سورة الحجرات
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
َّ ِ
ّْموا بَػ ْي َن يَ َد ِي اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه
ين آ ََمنُوا ََل تُػ َقد ُ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ

ّْموا  :الباقوف]
َّموا :يعقوب ] َ
َ
[َل تُػ َقد ُ
[َل تُػ َقد ُ

َّموا)
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح التاء والقاؼ والداؿ اؼبشددة َ(َل تَػ َقد ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ (آمنوا) واندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ (آمنوا)
َواتَّػ ُقوا اللَّهَ
قالوف

إِ َّف اللَّه س ِم ِ
يم (ٔ)
َ َ ٌ
يع َعل ٌ

قالوف

َّ ِ
ت النَّبِ ّْي وََل تَجهروا لَهُ بِالْ َقو ِؿ َكج ْه ِر بػ ْع ِ
َصواتَ ُكم فَػو َؽ صو ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
َ
ض أَ ْف تَ ْحػبَ َ
ْ َ َ
ين آ ََمنُوا ََل تَػ ْرفَػ ُعوآ أ ْ َ ْ ْ َ ْ
يَآ أَيُّػ َها الذ َ
َ ْ َُ
أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم ََل تَ ْش ُع ُرو َف (ٕ)
[ النيبء~  :نافع ] [ النيب  :الباقوف]

قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ النيبء باؽبمز مد متصل ٍب الدوري بدوف نبز (النيب) وعلى قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة
على قصر اؼبنفصل وقرأ النيبء باؽبمز مد متصل ٍب ابن كثًن بالصلة حبذؼ اؽبمزة (النيب) على صر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وباؽبمزة (النيبء~) ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وحبذؼ اؽبمزة (النيب)
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل وباؽبمزة (النيبء~)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وباؽبمزة (النيبء~) وقصر البدؿ (آمنوا)

ض أَ ْف) ٍب لو السكت ُب (لِبَػ ْع ٍ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وحبذؼ اؽبمزة (النيب) وعلى التحقيق ُب (لِبَػ ْع ٍ
ض أَ ْف)

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وباؽبمزة (النيبء~) ووجهي البدؿ التوسط والطوؿ ُب (آمنوا)
وؿ اللَّ ِه أُولَئِ َ َّ ِ
َّ ِ
َصواتَػ ُهم ِع ْن َد ر ُس ِ
ين ْامتَ َح َن اللَّهُ قُػلُوبَػ ُه ْم لِلتَّػ ْق َوى
ين يَػغُضُّو َف أ ْ َ ْ
ك الذ َ
َ
إِ َّف الذ َ
قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (التقوى) ٍب الكسائي أماؿ ُب (التقوى)
ٍب ورش با لفتح والتقليل ُب (للتقوى) وطوؿ اؼبتصل ٍب خلف باإلمالة ُب (التقوى)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِ
يم (ٖ)
ل َُه ْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب ورش برتقيق راء ُب (مغفرة)
ٍب خلف بال غنة (مغفرةٌ َوأجر) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َّ ِ
ك ِمن ورآ ِء الْحجر ِ
ات أَ ْكثَػ ُرُه ْم ََل يَػ ْع ِقلُو َف (ٗ)
ين يُػنَ ُ
إِ َّف الذ َ
ادونَ َ ْ َ َ ُ ُ َ
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[اغبجر ِ
ْ ِ
ات  :الباقوف]
[اغبُ َجَرات :أبو جعفر ] ُْ ُ َ

قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
(اغبجر ِ
ات)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بفتح اعبيم من ُْ َ َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب ِ
(م ْن َوَرآ ِء)

ج إِل َْي ِه ْم لَ َكا َف َخ ْيػ ًرا ل َُه ْم
َول َْو أَنػَّ ُه ْم َ
صبَػ ُروا َحتَّى تَ ْخ ُر َ
(ولو أهنم)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب ضبزة بضم اؽباء ُب ُ
(إليهم) والتحقيق ُب ْ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

(ولو أهنم)
(ولو اَهنم) ورقق راء (خًنا) ٍب خلف بالسكت ُب ْ
ٍب ورش بالنقل ُب َ
واللَّه غَ ُف ِ
يم (٘)
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف
ِِ
يآ أَيػُّها الَّ ِذين آَمنُوا إِ ْف جآء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍأ فَػتَبػيَّػنُوا أَ ْف تُ ِ
صيبُوا قَػ ْوًما بِ َج َهال ٍَة فَػتُ ْ ِ
ين ()ٙ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ ْ
صب ُحوا َعلَى َما فَػ َعلْتُ ْم نَادم َ
......... .وارتاح أمشال
الدليل من الشاطبية :
وفيها وربت الفتح قل (فتثبتوا ) من الثبت والغًن البياف تبدَل
[فتثبتوا  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [فتبينوا  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بالثاء بدؿ الباء وبالباء بدؿ الياء والتاء بدؿ النوف ( فتثبتوا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جاءكم)
ٍب خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جآءكم) وقرأ فتثبتوا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ (فتبينوا) على قصر البدؿ
ٍب خلف اماؿ (جاءكم) وقرأ (فتثبتوا)
ٍب ورش وجهي البدؿ التوسط والطوؿ ُب (آمنوا)
َوا ْعلَ ُموآ أ َّ
وؿ اللَّ ِه
َف فِي ُك ْم َر ُس َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل بالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
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ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ػَ إِلَػ ْػي ُك ُم ِْ
يمػػا َف َوَزيػَّنَػػهُ فِػػي قُػلُػػوبِ ُك ْم َوَكػ َّػرَ إِلَػ ْػي ُك ُم الْ ُك ْفػ َػر
لَػ ْػو يُيػ ُ
اَ َ
ػيع ُك ْم فػػي َكثي ػ ٍر مػ َػن ْاِ َْم ػ ِر لَ َعن ػتُّ ْم َولَكػ َّػن اللػػهَ َحبَّػ َ
صيَا َف
سو َؽ َوال ِْع ْ
َوالْ ُف ُ
ِ
ُّم) ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ُب (اإليباف) وبالنقل ُب (اَلَمر)
قالوف ٍب السوسي ْ
(اْل َْم ِر لَ َعنت ْ

ٍب خلف بالسكت ُب (اَلأمر) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
الر ِ
اش ُدو َف ()ٚ
ك ُه ُم َّ
أُولَئِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ض ًًل ِم َن اللَّ ِه َونِ ْع َمةً
فَ ْ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (ونعمة) وقفا
ِ
ِ
يم ()ٛ
يم َحك ٌ
َواللَّهُ َعل ٌ
قالوف
ِ ِِ
ِِ
َصلِ ُحوا بَػ ْيػنَػ ُه َما
ين اقػْتَتَػلُوا فَأ ْ
َوإِ ْف طَآئ َفتَاف م َن ال ُْم ْؤمن َ
قػػالوف علػػى توسػػط اؼبتصػػل ٍب السوسػػي أبػػدؿ اؽبمػػزة واوا (اؼبػػومنٌن) علػػى توسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو أبػػو جعفػػر ٍب ورش
على طوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنٌن) ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل
ِ
ِ َِّ ِ
يء إِلَى~ أ َْم ِر اللَّ ِه
فَِإ ْف بَػغَ ْ
ت إِ ْح َد ُ
اه َما َعلَى ْاُِ ْخ َرى فَػ َقاتلُوا التي تَػ ْبغي َحتَّى تَف َ
[تفيء إىل  :بتسهيل الثانية :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس] [ تفيء إىل  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبالتسهيل (تَِفيءَ إِ َىل) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ورويس
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبالتحقيق ُب اؽبمزتٌن واندرج معو عاصم
ٍب روح على قصر اؼبنفصل وبالتحقيق ُب اؽبمزتٌن
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالتسهيل وقلل (إحدانبا) وأماؿ (اْلخرى)
ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وبالتسهيل وقلل (إحدانبا) وأماؿ (اْلخرى)
ٍب ضبزة أماؽبما (إحدانبا)و(اْلخرى) وبالسكت على (اْلخرى)
ٍب خالد باإلمالة (إحدانبا)و(اْلخرى) والتحقيق ُب (اْلخرى)
ٍب الكسائي أماؽبما على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب خلف السكت على السكت مع اإلمالة
ٍب ورش بالتسهيل وفتح (إحدانبا) وتقليل (اْلخرى) ٍب ورش تقليلهما
ت فَأَصلِحوا بػيػنَػهما بِالْع ْد ِؿ وأَق ِ
ْسيُوا
فَِإ ْف فَآ َء ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وانػدرج معػو ضبػزة بوجػو التحقيػق ُب (وأقسػطوا) ٍب ضبػزة علػى طػوؿ
اؼبتصل وبتسهيل (وأقسطوا)
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ِِ
ين ()ٜ
إِ َّف اللَّهَ يُ ِح ُّ
َ ال ُْم ْقسي َ

قالوف

ِ
َخ َويْ ُك ْم
َصلِ ُحوا بَػ ْي َن أ َ
إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َف إِ ْخ َوةٌ فَأ ْ
ِ
َخ َويْ ُك ْم  :الباقوف]
ْ
[إخ َوت ُك ْم  :يعقوب] [أ َ

قالوف ٍب يعقوب قرأ كسر اؽبمزة وأسكن اػباء وأبدؿ الياء تاء مكسورة (فَأ ِ
إخوتِكم)
َصل ُحوا بػَ ْ َ
ْ
ٌن َ
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا ُب (اؼبومنوف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر

َواتَّػ ُقوا اللَّهَ ل ََعلَّ ُك ْم تُػ ْر َح ُمو َف (ٓٔ)

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
يآ أَيُّػها الَّ ِذين آَمنوا ََل يسخر قَوـ ِمن قَػوٍـ عسػى أَ ْف ي ُكونُػوا خيػػرا ِمػ ْنػهم وََل نِسػاء ِمػن نِ ٍ
سػى أَ ْف يَ ُك َّػن َخ ْيػ ًػرا
َ َ
َ
سػآء َع َ
َْ ً ُ ْ َ َ ٌ ْ َ
َ َُ َ ْ َ ْ ٌ ْ ْ َ َ
ِم ْنػ ُه َّن
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل ووقف ّٔاء السكت على (منهنو)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف بالصلة
ٍب الكسائي أماؿ (عسى) معا
ٍب ورش على قصر البدؿ (آمنوا) وفتح (عسى) معا ورقق راء (خًنا)
ٍب خلف باإلمالة ُب (عسى) معا وبال غنة ُب (أَ ْف يَ ُكونُوا) و(أَ ْف يَ ُك َّن)
ٍب خالد باإلمالة ُب (عسى) معا وبغنة ُب (أَ ْف يَ ُكونُوا) و(أَ ْف يَ ُك َّن)

ٍب ورش (ٖ) أوجو البدؿ مع اليائي (توسط البدؿ مع التقليل ٍب طوؿ البدؿ وعليو الفتح ٍب التقليل) ورقق راء (خًنا)

َوََل تَػل ِْم ُزوآ أَنْػ ُفس ُك ْم َوََل تَػنَابَػ ُزوا بِ ْاَِلْ َق ِ
اب
َ

الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا

إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[تَػ ْل ُمُزوا  :يعقوب] [تَػ ْل ِمزوا  :الباقوف][وآل تَّنابزوا  :البزي وصال مع اؼبد اؼبشبع][ وَل تَػنَابزوا  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو قنبل وأبو جعفر
ٍب البزي باؼبد الالزـ على التاء (وَل تّنابزوا )
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على النقل (معو ضبزة)
ٍب ضبزة وقف على السكت (باْللقاب)
إذا وصلت باآلية بعدىا للسوسي اإلدغاـ ُب الباء بالباء (اْللقاب بيس)
بِْئ ِ
اَيم ِ
اف
سو ُؽ بَػ ْع َد ِْ َ
س اَل ْس ُم الْ ُف ُ
َ
قالوف ٍب ضبزة بالنقل والسكت على (اإليباف) ٍب ورش قرأ (بيس) مع (ٖ) البدؿ والنقل ُب (اإليباف)
ٍب السوسي قرأ (بيس) والتحقيق ُب (اإليباف) واندرج معو أبو جعفر
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َف (ٔٔ)
َ فَأُولَئِ َ
َم يَػتُ ْ
َوَم ْن ل ْ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وأدغم الباء ُب الفاء (يتب فأولئك) واندرج معو الكسائي
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وأدغم الباء ُب الفاء (يتب فأولئك) خبلف عنو
يآ أَيػُّها الَّ ِذين آَمنوا ِ ِ ِ
ض الظَّ ّْن إِثْ ٌم
اجتَنبُوا َكث ًيرا م َن الظَّ ّْن إِ َّف بَػ ْع َ
َ َُ ْ
َ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ وترقيق راء (كثًنا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم راء (كثًنا)
ٍب وجهي ورش للبدؿ التوسط ٍب الطوؿ ُب (آمنوا)
ضا
َوََل تَ َج َّ
ض ُك ْم بَػ ْع ً
َ بَػ ْع ُ
سوا َوََل يَػ ْغتَ ْ
سُ

الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)

[وَل~ َّذبسسوا  :البزي مع اؼبد اؼبشبع ] [ َوََل َذبَ َّس ُسوا  :الباقوف]

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو قنبل وأبو جعفر ٍب البزي باؼبد والتشديد (وَل َّذبسسوا) وبالصلة
ِ
أَيُ ِح ُّ
َح َم أَخ ِيه َم ْيتًا فَ َك ِرْهتُ ُمو ُ
َح ُد ُك ْم أَ ْف يَأْ ُك َل ل ْ
َأَ
(وميتا) لدى اْلنعاـ واغبجرات خد
دليل الشاطبية ْ :

[مْيتًا  :الباقوف]
[ميّْتًا  :نافع وأبو جعفر ورويس ] َ
َ
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قالوف قرأ بتشديد الياء (ميّتا) بالتشديد وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو رويس

(ميتػػا) بالسػػكوف وانػػدرج معػػو ابػػن عػػامر وعاصػػم وخػػالد والكسػػائي وروح وخلػػف
ٍب دوري أيب عمػػرو ق ػرأ بسػػكوف اليػػاء ْ
العاشر
ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة (يَا ُك َل َغبْ َم) مع إدغاـ الالـ بالالـ

َح ُد ُك ْم أَ ْف)
ٍب خلف بال غنة النوف الساكنة مع الياء ُب (أَ ْف يَأْ ُك َل) وبالتحقيق ُب (أ َ

َح ُد ُك ْم أَ ْف) وتشديد (ميّتا)
ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب (أ َ
َح ُد ُك ْم أَ ْف) وتشديد (ميّتا) وبإبداؿ اؽبمزة ألفا (يَا ُك َل)
ٍب أبو جعفر بالصلة على قصرىا ُب (أ َ
(ميتا) وصلة اؽباء ُب (أخيو)
ٍب ابن كثًن بالصلة وبسكوف ْ

َح ُد ُك ْم أَ ْف)
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (أ َ

َح ُد ُك ْم أَ ْف) بإبداؿ اؽبمزة ألفا (يَا ُك َل)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب (أ َ
َح ُد ُك ْم أَ ْف)و بال غنة ُب (أَ ْف يَأْ ُك َل)
ٍب خلف بالسكت ُب (أ َ

َواتَّػ ُقوا اللَّهَ
قالوف

إِ َّف اللَّه تَػ َّو ِ
يم (ٕٔ)
َ ٌ
اب َرح ٌ

قالوف

َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْػثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَػبَائِ َل لِتَػ َع َارفُوا
يَآ أَيُّػ َها الن ُ

الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا

إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[لتَّعارفوا  :البزي وصال ووقفا ] [لِتَػ َع َارفُوا  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ثم دوري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (أنثى)
ٍب السوسي بإدغاـ الالـ بالالـ (قبائل لتعارفوا) مع تقليل (أنثى)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو قنبل وأبو جعفر ثم البزي بتشديد التاء وصال ووقفا (لتَّعارفوا) وبالصلة
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم ثم دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب (أنثى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ ُب (أنثى) ثم قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح ُب (أنثى) ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (أنثى)

ٍب خالد باإلمالة ُب (أنثى) ثم خلف باإلمالة ُب (أنثى) وبال غنة ُب (ذَ َك ٍر َوأُنْػثَى)و( ُش ُعوبًا َوقَػبَائِ َل)
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إِ َّف أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْػ َقا ُك ْم
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم ورش بالتقليل ُب (أتقاكم)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (أتقاكم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
يم َخبِ ٌير (ٖٔ)
إِ َّف اللَّهَ َعل ٌ
ِ
يم َخبِ ًٌن) ورقق راء (خبًن) ورش وصال
قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء التنوين عند اػباء ( َعل ٌ

ِ
اب آ ََمنَّا
قَالَت ْاَِ ْع َر ُ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلعراب) مع (ٖ) البدؿ (آمنا) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلعراب)
قُل ل ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َول ََّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
يما ُف فِي قُػلُوبِ ُك ْم
َم تُػ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوآ أ ْ
ْ ْ
اَ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإليباف) ٍب خالد بالتحقيق ُب (اإليباف)
ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة واوا (تومنوا) مع (ٖ) البدؿ ُب (اإليباف)
ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة واوا (تومنوا) ومعو أبو جعفر .
ِ
يعوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ ََل يَلِ ْت ُك ْم ِم ْن أَ ْع َمالِ ُك ْم َش ْيئًا
َوإِ ْف تُي ُ
[َل يألِْت ُكم  :أبو عمرو ويعقوب وأبدؿ اؽبمزة السوسي ] [ َل يَلِْت ُكم  :الباقوف]

قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب خلف بالتحقيق ُب ( ِم ْن أ َْع َمالِ ُك ْم) ووقف على (شيئا) باغبذؼ واإلبداؿ (شيا) و(شيّا)
ٍب خلف بالسكت ُب ( ِم ْن أ َْع َمالِ ُك ْم) وعليو الوجهٌن ُب شيئا
ٍب ورش وجهي التوسط والطوؿ ُب اللٌن ُب (شيئا)
ٍب قالوف بالصلة زاندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب دوري قػرأ بزيػادة نبػزة سػاكنة بعػد اليػاء (َل يػألتكم) وانػدرج معػو يعقػوب ٍب السوسػي قػرأ بزيػادة نبػزة سػاكنة بعػد اليػاء
وأبدؿ اؽبمزة ألفا (َل يالتكم)
إِ َّف اللَّه غَ ُف ِ
يم (ٗٔ)
َ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف
ِ َّ ِ
ِِ
ِ ِ
اه ُدوا بِأ َْم َوالِ ِه ْم َوأَنْػ ُف ِس ِه ْم فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه
َم يَػ ْرتَابُوا َو َج َ
ين آ ََمنُوا باللَّه َوَر ُسوله ثُ َّم ل ْ
إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َف الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش مع قصر البدؿ (آمنوا) وأبدؿ نبزة واوا (اؼبومنوف) واندرج معو السوسي
ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ نبزة واوا (اؼبومنوف)
ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
الص ِ
ادقُو َف (٘ٔ)
ك ُه ُم َّ
أُولَئِ َ
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قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
السماو ِ
ِِ ِ
ات َوَما فِي ْاِ َْر ِ
ض
قُ ْل أَتُػ َعلّْ ُمو َف اللَّهَ بدين ُك ْم َواللَّهُ يَػ ْعلَ ُم َما في َّ َ َ
(قل أتعلموف) وعليو النقل والسكت ٍب السوسي أدغم (يعلم ما)
قالوف ٍب خلف على التحقيق ْ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب ورش بالنقل ُب (قُ َل اَتعلموف) و(اَلَرض)

(قل أتعلموف) وعليو النقل ُب (اْلرض) ٍب السكت ُب (اْلرض)
ٍب خلف على السكت ْ
ٍ ِ
ِ
يم ()ٔٙ
َواللَّهُ ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
قالوف ٍب ورش وجهي اللٌن ُب (شيء) التوسط والطوؿ ٍب خلف بالسكت ُب (شيء)
 ولورش توسط شيء وعليو ثالثة أوجو مد عارض السكوف ُب (عليم وعلى الطوؿ ُب شيء الطوؿ ُب عليم )َسلَ ُموا
يَ ُمنُّو َف َعلَْي َ
ك أَ ْف أ ْ

َسلَ ُموا)
َسلَ ُموا) ٍب خلف بالسكت ُب (أَ ْف أ ْ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (أَ ْف أ ْ

قُ ْل ََل تَ ُمنُّوا َعلَ َّي إِ ْس ًَل َم ُك ْم
قالوف

اف إِ ْف ُك ْنتم ِ ِ
ب ِل اللَّهُ يم ُّن َعلَي ُكم أَ ْف َه َدا ُكم لِ ْ ِْليم ِ
ين ()ٔٚ
ُْ َ
َ
َُ ْ ْ
صادق َ
ْ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب ضبزة باإلمالة (ىداكم) والسكت ُب (لإليباف) ٍب خالد بالتحقيق واإلمالة ُب (لإليباف) ٍب
قالوف بالصػلة علػى القصػر ُب ( َعلَ ْػي ُك ْم أَ ْف) وانػدرج معػو ابػن كثػًن وأبػو جعفػر ٍب قػالوف علػى التوسػط ُب ( َعلَ ْػي ُك ْم أَ ْف) ٍب
ورش علػػى ط ػػوؿ الص ػػلة (عل ػػيكم أف) و(ٗ) أوج ػػو ف ػػتح (ىػػداكم) وعلي ػػو القص ػػر والط ػػوؿ ُب الب ػػدؿ (لاليب ػػاف ) ٍب ورش
بالتقليل ُب (ىداكم) وعليو التوسط والطوؿ ُب البدؿ (لاليباف )
(عليكم أف) مع اإلمالة ُب (ىداكم)
ٍب خلف بالسكت (لإليباف) وعليو السكت ُب
ْ
السماو ِ
ِ َّ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض
َ َّ َ َ
إ َّف اللهَ يَػ ْعلَ ُم غَْي َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (واَلرض) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
واللَّهُ ب ِ
ص ٌير بِ َما تَػ ْع َملُو َف ()ٔٛ
َ َ
دليل الشاطبية  :وُب (يعملوف) دـ
[يعملوف  :ابن كثًن َ][ ْتع َملُو َف  :الباقوف]

قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تعملوف) ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة (يعملوف) ٍب ورش قرأ بتاء اػبطاب (تعملوف) وترقيق الراء ُب
(بصًن)

(ؽ )

سورة ّؽ
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قالوف واندرج اعبميع.وسكت عليو أبو جعفر من غًن تنفس
آف الْم ِج ِ
ِ
يد) ( ّؽ)ٔ:
َوالْ ُق ْر َ
(القراف)
قالوف ٍب ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذؼ اؽبمزة َ
ِ
ِ
ِ
يَ ( ّؽ)ٕ:
اء ُه ْم ُم ْن ِذ ٌر ِم ْنػ ُه ْم فَػ َق َ
اؿ الْ َكاف ُرو َف َه َذا َش ْيءٌ َعج ٌ
بَ ْل َعجبُوآ أَ ْف َج َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل مع الصلة
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جآءىم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على توسط (شيء) وعلى الطوؿ ست حركات مع ترقيق الراء ُب (منذر)و(الكافروف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (جاءىم) والسكت على (شيء)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وعلى وجو التحقيق ُب (شيء) وإمالة (جاءىم)
ك َر ْج ٌع بَِعي ٌد ( ّؽ)ٖ:
أَإِذَا ِم ْتػنَا َوُكنَّا تُػ َراباً ذَلِ َ
[أئذا  :قالوف وابو عمرو وأبو جعفر  :بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وورش وابن كثًن ورويس بالتسهيل من غًن إدخاؿ
وىشاـ بالتحقيق مع اإلدخاؿ وعدمو والباقوف  :بالتحقيق من غًن إدخاؿ][ ِمْتنا  :نافع وحفص وضبزة والكسائي
وخلف العاشر ] [ ُمْتنا  :الباقوف]
قالوف بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وكسر ميم (متنا)
ٍب أبو عمرو بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وضم ميم (متنا)
ٍب ورش بتسهيل اؽبمزة الثانية وكسر ميم (متنا)
ٍب ابن كثًن بتسهيل اؽبمزة الثانية وضم ميم (متنا) واندرج معو(رويس)
ٍب ىشاـ بتحقيق اؽبمزتٌن مع إدخاؿ ألف بينهما وضم ميم (متنا)
ٍب ىشاـ بالتحقيق بدوف إدخاؿ وضم ميم (متنا) واندرج معو( روح)
ٍب حفص بالتحقيق وكسر ميم (متنا) واندرج معو (ضبزة والكسائي وخلف)
قَ ْد علِمنا ما تَػ ْنػ ُقص ْاَِر ِ
ِ ِ
ظ ( ّؽ)ٗ:
اب َح ِفي ٌ
ض م ْنػ ُه ْم َوع ْن َدنَا كتَ ٌ
ُ ْ ُ
َ َْ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالنقل على (اْلرض) ٍب ضبزة بالسكت على (اْلرض)
يج ( ّؽ)٘:
ْح ّْق ل ََّما َجآ َء ُه ْم فَػ ُه ْم فِي~ أ َْم ٍر َم ِر ٍ
بَ ْل َك َّذبُوا بِال َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ (جآءىم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب(جآءىم) وعلى الطوؿ باؼبنفصل واؼبتصل .
وج ( ّؽ)ٙ:
اها َوَما ل ََها ِم ْن فُػ ُر ٍ
أَفَػلَ ْم يَػ ْنظُُروآ إِلَى َّ
الس َمآ ِء فَػ ْوقَػ ُه ْم َك ْي َ
اها َوَزيػَّنَّ َ
ف بَػنَػ ْيػنَ َ
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قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف
بالصلة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
و ْاَِرض م َد ْدنَاها وأَلْ َقيػنَا فِيها رو ِ
يج) ( ّؽ)ٚ:
اس َي َوأَنْػبَْتػنَا فِ َيها ِم ْن ُك ّْل َزْو ٍج بَ ِه ٍ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلرض) ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض)
تَػب ِ
ص َرةً َو ِذ ْك َرى لِ ُك ّْل َع ْب ٍد ُمنِ ٍ
يَ) ( ّؽ)ٛ:
ْ

قالوف
ٍب أبو عمرو باإلمالة (ذكرى) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش برتقيق الراء ُب (تبصرة) وتقليل (ذكرى) وجها واحدا ْلهنا رائية
ٍب خلف بال غنة عند التنوين مع الواو (تَػب ِ
صَرةً َوِذ ْكَرى) وأماؿ (ذكرى)
ْ
ونَػ َّزلْنا ِمن َّ ِ
ِ
َ الْح ِ
ِ ٍ
صيد ( ّؽ)ٜ:
الس َمآء َمآ ًء ُمبَ َاركاً فَأَنْػبَْتػنَا بِه َجنَّات َو َح َّ َ
َ َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبالعنة ُب (جن ٍ
ب)
َّات َو َح َّ
َ
ات لَها طَلْع نَ ِ
ِ ٍ
ضي ٌد ( ّؽ)ٔٓ:
َوالنَّ ْخ َل بَاس َق َ ٌ
قالوف
ِِ ِ
وج ( ّؽ)ٔٔ:
َحيَػ ْيػنَا بِ ِه بَػلْ َدةً َم ْيتاً َك َذلِ َ
ِرْزقاً للْعبَاد َوأ ْ
ك الْ ُخ ُر ُ

[ َميّْتا  :أبو جعفر ] [ َمْيتا  :الباقوف]
قالوف ٍب أبو جعفر بتشديد الياء ُب (ميّتا)
ود ( ّؽ)ٕٔ:
ت قَػ ْبػلَ ُه ْم قَػ ْو ُـ نُ ٍ
اب َّ
الر ّْ
َك َّذبَ ْ
س َوثَ ُم ُ
وح َوأ ْ
َص َح ُ
اب) ٍب قالوف بالصلة
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (نُ ٍ
وح َوأ ْ
َص َح ُ
وعا ٌد وفِرعو ُف وإِ ْخوا ُف ل ٍ
ُوط ( ّؽ)ٖٔ:
َ َ َ ْ َْ َ َ
اد َوفِْر َع ْو ُف)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َو َع ٌ
الرسل فَح َّق و ِع ِ
ِ
يد ( ّؽ)ٔٗ:
َوأ ْ
اب ْاَِيْ َكة َوقَػ ْو ُـ تُػبَّ ٍع ُكلّّ َك َّذ َ
َص َح ُ
ب ُّ ُ َ َ َ
[ وعيدي  :ورش وصال ويعقوب ُب اغبالٌن ] [ وعيد  :الباقوف] دليلة ُب الشعراء و ص( اْليكة) [ أصحاب اْليكة :
قرأىا اعبميع كحفص]
قالوف ٍب يعقوب بالياء ُب (وعيدي) وقفا ووصال ٍب ورش بالنقل (اَلَيكة) أسقط اؽبمزة ونقل حركتها إىل الالـ (لَيكة)
ويبدأ ّٔا بالـ مفتوحة (لَيكة) أو بألف الوصل معها (الَيكة) وجهاف ،ووعيدي بالياء وصال وحذفها وقفا
ٍب خلف بالسكت (اْليكة)
س ِمن َخل ٍْق ج ِد ٍ
ِ
يد ( ّؽ)ٔ٘:
َ
أَفَػ َعيِينَا بِالْ َخل ِْق ْاِ ََّو ِؿ بَ ْل ُه ْم في ل َْب ٍ ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن ٍب أبو جعفر بالصلة وباإلخفاء بالنوف مع اػباء (من
خلق) ٍب ورش بالنقل ُب (اَلوؿ) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلوؿ)
اِنْسا َف ونَػعلَم ما تُػوس ِو ِ ِ
ِ
سهُ
َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
س به نَػ ْف ُ
قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن (نعلم ما) ٍب ورش بالنقل ُب (اإلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ونَحن أَقػْرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد ( ّؽ)ٔٙ:
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
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قالوف ٍب ابن كثًن بصلة (إليو)
إِ ْذ يػتَػلَ َّقى الْمتَػلَ ّْقي ِ
اف َع ِن الْيَ ِمي ِن و َع ِن الشّْم ِ
اؿ قَ ِعي ٌد ( ّؽٔٚ:
ُ َ
َ
َ
َ

قالوف

ما يػل ِْف ُ ِ
ِ ِ
يَ َعتِي ٌد ( ّؽ)ٔٛ:
َ َ
ظ م ْن قَػ ْو ٍؿ إََِّل لَ َديْه َرق ٌ
ٍ
ٍ
قالوف ٍب ابن كثًن مع صلة (لديو) ٍب ورش بالنقل ُب (قوؿ إَل) ٍب خلف بالسكت على السكن اؼبفصوؿ (قوؿ إَل)
ِ
ت ِم ْنهُ تَ ِحي ُد ( ّؽ)ٜٔ:
َو َجآ َء ْ
ْح ّْق ذَلِ َ
ك َما ُك ْن َ
ت َس ْك َرةُ ال َْم ْوت بِال َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ابن كثًن مع صلة (منو)
ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل ُب (جاءت) ٍب ابن ذكواف بإمالة (جاءت)
ٍب أبو عمرو باإلدغاـ الصغًن ُب التاء بالسٌن (جاءت سكرة) واندرج معو الكسائي
ٍب خلف العاشر باإلدغاـ الصغًن ُب التاء بالسٌن (جاءت سكرة) وبإمالة (جاءت)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وباإلمالة ُب (جآءت) مع إدغاـ التاء بالسٌن (جاءت سكرة)
ونُِف َخ فِي ال ُّ ِ
ك يػوـ الْو ِع ِ
يد ( ّؽ)ٕٓ:
َ
صوِر ذَل َ َ ْ ُ َ
قالوف

