال شعبة أدراكم من قوله تعاىل

 الر ونس وهود ويوسف وإبراهيم وادجر إبمالة الراء .فاحتة ي[  ] قرأ شعبة

 اَلر فاحتة الرعد إبمالة الراء . [  ] قرأ شعبة

  ََمَْراَها بفتح الراء .{ 41[ }هود: ] قرأ شعبة

   كهيعص فاحتة مرمي  إبمالة اهلاء والياء .[ ]قرأ شعبة

  طه فاحتة سورة طه إبمالة الطاء واهلاء .[ ]قرأ شعبة

  طسم حتة الشعراء والقصص إبمالة الطاء .فا[ ]قرأ شعبة

  طس فاحتة سورة النمل إبمالة الطاء .[ ]قرأ شعبة
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  حم أول غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان واجلاثية واألحقاف إبمالة اداء .[  ]قرأ شعبة

  يس أول سورة يس إبمالة الياء .[  ]قرأ شعبة

 الّراِء ِفي ُمَذهَُّبُه َباُب

فِْرٍق  ، التفقيم والرتقيق . { 63[ }الِعراء: ] له الوجهان يف راء

 

 اْلإَضاَفة اتياء َباُب

 هي الياء الزائدة الدالة على ا،تكلم .
 َمِعيَ  يف أحد عشر موضع :[   ] أسكن شعبة منها ايء

ائِيَل  . { 105[ }األعراف: ] .1 َفَأْرِسْل َمِعَي َبنِي إِْْسَ

ا .   { 83[ }التوبة:  ]  .2 َمِعَي َأَبدا

ْن ُتَقاتُِلوا َمِعيَ َولَ  . { 83[ }التوبة:  ] .3

ا الكهف . 75 ،72 ،67آية [   ] .4 َمِعَي َصْْبا

َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعيَ       .  { 24[ }األندياء:  ] .5

إِنَّ َمِعَي َرِّبِّ َسَيْهِدينِ  .{ 62[ }الِعراء: ] .6

َوَمْن َمِعَي ِمَن اَُلْؤِمنِيَ  . { 118[ }الِعراء:] .7

َفَأْرِسْلُه َمِعيَ  . { 34[ }القصص: ] .8

نَا . { 28[ }اْللك:  ] .9 َوَمْن َمِعَي َأْو َرِِحَ

 َما َأَنا بَِباِسٍط َيِديَ  .{ 28[ }اْلائدة:  ] كما أسكن ايء

 يَ  .  [  ]من قوله تعال :  { 116[ }اْلائدة:  ] وأسكن ايء ْيِ َوُأمِّ َي إََِلَ َوُأمِّ
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 َأْجِريَ  ر :يف تسع مواضع يف ثالث سو  [  ] وأسكن الياء يف

إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل اَّللِ   . { 72[ }يونس:   ] .1

إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل اَّلل .   { 29[ }هود: ] .2

إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل الَِّذي َفَطَرِن   .  { 51[ }هود:   ] .3

إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل َربِّ الَعاََلِيَ  . 180،  164،  145،  127،  109الشعراء آية  [ ] .4

 َعْهِدي الظَّاَلِِيَ َعْهِدي .  [  ] { 124[ }الدقرة:  ] وفتح الياء من

 ُد َبْعِدي . 6آية  [  ]يف سورة الصف [   ] وفتح ايء ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأِْحَ

 َوْجِهيَ  يف موضعني : [   ] أسكن شعبة ايء

َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّلل  { 20[ }آل عمران: ] .1

ْهُت  .   { 79[ }األنعام:  ] .2 َوْجِهيَ  إِنِّ َوجَّ

 َبْيتِيَ  يف ثالث مواضع : [   ] وأسكن ايء

َبْيتَِي لِلطَّائِِفَي      .  { 125[ }الدقرة: ] .1

َبْيتَِي لِلطَّائِِفيَ  .  { 26[ }اْلج:   ]  .2

َوَلَِْن َدَخَل َبْيتِيَ  .   { 28[ }نوح:   ]  .3

 َل   : يف مخس مواضع [   ] وأسكن ايء

َن َِل َعَلْيُكمْ َوَما َكا .   { 22[ }إبراهيم:  ] .1

َوَِلَ فِيَها َمَآِرُب  .   { 18[ }طه:   ] .2
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َوَِلَ َنْعَجة  َواِحَدة   .  { 23[ }ص:   ] .3

َما َكاَن َِلَ ِمْن ِعْلمٍ  .  { 69[ }ص: ]  .4

َلُكْم ِدينُُكْم َوَِلَ ِدينِ  .  { 6[ }الكاَرون: ] .5

  خرف: ] ِف الزخرف [   ] وفتح ايء وصالع  { 68[ }الزُّ اِد ََل َخْوف  َعَلْيُكمُ َيا ِعبَ ِعَباِدي

 وأسكنها وقفاع .
 الزََّواِئِد ياَءاِت َباُب

 هي الياء ا،تطرفة الزائدة يف التالوة على الرسم .
  َفَم َفَم َآَتاِنَ اَّللُ َخرْي   ] . 36 يف سورة النمل وصالع ووقفاع ، آية [   ]قرأ شعبة حبذف الياء من

َآَتانِ   [ 

 
 

ولِ  ِمنَ  َتَيَّسَ  َماآِخرُ  َوَهَذا ُِ  .. األُ
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ِنيالثَّا  اْلَمْبَحُث

اْلُأصوِل  َمَع ْمَعًاَج ْرُشاْلَف
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 اْلَفاِتَحِة ُسوَرُة

 .لَْيَس ِفيَها ِخاَلَف  
 

 اْلَبَقَرِة ُسوَرُة

ْذُتمُ  . 92،  51آية  [ ]ابإلدغام  [  ]قرأ شعبة  .1 َ ُتمُ اَّتَّ َ اَّتَّ

ْذُتمْ  .  {80} باإلدغام آية   []وقرأ   .2 َ َأَّتَّ

ا .231،  67آية [ ]ب م الزاي وإبدال الواو مهزاع [ ]قرأ و  .3 اءا ُهزُ ُهُزوا

ْعَمُلونَ يَ َعمَّ َعمَّ َتْعَمُلونَ  .85آية  []ابلياء [ ]قرأ و  .4

يَل  .98،  97آيه  []بفتح اجليم والراء مع زايدة مهزة مكسورة وحذف الياء[] قرأو  .5 َل ئِ ْْبَ َج ِجْْبِ

َل ئِيْ ِميَكاِميَكاَل  .98آية [ ]بزايدة مهزة مكسورة مث ايء ساكنة [ ] قرأو  .6

َعْهِديَ َعْهِدي .124آية  [ ]ابلفتـح  [  ] قرأو  .7

َبْيتِيَ  .125آية   [  َبْيتِيْ  ] ابلسكون[   ]قرأ و  .8

ُقوُلونَ يَ  . 140آية  [  ] بياء الغيبة[ َتُقوُلونَ  ] قرأو  .9

َرُءف  َرُءوف   .207،  143آية  []لقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة اب[ ]قرأ و  .10

َواِت ُخطْ ُخُطَواِت  .208،  168آية   [ ]بسكون الطاء[  ]قرأ و  .11

َلْيَس الِْبه َلْيَس الِْبَّ  .  177آية  [ ] ب م الراء [  ]قرأ و  .12

ص  ُموَ ُموصٍ  .182آيـة  [  ] بتثقيل الصاد ويلزمه فتح الواو[   ]قرأ و  .13

ةَ َولِ  185آيـة  [ ] بتثقيل ا،يم ويلزمه فتح الكاف [ ]قرأ و  .14 ةَ مِّ َولُِتكَ ُتْكِمُلوا الِعدَّ ُلوا الِعدَّ

ُيوَت البِ الُبُيوَت  . 189آية   []  بكسر الباء [ ]قرأ و  .15

ْرنَ هَّ َيطَّ َيْطُهْرنَ  .222آية  [ ]بتشديد الطاء واهلاء وفتحهما  [  ]قرأ و  .16
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] بسكون الدال يف ا،وضعني[ ]قرأ و  .17 ُه َوَعََل اَلُْقِْتِ رُ َقْد َعََل اَلُوِسِع َلُْقِْتِ َقَدُرهُ َعََل اَلُوِسِع َقَدُرُه َوَعََل ا

ُرهُ َقْد  236آية  [

َوِصيَّة  َوِصيَّةا  .240آية [ ] برفع التنوين  [ ]قرأ و  .18

طُ ُص َوَيبْ َوَيْبُسطُ  .245آية   [  ] ابلصاد [   ]قرأ و  .19

ا . 260آية   [ ]ب م سكون الزاي  [  ]قرأ و  .20 اُجزُ ُجْزءا ءا

آية  ،  بكسر النون وإخفاء كسرة العني وا،راد االختالس وله وجه تسكني العني مع كسر النون[  ]قرأ و  .21 َفنِِعمَّ 

271. 
رُ  . 271آية   [ ] ابلنون بدل الياء  [  ]قرأ و  .22 رُ نُ وَ َوُيَكفِّ َكفِّ

ُنواذِ آْ فَ َفْأَذُنوا . 279آية   [ ]اب،د وكسر الذال  [  ]قرأ و  .23

 ُعْمَراُن آَل ُسوَرُة

ْضَوانَ رُ ِرْضَوانَ  .{ 174 ،162 ،15}آية  [] ب م الراء []شعبة قرأ  .1

َوْجِهيْ َوْجِهيَ  .{20} :ية آ [ ]بسكون الياء [ ]قرأ و  .2

ِت اَلَيْ اَلَيِِّت  . {27} آية [] بسكون الياء[ ]قرأ و  .3

َرُءف  َرُءوف   .{30}آية [ ]ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة [ ]قرأ و  .4

ُت َوَضعْ َضَعْت وَ  .   {36 } آية[  ]بسكون العني وضم التاء  [  ]قرأ و  .5

]بزايدة مهزة[]قرأو  .6 ا اَزَكِريَّ ء .وهي يف األول منصوبة ويف الثاين والثالث مرفوعة،{38: 37} آيـة [َزَكِريَّ

ُيوتُِكمْ بِ ُبُيوتُِكمْ  .{154،  49} آية [  ]بكسر الباء  [  ]قرأ و  .7

يِهمْ  .   {57 } آية [ ]ظمة بنون الع[  ]قرأ و  .8 يِهمْ نُ فَ َفُيَوفِّ َوفِّ

هِ  . {75} آية [ ] إبسكان اهلاء يف ا،وضعني وصالع ووقفاع  [ ]قرأ و  .9 هْ ُيَؤدِّ ُيَؤدِّ

]ابإلدغام  [ ]قرأ و  .10 َوَأَخُتمح  . {81} آية [ َوَأَخْذُتمْ 
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ْرَجُعونَ تُ ْبُغونَ تَ ُيْرَجُعونَ َيْبُغونَ  .{83} آية [[] ]ابلتاء بدل الياء على اخلطاع[[] ]قرأو  .11

الَبْيِت  جه َح ِحجه الَبْيِت  .{97} آية[]اْلاء  بفتح[]قرأو  .12

ْكَفُروهُ تُ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفَلْن تَ َوَما َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروهُ  } آية [ ] ابلتاء بدل الياء[ ]قرأ و  .13

115}. 
ْرح  قُ َقْرح   .{172 ،140 }آية  [  ]ب م القاف [  ]قرأ و  .14

ُنْؤتِهْ ُنْؤتِهِ  .{145 }آية  []إبسكان اهلاء [] قرأو  .15

َمُعونَ َتْ ََيَْمُعونَ  .     {157} آية[ ]ابلتاء على اخلطاع []قرأ و   .16

ْكُتُموَنهُ يَ َبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوََل يُ لَ َلُتبَيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوََل َتْكُتُموَنهُ  } آية [ ]يف الفعلني ابلياء بدل التاء[ ]قرأو  .17

187}.  

