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  رواية شعبة عن عاصم
  :أوال أصول رواية شعبة 

    .                       أثبت البسملة بني السورتني •
                                                                             روى املد املنفصل واملد املتصل مبقدار أربع حركات وهو املختار مـن طريـق               •

  .         الشاطبية 
                                                                          روى حتقيق اهلمز املفرد وحتقيق اهلمزتني من كلمة ومن كلمتني وحقق مهزتـا              •

     يف  ءأمنـتم                    حقيق وكذلك كلمة                                     بسورة فصلت فإنه رواها بالت     ءأعجمي      كلمة  
     يف  ألجـرا   إن لنـا                وزاد مهزة يف                                               مواضعها الثالثة يف األعراف وطه والشعراء       

أن                       بسورة الواقعـة و    إنا ملغرمون                 زاد مهزة يف          وكذلك                      األعراف وحقق اهلمزتني    
    .أءنا ، ءأن              مع التحقيق                فقرأمها باالستفهام           بسورة نونكان ذا مال 

  ءاهللا                   سورة يونس ولفظي              موضعي   ءاآلن       نعام و            سورة األ          موضعي ءاذكرين      وأما
  .                                      بيونس والنمل فله فيها التسهيل واإلبدال 

        وأسـكن    ءاياِته َواهللا   :                                                    روى إشباع هاء الضمري اليت وقعت بني متحركني حنو           •
  ألقهف            بالشورى   ونؤته منها                   بسورة النساء    ونوله ونصله                         بسورة آل عمران ،      يؤده

يرضه                              بسوريت األعراف والشعراء وقصر جهأر و               بسورة النوريتقه و            بسورة النمل 
  .                        يف سورة الزمر ومل يشبعهالكم

                اهلمـز واهلـاء      :                                                              يظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف احللق الستة وهم           •
                                                                                  والعني واحلاء والغني واخلاء وأدغم النون الساكنة والتنوين بال غنـة يف الـالم              

                                       إال إذا اجتمعت الياء النـون أو                                                            والراء ويدغم بغنة يف النون وامليم والواو والياء       
 .دنيا ، صنوان  :                              الواو والنون يف كلمة واحدة حنو 
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  يـس والقـرآن                                 حيث أتى وأدغم النون يف       اختذمت وأخذمت                             أدغم التاء يف الذال يف      
  .                     من سوريت يس والقلمونون والقلم

               موضعي سـورة  وأعمى                    يف سورة التطفيف    بل ران                     يف سورة األنفال     رمى      أمال   •
                                    حيث أتى وأمال أيـضا الـراء         أدرى                         باإلسراء وأمال الفعل   نأى    ومهزة        اإلسراء

                                                                                   واهلمزة من الفعل رأى إذا وقع بعدمها متحرك وأمال الراء فقط إذا وقع بعدمها              
  .رءا كوكبا ، رءاه ، رءا الشمس  :          ساكن  حنو 

                    بسورة القيامـة    سدى               بسورة طه و   سوى                كما أنه أمال      هار                        وأمال يف سورة التوبة     
       .                حال الوقف عليهما

   .         موضعه                                      سكن ياءات اإلضافة وفتح بعضها وكل مفصل يف أ •
     :                              بعض الكلمات اليت خالف فبها حفصا

    .             بسورة اإلخالصهزؤا وكفؤا                                 قرأ هزوا باهلمز على الواو حيث وقع  •
  .خطْوات              أسكن الطاء من  •
  .                      يف الكهف والطالق وال غرينكُرا       ضم كاف  •
    .تلَّقف                               وطه والشعراء قرأ بتشديد الالم           يف األعرافتلقف •
   .                 قرأ بتشديد الذال كرون تذَّ •

    . رؤف            بدون مد اهلمز رؤوف     قرأ •
           بـسورة   يهدي به اهللا من اتبع رضوانه                                قرأها بضم الراء سوى      رضوان •

    .      املائدة
  .         حيث جاء البيوت             قرأ بكسر باء •
    .                 باالختالس واإلسكاننعما    قرأ  •
  .                           سوى مواضع مبينة يف مواضعهاتاملْي               بتخفيف الياء امليِّت    قرأ  •
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  .  زكرياء               باهلمز مع املد  زكريا   قرأ •
  . ومبيَّناتمبيَّنة         بالفتح      ِّ    ومبيِّناتمبيِّنة     قرأ •
  .                       بكسر الغني والعني والشنييوخاِش  يونيون ِعيوب الِعالِغ    قرأ  •
  .             وبعد الراء        النون        بألف بعد   قرأكم مكانتهم عشرياتكم مكانت •
 .لولؤ         فقرأها ؤلؤل                        أبدل اهلمزة األوىل من كلمة  •
  .          بضم امليممتم ومتنا    قرأ    •
 اًومثـود               والعنكبوت   داًوعادا ومثو              والفرقان   اًأال إن مثود                          نون كلمة مثود يف هود       •

    . فما أبقىاًومثود           والنجم وقد
                ومل يكـسرها يف                                 يوسف ولقمان والـصافات               الياء يف         بكسر ينياُب           قرأ كلمة    •

    .   هود
    .                      يف الكهف ويس بضم السنيُسدا    قرأ  •
  حيث جاء البيوت رأ بكسر باءق •