ت ُك ُّل نَػ ْف ٍ
س َم َع َها َسآئِ ٌق َو َش ِهي ٌد ( ّؽ)ٕٔ:
َو َجآ َء ْ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ (جاءت) واندرج معو خلف العاشر
ٍب خلف أماؿ (جاءت) مع طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب ( َسآئِ ٌق َو َش ِهي ٌد)
ٍب خالد أماؿ (جاءت) مع طوؿ اؼبتصل وبغنة ُب ( َسآئِ ٌق َو َش ِهي ٌد)
ش ْفنا ع ْن َ ِ
ِ
ص ُر َؾ الْيَػ ْو َـ َح ِدي ٌد ( ّؽ)ٕٕ:
لَ َق ْد ُك ْن َ
ت فِي غَ ْفلَ ٍة م ْن َه َذا فَ َك َ َ َ
ك غيَآ َء َؾ فَػبَ َ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو أىل التوسط ُب اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ي َعتِي ٌد ( ّؽ)ٕٖ:
َوقَ َ
اؿ قَ ِرينُهُ َه َذا َما لَ َد َّ
قالوف ٍب السوسي مع اإلدغاـ الكبًن باؽباء (قرينو ىذا)
أَل ِْقيا فِي جهنَّم ُك َّل َك َّفا ٍر َعن ٍ
يد ( ّؽ)ٕٗ:
َ
ََ َ

قالوف ٍب ورش مع تقليل (كفار) ٍب أبو عمرو مع إمالة (كفار) واندرج معو دوري الكسائي
َمنَّ ٍاع لِلْ َخ ْي ِر ُم ْعتَ ٍد ُم ِر ٍ
يَ ( ّؽ)ٕ٘:
قالوف
الش ِد ِ
َّ ِ
َّ ِ ِ
آخر فَأَل ِْقيَا ُ فِي ال َْع َذ ِ
اب َّ
يد) ( ّؽ)ٕٙ:
الذي َج َع َل َم َع الله إلَهاً َ َ
قالوف ثم ابن كثًن مع صلة (فألقياه)
ٍب ورش على القصر والتوسط والطوؿ ُب مد البدؿ (آخر)
آخَر )
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ (إِ َؽباً َ
ًلؿ ب ِع ٍ
اؿ قَ ِرينُهُ ربَّػنَا مآ أَطْغَيتهُ ول ِ
يد ( ّؽ)ٕٚ:
قَ َ
َك ْن َكا َف ِفي َ
ض ٍ َ
ُْ َ
َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ت إِلَي ُكم بِالْو ِع ِ
اؿ َل تَ ْختَ ِ
يد ( ّؽ)ٕٛ:
قَ َ
ص ُموا لَ َد َّ
ي َوقَ ْد قَد ْ
َّم ُ ْ ْ َ
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قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب الالـ (قاؿ َل) وفيو ثالثة أوجو اؼبد
ي ومآ أَنَا بِظَ ًَّلٍـ لِلْعبِ ِ
يد) ( ّؽ)ٕٜ:
َما يُػبَد ُ
َ
َّؿ الْ َق ْو ُؿ لَ َد َّ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع تغليظ الالـ ُب (ظالـ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل بدوف تغليظ ُب (ظالـ)
ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن بالالـ ُب (القوؿ لدي) وفيو ثالثة أوجو القصر والتوسط والطوؿ
يػوـ نَػ ُق ُ ِ
وؿ هل ِمن م ِز ٍ
ِ
يد ( ّؽ)ٖٓ:
َْ َ
َّم َه ِل ْامتَلْت َوتَػ ُق ُ َ ْ ْ َ
وؿ ل َج َهن َ

دليلو من الشاطبية  :يقوؿ بياء إذ صفا
دليلو من الدرة  :ونوف يقوؿ إد
[يقوؿ  :نافع وشعبة ][ نقوؿ  :الباقوف]
قالوف وقرأ بياء الغيبة (يوـ يقوؿ) واندرج معو ورش وشعبة ٍب ابن كثًن بنوف العظمة (يوـ نقوؿ)
ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب الالـ (نقوؿ عبهنم)
ت الْجنَّةُ لِلْمت َِّقين غَيػر ب ِع ٍ
وأُ ْزلَِف ِ
يد ( ّؽ)ٖٔ:
َ ُ َ َْ َ
َ
قالوف ٍب ورش برتقيق راء (غًن)
اب ح ِف ٍ
ِ
يظ ( ّؽ)ٖٕ:
َه َذا َما تُ َ
وع ُدو َف ل ُك ّْل أ ََّو ٍ َ
دليلو من الشاطبية ُب سورة ص  :وُب يوعدوف دـ حال وبقاؼ دـ
[يوعدوف  :ابن كثًن ] [ توعدوف  :الباقوف]
وع ُدو َف) ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة (ما يوعدوف )
قالوف قرأ بتاء اػبطاب ُب ( َما تُ َ
َْ ُمنِ ٍ
َ َو َجآءَ بَِقل ٍ
الر ْح َم َن بِالْغَْي ِ
يَ ( ّؽ)ٖٖ:
َم ْن َخ ِش َي َّ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل ٍب ابن ذكواف باإلمالة ُب (جاءت) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (جاءت) مع طوؿ اؼبتصل ٍب أبو جعفر باإلخفاء (من خشي) على توسط اؼبتصل
إذا وصلت باآلية اليت بعدىا (منيب ادخلوىا) كسر التنوين وصال  :أبو عمرو وعاصم وابن ذكواف وضبزة ويعقوب
وضمو الباقوف
ا ْد ُخلُوها بِس ٍ ِ
ك يػوـ الْ ُخلُ ِ
ود ( ّؽ)ٖٗ:
ًلـ َذل َ َ ْ ُ
َ َ
قالوف
شآءُو َف فِ َيها َولَ َديْػنَا َم ِزي ٌد ( ّؽ)ٖ٘:
ل َُه ْم َما يَ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ثالثة أوجو البدؿ ُب (يشاءوف) واندرج معو ضبزة على وجو القصر
ُب البدؿ ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وَكم أ َْهلَ ْكنَا قَػبػلَهم ِمن قَػر ٍف هم أَ َش ُّد ِم ْنػهم بيْشاً فَػنَػ َّقبوا فِي الْبِ ِ
ًلد َه ْل ِم ْن َم ِح ٍ
يص) ( ّؽ)ٖٙ:
ُ
ُْ َ
ْ ُْ ْ ْ ُْ
َ ْ
دليل الشاطبية  :وبعد نبز القطع صلها لورشهم
قالوف ٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب (ىم أشد) ٍب خلف بالسكت ُب (ىم أشد) ٍب
ورش بالصلة ست حركات
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إِ َّف فِي ذَلِ َ ِ ِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد ( ّؽ)ٖٚ:
َْ أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َم ْن َكا َف لَهُ قَػل ٌ

(وىو) ٍب ابن كثًن بضم اؽباء ُب (وىو) ٍب ورش بتقليل (لذكرى) مع ضم اؽباء ُب (وىو)ٍب
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ُب ْ
(وىو) واندرج معو خالد والكسائي وخلف
أبو عمرو أماؿ (لذكرى) وسكن اؽباء ٍب خلف أماؿ (لذكرى) وضم اؽباء ُ
(قلب أو ) وأماؿ (لذكرى)
العاشر ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ٌ
ولَ َق ْد َخلَ ْقنَا َّ ِ
سنَا ِم ْن لُغُ ٍ
وب ( ّؽ)ٖٛ:
ض َوَما بَػ ْيػنَػ ُه َما فِي ِست َِّة أَيَّ ٍاـ َوَما َم َّ
الس َم َاوات َو ْاِ َْر َ
َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلرض) ٍب خلف بالسكت ُب (اَلرض) وبال غنة بالتنوين مع الواو (أَيَّ ٍاـ َوَما) ٍب خالد
بالسكت ُب (اَلرض) والغنة ُب (أَيَّ ٍاـ َوَما)
س َوقَػ ْبل الْغُر ِ
الش ْم ِ
ك قَػ ْب َل طُلُو ِع َّ
وب ( ّؽ)ٖٜ:
اصبِ ْر َعلَى َما يَػ ُقولُو َف َو َسبّْ ْح بِ َح ْم ِد َربّْ َ
فَ ْ
َ ُ
قالوف واندرج اعبميع ما عدا السوسي ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن بالقاؼ والكاؼ ُب (ربك قبل)
السج ِ
ِ َّ
ود ( ّؽ)ٗٓ:
سبّْ ْحهُ َوأَ ْدبَ َار ُّ ُ
َوم َن الل ْي ِل فَ َ
دليلو من الشاطبية  :واكسروا أدبار إذ فاز دخلال
[ وإدبار  :نافع وابن كثًن وضبزة وأبو جعفر وخلف العاشر ] [ وأدبار  :الباقوف]
قالوف وقرأ (إدبار) بكسر اؽبمزة واندرج معو ورش وضبزة وأبو جعفر وخلف العاشر ٍب أبو عمرو قرأ (وأدبار) بفتح اؽبمزة
واندرج معو الباقوف ما عدا ابن كثًن ٍب وابن كثًن قرأ (إدبار) بكسر اؽبمزة مع صلة اؽباء ُب (فسبحو)
ِ
ِ
اد ِمن م َك ٍ
وْ ِ
اف قَ ِر ٍ
يَ ( ّؽ)ٗٔ:
استَم ْع يَػ ْو َـ يُػنَاد ال ُْمنَ ْ َ
َ
دليلو من الشاطبية ُب باب ياءات الزوائد  :وباليا ينادي قف دليال خبلف
[ يناد  :حذؼ الياء وصال اعبميع واما ُب الوقف فأثبتها  :يعقوب  ،وابن كثًن خبلف عنو وحذفها الباقوف وىو الوجو
الثاين َلبن كثًن ]
[ اؼبناد  :إثبات الياء وصال  :لنافع وأيب عمرو وأيب جعفر ،ومطلقا َ :لبن كثًن ويعقوب وباغبذؼ مطلقا :للباقٌن]
قالوف (يناد)حذؼ الياء وصال اعبميع  ،خال وجو َلبن كثًن ويعقوب إذا وقفا على يناد بإثبات الياء وقفا
ٍب ورش بإثبات الياء ُب (اؼبنادي) وصال واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر وابن كثًن ويعقوب إَل أف ابن كثًن ويعقوب
أثبتا الياء ُب اؼبنادي وقفا ووصال .
وج ( ّؽ)ٕٗ:
ك يَػ ْو ُـ الْ ُخ ُر ِ
يَػ ْو َـ يَ ْس َمعُو َف َّ
الص ْي َحةَ بِالْ َح ّْق ذَلِ َ
قالوف
يت وإلَينَا ِ
المص ُير (ؽ )ٖٗ:
نح ِي ونُ ِم ُ
نح ُن ْ
إِنّا ْ
قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب النوف (كبن كبي) لورش ترقيق راء (اؼبصًن ) وصال
ك َح ْش ٌر َعلَْيػنَا يَ ِس ٌير) ( ّؽ)ٗٗ:
يَػ ْو َـ تَ َ
ض َع ْنػ ُه ْم ِس َراعاً ذَلِ َ
ش َّق ُق ْاِ َْر ُ

َّق  :الباقوف]
َّق  :نافع وابن كثًن وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب] [ تَ َشق ُ
[ تشَّق ُ
قالوف وتشديد الشٌن ُب (تشَّقَّق ) واندرج معو ابن عامر ويعقوب
ٍب قالوف بالصلة وتشديد الشٌن ُب (تشَّقَّق ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب شعبة بتخفيف الشٌن ٍب ورش بالنقل ُب (اَلرض) ورقق راء (سراعا) ووصال راء (يسًن)
ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض) وفخم راء (سراعا)
نَ ْح ُن أَ ْعلَ ُم بِ َما يَػ ُقولُو َف
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قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن باؼبيم مع الباء (أعلم دبا)
ت َعلَْي ِه ْم بِ َجبَّا ٍر
َوَمآ أَنْ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب دوري أيب عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (جبار)
ٍب قالوف بالصلة على القصر باؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم)
ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب ُ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جبار) واندرج معو دوري الكسائي ٍب قالوف على التوسط والصلة ٍب
(عليهم)
ورش قلل (جببار ) ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب ُ
اؼ و ِع ِ
ِ ِ
يد ( ّؽ)ٗ٘:
فَ َذ ّْك ْر بالْ ُق ْرآف َم ْن يَ َخ ُ َ

[ وعيدي  :ورش وصال ويعقوب ُب اغبالٌن ] [ وعيد  :الباقوف]
قالوف ٍب يعقوب قرأ (وعيدي ) بالياء وقفا ووصال بسورة الذاريات وقرأ ورش بالياء ُب (وعيدي) وصال فقط ٍب خلف
(بالقراف)
(م ْن َىبَ ُ
بال غنة ُب النوف مع الياء َ
اؼ) ٍب ابن كثًن حذؼ اؽبمزة ونقل حركتها إىل ما قبلها َ
سورة الذاريات

الذا ِري ِ
ات ذَ ْرواً) (الذاريات)ٔ:
(و َّ َ
َ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الذا ِري ِ
ات َذ ْرواً) ولو ثالثة أوجو دبد اْللف مدا مشبعا وباإلدغاـ احملض
(و َّ َ
قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ التاء ُب الذاؿ َ
ويندرج معو ضبزة ّٔذا الوجو ٍب التوسط والقصر والروـ ولو على القصر اَلختالس .
فَالْح ِام ِ
ًلت ِوقْراً (الذاريات)ٕ:
َ
قالوف
فَالْجا ِري ِ
ات يُ ْسراً (الذاريات)ٖ:
َ َ

[ يُ ُسرا  :أبو جعفر ] [ يُ ْسرا  :الباقوف]
قالوف ٍب أبو جعفر قرأ (يُ ُسرا) بضم الياء والسٌن
سم ِ
ات أ َْمراً (الذاريات)ٗ:
فَال ُْم َق ّْ َ
قالوف
وع ُدو َف لَص ِ
اد ٌؽ (الذاريات)٘:
إِنَّ َما تُ َ
َ

قالوف
ّْين ل ََواقِ ٌع (الذاريات)ٙ:
َوإِ َّف الد َ
قالوف
السمآ ِء ذَ ِ
ات الْحب ِ
ك (الذاريات)ٚ:
ُُ
َو َّ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
إِنَّ ُكم ل َِفي قَػو ٍؿ م ْختَلِ ٍ
ف (الذاريات)ٛ:
ْ ُ
ْ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ك (الذاريات)ٜ:
ك َع ْنهُ َم ْن أُفِ َ
يُػ ْؤفَ ُ
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ِ
ك) والتحقيق غبمزة اندرج مع قالوف
قالوف ٍب ضبزة وقف بالنقل ُب ( َم ُن اُف َ
(من أفك) ٍب ابن كثًن لو الصلة ُب (عنو)
ٍب خلف وقف بالسكت ُب ْ
ِ
ك)
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (يوفك) مع النقل ُب ( َم ُن اُف َ
(من أفك) واندرج معو أبو جعفر
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة واوا (يوفك) مع التحقيق ُب ْ
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الكاؼ بالقاؼ (إفك قتل)ِ
اصو َف (الذاريات)ٔٓ:
قُت َل الْ َخ َّر ُ
قالوف
ٍ
ِ
َّ ِ
اهو َف (الذاريات)ٔٔ:
ين ُه ْم في غَ ْم َرة َس ُ
الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
يَ ْسأَلو َف أَيَّا َف يَػ ْو ُـ الدّْي ِن (الذاريات)ٕٔ:
قالوف

يَػ ْو َـ ُه ْم َعلَى النَّا ِر يُػ ْفتَػنُو َف (الذاريات)ٖٔ:

قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم ورش قلل (النار ) ثم أبو عمرو أماؿ كلمة (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ذُوقُوا فِ ْتػنَتَ ُك ْم َه َذا الَّ ِذي ُك ْنتُ ْم بِ ِه تَ ْستَػ ْع ِجلُو َف (الذاريات)ٔٗ:
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِ َّف الْمت َِّق ِ
َّات وعُي ٍ
ٍ
وف (الذاريات)ٔ٘:
ين في َجن َ ُ
ُ َ
[ ِ
وعيوف  :ابن كثًن وابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي ] [ وعُيُوف  :الباقوف]
قالوف قرأ بضم العٌن (وعي ٍ
وف) وادرج معو ورش وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر
َ ُُ
ٍب ابن كثًن بكسر العٌن ُب (وعِيوف) واندرج معو ابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي
ٍ
وف) وكسر العٌن ُب ِ
َّات وعي ٍ
(وعيوف)
(جن َ ُُ
ٍب خلف بال غنة ُب َ
ِِ
اه ْم َربػُّ ُه ْم
ين َمآ آتَ ُ
آخذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف على التوسط والصلة

اى ْم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (آتَ ُ

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى قصر البدلٌن (آخذين)و(آتاىم) وفتح اليائي (آتاىم) ثم ضبزة باإلمالة (آتاىم)

ٍب ورش ثالثة أوجو البدلٌن مع اليائي وىي  :توسط البدؿ مع التقليل ٍب الطوؿ مع الفتح ٍب التقليل .
إِنَّػهم َكانُوا قَػبل ذَلِ َ ِ ِ
ين (الذاريات)ٔٙ:
ُْ
ك ُم ْحسن َ
َْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َكانُوا قَلِيًلً ِم َن اللَّْي ِل َما يَػ ْه َجعُو َف (الذاريات)ٔٚ:

قالوف
َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَػ ْغ ِف ُرو َف (الذاريات)ٔٛ:
َوبِ ْاِ ْ
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قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ثم ورش مع التقليل ُب (باْلسحار) وترقيق الراء ُب (يَ ْستَػ ْغ ِفُرو َف)
ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب (وبِ ْاْل ْ ِ
َس َحا ِر ).
(وبِ ْاْل ْ
َس َحار )واندرج معو دوري الكسائي ثم ضبزة بالسكت على َ
َ
ِ
ِ
لسائ ِل َوال َْم ْح ُروـ) (الذاريات)ٜٔ:
َوفِي~ أ َْم َوالِ ِه ْم َح ّّق لِ َّ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ات لِل ِِ
َوفِي ْاِ َْر ِ
ين (الذاريات)ٕٓ:
ْموقن َ
ض آيَ ٌ ُ
قالوف ٍب ورش ثالثة أوجو البدؿ قصر وتوسط وطوؿ وبالنقل ُب (اَلرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
َوفِي~ أَنْػ ُف ِس ُك ْم
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
أَفًَل تُػب ِ
ص ُرو َف (الذاريات)ٕٔ:
ْ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء (تبصروف)
وفِي َّ ِ
وع ُدو َف (الذاريات)ٕٕ:
الس َمآء ِرْزقُ ُك ْم َوَما تُ َ
َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
الس َمآ ِء َو ْاِ َْر ِ
َح ّّق ِمثْ َل َمآ أَنَّ ُك ْم تَػ ْن ِي ُقو َف (الذاريات)ٕٖ:
فَػ َوَر ّْ
ب َّ
ض إِنَّهُ ل َ

مثل  :الباقوف]
[مثل  :شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ َ
ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وحفص
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
(مثل ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وقرأ برفع الالـ ُ
(مثل )
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وربقيق (اْلرض) قرأ برفع الالـ ُ
(مثل) ومد اؼبتصل ست حركات والنقل ُب (اْلرض)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبنصب الالـ َ
(مثل)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالسكت على (اْلرض) وقرأ برفع الالـ ُ
ِ
يث َ ِ ِ ِ
ين (الذاريات)ٕٗ:
َه ْل أَتَ َ
اؾ َح ِد ُ
يم ال ُْم ْك َرم َ
ض ْيف إبْػ َراه َ
الشاطبية  :وفيها وُب نص النساء ثالثة أواخر (إبراىاـ) َلح وصبَّال
ومع آخر اْلنعاـ حرفا براءة أخًنا وربت الرعد حرؼ تنزَل
وُب مرمي والنحل طبسة أحرؼ وآخر ما ُب العنكبوت ُمنَػَّزَل

اْلوَل
وُب النجم والشورى وُب الذاريات واؿ حديد ويرِوي ُب امتحانو َّ
ووجهاف فيو َلبن ذكواف ىهنا .
[ إبراىاـ  :ىشاـ] [ إبراىيم  :الباقوف]
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قالوف ٍب ىشاـ قرأ (إبراىاـ) ٍب السوسي أدغم الثاء بالضاد ِ
ضي ِ
ف)
(حد ُ
يث َ ْ
َ
اؾ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ (أَتَ َ
اؾ)
اؾ) والفتح ٍب ورش على التقليل ُب (أَتَ َ
(ىل اَتَ َ
ٍب ورش بالنقل َ
(ىل أتاؾ) واإلمالة ُب (أتاؾ)
ٍب خلف بالسكت ْ
إِ ْذ َد َخلُوا َعلَْي ِه فَػ َقالُوا َسًلماً

قالوف أظهر الذاؿ عند الداؿ (إذ دخلوا) ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء (عليو)
ٍب أبو عمرو بإدغاـ الذاؿ بالداؿ ُب (إِ ْذ َد َخلُوا) واندرج معو ابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العاشر

ًلـ قَػ ْوٌـ ُم ْن َك ُرو َف (الذاريات)ٕ٘:
قَ َ
اؿ َس ٌ
ِ
وقصر وفوؽ الطور شاع تنػزَل
كسرهُ وسكونو ٌ
الشاطبية ُب سورة ىود  :ىنا قاؿ (س ْل ٌم ) ُ
ِ
الـ  :الباقوف]
[س ٌ
[س ْل ٌم  :ضبزة والكسائي ] َ
قالوف قرأ (سالـ) واندرج اعبميع إَل :
ٍب ضبزة قرأ ِ
(س ْل ٌم) واندرج معو الكسائي
غ إِلَى~ أ َْهلِ ِه فَ َجآءَ بِ ِع ْج ٍل َس ِمي ٍن (الذاريات)ٕٙ:
فَػ َرا َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وأماؿ (فجاء) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب ضبزة أماؿ (فجآء) مع طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
اؿ أََل تَأْ ُكلُو َف (الذاريات)ٕٚ:
فَػ َق َّربَهُ~ إِل َْي ِه ْم قَ َ

إليهم  :ضبزة ويعقوب ] [ إلي ِهم  :الباقوف]
[ ُ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم السوسي بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تاكلوف) ٍب قالوف بالصلة
ٍب أبو جعفر بالصلة بإبداؿ اؽبمزة ألفا ُب (تاكلوف)
(إليهم) بضم اؽباء على قصر اؼبنفصل
ٍب يعقوب قرأ ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل مع الصلة

(إليهم) بضم اؽباء على طوؿ اؼبنفصل .
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبإبداؿ اؽبمزة ألفا ُب (تاكلوف) ثم ضبزة قرأ ُ
س ِم ْنػ ُه ْم ِخي َفةً
فَأ َْو َج َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم الكسائي أماؿ (خيفة) وقفا ثم قالوف بالصلة (واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر)
شرو ُ بِغُ ٍ
ًلـ َعلِ ٍ
يم (الذاريات)ٕٛ:
قَالُوا َل تَ َخ ْ
ف َوبَ َّ ُ

(وبَشَُّروهُ )
قالوف ثم ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب َ
ت امرأَتُه فِي ٍ
ِ
يم (الذاريات)ٕٜ:
ت َو ْج َه َها َوقَال ْ
ص َّك ْ
فَأَقْػبَػلَ ِ ْ َ ُ
ص َّرة فَ َ
َ
َت َع ُجوٌز َعق ٌ
قالوف
اؿ ربُّ ِ
ِِ
ك
قَالُوا َك َذلك قَ َ َ
اؿ ربُّ ِ
قالوف ثم السوسي بإدغاـ الكاؼ بالقاؼ ( َك َذلِ ِ
ك)
ك قَ َ
اؿ) وإدغاـ الالـ بالراء (قَ َ َ
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ِ
إِنَّهُ هو ال ِ
يم (الذاريات)ٖٓ:
َُ َ
يم ال َْعل ُ
ْحك ُ

قالوف ثم السوسي بإدغاـ اؽباء باؽباء ُب (إِنَّوُ ُى َو )

اؿ فَ َما َخيْبُ ُك ْم أَيػُّ َها ال ُْم ْر َسلُو َف (الذاريات)ٖٔ:
قَ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ( َخطْبُ ُك ْم أَيػُّ َها) ٍب قالوف على توسط الصلة ُب ( َخطْبُ ُك ْم أَيػُّ َها)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( َخطْبُ ُك ْم أَيػُّ َها)
ٍب خلف بالسكت على ميم اعبمع الذي بعدىا نبزة قطع ُب ( َخطْبُ ُك ْم أَيػُّ َها)
ٍ ِ
ِ
ين (الذاريات)ٖٕ:
قَالُوآ إِنَّآ أُ ْرسلْنَا إِلَى قَػ ْوـ ُم ْج ِرم َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
لِنُػ ْر ِس َل َعلَْي ِه ْم ِح َج َارةً ِم ْن ِطي ٍن (الذاريات)ٖٖ:
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) واندرج معو يعقوب .
ٍب ضبزة بضم اؽباء ُب ُ
ِ
ك لِل ِ
ين (الذاريات)ٖٗ:
ْم ْس ِرف َ
س َّوَمةً ع ْن َد َربّْ َ ُ
ُم َ

قالوف

ِ ِ
ِِ
ين (الذاريات)ٖ٘:
فَأَ ْخ َر ْجنَا َم ْن َكا َف ف َيها م َن ال ُْم ْؤمن َ

قالوف ثم ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنٌن ) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ٍ ِ
ِ
ِِ
ين) (الذاريات)ٖٙ:
فَ َما َو َج ْدنَا ف َيها غَْيػ َر بَػ ْيت م َن ال ُْم ْسلم َ
قالوف ثم ورش برتقيق الراء ُب (غًن)
ِ
ِِ
ِ
يم) (الذاريات)ٖٚ:
ين يَ َخافُو َف ال َْع َذ َ
َوتَػ َرْكنَا ف َيهآ آيَةً للَّذ َ
اب ْاَِل َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ واندرج معو ضبزة بوجو النقل ُب (اْلليم)
ٍب ضبزة على السكت ُب (اْلليم) ٍب ورش على وجو توسط البدؿ (آية) ٍب على وجو الطوؿ ُب (آية).
وفِي موسى~ إِ ْذ أَرسلْنَا ُ إِلَى فِر َعو َف بِس ْليَ ٍ
اف ُمبِي ٍن (الذاريات)ٖٛ:
َْ
َ ُ َ
ْ ْ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر ويعقوب ٍب ابن كثًن على صلة اؽباء ُب (أ َْر َس ْلنَاهُ )
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع الفتح ُب (موسى) ٍب لورش مع التقليل
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل والتقليل ُب (موسى)
ٍب دوري أيب عمرو بالتقليل ُب (موسى) وعلى التوسط باؼبنفصل
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (إِ ْذ أ َْر َسلْنَاهُ) واإلمالة ُب (موسى) وطوؿ اؼبنفصل
ٍب خلف بالسكت (إِ ْذ أ َْر َس ْلنَاهُ) واإلمالة ُب (موسى)
ٍب الكسائي على التوسط واإلمالة ُب (موسى) واندرج معو خلف العاشر .
اؿ س ِ
ِِ
اح ٌر أ َْو َم ْجنُو ٌف (الذاريات)ٖٜ:
فَػتَػ َولَّى بُِرْكنه َوقَ َ َ
(ساحر َف اَو)
قالوف ٍب ورش على الفتح ُب (توىل) وترقيق راء (ساحر) وبالنقل
ُ
(ساحر َف اَو)
ٍب ورش على التقليل ُب (توىل) وترقيق الراء ُب (ساحر) والنقل
ُ
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(ساحر اَو) واإلمالة (فتوىل).
ٍب ضبزة أماؿ (فتوىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب خلف بالسكت
ٌ
ِ
ود ُ فَػنَب ْذنَ ِ
يم) (الذاريات)ٗٓ:
فَأ َ
َخ ْذنَا ُ َو ُجنُ َ َ ُ
اه ْم في الْيَ ّْم َو ُه َو ُمل ٌ
جعفر][وىو  :الباقوف]
[وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو
ْ
ُ
(وىو)
قالوف بسكوف اؽباء ُب ْ
(وىو) ٍب ورش بضم اؽباء ُب ُ
اى ْم ) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالسكوف ُب اؽباء (وىو) والصلة ُب (فَػنَبَ ْذنَ ُ
(وىو)
اى ْم ) وضم اؽباء ُ
َخ ْذنَاهُ ( والصلة دبيم اعبمع ُب (فَػنَبَ ْذنَ ُ
ٍب ابن كثًن بالصلة باؽباء ُب (فَأ َ
ِ
وفِي َع ٍ
يم (الذاريات)ٗٔ:
اد إِ ْذ أ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم ّْ
الر َ
َ
يح ال َْعق َ
ِ
ِ
ِ
يح  :الباقوف]
[علَْيه ُم ّْ
[علَْيػ ُه ُم ّْ
[علَْيهم ّْ
يح  :ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر] َ
يح  :أبو عمرو ] َ
َ
الر َ
الر َ
الر َ
يح )
(علَْي ِه ِم ّْ
قالوف ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم ُب َ
الر َ
يح ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ويعقوب
(علَْيػ ُه ُم ّْ
ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم َ
الر َ
ٍب ورش بالنقل ُب ( َع ِ
اد ِف اِذَ اَ ْر َسلْنَا)
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب ( َع ٍ
اد إِ ْذ أ َْر َسلْنَا) سكتاف
إذا وصلت باَلية التالية (العقيم) مع (ما) للسوسي إدغاـ اؼبيم مع اؼبيم .
الرِم ِ
يم (الذاريات)ٕٗ:
ت َعلَْي ِه إََِّل َج َعلَْتهُ َك َّ
َما تَ َذ ُر ِم ْن شيء أتَ ْ
قالوف ٍب ابن كثًن مع صلة (عليو)
(ش ْي ٍء ( وبالنقل ُب (شيء اتت) ٍب ورش على الطوؿ فيو
ٍب ورش على توسط اللٌن ُب َ
(ش ْي ٍء)
ٍب ضبزة بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ َ
ٍ
ت)
ٍب خلف السكت ُب (شيء) على السكت ُب َ
(ش ْيء أَتَ ْ
ود إِ ْذ قِي َل ل َُه ْم تَ َمتػَّعُوا َحتَّى ِحي ٍن (الذاريات)ٖٗ:
َوفِي ثَ ُم َ