 النَِّساِء ُسوَرُة

ْصَلْونَ َوَسيُ َوَسَيْصَلْونَ  .{10} آية  [ ]ب م فتح الياء  [ ]قرأ شعبة  .1

وَص يُ ُيوِص  . مل خيتلفا يف الثاين تن وه:  . {11}آية  []بفتح الصاد وإبدال الياء ألف[ ]قرأ و  .2

ُيوِت البِ الُبُيوِت  .{15} آية []بكسر الباء  [ ]قرأ و  .3

نَةٍ ُمَبيَّ ُمَبيِّنَةٍ  .{19} آية[]الياء  بفتح [] قرأو  .4

لَّ َح َوأَ َوُأِحلَّ  . {24} آية[]بفتح اهلمزة واداء   []قرأ و  .5

ِصنَّ َح أَ ُأْحِصنَّ  . {25} آية [ ]بفتح اهلمزة والصاد   [ ]قرأ و  .6

ُكنْ يَ َتُكنْ  . {73} آية []ابلياء  []قرأ و  .7

َما َتَوَلَّ َوُنْصلِهْ  ُنَولِّهْ ُنَولِِّه َما َتَوَلَّ َوُنْصلِهِ  .{115} آية []بسكون اهلاء  []  قرأو  .8

ُلونَ ْدَخ يُ َيْدُخُلونَ  . {124}آية[ ]ب م الياء وفتح اخلـاء [ ] قرأو  .9

ْؤتِيِهمْ نُ ُيْؤتِيِهمْ  .{152} آية [ ]بنون العظمة  [ ]قرأ و  .10
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 اْلَماِئَدِة ُسوَرُة

ا . {2}  آية []ب م الراء []قرأ شعبة  .1 اَورُ َوِرْضَوانا ْضَوانا

َبَع ِرْضَواَنهُ  .{16}  آية، موافقاع دفص بكسر الراء  [ ]بة قرأ شع   تنبيه : َُّيِْدي بِِه اَّللُ َمِن اتَّ

َآنُ َشنْ َشنََآنُ  . { 8،  2} آية[ ]بسكون النون يف ا،وضعني  [ ] قرأ و  .2

وَأْرُجلُِكمَوَأْرُجَلُكمْ  . {6} آية   بكسر الالم عطفاع على ا،سح  []قرأ و  .3

إَِلْيَك  َيِديْ َيِدَي إَِلْيَك  .{28} آية [] سكون الياءب []قرأ و  .4

ا . {58 ، 57} آية[]ب م الزاي وإبدال الواو مهزة [ ]  قرأو  .5 اءا ُهزُ ُهُزوا

هُ تِ ِرَساََل ِرَساَلَتهُ  .  {67} آية [] بزايدة ألف بعد الالم وكسر التاء []قرأ و  .6

ْدُتمُ  . {89} آية[ ]بتقفيف القاف [ ]قرأ و  .7 ْدُتمُ َعقَ َعقَّ

قَّ حِ اْستُ اْسَتَحقَّ  .{107}آية [] كسر اداءب م التاء و  []قرأ و  .8

ابجلمع بتشديد الواو مفتوحة وبعدها الم مكسورة فياء ساكنة وحذف األلف  [] قرأو  .9 اْلَْوَلَيانِ 

ْيِ لِ اْلَوَّ  .{107} آية[]

ُيوِب الغِ الُغُيوِب  .{116 ،109} آية []بكسر الغني  [] قرأو  .10

يَ  . {116} آية []بسكون الياء  [ ]قرأ و  .11 يْ َوُأمِّ َوُأمِّ

 اْلَأْنَعاِم ُسوَرُة

ْف  . {16}  آية[]بفتح الياء ويلزمه كسر الراء  [] قرأ شعبة .1 ْف ْْصِ يَ ُيْْصَ

ُهمْ فِْتنَتَ فِْتنَُتُهمْ  . {23} آية []بفتح التاء [ ] قرأو  .2

] برفع الباء والنون[]قرأ و  .3 نَا َوَنُكوَن ِمَن اَلُْؤِمنِيَ  َب بَِآَياِت َربِّ ُب َوََل َوََل ُنَكذِّ نَا َوَنُكونُ   ُنَكذِّ  بَِآَياِت َربِّ

ِمَن اَلُْؤِمنِيَ  . {27 } آية[

ْعِقُلونَ يَ َأَفَل َأَفَل َتْعِقُلونَ  . {32} آية  [] ابلياء بدل التاء []قرأ و  .4
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ْسَتبِيَ يَ َولِ َولَِتْسَتبِيَ  . {55} آية []ابلياء بدل التاء  []قرأ و  .5

َيةا فْ َوِخ َوُخْفَيةا  .  {63 } آية []بكسر اخلاء  []قرأ و  .6

َرَأى َكْوَكباا . {76} آية، إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع [   ] قرأو  .7

،وله يف اهلمزة الفتح واإلمالة وإمالة الراء وصالع إبمالة الراء واهلمزة وقفاع،[]،[] قرأو  .8 ْمَس َرَأى الَقَمرَ  َرَأى الشَّ

 .  {78،  77} آية، 
ْجِهيْ وَ َوْجِهيَ  .{79}  آيـة []بسكون الياء  [ ] قرأو  .9

ا .{85 } آية []بزايدة مهزة مفتوحة   []قرأ و  .10 اَوَزَكِريَّ ءَ َوَزَكِريَّ

نِْذرَ يُ َولِ َولُِتنِْذرَ  . {92 } آية []ابلياء بدل التاء  [] قرأو  .11

ُكمْ َبْينُ َبْينَُكمْ  . {94 } آية[  ]ب م النون  [  ] قرأو  .12

ِت يْ اَلَ اَلَيِِّت  .{95} آية [  ]إبسكان الياء يف ا،وضعني [   ]قرأ و  .13

َا إَِذا .{109} آية[ ] [] خبلف عنه بكسر اهلمزة أي الكسر والفتح [ ]قرأ و  .14 َاَأَّنَّ َاإِ َأَّنَّ َّنَّ

ل   .{114} آية []بسكون النون وذخفيف الزاي [ ] قرأو  .15 ل  زَ ُمنْ ُمنَزَّ

مَ  .{119}آية [ ]ب م اداء وكسر الراء   [ ] قرأو  .16 مَ رِّ ُح َحرَّ

هُ تِ ِرَساَلِرَساَلَتهُ  .{124 } آية [] دة ألف بعد الالم وكسر التاءبزاي[]قرأ و  .17

ُد  .{125} آية[]مبد الصاد أي زايدة ألف بعدها وذخفيف العني []قرأ و  .18 عَّ ُد عَ اَيص  َيصَّ

ُهمْ  .{128} آية[] بنون العظمة[ ] قرأو  .19 ُهمْ نَ َُيُُْشُ ْحُُشُ

تُِكمْ اَعََل َمَكانَ َعََل َمَكاَنتُِكمْ  .{135} آية[]  بزايدة ألف بعد النون[ ] قرأو  .20

ُكنْ تَ َوإِْن َوإِْن َيُكنْ  . {139}آية []ابلتونيث  [] قرأو  .21

َواِت ُخطْ ُخُطَواِت  .{142 } آية[]بسكون الطاء [ ] قرأو  .22

َكَرْينِ  . {144: 143} آية، اب،د ا،شبع والتسهيل  []قرأ و  .23 َآلذَّ
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ُرونَ  .{152} آية[ ]بتشديد الذال [ ] قرأو  .24 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

 اْلَأْعَراِف ُةُسوَر

ُرونَ  .{57،  3} آية[ ]بتشديد الذال  [ ]قرأ شعبة  ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

ْعَلُمونَ يَ ََل ََل َتْعَلُمونَ  . {38} آية [ ] بياء الغيبة[ ]قرأ و  .1

شِّ ُيغَ ُيْغِش  . {54} آية [] بفتح الغني وتشديد الشني []قرأ و  .2

ْفَيةا َوِخ َوُخْفَيةا  . {55} آية []بكسر اخلاء  [] قرأو  .3

ٍت َميْ َميٍِّت  .{57} آية []بتقفيف الياء أي إسكاهنا[ ]قرأ و  .4

َطةا ْص بَ َبْسَطةا  .{69} آية  [  ]ابلصاد   [  ]قرأ و  .5

ا .{74} آية [] بكسر الباء []قرأ و  .6 ابِ ُبُيوتا ُيوتا

ُكمْ  . {81} آية []هبمزتني حمققتني  []قرأ و  .7 ُكمْ أَ إِنَّ إِنَّ

َمِعيْ َمِعيَ  .{105} آية []إبسكان الياء  []قرأ و  .8

َأْرِجهْ َأْرِجهْ  .{111}  آية []بسكون اهلاء  [] قرأو  .9

إِنَّ َلنَاأَ إِنَّ َلنَا .{113} آية [ ]بزايدة مهزة مفتوحة  [ ] قرأو  .10

ُف قَّ َتلَ َتْلَقُف  . {117} آية []بفتح الالم وتثقيل القاف [] قرأو  .11

َمنُْتْم بِهِ أأَآَمنُْتْم بِهِ  . {123} آية[]هبمزتني حمققتني  [] قرأو  .12

ُشونَ َيْعرُ َيْعِرُشونَ  .{137 } آية [] ب م  كسر الراء [] قرأو  .13

اْبَن ُأمِّ اْبَن ُأمَّ  . {150} آية[]بكسر ا،يم [ ] قرأو  .14

َمْعِذَرة  َمْعِذَرةا  . {164} آية [ ]ب م التنوين  [ ] قرأو  .15

سٍ ئَ َبيْ َبئِيسٍ   .[] بفتح الباء وبعدها ايء ساكنة بعدها مهزة مفتوحة[] قرأو  .16

َبئِيسٍ  . {165}  آية []آخر يوافق حفصاع  وله وجه
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ُكونَ  . {170}آية [] بسكون ا،يم وذخفيف السني [] قرأو  .17 ُكونَ ِس ُيمْ ُيَمسِّ