[ قيل  :باإلمشاـ  :ىشاـ والكسائي ورويس ][وبالياء اػبالصة  :الباقوف]
ِ
ِ
يل ) واندرج معو الكسائي
يل َؽبُ ْم ) ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب (ق َ
قالوف ٍب لو الصلة ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب الالـ (ق َ
ورويس .
الص ِ
اع َقةُ َو ُه ْم يَػ ْنظُُرو َف (الذاريات)ٗٗ:
َخ َذتْػ ُه ُم َّ
فَػ َعتَػ ْوا َع ْن أ َْم ِر َربّْ ِه ْم فَأ َ
[الص ِ
اع َقةُ  :الباقوف]
[الص ْع َقةُ  :الكسائي ] َّ
َّ
(الص ْع َقةُ) حبذؼ اْللف وسكوف العٌن
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم الكسائي قرأ َّ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
(ع َن اَْم ِر )
ٍب السوسي بإدغاـ الراء بالراء ُب (أ َْم ِر َرّّْٔ ْم ( ثم ورش بالنقل ُب َ
(ع ْن أ َْم ِر )
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ َ
فَما استيَ ُ ِ ِ
ِ
ين (الذاريات)ٗ٘:
َ َْ
اعوا م ْن قيَ ٍاـ َوَما َكانُوا ُم ْنتَص ِر َ
ِ
ٍ
قالوف ٍب خلف بال غنة مع الواو (قيَاـ َوَما )
وح ِم ْن قَػ ْب ُل
َوقَػ ْو َـ نُ ٍ
وقوـ  :الباقوف]
وقوـ  :أبو عمرو وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ ُ
[ َ
(وقَػ ْوِـ)واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
(وقَػ ْوَـ ) ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؼبيم َ
قالوف قرأ بفتح اؼبيم من َ
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ِِ
ين (الذاريات)ٗٙ:
إِنػَّ ُه ْم َكانُوا قَػ ْوماً فَاسق َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
السمآء بػنَػيػنَاها بِأَي ٍد وإِنَّا لَم ِ
وسعُو َف (الذاريات)ٗٚ:
َو َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب خلف بال غنة بالواو (بِأَيْ ٍد َوإِنَّا (
و ْاَِرض فَػر ْشناها فَنِعم الْم ِ
اه ُدو َف (الذاريات)ٗٛ:
َ ْ َ َ َ َ َْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل على (اْلرض) ٍب ضبزة بالسكت على (اْلرض)
َوِم ْن ُك ّْل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْي ِن ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َف (الذاريات)ٜٗ:
[تَ َذ َّكُرو َف  :حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [تَ َّذ َّكُرو َف  :الباقوف]
قرأ قالوف بتشديد الذاؿ ُب (تَ َّذ َّكُرو َف) وبسكوف ميم اعبمع
ٍب حفص بالتخفيف الذاؿ (تَ َذ َّكُرو َف) واندرج معو خالد على التحقيق ُب (شيء) والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش وجهاف على توسط وطوؿ اللٌن (شيء) وتشديد الذاؿ ُب ( تَ َّذ َّكُرو َف)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء) وزبفيف الذاؿ (تَ َذ َّكُرو َف)
ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء ُب التنوين عند اػباء ( َش ْي ٍء َخلَ ْقنَا)
فَ ِف ُّروآ إِلَى اللَّ ِه
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش بطوؿ اؼبنفصل مع ترقيق الراء (ففروا)
ٍب ضبزة بطوؿ اؼبنفصل مع تفخيم الراء
ِ ِ
ين (الذاريات)٘ٓ:
إِنّْي لَ ُك ْم منْهُ نَذ ٌير ُمبِ ٌ
قالوف ٍب ورش برتقيق راء ( نَ ِذ ٌير) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بالصلة باؼبيم وصلة اؽباء ُب (منو)
آخ َر
َوَل تَ ْج َعلُوا َم َع اللَّ ِه إِلَهاً َ
آخَر) ضبزة
قالوف ٍب ورش على قصر البدؿ والنقل ويندرج معو ُب وجو النقل على(إِ َؽباً َ
آخَر)
آخَر ) ٍب خلف بالسكت على (إِ َؽباً َ
ٍب ضبزة وجو التحقيق على (إِ َؽباً َ
البدؿ(آخَر )
(آخَر ) ٍب لو الطوؿ ُب
َ
ٍب ورش على توسط البدؿ ُب َ
ِ ِ
ين (الذاريات)٘ٔ:
إِنّْي لَ ُك ْم منْهُ نَذ ٌير ُمبِ ٌ
قالوف ٍب ورش برتقيق راء ( نَ ِذ ٌير) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بالصلة باؼبيم و صلة اؽباء ُب (منو)
وؿ إََِّل قَالُوا س ِ
ك َمآ أَتَى الَّ ِذين ِم ْن قَػ ْبلِ ِهم ِم ْن ر ُس ٍ
اح ٌر أ َْو َم ْجنُو ٌف (الذاريات)ٕ٘:
َك َذلِ َ
َ
ْ َ
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف بالتوسط والصلة
وؿ اََِّل) و (س ِ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق راء (ساحر) وبالنقل (رس ٍ
احٌر اَْو)
َ
َُ
ِ
وؿ إََِّل) و ِ
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (رس ٍ
ٍ ِ
(ساحٌر أ َْو)
(ر ُسوؿ إََّل) و َ
َ
َُ
(ساحٌر أ َْو) ٍب خلف بالسكت َ
اص ْوا بِ ِه
أَتَػ َو َ
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قالوف

بَ ْل ُه ْم قَػ ْوٌـ طَاغُو َف (الذريات)ٖ٘:

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَػتػو َّؿ عنػهم فَمآ أَنت بِملُ ٍ
وـ (الذريات)٘ٗ:
َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ثم قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثم قالوف بالقصر والصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل والصلة
ِِ
َوذَ ّْك ْر فَِإ َّف ّْ
ين (الذريات)٘٘:
الذ ْك َرى تَػ ْنػ َف ُع ال ُْم ْؤمن َ
ِِ
ِِ
ٌن ) ٍب ورش بتقليل ( ّْ
ٌن )
الذ ْكَرى) وأبدؿ اؽبمزة واوا (الْ ُمومن َ
قالوف ٍب أبو جعفر وأبدؿ اؽبمزة واوا (الْ ُمومن َ
ٍب دوري أيب عمرو بإمالة ّْ
(الذ ْكَرى ) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف
ِِ
ٍب السوسي أماؿ ( ّْ
ٌن )
الذ ْكَرى) وأبدؿ اؽبمزة واوا (الْ ُمومن َ
اِنْس إََِّل لِيػ ْعب ُد ِ
وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
وف (الذريات)٘ٙ:
ت الْج َّن َو ْ َ َ ُ
ََ
ِ
ِ
س)
س) ٍب ضبزة بالسكت على َ( ْاْلنْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل َ( ْاْلنْ َ
مآ أُ ِري ُد ِم ْنػهم ِمن ِرْز ٍؽ ومآ أُ ِري ُد أَ ْف يي ِْعم ِ
وف (الذريات)٘ٚ:
ََ
ُْ ْ
َ
ُ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على التوسط وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل (واندرج معو خالد) ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب الواو ( ِرْزٍؽ َوَما )
ِ ِ
ين (الذريات)٘ٛ:
إِ َّف اللَّهَ ُه َو َّ
الرَّزا ُؽ ذُو الْ ُق َّوة ال َْمت ُ

قالوف ثم السوسي بإدغاـ اؽباء باؽباء (اللَّوَ ُى َو )
ِِ
َصحابِ ِهم فًَل يستَػ ْع ِجلُ ِ
ين ظَلَ ُموا ذَنُوباً ِمثْل ذَنُ ِ
وف (الذريات)ٜ٘:
وب أ ْ َ ْ َ ْ
فَِإ َّف للَّذ َ
َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثم ورش بتغليظ الالـ ُب (ظَلَ ُموا )
ِ ِ
ِِ
وع ُدو َف (الذريات)ٙٓ:
ين َك َف ُروا م ْن يَػ ْوم ِه ُم الَّ ِذي يُ َ
فَػ َويْ ٌل للَّذ َ
[يػَ ْوِم ِه ِم الَّ ِذي  :أبو عمرو ويعقوب ] [يػَ ْوِم ُه ُم الَّ ِذي  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر] [يػَ ْوِم ِه ُم الَّ ِذي :الباقوف]
قالوف بكسر اؽباء وضم اؼبيم (يػَ ْوِم ِه ُم الَّ ِذي) ٍب أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم ُب (يػَ ْوِم ِه ِم الَّ ِذي) واندرج معو يعقوب
ٍب خلف بال غنة مع الياء ِ
(م ْن يػَ ْوِم ُه ُم) ومع ضم اؼبيم واؽباء (يػَ ْوِم ُه ُم الَّ ِذي)
ٍب خالد مع الغنة ومع ضم اؼبيم واؽباء (يػَ ْوِم ُه ُم الَّ ِذي) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر.
سورة اليور

َواليُّوِر (اليور)ٔ:
قالوف
وكِتَ ٍ
اب َم ْسيُوٍر (اليور)ٕ:
َ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

قالوف
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شوٍر (اليور)ٖ:
فِي َر ٍّؽ َم ْن ُ

قالوف

والْبػ ْي ِ
ت ال َْم ْع ُموِر (اليور)ٗ:
َ َ
قالوف

الس ْق ِ
وع (اليور)٘:
ف ال َْم ْرفُ ِ
َو َّ
قالوف

َوالْبَ ْح ِر ال َْم ْس ُجوِر (اليور)ٙ:
قالوف
ك ل ََواقِ ٌع (اليور)ٚ:
اب َربّْ َ
إِ َّف َع َذ َ
قالوف
َما لَهُ ِم ْن َدافِ ٍع (اليور)ٛ:
قالوف

الس َماءُ َم ْوراً (اليور)ٜ:
ور َّ
يَػ ْو َـ تَ ُم ُ

قالوف ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل
وتَ ِسير ال ِ
اؿ َس ْيراً (اليور)ٔٓ:
ْجبَ ُ
َ ُ
(وتَ ِس ًُن )و(سًنا)
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب َ
فَػويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (اليور)ٔٔ:
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
ٍ
ِ
قالوف ٍب خلف بال غنة بالياء ُب (فَػ َويْ ٌل يػَ ْوَمئذ (
َّ ِ
ين ُه ْم فِي َخ ْو ٍ
ض يَػل َْعبُو َف (اليور)ٕٔ:
الذ َ
قالوف ٍب خلف بال غنة بالياء ُب ( َخ ْو ٍ
ض يػَْل َعبُو َف)
ِ
َّم َد ّعاً (اليور)ٖٔ:
يَػ ْو َـ يُ َدعُّو َف إلَى نَا ِر َج َهن َ
قالوف ٍب ورش مع التقليل ُب (نَا ِر ) أبو عمرو أماؿ ُب كلمة (نَا ِر) واندرج معو دوري الكسائي
ِِ
َّار الَّتِي ُك ْنتُ ْم بِ َها تُ َك ّْذبُو َف (اليور)ٔٗ:
َهذ الن ُ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
أَفَ ِسحر َه َذآ أ َْـ أَنْػتُم َل تُػب ِ
ص ُرو َف (اليور)ٔ٘:
ْ ْ
ٌْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على الصلة والتوسط
ٍب خالد على التحقيق ُب (أ َْـ أَنْػتُ ْم) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب خلف على السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ (أ َْـ أَنْػتُ ْم ) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش وعلى طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراءات ُب (أَفَ ِسحر )و(تُػب ِ
صُرو َف) وبالنقل ُب (أ ََـ اَنْػتُ ْم)
ٌْ ْ
صبِ ُروا َس َوآءٌ َعلَْي ُك ْم
اصبِ ُروآ أ َْو َل تَ ْ
اصلَ ْو َها فَ ْ
ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل
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صِِبُوا)
اصِِبُوا) و(تَ ْ
(اصلَ ْوَىا) وترقيق الراءات ُب (فَ ْ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبتغليظ الالـ ُب ْ
إِنَّ َما تُ ْج َزْو َف َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف (اليور)ٔٙ:

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِ َّف الْمت َِّقين فِي جن ٍ
َّات َونَ ِع ٍ
يم (اليور)ٔٚ:
َ
ُ َ
ٍ
ِ
(جنَّات َونَعي ٍم)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب الواو َ
ِ
ْج ِح ِ
يم (اليور)ٔٛ:
اه ْم َربُّػ ُه ْم َوَوقَ ُ
ين بِ َما آتَ ُ
اه ْم َربُّػ ُه ْم َع َذ َ
اب ال َ
فَاك ِه َ
[فكهٌن  :أبو جعفر ] [ فاكهٌن  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
اى ْم ) واندرج معو خلف العاشر
و(وَوقَ ُ
ٍب الكسائي أماؿ (آتَ ُ
اى ْم ( َ
ٍب ورش على قصر البدؿ وفتح (آتاىم)و(وقاىم) ٍب توسطو للبدؿ مع التقليل ٍب الطوؿ على الفتح ٍب الطوؿ على
التقليل
اى ْم )
و(وَوقَ ُ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وإمالة (آتَ ُ
اى ْم ( َ
ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئاً بِ َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف (اليور)ٜٔ:
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِِ
ص ُفوفَ ٍة
ين َعلَى ُس ُرٍر َم ْ
ُمتَّكئ َ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (مص ُفوفٍَة) ٍب وجهٌن البدؿ لورش ُب ِِ
ٌن)
(متَّكئ َ
َ ْ
ُ
ٍب أبو جعفر قرأ ِ
ٌن ) بإبداؿ اؽبمزة ُب اغبالٌن
(متَّك َ
ُ
وغبمزة وقفا كبو أيب جعفر ولو أيضا التسهيل
اه ْم بِ ُحوٍر ِعي ٍن (اليور)ٕٓ:
َوَزَّو ْجنَ ُ

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
والَّ ِذين آمنُوا واتَّػبػع ْتػهم ذُ ّْريػَّتُػهم بِِإ ٍ
اه ْم ِم ْن َع َملِ ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء
ْح ْقنَا بِ ِه ْم ذُ ّْريػَّتَػ ُه ْم َوَمآ أَلَْتػنَ ُ
يماف أَل َ
َ َ َ َ ََ ُ ْ
ُْ َ
الشاطبية ُب اْلعراؼ  :ويقصر ذريات مع فتح تائو وُب الطور ُب الثاين ظهًن ربمال

وياسٌن دـ غصنا ويكسر رفع أو وؿ الطور للبصري وباؼبد كم حال
ِ
ِ
اى ْم  :الباقوف]
[وَما أَلَْتػنَ ُ
[ َوأَتْػبَػ ْعنَ ُ
اى ْم ذُّْريَّاِتُ ْم:أبو عمرو ] [ َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم :الباقوف][ وما ألْتناىم  :ابن كثًن ] َ
[ذريتهم وما  :الكوفيوف وابن كثًن ] [ ذر ِ
ياِتم وما  :نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب]
َ

قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ باإلفراد ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم) وباعبمع ُب (ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما ) وفتح َلـ (ألَْتناىم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ باعبمع ُب ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم)و(ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما )
ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ باإلفراد ُب ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم)وباإلفراد (ذُّْريػَّتَػ ُه ْم َوَما) واندرج معو الكسائي وخلف
العاشر
(شي )
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ُب ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم)وباإلفراد (ذُّْريػَّتَػ ُه ْم َوَما) وأربع أوجو (شي) باغبذؼ ٍب الروـ ٍب ّ
باإلبداؿ ٍب الروـ
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ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت على الساكن اؼبفصل (بِِإيبَ ٍ
َغبَ ْقنَا) ُب ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم)وباإلفراد (ذُّْريػَّتَػ ُه ْم
اف أ ْ
َوَما) وأربع أوجو (شيء)
ٍب ورش على التوسط ُب اللٌن (شيء) وقرأ باإلفراد (واتػَّبػعْتػهم ذُّْريػَّتُػهم) وباعبمع ُب (ذُّْريَّاتَػهم وما) وبالنقل ُب(بِِإيبَ ٍ
اف
ُ ْ ََ
َ ََ ُ ْ ُ ْ
َغبَ ْقنَا) على قصر البدؿ (بإيباف)
أْ
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وقرأ باعبمع ُب (ذرياِتم)( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريَّاتػُ ُه ْم)و(ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما) وأربع أوجو (شي) باغبذؼ
(شي ) باإلبداؿ ٍب الروـ
ٍب الروـ ٍب ّ
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وقرأ باعبمع ُب (ذرياِتم)( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريَّاتُػ ُه ْم)و(ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما) وقرأ (شيء) على
التحقيق
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ باعبمع ُب (ذرياِتم)( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريَّاتػُ ُه ْم)و(ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما) وقرأ (شيء) على التحقيق
اى ْم
(وأَتْػبَػ ْعنَ ُ
ٍب أبو عمرو قرأ ّٔمزة قطع وتاء ساكنة ونوف بعد العٌن بعدىا ألف وباعبمع (ذرياِتم) وكسر تاء اْلوىل َ
ذُّْريَّ ِاِتُم بِِإيبَ ٍ
اف  ..ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما) على قصر اؼبنفصل
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اى ْم ذُّْريَّاِتُ ْم بإيبَاف  ..ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما)
(وأَتْػبَػ ْعنَ ُ
ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل َ
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ باإلفراد ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم) وباعبمع ُب (ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما ) وفتح َلـ (ألَتْناىم)
واندرج معو أبو جعفر
ِ
اى ْم ) وقرأ باإلفراد ( َواتػَّبَػ َعْتػ ُه ْم ذُّْريػَّتُػ ُه ْم) وقرأ باإلفراد
ٍب ابن كثًن بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر الالـ (أَلْتػنَ ُ
(ذُّْريػَّتَػ ُه ْم َوَما)
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
اى ْم ذُّْريَّ ِاِتُ ْم)و(ذُّْريَّاتَػ ُه ْم َوَما ) ثالثة أوجو الباقية مع البدؿ واللٌن (توسط البدؿ وتوسط
ٍب ورش قرأ باعبمع ُب ( َوأَتْػبَػ ْعنَ ُ
اللٌن ٍب طوؿ البدؿ وتوسط اللٌن ٍب طوؽبما أي البدؿ واللٌن
ُك ُّل ام ِر ٍئ بِما َكس ِ
ين (اليور)ٕٔ:
َ َره ٌ
ْ َ َ َ
قالوف

ِ ٍ
َح ٍم ِم َّما يَ ْشتَػ ُهو َف (اليور)ٕٕ:
َوأ َْم َد ْدنَ ُ
اه ْم بَِفاك َهة َول ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بال غنة ُب (بَِفاكِ َه ٍة َو َغبْ ٍم) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِ
ِ
يم (اليور)ٕٖ:
يَػتَػنَ َازعُو َف ف َيها َكأْساً َل لَغْ ٌو ف َيها َوَل تَأْث ٌ
و(َلشفاعةَ)وارفعهن ذا أسوة تال
بيع) نونو و(َل ُخلةٌ)
َ
الشاطبية البقرة  : ٕ٘ٓ-٘ٔ5و(َل َ
بيع) مع (وَل خالؿ) بإبراىيم والطور وصال
و(َل لغو)(َل تأثيم)(َل َ

الطيبة  :بيع خلة وَل شفاعة َل بيع َل خالؿ َل تأثيم َل لغو مدا كنز

تأثيم :الباقوف]
تأثيم  :ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب ][ َل ٌ
لغو فيها وَل ٌ
[ َل َ
لغو فيها وَل َ
ِ
يم) بإبداؿ اؽبمزة ألفا ٍب ابن كثًن قرأ مبين على الفتح (َل لَ ْغ َو
قالوف قرأ بالرفع (َل ٌ
تأثيم) ٍب ورش قرأ (تَاث ٌ
لغو فيها وَل ٌ
ِ
ِ
يم ) واندرج معو دوري ويعقوب
ف َيها َوَل تَأْث َ
ِ
ِ
ِ
يم)
يم ) أبدؿ اؽبمزة ُب ( َكاساً) وُب (تَاث ٌ
ٍب السوسي قرأ بالفتح (َل لَ ْغ َو ف َيها َوَل تَأْث َ
ِ
يم)
ٍب أبو جعفر قرأ بالرفع (َل ٌ
تأثيم) وأبدؿ اؽبمزة ُب ( َكاساً) وُب (تَاث ٌ
لغو فيها وَل ٌ
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وؼ َعلَْي ِه ْم ِغل َْما ٌف ل َُه ْم َكأَنػَّ ُه ْم ل ُْؤل ٌُؤ َم ْكنُو ٌف) (اليور)ٕٗ:
َويَيُ ُ

[لولؤ  :أبدؿ اؽبمزة مطلقا  :السوسي وشعبة وأبو جعفر وُب الوقف ضبزة] [أما الثانية فال يبدؽبا وقفا إَل ىشاـ وضبزة
ٌ
وؽبما أيضا تسهيلها مع الروـ وؽبما كذلك إبداؽبا واوا خالصة مع السكوف واإلمشاـ والروـ]
(لؤلؤ) واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وحفص والكسائي وخلف العاشر
قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ ّٔمزتٌن ٌ
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة الوىل واوا (لُولٌُؤ ) واندرج معو شعبة
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة الوىل واوا (لُولٌُؤ )
(لؤلؤ) واندرج معو يعقوب
(عليهم) بضم اؼبيم وقرأ ّٔمزتٌن ٌ
ٍب ضبزة قرأ ُ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
سآءَلُو َف (اليور)ٕ٘:
َوأَقػْبَ َل بَػ ْع ُ
ض يَػتَ َ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب خالد بتسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر
(يػَتَ َساءَلُو َف) ٍب خلف بال غنة مع وجهٌن (يػَتَ َساءَلُو َف) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ِ
ِِ
ِ
ين (اليور)ٕٙ:
قَالُوآ إِنَّا ُكنَّا قَػ ْب ُل في~ أ َْهلنَا ُم ْشفق َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
فَم َّن اللَّه علَيػنا ووقَانا ع َذاب السم ِ
وـ (اليور)ٕٚ:
َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ

(وَوقَانَا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
قالوف ٍب ورش بالتقليل ( َوَوقَانَا ) ٍب ضبزة بإمالة َ
ِ
إِنَّا ُكنَّا م ْن قَػ ْب ُل نَ ْد ُعو ُ
قالوف
إِنَّه هو الْبػ ُّر َّ ِ
يم (اليور)ٕٛ:
ُ َُ َ
الرح ُ

[أنو  :نافع والكسائي وأبو جعفر ] [ إنو  :الباقوف]
قالوف قرأ بفتح اؽبمزة (أَنَّوُ ) ٍب ابن كثًن قرأ بكسر اؽبمزة (إِنَّوُ ) ٍب السوسي بالكسر واإلدغاـ باؽباء (إِنَّوُ ُى َو)
ت ربّْ َ ِ
اه ٍن وَل مجنُ ٍ
فَ َذ ّْكر فَمآ أَنْ َ ِِ ِ
وف (اليور)ٕٜ:
ك بِ َك َ َ ْ
ت بن ْع َم َ
ْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على الطوؿ باؼبنفصل واندرج معو خالد
ٍب خلف بال غنة ُب( ِِ َك ِ
اى ٍن َوَل)
ِ
اعر نَػتَػربَّص بِ ِه ريَ الْمنُ ِ
وف (اليور)ٖٓ:
أ َْـ يَػ ُقولُو َف َش ٌ َ ُ َْ َ َ
(ش ِ
اعٌر )
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء َ
ِ
ِ
ين (اليور)ٖٔ:
قُ ْل تَػ َربَّ ُ
صوا فَِإنّْي َم َع ُك ْم م َن ال ُْمتَػ َربّْص َ
قالوف بسكوف ميم اعبمعثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ًلم ُه ْم بِ َه َذا
أ َْـ تَأ ُْم ُرُه ْم أ ْ
َح ُ
(وعدنا ) صبيعا دوف ما ألف حال
الشاطبية ُب البقرة ......... :

و(يأمرُكم) لو
وإسكاف (با ِرئْ ُكم)
ُ
و(ينصُركم) أيضا و(يشعُِرُكم) وكم جليل عن الدوري ـبتلسا جال
ُ

و(تأمُرىم) تال
و(يأمُرىم) أيضا ُ
ُ
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الطيبة ( :بارئكم) سكن أو اختلس حال واػبلف طب
[تأم ْرىم  :أبو عمرو خبلف عن الدوري  ،والوجو الثاين للدوري اختالس ضمة الراء ][ت ُأمُرُىم  :الباقوف] [وكل على
ُ
أصلو من اإلبداؿ وعدمو]
قالوف ٍب قالوف بالصلة على القصر واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف على التوسط بالصلة ٍب ورش على طوؿ
(تأمرىم) ٍب السوسي بسكوف الراء وحذؼ اؽبمزة
الصلة ٍب دوري بسكوف الراء (تَأْ ُم ْرُى ْم ) ٍب دوري باَلختالس للضمة ُ
(تَ ُام ْرُى ْم (
أ َْـ ُه ْم قَػ ْوٌـ طَاغُو َف (اليور)ٖٕ:

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

أ َْـ يَػ ُقولُو َف تَػ َق َّولَهُ
قالوف
بَ ْل َل يُػ ْؤِمنُو َف (اليور)ٖٖ:
قالوف ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة (ي ِ
ومنُو َف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِِ
ين (اليور)ٖٗ:
فَػلْيَأْتُوا بِ َحديث مثْله~ إِ ْف َكانُوا َ
صادق َ

قالوف ٍب قالوف على التوسط ٍب خلف على الطوؿ باؼبنفصل ٍب ورش على الطوؿ وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (فَػ ْليَاتُوا) ٍب
السوسي ولكن على قصر اؼبنفصل (فَػ ْليَاتُوا) واندرج معو أبو جعفر
أ َْـ ُخلِ ُقوا ِم ْن غَْي ِر َش ْي ٍء أ َْـ ُه ُم الْ َخالِ ُقو َف (اليور)ٖ٘:
قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن ٍب طوؿ اللٌن (شيء) مع النقل ٍب خلف بالسكت على (شيء) ٍب لو السكت على
السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ ٍب أبو جعفر باإلخفاء ُب النوف عند الغٌن (من غًن)
أ َْـ َخلَ ُقوا َّ ِ
ض بَ ْل َل يُوقِنُو َف (اليور)ٖٙ:
الس َم َاوات َو ْاِ َْر َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ٍب خلف بالسكت
ص ْي ِي ُرو َف (اليور)ٖٚ:
أ َْـ ِع ْن َد ُه ْم َخ َزآئِ ُن َربّْ َ
ك أ َْـ ُه ُم ال ُْم َ
[ اؼبصيطروف  :قنبل وىشاـ وحفص خبلف عنو بالسٌن  ،وضبزة خبلف عن خالد بإمشاـ الصاد زايا ][والباقوف بالصاد
اػبالصة وىو الوجو الثاين غبفص وخالد]
صْي ِطُرو َف) وسكوف ميم اعبمع واندرج معو ودوري أيب عمرو وابن ذكواف
قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بالصاد ُب (الْ ُم َ
وعاصم خبلف عن حفص والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب ىشاـ على توسط اؼبتصل وقرأ بالسٌن (الْ ُم َسْي ِطُرو َف) واندرج معو حفص بوجو
صْي ِطُرو َف)
(خَزائِ ُن َربّْ َ
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وبإدغاـ النوف بالراء َ
ك ) وقرأ بالصاد ُب (الْ ُم َ
صْي ِطُرو َف)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالصاد وترقيق الراء فيها (الْ ُم َ
صْي ِطُرو َف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبإمشاـ الصاد زايا ُب (الْ ُم َ
صْي ِطُرو َف) وطوؿ اؼبتصل
ٍب خالد بوجو الصاد مع التفخيم ُب الراء ُب (الْ ُم َ
صْي ِطُرو َف) واندرج معو البزي وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة والصاد ُب (الْ ُم َ
ٍب قنبل بالصلة والسٌن ُب(الْ ُم َسْي ِطُرو َف)
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أ َْـ ل َُه ْم ُسلَّ ٌم يَ ْستَ ِمعُو َف فِ ِيه

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بال غنة ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ْت مستَ ِمعهم بِس ْليَ ٍ
ِ
اف ُمبِي ٍن (اليور)ٖٛ:
فَػلْيَأ ُ ْ ُ ُ ْ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة ألفا (فليات) واندرج معو السوسي
ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة ألفا (فليات)

ات َولَ ُك ُم الْبَػنُو َف (اليور)ٖٜ:
أ َْـ لَهُ الْبَػنَ ُ
قالوف
َجراً فَػ ُه ْم ِم ْن َم ْغ َرٍـ ُمثْػ َقلُو َف (اليور)ٗٓ:
أ َْـ تَ ْسأَل ُُه ْم أ ْ
َجراً)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بالسكت ُب (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
َجراً) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
َجراً)
َجراً) ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
ِ
َ فَػ ُه ْم يَ ْكتُبُو َف (اليور)ٗٔ:
أ َْـ عنْ َد ُه ُم الْغَْي ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف الصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
أَ ْـ يُ ِري ُدو َف َك ْيداً

قالوف
َّ ِ
ين َك َف ُروا ُه ُم ال َْم ِكي ُدو َف (اليور)ٕٗ:
فَالذ َ
قالوف
أ َْـ ل َُه ْم إِلَهٌ غَْيػ ُر اللَّ ِه
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة ُب (ل َُه ْم إِلَهٌ) واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر باإلخفاء بالتنوين عند الغٌن (إِلَوٌ غَْيػُر)
ٍب قالوف بالصلة على التوسط
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (ؽبم إلو) وترقيق الراء ُب (غًن)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َؽبُ ْم إِلَوٌ)
ُس ْب َحا َف اللَّ ِه َع َّما يُ ْش ِرُكو َف (اليور)ٖٗ:

قالوف
وإِ ْف يػروا كِسفاً ِمن َّ ِ ِ
وـ (اليور)ٗٗ:
اب َم ْرُك ٌ
الس َمآء َساقياً يَػ ُقولُوا َس َح ٌ
َ ََ ْ ْ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب خلف على توسط اؼبتصل وبال غنة ( َوإِ ْف يػََرْوا) و ( َساقِطاً يػَ ُقولُوا)
ِ ِِ
ص َع ُقو َف (اليور)ٗ٘:
فَ َذ ْرُه ْم َحتَّى يًُلقُوا يَػ ْوَم ُه ُم الَّذي فيه يُ ْ
ص َع ُقو َف  :الباقوف][ يػَْل َقوا  :أبو جعفر ] [يُالقُوا :الباقوف]
ص َع ُقو َف  :ابن عامر وعاصم ] [يَ ْ
[يُ ْ
ص َع ُقو َف) بفتح الياء
قالوف قرأ بفتح الياء(يَ ْ
ص َع ُقو َف) واندرج معو عاصم
ٍب ابن عامر بضم الياء( يُ ْ
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ص َع ُقو َف) واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف بالصلة وفتح الياء ُب( يَ ْ
ص َع ُقو َف) وقرأ بفتح الياء وسكوف الالـ وفتح القاؼ (يػَْل َقوا)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ (يَ ْ
ِ
ص ُرو َف (اليور)ٗٙ:
يَػ ْو َـ َل يُػغْني َع ْنػ ُه ْم َكيْ ُد ُه ْم َش ْيئاً َوَل ُه ْم يُػ ْن َ
(شْيئاً ( وبال غنة ُب
قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن (شيئا) ٍب ورش على طوؿ اللٌن(شيئا) ٍب خلف بالسكت على َ
( َشْيئاً َوَل) ٍب خالد بالسكت وبغنة ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِِ
ك ول ِ
َك َّن أَ ْكثَػ َرُه ْم َل يَػ ْعلَ ُمو َف (اليور)ٗٚ:
ين ظَلَ ُموا َع َذاباً ُدو َف َذل َ َ
َوإِ َّف للَّذ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب ورش بتغليظ الالـ (ظَلَ ُموا )
ك بِأَ ْعيُنِنَا
ك فَِإنَّ َ
اصبِ ْر لِ ُح ْك ِم َربّْ َ
َو ْ

قالوف واندرج أبو عمرو بوجو اإلظهار ٍب ضبزة الوجو الثاين بإبداؿ اؽبمزة ياء (بأعيننا) فتقرأ (بياعيننا)
ِ
ك)
ٍب أبو عمرو بوجو اإلدغاـ ُب اؼبيم بالراء (غبُ ْك ِم َربّْ َ
وسبّْح بِحم ِد ربّْ َ ِ
وـ (اليور)ٗٛ:
ين تَػ ُق ُ
كح َ
َ َ ْ َْ َ
قالوف
وِمن اللَّي ِل فَسبّْحه وإِدبار النُّج ِ
وـ (اليور)ٜٗ:
َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ُ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (فسبحو)
سورة النجم

َّج ِم إِذَا َه َوى (النجم)ٔ:
َوالن ْ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

قالوف
ٍب ورش بالتقليل ُب (ىوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (ىوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما غَ َوى (النجم)ٕ:
َما َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش بالتقليل ُب (غوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (غوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َوَما يَػ ْن ِي ُق َع ِن ال َْه َوى (النجم)ٖ:

قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (اؽبوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اؽبوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
وحى (النجم)ٗ:
إِ ْف ُه َو إََِّل َو ْح ٌي يُ َ
قالوف ٍب ورش بالتقليل (يوحى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب خالد باإلمالة ُب (يوحى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف بال غنة وباإلمالة ُب (يوحى)
َعلَّ َمهُ َش ِدي ُد الْ ُق َوى (النجم)٘:
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قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (القوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (القوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍِ
استَػ َوى (النجم)ٙ:
ذُو م َّرة فَ ْ
قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (فاستوى)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (فاستوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش برتقيق الراء ِ
(مرة) والتقليل ُب (فاستوى)
َو ُه َو بِ ْاُِفُ ِق ْاَِ ْعلَى (النجم)ٚ:
(وىو) مع التقليل ُب (اْلعلى) ٍب الكسائي بسكوف اؽباء ُب
(وىو) ٍب أبو عمرو بسكوف اؽباء ُب ْ
قالوف بسكوف اؽباء ْ
(وىو) والتقليل ُب (اْلعلى) والنقل ُب (باْلفق واْلعلى) ٍب ابن كثًن بضم
ْ
(وىو) واإلمالة ُب (اْلعلى) ٍب ورش بضم ُ
(وىو) ٍب خالد على التحقيق ُب (باْلفق) وباإلمالة على النقل والسكت على (اْلعلى) وضبزة بالسكت على
اؽباء ُ
(باْلفق) والنقل والسكت على (اْلعلى)
ثُ َّم َدنَا فَػتَ َدلَّى (النجم)ٛ:
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (فتدىل) واندرج معو أبو عمرو
ٍب خلف باإلمالة ُب (فتدىل) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
اب قَػ ْو َس ْي ِن أ َْو أَ ْدنَى (النجم)ٜ:
فَ َكا َف قَ َ

قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل (أ َْد ََن) ٍب ضبزة بالتحقيق ( ْأو أ َْد ََن) واإلمالة ُب (أ َْد ََن)
ٍب ورش بالتقليل ُب (أ َْد ََن) والنقل ُب ( َأو اَْد ََن)
ٍب خلف باإلمالة ُب (أ َْد ََن) على النقل ( َأو اَ ْد ََن) وٍب السكت ُب ( ْأو أ َْد ََن)
فَأ َْو َحى~ إِلَى َع ْب ِد ِ َما أ َْو َحى (النجم)ٔٓ:

قالوف على قصراؼبنفصل ٍب دوري على قصراؼبنفصل وتقليل رءس اآلية (أوحى) ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل والتقليل ُب رءس اآلية (أوحى)
ٍب ورش على فتح (فَأ َْو َحى) وتقليل رءس اآلية (أ َْو َحى) ٍب ورش على تقليلهما (فَأ َْو َحى) و(أ َْو َحى)
ٍب ضبزة أماؽبما (فَأ َْو َحى)و(أ َْو َحى) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب الكسائي أماؽبما (فَأ َْو َحى)و(أ َْو َحى) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر

اد َما َرأَى (النجم)ٔٔ:
ب الْ ُف َؤ ُ
َما َك َذ َ
ب  :الباقوف] [رأى  :أماؿ اؽبمزة أبو عمرو وقلل ورش الراء واؽبمزة و مع (ٖ)
[ما َك َذ َ
[ما َك َّذ َ
ب  :ىشاـ وأبو جعفر] َ
َ
البدؿ وأماؿ الراء واؽبمزة شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر وابن ذكواف خبلف عنو]
قالوف واندرج ابن ذكواف بوجو عدـ اإلمالة أي بالفتح للراء واؽبمزة
ٍب ورش قصر البدلٌن (الفؤاد ورآى) مع تقليل الراء واؽبمزة ُب (رأى)
ٍب أبو عمرو أماؿ اؽبمزة فقط
ٍب ابن ذكواف أماؽبما الراء واؽبمزة ُب (رأى) واندرج معو شعبة والكسائي
ٍب ضبزة أماؽبما الراء واؽبمزة ُب (رأى) وسهل اؽبمزة
ٍب ورش توسط وطوؿ البدلٌن (الفؤاد)و(رآى) مع تقليل الراء واؽبمزة
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ب) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ىشاـ قرأ بتشديد الذاؿ ُب ( َك َّذ َ

ارونَهُ َعلَى َما يَػ َرى (النجم)ٕٔ:
أَفَػتُ َم ُ

[أَفَػتَ ْمُرونَوُ  :ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر] [أَفَػتُ َم ُارونَوُ  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (يرى) ٍب أبو عمرو أماؿ ُب (يرى)
ٍب ضبزة أماؿ ُب (يرى) وقرأ بفتح التاء وسكوف اؼبيم وحبذؼ اْللف (أَفَػتَ ْمُرونَوُ ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب يعقوب فتح ُب (يرى) وقرأ بفتح التاء وسكوف اؼبيم وحبذؼ اْللف (أَفَػتَ ْمُرونَوُ )

َولَ َق ْد َرآ ُ نَػ ْزلَةً أُ ْخ َرى (النجم)ٖٔ:

الشاطبية ُب اْلنعاـ  :وحرُب (رأى) كال أمل مزف صحبة
خبلف وخلف فيهما مع مضمر

وُب نبزه حسن وُب الراء هبتال
مصيب وعن عثماف ُب الكل قلال

[رأه  :أماؿ اؽبمزة أبو عمرو وقلل ورش الراء واؽبمزة و مع (ٖ) البدؿ وأماؿ الراء واؽبمزة شعبة وضبزة والكسائي وخلف
العاشر وابن ذكواف خبلف عنو] (إمالة الراء للسوسي َل يعمل بو)
قالوف واندرج ابن ذكواف بوجو عدـ اإلمالة أي بفتح الراء واؽبمزة وىشاـ وحفص وأبو جعفر ويعقوب
ٍب ورش ثالثة أوجو البدؿ ُب (رآه) مع ترقيق الراء والتقليل ُب (أخرى) والنقل ُب (نزلةَ ُف اُخرى)
ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب (رآه)
ٍب أبو عمرو أماؿ اؽبمزة ُب (رآه) وأماؿ (أخرى)
ٍب ابن ذكواف خبلف أماؿ الراء واؽبمزة واندرج معو شعبة والكسائي وخلف العاشر
ُخَرى)
ٍب ضبزة أماؽبما الراء واؽبمزة (رآه) وأماؿ (أخرى) بالنقل والتحقيق على( نػَْزلَةً أ ْ
ُخَرى)
ٍب خلف أماؽبما الراء واؽبمزة (رآه) وأماؿ (أخرى) وبالسكت على( نػَْزلَةً أ ْ
ِع ْن َد ِس ْد َرةِ الْ ُم ْنتَػ َهى (النجم)ٔٗ:
قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (اؼبنتهى) ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اؼبنتهى)
ٍب ورش برتقيق الراء ُب ِ
(س ْد َرةِ ) والتقليل ُب (الْ ُمْنتَػ َهى)
ِع ْن َد َها َجنَّةُ ال َْمأ َْوى (النجم)ٔ٘:
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (اؼبأوى) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة ألفا ُب (الْ َم َاوى) مع التقليل ٍب ضبزة بإبداؿ اؽبمزة ألفا ُب (الْ َم َاوى) وقفا مع اإلمالة
ٍب الكسائي أماؿ (اؼبأوى) مع التحقيق واندرج معو خلف العاشر
شى (النجم)ٔٙ:
شى ّْ
الس ْد َرةَ َما يَػ ْغ َ
إِ ْذ يَػ ْغ َ
قالوف ٍب ورش فتح (يغشى) اْلوىل وبرتقيق الراء ُب (السدرة) مع التقليل (يغشى) ُب رأس اآلية
ٍب ورش بتقليلهما (يغشى) معا ورقق راء (السدرة)
ٍب أبو عمرو بالتقليل فيهما (يغشى) معا وتفخيم راء (السدرة)
ٍب ضبزة باإلمالة فيهما (يغشى) معا واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ص ُر َوَما طَغَى (النجم)ٔٚ:
َما َزاغَ الْبَ َ

قالوف ثم ورش بالتقليل ُب (طغى) واندرج معو أبو عمرو
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ٍب الكسائي أماؿ ُب (طغى) واندرج معو خلف العاشر
غ  ..طَغَى)
(زا َ
ٍب ضبزة أماؽبما َ
لَ َق ْد رأَى ِمن آي ِ
ات َربِّْه الْ ُك ْبػ َرى (النجم)ٔٛ:
َ ْ َ
[رأى  :أماؿ اؽبمزة أبو عمرو وقلل ورش الراء واؽبمزة و مع (ٖ) البدؿ وأماؿ الراء واؽبمزة شعبة وضبزة والكسائي وخلف
العاشر وابن ذكواف خبلف عنو]
(رأَى) وقلل( الْ ُكْبػَرى)
قالوف ٍب ورش وثالثة أوجو البدؿ (رأى) وقلل اؽبمزة والراء َ
(رأَى) واندرج معو شعبة
(رأَى) وقلل ( الْ ُكْبػَرى) ٍب ابن ذكواف أماؽبما الراء واؽبمزة َ
ٍب أبو عمرو أماؿ الراء ُب َ
ِ
ِ
(رأَى) وأماؿ( الْ ُكْبػَرى) واندرج معو الكسائي وحلف العاشر ٍب
ٍب ضبزة على التحقيق ُب (م ْن آيَات) وأماؿ الراء واؽبمزة َ
ِ
ِ
(رأَى) وأماؿ( الْ ُكْبػَرى)
خلف بالسكت ُب (م ْن آيَات) وأماؿ الراء واؽبمزة َ
أَفَػ َرأَيْػتُ ُم َّ
ت َوالْعُ َّزى (النجم)ٜٔ:
الًل َ
[الآلت  :رويس مع اؼبد اؼبشبع ][الالت  :الباقوف  ،ووقف الكسائي باؽباء][أفراَيتم  :نافع وأبو جعفر ][أفرآيتم :
ورش][أفريتم  :الكسائي] [ أفرأيتم  :الباقوف]
قالوف قرأ بالتسهيل ُب (أَفَػَرأَيْػتُ ُم) واندرج معو أبو جعفر
(والْعَُّزى)
ٍب ورش لو التسهيل مع تقليل (العزى) ثم ورش اؼبد اؼبشبع ست حركات وتقليل َ
ٍب ابن كثًن بالتحقيق ُب (أفرأيتم)
(والْعَُّزى)
ٍب أبو عمرو بالتحقيق ُب (أفرأيتم) والتقليل ُب َ
(والْعَُّزى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (أفرأيتم) مع اإلمالة ُب َ
ٍب الكسائي قرأ حبذؼ اؽبمزة (أفريتم) وإمالة (العزى)
َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ ْاُِ ْخ َرى (لنجم)ٕٓ:

[ ومنآءة  :ابن كثًن ] [ ومناة  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش بالتقليل على النقل ُب (اَلُخرى) ٍب أبو عمرو بالتقليل على التحقيق باؽبمزة ُب (اْلخرى)
(وَمنَآءةَ) مد متصل
ٍب ضبزة باإلمالة على النقل والسكت ُب (اْلخرى) ٍب ابن كثًن قرأ َ
أَلَ ُكم َّ
الذ َك ُر َولَهُ ْاُِنْػثَى (لنجم)ٕٔ:
ُ

قالوف ٍب ورش تقليل والنقل ُب (اَلُنثى) ٍب أبو عمرو تقليل والتحقيق ُب (اْلنثى) ٍب ضبزة بالنقل والسكت ُب (اْلنثى)
وقفا وباإلمالة ٍب الكسائي باإلمالة ُب (اْلنثى) واندرج معو خلف العاشر
ْك إِذاً قِسمةٌ ِ
ض َيزى (لنجم)ٕٕ:
تِل َ
َْ
[ ضئزى  :ابن كثًن ][ ضيزى  :الباقوف]

قالوف ثم ورش تقليل ُب (ضيزى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ابن كثًن نبز الياء ُب (ضئزى)
ٍب ضبزة أماؿ ُب (ضيزى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
وهآ أَنْػتُم وآبا ُؤُكم مآ أَنْػز َؿ اللَّهُ بِها ِمن سلْيَ ٍ
اف
إِ ْف ه َي إَِّّل أ ْ
َس َمآءٌ َس َّم ْيتُ ُم َ ْ َ َ ْ َ َ
َ ْ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وبالصلة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مع قصر البدؿ ( َوآبَا ُؤُك ْم) واندرج معو ضبزة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وعلى توسط وطوؿ البدؿ ُب ( َوآبَا ُؤُك ْم)
ِ ِ َِّ َّ
س
إ ْف يَػتَّبعُو َف إَل الظ َّن َوَما تَػ ْه َوى ْاَِنْػ ُف ُ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَنفس) واندرج معو خالد بوجو ٍب خالد بالسكت ُب (اْلنفس)
ٍب خلف بال غنة ُب (إِ ْف يػَتَّبِ ُعو َف) مع النقل و السكت وقفا على (اْلنفس)
َولَ َق ْد َجآ َء ُه ْم ِم ْن َربّْ ِه ُم ال ُْه َدى (لنجم)ٕٖ:
ِ
[رِّّْٔ ُم ا ْؽبَُدى  :الباقوف]
[ربػّْ ُه ُم ا ْؽبَُدى  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] َ
[رّّْٔ ِم ا ْؽبَُدى  :أبو عمرو ويعقوب] َ
َ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو عاصم
(رِّّْٔ ِم ا ْؽبَُدى)
ٍب يعقوب على توسط اؼبتصل وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم ُب َ
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقلل رأس اآلية (اؽبدى)
ٍب ابن ذكواف أماؿ جآءىم على توسط اؼبتصل
(رِّّْٔ ِم ا ْؽبَُدى) والتقليل ُب
(ولََق َّجآءَ ُى ْم ) وقرأ بكسر اؼبيم ُب َ
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وبإدغاـ الداؿ ُب اعبيم َ
(اؽبدى)
(ولَ َق َّجآءَ ُى ْم )
ٍب ىشاـ على توسط اؼبتصل وباإلدغاـ فقط َ
(ربػّْ ُه ُم ا ْؽبَُدى) وأماؿ ُب (اؽبدى)
(ولَ َق َّجآءَ ُى ْم ) وقرأ بضم اؽباء و اؼبيم ُب َ
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وباإلدغاـ َ
(ولَ َق َّجآءَ ُى ْم ) وأماؿ (جاءىم) و(اؽبدى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبإدغاـ الداؿ ُب اعبيم َ
(ولَ َق َّجآءَ ُى ْم ) وأماؿ (جاءىم) و(اؽبدى)
ٍب خلف العاشر على توسط اؼبتصل بإدغاـ الداؿ ُب اعبيم َ
أ َْـ لِ ْ ِْلنْس ِ
اف َما تَ َمنَّى (لنجم)ٕٗ:
َ
قالوف ثم أبو عمرو بالتقليل ُب (سبىن)
ٍب خالد ربقيق (لإلنساف) واإلمالة ُب (سبىن)
ٍب ورش بالنقل ِ
(لالنساف) والتقليل ُب (سبىن)
ٍب ضبزة بالسكت على (لإلنساف) وأماؿ ُب (سبىن)
فَلِلَّ ِه ْاّل ِخ َرةُ َو ْاُِولَى (لنجم)ٕ٘:
قالوف واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ٍب أبو عمرو تقليل (اْلوىل)
ٍب الكسائي أماؿ (اْلوىل) واندرج معو خلف العاشر
ٍب خالد بالتحقيق (اآلخرة) واإلمالة مع النقل والسكت ُب (اْلوىل)
ٍب ورش بالنقل ُب (اآلخرة) وترقيق رائها والنقل ُب (اَلوىل) مع ثالثة أوجو البدلٌن
ٍب ضبزة بالسكت على (اآلخرة) ووقف على (واْلوىل) بالنقل والسكت واإلمالة
ِ
ٍ ِ
السماو ِ
ضى (لنجم)ٕٙ:
اعتُػ ُه ْم َش ْيئاً إََِّل ِم ْن بَػ ْع ِد أَ ْف يَأْذَ َف اللَّهُ لِ َم ْن يَ َ
شآءُ َويَػ ْر َ
ات َل تُػ ْغنِي َش َف َ
َوَك ْم م ْن َملَك في َّ َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب
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ٍب دوري أيب عمرو بالتقليل ُب (يرضى) ٍب الكسائي أماؿ ُب (يرضى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب خالد بالتحقيق ُب (شيئا) واإلمالة ُب (يرضى)
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (ياذف) والتقليل ُب (يرضى)
ٍب ورش على التوسط والطوؿ ُب اللٌن (شيئا) والتقليل لرأس اآلية (يرضى) وبالنقل ُب (شيئَا ِف اَِلَ)
ٍب خلف بالسكت ُب (شيئا) وبال غنة على التحقيق ُب (شيئاً إَِل)
ٍب خالد بالسكت ُب (شيئا) ٍب خلف السكت (شيئا) على السكت ُب (شيئاً إَل)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
س ُّمو َف ال َْمآلئِ َكةَ تَ ْس ِميَةَ ْاُِنْػثَى (لنجم)ٕٚ:
إِ َّف الذ َ
ين َل يػُ ْؤمنُو َف ب ْاّلخ َرة لَيُ َ

قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (اْلنثى) ٍب الكسائي باإلمالة ُب (اْلنثى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب خالد على التحقيق ُب (باآلخرة) وعليو النقل ُب (اْلنثى)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (باآلخرة) وعليو النقل والسكت ُب (اْلنثى) وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف) مع ثالثة البدؿ (باآلخرة) والنقل والتقليل ُب (اْلنثى)
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف) وأدغم التاء بالتاء (الْ َمالئِ َكةَ تَ ْس ِميَةَ ) وقلل (اْلنثى)
ٍب أبو جعفر على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف) وفتح (اْلنثى)
َوَما ل َُه ْم بِ ِه ِم ْن ِعل ٍْم
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِ ْف يَػتَّبِعُو َف إََِّل الظَّ َّن
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (إِ ْف يػَتَّبِعُو َف)
ِ ِ
ْح ّْق َش ْيئاً (لنجم)ٕٛ:
َوإِ َّف الظَّ َّن َل يُػغْني م َن ال َ

قالوف ٍب ورش بالتوسط والطوؿ ُب اللٌن (شيئا)
(شياً) واإلبداؿ مع اإلدغاـ ( َشيَّاً) واندرج معو ضبزة
ٍب ىشاـ وقف بالنقل َ
ِ
َّ
ْحيَاةَ ُّ
الدنْػيَا (النجم)ٕٜ:
فَأَ ْع ِر ْ
َم يُ ِر ْد إََِّل ال َ
ض َع ْن َم ْن تَػ َولى َع ْن ذ ْك ِرنَا َول ْ

قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (الدنيا)
ٍب ورش فتح (توىل) والتقليل ُب (الدنيا) والنقل ُب (يُِرِد اََِّل)
ٍب ورش بالتقليل ُب (توىل) والتقليل ُب (الدنيا) والنقل ُب (يُِرِد اََِّل)
ٍب ضبزة أماؿ (توىل) و(الدنيا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف بالسكت ُب (يُِرْد إََِّل) وأماؿ (توىل) و(الدنيا)
ك َم ْبػلَغُ ُه ْم ِم َن الْعِل ِْم
َذلِ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ِن ْاهتَ َدى (النجم)ٖٓ:
إِ َّف َربَّ َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ْن َ
(وىو) وقلل (اىتدى)
(وىو) ٍب أبو عمرو قرأ بالسكوف ْ
قالوف قرأ بالسكوف ْ
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(وىو) مع التقليل ُب (اىتدى) ٍب ابن كثًن بضم
ٍب الكسائي قرأ بالسكوف ْ
(وىو) وأماؿ (اىتدى) ٍب ورش بضم اؽباء ُ
(وىو) وأماؿ (اىتدى) واندرج معو خلف العاشر
(وىو) وفتح (اىتدى) ٍب ضبزة بضم اؽباء ُ
اؽباء ُ
ٍب السوسي بإدغاـ اؼبيم بالباء )أ َْعلَ ُم ِدبَ ْن ) معا و مع التقليل ُب (اىتدى)
ض لِيج ِزي الَّ ِذين أَسآءوا بِما َع ِملُوا ويج ِز َّ ِ
ِ
ولِلَّ ِه ما فِي َّ ِ
ْح ْسنَى
ين أ ْ
سنُوا بِال ُ
َ َ
ي الذ َ
الس َم َاوات َوَما في ْاِ َْر ِ َ ْ َ َ َ ُ َ
ََ ْ َ
َح َ
(النجم)ٖٔ:
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وبالتقليل ُب (باغبسىن) ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل
وباإلمالة ُب (باغبسىن) واندرج معو خلف العاشر ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب (اْلرض)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وثالثة أوجو البدؿ (أسآءوا) مع التقليل ُب (باغبسىن) فقط ُب ذات الياء ْلهنا رأس آية
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (اْلرض) وباإلمالة ُب (باغبسىن)
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ش إََِّل اللَّ َم َم
ين يَ ْجتَنبُو َف َكبَآئ َر ْاِثْ ِم َوالْ َف َواح َ
الذ َ
[كبًن اْلٍب  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ َكبآئِر ِْ
اْل ٍِْب  :الباقوف]
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش ترقيق راء (كبآئر) وعلى طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة قرأ بكسر الباء وحذؼ اْللف بعدىا وأبدؿ اؽبمزة ياء ساكنة (كبًن اْلٍب) وبالسكت ُب (اإلٍب)
ٍب خالد على التحقيق ُب (اإلٍب) وقرأ (كبًن اْلٍب) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
اسع الْمغْ ِفرةِ
إِ َّف ربَّ َ ِ
َ
ك َو ُ َ َ

قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب (اؼبغفرة) وٍب الكسائي أماؽبا (اؼبغفرة) وقفا
هو أَ ْعلَم بِ ُكم إِ ْذ أَنْ َ ِ
َجنَّةٌ فِي بيُ ِ
ض وإِ ْذ أَنْػتُم أ ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم
ُ
ْ
َُ ُ ْ
شأَ ُك ْم م َن ْاِ َْر ِ َ
ِِ ِ
وف أَِّمهاتِ ُكم  :الكسائي وصال ] [بطُ ِ
ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم  :الباقوف]واعبميع ابتداء
[بُطُوف أ ّْم َهات ُك ْم  :ضبزة وصال] [بُطُ َ
ُ
بالضم
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلرض) وقرأ بكسر اْللف واؼبيم (إِ ّْم َهاتِ ُك ْم)
ٍب الكسائي كسر اْللف فقط وفتح اؼبيم (إِ َّم َهاتِ ُك ْم)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) وكسر اْللف واؼبيم (إِ ّْم َهاتِ ُك ْم)
ٍب قالوف بالصلة على القصر (بِ ُك ْم إِ ْذ)و(أَنْػتُ ْم أ َِجنَّةٌ)
ٍب قالوف على التوسط بالصلة (بِ ُك ْم إِ ْذ)و(أَنْػتُ ْم أ َِجنَّةٌ) ٍب ورش على طوؿ الصلتٌن(بِ ُك ْم إِ ْذ)و(أَنْػتُ ْم أ َِجنَّةٌ)
ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض) على السكت ُب (بِ ُك ْم إِ ْذ أَنْ َشأَ ُك ْم)و( َوإِ ْذ أَنْػتُ ْم أ َِجنَّةٌ)وكسر اْللف واؼبيم (إِ ّْم َهاتِ ُك ْم)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء ( أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم)
س ُك ْم
فًَل تُػ َزُّكوآ أَنْػ ُف َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ِن اتَّػ َقى (لنجم)ٖٕ:
قالوف ٍب ورش على التقليل (اتقى) واندرج معو دوري أيب عمرو ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اتقى) واندرج معو الكسائي وخلف
العاشر ٍب السوسي بإدغاـ اؼبيم بالباء( أ َْعلَ ُم ِدبَ ِن ) والتقليل ُب (اتقى)
ت الَّ ِذي تَػ َولَّى (لنجم)ٖٖ:
أَفَػ َرأَيْ َ
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[ أفراَيت  :تسهيل اؽبمزة نافع وأبو جعفر ][أفرآيت ورش باؼبد اؼبشبع ] [ أفريت  :الكسائي ] [أفرأيت :الباقوف]
ت) واندرج معو أبو جعفر
قالوف بالتسهيل ُب(أَفَػَراَيْ َ
ٍب ورش بالتسهيل والتقليل (توىل) وٍب ورش اؼبد ست حركات مع التقليل
ٍب ابن كثًن بالتحقيق ُب (أفرأيت) ٍب أبو عمرو بالتحقيق ُب (أفرأيت) وبالتقليل ُب (توىل)
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (أفرأيت) وباإلمالة (توىل) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي حبذؼ اؽبمزة الثانية (أفريت) واإلمالة ُب (توىل)
َوأَ ْعيَى قَلِيًلً َوأَ ْك َدى (لنجم)ٖٗ:
(وأ َْعطَى ) وتقليل رأس اآلية (وأكدى) واندرج معو أبو عمرو
قالوف ٍب ورش على فتح َ
ٍب ورش وعليو التقليل ؽبما ٍب خلف أماؽبما بال غىن ولو ب (أكدى)ربقيق اؽبمزة واإلمالة ٍب التسهيل واإلمالة
ٍب خالد باإلمالة والتحقيق باؽبمزة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ػبالد بالتسهيل باؽبمزة مع اإلمالة.
ِ ِ
ْم الْغَْي ِ
َ فَػ ُه َو يَػ َرى (لنجم)ٖ٘:
أَع ْن َد ُ عل ُ
(وىو) وبالتقليل ُب (يرى)
(وىو) ٍب أبو عمرو بسكوف اؽباء ْ
قالوف بسكوف اؽباء ْ
(وىو) وأماؿ (يرى)
ٍب الكسائي بسكوف اؽباء ْ
(وىو) وفتح (يرى)
(وىو) وقلل (يرى) ٍب ابن كثًن بضم اؽبمزة ُ
ٍب ورش بضم اؽبمزة ُ
ٍب خلف باإلمالة (يرى) واندرج معو خلف العاشر
أ َْـ لَم يػنَبَّأْ بِما فِي ُ ِ
وسى (لنجم)ٖٙ:
ص ُحف ُم َ
ُْ َ

قالوف ٍب ورش قلل (موسى) واندرج معو أبو عمرو ٍب ضبزة باإلمالة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب أبو جعفر قرأ
حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن (وصال ووقفا) (ينبا دبا)
ِ ِ
يم الَّ ِذي َوفَّى (لنجم)ٖٚ:
َوإبْػ َراه َ
الشاطبية  :وفيها وُب نص النساء ثالثة أواخر (إبراىاـ) َلح وصبَّال
ومع آخر اْلنعاـ حرفا براءة أخًنا وربت الرعد حرؼ تنزَل
وُب مرمي والنحل طبسة أحرؼ وآخر ما ُب العنكبوت ُمنَػَّزَل

اْلوَل
وُب النجم والشورى وُب الذاريات واؿ حديد ويرِوي ُب امتحانو َّ
ووجهاف فيو َلبن ذكواف ىهنا .
قالوف ٍب ورش قلل (وَب) واندرج معو أبو عمرو ٍب ضبزة باإلمالة ُب (وَب) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(وإِبْػَر ِاى َاـ )
ٍب ىشاـ أبدؿ الياء ألفا َ
أ َََّل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى (لنجم)ٖٛ:

قالوف ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب (أخرى) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف باإلمالة وبال غنة ُب ( َوا ِزَرةٌ ِوْزَر) ٍب ورش برتقيق الراء ُب (تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر) والتقليل ُب (أخرى)
وأَ ْف لَيس لِ ْ ِْلنْس ِ
اف إََِّل َما َس َعى (لنجم)ٖٜ:
َ
َ ْ َ
قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (سعى)
ٍب خالد باإلمالة ُب (سعى) والتحقيق ُب (لإلنساف) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(لالنساف) و بالتقليل ُب (سعى) ْلنو رأس آية
ٍب ضبزة بالسكت ُب (لإلنساف) وأماؿ ُب (سعى).
َوأ َّ
ؼ يُػ َرى (لنجم)ٗٓ:
َف َس ْعيَهُ َس ْو َ

قالوف ٍب ورش قلل (يرى) ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب (يرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر

ْج َزآ َء ْاِ َْوفَى (لنجم)ٗٔ:
ثُ َّم يُ ْج َزا ُ ال َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وبالتقليل ُب (اْلوَب) ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وفتح (هبزاه)
وقلل (اْلوَب) وبالنقل ٍب ورش قللهما (هبزاه)و(اْلوَب) ٍب خلف أماؽبما (هبزاه) و(اْلوَب) ووقف بالنقل والسكت ٍب
الكسائي أماؽبما (هبزاه) و(اْلوَب) على التحقيق واندرج معو خلف العاشر
َوأ َّ
ك ال ُْم ْنتَػ َهى (لنجم)ٕٗ:
َف إِلَى َربّْ َ