َيْلَهْث َذلَِك  .{176} آيةابإلدغام [ ] قرأو  .18

َكاءَ  . {190} آية [] بكسر الشني وإسكان الراء وحذف اهلمزة ووصل بتنوين ووقف ابأللف[] قرأو  .19 َكاا ُِشْ ُُشَ

 اْلَأْنَفاِل ُةُسوَر

َرَمى  .  {17 } آية ابإلمالة []قرأ شعبة  .1

َكْيَد  ُموِهن  ُموِهُن َكْيدِ   {18 } ية  [ ]ابلتنوين ونصب دال كيد  [ ]  قرأو  .2

نَّ اَّللَإوَ َوَأنَّ اَّللَ .{19} آية [  ]  بكسر مهزة إن [  ] قرأو  .3

يَّ يِ َح َحيَّ  .{42} آية[ ] ةإبظهار الياء األوىل مكسورة والياء الثانية مفتوح[ ] قرأو  .4

َسَبنَّ َتْ  َوََل َوََل َُيَْسَبنَّ  . {59 } آية []بتاء اخلطاع [ ] قرأو  .5

ْلمِ  .  {61} آية []بكسر السني [ ]قرأ و  .6 ْلمِ لِلسِّ لِلسَّ

َأَخُتمْ َأَخْذُتمْ  .{68 }  آية  [ ]ابإلدغام  [ ]قرأ و  .7

 التَّْوَبِة ُسوَرُة

ْضَوانٍ َورُ َوِرْضَوانٍ  . {109،  21،72} آية [ ]ب م الراء [  ] قرأ شعبة .1

ُتُكْم اَوَعِشريَ َوَعِشرَيُتُكمْ  .{24 } آية []أبلف بعد الراء على اجلمع  [ ] قرأو  .2

له بِهِ ِض يَ ُيَضله بِهِ  .{37 } آية  [ ]بفتح الياء وكسر ال اد  [ ] قرأو  .3

ُيوِب الغِ الُغُيوِب  . {78 } آية []بكسر الغني [ ]قرأ و  .4

َمِعيْ َمِعيَ  . {83}آية  [ ]لياء يف ا،وضعني إبسكان ا[ ] قرأو  .5

َك اتِ وَصلَ َصَلَتَك  . {103}آية [] بزايدة واو بعد الالم وكسر التاء على اجلمع [] قرأو  .6

ْونَ ئُ ُمْرَج ُمْرَجْونَ  . {106} آية  []هبمزة م مومة بعد اجليم [] قرأو  .7

ٍف ُجرْ ُجُرٍف  . {109} آية []بسكون الراء [ ] قرأو  .8
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َهارٍ  . {109} آية ، ةابإلمال[ ] قرأو  .9

َقطَّعَ تُ َتَقطَّعَ  . {110} آية []ب م التاء [ ]قرأ و  .10

ِزيغُ تَ َيِزيغُ  . {117 } آية [ ]ابلتونيث  [ ] قرأو  .11

َرُءف  َرُءوف     .{128،  117} آية[ ] ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة [ ] قرأو  .12

 ُيوِنس  ُسوَرُة

الر . {1 } آية،  ابإلمالة   [] قرأ شعبة .1

ُرونَ أَ  .  {3}  آية [ ]بتشديد الذال [ ] قرأو  .2 ُرونَ َأَفَل َتذَّ َفَل َتَذكَّ كَّ

ُل  . {5}  آية[ ] بنون العظمة [ ] قرأو  .3 ُل نُ ُيَفصِّ َفصِّ

َأْدَراُكمْ  .{16} آيةإبمالة األلف [  ] قرأو  .4

َمَتاعُ َمَتاعَ  . {23} آية []ب م العني  [] قرأو  .5

ِت َلَيْ ااَلَيِِّت  {31} آية []بتقفيف الياء أي إسكاهنا  []قرأ و  .6

ي {35 } آية []بكسر الياء واهلاء   [] قرأو  .7 ْن ََل َُّيِدِّ ْن ََل ُِّيِ َأمَّ يَأمَّ دِّ

ُهمْ  . {45} آية []ابلنون بدل الياء  [] قرأو  .8 ُهمْ نَ َُيُُْشُ ْحُُشُ

َآآْلَنَ  . {91، 51} آية ،اب،د ا،شبع والتسهيل  [ ]قرأ و  .9

َآَّللُ . {59} آيةاب،د ا،شبع والتسهيل  [] قرأو  .10

إِْن َأْجِريْ إِْن َأْجِريَ  .{72} آية [] إبسكان الياء[] قرأو  .11

ا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكمْ  . {87} آية [ ] بكسر الباء[ ]قرأ و  .12 ا َواْجَعُلوا بِ بِ ُبُيوتا ُيوَتُكمْ ُيوتا

َعُل  . {100}  آية []ابلنون  [] قرأو  .13 ْجَعُل نَ وَ َوََيْ

جِّ ُننَ ُننِْج  . {103}  آية []ن الثانية وتشديد اجليمب م النون األوىل وفتح النو  [] قرأو  .14
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 ُهود ُسوَرُة

الر .  {1 } آيةابإلمالة  [ ]  قرأ شعبة .1

ُرونَ  . {30، 24} آية [ ] بتشديد الذال   [ ]قرأ و  .2 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

َيْت  . {28 } آية  []بفتـح العني والتقفيف  []قرأ و  .3 َيْت مَ َفعَ َفُعمِّ

إِْن َأْجِريْ إِْن َأْجِريَ   . {51،  29} آية [] ن الياءبسكو  [] قرأو  .4

ِمْن ُكلِّ ِمْن ُكل   . {40 } آية[ ]ابلكسر من غري تنوين[  ]قرأ و  .5

َراَهاَُمْ ََمَْراَها . {41 } آية [ ]ب م ا،يم وفتح الراء   [ ] قرأو  .6

اْرَكْب َمَعنَا . {42} آية ابإلدغام  [ ] قرأو  .7

اَثُمودا إِنَّ َاْ َثُمودَ  إِنَّ  . {68 } آية  [ ]قف ابأللف بتنوين الدال  وي [ ] قرأو  .8

َرَأى َأْيِدَُّيُمْ  . {70} آية، إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [ ] قرأو  .9

َيْعُقوُب َيْعُقوَب  . {71 } آية []برفع الباء وصالع  [] قرأو  .10

اُتَك وَأَصلَ َأَصَلُتَك  . {87 }آية[ ] بزايدة واو بعد الالم ورفع التاء على اجلمع[ ] قرأو  .11

ْذَُتُوهُ  . {92 } آية[] ابإلدغام  []  قرأو  .12 َ ُتُموهُ َواَّتَّ َ َواَّتَّ

تُِكمْ اَمَكانَ َمَكاَنتُِكمْ  .{93،121 } آية[] مبد النون أي إثباش ألف بعدها [] قرأو  .13

ِعُدواَس ُسِعُدوا . {108 }  آية []بفتح السني   [] قرأو  .14

ُكلًّ  َوإِنَ َوإِنَّ ُكلًّ  . {111 } آية [ ]بتقفيف النون [ ] قرأو  .15

عُ ْرجِ يَ ُيْرَجعُ  . {123} آية[]بفتح الياء وكسر اجليم  [] قرأو  .16

ْعَمُلونَ يَ َتْعَمُلونَ  . {123 } آية[  ] ابلياء  بدل التاء  [] قرأو  .17
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 يوسَف ُسوَرُة

الر . {1} آيةابإلمالة   [ ] قرأ شعبة .1

َيا ُبنَيِّ َيا ُبنَيَّ  . {5} آية [] بكسر الياء  []قرأ و  .2

َتْأَمنَّاََل  بوجهني مثل حفص :  {11} آية  [  ]قرأو  .3

 . إظهار النون األوىل مع اختالس حركتها 
 . اإلدغام احملض مع اإلمشام 

 ا،راد ابإلمشام هنا ضم الشفتني عقب إدغام ادرف األول يف الثاين لإلشارة إىل حركة ادرف ا،دغم . دة :ــفائ
َرَأى ُبْرَهانَ  .  {24 } آيةإبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [  ] قرأو  .4

َرَأى َقِميَصُه  . {28 } آيةإبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [] قرأو  .5

ا  . {47 } آية [ ] بسكون اهلمزة[ ] قرأو  .6 اَدأْ َدَأبا با

هِ تِ لِِفْتيَ لِِفْتَيانِهِ  .   {62} آية []ابلتـاء وحذف األلف  [] قرأو  .7

ظاافْ حِ َحافِظاا .{64 } آية[] سر اداء وسكون الفاء وحذف األلفبك [] قرأو  .8

ىوَح يُ ُنوِحي . {109} آية[] ابلياء وفتح اداء وألف بعدها بدل الياء [] قرأو  .9

 الرَّْعِد ُسوَرُة

اَلر . {1} آيةابإلمالة  [] قرأ شعبة .1

شِّ ُيغَ ُيْغِش  . {3} آية []بفتح الغني وتشديد الشني  [] قرأو  .2

َوَغرْيُ  ِصنَْوانٍ  َوَنِخيلٍ  َوَزْرعٍ ِخيل  ِصنَْوان  َوَغرْيُ َوَزْرع  َونَ  .{4} آية[]ابخلفض[] قرأو  .3

ْذُتمْ  . {16} آية []ابإلدغام   []قرأ و  .4 َ ُتمْ َأَفاَّتَّ َ َأَفاَّتَّ

ْسَتِوييَ َتْسَتِوي .  {16} آية[]ابلياء بدل التاء [ ] قرأو  .5

َّا ُيوِقُدونَ  . {17} آية [ ] بتاء  اخلطاع[  ] قرأو  .6 َّا َوِِم ونَ وِقُد تُ َوِِم

مْ  . {32} آية [ ]ابإلدغام  [ ] قرأو  .7 َأَخُتُهمْ َأَخْذُُتُ
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 يماِهَرْبِإ ُسوَرُة

الر  . {1} آيةابإلمالة  [ ]قرأ شعبة  .1

َعَلْيُكمْ  َِلْ َعَلْيُكمْ  َِلَ   . {22} آية [ ] ابلسكون [  ] قرأو  .2

 اْلَحَجِر ُسوَرُة

الر . {1} آيةابإلمالة [ ] قرأ شعبة .1

] إببدال النون األوىل اتء م مومة وفتح الزاي ورفع اتء  ا،الئكة [] قرأو  .2 ُل اَلََلئَِكةَ َما نُ   ُل اَلََلئَِكةُ نَزَّ تُ َما نَزِّ

 .  {8} آية [

ء  ُجزُ ُجْزء    .  {44} آية [  ] ب م الزاي [  ]قرأ و  .3

ُيونٍ َوعِ َوُعُيونٍ  . {45}  آية  []بكسر العني  [] قرأو  .4

ْرَنا . {60} آية [] ال من غري تشديد بفتح الد [] قرأو  .5 ْرَناَقَد َقدَّ

ا . {82} آية[ ]بكسر الباء [ ] قرأو  .6 ابِ ُبُيوتا ُيوتا

 حِلالَن ُسوَرُة

َلَرُءف  َلَرُءوف   . {7،47} آية [] ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة []قرأ شعبة  .1

نْبُِت نُ ُينْبُِت  .  {11} آية []بنون العظمة  []قرأ و  .2

وال خيفى أن نصب مسقراش يكون  ونصب التاء يف مسقراش بنصب النجوم[] قرأو  .3 َرات  َوالنهُجوُم مُ  َسخَّ

َراٍت  َوالنهُجومَ  . {12}  آية [] ابلكسرة لكونه مجع مؤنث سامل ُمَسخَّ

ُرونَ  .  { 90،  17} آية []بتشديد الذال  []قرأ و  .4 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

ىوَح يُ ُنوِحي . {43} آية []ابلياء وفتح اداء وألف بعدها  [] قرأو  .5

ْسِقيُكمْ نَ ُنْسِقيُكمْ  . {66} آية []بفتح النون  []قرأ و  .6

ا . {80، 68} آية  []بكسر الباء  []قرأ و  .7 ابِ ُبُيوتا ُيوتا
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ُشونَ َيْعرُ َيْعِرُشونَ  . {68 } آية []ب م الراء [ ]قرأ و  .8

َحُدونَ َتْ ََيَْحُدونَ  . {71}  آية[]ابلتاء [ ]قرأ و  .9

ُيوتُِكمْ بِ ُبُيوتُِكمْ  . {80} آية []اء بكسر الب [] قرأو  .10

إبمالة الراء وصالع وله يف اهلمزة وجهان الفتح واإلمالة . ويف حال الوقف له اإلمالة يف  [ ] قرأو  .11 َرَأى الَِّذينَ 

 . {85} آية ،  الراء واهلمزة
 راِءاإلْس ورُةُس

لَِيُسوءَ لَِيُسوُءوا .   {7} آية[] بفتح اهلمزة وترك ا،د أي حذف الواو الساكنة []قرأ شعبة  .1

ُأفِّ ُأف   .{23} آية []بكسر الفاء مع حذف  التنوين  [] قرأو  .2

ْسَطاسِ بِالقُ بِالِقْسَطاسِ  .  {35} آية  []ب م القاف  []قرأ و  .3

ُقوُلونَ تَ َيُقوُلونَ  . {42} آية []ابلتاء  [] قرأو  .4

َسبُِّح َلهُ يُ ُتَسبُِّح َلهُ  . {44} آية [ ]ابلتذكري  [ ]قرأ و  .5

لَِك َوَرْج َك َوَرِجلِ  . {64}  آية []بسكون اجليم  [] قرأو  .6

َأْعَمى . {72} آية ابإلمالةِف اْلوضعَ  []قرأ و  .7

َفَك لْ َخ ِخَلَفَك  . {76} آية [] بفتح اخلاء وسكون الالم من غري ألف [] قرأو  .8

َوَنَأى بَِجانِبِهِ   . {83} آيةإبمالة اهلمزة  [] قرأو  .9

 الكهِف ورُةُس
 

ا . {1} يةآبال سكت [ ]قرأ شعبة .1 ِعَوجا

]بسكون الدال مع إمشامها ال م وبكسر النون واهلاء ، مع صلة اهلاء بياء لفظية [] قرأو  .2 ِمْن ِمْن َلُدْنهُ 

هِ نِ َلْد  .  {2} آية [
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ِقُكمْ بَِورْ بَِوِرِقُكمْ  .{19} آية []بسكون الراء   [] قرأو  .3

، وله يف حال الوقف إمالة الراء واهلمزة  ،وله يف اهلمزة وجهان الفتح واإلمالة ،إبمالة الراء وصالع [] قرأو  .4 َوَرَأى

 . {53} آية
ا . {106، 56} آية []ب م الزاي وابهلمزة بدل الواو []قرأ و  .5 اءا ُهزُ ُهُزوا

كِِهمْ ْهلَ مَ ـِلَلَِْهلِكِِهمْ  . {59} آية [ ]بفتح ا،يم والالم[ ]قرأ و  .6

َوَما َأْنَسانِيهِ َوَما َأْنَسانِيهُ  . {63 } آية []بكسر اهلاء [ ]قرأ و  .7

معيْ َمِعيَ  . {75، 67،72} آية   إبسكان الياء  [   ]قرأ و  .8

ا . {87،  74} آية []ب م الكاف  []قرأ و  .9 اُنكُ ُنْكرا را

ِن ِمْن َلْد ِمْن َلُدنِّ  . {76} آية[]بسكون الدال مع إمشامها ال م وذخفيف النون[] قرأو  .10

ْذَت  .  {77 } آية [ ]ابإلدغام [  ]قرأ و  .11 َ َت ََلَّتَّ َ ََلَّتَّ

ةٍ يَ مِ اَح َِحَِئةٍ  . {86}آية []بزايدة ألـف بعد اداء وإبدال اهلمزة ايء [ ]أ قر و  .12

َجَزاءُ َجَزاءا  . {88} آية []ابلرفع وحذف التنوين  [] قرأو  .13

ْينِ  . {93} آية []  ب م السني [] قرأو  .14 دَّ ْينِ السه السَّ دَّ

ا . {94} آية []ب م السني  [] قرأو  .15 اُس َسدًّ دًّ

وإلا  [] بكسر تنوين ردماع ومهزة وصل ساكنة ولل  يف حال الوصل [ * ]قرأو  .16 ا ُتوِن اْ *َرْدمٍ َآُتوِن َرْدما

ُتوِن إي . {96، 95} آية []ابتدأ  

َدَفْيِ  . {96} آية [ ]ب م الصاد وإسكان الدال  [ ] قرأو  .17 َفْيِ ْد الصه الصَّ

وله وجه  []لا ابتدأ وإ[]هبمزة وصل ساكنة بعد الالم ا،فتوحة [ ]قرأ و  .18 ُتوِن إيُتوِن اْ َقاَل َقاَل َآُتوِن 

 . {96} آية، آخر وهو ا،د مثل حفص من ابع العطاء 
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 ريمَم ورُةُس

كهيعص . {1 }آية إبمالة اهلاء والياء  []  قرأ شعبة .1

]بزايدة مهزة مفتوحة  [] قرأو  .2 ا اَزَكِريَّ ءَ  . {2} آية [َزَكِريَّ

ا .   {7 } آية[]بزايدة مهزة م مومة  []قرأ و  .3 ءُ اَيا َزَكِريَّ َيا َزَكِريَّ

تِيًّاعُ ِجثِيًّاِصلِيًّاِعتِيًّا   []ب م العني والصاد واجليم  {72} آية []، {70} آية[]، {8} آية[] قرأو  .4

ثِيًّاُج لِيًّاُص    .  []   []

ته مُ ِمته  . {23،66} آية []ب م ا،يم  []قرأ و  .5

ْسياانِ َنْسياا .  {23} آية [ ]بكسر النون [  ] قرأو  .6

تَ مَ تَِهاِمْن َتْ  .{24} آية []بفتح ا،يم وفتح التاء  []قرأ و  .7 َهاْن َتْ

طْ اقَ سَّ تَ ُتَساِقطْ   . {25 }آية [ ] بفتح التاء مع تشديد السني مع فتح القاف[ ]قرأ و  .8

ُلونَ ْدَخ يُ َيْدُخُلونَ  . {60} آية[ ]ب م الياء وفتح اخلاء  [ ] قرأو  .9

ْرنَ َفطِ نَ يَ َيَتَفطَّْرنَ  . {90} آية [ ] ابلنون وكسر الطاء مع ذخفيفها[  ] قرأو  .10

 هـَط ورُةُس
طه . {1} آيةإبمالة  الطاء واهلاء [ ]قرأ شعبة   .1

ا . {10} آيةإبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  []قرأو  .2 َرَأى َنارا

َوَِلْ َوَِلَ  . {18} آية[ ]ابلسكون  [ ]قرأو  .3

ى . {58} آيةابإلمالة عند الوقف  [] قرأ .4 ُسوا

َتُكمْ ْسَح َفيَ َفُيْسِحَتُكمْ  . {61} آية [] بفتـح اليـاء وادـاء[ ] قرأو  .5

َهَذانِ  إِنَّ إِْن َهَذانِ  . {63} آية [  ]بتشديد النون مفتوحة  [  ] قرأو  .6

ْف قَّ َتلَ َتْلَقْف  . {69} آية []بفتح الالم مشدداع القاف [] قرأو  .7



 َعاِصِم َعْن ُشْعَبَة ِلِرَواَيِة اْلَجاِمُع

33 

َمنُْتمْ أأَآَمنُْتمْ  . {71} آية [ ]هبمزتني حمققتني [ ] قرأو  .8

ْلنَ  .  {87} آية []بفتح اداء وا،يم وذخفيفهما  []قرأ و  .9 ْلنَاَِحَ اُِحِّ

ُأمِّ َيا اْبَن ُأمَّ  . {94} آية [ ]بكسر ا،يم [ ] قرأو  .10

َك  . {119} آية []بكسر اهلمزة  []قرأ و  .11 َك إوَ َوَأنَّ نَّ

ْرَض تُ َتْرَض  .{130} آية []ب م التاء  [] قرأو  .12

ْأُِتِمْ يَ َتْأُِتِمْ  . {133} يةآ[ ]ابلياء بدل التاء [ ] قرأو  .13

 نبيـاِءاأَل ورُةُس

َرِّبِّ  ْل قُ َقاَل َرِّبِّ  . {112، 4} آية [ ]ب م القاف وسكون الالم وحذف األلف []قرأ شعبة  .1

ىوَح يُ ُنوِحي . {25،  7} آية[]بياء م مومة وفتح اداء وألف بعدها بدل الياء []قرأ و  .2

َمِعيْ َمْن َمِعيَ  . {24} آية [  ]إبسكان الياء [] قرأو  .3

تَّ مُ ِمتَّ  . {34} آية []ب م ا،يم  []قرأ و  .4

َرَآكَ  .{36} آيةإبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [ ] قرأو  .5

ا .{36} آية []ب م الزاي وابهلمز بدل الواو  [ ] قرأو  .6 اءا ُهزُ ُهُزوا

ُأفِّ ُأف   . {67 } آية [] بكسر الفاء مع حذف تنوين  []قرأ و  .7

نَُكمْ ْحِص نُ لِ لُِتْحِصنَُكمْ  . {80} آية [ ]ابلنون  [ ] قرأو  .8

يُنجِّ ُننِْجي . {88} آية [  ]حبذف النون الثانية مث جيم مشددة  [ ]قرأ و  .9

ا . {89} آية []بزايدة مهزة م مومة  []قرأ و  .10 اَوَزَكِريَّ ءُ َوَزَكِريَّ

م  رْ َوحِ َوَحَرام   . {95} آية  [ ] بكـسر اداء وإسكان الراء وحذف األلف [ ] قرأو  .11