قالوف ٍب ورش على التقليل ُب (اؼبنتهى) واندرج معو أبو عمرو ٍب ضبزة أماؿ (اؼبنتهى) واندرج معو الكسائي وخلف
العاشر
ك َوأَبْ َكى (لنجم)ٖٗ:
َوأَنَّهُ ُه َو أَ ْ
ض َح َ

قالوف ٍب ورش بالتقليل (وابكى) واندرج معو أبو عمرو ٍب ضبزة بالتحقيق والتسهيل وباإلمالة ٍب الكسائي أماؿ (وأبكى)
(وأَنَّوُ ُى َو
(وأَنَّوُ ُى َو ) وقلل (وأبكى) ٍب رويس أدغم اؽباء باؽباء َ
واندرج معو خلف العاشر ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء َ
) خبلف عنو وفتح (وأبكى)
َحيَا (لنجم)ٗٗ:
َوأَنَّهُ ُه َو أ ََم َ
ات َوأ ْ

قالوف ٍب ورش وقلل (وأحيا) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب ضبزة وأماؿ (وأحيا) ووقف بالتحقيق والتسهيل على (وأحيا) وعلى التحقيق واإلمالة ُب (وأحيا) اندرج معو الكسائي
وخلف العاشر
(وأَنَّوُ ُى َو ) وقلل (وأحيا)
ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء َ
(وأَنَّوُ ُى َو ) خبلف عنو وفتح (أحيا)
ٍب رويس أدغم اؽباء باؽباء َ
الزْو َج ْي ِن َّ
الذ َك َر َو ْاُِنْػثَى (لنجم)ٗ٘:
َوأَنَّهُ َخلَ َق َّ
قالوف ٍب ورش بالنقل وقلل (واَلنثى)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (واَلنثى) على النقل والسكت ُب (واَلنثى)
ٍب الكسائي باإلمالة ُب (واَلنثى) على التحقيق واندرج معو خلف العاشر
ِم ْن نُيْ َف ٍة إِذَا تُ ْمنَى (لنجم)ٗٙ:
قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ٍب خلف باإلمالة ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ٍب ورش
َوأ َّ
َف َعلَْي ِه النَّ ْشأَ َة ْاُِ ْخ َرى (لنجم)ٗٚ:

[النَّ ْشآءةَ  :ابن كثًن وابو عمرو ][ النَّ ْشأَةَ  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش قلل (اْلخرى) بالنقل ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اْلخرى) ووقف عليو بالنقل والسكت
ٍب الكسائي أماؿ (اْلخرى) على التحقيق واندرج معو حلف العاشر
ٍب ابن كثًن قرأ (النَّ ْشآءةَ ) ٍب أبو عمرو (النَّ ْشآءةَ ( مع اإلمالة ُب (اْلخرى)
َوأَنَّهُ ُه َو أَ ْغنَى َوأَقػْنَى (لنجم)ٗٛ:
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قالوف ٍب ورش على وجو فتح (أغىن) وتقليل (أقىن) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب ورش قللهما (أَ ْغ َىن) ( َوأَقْػ َىن) ٍب خلف أماؽبما (أَ ْغ َىن) ( َوأَقْػ َىن) ووقف بالتحقيق والتسهيل على (وأقىن) ٍب الكسائي
أماؽبما (أَ ْغ َىن) ( َوأَقْػ َىن) واندرج معو خلف العاشر
(وأَنَّوُ ُى َو) خبلف عنو
(وأَنَّوُ ُى َو) وقلل (وأقىن) ٍب رويس أدغم اؽباء باؽباء َ
ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء َ
ّْع َرى (لنجم)ٜٗ:
َوأَنَّهُ ُه َو َر ُّ
ب الش ْ

قالوف واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب خبلف عن رويس وابن عامر وعاصم
ٍب ورش وقلل (الشعرى)
ٍب دوري أيب عمرو باإلمالة ُب (الشعرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
(وأَنَّوُ ُى َو) خبلف عنو
(وأَنَّوُ ُى َو) وأماؿ (الشعرى) ٍب رويس أدغم اؽباء باؽباء َ
ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء َ
ك َعاداً ْاُِولَى (لنجم)٘ٓ:
َوأَنَّهُ~ أ َْهلَ َ

[عاداً اْلوىل  :نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بنقل حركة اؽبمزة إىل الالـ قبلها وحذؼ اؽبمزة مع إدغاـ تنوين
عاداً ُب َلـ (اْلوىل) غًن أف قالوف يقرأ ّٔمزة ساكنة بعد الالـ اؼبضمومة بدَل من الواو (عاداً لؤىل) .وقرأ الباقوف بإظهار
تنوين عاداً وكسره وإسكاف َلـ اْلوىل وربقيق اؽبمزة بعدىا مضمومة مع إسكاف الواو وىذا كلو ُب حاؿ الوصل ورش
(عادلّوىل مع عدـ تثليث البدؿ ُب (اْلوىل) ولو ابتداء إثبات نبزة
أسقط نبزة الوصل ونبزة القطع وأدغم التنوين ُب الالـ َ
الوصل مفتوحة (اَ َِلُوىل) ولو إسقاطها (لُوىل)].
ؤىل) وابتدأ كحفص ولو وجهاف
عادلُّ َ
قالوف وقرأ بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأثبت اؽبمزة ( َ
آخراف (ألُؤىل)و(لُؤىل)
وىل)مع التقليل ُب (اْلوىل)
عادلُّ َ
ٍب أبو عمرو وقرأ بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأسقط اؽبمزة ( َ
وابتدأ كحفص ولو وجهاف آخراف (ألُوىل)و(لُوىل)
وىل)
عادلُّ َ
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأسقط اؽبمزة ( َ
واندرج معو يعقوب
وىل) بالتحقيق
ٍب ابن كثًن ْ
(اْلُ َ
ؤىل)
عادلُّ َ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأثبت اؽبمزة ( َ
ٍب دروي أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وقرأ بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأسقط اؽبمزة
وىل)
عادلُّ َ
( َ
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وأظهر تنوين (عاداً) وكسره وإسكاف َلـ (اْلوىل) وربقيق اؽبمزة بعدىا مضمومة مع
إسكاف الواو واندرج معو عاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأظهر تنوين (عاداً) وكسره وإسكاف َلـ (اْلوىل) وربقيق اؽبمزة بعدىا مضمومة مع
إسكاف الواو وباإلمالة ُب (اْلوىل) واندرج معو خلف العاشر
(عاد لّوىل) مع عدـ تثليث البدؿ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وأسقط نبزة الوصل ونبزة القطع وأدغم التنوين ُب الالـ َ
ُب (اْلوىل)
ُوىل) واإلمالة ُب (اْلوىل)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف بالنقل والسكت ُب ( ْاْل َ
ود فَمآ أَبْػ َقى (لنجم)٘ٔ:
َوثَ ُم َ
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ينوف على فصل وُب النجم فصال

مبا لثمود نونوا واخفضوا رضى
شبود  :عاصم وضبزة ويعقوب ] [وشبوداً  :الباقوف]
[و َ
قالوف قرأ بالتنوين (شبوداً) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب أبو عمرو قرأ بالتنوين (شبوداً) وعلى قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (أبقى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بالتنوين (شبوداً) واندرج معو ابن عامر
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وقرأ بالتنوين (شبوداً) وقلل (أبقى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بالتنوين (شبوداً) وأماؿ (أبقى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أبقى)
(شبود) بال تنوين وفتح (أبقى)
ٍب عاصم قرأ بفتح َ
(شبود) وأماؿ (أبقى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح داؿ َ
(شبود) وفتح (أبقى)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وفتح داؿ َ
وح ِم ْن قَػ ْب ُل إِنَّػ ُه ْم َكانُوا ُه ْم أَظْلَ َم َوأَطْغَى (لنجم)ٕ٘:
َوقَػ ْو َـ نُ ٍ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (وأتقى)
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب ( ُى ْم أَظْلَ َم) وأماؿ (وأطغى) على ربقيق اؽبمزة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة بتسهيل نبزة (وأتقى) مع اإلمالة وجو ثاف
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( ُى ْم أَظْلَ َم) وغلظ َلـ (أظلم)
ٍب خلف بالسكت ُب ( ُى ْم أَظْلَ َم) وأماؿ (وأتقى) على ربقيق اؽبمزة ٍب تسهيلها وجو ثاف
ٍب قالوف على الصلة بالقصر ُب ( ُى ْم أَظْلَ َم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب ( ُى ْم أَظْلَ َم)
َوال ُْم ْؤتَِف َكةَ أ َْه َوى (لنجم)ٖ٘:
قالوف
ٍب دوري أيب عمرو بالتقليل (أىوى)
ٍب ضبزة باإلمالة (أىوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(والْ ُم ْوتَِف َكةَ ) وقلل (أىوى) واندرج معو السوسي
ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة َ
(والْ ُم ْوتَِف َكةَ ) وفتح (أىوى)
ٍب أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة َ
اها َما غَ َّ
فَػغَ َّ
شى (لنجم)٘ٗ:
شَ

َّاىا)و( َغشَّى)
قالوف ٍب ورش بفتح (فغشاىا) وبتقليل (غشى) واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش قللهما (فَػغَش َ
َّاىا)و( َغشَّى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف أماؽبما (فَػغَش َ
فَبِأ ّْ ِ
ك تَػتَ َم َارى (لنجم)٘٘:
َي آّلء َربّْ َ
ك تَػتَ َم َارى  :الباقوف]
[ربك َّسبارى :وصال يعقوب ، ،اما ُب حاؿ اَلبتداء فال بد من إظهار التاءين ][ َربّْ َ
قالوف
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ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (تتمارى) على توسط اؼبتصل
ٍب ورش قلل (تتمارى) على قصر البدؿ (آَلء) على طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (تتمارى) على طوؿ اؼبتصل واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب يعقوب بتشديد التاء الواحدة وصال (ربك َّسبارى)
ٍب ورش وجهي البدؿ التوسط والطوؿ والتقليل ُب اغبالٌن ْلنو رأس آية
َه َذا نَ ِذ ٌير ِم َن النُّ ُذ ِر ْاُِولَى (لنجم)٘ٙ:
قالوف ٍب أبو عمرو قلل (اْلوىل) مع التحقيق
ٍب ضبزة وقف بالنقل والسكت على (اْلوىل) مع إمالتها
ٍب الكسائي بالتحقيق ُب (اْلوىل) مع اإلمالة واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش مع ثالثة البدؿ (اَلوىل) وبالنقل والتقليل ُب (اَلوىل) وترقيق الراء (نذير)
أَ ِزفَ ِ
ت ْاّل ِزفَةُ (لنجم)٘ٚ:

قالوف ٍب ورش بالنقل (معو بوجو ضبزة بقصر البدؿ) مع ثالثة البدؿ ٍب ضبزة بالسكت (اآلزفة)
ٍب الكسائي أماؿ (اآلزفة) وقفا
وف اللَّ ِه َك ِ
لَيس لَها ِمن ُد ِ
اش َفةٌ (لنجم)٘ٛ:
ْ َ َ ْ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (كاشفة) وقفا
أَفَ ِمن َه َذا الْح ِد ِ
يث تَػ ْع َجبُو َف (لنجم)ٜ٘:
َ
ْ
ِ
ِ
اغبَديث تَػ ْع َجبُو َف)
قالوف ٍب السوسي أدغم الثاء بالتاء ) ْ
ض َح ُكو َف َوَل تَػ ْب ُكو َف (لنجم)ٙٓ:
َوتَ ْ
قالوف
َوأَنْػتُ ْم َس ِام ُدو َف (لنجم)ٙٔ:
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اس ُج ُدوا لِلَّ ِه َوا ْعبُ ُدوا (لنجم)ٕٙ:
فَ ْ
قالوف

اقْػتَػرب ِ
ش َّق الْ َق َم ُر (ٔ)
ت َّ
اعةُ َوانْ َ
الس َ
ََ

سورة القمر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ضوا َويَػ ُقولُوا ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِم ّّر (ٕ)
َوإِ ْف يَػ َرْوا آَيَةً يُػ ْع ِر ُ

قالوف ٍب ورش ترقيق الراء (سحر)ووصال ترقق الراء ُب (مستمر) وثالثة أوجو البدؿ (آية)

ٍب خلف بال غنة ( َوإِ ْف يػََرْوا) وبالتحقيق ُب (يػََرْوا آَيَةً) ٍب خلف بالسكت ُب (يػََرْوا آَيَةً)
َوَك َّذبُوا َواتَّػبَػ ُعوآ أ َْه َوآ َء ُه ْم
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قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب (أ َْى َواءَ ُى ْم)
َوُك ُّل أ َْم ٍر ُم ْستَ ِق ّّر (ٖ)
ِ
[م ْستَ ِقّّر :الباقوف]
[مسقٍّر  :أبو جعفر ] ُ
قالوف

وقرأ أبو جعفر ِ
مستقّْر بكسر الراء وصال والباقوف بالضم وصال
ورقق الراء وصال ورش (مستقر)
َولَ َق ْد َجآ َء ُه ْم ِم َن ْاَِنْبآ ِء َما فِ ِيه ُم ْز َد َج ٌر (ٗ)
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو عاصم ويعقوب ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بصلة اؼبيم وصلة اؽباء ُب (فيو) ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب ابن ذكواف باإلمالة ُب (جآءىم)
(ولَ َق َّجاءَ ُى ْم) واندرج معو ىشاـ والكسائي
ٍب أبو عمرو باإلدغاـ للداؿ باعبيم َ
(ولَ َق َّجاءَ ُى ْم) على توسط اؼبتصل
ٍب خلف العاشر باإلدغاـ واإلمالة ُب َ

(ولَ َق َّجاءَ ُى ْم) واإلمالة ُب (جآءىم) على طوؿ اؼبتصل وعلى السكت ُب (اْلنبآء)
ٍب ضبزة باإلدغاـ ُب الداؿ باعبيم َ

(ولَ َق َّجاءَ ُى ْم)
ٍب خالد على التحقيق ُب (اْلنبآء) واإلمالة ُب (جآءىم) على طوؿ اؼبتصل واإلدغاـ ُب الداؿ باعبيم َ
ِح ْك َمةٌ بَالِغَةٌ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (بَالِغَةٌ)
فَ َما تُػ ْغ ِن النُّ ُذ ُر (٘)

[تغين  :يعقوب بالياء وقفا وحذفها وصال][ تغن  :الباقوف وقفا ووصال]

قالوف ووقف يعقوب على تغن بالياء ووبذفها الباقوف
فَػتَػ َو َّؿ َع ْنػ ُه ْم
قالوف

َّاع إِلَى َش ْي ٍء نُ ُك ٍر ()ٙ
ع الد ِ
يَػ ْو َـ يَ ْد ُ

الداع  :الباقوف][ نُكْر :ابن كثًن
[الداعي  :ورش وأبو عمرو وأبو جعفر ُب حالة الوصل  ،والبزي ويعقوب ُب اغبالٌن][ ِ
][نُ ُكر :الباقوف]
قالوف قرأ (الداع) حبذؼ الياء وقرأ بضم النوف والكاؼ (نُ ُكر) ثم قنبل قرأ (نُ ْك ٍر) بسكوف الكاؼ
ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء) وقرأ بضم النوف والكاؼ (نُ ُكر)
ٍب ورش قرأ (الد ِ
َّاعي) وصال فقط مع اؼبد اؼبنفصل وتوسط اللٌن (شيء) وقرأ بضم النوف والكاؼ (نُ ُكر)
ٍب ورش على الطوؿ ُب (شيء) ثم البزي قرأ (الد ِ
َّاعي) وصال ووقفا وقرأ بسكوف الكاؼ (نُ ْك ٍر)
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ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل ُب (الد ِ
َّاعي) وصال فقط واندرج معو أبو جعفر ويعقوب إَل أف يعقوب لو الداعي
وصال ووقفا
ٍب للدوري على توسط اؼبنفصل ُب (الد ِ
َّاعي) وصال فقط
شعا أَبصارُهم ي ْخرجو َف ِمن ْاَِج َد ِ
اث َكأَنػَّ ُه ْم َج َرا ٌد ُم ْنتَ ِش ٌر ()ٚ
َ ْ
ُخ َّ ً ْ َ ُ ْ َ ُ ُ
[خشَّعا :نافع وابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر] [خ ِ
اش ًعا  :الباقوف]
َ
ُ ً
قالوف (معو عاصم وابن عامر) ثم قالوف بالصلة (معو ابن كثًن وأبو جعفر)
ٍب ورش بالنقل ُب (خشَّعا َف اَبصارىم) و ( ْاَلَِج َد ِ
اث) ورقق راء (منتشر) وصال
َْ
ُ َ ْ َ ُُ ْ
ٍب أبو عمرو قرأ (خاشعا) بزيادة ألف
ص ُارُى ْم) وقرأ خاشعا والسكت على (اْلجداث)
َّعا أَبْ َ
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب ( ُخش ً
ص ُارُى ْم)
َّعا أَبْ َ
ٍب خلف بالسكت اْلجداث) على السكت ُب ( ُخش ً
ِِ
َّاع
ين إِلَى الد ِ
ُم ْهيع َ

[إىل الداعي  :بإثبات الياء وصال  :نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وُب اغبالٌن  :ابن كثًن ويعقوب والباقوف حبذفها]
قالوف ٍب ابن كثًن قرأ (الد ِ
َّاعي) بالياء وصال ووقفا واندرج معو يعقوب
وقرأ بالياء وصال فقط (نافع وأبو عمرو وأبو جعفر )
وؿ الْ َكافِ ُرو َف َه َذا يَػ ْوٌـ َع ِس ٌر ()ٛ
يَػ ُق ُ
قالوف ٍب ورش رقق الراء ُب (الْ َكافُِرو َف )و(عسر) وصال
وح فَ َك َّذبُوا َع ْب َدنَا َوقَالُوا َم ْجنُو ٌف َوا ْز ُد ِج َر ()ٜ
ت قَػ ْبػلَ ُه ْم قَػ ْو ُـ نُ ٍ
َك َّذبَ ْ
(ؾبنُو ٌف َو ْازُد ِجَر) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بال غنة َْ
ورقق راء (وازدجر) ورش وصال
وب فَانْػتَ ِ
ص ْر (ٓٔ)
فَ َد َعا َربَّهُ~ أَنّْي َمغْلُ ٌ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
الس َمآ ِء بِ َمآ ٍء ُم ْنػ َه ِم ٍر (ٔٔ)
اب َّ
فَػ َفتَ ْحنَآ أَبْػ َو َ
الشاطبية ُب اْلنعاـ :إذا فتحت شدد لشاـ وىهنا فتحنا وُب اْلعراؼ واقرتبت كال

َّحنَا  :ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب] [فَػ َفتَ ْحنَا  :الباقوف]
[فَػ َفت ْ

قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ضبزة

َّحنَا) على توسط اؼبنفصل
ٍب ابن عامر بتشديد التاء ُب (فَػ َفت ْ
َّحنَا) واندرج معو يعقوب.
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل والتشديد على التاء ُب (فَػ َفت ْ
ض عُيُونًا فَالْتَػ َقى ال َْمآءُ َعلَى~ أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِد َر (ٕٔ)
َوفَ َّج ْرنَا ْاِ َْر َ
الدليل من الشاطبية  :وضم (الغيوب) يكسراف (عيونا اؿ عيوف شيوخا ) دانو صحبة مال
ِ
][عيُونا  :الباقوف]
[عيُونا  :ابن كثًن وابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي ُ
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قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم العٌن (عُيُونا) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ٍب قالوف على توسط
(عيُونا) واندرج معو ىشاـ وعاصم وخلف العاشر ٍب ابن كثًن بكسر العٌن ُب (عِيُوناً)
اؼبنفصل وقرأ بضم العٌن ُ
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وكسر العٌن ُب ) ِعيُوناً ) واندرج معو الكسائي وشعبة ٍب خالد على التحقيق و)
ِ
(عيُونًا ) ورقق راء (قدر) وصال
وكسر العٌن ُب عيُوناً ) ٍب ورش بالنقل ُب (اَلرض) وضم العٌن ُب ُ
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) وكسر العٌن ُب ( ِعيُوناً) )
وحملْنَا ُ َعلَى ذَ ِ
اح َو ُد ُس ٍر (ٖٔ)
ات أَل َْو ٍ
َََ
(و َضبَْلنَاهُ)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (أَلْ َو ٍاح َوُد ُس ٍر) ٍب ابن كثًن صلة اؽباء َ
تَ ْج ِري بِأَ ْعيُنِنَا َج َزآ ًء لِ َم ْن َكا َف ُك ِف َر (ٗٔ)
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ورقق الراء وصال (كفر)
اهآ آَيَةً فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر (٘ٔ)
َولَ َق ْد تَػ َرْكنَ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ واندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ (آية)
ف َكا َف َع َذابِي َونُ ُذ ِر ()ٔٙ
فَ َك ْي َ

[ونذري  :ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب ] [ ونذر  :الباقوف]

قالوف ٍب يعقوب قرأ (نذري) بالياء وقفا ووصال ولورش فقط وصال (هبوز الرتقيق ُب الراء والتفخيم واحملقق التفخػيم أوىل
)
س ْرنَا الْ ُق ْرَآ َف لِ ّْ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر ()ٔٚ
َولَ َق ْد يَ َّ
قالوف ٍب ابن كثًن قرأ (القراف)
ف َكا َف َع َذابِي َونُ ُذ ِر ()ٔٛ
ت َعا ٌد فَ َك ْي َ
َك َّذبَ ْ

[ونذري  :ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب ] [ ونذر  :الباقوف]

قالوف ٍب يعقوب ولورش بالياء وصال فقط
ص ًرا فِي يَػ ْوِـ نَ ْح ٍ
س ُم ْستَ ِم ٍّر ()ٜٔ
ص ْر َ
يحا َ
إِنَّآ أ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِر ً
عليهم  :ضبزة ويعقوب] [علي ِهم  :الباقوف]
[ ُ

(عليهم)ٍب لقالوف بالتوسط ٍب لو بالتوسط والصلة ٍب ورش ٍب خلف ولو ضم
قالوف ٍب لو بالصلة ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب ُ
(عليهم)
اؽباء ُ
از نَ ْخ ٍل ُم ْنػ َق ِع ٍر (ٕٓ)
َّاس َكأَنػَّ ُه ْم أَ ْع َج ُ
تَػ ْنز ُ
ِع الن َ
قالوف ٍب خلف بالسكت ٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب لو على التوسط ٍب ورش
ف َكا َف َع َذابِي َونُ ُذ ِر (ٕٔ)
فَ َك ْي َ

[ونذري  :ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب ] [ ونذر  :الباقوف]
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قالوف ٍب يعقوب (نذري وقفاووصال ولورش وصال فقط
س ْرنَا الْ ُق ْرَآ َف لِ ّْ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر (ٕٕ)
َولَ َق ْد يَ َّ
قالوف ٍب ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها (ال ُقَراف)
ود بِالنُّ ُذ ِر (ٖٕ)
َك َّذبَ ْ
ت ثَ ُم ُ

ود) واندرج معو الشامي وضبزة والكسائي .
قالوف ٍب أبو عمرو بإدغاـ التاء بالثاء ( َك َّذبػَثَّ ُم ُ
شرا ِمنَّا و ِ
ض ًَل ٍؿ َو ُس ُع ٍر (ٕٗ)
اح ًدا نَػتَّبِ ُعهُ~ إِنَّآ إِ ًذا ل َِفي َ
فَػ َقالُوآ أَبَ َ ً َ
قالوف ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طػوؿ اؼبنفصػل وانػدرج معػو خػالد ٍب خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل وبػال
ض َال ٍؿ َو ُس ُع ٍر)
غنة ُب ( َ
ِ
الذ ْكر َعلَي ِه ِمن بػينِنَا بل هو َك َّذاب أ ِ
َش ٌر (ٕ٘)
ٌ
أَ ُؤلْق َي ّْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
[ أأولقي  :تسهيل الثانية مع اإلدخػاؿ  :قػالوف وأبػو جعفػر  ،وسػهلها مػع اإلدخػاؿ وعدمػو  :أبػو عمػرو ][وسػهلها مػن
غػػًن إدخػػاؿ  :ورش وابػػن كثػػًن ورويػػس  ،وؽبشػػاـ  :التسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ والتحقيػػق مػػع اإلدخػػاؿ وعدمػػو ][ والبػػاقوف :
بالتحقيق بال إدخاؿ
قالوف (بالتسهيل وإدخاؿ ألف بينهما) معو (وجو ْليب عمرو وىشاـ) ٍب ورش بالتسهيل للثانية وترقيػق الػراء ُب (الػذكر)
ورقق راء (أشر) وصال ٍب ابن كثًن بالتسهيل وصلة اؽباء ُب (عليػو) ٍب أبػو عمػرو ٍب ىشػاـ باإلدخػاؿ والتحقيػق ٍب ىشػاـ
بالتحقيق بدوف إدخاؿ ٍب خلف بالتحقيق وعليو النقل والسكت أما التحقيق فدخل مع ىشاـ
سيػعلَمو َف غَ ًدا م ِن الْ َك َّذاب ْاِ ِ
َش ُر ()ٕٙ
ُ
َ
ََ ْ ُ
[ ستعلموف  :ابن عامر وضبزة ][ سيعلموف  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اْلشر) ورقق الراء وصال اندرج معو ضبزة وقفا ٍب ابن عامر قرأ بتاء اػبطاب (ستعلموف)
ٍب ضبزة قرأ بتاء اػبطاب (ستعلموف) ووقف بالنقل والسكت ُب (اْلشر)
ِ
ِِ
ِ
اصيَبِ ْر ()ٕٚ
إِنَّا ُم ْرسلُو النَّاقَة ف ْتػنَةً ل َُه ْم فَ ْارتَق ْبػ ُه ْم َو ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َونَػبّْْئػ ُه ْم أ َّ
َف ال َْمآ َء قِ ْس َمةٌ بَػ ْيػنَػ ُه ْم
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بالتحقيق ُب ( َونػَبّْْئػ ُه ْم أ َّ
َف)

ٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب قالوف بالصلة على التوسط ٍب ورش على طوؿ الصلة

ٍب خلف بالسكت ُب ( َونػَبّْْئػ ُه ْم أ َّ
َف)
ُك ُّل ِش ْر ٍ
ض ٌر ()ٕٛ
ب ُم ْحتَ َ
قالوف
فَػنادوا ص ِ
احبَػ ُه ْم فَػتَػ َعاطَى فَػ َع َق َر ()ٕٜ
َ َْ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب ورش بالتقليل ُب (فتعاطى)
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ٍب ضبزة باإلمالة ُب (فتعاطى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ف َكا َف َع َذابِي َونُ ُذ ِر (ٖٓ)
فَ َك ْي َ

[ونذري  :ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب ] [ ونذر  :الباقوف]
قالوف ٍب يعقوب أثبت الياء وقفا ووصال ولورش وصال فقط
إِنَّآ أَرسلْنا علَي ِهم صيحةً و ِ
اح َدةً فَ َكانُوا َك َه ِش ِ
يم ال ُْم ْحتَ ِظ ِر (ٖٔ)
ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

ِ
ػيهم) ٍب خػالد
صْي َحةً َواح َد ًة) وضػم اؽبػاء ُب (عل ُ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب ( َ
ِ
(عليهم)
صْي َحةً َواح َدةً) وضم اؽباء ُب ُ
على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب ( َ
س ْرنَا الْ ُق ْرَآ َف لِ ّْ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر (ٕٖ)
َولَ َق ْد يَ َّ
قالوف ٍب ابن كثًن بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذؼ اؽبمزة (ال ُقَراف)
ت قَػوـ ل ٍ
ُوط بِالنُّ ُذ ِر (ٖٖ)
َك َّذبَ ْ ْ ُ

قالوف

َؿ ل ٍ
إِنَّآ أَرسلْنَا َعلَي ِهم ح ِ
ُوط
اصبًا إَِّّل آ َ
ْ ْ َ
َْ

قالوف على قصر اؼبنفصل ثم السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الالـ بالالـ (آَ َؿ لُ ٍ
وط) مع (ٖ) أوجو اؼبدود
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم)
ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (ح ِ
اصبَا ِف اَِّآل) مع ٖ البدؿ ُب (آَ َؿ)
َ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبضم ىاء (عليهم) ثم خلف بالسكت ُب (ح ِ
اصبًا إَِّآل)
ُ
َ
نَ َّج ْيػنَ ُ ِ
س َح ٍر (ٖٗ)
اه ْم ب َ

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
نِ ْع َمةً ِم ْن ِع ْن ِدنَا
قالوف
ك نَ ْج ِزي َم ْن َش َك َر (ٖ٘)
َك َذلِ َ
قالوف
شتَػنَا فَػتَ َم َارْوا بِالنُّ ُذ ِر ()ٖٙ
َولَ َق ْد أَنْ َذ َرُه ْم بَيْ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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(ولَ َق ْد أَنْ َذ َرُى ْم)
(ولَ َق َد اَنْ َذ َرُى ْم) ٍب خلف بالسكت ُب َ
ٍب ورش بالنقل ُب َ
ض ْي ِف ِه فَيَ َم ْسنَآ أَ ْعيُػنَػ ُه ْم فَ ُذوقُوا َع َذابِي َونُ ُذ ِر ()ٖٚ
َولَ َق ْد َر َاو ُدو ُ َع ْن َ
[ونذري  :ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب ] [ ونذر  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وأثبت الياء (نذري) وقفا ووصال ٍب لقالوف
على قصر اؼبنفصل وبالصلة ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ولو (نذري) بالياء وصال فقط وحذفها وقفا
(ر َاوُدوهُ)
ٍب ابن كثًن بالصلة ُب اؼبيم (أعينهم) واؽباء ُب َ
اب ُم ْستَ ِق ّّر ()ٖٛ
صبَّ َح ُه ْم بُ ْك َرًة َع َذ ٌ
َولَ َق ْد َ

[ولقصبحهم  :أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ ولق ْد صبحهم  :الباقوف]
َّ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
صبَّ َح ُه ْم) واندرج معو ىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر
(ولَ َق َّ
ٍب أبو عمرو بإدغاـ الداؿ ُب الصاد ُب َ
ورقق الراء ورش وصال ُب (مستقر)

فَ ُذوقُوا َع َذابِي َونُ ُذ ِر ()ٖٜ

[ونذري  :ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب ] [ ونذر  :الباقوف]