ِب اتَ لِْلكِ لِْلُكُتِب  .  {104} آية  [] ر الكاف وفتح التاء وزايدة ألف بعدهابكس []قرا و  .12
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 ـِجاحَل ورُةُس

ا   .{23 }آية   [] إببدال اهلمزة األوىل واواع  [] قرأ شعبة .1 ا  وَولُ َوُلْؤُلؤا ُلؤا

َسَواء  َسَواءا  . {25} آية [ ]ب م التنوين  [ ]قرأ و  .2

َبْيتِيْ َبْيتِيَ  . {26 } آية [ ] إبسكان الياء [  ] قرأو  .3

وافه َوْلُيوَ َوْلُيوُفوا . {29 } آية  [  ] بفتـح الواو وتثقيل الفاء  [  ]قرأ و  .4

ُلونَ ُيَقاتِ ُيَقاَتُلونَ  . {39} آية  []بكسر التاء  []قرأ و  .5

مْ  . {44} آية[  ] ابإلدغام   [  ] قرأو  .6 َأَخُتُهمْ َأَخْذُُتُ

ا .  {48 } آية  [ ]ابإلدغام  [  ] قرأو  .7 َأَخُتَهاَأَخْذُُتَ

ْدُعونَ تَ َيْدُعونَ  . {62} آية  [  ] ابلتاء  بدل الياء[  ]قرأ و  .8

َلَرُءف  َلَرُءوف   .   {65} آية [ ] ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة[  ]قرأ و  .9

 املؤمنـوَن ورُةسـُ

ا َفَكَسْوَنا الِعظَاَم  . {14 } آية[ ]بفتح العني وسكون الظاء وحذف األلف []قرأ شعبة  .1 َم ظْ العَ  ما َفَكَسْوَناظْ عَ ِعَظاما

ْسِقيُكمْ نَ ُنْسِقيُكمْ  . {21} آية [ ]بفتح النون  [ ]قرأ و  .2

ِمْن ُكلِّ ِمْن ُكل   .{27} آية  []ابلكسر بغري تنوين [] قرأو  .3

َلا نْزِ مَ ُمنَْزَلا  . {29} آية  []بفتح ا،يم وكسر الزاي  [] قرأو  .4

تهمْ مُ ِمتهمْ  .{35} آية []ب م ا،يم  [] قرأو  .5

ْتنَامُ ْتنَامِ  . {82} آية  []ب م ا،يم  [] قرأو  .6

ُرونَ  .   {85} آية []بتشديد الذال  [] قرأو  .7 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

ُ َعاِِلِ الَغْيِب  .    {92}آية [ ] ابلرفع  [] قرأو  .8 َعاِِل

ْذَُتُوُهمْ  .  {110} آية [ ]ابإلدغام  [ ] قرأو  .9 َ ُتُموُهمْ َفاَّتَّ َ َفاَّتَّ
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 النوِر ورُةُس

ُرونَ َتَذ  . {27، 1} آية  []بتشديد الذال  [] شعبة رأق .1 ُرونَ َتذَّ كَّ كَّ

َشَهاَداٍت  َأْرَبعَ َأْرَبُع َشَهاَداٍت  .   {6}آية[ ]بفتح  العني [ ]  قرأو  .2

َواخَلاِمَسةُ َواخَلاِمَسةَ  .  {9} آية[  ]برفع التاء [  ]  قرأو  .3

َرُءف  َرُءوف   . {20}آية [ ]ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة  [ ] قرأو  .4

َواِت ُخطْ ُخُطَواِت  . {21} آية[]بسكون الطاء  [] قرأو  .5

ا . {27،29} آية [ ] بكسر الباء[ ] قرأو  .6 ابِ ُبُيوتا ُيوتا

ُيوتُِكمْ بِ ُبُيوتُِكمْ  . {27} آية [ ]بكسر الباء [ ] قرأو  .7

ُأوَِل  َغرْيَ َغرْيِ ُأوَِل  . {31} آية []بنصب الراء  [] قرأو  .8

ُيوِِبِنَّ جِ ُجُيوِِبِنَّ  . {31} آية  []بكسر اجليم  [] قرأو  .9

نَاٍت ُمَبيَّ ُمَبيِّنَاٍت  . {46، 34} آية []بفتح الياء  [] قرأو  .10

ي   . { 35} آية  []ابهلمزة ومل يشدد  []قرأ و  .11 يُدرِّ ء  ُدرِّ

وَقُد تُ ُيوَقُد  . { 35} آية [ ]ابلتاء   [ ] قرأو  .12

ُيوٍت بِ ُبُيوٍت  . {61،  36} آية []بكسر الباء  [] قرأو  .13

ُح ُيَسبَّ ُيَسبُِّح  .  {36} آية []بفتح الباء  []   قرأ .14

هْ قِ ـَوَيتَّ َوَيتَّْقهِ  . {52}  آية[ ]بكسر القاف وسكون اهلاء [ ]  قرأو  .15

َف ْخلِ اْستُ اْسَتْخَلَف  . {55} آية  []ب م التاء ويلزمه كسر الالم  []  قرأو  .16

َلنَُّهمْ  . {55} آية [ ]بسكون الباء  و ذخفيف الدال [ ]  قرأو  .17 َلنَُّهمْ دِ َوَلُيبْ َوَلُيَبدِّ

َعْوَراٍت  َثَلَث َثَلُث َعْوَراٍت  .  {58} آية[]بفتح الثاء   []قرأ و  .18
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 اِنرقالُف ورُةُس

َعْل َلَك  .{10}آية  []برفع الالم  [ ] قرأ شعبة .1 َعُل َوََيْ َلَك  َوََيْ

ُهمْ  .{17} آية [  ]ابلنون  بدل الياء  [  ]  قرأو  .2 ُهمْ نَ َُيُُْشُ ْحُُشُ

ْسَتطِيُعونَ يَ َفَم طِيُعونَ َفَم َتْستَ  . {19} آية [  ]بياء  الغيبة  [  ]  قرأو  .3

ْذُت  .  {27} آية  []ابإلدغام      []  قرأو  .4 َ ُت اَّتَّ َ اَّتَّ

اَوَثُمودا اْ َوَثُمودَ  .  {38} آية  [ ]بتنوين الدال ووقف ابأللف  [ ] قرأو  .5

ا .  {41} آية  []ب م الزاي وإبدال الواو مهزاع  [] قرأو  .6 اءا ُهزُ ُهُزوا

ُلْد  * ُيَضاَعْف  .{69}آية[ ] برفع الفعلني []قرأ و  .7 ُلُد  * ُيَضاَعُف َوََيْ َوََيْ

ا .  {69} آية  [] بكسر اهلاء من غري صلة [] قرأو  .8 افِيِه ُمَهانا فِيِه ُمَهانا

اتِنَا . {74} آية  []حبذف األلف  [] قرأو  .9 يَّ تِنَاَوُذرِّ يَّ َوُذرِّ

ْونَ  . {75} آية [] لالم وذخفيف القافبفتح الياء وسكون ا [] قرأو  .10 ْونَ قَ لْ َويَ َوُيَلقَّ

 عراِءالُش ورُةُس

طسم . {1} آية، إبمالة الطاء [ ]  قرأ شعبة .1

ْذَت  . {29} آية  [ ]ابإلدغام  [ ] قرأ و  .2 َ َت اَّتَّ َ اَّتَّ

َأْرِجهْ َأْرِجهْ  . {36} آية [   ]بسكون اهلاء [   ]  قرأو  .3

ُف قَّ لَ تَ َتْلَقُف  . {45} آية [  ]بفتح الالم وتثقيل القاف [  ]  قرأو  .4

َمنُْتمْ أأَآَمنُْتمْ  . {49} آية  [ ]هبمزتني حمققتني [ ]  قرأو  .5

ُيونٍ َوعِ َوُعُيونٍ  . {147، 134، 57} آية[]بكسر العني [ ]قرأ و  .6

َمِعيْ َمِعيَ  . {62،118} آية []يف ا،وضعني ابلسكون  [ ]قرأ و  .7

فِْرٍق  . {63} آية، وله وجهان : تفقيم وترقيق [ ]قرأ و  .8
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َأْجِريْ َأْجِريَ  . {180،  164، 145، 127، 109}  آية []ابلسكون [ ]  رأقو  .9

ا . {149} آية  [  ]بكسر الباء [   ]قرأ و  .10 ابِ ُبُيوتا ُيوتا

ْسَطاسِ بِالقُ بِالِقْسَطاسِ  .  {182} آية  [ ]ب م القاف    [ ]قرأ و  .11

ا .  {187} آية []بسكون السني  [] قرأو  .12 اكِْس كَِسفا فا

َل َنزَّ َنَزَل بِهِ  .{193} آية [] بتشديد الزاي []قرأ و  .13

وُح اْلَِميُ  . {193} آية  []ابلنصب   [ ] قرأو  .14 وَح الره اْلَِميَ  الره

 مـِلالنَّ ورُةُس

طس . {1} آية، إبمالة الطاء [  ]قرأ شعبة   .1

َرَآَها . {10} آية إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  []  قرأو  .2

ُفوَن َوَما ُتْعلِ  . {25} آية  [] بياء الغيبة []  قرأو  .3 ْعلِنُونَ يُ ُفوَن َوَما َُيْ َما نُونَ َما َُّتْ

إَِلْيِهمْ  َفَأْلِقهْ إَِلْيِهمْ  َفَأْلِقهْ  . {28} آية []موافقاع حفصاع ابلسكون   [] قرأو  .4

َآَتاِن اَّللُ َآَتاِنَ اَّللُ . {36}آية []حبذف الياء وصالع ووقفاع  [] قرأو  .5

َفَلمَّ َرَآهُ  .{40} آية، الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  إبمالة[  ] قرأو  .6

َك ْهلَ مَ َمْهلَِك  . {49} آية []بفتح ا،يم والالم  [] قرأو  .7

مْ  . {52} آية[]بكسر الباء  []قرأ و  .8 ُيوُُتُمْ بِ ُبُيوُُتُ

ْرَناَها .  {57} آية [ ]بتقفيف الدال [ ]قرأ و  .9 ْرَناَهاَقَد َقدَّ

َآَّللُ . {59} آية، حفصاع اب،د ا،شبع والتسهيل موافقاع [ ] قرأو  .10

ُرونَ  . {62} آية [  ]بتشديد الذال [  ] قرأو  .11 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

ْوهُ تُ آَ َأَتْوهُ  . {87} آية []اب،د وضم التاء[ ] قرأو  .12

ْعَمُلونَ يَ َعمَّ َتْعَمُلونَ َعمَّ  . {93} آية [ ]ابلياء [  ] قرأو  .13
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 القصـِص ورُةُس

طسم .{1 } آية، إبمالة الطاء   []قرأ شعبة  .1

َرَآَها . {31} آية، إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  []قرأ و  .2

ْهِب  . {32} آية[]الراء  ب م  [] قرأو  .3 ْهِب الره الرَّ

َمِعيْ َمِعيَ  . {34} آية[]إبسكان الياء  [] قرأو  .4

َسَف  . {82} آية [ ]ب م اخلاء وكسر السني [ ]قرأ و  .5 َف ِس ُخ ـلَ خَلَ

 العنكبوِت ُسوَرُة

ْ  . {19} آية [] ابلتاء بدل الياء [ ] قرأ شعبة .1 َرْواتَ َأَوَِلْ َيَرْواَأَوَِل

ْذُتمْ  . {25} آية []ابإلدغام  []  قرأو  .2 َ ُتمْ اَّتَّ َ اَّتَّ

َة َبْينُِكمْ  .  {25} آية[] بتنـوين مودة وفتـح النون[ ]  قرأو  .3 ةا َمَودَّ ُكمْ ـَبْينَ  َمَودَّ

ُكمْ  .  {28} آية []هبمزتني حمققتني يف ا،وضعني  [] قرأ و  .4 إِنَُّكمْ أإِنَّ

وكَ  . {33} آية [  ]إبسكان النون وذخفيف اجليم [  ]  قرأو  .5 وكَ ُج ُمنْ ُمنَجه

اَوَثُمودا اْ َوَثُمودَ  .  {38 } آية [ ]ابلتنوين وصالع وابأللف وقفاع   [ ]  قرأو  .6

ُيوِت البِ الُبُيوِت  . {41}  آية  []بكسر الباء  [] قرأ و  .7

ة  َآيَ َآَيات   . {50 } آية [ ]حبذف األلف  [ ] قرأ و  .8

ْرَجُعونَ يُ ُتْرَجُعونَ  . {57 } آية []ابلياء بدل التاء  [] قرأو  .9

 الروم ُسوَرُة

ْرَجُعونَ يُ ُتْرَجُعونَ  . {11} آية []ابلياء بدل التاء  [] قرأ شعبة .1

تاَلَيْ اَلَيِّت . {19 } آية []يف ا،وضعني بسكون الياء  [] قرأو  .2

ِ لِْلعَ لِْلَعاَلِِيَ  . {22} آية [] بفتح الالم  []قرأ و  .3 يَ اَلَ
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َثرِ ءاَثارِ ءا .  {50} آية[  ] حبذف األلف  [  ] قرأو  .4

َضْعٍف َضْعٍف  .  {54} آية[ ]بفتح ال اد يف ا،واضع الثالثة  [ ]قرأ و  .5

 لقمــاَن ـورُةُس

َهاَوَيتَِّخُذ َوَيتَِّخَذَها . {6}آية  []ب م الذال  [] قرأ شعبة .1

ا . {6} آية [ ]ابهلمزة  [ ] قرأو  .2 اءا ُهزُ ُهُزوا

َيا ُبنَيِّ َيا ُبنَيَّ  . {17،  13،16 } آية []بكسر الياء  [] قرأو  .3

ةا مَ نِعْ نَِعَمهُ  . {20} آية[]إبسكان العني ونصب التاء وتنوينها  [] قرأو  .4

ْدُعونَ تَ َما َما َيْدُعونَ  . {30} آية[] ابلتاء  [] قرأو  .5

 جـدِةالَس ُةـوَرُس

 ليس فيها خالف . 
 

 األحـزاِب ُسوَرُة

ُسوََل الظهنُوَنا .أللف وصالع ووقفاع اب،{67} آية[]، {66} آية[]، {10} آية[] قرأ شعبة. 1 بِيَل الرَّ السَّ

َقامَ ََل مَ ََل ُمَقامَ  . {13 } آية [ ]بفتح ا،يم األوىل [  ]قرأ و  .2

ُيوَتنَابِ ُبُيوَتنَا .{13} آية [   ]بكسر الباء   [   ] قرأو  .3

ة الراء واهلمزة وقفاع وإمالة الراء وصالع ، وله يف اهلمزة وصالع وجهان : الفتح إبمال[  ] قرأو  .4 َرَأى اَلُْؤِمنُونَ 

 .{22} آية، واإلمالة 
ةٍ ـَنـُمَبيَّ ُمَبيِّنَةٍ  .  {30} آية[  ] بفتح الياء[  ] قرأو  .5

ُيوتُِكنَّ بِ ُبُيوتُِكنَّ  . {34،  33} آية []بكسر الباء  [] قرأو  .6

ءُ يُتْرجِ ُتْرِجي .{51} آية[ ]هبمزة م مومة [  ] قرأو  .7

ُيوَت بِ ُبُيوَت  . {53} آية [ ] بكسر الباء  [ ]قرأ و  .8
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 ـأَبَس ُسوَرُة

َألِيمٍ َألِيم   . {5 } آية [ ]بكسر التنوين   [ ] قرأ شعبة .1

ا . {9 } آية []إبسكان السني  []  قرأو  .2 اكِْس كَِسفا فا

يَح  . {12} آية[  ]ب م اداء [  ]  قرأو  .3 يُح الرِّ الرِّ

نِِهمْ كِ اَمَس َمْسَكنِِهمْ  . {15} آية[]بفتح السني وزايدة ألف بعدها وكسر الكاف [] قرأو  .4

]ابلياء وفتح الزاي وألف بعدها ورفع راء الكفور[] قرأو  .5 ي إَِلَّ اازَ َُيَ َوَهْل َوَهْل ُنَجاِزي إَِلَّ الَكُفورَ 

الَكُفورُ  . {17}آية [

ُهمْ  . {40} آية []ابلنون  []  قرأو  .6 ُهمْ نَ َُيُُْشُ ْحُُشُ

ُقوُل نَ ُقوُل يَ  .   {40} آية [ ]ابلنون بدل الياء  [ ]  قرأو  .7

َأْجِريْ َأْجِريَ  . {47} آية [ ]إبسكان الياء [  ]  قرأو  .8

ُيوِب الغِ الُغُيوِب  . {48} آية []بكسر الغني[ ] قرأو  .9

ُش ءُ التَّنَاالتَّنَاُوُش  . {52} آية[]ابهلمز ا، موم مكان الواو وميد من قبيل ا،تصل[] قرأو  .10

 ـِرفاطـ  ُسوَرُة

َفَرَآهُ  . {8} آية، إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [ ] قرأ شعبة .1

ٍت َميْ َميٍِّت  . {9} آية []بسكون الياء  []  قرأو  .2

َأَخُت َأَخْذُت  .  {26 } آية []ابإلدغام  []  قرأو  .3

ا . {33} آية []إببدال اهلمزة األوىل واواع  [] قرأو  .4 اوْ َولُ َوُلْؤُلؤا ُلؤا

اٍت َبيِّنَ ٍت َبيِّنَ  .{40}  آية []ايدة ألف بز  [] قرأو  .5
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 ـسَي َرُة ُسو

يس .  {1} آيةإبمالة الياء واإلدغام   [] قرأ شعبة .1

َتنِْزيُل َتنِْزيَل  .{5} آية [ ]ابلرفع [ ]قرأ و  .2

ا .{9 } آية []ب م  السني  [] قرأو  .3 اُس َسدًّ دًّ

ْزَنا . {14} آية []بتقفيف الزاي  []قرأ و  .4 ْزَناَفَعزَ َفَعزَّ

ُيونِ العِ ونِ الُعيُ  . {34} آية []بكسر العني  []قرأ و  .5

َوَما َعِمَلْت َوَما َعِمَلْتهُ  .{35} آية []حبذف اهلاء  []قرأ و  .6

ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا . {52} آية،  بال سكت [ ] قرأو  .7

ُِتِمْ اَمَكانَ َمَكاَنتِِهمْ  .{67} آية []مبد النون أي اثباش ألف بعدها  [] قرأو  .8

 الصافــاِت  ُسوَرُة

الَكَواكَِب الَكَواكِِب  . {6}آية  []بفتح الباء [ ] عبةقرأ ش .1

ُعونَ  . {8 }آية [ ]ا،يم ذخفيف بسكون السني و  [ ]قرأ و  .2 مَّ َمُعونَ ََل َيْس ََل َيسَّ

ْتنَامُ ِمْتنَا .{53، 16}آية []ب م ا،يم  [ ]  قرأو  .3

 .{55} آية إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [َفَرَآهُ  ] قرأو  .4

ُبنَيِّ نَيَّ َيا بُ  .{102} آية   [ ]بكسر الياء  [ ] قرأو  .5

ُكْم َوَربَّ  . {126} آية  []ابلرفع  [] قرأو  .6 َوَربه  َربَُّكمُ  اَّللُ اَّللَ َربَّ

ُرونَ  .{155 }آية[]بتشديد الذال  [] قرأو  .7 ُرونَ َأَفَل َتذَّ َأَفَل َتَذكَّ كَّ

 ص ُسوَرُة
َِلْ َِلَ    . {69،  23}  آية [ ]بسكون الياء فيهما [ ] قرأ  .1

اق   . {57} آية []بفتح السني من غري تشديد  [] قرأو  .2 اق  َوَغَس َوَغسَّ
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 الزمــِر ُسوَرُة

َيْرَضُه َلُكمْ  . {7 }آية ، كحفص ابلقصر أي ضم اهلاء من غري صلة  []قرأ شعبة  .1

تُِكمْ اَمَكانَ َمَكاَنتُِكمْ  . {39} آية  []مبد النون أي إثباش ألف بعدها  []قرأ و  .2

ُِتِمْ ابَِمَفازَ ُِتِمْ بَِمَفازَ  . {61 } آية[  ]بزايدة ألف بعد الزاي [  ]قرأ و  .3

 غافِر ُسوَرُة

حم . {1} آيةإبمالة اداء  []قرأ شعبة  .1

مْ  . {5}  آية  [ ]ابإلدغام  [ ]قرأ و  .2 َفَأَخُتُهمْ َفَأَخْذُُتُ

]ورفع دال الفساديظهر يف بفتح الياء واهلاء  [] قرأو  .3 َر ِِف اْلَْرِض ْظهَ يَ ُيْظِهَر ِِف اْلَْرِض الَفَسادَ 

الَفَسادُ  . {26} آية[

لِعَ  . {37} آية [ ]ابلرفع [ ]  قرأو  .4 لِعُ َفَأطَّ َفَأطَّ

ُلونَ ْدَخ يُ َيْدُخُلونَ  . {40} آية  [ ] ب م الياء وفتح اخلاء  [ ] قرأ و  .5

اَعُة َأْدِخُلوا .{46} آية []هبمزة وصل وضم اخلاء  []  قرأو  .6 اَعُة السَّ ُلواْدُخ االسَّ