قالوف ٍب يعقوب قرأ بإثبات الياء (ونذري) وقفا ووصال ولورش وصال فقط
س ْرنَا الْ ُق ْرَآ َف لِ ّْ
لذ ْك ِر فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر (ٓٗ)
َولَ َق ْد يَ َّ
قالوف ٍب ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة إىل ماقبلها وحذفها (ال ُقَراف)
َؿ فِ ْر َع ْو َف النُّ ُذ ُر (ٔٗ)
َولَ َق ْد َجآ َء آ َ
[جا آؿ  :قػالوف والبػزي وأبػو عمػرو بإسػقاط اْلوىل وربقيػق الثانيػة مػع اؼبػد والقصػر ][ ورش وقنبػل وأبػو جعفػر ورويػس :
بتسهي ل الثانية مع ثالثة البدؿ لورش ][ ورش وقنبل :أبدؽبا ألفا مع القصر واؼبد] [والباقوف  :بالتحقيق ]
قالوف بإسقاط اؽبمزة اْلوىل (جا آؿ) واندرج معو البزي بقصر جاء واؼبد
ٍب ورش تسهيل اؽبمزة الثانية مع (ٖ) أوجو البدؿ (آؿ) ٍب أبدؽبا ألفا باؼبد  ٙحركات ٍب اؼبد حركتاف والطوؿ باؼبتصل
ٍب قنبل بالتسهيل واؼبد  ٙوٕ والتوسط باؼبتصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ جاء مع ربقيق اؽبمزتٌن ( َجآءَ آَ َؿ)

(ولَ َق َّجآ آؿ)
(ولَ َق َّجا آؿ) والتوسط َ
(ولَ َق َّجاءَ) وإسقاط اؽبمزة اْلوىل مع القصر َ
ٍب أبو عمرو بإدغاـ الداؿ باعبيم ُب َ
(ولَ َق َّجاءَ) والتحقيق واندرج معو الكسائي
ٍب ىشاـ بإدغاـ الداؿ باعبيم ُب َ

(ولَ َق َّجاءَ) واإلمالة ُب (جآء) على طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة بإدغاـ الداؿ باعبيم ُب َ

(ولَ َق َّجآءَ) واإلمالة ُب (جآء) على توسط اؼبتصل
ٍب خلف العاشر بإدغاـ الداؿ باعبيم ُب َ
اه ْم أَ ْخ َذ َع ِزي ٍز ُم ْقتَ ِد ٍر (ٕٗ)
َك َّذبُوا بِآَيَاتِنَا ُكلّْ َها فَأَ َخ ْذنَ ُ
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َخ َذ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اى ْم أ ْ
َخ ْذنَ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة على القصر ُب (فَأ َ

َخ َذ)
اى ْم أ ْ
َخ ْذنَ ُ
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (فَأ َ

َخ َذ) مع (ٖ) البدؿ (بآياتنا)
اى ْم أ ْ
َخ ْذنَ ُ
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (فَأ َ

َخ َذ)
اى ْم أ ْ
َخ ْذنَ ُ
ٍب خلف بالسكت ُب (فَأ َ
ِ ِ
َّ
الزبُ ِر (ٖٗ)
اءةٌ فِي ُّ
ارُك ْم َخ ْيػ ٌر م ْن أُولَئ ُك ْم أ َْـ لَ ُك ْم بَػ َر َ
أَ ُكف ُ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع ثم ضبزة بالتحقيق ُب ( ِم ْن أُولَئِ ُك ْم أ َْـ)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ورقق راء (خًن) وبالنقل ُب ( ِم ُن اُولَئِ ُك ْم ) وعلى طوؿ الصلة ُب (أُولَئِ ُك ْم أ َْـ)
ٍب خلف بالسكت ُب ( ِم ْن أُولَئِ ُك ْم أ َْـ) ثم قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (أُولَئِ ُك ْم أ َْـ)
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب (أُولَئِ ُك ْم أ َْـ)
أ َْـ يػ ُقولُو َف نَحن ج ِميع م ْنتَ ِ
ص ٌر (ٗٗ)
ُْ َ ٌُ
َ
قالوف ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف (يػَ ُقولُو َف َْكب ُن) ورقق الراء ورش وصال ُب (منتصر)

ْج ْم ُع َويُػ َولُّو َف ُّ
الدبُػ َر (٘ٗ)
َسيُػ ْه َزُـ ال َ
قالوف

اعةُ أَ ْد َهى َوأ ََم ُّر ()ٗٙ
اعةُ َم ْو ِع ُد ُه ْم َو َّ
بَ ِل َّ
الس َ
الس َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم ورش بالتقليل ُب (أدىى)
(وأ ََمُّر)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (أدىى) والتحقيق والتسهيل ُب َ

ٍب الكسائي أماؿ (أدىى) واندرج معو خلف العاشر ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ض ًَل ٍؿ َو ُس ُع ٍر ()ٗٚ
ين فِي َ
إِ َّف ال ُْم ْج ِرم َ
ض َال ٍؿ َو ُس ُع ٍر)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َ
يػوـ يسحبو َف فِي النَّا ِر علَى وج ِ
س َس َق َر ()ٗٛ
وه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
َ ُُ
َْ َ ُ ْ َُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بتقليل (النار) ٍب أبو عمرو أماؿ (النار) واندرج معو دروي الكسائي
إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَا ُ بَِق َد ٍر ()ٜٗ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب (خلقناه) ٍب ورش بالتوسط ُب اللٌن (شيء) ٍب ورش بالطوؿ ُب (شيء)
ٍ
(شيء خلقناه)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء) ٍب أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء

ِ
ص ِر (ٓ٘)
َوَمآ أ َْم ُرنَآ إََِّل َواح َدةٌ َكلَ ْم ٍح بِالْبَ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
اع ُك ْم فَػ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر (ٔ٘)
َولَ َق ْد أ َْهلَ ْكنَآ أَ ْشيَ َ
46

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف بالتوسط والصلة
(ولَ َق ْد أ َْىلَكْنَآ) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب َ
(ولَ َق َد اَ ْىلَكْنَآ) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش بالنقل ُب َ

(ولَ َق ْد أ َْىلَكْنَآ) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب خلف بالسكت ُب َ
الزبُ ِر (ٕ٘)
َوُك ُّل َش ْي ٍء فَػ َعلُو ُ فِي ُّ

قالوف ٍب ابن كثًن صلة اؽباء (فعلوه) ٍب ورش بالتوسط ُب (شيء) ٍب بالطوؿ ُب اللٌن ُب (شيء)

ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
ص ِغي ٍر َوَكبِي ٍر ُم ْستَيٌَر (ٖ٘)
َوُك ُّل َ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (صغ ًٍن َو )
إِ َّف الْمت َِّقين فِي جن ٍ
َّات َونَػ َه ٍر (ٗ٘)
َ
ُ َ
ٍ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (جنات َو )
فِي م ْقع ِد ِ
ص ْد ٍؽ ِع ْن َد ملِ ٍ
يك ُم ْقتَ ِد ٍر (٘٘)
َ َ
َ
(م ْق َع ِد ِص ْد ٍؽ) ورقق الراء ورش وصال ُب (مقتدر)
قالوف ٍب السوسي إدغاـ الداؿ ُب الصاد َ

الر ْح َم ُن (ٔ)
َّ

سورة الرحمن
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

َعلَّ َم الْ ُق ْرَآ َف (ٕ)

قالوف ٍب ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة احملذوفة إىل ما قبلها (ال ُقَراف)
َخلَ َق ِْ
سا َف (ٖ)
اَنْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اإلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)

َعلَّ َمهُ الْبَػيَا َف (ٗ)
قالوف

الشمس والْ َقمر بِحسب ٍ
اف (٘)
َّ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ

قالوف

الشجر يسج َد ِ
اف ()ٙ
َوالن ْ
َّج ُم َو َّ َ ُ َ ْ ُ
قالوف
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ض َع ال ِْم َيزا َف ()ٚ
َو َّ
الس َمآ َء َرفَػ َع َها َوَو َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبد اؼبتصل واندرج معو ضبزة
أ َََّل تَيْغَوا فِي ال ِْميز ِ
اف ()ٛ
َ
ْ
قالوف
ِ
يموا ال َْوْز َف بِال ِْق ْس َِ َوََل تُ ْخ ِس ُروا ال ِْم َيزا َف ()ٜ
َوأَق ُ
(زبْ ِسُروا)
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب ُ
ض َع َها لِ ْلَنَ ِاـ (ٓٔ)
ض َو َ
َو ْاِ َْر َ
قالوف ثم خالد بالتحقيق ُب (اْلرض) ووقف بالنقل والسكت ُب (لألناـ) ثم ورش بالنقل ُب (اَلرض) ولالناـ)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) وعليو النقل والسكت ُب (لألناـ)
ات ْاَِ ْك َم ِاـ (ٔٔ)
فِ َيها فَاكِ َهةٌ َوالنَّ ْخ ُل ذَ ُ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب (اَلَكماـ) واندرج معو خالد بوجو النقل

ِ
َّخ ُل)
ٍب خالد بالسكت ُب (اْلكماـ) ثم خلف وقف بالنقل والسكت ُب (اْلكماـ) وبال غنة ُب (فَاك َهةٌ َوالن ْ

صِ
الريْ َحا ُف (الرحمن)ٕٔ:
ْح ُّ
ف َو َّ
َ ذُو ال َْع ْ
َوال َ
الشاطبية ُب سورة الرضبن :و(واغبب ذو الروباف) رفع ثالثها بنصب كفى والنوف باػبفض شكال
الرْوب ِ
ػب ذُو الْع ْ ِ
ص ِ
ػب ذُو
الرْوبَػػا َف  :ابػن
ػاف  :ضبػزة والكسػػائي وخلػف العاشػر][ َو ْ
عامر][و ْ
[و ْ
اغبَػ ُّ
اغبَ ُّ
اغبَ َّ
ػف َو َّ
ػب ذُا الْ َع ْ
صػػف َو َّ َ
َ
َ
َ
ِ
الرْوبَا ُف :الباقوف]
صف َو َّ
الْ َع ْ
صػ ِ
صػ ِ
الرْوبَػػا َف) لنصػػب
(و ْ
قػػالوف ق ػرأ برفػػع الثالثػػة ( َو ْ
اغبَػ َّ
اغبَػ ُّ
ػف َو َّ
ف َو َّ
ػب ذُا الْ َع ْ
ػب ذُو الْ َع ْ
الرْوبَػػا ُف) ٍب ابػػن عػػامر ق ػرأ بنصػػب َ
ػف والروبػ ِ
اْلظبػػاء الثالثػػة ٍب ضبػػزة (واغبػػب ذو العصػ ِ
ػاف) خبفػػض الروبػػاف ورفػػع (اغبػػب ذو ) وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف
ُ
العاشر
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٖٔ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
اَنْ ِ
ْص ٍ
اؿ َكالْ َفخَّا ِر (ٗٔ)
صل َ
سا َف م ْن َ
َخلَ َق ِْ َ
قالوف ثم أبو عمرو أماؿ (الفخار) ومعو دوري الكسائي
ٍب ورش بالنقل ُب (اإلنساف) وقلل (الفخار)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ِج ِم ْن نَا ٍر (٘ٔ)
ْجآ َّف ِم ْن َمار ٍ
َو َخلَ َق ال َ
قالوف ٍب ورش بتقليل (النار) ٍب أبو عمرو باإلمالة (نار) واندرج معو دوري الكسائي
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٔٙ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
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ب ال َْم ْغ ِربَػ ْي ِن ()ٔٚ
ب ال َْم ْش ِرقَػ ْي ِن َوَر ُّ
َر ُّ

قالوف

َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٔٛ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
مرج الْبحري ِن يػ ْلتَ ِقي ِ
اف ()ٜٔ
ََ َ َ ْ َْ َ َ
قالوف
خ ََل يػب ِغي ِ
اف (ٕٓ)
بَػ ْيػنَػ ُه َما بَػ ْرَز ٌ َ ْ َ
قالوف
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٕٔ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ج ِم ْنػ ُه َما اللُّ ْؤل ُُؤ َوال َْم ْر َجا ُف (ٕٕ)
يَ ْخ ُر ُ
و(ىبر ُج) فاضمم وافتح إذ ضبى
الشاطبية ُب سورة الرضبن ُ :

ولؤ  :أبدؿ اؽبمزة مطلقا  :السوسي وشعبة وأبو جعفر وُب الوقف ضبزة] [أما الثانية فال يبدؽبا وقفا إَل ىشاـ وضبزة
[اللُّ ٌ
وؽبما أيضا تسهيلها مع الروـ وؽبما كذلك إبداؽبا واوا خالصة مع السكوف واإلمشاـ والروـ][ ُىبَْرج  :نافع وأبو عمرو
وأبو جعفر ويعقوب] [ َىبُْرج  :الباقوف]
(ىبَْر ُج) ومعو ورش ودوري أيب عمرو ويعقوب
قالوف قرأ بضم الياء وفتح الراء ُب ُ

(ىبَْر ُج) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اللولؤ) واندرج معو أبو جعفر
ٍب السوسي قرأ بضم الياء وفتح الراء ُب ُ

(ىبُْر ُج) واندرج معو ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن كثًن قرأ مبىن للفاعل َ

(ىبُْر ُج)
ٍب شعبة قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اللولؤ) وقرأ مبىن للفاعل َ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٖٕ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
َت فِي الْبَ ْح ِر َك ْاَِ ْع ًَلِـ (ٕٗ)
ْج َوا ِر ال ُْم ْن َ
شآ ُ
َولَهُ ال َ
الشاطبية ُب سورة الرضبن  :وُب (اؼبْن َشآت) الشٌن بالكسر فاضبال صحيحا خبلف
[ ِ
اؼبنشئآت  :ضبزة وشعبة خبلف عنو ] [ اؼبْن َشآت  :الباقوف]

ِ
ِ
ت) ووقػػف
قػػالوف ٍب ورش مػػع (ٖ) البػػدؿ َ
ت) ٍب ضبػػزة (الْ ُمْنشػآَ ُ
(اؼبنشػػآت) ٍب شػػعبة الوجػػو الثػػاين بكسػػر الشػػٌن (الْ ُمْنشػآَ ُ
(اؼبنشأت)
بالنقل والسكت ُب (كاْلعالـ) ٍب دوري الكسائي أماؿ (اعبوار ) وقرأ بنصب َ
(ووقف يعقوب بالياء ُب (اعبواري) وغًنه وبذفها)
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٕ٘)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
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ُك ُّل من َعلَيػها فَ ٍ
اف ()ٕٙ
َ ْ َْ
قالوف

ْج ًَل ِؿ َو ِْ
اَ ْك َر ِاـ ()ٕٚ
َويَػ ْبػ َقى َو ْجهُ َربّْ َ
ك ذُو ال َ
(اَلكراـ) وترقيق راء ِ
قالوف ٍب ورش فتح (ويبقى) وبالنقل ُب ِ
(اَلكراـ)
ٍب وجو َلبن ذكواف أماؿ (واإلكراـ ) خبلف عنو ٍب ورش بتقليل (ويبقى) وبالنقل ُب (اإلكراـ) وترقيق الراء فيها
ٍب ضبزة باإلمالة (ويبقى) ووقف بالنقل والسكت ُب (اإلكراـ)
ٍب الكسائي باإلمالة ُب (يبقى) والتحقيق ُب (اإلكراـ) واندرج معو خلف العاشر
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٕٛ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ض ُك َّل يػوٍـ ُهو فِي َشأ ٍ
يسأَلُهُ من فِي َّ ِ
ْف ()ٕٜ
َْ َْ
الس َم َاوات َو ْاِ َْر ِ َ ْ َ
قالوف ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة (شاف) واندرج معو خالد وقفا وأبو جعفر ٍب ورش بالنقل ُب (اْلرض)
ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة (شاف)
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٖٓ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
غ لَ ُك ْم أَيُّػ َها الثَّػ َق ًَل ِف (ٖٔ)
َسنَػ ْف ُر ُ
الشاطبية ُب سورة الرضبن ( :نفرغ) الياء شاع
غ  :الباقوف][ أَيُّوُ  :ابن عامر] [أَيُّوَ  :الباقوف] [ووقف باْللف على
[سنَػ ْفُر ُ
[سيَػ ْفُر ُ
غ  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] َ
َ
(أَيػُّ َها) أبو عمرو والكسائي ويعقوب] [ والباقوف يقفوف باؽباء ساكنة (أَيُّ ْو)]

قالوف ٍب ابن عامر قرأ (أيُوُ ) ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (لَ ُك ْم أَيػُّ َها) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالتوسط بالصلة ُب (لَ ُك ْم أَيػُّ َها) ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم أَيػُّ َها)

(سيَػ ْفُرغُ) واندرج معو الكسائي ويعقوب
ٍب ضبزة قرأ بياء اػبطاب َ
ٍب خلف بالسكت ُب (لَ ُك ْم أَيػُّ َها)

ووقف على (أيها) باْللف أبو عمرو والكسائي ويعقوب
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٕٖ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ِ
السماو ِ
اَنْ ِ ِ
شر ال ِ
ْج ّْن َو ِْ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض فَانْػ ُف ُذوا
س إِف ْ
استَيَ ْعتُ ْم أَ ْف تَػ ْنػ ُف ُذوا م ْن أَقْيَا ِر َّ َ َ
يَا َم ْع َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب أبو عمرو أماؿ (أقطار) ومعو دوري الكسائي
ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْف ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب (إِف ْ
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ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْف )
ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب (إِف ْ

ِ
(استَطَ ْعتُ ْم أَ ْف)
ٍب ورش بالتقليل ُب (أقطار) وبالنقل ُب (اإلنس)و(اْلرض) و(م َن اَقْطَا ِر) وطوؿ الصلة ُب ْ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْف )
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنس)و(اْلرض) على التحقيق ُب (إِف ْ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْف)
ٍب خلف بالسكت ُب (اإلنس)و(اْلرض) على السكت ُب ( ْ
ََل تَػ ْنػ ُف ُذو َف إََِّل بِس ْليَ ٍ
اف (ٖٖ)
ُ
قالوف
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٖٗ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
يػرسل علَي ُكما ُشوا ٌ ِ
صر ِ
ِ
اف (ٖ٘)
ظ م ْن نَا ٍر َونُ َح ٌ
ُْ َ ُ َ ْ َ َ
اس فَ ًَل تَػ ْنتَ َ
الشاطبية ُب سورة الرضبن ( :شواظ) بكسر الضم مكيهم جال
اس) جر حق
الشاطبية ُب سورة الرضبن  :ورفع ُ
(كب ٌ
ِ
اس  :ابن كثًن ] [ ُش َوا ٌظ ِم ْن نَا ٍر َوُكبَ ٍ
[ ِش َوا ٌظ ِم ْن نَا ٍر َوُكبَ ٍ
اس :الباقوف]
اس:أبو عمرو وروح] [ ُش َوا ٌظ م ْن نَا ٍر َوُكبَ ٌ
ِ
اس) ٍب خلف بال غنة (نا ٍر وكباس)
قالوف ضم الشٌن ورفع السٌن ( ُش َوا ٌظ م ْن نَا ٍر َوُكبَ ٌ
(ش َوا ٌظ ِم ْن نَا ٍر َوُكبَ ٍ
اس)
ٍب ورش بتقليل (النار) ورقق راء (تنتصراف) ٍب أبو عمرو أماؿ (النار) وقرأ جبر السٌن ُ
(ش َوا ٌظ ِم ْن نَا ٍر َوُكبَ ٍ
اس)
ٍب دوري علي أماؿ (النار) وقرأ برفع السٌن
(كباس) ٍب روح فتح (النار) وقرأ جبر السٌن ُ
ٌ
ٍب ابن كثًن بكسر الشٌن ُب ِ
(شوا ٌظ) وجر السٌن ٍ
(كباس)
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٖٙ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ّْه ِ
ش َّق ِ
اف ()ٖٚ
ت َّ
الس َمآءُ فَ َكانَ ْ
فَِإ َذا انْ َ
ت َوْر َد ًة َكالد َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل (السماء ) ومعو ضبزة
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٖٛ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ِِ ِ
س َوََل َج ّّ
اف ()ٖٜ
فَػيَػ ْوَمئِ ٍذ ََل يُ ْسأ ُ
َؿ َع ْن َذنْبه~ إنْ ٌ
ِ
س َوََل)
قالوف ٍب قالوف بالتوسط ٍب ورش ٍب خلف بال غنة ُب (إنْ ٌ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٓٗ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ِِ
اهم فَػيػ ْؤ َخ ُذ بِالنػَّو ِ
اصي َو ْاَِقْ َد ِاـ (ٔٗ)
يُػ ْع َر ُ
يم ُ ْ ُ
ؼ ال ُْم ْج ِرُمو َف بس َ
َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش بفتح (بسيماىم) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (فيوخذ)
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ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (فيوخذ)
ٍب ورش بالتقليل (بسيماىم) والنقل ُب (واْلقداـ)
ٍب دوري بالتقليل (بسيماىم) والتحقيق ُب (واْلقداـ)
ٍب السوسي بالتقليل (بسيماىم) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (فيوخذ) حبذؼ اؽبمزة
ٍب ضبزة باإلمالة (بسيماىم) ووقف على (واْلقداـ) بالنقل والسكت
ٍب الكسائي باإلمالة (بسيماىم) فقط على التحقيق ُب (اْلقداـ) واندرج معو خلف العاشر
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٕٗ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
َه ِذ ِ جهن ِ
ب بِ َها ال ُْم ْج ِرُمو َف (ٖٗ)
َّم الَّتي يُ َك ّْذ ُ
ََ ُ
ب َِّٔا)
قالوف ٍب السوسي بإدغاـ الباء ُب بالباء (يُ َك ّْذ ُ
يم آ ٍ
يَيُوفُو َف بَػ ْيػنَػ َها َوبَػ ْي َن َح ِم ٍ
َف (ٗٗ)
قالوف ٍب ورش بالنقل والبدؿ ُب (آف) ثالثة أوجو مع ثالثة أوجو الوقف على الطوؿ ٍب التوسط ٍب القصر ولو وجو الػروـ
مع قصر البدؿ وثالثة أوجو الوقف (قصر توسط طوؿ) ٍب خلف وجو السكت فقط
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (٘ٗ)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ِ
اؼ م َقاـ ربِّْه جنَّتَ ِ
اف ()ٗٙ
َول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
قالوف ٍب ضبزة أماؿ (خاؼ) ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف الساكنة مع اػباء (وؼبن خاؼ)
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٗٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ذَواتَا أَفْػنَ ٍ
اف ()ٗٛ
َ
قالوف ٍب لو بالتوسط ٍب ورش بالطوؿ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٜٗ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ِ
اف تَج ِري ِ
ِ
اف (ٓ٘)
في ِه َما َع ْيػنَ ْ َ
(فيهما)
قالوف ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٔ٘)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
فِي ِهما ِمن ُك ّْل فَاكِه ٍة َزوج ِ
اف (ٕ٘)
َ َْ
َ ْ
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(فيهما)
قالوف ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٖ٘)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ِِ
ين َعلَى فُػ ُر ٍ
ش بَيَآئِنُػ َها ِم ْن إِ ْستَْبػ َر ٍؽ
ُمتَّكئ َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب رويس على توسط اؼبتصل وبالنقل ُب (م ِن استِبؽ)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ (متكئٌن) واندرج ضبزة بوجو النقل ُب (م ِن استِبؽ)
(من إستِبؽ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب ْ

(من إستِبؽ)
ٍب خلف بالسكت ُب ْ

ٍب ورش على توسط البدؿ (متكئٌن)
ٍب ورش بالطوؿ ُب البدؿ (متكئٌن)
ٍب أبو جعفر قرأ حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن وكسر الكاؼ (متكٌن)
وجنَى الْجنَّتَػي ِن َد ٍ
اف (ٗ٘)
َ ْ
ََ
قالوف
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (٘٘)
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ات اليَّر ِ
ِ
ِ
ؼ لْ ِ ِ
س قَػ ْبػلَ ُه ْم َوََل َج ّّ
اف ()٘ٙ
في ِه َّن قَاص َر ُ ْ
َم يَيْمثْػ ُه َّن إنْ ٌ
الشاطبية ُب سورة الرضبن  :وكسر ميم (يطمث) ُب اْلوىل ضم ِتدى وتقبال
وقاؿ بو الليث ُب الثاف وحده شيوخ ونص الليث بالضم اْلوَل
وقوؿ الكسائي ضم أيهما تشا وجيو وبعض اؼبقرئٌن بو تال
[ َملْ يَطْ ُمثْػ ُه َّن  :الكسائي خبلف عنو] [ َملْ يَطْ ِمثْػ ُه َّن  :الباقوف وىو الوجو الثاين للكسائي ]
ِ
ات) ٍب يعقػوب قػرأ بضػم
قالوف قالوف بالصلة ٍب الكسائي الوجو الثاين (يَطْ ُمثْػ ُه َّن) بضػم اؼبػيم ٍب ورش برتقيػق الػراء (قَاص َػر ُ
(فيهن)
اؽباء ُ

وُب غيث النفع (بتصرؼ) قاؿ اختلف على أيب اغبػارث أنػو كسػرنبا معػا وروى بعضػهم عنػو ضػمهما وروى بعضػهم أنػو
يقرؤنبػػا بالضػػم والكسػػر صبيعػػا َل يبػػامه كيػػف يقرؤنبػػا وروى اْلكثػػروف عػػن الكسػػائي التخيػػًن أي إذا ضػػم اْلوىل كسػػر
الثانية وإذا كسر اْلوىل ضم الثانية وقاؿ :قرأنا ّٔما ؤّما نأخذ اىػ غيث النفع ص ٕٖٙ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()٘ٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
وت َوال َْم ْر َجا ُف ()٘ٛ
َكأَنػَّ ُه َّن الْيَاقُ ُ
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َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٜ٘
فَبِأ ّْ
َ
َ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
اَحس ِ
اف إََِّل ِْ
سا ُف (ٓ)ٙ
اَ ْح َ
َه ْل َج َزآءُ ِْ ْ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب ِ
(اَلحساف) معا
(اإل ْحسا ُف) اْلوىل وعليو النقل والسكت ُب ِْ
ِ
(اإل ْح َسا ُف) اْلخًنة
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل بالسكت على ْ َ

ٍب خالد على التحقيق باْلوىل والنقل ُب الثانية
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٔ)ٙ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
وِمن ُدونِ ِهما جنَّتَ ِ
اف (ٕ)ٙ
َ َ
َ ْ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ
م ْد َه َّامتَ ِ
اف (ٗ)ٙ
ُ
قالوف
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (٘)ٙ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
َّاختَ ِ
فِي ِهما َعيػنَ ِ
اف ()ٙٙ
اف نَض َ
َ ْ
اف نَض ِ
قالوف ٍب السوسي بإدغاـ النوف بالنوف (عيػنَ ِ
(فيهما)
َ
َْ
َّاختَاف) ٍب يعقوب بضم اؽباء ُ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٙٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
فِي ِه َما فَاكِ َهةٌ َونَ ْخ ٌل َوُرَّما ٌف ()ٙٛ
(فيهما)
قالوف ٍب خلف بال غنة ٍب يعقوب بضم اؽباء ُ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٜٙ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
فِي ِه َّن َخيػر ٌ ِ
سا ٌف (ٓ)ٚ
َْ
ات ح َ
ِ
(فيهن)
قالوف ٍب ورش رقق الراء ُب (خًنات) ٍب أبو جعفر لو اإلخفاء عند اػباء (في ِه َّن َخْيػَر ٌ
ات) ٍب يعقوب بضم اؽباء ُ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٔ)ٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
ات فِي ال ِ
ْخيَ ِاـ (ٕ)ٚ
ور ٌ
ور َم ْق ُ
ُح ٌ
صَ
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َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (ٖ)ٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)

لْ ِ ِ
س قَػ ْبػلَ ُه ْم َوََل َجآ ّّف (ٗ)ٚ
َم يَيْمثْػ ُه َّن إنْ ٌ

الشاطبية ُب سورة الرضبن  :وكسر ميم (يطمث) ُب اْلوىل ضم ِتدى وتقبال
وقاؿ بو الليث ُب الثاف وحده شيوخ ونص الليث بالضم اْلوَل

وقوؿ الكسائي ضم أيهما تشا وجيو وبعض اؼبقرئٌن بو تال
[ َملْ يَطْ ُمثْػ ُه َّن  :الكسائي خبلف عنو] [ َملْ يَطْ ِمثْػ ُه َّن  :الباقوف وىو الوجو الثاين للكسائي ]
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب الكسائي الوجو الثاين بضم اؼبيم ُب (يَطْ ُمثْػ ُه َّن)
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف (٘)ٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
َّكئِين علَى رفْػر ٍ
ِ
ي ِحس ٍ
اف ()ٚٙ
ؼ ُخ ْ
ُمت َ َ َ َ
ض ٍر َو َع ْبػ َق ِر ٍّ َ
ض ٍر َو ) ٍب ورش بتوسط البدؿ (متكئٌن) ٍب ورش بالطوؿ ُب البدؿ (متكئٌن) ٍب أبو جعفػر
(خ ْ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُ
قرأ حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن (متكٌن) ولو اإلخفاء ُب التنوين مع اػباء (رفْػر ٍ
ض ٍر)
ؼ ُخ ْ
ََ
َي آ ََّل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف ()ٚٚ
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع (قصر) البدؿ (آآلء) اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ(آآلء)
تَػبار َؾ اسم ربّْ َ ِ
ْج ًَل ِؿ َو ِْ
اَ ْك َر ِاـ ()ٚٛ
ك ذي ال َ
ََ ُْ َ
الشاطبية ُب سورة الرضبن  :وآخرىا يا ِ
(ذي) اعبالؿ ابن عامر بواو ورسم الشاـ فيو سبثال
[ ذو اعبالؿ  :ابن عامر] [ ذي اعبالؿ  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء وبالنقل ُب ِ
(اَلكراـ) ٍب خلف ووقف بالنقل والسكت ُب (اإلكراـ)
ٍب ابن عامر قرأ بضم الذاؿ وأبد الياء واوا (ذو اعبالؿ) وفتح (واإلكراـ)
ٍب ابن ذكواف أماؿ خبلف (واإلكراـ)

إِذَا وقَػع ِ
ت ال َْواقِ َعةُ (ٔ)
َ َ

سورة الواقعة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف ٍب الكسائي الوجو الثاين أماؿ (الواقعة) وقفا
لَيس لِوقػْعتِها َك ِ
اذبَةٌ (ٕ)
ْ َ َ ََ
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قالوف ٍب الكسائي باإلمالة (كاذبة) وقفا
ضةٌ َرافِ َعةٌ (ٖ)
َخافِ َ
قالوف ٍب الكسائي باإلمالة وقفا (رافعة) خبلف عنو (وكذلك وقفا  :خافضة  :أماؽبا خبلف عنو)
إِذَا ر َّج ِ
ض َر ِّجا (ٗ)
ت ْاِ َْر ُ
ُ

قالوف ثم ورش بالنقل ُب (اْلرض)

ثم خلف بالسكت ُب (اْلرض)
ت ال ِ
سِ
سا (٘)
ْجبَ ُ
اؿ بَ ِّ
َوبُ َّ
قالوف
ت َهبآ ًء ُم ْنبَثِّا ()ٙ
فَ َكانَ ْ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة

اجا ثًََلثَةً ()ٚ
َوُك ْنتُ ْم أَ ْزَو ً

اجا) واندرج معػو
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب الكسائي باإلمالة وقفا (ثالثة) ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ( َوُكْنتُ ْم أ َْزَو ً
اجػا) ٍب خلػف
اجا) ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ( َوُكْنػتُ ْم أ َْزَو ً
ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف على التوسط بالصلة ُب ( َوُكْنتُ ْم أ َْزَو ً
اجا)
بالسكت ُب ( َوُكْنتُ ْم أ َْزَو ً
ِ
اب ال َْم ْي َمنَ ِة ()ٛ
اب ال َْم ْي َمنَة َمآ أ ْ
فَأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي باإلمالة وقفا (اؼبيمنة) على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِ
اب ال َْم ْشأ ََم ِة ()ٜ
اب ال َْم ْشأ ََمة َمآ أ ْ
َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي باإلمالة ُب (اؼبشأمة) وقفا على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل

(اؼبش َامة)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف ضبزة على (الْ َم ْشأ ََم ِة) بنقل حركة اؽبمزة إىل الشٌن مع حذؼ اؽبمزة َ

السابُِقو َف (ٓٔ)
السابُِقو َف َّ
َو َّ

قالوف
ك ال ُْم َق َّربُو َف (ٔٔ)
أُولَئِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
فِي جن ِ
َّات الن َِّع ِ
يم (ٕٔ)
َ
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ِ
ِ
ين (ٖٔ)
ثػُلَّةٌ م َن ْاِ ََّول َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَولٌن) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب خلف بالسكت ُب (اْلولٌن)
ِ
وقَلِ ِ
ين (ٗٔ)
يل م َن ْاّلَخ ِر َ
َ ٌ
قالوف ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ والنقل ُب (اآلخرين) واندرج بالنقل ضبزة مع ورش على قصر البدؿ
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اآلخرين)
ضونٍَة (٘ٔ)
َعلَى ُس ُرٍر َم ْو ُ
قالوف ٍب الكسائي باإلمالة وقفا ُب (موضونة)
ِِ
ِِ
ين ()ٔٙ
ين َعلَْيػ َها ُمتَػ َقابل َ
ُمتَّكئ َ
قالوف ٍب ورش لو (ٖ ) البدؿ ُب (متكئٌن) ٍب أبو جعفر لو (متكٌن) حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن
وؼ َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌف ُم َخلَّ ُدو َف ()ٔٚ
يَيُ ُ

[عليهم  :ضبزة ويعقوب] [ علي ِهم  :الباقوف]
ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) واندرج معو يعقوب
ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب ُ
بِأَ ْك َو ٍ
يق َوَكأ ٍ
ْس ِم ْن َم ِعي ٍن ()ٔٛ
اب َوأَبَا ِر َ
[وكاس  :السوسي وأبو جعفر ووقفا غبمزة] [ وكأس  :الباقوف]
قالوف ٍب السوسي قرأ (وكاس) بإبداؿ اؽبمزة ألفا واندرج معو أبو جعفر ٍب خلف بال غنة ُب (بِأَ ْكو ٍ
يق)
اب َوأَبَا ِر َ
َ

صدَّعُو َف َع ْنػ َها َوََل يُػ ْن ِزفُو َف ()ٜٔ
ََل يُ َ

[يػُْن ِزفُو َف  :عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [يػُْنػَزفُو َف  :الباقوف]

قالوف بفتح الزاي (يػُْنػَزفُو َف) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب

ٍب عاصم بكسر الزاي (يػُْن ِزفُو َف) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
َوفَاكِ َه ٍة ِم َّما يَػتَ َخيَّػ ُرو َف (ٕٓ)
قالوف
َح ِم طَْي ٍر ِم َّما يَ ْشتَػ ُهو َف (ٕٔ)
َول ْ
قالوف
وح ِ
ين (ٕٕ)
ور ع ٌ
َُ ٌ
الشاطبية ُب سورة الواقعة ( :وحور) و(عٌن) خفض رفعهما شفا
ٌن  :ضبزة والكسائي وأبو جعفر] [وح ِ
[و ُحوٍر ِع ٍ
ٌن  :الباقوف]
ور ع ٌ
َُ ٌ
َ
57

قالوف رفع الكلمتٌن (وح ِ
ٌن) ٍب ضبزة خبفض الراء والنوف (و ُحوٍر ِع ٍ
ٌن) واندرج معو الكسائي وأبو جعفر
ور ع ٌ
َُ ٌ
َ
اؿ اللُّ ْؤلُ ِؤ الْم ْكنُ ِ
َكأ َْمثَ ِ
وف (ٖٕ)
َ
[لولؤ  :أبدؿ اؽبمزة م طلقا  :السوسي وشعبة وأبو جعفر وُب الوقف ضبزة] [أما الثانية فال يبدؽبا وقفا إَل ىشاـ وضبزة
ٌ
وؽبما  :تسهيلها مع الروـ وؽبما أيضا كذلك إبداؽبا واوا خالصة مع السكوف واإلمشاـ والروـ]
قالوف ٍب السوسي (اللولؤ) واندرج معو شعبة وأبو جعفر
آء بِ َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف (ٕٗ)
َج َز ً

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
ِ
يما (ٕ٘)
ََل يَ ْس َم ُعو َف ف َيها لَ ْغ ًوا َوََل تَأْث ً
قالوف ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ألفا (تاثيما) واندرج معو السوسي وأبو جعفر وخالد وقفا
ٍب خلف بال غنة ُب (لَ ْغ ًوا َوََل) ووقف باْللف على (تاثيما)
إََِّل قِ ًيًل َس ًَل ًما َس ًَل ًما ()ٕٙ
قالوف
اب الْيَ ِمي ِن ()ٕٚ
اب الْيَ ِمي ِن َمآ أ ْ
َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ض ٍ
ود ()ٕٛ
فِي ِس ْد ٍر َم ْخ ُ
قالوف
ض ٍ
ود ()ٕٜ
َوطَل ٍ
ْح َم ْن ُ
قالوف
و ِظ ٍّل مم ُد ٍ
ود (ٖٓ)
َ َْ
قالوف
َومآ ٍء َم ْس ُك ٍ
وب (ٖٔ)
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َوفَاكِ َه ٍة َكثِ َيرةٍ (ٕٖ)
قالوف ٍب ورش بالرتقيق للراء (كثًنة) ٍب الكسائي أماؿ (كثًنة) وقفا
وع ٍة (ٖٖ)
وع ٍة َوََل َم ْمنُ َ
ََل َم ْقيُ َ
وع ٍة َوََل)
قالوف ٍب الكسائي الوجو الثاين باإلمالة (فبنوعة) ٍب خلف بال غنة ُب (ََل َم ْقطُ َ
َوفُػ ُر ٍ
وع ٍة (ٖٗ)
ش َم ْرفُ َ
قالوف ٍب الكسائي الوجو الثاين باإلمالة (مرفوعة)
شآ ًء (ٖ٘)
اه َّن إِنْ َ
إِنَّآ أَنْ َ
شأْنَ ُ
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قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا (أنشاهنن) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب (إِنْ َشآءً)
اه َّن أَبْ َك ًارا ()ٖٙ
فَ َج َعلْنَ ُ

قالوف

ُع ُربًا أَتْػ َرابًا ()ٖٚ

و(ع ْربا) سكوف الضم صحح فاعتلى
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد ُ :

[ع ْرباً :شعبة وضبزة وخلف العاشر] [ ُعُرباً  :الباقوف]
ُ

قالوف قرأ بضم العٌن والراء ٍب ورش بالنقل ( ُعُربَا َف اَتْػَراباً)

(ع ْربًا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب شعبة قرأ بسكوف الراء ُ
(ع ْربَا َف اَتْػَراباً)
(ع ْربًا) وبالنقل ُب ُ
ٍب ضبزة قرأ بسكوف الراء ُ

(ع ْربًا) وبالسكت ُب ( ُعُربًا أَتْػَرابًا)
ٍب خلف قرأ بسكوف الراء ُ
ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِمي ِن ()ٖٛ
ِْ
قالوف
ِ
ِ
ين ()ٖٜ
ثُػلَّةٌ م َن ْاِ ََّول َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اْلولٌن) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلولٌن)
ِ
ِ
ين (ٓٗ)
َوثُػلَّةٌ م َن ْاّلَخ ِر َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اآلخرين) مع (ٖ) البدؿ فيو واندرج معو ضبزة بوجو النقل على قصر البدؿ
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اآلخرين)
اب الشّْم ِ
اب الشّْم ِ
اؿ (ٔٗ)
اؿ َمآ أ ْ
َوأ ْ
َص َح ُ َ
َص َح ُ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِفي سم ٍ
وـ َو َح ِم ٍ
يم (ٕٗ)
َُ
ٍ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َظبوـ و َِ
ضبي ٍم)
ُ َ
و ِظل ِمن يحم ٍ
وـ (ٖٗ)
َ ٍّ ْ َ ْ ُ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( ِم ْن َْوب ُم ٍوـ)
ََل بَا ِرٍد َوََل َك ِر ٍيم (ٗٗ)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ٍ
(بارد َو)
إِنػَّهم َكانُوا قَػبل ذَلِ َ ِ
ين (٘ٗ)
ُْ
ك ُم ْتػ َرف َ
َْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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ص ُّرو َف َعلَى ال ِ
وَكانُوا ي ِ
ْح ْن ِ
ث ال َْع ِظ ِ
يم ()ٗٙ
َ ُ

قالوف ٍب ورش بالرتقيق بالراء ُب (يصروف)
َوَكانُوا يَػ ُقولُو َف أَئِ َذا ِم ْتػنَا َوُكنَّا تُػ َرابًا َو ِعظَ ًاما أَئِنَّا ل ََم ْبػ ُعوثُو َف ()ٗٚ
أئنا فذو استفهاـ الكل أوَل
الشاطبية ُب سورة الرعد  :وما كرر استفهامو كبو آئذا
ـبِب
سوى نافع ُب النمل والشاـ ٌ
ودوف عناد عم ُب العنكبوت ـبِبا

سوى النازعات مع إذا وقعت وَل
وىو ُب الثاين أتى راشدا وَل

سوى العنكبوت وىو ُب النمل كن رضا وزاداه نونا إننا عنهما اعتال
وعم رضا ُب النازعات وىم على

أصوؽبم وامدد لوا حافظ بال

[أئػػذا ..إنػػا  :نػػافع والكسػػائي وأبػػو جع فػػر ويعقػػوب ][ أئػػذا ..أئنػػا  :البػػاقوف] وكػػل علػػى أصػػلو مػػن التسػػهيل وعدمػػو :
فقالوف وأبو عمرو وأبو جعفر  :بالتسهيل مع اإلدخاؿ  ،وورش وابن كثًن ورويس  :بالتسػهيل مػن غػًن إدخػاؿ  ،ىشػاـ
وبقق مع اإلدخاؿ  ،ابن ذكواف والكسائي وروح والباقوف  :وبققها بدوف إدخاؿ ِ
[مْتنا  :نافع وحفػص وضبػزة والكسػائي
وخلف العاشر ] [ ُمْتنا  :الباقوف]
قالوف بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب (ائذا) وكسر ميم ِ
(متنا) وقرأ باإلخبار (إنا ؼببعوثوف)
(متنا) وقرأ باإلخبار (إنا ؼببعوثوف)
ٍب أبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب (ائذا) وضم ميم ُ
ٍب أبو عمرو بالتسهيل واإلدخاؿ ُب (أئذا) و(ائنا) ُب اَلثنٌن وكسر ميم ِ
(متنا)
ٍب ورش بتسهيل اْلوىل (أئذا) وكسر ميم ِ
(متنا) وقرأ باإلخبار (إنا ؼببعوثوف)

(متنا) وقرأ باإلخبار (إنا ؼببعوثوف)
ٍب رويس بتسهيل اْلوىل (أئذا) وضم ميم ُ
(متنا)
ٍب ابن كثًن قرأ بتسهيلهما (أئذا)و(ائنا) وضم ميم ُ

(متنا)
ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ فيهما (أئذا)و(ائنا) وضم ميم ُ

(متنا) واندرج معو شعبة
ٍب ابن ذكواف بالتحقيق ّٔما (أئذا)و(ائنا) من دوف إدخاؿ وضم ميم ُ
ٍب حفص بالتحقيق ّٔما (أئذا)و(ائنا) وبكسر ميم ِ
(متنا) واندرج معو خالد وخلف العاشر

ٍب الكسائي بالتحقيق ُب اْلوىل (أئذا) واإلخبار ُب الثانية (إنا) وبكسر ميم ِ
(متنا)
ٍب روح بالتحقيق ُب اْلوىل (أئذا) واإلخبار ُب الثانية (إنا) وبضم ميم ِ
(متنا)

ِ
(و ِعظَ ًاما أَئِنَّا )
ٍب خلف بالتحقيق ّٔما (أئذا)و(ائنا) وبال غنة ُب (تػَُرابًا َوعظَ ًاما) وبالتحقيق بالساكن اؼبفصوؿ َ
(و ِعظَ ًاما أَئِنَّا) وبال غنة ُب (تػَُرابًا َو ِعظَ ًاما)
ٍب خلف بالتحقيق ّٔما (أئذا)و(ائنا) وبالسكت بالساكن اؼبفصوؿ َ
أ ََوآَبَآ ُؤنَا ْاِ ََّولُو َف ()ٗٛ

[أو آبآؤنا  :قالوف وابن عامر وأبو جعفر] [ َأوآبآؤنا  :الباقوف]
ْ

(أو) بسكوف الواو واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر
قالوف على توسط اؼبتصل قرأ ْ

(أو) بفتح الواو وبالنقل ُب (اْلولٌن) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ َ
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و(أو) بفتح الواو
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بالسكت ُب (اْلولٌن) َ

(أو) بفتح الواو وبالنقل ُب (اْلولٌن) ووجهي البدؿ التوسط والطوؿ ُب (آبآؤنا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ َ

(أو) بفػػتح الػواو وانػػدرج معػػو البػػاقوف  :أبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم وأبػػو جعفػػر
ٍب ابػػن كثػػًن علػػى توسػػط اؼبتصػػل وقػرأ َ
ويعقوب وخلف العاشر
ِ
ِ
ين ()ٜٗ
ين َو ْاّلَخ ِر َ
قُ ْل إِ َّف ْاِ ََّول َ
قالوف ٍب خالد بالتحقيق على (اْلولٌن) ووقف على (واْلخرين) بالنقل
ٍب ضبزة بالسكت على (اْلولٌن) ووقف على (واْلخرين) بالنقل والسكت
ِ
ِ
ِ
ين)
ٍب ورش بالنقل ُب (قُ ِل ا َّف) مع (ٖ) البدؿ ُب (اآلخرين) والنقل ُب ( ْاْل ََّول َ
ٌن َو ْاآلَخ ِر َ
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب (قُ ْل إِ َّف) والسكت على (اْلولٌن) ووقف ُب (اآلخرين) بالنقل والسكت
ات يػوٍـ معلُ ٍ
ِ
وـ (ٓ٘)
ل ََم ْج ُم ُ
وعو َف إِلَى مي َق ِ َ ْ َ ْ
قالوف
ثُ َّم إِنَّ ُك ْم أَيُّػ َها َّ
الضآلُّو َف ال ُْم َك ّْذبُو َف (ٔ٘)
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (إِنَّ ُك ْم أَيػُّ َها) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (إِنَّ ُك ْم أَيػُّ َها)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (إِنَّ ُك ْم أَيػُّ َها) ٍب خلف بالسكت ُب (إِنَّ ُك ْم أَيػُّ َها)
َّلَكِلُوف ِمن شج ٍر ِمن زقُّ ٍ
وـ (ٕ٘)
َ ْ ََ ْ َ
قالوف ٍب ورش بالتوسط ُب البدؿ (َآلَكِلُو َف) ٍب بالطوؿ ُب البدؿ (َآلَكِلُو َف)
فَ َمالِئُو َف ِم ْنػ َها الْبُيُو َف (ٖ٘)
[ فمالوف  :أبو جعفر ووقفا ضبزة ولو وجهاف آخراف نبا  :تسهيل اؽبمزة بينها وبٌن الواو وأبداؽبا ياء خالصة ][ فمػالؤف
 :الباقوف ولورش ثالثة البدؿ]
قالوف ٍب ورش بالتوسط والطوؿ ُب البدؿ (فَ َمالِئُو َف) ٍب أبو جعفر قرأ بإسقاط اؽبمزة وضم الالـ (فمالوف)
ِِ
ْح ِم ِ
يم (ٗ٘)
فَ َ
شا ِربُو َف َعلَْيه م َن ال َ
قالوف ٍب ابن كثًن على صلة اؽباء (عليو)

ب الْ ِه ِ
يم (٘٘)
فَ َ
شا ِربُو َف ُش ْر َ

الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :وانضم (شرب) ُب ندى الصفو

[ش ْرب  :الباقوف]
[ش ْرب  :نافع وعاصم وضبزة وأبو جعفر] َ
ُ

(ش ْرب) واندرج معو ورش وعاصم وضبزة وأبو جعفر
قالوف وقرأ بضم الشٌن ُ
(ش ْرب) واندرج معو الباقوف
ٍب ابن كثًن بفتح الشٌن َ
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َه َذا نُػ ُزل ُُه ْم يَػ ْو َـ الدّْي ِن ()٘ٙ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي النوف بالنوف (الدين كبن)
ص ّْدقُو َف ()٘ٚ
نَ ْح ُن َخلَ ْقنَا ُك ْم فَػلَ ْوََل تُ َ

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
أَفَػ َرأَيْػتُ ْم َما تُ ْمنُو َف ()٘ٛ

[أف ػرايتم  :بتسػػهيل الثانيػػة  :نػػافع وأبػػو جعفػػر ولػػورش إبػػداؽبا ألفػػا مػػع اؼبػػد اؼبشػػبع (أفػػرآيتم) حالػػة الوصػػل ][ أف ػريتم :
الكسائي حذؼ اؽبمزة][ أفرايتم  :الباقوف بالتحقيق ]
قالوف بالتسهيل ُب (أَفَػَرأَيْػتُ ْم) واندرج معو ورش ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر

َِفَػَرأَيْػتُ ْم) والصلة
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أفرآيتم) ٍب ابن كثًن بتحقيق اؽبمزة الثانية (أ َ

َِفَػَرأَيْػتُ ْم) ٍب الكسائي حبذؼ اؽبمزة (أفريتم)
ٍب أبو عمرو بتحقيق اؽبمزة الثانية (أ َ
أَأَنْػتُ ْم تَ ْخلُ ُقونَهُ~ أ َْـ نَ ْح ُن الْ َخالِ ُقو َف ()ٜ٘
[أأنتم  :قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر وىشاـ بوجو التسهيل مع اإلدخاؿ][ أانتم  :ورش وابن كثًن ورويس بتسهيل الثانية
][ لورش اؼبد اؼبشبع ][ىشاـ  :التحقيق مع اإلدخاؿ] [ الباقوف  :بالتحقيق ]
قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ خبلف عنو
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش بالتسهيل للهمزة الثانية (أاَنتم) ٍب باؼبد ( )ٙحركات (آنتم) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ابن كثًن بالتسهيل على قصر اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ
ٍب ابن ذكواف بالتحقيق على توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق على طوؿ اؼبتصل
ٍب يعقوب بالتحقيق على قصر اؼبنفصل
وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي النوف بالنوف (اػبالقوف كبن)
ِ ِ
ين (ٓ)ٙ
َّرنَا بَػ ْيػنَ ُك ُم ال َْم ْو َ
نَ ْح ُن قَد ْ
ت َوَما نَ ْح ُن ب َم ْسبُوق َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :وخف (قَ ْد َرنا ) دار

[قَ َدرنا  :ابن كثًن ] [ قَ َّدرنا  :الباقوف]

قالوف قرأ بتشديد الداؿ (قَد َّْرنَا) واندرج معو الباقوف إَل ٍ :ب ابن كثًن بتخفيف الداؿ ُب (قَ َد ْرنَا)
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ّْؿ أ َْمثَالَ ُك ْم َونُػ ْن ِشئَ ُك ْم فِي َما ََل تَػ ْعلَ ُمو َف (ٔ)ٙ
َعلَى~أَ ْف نُػبَد َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ووقف ضبزة على (ننشياكم) حبذؼ اؽبمزة وإبداؽبا بالياء
َولَ َق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأَةَ ْاُِولَى فَػلَ ْوََل تَ َذ َّك ُرو َف (ٕ)ٙ
[ النشآءة  :ابن كثًن وأبو عمرو ] [ النشأة  :الباقوف] [تَ َذ َّكُرو َف  :حفص وضبزة والكسائي وخلف][ تَ َّذ َّكُرو َف  :الباقوف]
قالوف بتشديد الذاؿ (ت ّذ ّكروف)

ٍب حفص بالتخفيف ُب (ت ّذ ّكروف)
ٍب ورش مع (ٗ) أوجو :اليائي و البدؿ (اْلوىل) قصر البدؿ مع فتح ٍب توسط البدؿ مع التقليل ٍب طوؿ البدؿ مع الفتح
ٍب التقلل
ٍب خلػػف بػػالتخفيف ُب (ت ػ ّذ ّكروف) وبالسػػكت ُب (اْلوىل) واإلمالػػة فيهػػا ٍب خ ػالد بػػالتخفيف ُب (ت ػ ّذ ّكروف) وبػػالتحقيق
واإلمالة ُب (اْلوىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن كثًن قرأ على توسط اؼبتصل فتح الشٌن وزاد ألفا بعدىا (النشآءة)
ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (اْلوىل) وقرأ قرأ على توسط اؼبتصل فتح الشٌن وزاد ألفا بعدىا (النشآءة)
أَفَػ َرأَيْػتُ ْم َما تَ ْح ُرثُو َف (ٖ)ٙ

[أفرايتم  :بتسهيل الثانية  :نافع وأبو جعفر ولورش إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع حالة الوصل ][ أفريتم  :الكسائي حذؼ
اؽبمزة][ أفرايتم :الباقوف بالتحقيق ]
قالوف بالتسهيل (أفرايتم) واندرج معو ورش ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أفرآيتم) ٍب ابن كثًن بتحقيق (أَفَػَرأَيْػتُ ْم) مع الصلة
ٍب أبو عمرو بالتحقيق (أَفَػَرأَيْػتُ ْم)

ٍب الكسائي حبذؼ اؽبمزة (أفرايتم)
الزا ِر ُعو َف (ٗ)ٙ
أَأَنْػتُ ْم تَػ ْزَر ُعونَهُ~ أ َْـ نَ ْح ُن َّ

[ أأنػػتم  :قػػالوف وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر وىشػػاـ بوجػػو التسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ][ أانػػتم  :ورش وابػػن كثػػًن ورويػػس بتسػػهيل
الثانية ][ لورش اؼبد اؼبشبع ][ىشاـ  :التحقيق مع اإلدخاؿ] [ الباقوف  :بالتحقيق ]

قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ خبلف عنو
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ على توسط اؼبنفصل وبالصلة
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ٍب ورش بالتسهيل للهمزة الثانية (أاَنتم) ٍب باؼبد ( )ٙحركات (آنتم) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ابن كثًن بالتسهيل على قصر اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ (أاأنتم)
ٍب ابن ذكواف بالتحقيق على توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق على طوؿ اؼبتصل
ٍب يعقوب بالتحقيق على قصر اؼبنفصل
َج َعلْنَا ُ ُحيَ ًاما فَظَلْتُ ْم تَػ َف َّك ُهو َف (٘)ٙ
ل َْو نَ َ
شآءُ ل َ

الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب البزي بصلة اؽباء ( َعبَ َع ْلنَاهُ) بوجو اػبلف بتشديد التاء مع صلة اؼبيم (فَظَْلتُ ْم و تػَّ َف َّك ُهو َف)

ٍب قنبل بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء ( َعبَ َع ْلنَاهُ) ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
إِنَّا ل َُمغْ َرُمو َف ()ٙٙ

الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :واستفهاـ (إنا) صفا وَل

[أئنا  :شعبة] [ إنا  :الباقوف]
قالوف ٍب شعبة وقرأ (أئنا)
ومو َف ()ٙٚ
بَ ْل نَ ْح ُن َم ْح ُر ُ

قالوف ٍب الكسائي باإلدغاـ مع الغنة (بػَنَّ ْح ُن)
أَفَػ َرأَيْػتُ ُم ال َْمآ َء الَّ ِذي تَ ْش َربُو َف ()ٙٛ
[أفرايتم  :بتسهيل الثانية  :نافع وأبو جعفر ولورش إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع حالة الوصل ][ أفريتم  :الكسائي حذؼ
اؽبمزة][ أفرايتم  :الباقوف بالتحقيق ]
قالوف بالتسهيل للهمزة الثانية (أرايتم) على توسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالتسهيل على طوؿ اؼبتصل
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أرآيتم) مع طوؿ اؼبد اؼبتصل
ٍب ابن كثًن بتحقيق اؽبمزة (أفرأيتم) وبالصلة
ٍب أبو عمرو بتحقيق اؽبمزة (أفرأيتم) على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر
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ٍب ضبزة بتحقيق اؽبمزة (أفرأيتم) على طوؿ اؼبتصل
ٍب الكسائي حذؼ اؽبمزة (أفريتم)
أَأَنْػتُ ْم أَنْػ َزلْتُ ُمو ُ ِم َن ال ُْم ْز ِف أ َْـ نَ ْح ُن ال ُْم ْن ِزلُو َف ()ٜٙ
[ أأنػػتم  :قػػالوف وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر وىشػػاـ بوجػػو التسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ][ أانػػتم  :ورش وابػػن كثػػًن ورويػػس بتسػػهيل
الثانية ][ لورش اؼبد اؼبشبع ][ىشاـ  :التحقيق مع اإلدخاؿ] [ الباقوف  :بالتحقيق ]
قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ واندرج معو أبو عمرو وىشاـ خبلف عنو
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ وبالصلة على توسطها
ٍب ورش بالتسهيل للهمزة الثانية (أاَنتم) وبطوؿ الصلة ٍب باؼبد ( )ٙحركات (آنتم) على طوؿ الصلة
ٍب ابن كثًن بالتسهيل للهمزة الثانية (أاَنتم) وبصلة اؼبيم وبصلة اؽباء (أَنْػَزلْتُ ُموهُ)
ٍب رويس بالتسهيل للهمزة الثانية (أاَنتم)
ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ (أاأنتم)
ٍب ابن ذكواف بالتحقيق (أأنتم) واندرج معو عاصم والكسائي وروح وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق على طوؿ اؼبتصل
اجا فَػلَ ْوََل تَ ْش ُك ُرو َف (ٓ)ٚ
ل َْو نَ َ
ُج ً
شآءُ َج َعلْنَا ُ أ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ابن كثًن على توسط اؼبتصل مع صلة اؽباء (جعلناه)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
أَفَػرأَيػتُم الن َِّ
ورو َف (ٔ)ٚ
َّار التي تُ ُ
َْ ُ َ
[أفرايتم  :بتسهيل الثانية  :نافع وأبو جعفر ولورش إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع حالة الوصل ][ أفريتم  :الكسائي حذؼ
اؽبمزة][ أفرايتم  :الباقوف بالتحقيق ]
قالوف بالتسهيل واندرج معو ورش وأبو جعفر
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات
ٍب ابن كثًن بالتحقيق (أفرأيتم)
ٍب الكسائي حبذؼ اؽبمزة (أفريتم)

شأْتُ ْم َش َج َرتَػ َهآ أ َْـ نَ ْح ُن ال ُْم ْن ِشئُو َف (ٕ)ٚ
أَأَنْػتُ ْم أَنْ َ

[ أأنػػتم  :قػػالوف وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر وىشػػاـ بوجػػو التسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ][ أانػػتم  :ورش وابػػن كثػػًن ورويػػس بتسػػهيل
الثانية ][ لورش اؼبد اؼبشبع ][ىشاـ  :التحقيق مع اإلدخاؿ] [ الباقوف  :بالتحقيق ]

قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ (أااَنتم) على قصر اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ (أااَنتم) على توسط اؼبنفصل
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ٍب السوسي بالتسهيل واإلدخاؿ (أااَنتم) على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (أنشاًب)
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ (أااَنتم) وبالصلة على القصر
ٍب ابن ورداف بالتسهيل واإلدخاؿ (أااَنتم) على قصر اؼبنفصل بالصلة على القصر وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (أنشاًب)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ حبذؼ اؽبمزة (اؼبنشوف) خبلف عن ابن ورداف وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (أنشاًب)
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ (أااَنتم) وبالصلة على توسط الصلة وتوسط اؼبنفصل
ٍب ورش بالتسهيل (أاَنتم) على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (آنتم) وبطوؿ الصلة وبطوؿ اؼبنفصل
ٍب ابن كثًن بالتسهيل (أاَنتم) والصلة على قصر اؼبنفصل
ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ
ٍب ابن ذكواف بالتحقيق للهمزة على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة حقق اؽبمزتٌن (أأنتم) ووقف ب(ٖ) أوجو اؼبنشئوف بالتسهيل وحذؼ اؽبمزة وإبداؽبا بالياء
ٍب خلف بالسكت مع (ٖ) أوجو اؼبنشئوف التسهيل واغبذؼ واإلبداؿ ياء
وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي النوف بالنوف (اؼبنشئوف كبن)
نَحن جعلْناها تَذْكِرةً ومت ِ
ين (ٖ)ٚ
ْ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ً
ْم ْق ِو َ
اعا لل ُ
قالوف ٍب ورش ترقيق الراء ُب (تذكرة) ٍب خلف بال غنة ُب (تذكرةً َو )
ك ال َْع ِظ ِ
يم (ٗ)ٚ
اس ِم َربّْ َ
سبّْ ْح بِ ْ
فَ َ
قالوف
ْسم بِمواقِ ِع النُّج ِ
ِ
وـ (٘)ٚ
ُ
فَ َآل أُق ُ َ َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد ( :دبوقع) باإلسكاف والقصر شائع
[ دبوقع  :ضبزة والكسائي وخلف ][دبواقع  :الباقوف]
(دبواقػػع) علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن ودوري أيب عمػػرو وأبػػو جعفػػر
قػػالوف فػػتح ال ػواو وزاد ألػػف بعػػدىا َ
ويعقوب
(دبواقع) وأدغم اؼبيم بالباء (أُقْ ِس ُم ِدبََواقِ ِع) على قصر اؼبنفصل
ٍب السوسي فتح الواو وزاد ألف بعدىا َ
(دبواقع) على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف فتح الواو وزاد ألف بعدىا َ
ٍب الكسائي أسكن الواو وحذؼ اْللف (دبوقع) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر

(دبواقع) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش فتح الواو وزاد ألف بعدىا َ
ٍب ضبزة أسكن الواو وحذؼ اْللف (دبوقع) على طوؿ اؼبنفصل
ِ
ِ
يم ()ٚٙ
س ٌم ل َْو تَػ ْعلَ ُمو َف َعظ ٌ
َوإنَّهُ لَ َق َ
قالوف
يم ()ٚٚ
إِنَّهُ لَ ُق ْرَآ ٌف َك ِر ٌ
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(لقراف) نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها
قالوف ٍب ابن كثًن َ
ِ ِ
اب م ْكنُ ٍ
وف ()ٚٛ
في كتَ ٍ َ
قالوف
ََل يَ َم ُّ ِ
َّرو َف ()ٜٚ
سهُ~ إ ََّل ال ُْميَه ُ