ُلونَ ْدَخ َسيُ َيْدُخُلونَ َس  . {60} آية [ ]ب م الياء وفتح اخلاء  [ ] قرأو  .7

ا . {67} آية  [] بكسر الشني [] قرأو  .8 اِش ُشُيوخا ُيوخا

 تلـَِصُف  ُسوَرُة
حم . {1}، آية إبمالة اداء  []قرأ شعبة  .1

َناَأرْ َأِرَنا . {29} آية  []بسكون الراء  []قرأ و  .2

ْعَجِمي  أَ ءَ ْعَجِمي  َءا . {44}آية  []هبمزتني حمققتني  []قرأ و  .3

ةٍ َثَمرَ َثَمَراٍت  . {47}آية   []حبذف األلف  []قرأ و  .4
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 ىوَرالشـُ  ُسوَرُة
حم . {1}  ، آية إبمالة اداء[ ]قرأ شعبة  .1

ْرنَ َفطِّ نَ يَ َيَتَفطَّْرنَ  . {5} آية   [] ابلنون وكسر الطاء []  قرأو  .2

ُنْؤتِهْ ُنْؤتِهِ  . {20} آية  [ ]بسكون اهلاء   [ ] قرأ و  .3

ْفَعُلونَ يَ َتْفَعُلونَ  . {25} آية[]ابلياء  [] قرأو  .4

 ـرِفْخالُزُسوَرُة 

حم .  {1}، آية إبمالة اداء  []قرأ شعبة   .1

ا . {15}آية  []ب م الزاي  []  قرأو  .2 اُجزُ ُجْزءا ءا

ُؤاَش نْ يَ ُؤاُينَشَّ  . {18 }آية [  ] بفتح الياء وسكون النون وذخفيف الشني[  ]قرأ و  .3

َل قُ َقاَل  . {24}آية  []القاف وحذف األلف  ب م []قرأ و  .4

ُيوُِتِمْ لِبِ لُِبُيوُِتِمْ  . {34،  33}آية  []بكسر الباء  []قرأ و  .5

َنااإَِذا َجاءَ إَِذا َجاَءَنا  .  {38} آية []بزايدة ألف بعد اهلمزة []قرأ و  .6

ِوَرة  اَأَس َأْسِوَرة   . {53 }آية  [ ]بفتح السني وزايدة ألف   [ ]قرأ و  .7

يَ َيا ِعَبادِ ادِ َيا ِعبَ  .  {68} آية [ ] بياء مفتوحة يف حال الوصل وأسكنها وقفاع  [ ] قرأو  .8

َما َتْشَتِهيَما َتْشَتِهيهِ  . {71}آية  []حبذف اهلاء الثانية  [] قرأ و  .9

 الدخـاِن ُسوَرُة

حم . {1}، آية إبمالة اداء  [] قرأ شعبة .1

ُيونٍ َوعِ َوُعُيونٍ  .  {52،  25} آية []بكسر العني  []قرأ و  .2

ْغِل تَ َيْغِل  . {45} آية []  ابلتاء بدل الياء [] قرأو  .3
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 يــِةاِثاجَل ُسوَرُة

حم . {1} ، آية إبمالة اداء[ ]قرأ شعبة   .1

ْؤِمنُونَ تُ ُيْؤِمنُونَ  . {6} آية [ ]ابلتاء بدل الياء [ ]   قرأو  .2

ا . {35، 9 } آية  []ابهلمزة   []  قرأو  .3 اءا ُهزُ ُهُزوا

َألِيمٍ َألِيم   . {11} آية  [] نوينبكسر الت [] قرأ و  .4

َسَواء  َسَواءا  . {21} آية  []ب م التنوين  []  قرأو  .5

ُرونَ  . {23} آية []بتشديد الذال  []قرأ و  .6 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

ْذُتمْ  . {35} آية  []  ابإلدغام [] قرأو  .7 َ ُتمْ اَّتَّ ْ اَّتَّ

 األحقـاِف ُسوَرُة

حم . {1} ، آية إبمالة اداء[ ]قرأ شعبة  .1

نتقبل ونتجاوز ابلياء ا، مومة ، وقرأ أحسن ابلرفع []قرأ و  .2 َتَقبَُّل َعنُْهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتجاَوزُ نَ 

َتجاَوزُ يُ َما َعِمُلوا وَ  َتَقبَُّل َعنُْهْم َأْحَسنُ يُ  .{16}، آية []

ُأفِّ ُأف   .{17 } آية  []بدون تنوين أي ابلكسر فقط  [] قرأو  .3

 ــدَمَحُم ُسوَرُة

ُلواتَ اقَ ُقتُِلوا . {4} آية []بفتح القاف وزايدة ألف بعدها وفتح التاء  [] ة قرأ شعب .1

اَرُهمْ  . {26} آية[]بفتح اهلمزة  []قرأ و  .2 اَرُهمْ أَ إِْْسَ ْْسَ

ْضَواَنهُ رُ ِرْضَواَنهُ  . {28} آية []ب م الراء  []قرأ و  .3

ُكْم  . {31} آية[ ]ابلياء بدل النون  [ ]قرأ و  .4 ُكْم ْبلُ يَ َولَ َوَنْبُلوَ  *َوَلنَْبُلَونَّ ْبُلوَ يَ وَ  *َونَّ

ْلمِ  . {35} آية  [  ]بكسر السني  [  ]قرأ و  .5 ْلمِ السِّ السَّ
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 ـِحتـْالَف  ُسوَرُة

اَّللَ َعَلْيهِ َعَلْيُه اَّللَ . {10}آية   [] بكسر اهلاء وترقيق الالم من لفظ اجلاللة []  قرأ شعبة .1

ا . {29} ةآي [ ]ب م الراء [ ] قرأو  .2 اَورُ َوِرْضَوانا ْضَوانا

 اِتــَرُجاحُل ُسوَرُة

 ليس فيها  خالف  .
 

 ق  ُسوَرُة
 

ْتنَامُ ِمْتنَا .  {3} آية  []ب م ا،يم  [] قرأ شعبة .1

ُقوُل يَ َيْوَم َيْوَم َنُقوُل  . {30}آية  [ ] ابلياء بدل النون[ ] قرأو  .2

 الذاريــاِت ُسوَرُة
 

ُيونٍ َوعِ َوُعُيونٍ  . {15}آية  []بكسر العني  [] قرأ شعبة .1

ِمْثُل ِمْثَل َما . {23} آية [ ]ابلرفع [ ] قرأ و  .2

ُرونَ  . {49} آية[ ]بتشديد الذال [ ] قرأو  .3 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

 الطــوِر ُسوَرُة

ُلؤ  وْ لُ ُلْؤُلؤ    . {24}آية  []إببدال اهلمزة األوىل واواع  []  قرأ و  .1

ْيطُِرونَ َص اَلُ اَلَُسْيطُِرونَ  . {37} آية[] ابلصاد []  قرأو  .2

 النجــِم ُةُسوَر

َما َرَأى . {18، 11} آية،  إبمالة الراء واهلمزة []قرأ شعبة  .1

َرَآهُ  . {13 } آية،  إبمالة الراء واهلمزة [  ] قرأ  و  .2
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 القمـِر ُسوَرُة

ا . {12} آية []بكسر العني  [] قرأ شعبة .1 ُيونااعِ ُعُيونا

 الرمحـِن  ُسوَرُة

ُت َئااَلُنِْش ُت َئاَلُنَْش اُت َئااَلُنَْش  . {24} آية[]و [] بكسر الشني وفتحها[]قرأ شعبة .1

ْؤُلؤُ  . {22} آية []إببدال اهلمزة األوىل واواع  [] قرأو  .2 ُلؤُ وْ الله الله

 الواقعــِة ُسوَرُة

ْؤُلؤِ  . {23} آية  [] إببدال اهلمزة األوىل واواع  []قرأ شعبة  .1 ُلؤِ وْ الله الله

ا . {37} آية  []بسكون الراء  [] قرأو  .2 اُعرْ ُعُربا با

ْتنَامُ ِمْتنَا . {47} آية []ب م ا،يم  []قرأ و  .3

ُرونَ  . {62} آية  []بتشديد الذال  [] قرأو  .4 ُرونَ َتذَّ َتَذكَّ كَّ

ا َلَُْغَرُمونَ  . {66} آية [ ]هبمزتني حمققتني [ ]قرأ و  .5 ا َلَُْغَرُمونَ أَ إِنَّ إِنَّ

 ديـِداحَل ُسوَرُة

َلَرُءف  َلَرُءوف   . {9 }آية[]هلمزة ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد ا []قرأ شعبة  .1

َل َوَما َنزَّ َوَما َنَزَل  . {16} آية []بتثقيل الزاي  [] قرأ و  .2

ِقيَ  .{18} آية [] من غري تشديد الصاد بفتح[] قرأو  .3 دِّ َقاِت  اَلُصَّ دِّ ِقَي َواَلَُص اَلُ َواَلُصَّ َقاِت َصدِّ دِّ

ْضَوان  رُ ِرْضَوان   . {27، 20} آية []ب م الراء  []قرأ و  .4

 اجملادلــِة ُسوَرُة

ُزواُزوا َفاْنِش اْنِش اْنُشُزوا َفاْنُشُزوااْنُشُزوا َفاْنُشُزوا .{11} آية []وكسرها[]ب م الشني[] قرأ شعبة .1
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 احلشـِر ُسوَرُة

مْ  .  {2} آية []بكسر الباء  [] قرأ شعبة .1 ُيوَُتُمْ بِ ُبُيوَُتُ

ا . {8} آية []ب م الراء [ ]  قرأو  .2 اَورُ َوِرْضَوانا ْضَوانا

َرُءف  َرُءوف   . {10} آية [  ]ابلقصر أي حذف حرف ا،د بعد اهلمزة [  ] قرأو  .3

 املمتحنــِةُسوَرُة 

 ليس فيها  خالف .
 

 الصــِف ُسوَرُة

ِمْن َبْعِديِمْن َبْعِدي . {6} آية  [ َ ]بفتح الياء  [] قرأ شعبة .1

ُمتِم  ُمتِمه  .   {8} آية [ ]ابلتنـوين [  ] قرأو  .2

هِ ُنورَ ُنوِرهِ  . {8 } آية []  ءالرا بفتح [] قرأو  .3

 اجلمعــِة ُسوَرُة

 ليس فيها  خالف  .
 

 املنافقــوَن ُسوَرُة

ْعَمُلونَ يَ َتْعَمُلونَ  . {11} آية [ ]ابلياء بدل التاء  [ ]قرأ  .1

 

 التغابــِن ُسوَرُة

 ليس فيها خالف   .
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 الطــالِق ُسوَرُة

ُيوُِتِنَّ بِ ُبُيوُِتِنَّ  .   {1} آية  [    ] بكسر الباء  [    ]  قرأ  .1

نَةٍ ُمَبيَّ ُمَبيِّنَةٍ  .  {1} آية [ ]بفتح الياء   [ ]قرأ و  .2

هَأْمرَ  َبالِغ  َبالُِغ َأْمِرهِ  . {3} آية  []ابلتنـوين والنصب  [] قرأو  .3

ا . {8} آية[]ب م الكاف [ ] قرأو  .4 اُنكُ ُنْكرا را

نَاٍت ُمَبيَّ ُمَبيِّنَاٍت  . {11} آية[]بفتح الياء  []قرأ و  .5

 حــريِمالت ُسوَرُة

يُل  .{4}آية []بفتح اجليم والراء مع زايدة مهزة مكسورة وحذف الياء[ ]  قرأ .1 ُل ئِ ْْبَ َوَج َوِجْْبِ

ا .{8} آية[ ] ابل م [ ] قرأو  .2 انُ َنُصوحا ُصوحا

بِهِ اتَ َوكِ َوُكُتبِهِ  . {12} آية [] بكسر الكاف وفتح التاء وزايدة ألف بعدها []قرأ و  .3

 املـلِك  ُسوَرُة

َمِعيْ َمِعيَ  . {28} آية [ ]بسكون الياء  [ ] قرأ شعبة .1

 
 القلــِم ُسوَرُة

ن َوالَقَلمِ  . {1 } آية ابإلدغام[ ]قرأ   .1

َأْن َكانَ أَ َأْن َكانَ  . {14} آية []هبمـزتني مفتوحتني  []  قرأو  .2

 احلاقــِة ُسوَرُة

َوَما َأْدَراَك  . {3} آية إبمالة األلف []قرأ شعبة  .1

َهَلَك *  َيهْ َما َأْغنَى َعنِّي َمالِ  كحفص بوجهني : [ ]قرأ و  .2

 اإلظهار مع السكت . 
 . اإلدغام مع الوصل 
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ُرونَ  . {42} آية []بتشديد الذال   []قرأ و  .3 ُرونَ َما َتذَّ َما َتَذكَّ كَّ

 املعـارِج  ُسوَرُة

اَعةا  . {16 } آية []ب م التنوين []قرأ شعبة  .1 اَعة  َنزَّ َنزَّ

َهاَدُِتِمْ بَِش بَِشَهاَداُِتِمْ  .{33}آية   []حبذف األلف  []قرأ  و  .2

ٍب ْص نَ ُنُصٍب  . {43} آية  [  ]بفتح النون وسكون الصاد  [  ] قرأو  .3

 نـوٍح  ُسوَرُة

َبْيتِيْ َبْيتِيَ  . {28} آية [  ]إبسكان الياء  [  ] قرأ شعبة .1

 
 اجلـِن  ُسوَرُة

 

]،  {5 }[ ]،   {4}[ ] {3}[]قرأ شعبة بكسر اهلمزة فيما يلي: .1 ُه َتَعاََل  ُه َكانَ َوَأنَّ ا َظنَنَّاَوَأنَّ ُه َكاَن َوَأنَّ َوَأنَّ

ُْم َظنهواِرَجال   {10}[ ]،   {9}[ ]،   {8 }[ ]،  {7}[ ]، {6}[  ا َلََْسنَاَوَأَّنَّ ا ُكنَّاَوَأنَّ ا ََل َنْدِريَوَأنَّ َوَأنَّ

 ،[ ]{11}   ،[ ]{12}   ،[ ]{13}  ،[ ]{14}  ، ا ِمنَّا ا َظنَنَّاَوَأنَّ ا َلََّا َسِمْعنَاَوَأنَّ ا ِمنَّا اَلُْسلُِمونَ َوَأنَّ َوَأنَّ

ُه َلََّا َقامَ  . {19}[ ] َوَأنَّ

ُه إوَ  .    ثالثة عشر موضعاع ، هكذا  ا إوَ ، نَّ ُمْ إوَ ، نَّ َّنَّ

 ـِلاملزمِّ ُسوَرُة

ِق  . {9} آية[  ]بكسر الباء [ ]قرأ شعبة  .1 َربِّ َربه اَلَُْشِ

 

 املدثــِر ُسوَرُة

ْجزَ  . {5} آية [ ]بكسر الراء  []قرأ شعبة  .1 ْجزَ َوالرِّ َفاْهُجرْ  َوالره

َبرَ دَ  اإِذْ إِْذ َأْدَبرَ  .{33}آية[ ] بزايدة ألف بعد الذال ، وفتح الدال من غري مهزة[ ]قرأ و  .2
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َوَما َأْدَراكَ  . {27} آية ابإلمالة [ ]قرأ و  .3

 القيامــِة  ُسوَرُة

َمْن َراٍق  . {27} آية ابإلدغام []قرأ شعبة  .1

ىُسدا  . {36} آية ابإلمالة عند الوقف []  قرأو  .2

ْ ُيْمنَى .  {37} آية []ابلتاء بدل الياء  [] قرأو  .3 نَىَُت

 اإلنسـاِن ُسوَرُة

َسَلِسَلا َسَلِسَلْ  . {4} آية []ابلتنوين  [] قرأ شعبة .1

اا َقَواِريرَ اا* َقَواِريرَ اْ َقَواِريرَ ْا* َقَواِريرَ  . {16، 15} آية []  ابلتنوين [] قرأ و  .2

ا . {19} آية[ ]إببدال اهلمزة األوىل واواع [  ] قرأ و  .3 اوْ لُ ُلْؤُلؤا ُلؤا

ُخْضٍ ُخْض   . {21} آية []بكسر تنوين الراء  []  قرأو  .4

  املرسـالِت ُسوَرُة

ا . {6}  آية [] ب م الذال [ ] قرأ و  .1 اُنُذ ُنْذرا را

الَ  . {33 } آية[]بزايدة ألف بعد الالم ووقف ابلتاء  []قرأ و  .2 ُه ِِجَ ت  ََل ِِجَاُصْفر   ت  َكَأنَّ

ُيونٍ َوعِ َوُعُيونٍ  . {41} آية []بكسر العني  [ ] قرأو  .3

َوَما َأْدَراكَ  .   {14} آية ابإلمالة [  ]قرأ و  .4

 النبـِأ ُسوَرُة

ا . {25} آية  [ ]بفتح السني بال تشديد  [ ] قرأ شعبة  .1 اقا اَوَغسَّ َوَغَساقا

 

 النازعـاِت  ُسوَرُة

ِخَرةا انَ َنِخَرةا  . {11} آية  [  ]ألف  بزايدة  [  ] قرأ شعبة  .1
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 عبَس  ُسوَرُة

 ليس فيه خالف   .
 

 التكويـِر ُسوَرُة
 

َرْت  . {12} آية[ ]ابلكسر من غري تشديد [ ]قرأ  .1 َرْت ُسعِ ُسعِّ

َرَآهُ  . {23} آية إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [ ]قرأو  .2

 االنفطـار ُسوَرُة

َأْدَراكَ  . {18، 17}  آية ابإلمالة [  ]قرأ شعبة  .1

 
 املطففــني ُسوَرُة

َكلَّ َبْل َراَن  . {14}  آية إبمالة الراء مع االدغام []قرأ شعبة  .1

كِِهيَ افَ َفكِِهيَ   . {31} آية []إبثباش ألف بعد الفاء  [] قرأو  .2

َأْدَراكَ  . {19،  8} آيةابإلمالة [   ] قرأو  .3

 والربوِج ي االنشقاِقورَتُس

 ليس فيهما خالف  .
 

 الطــارِق ُسوَرُة

َأْدَراكَ  . {2} آية ابإلمالة[ ] قرأ شعبة  .1

 

 األعلــى ُسوَرُة

 ليس فيها خالف  .
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 الغاشيـِة ُسوَرُة

ْصََل تُ َتْصََل  . {4} آية []ب م التاء  []قرأ شعبة  .1

 

 الفجــِر ُسوَرُة

 ليس فيها  خالف  .
 

 البلـِد ُسوَرُة

َأْدَراكَ  . {12} آية إبمالة األلف [] قرأ شعبة  .1

َصَدة  وْ مُ ُمْؤَصَدة   . {20} آية  []إببدال اهلمزة واو  [] قرأ .2

  والتنِي والضحى والشرِح والليِل الشمِس  ُسور 

 ليس فيهم خالف .
 

 العلــِق  ُسوَرُة

َأْن َرَآهُ  .{7} آية، إبمالة الراء واهلمزة وصالع ووقفاع  [ ] قرأ شعبة .1

 
 القــدِر ُسوَرُة

َأْدَراكَ  . {2} ةآيابإلمالة [ ]قرأ شعبة  .1

 
  والعادياِت والزلزلِة البينِة ُسور

 ليس فيها خالف .
 

 القارعــِة ُسوَرُة

َأْدَراكَ  . { 10،  3}  آية ابإلمالة[ ]قرأ شعبة  .1
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 والعصِر التكاثِر تاُسوَر

 ليس فيها خالف .
 

 اهلمزِة  ُسوَرُة

َأْدَراكَ  . {5 } آية ابإلمالة  [] قرأ شعبة .1

َصَدة  وْ مُ ُمْؤَصَدة   . {8} آية []مزة واو إببدال اهل [] قرأو  .2

دٍ مُ عُ َعَمدٍ  . {9} آية[ ]ب م العني وا،يم [ ] قرأو  .3

  الكوثِر و و املاعوِن و قريِش الفيِل ُسور

 خالف . مليس فيه
 

 الكافــروَن  ُسوَرُة

َوَِلْ َوَِلَ  . {6}  آية [  ]بسكون الياء  [  ] قرأ شعبة  .1

 
  واملسِد النصِر  ُسوَرُة

 .خالف  مليس فيه
 

 اإلخـالِصُسوَرُة

ا . {4} آية[ ] ابهلمزة  [ ]قرأ شعبة  .1 اؤا ُكفُ ُكُفوا

 
 والناِس الفلِق تاُسوَر

 خالف  . اليس فيهم
 

ح رح الفَ  ِمنَ  َّسَ َتيَ  َما آِخرُ  َوَهَذا َِ ولِ   َ ا  مَ عَ ِش  ُِ  ....األُ
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ْمُد َلَك   ن.آالقر َل ُمنْزَ  احْلَ

ْمُد  ْنَسان َخالَِق  َلَك احْلَ  .اإْلِ

ْمُد َلَك  ْضَوان َداا َِحْ  احْلَ  . َنْرُجوا بِِه الرِّ

ْمُد َلَك  َت  احْلَ َ َقَت  بَِرِْحَتَِك  َأنَّ َيَّسَّ  .لِلَتَمم  ، َوَوفَّ

َت َربَّ  ُهمَّ َفاللَّ  َ ْخَلََص  هُ إَْتَامَ  نَا َكَم َيَّسَّ  . والُغْفَران َواْلَقُبول ، َأَسَأَلَك اإْلِ

هِ َوُكلَّ َمْن ،  ، َوَساِمَعهُ  هُ ُه َوَقاِرئَ َوَأْن َتنَْفَع بِِه َكاتِبَ   . َعانأ َعََل َنُْشِ

 

 

 . َربِّ اْلَعاََلِي َّللِْمُد احلَْ  َوآِخُر َدْعَوَاَنا َأن

 َكَتَبُه

 

  اْلأَحِد َمَساَء ِمنُه اْلَفَراُغ َوَكاَن

 هـ23/7/1420 : اْلُمَواِفِق
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 ِعاِجَرامَل  ُتَبَث
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