ثم قالوف على توسط اؼبنفصل

ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

قالوف على قصر اؼبنفصل
ِ
ين (ٓ)ٛ
يل ِم ْن َر ّْ
ب ال َْعالَم َ
تَػ ْن ِز ٌ
قالوف
أَفَبِ َه َذا الْح ِد ِ
يث أَنْػتُ ْم ُم ْد ِهنُو َف (ٔ)ٛ
َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

َوتَ ْج َعلُو َف ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ّْذبُو َف (ٕ)ٛ

قالوف ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ( ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب ( ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم) ٍب خلف بالسكت ُب ( ِرْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم)

ِ
وـ (ٖ)ٛ
ْح ْل ُق َ
فَػلَ ْوَّل إِذَا بَػلَغَت ال ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َوأَنْػتُ ْم ِحينَئِ ٍذ تَػ ْنظُُرو َف (ٗ)ٛ
قالوف ٍب قالوف على الصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِِ
ِ
َكن ََل تُػب ِ
ص ُرو َف (٘)ٛ
ب إِل َْيه م ْن ُك ْم َول ْ ْ
َونَ ْح ُن أَقػ َْر ُ
قالوف ٍب ورش بالرتقيق راء (تبصروف) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (إليو) وصلة اؼبيم
ِِ
ين ()ٛٙ
فَػلَ ْوَّل إِ ْف ُك ْنتُ ْم غَْيػ َر َمدين َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل برتقيق الراء ُب (غًن) ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم راء (غًن)
تَػرِجعونَػهآ إِ ْف ُك ْنتم ِ ِ
ين ()ٛٚ
ْ ُ َ
ُْ َ
صادق َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
فَأ ََّمآ إِ ْف َكا َف ِم َن ال ُْم َق َّربِي َن ()ٛٛ
قالوف على قصر اؼبنفصلثم قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ح َوَريْ َحا ٌف َو َجنَّةُ نَ ِع ٍ
يم ()ٜٛ
فَػ َرْو ٌ
[فَػُروح  :رويس][ فَػَروح  :الباقوف][جنت  :رظبت بالتاء فوقف عليها باؽبػاء  :ابػن كثػًن وأبػو عمػرو والكسػائي ويعقػوب
ووقف الباقوف بالتاء ]
قالوف ٍب خلف بال غنو ُب (فَػَرْو ٌح َوَرْوبَا ٌف َو َجنَّةُ) ٍب رويس قرأ بضم الراء (فَػُروح)
ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِمي ِن (ٓ)ٜ
َوأَمآ إِ ْف َكا َف م ْن أ ْ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(م َن اَصحاب)
ِ
َصح ِ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( ِمن أ ْ ِ
اب)
َص َحاب) ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (م ْن أ ْ َ
ْ
فَس ًَلـ ل َ ِ
َص َح ِ
اب الْيَ ِمي ِن (ٔ)ٜ
َك م ْن أ ْ
َ ٌ
ِ
ِ
َصح ِ
اب)
قالوف ٍب ورش وبالنقل ُب (م َن اَصحاب) ٍب خلف بالسكت ُب (م ْن أ ْ َ
ِ
ِ
ين (ٕ)ٜ
ين الضَّالّْ َ
َوأ ََّمآ إِ ْف َكا َف م َن ال ُْم َك ّْذب َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
فَػنُػ ُزٌؿ ِم ْن َح ِم ٍ
يم (ٖ)ٜ
قالوف
صلِيَةُ َج ِح ٍ
يم (ٗ)ٜ
َوتَ ْ
صلِيَةُ َج ِحي ٍم) أدغم التاء اؼبربوطة باعبيم
(وتَ ْ
قالوف ٍب السوسي َ
إِ َّف َه َذا ل َُه َو َح ُّق الْيَ ِقي ِن (٘)ٜ
[ َؽبَْو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ َؽبَُو  :الباقوف]
قالوف بسكوف اؽباء (ؽبْو) ٍب ورش بضم اؽباء (ؽبُو)
ك ال َْع ِظ ِ
يم ()ٜٙ
اس ِم َربّْ َ
سبّْ ْح بِ ْ
فَ َ

قالوف

سورة الحديد
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

ِِ ِ
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض
َسبَّ َح للَّه َما في َّ َ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) واندرج معو ضبزة بوجو وقفا ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض)
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وهو الْع ِزيز ال ِ
يم (ٔ)
َ َُ َ ُ َ
ْحك ُ

[ َوْى َو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ َوُى َو  :الباقوف]

(وُىو)
قالوف بسكوف اؽباء ْ
(وىو) وٍب ورش بضم اؽباء َ
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض
لَهُ ُمل ُ
ْك َّ َ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) واندرج معو ضبزة بوجو وقفا ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض)

يت
يُ ْحيِي َويُ ِم ُ

قالوف

َو ُه َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (ٕ)

ىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ َوُى َو  :الباقوف]
[ َو َ

(وىو) واندرج معو أبوعمرو والكسائي وأبو جعفر
قالوف بسكوف اؽباء ْ

(وىو) وعلى توسط اللٌن (شيء) ٍب ورش على الطوؿ ُب (شيء) ورقق راء (قدير) وصال
ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ

(وىو) وبالسكت ُب (شيء)
(وىو) ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُ
ٍب ابن كثًن قرأ بضم اؽباء ُ
ِ
اىر والْب ِ
ِ
اط ُن
ُى َو ْاْل ََّو ُؿ َو ْاآلَخُر َوالظَّ ُ َ َ
قالوف ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ (اآلحر) ورقق راء (الظاىر)و(اآلخر) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلوؿ)و(اآلخر)
ٍ ِ
ِ
يم (ٖ)
َو ُه َو ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
ىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ َوُى َو  :الباقوف]
[ َو َ
قالوف بسكوف اؽباء (وْىو) واندرج معو أبوعمرو والكسائي وأبو جعفر

(وىو) وعلى توسط اللٌن (شيء) ٍب ورش على الطوؿ ُب (شيء) ورقق راء (قدير) وصال
ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ

(وىو) وبالسكت ُب (شيء)
(وىو) ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُ
ٍب ابن كثًن قرأ بضم اؽباء ُ
ات و ْاَِر ِ ِ ِ
ُهو الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
استَػ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
الس َم َاو َ ْ َ
ض في ستَّة أَيَّ ٍاـ ثُ َّم ْ
َ
قالوف ثم خالد على التحقيق ُب (اْلرض) أماؿ (استوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) وبالفتح ُب (استوى)

ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) والتقليل ُب (استوى) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) واإلمالة ُب (استوى).
ض وما ي ْخرج ِم ْنػها وما يػ ْن ِز ُؿ ِمن َّ ِ
ِ ِ
ج فِ َيها
يَػ ْعلَ ُم َما يَل ُج في ْاِ َْر ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
الس َمآء َوَما يَػ ْع ُر ُ
َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب (اْلرض)
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ٍب السوسي (يػَ ْعلَ ُم َما) أدغم اؼبيم باؼبيم
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َو ُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُك ْنتُ ْم
(وىو)
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ

(م َع ُك ْم أَيْ َن) .واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ
(وىو) وبالصلة بالقصر ُب َ
(م َع ُك ْم أَيْ َن).
ٍب قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ
(وىو) وبالصلة على التوسط ُب َ

(م َع ُك ْم أَيْ َن)
ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ
(وىو) وعلى طوؿ الصلة ُب َ
(وىو) وبالصلة
ٍب ابن كثًن قرأ بضم اؽباء ُ

(وىو) بدوف صلة
ٍب ابن عامر وقرأ بضم اؽباء ُ

(م َع ُك ْم أَيْ َن).
ٍب خلف بالسكت ُب َ
واللَّهُ بِما تَػ ْعملُو َف ب ِ
ص ٌير (ٗ)
َ َ َ
َ
قالوف

ورقق الراء وصال ورش
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض
لَهُ ُمل ُ
ْك َّ َ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) واندرج معو ضبزة بوجو وقفا ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض)
ِ
ور (٘)
َوإِلَى اللَّه تُػ ْر َج ُع ْاِ ُُم ُ
الشاطبية ُب البقرة  : ٘ٓٚوُب التاء فاضمم وافتح اعبيم (تَ ِرجع اؿ أمور ) ظبا نصا وحيث تنزَل
إذا كاف لألخرى فسم حال حلى
الدرة  :ويَ ِرج ُع كيف جا
الطيبة ( :وترجع) الضم افتحا واكسر ظما اْلمور ىم والشاـ
[تُػ ْر َجع اْلمور  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ][ تَػ ْرِجع اْلمور  :الباقوف]
قالوف قرأ بضم التاء وفتح اعبيم ُب (تُػ ْر َجع ) واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر
ٍب ورش قرأ بضم التاء وفتح اعبيم ُب (تُػ ْر َجع ) وبالنقل ُب (اْلمور)
ٍب ابن عامر قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم (تَ ِرجع) واندرج معو الكسائي ويعقوب وخلف العاشر

ٍب ضبزة قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم (تَ ِرجع) وبالنقل ٍب السكت
ِ
ِ
ِ
َّه َار فِي اللَّْي ِل
َّها ِر َويُول ُج النػ َ
يُول ُج اللَّْي َل في النػ َ
قالوف ٍب ورش تقليل (النهار) ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب (النهار) واندرج معو دوري علي الكسائي
و ُهو َعلِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر ()ٙ
ات ُّ
َ َ ٌ
وىو)
قالوف بسكوف اؽباء ْ
(وىو) ٍب ورش بضم اؽباء ( ُ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين فِ ِيه
آَمنُوا باللَّه َوَر ُسوله َوأَنْف ُقوا م َّما َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالتوسط للبدؿ (آمنوا) ٍب ورش بالطوؿ ُب (آمنوا)
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ِ
َّ ِ
َج ٌر َكبِ ٌير ()ٚ
ين آ ََمنُوا م ْن ُك ْم َوأَنْػ َف ُقوا ل َُه ْم أ ْ
فَالذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

َجٌر) ورقق راء (كبًن)وصال
ٍب ورش على قصر البدؿ (آمنوا) وعلى طوؿ الصلة ُب ( َؽبُ ْم أ ْ
َجٌر)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجٌر)
َجٌر) ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب ( َؽبُ ْم أ ْ
ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجٌر)
ٍب ورش بتوسط البدؿ (آمنوا) وعلى طوؿ الصلة ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجٌر)
ٍب ورش بالطوؿ ُب البدؿ (آمنوا) وعلى طوؿ الصلة ُب ( َؽبُ ْم أ ْ
وؿ ي ْدعوُكم لِتػ ْؤِمنوا بِربّْ ُكم وقَ ْد أ َ ِ
ِِ
ين ()ٛ
َوَما لَ ُك ْم ََل تُػ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِه َو َّ
َخ َذ ميثَاقَ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
الر ُس ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :وقد (أخذ) أضمم واكسر اػباء حوَل
و(ميثاقُ ُكم) عنو

ِ
َخ َذ ميثاقَكم  :الباقوف]
[وقد أُخذ ميثاقُكم  :أبو عمرو ] [ وقد أ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (وقَ ْد أَخ َذ)و ِ
(ميثَاقَ ُك ْم إِ ْف) ووقف على (مومنٌن) بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا
َ َ
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
(ميثَاقَ ُك ْم إِ ْف) ووقف على (مومنٌن) بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا
َِ ِخ َذ ِميثَاقُ ُك ْم )
ٍب دوري قرأ مبين للمجهوؿ فضم اؽبمزة وكسر اػباء ورفع القاؼ (أ ُ
ٍب ورش وأبدؿ اؽبمزة واوا (لتومنوا)و(تومنوف) وبالنقل ُب (وقَ َد اَخ َذ)وبطوؿ الصلة ُب ِ
(ميثَاقَ ُك ْم إِ ْف)
َ َ
َِ ِخ َذ ِميثَاقُ ُك ْم ) وأبدؿ اؽبمزة واوا (لتومنوا)و(تومنوف)
ٍب السوسي قرأ مبين للمجهوؿ (أ ُ
ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ِ
(ميثَاقَ ُك ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط بالصلة ُب ِ
(ميثَاقَ ُك ْم إِ ْف)
ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا (لتومنوا)و(تومنوف)
ِِ
َّ ِ
ات لِي ْخ ِرج ُكم ِمن الظُّلُم ِ
ٍ
ٍ
ات إِلَى النُّوِر
َ
ُه َو الذي يُػنَػ ّْز ُؿ َعلَى َع ْبد ~ آَيَات بَػيّْػنَ ُ َ ْ َ
[ يػُْن ِزؿ  :ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب ] [ يػُنَػّْزؿ  :الباقوف]

قػالوف علػى قصػر اؼبنفصػل ٍب قػالوف بالصػلة وانػدرج معػو أبػػو جعفػر ٍب قػالوف علػى توسػط اؼبنفصػل ٍب قػالوف علػى توسػػط
اؼبنفصل وبالصلة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) البدؿ (آيات)
ٍب ابن كثًن قرأ بسكوف النوف وبالتخفيف ُب الزاي(يػُْن ِزُؿ) مع الصلة على قصر اؼبنفصل

ٍب أبو عمرو بالتخفيف (يػُْن ِزُؿ) وبدوف صلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب

ٍب دوري بالتخفيف (يػُْن ِزُؿ) وعلى توسط اؼبنفصل
وإِ َّف اللَّه بِ ُكم لَرء ٌ ِ
يم ()ٜ
وؼ َرح ٌ
َ
َ ْ َُ
[لرؤؼ  :أبو عمرو وشعبة وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ][ لرءوؼ :الباقوف]
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قالوف بسكوف اؼبيم وأثبت الواو ُب (لرءوؼ) ثم ورش مع (ٕ) وجهي البدؿ التوسط والطوؿ (لرؤوؼ)
ؼ) واندرج معو شعبة وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب أبو عمرو قرأ حبذؼ الواو (لََرءُ ٌ

ٍب قالوف بالصلة وأثبت الواو ُب (لرءوؼ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
َوَما لَ ُك ْم أ َََّل تُػ ْن ِف ُقوا فِي َسبِ ِ
ض
يل اللَّ ِه َولِلَّ ِه ِم َير ُ
اث َّ َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف على التحقيق ُب (لَ ُك ْم أَََّل) وعليو ُب (اْلرض) النقل والسكت
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (لَ ُك ْم أَََّل) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على التوسط بالصلة ُب (لَ ُك ْم أَََّل)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم أَََّل) ورقق راء (مًناث)

ٍب خلف السكت على الساكن اؼبفصوؿ (لَ ُك ْم أَََّل ) وعليو النقل والسكت ُب (اْلرض)
ََل يَ ْستَ ِوي ِم ْن ُك ْم َم ْن أَنْػ َف َق ِم ْن قَػ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش بالنقل ُب ( َم َن اَنْػ َف َق)

ٍب خلف بالسكت ُب ( َم ْن أَنْػ َف َق )

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ َّ ِ
ين أَنْػ َف ُقوا ِم ْن بَػ ْع ُد َوقَاتَػلُوا
أُولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ْح ْسنَى
َوُك ًِّل َو َع َد اللَّهُ ال ُ
و(كل) كفى
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد :
ٌ

كل وعد  :ابن عامر ] [وكالً وعد :الباقوف]
[و ٌ

قالوف قرأ بنصب الالـ (وكالً) ٍب ورش بالتقليل ُب (اغبسىن) واندرج معو أبو عمرو

ٍب خلف باإلمالة ُب (اغبسىن) وبال غنة ُب (وكالً وعد)
ٍب خالد باإلمالة ُب (اغبسىن) وبغنة ُب (وكالً وعد) ومعو الكسائي وخلف العاشر
كل)
ٍب ابن عامر قرأ برفع الالـ ُب (و ٌ

َواللَّهُ بِ َما تَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير (ٓٔ)
قالوف

ضا حسنا فَػي َ ِ
ِ
يم (ٔٔ)
ضاع َفهُ لَهُ َولَهُ~ أ ْ
َم ْن َذا الَّذي يُػ ْق ِر ُ
ض اللَّهَ قَػ ْر ً َ َ ً ُ
َج ٌر َك ِر ٌ
الشاطبية ( :يض ِ
اع َفوُ) ارفع ُب اغبديد وىا ىنا ظبا شكره والعٌن ُب الكل ثقال
َُ
ٍ
مضعفة
كما دار واقصر مع
الدرة ( :يضاعفو) انصب حز  ،وشدده كيف جا إذاً حم
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الطيبة  :وارفع شفا حزـ حال يضاعفو معا وثقلو وبابو ثوى كس دف

ِ
ِ
فيضاع ُفو  :الباقوف]
فيضاع َفو  :عاصم ] [
فيضع َفو  :ابن عامر ويعقوب][
فيضع ُفو  :ابن كثًن وأبو جعفر ][ ّْ
[ ّْ
قالوف قرأ بإثبات اْللف وبرفع الفاء (فَػيض ِ
اع ُفوُ) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو
َُ
ٍب قالوف قرأ بإثبات اْللف وبرفع الفاء (فَػيض ِ
اع ُفوُ) وعلى توسط اؼبنفصػل وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو وضبػزة والكسػائي
َُ
وخلف العاشر
ض ّْع ُفوُ) ومعو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن حبذؼ اْللف وتشيد العٌن ورفع الفاء (فَػيُ َ

ض ّْع َفوُ) على توسط اؼبنفصل
ٍب ابن عامر بالتشديد إَل أنو نصب الفاء (فَػيُ َ

ض ّْع َفوُ) على قصر اؼبنفصل
ٍب يعقوب بالتشديد إَل أنو نصب الفاء (فَػيُ َ
ٍب عاصم قرأ بزيادة ألف وفتح الفاء (فَػيض ِ
اع َفوُ)
َُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ػار
ورُه ْم بَػ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوبِأَيْ َمانِ ِه ْم بُ ْش َرا ُك ُم الْيَػ ْو َـ َجن ٌ
َّات تَ ْجػ ِري م ْػن تَ ْحت َهػا ْاَِنْػ َه ُ
ين َوال ُْم ْؤمنَات يَ ْس َعى نُ ُ
يَػ ْو َـ تَػ َرى ال ُْم ْؤمن َ
ِِ
ين ِف َيها
َخالد َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب
ٍب دوري أماؿ (بشراكم)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلهنار) وأماؿ (يسعى وبشراكم)
ٍب خالد على التحقيق ُب (اْلهنار) وأماؽبما (يسعى وبشراكم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ومنَ ِ
ومنٌِن والْم ِ
ِ
ات) وقلل (بشراكم) وبالنقل ُب (اَلَهنار)
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة من (الْ ُم َ َ ُ
ومنَ ِ
ومنٌِن والْم ِ
ِ
ات)
ٍب السوسي أماؿ (بشراكم) وأبدؿ اؽبمزة من (الْ ُم َ َ ُ
ومنَ ِ
ومنٌِن والْم ِ
ِ
ات) وبالصلة
ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة من (الْ ُم َ َ ُ
ٍب السوسي أماؿ وصال (ترى اؼبومنٌن) خبلف وأماؿ (بشراكم)
ِ
يم (ٕٔ)
َذلِ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
قالوف
ات لِلَّ ِذين آَمنُوا انْظُرونَا نَػ ْقتَبِس ِمن نُوِرُكم قِ ِ
ِ
ب
يَػ ْو َـ يَػ ُق ُ
ورا فَ ُ
وؿ ال ُْمنَافِ ُقو َف َوال ُْمنَافِ َق ُ
ضػ ِر َ
ْ ْ
َ َ
سوا نُ ً
ُ
يل ْارج ُعوا َوَرآ َء ُك ْم فَالْتَم ُ
ْ َ
بػيػنػهم بِسوٍر لَه باب ب ِ
ِ ِ ِ ِِ
اب (ٖٔ)
اطنُهُ فِ ِيه َّ
الر ْح َمةُ َوظَاه ُرُ م ْن قبَله ال َْع َذ ُ
َْ َ ُ ْ ُ ُ َ ٌ َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :و(أنْ ِظرونا) بقط ٍع واكسر الضم فيصال
[قيل :باإلمشاـ ىشاـ والكسائي ورويس ][والباقوف  :بالياء اػبالصة][ آَ َمنُوا أَنْ ِظُرونَا  :ضبزة] [آَ َمنُوا انْظُُرونَا  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن ذكواف وعاصم والكسائي وروح وخلف
العاشر
ب بػَْيػنَػ ُه ْم)
ٍب السوسي بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل أدغم الباء بالباء (فَ ُ
ض ِر َ
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ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ (آمنوا) وترقيق راء (ظاىره)
ٍب ىشاـ بإمشاـ (قيل) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو الكسائي ورويس
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ضبزة قرأ ّٔمزة قطع مفتوحة وكسر الظاء (أنْ ِظ ِِ ُرونَا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وتوسط البدؿ (آمنوا) وترقيق راء (ظاىره)
ٍب على طوؿ اؼبتصل وطوؿ البدؿ (آمنوا) وترقيق راء (ظاىره)
َم نَ ُك ْن َم َع ُك ْم
يُػنَ ُ
ادونَػ ُه ْم أَل ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ادونػَ ُه ْم أَ َملْ)
ثم قالوف بالصلة على القصر ُب (يػُنَ ُ
ادونػَ ُه ْم أَ َملْ)
ثم قالوف على توسط الصلة ُب (يػُنَ ُ
ادونػَ ُه ْم أَ َملْ)
ثم ورش على طوؿ الصلة ُب (يػُنَ ُ

ادونػَ ُه ْم أَ َملْ)
ثم خلف بالسكت ُب (يػُنَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ور (ٗٔ)
س ُك ْم َوتَػ َربَّ ْ
صتُ ْم َو ْارتَػ ْبتُ ْم َوغَ َّرتْ ُك ُم ْاِ ََمان ُّي َحتَّى َجآ َء أ َْم ُر اللَّه َوغَ َّرُك ْم باللَّه الْغَ ُر ُ
قَالُوا بَػلَى َولَكنَّ ُك ْم فَػتَػ ْنتُ ْم أَنْػ ُف َ
ْ ِ
[اْل ََم ِاينُّ  :الباقوف][ َجآ َء أ َْم ُر :أسقط إحدى اؽبمزتٌن قالوف والبزي وأبو عمرو وبالقصر واؼبد
اين  :أبو جعفر ] ْ
[اْل ََم ْ
وسهل اؽبمزة الثانية  :ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس  ،ولورش وقنبل إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع والباقوف بالتحقيق]
(جآ أ َْمُر) على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو
قالوف بسكوف ميم اعبمع وأسقط اؽبمزة اْلوىل َ
(جآ أ َْمُر) على توسط اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو
ٍب قالوف بسكوف ميم اعبمع وأسقط اؽبمزة اْلوىل َ
ٍب ورش بالفتح ُب (بلى) وطوؿ اؼبتصل مع التسهيل باؽبمزة الثانية ( َجآءَ اَْمُر) ٍب ورش بتقليل (بلى)
ٍب ورش بالفتح ُب (بلى) وطوؿ اؼبتصل وباؼبد ست حركات ( َجآءَ آ ْمُر) ٍب ورش بتقليل (بلى)
ٍب رويس على توسط اؼبتصل وبتسهيل اؽبمزة الثانية ( َجآءَ اَْمُر)

ٍب ىشاـ بالتحقيق باؽبمزتٌن ُب اؽبمزتٌن وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم وروح

ٍب ابن ذكواف أماؿ (جآء) بالتحقيق باؽبمزتٌن على توسط اؼبتصل
ٍب قالوف بالصلة على القصر وإسقاط اؽبمزة اْلوىل واندرج معو البزي
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب (فَػتَػْنتُ ْم أَنْػ ُف َس ُك ْم) وإسقاط اؽبمزة اْلوىل وعلى توسط اؼبد واندرج معو البزي
ٍب قنبل بالتسهيل ُب اؽبمزة الثانية والصلة ٍب قنبل اؼبد ( )ٙحركات وبالصلة

(اْلماين)
ٍب أبو جعفر على توسط اؼبتصل وبتسهيل اؽبمزة الثانية ( َجآءَ اَْمُر) وبالصلة وقرأ بسكوف الياء
ْ

ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (فَػتَػْنتُ ْم أَنْػ ُف َس ُك ْم)

ٍب ورش بالتقليل ُب (بلى) مع التسهيل وطوؿ الصلة ُب (فَػتَػْنتُ ْم أَنْػ ُف َس ُك ْم)ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات

ٍب خلف باإلمالة ُب (بلى)و(جاء) والسكت على (اْلماين)
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ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلماينّ) وأماؽبما

ٍب الكسائي أماؿ (بلى) فقط على توسط اؼبتصل

ٍب خلف على السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ ُب (فَػتَػْنتُ ْم أَنْػ ُف َس ُك ْم) والسكت على (اْلماينّ) وأماؿ (بلى) و(جآء)

ٍب خلف العاشر أماؿ (بلى) و(جآء) على توسط اؼبتصل
ِ َّ ِ
ِ ِ
ين َك َف ُروا
فَالْيَػ ْو َـ ََل يُػ ْؤ َخ ُذ م ْن ُك ْم ف ْديَةٌ َوََل م َن الذ َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :و(يؤخذ)غًن الشاـ

وخ ُذ  :السوسي وورش ووقفا ضبزة][يػُ ْؤ َخ ُذ  :الباقوف]
[ تُػ ْؤ َخ ُذ :ابن عامر ويعقوب] [تُػ ْو َخ ُذ  :أبو جعفر] [يُ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بياء الغيبة (يؤخذ) واندرج معو دوري أيب عمرو وعاصم وخالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف قرأ بياء الغيبة (يؤخذ) وبال غنة ُب (فِ ْديَةٌ َوََل)
ٍب قالوف وقرأ بياء الغيبة (يؤخذ) وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
وخ ُذ ) واندرج معو السوسي
ٍب ورش قرأ بياء الغيبة وبإبداؿ اؽبمزة واوا (يُ َ
ٍب أبو جعفر قرأ بتاء اػبطاب وأبدؿ اؽبمزة واوا (توخذ)

ٍب ابن عامر قرأ بتاء اػبطاب ُب (تُػ ْؤ َخ ُذ) واندرج معو يعقوب

َّار
َمأ َْوا ُك ُم الن ُ
قالوف

(مأْ َوا ُك ُم) الوجو الثاين
ٍب ورش بالتقليل ُب َ

(م َاوا ُك ُم) واندرج معو أبو جعفر
ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة ألفا َ

(مأْ َوا ُك ُم) ومعو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ َ
ِه َي َم ْوََل ُك ْم
قالوف
ٍب ورش بالتقليل ُب (موَلكم)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (موَلكم)

واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
وبِْئس الْم ِ
ص ُير (٘ٔ)
َ َ َ
قالوف ثم ورش قرأ (وبيس) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ولورش وصال ترقيق راء (اؼبصًن)
ْكت ِ
ِ
ِ
ِِ
أَل ِ ِ ِ
ِ
ِ
ػل
ين آ ََمنُوآ أَ ْف تَ ْخ َ
ْح ّْػق َوََل يَ ُكونُػوا َكالَّػذي َن أُوتُػوا ال َ َ
ش َع قُػلُوبُػ ُه ْم لػذ ْك ِر اللَّػه َوَمػا نَػ َػز َؿ م َػن ال َ
ْ
َم يَأْف للَّذ َ
ػاب م ْػن قَػ ْب ُ
ت قُػلُوبُػ ُه ْم
فَيَ َ
س ْ
اؿ َعلَْي ِه ُم ْاِ ََم ُد فَػ َق َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد ( :ما نزؿ) اػبفيف إذ عز
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[ نَػ َػزؿ  :نػػافع وحفػػص ][ نَػ َّػزؿ  :البػػاقوف][ وَل تكون ػوا  :رويػػس][ وَل يكون ػوا  :البػػاقوف][ َعلَػ ْػي ِه ِم ْاْل ََمػ ُػد  :أبػػو عمػػرو
[علَػ ْػي ِه ُم ْاْل ََمػ ُػد  :الباقوف][فطػػاؿ  :تغلػػيظ الػػالـ وترقيقػػو
][علَ ػْيػ ُه ُم ْاْل ََمػ ُػد  :ضبػػزة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف العاشػػر] َ
َ
وجهاف لورش]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ (نػََزؿ) بتخفيف الزاي

(علَْي ِه ِم ْاْل ََم ُد)
ٍب دوري أيب عمرو على قصر اؼبنفصل وقرأ (نػََّزَؿ) بتشديد الزاي وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم ُب َ

(علَػْيػ ُه ُم
ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ (نػََّزَؿ) بتشديد الزاي وقرأ بتاء اػبطاب (وَل تكونػوا) وقػرأ بضػم اؽبػاء واؼبػيم ُب َ
ْاْل ََم ُد)
(علَ ػْيػ ُه ُم
ٍب روح علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وق ػرأ (نَػ َّػزَؿ) بتشػػديد ال ػزاي وق ػرأ بيػػاء الغيبػػة (وَل يكون ػوا) وق ػرأ بضػػم اؽبػػاء واؼبػػيم ُب َ
ْاْل ََم ُد)
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصر اؼبنفصل وقرأ (نػََزؿ) بتخفيف الزاي

ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ (نػََّزَؿ) مع الصلة

(نزؿ) بتخفيف الزاي واندرج معو حفص
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ َ

(علَ ْػي ِه ِم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ (نػََّزَؿ) بتشديد الزاي وقػرأ بيػاء الغيبػة (وَل يكونػوا) وقػرأ بكسػر اؽبػاء واؼبػيم ُب َ
ْاْل ََم ُد)

ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ (نػََّزَؿ) بتشديد الزاي وقرأ بياء الغيبػة (وَل يكونػوا) وقػرأ بكسػر اؽبػاء وضػم اؼبػيم ُب
(علَْي ِه ُم ْاْل ََم ُد) واندرج معو عاصم
َ

(علَػْيػ ُه ُم ْاْل ََم ُػد) وانػدرج معػػو
ٍب الكسػائي وقػرأ (نػَ َّػزَؿ) بتشػديد الػزاي وقػرأ بيػاء الغيبػة (وَل يكونػوا) وبضػم اؽبػاء و اؼبػيم ُب َ
خلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
(علَْيػ ُه ُم ْاْل ََم ُد)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وعلى السكت ُب (اْلمد) وقرأ (نػََّزَؿ) و بضم اؽباء و اؼبيم ُب َ

(علَْيػ ُه ُم ْاْل ََم ُد)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وعلى التحقيق ُب ْ
(اْل ََم ُد) وقرأ (نػََّزَؿ) و بضم اؽباء و اؼبيم ُب َ

ٍب ورش أبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا (أمل يَػاف) مػػع (ٖ) البػػدؿ (أوتػوا) وُب التوسػػط والطػػوؿ الرتقيػػق والتغلػػيظ ُب (طػػاؿ) وقػرأ (نػػزؿ)
بالتخفيف

(علَْي ِه ِم ْاْل ََم ُد)
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا (أمل ياف) و وقرا بكسر اؼبيم ُب َ

ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة ألفا (ياف) وقرأ (نػََّزَؿ) بتشديد الزاي
وَكثِير ِم ْنػهم فَ ِ
اس ُقو َف ()ٔٙ
َ ٌ ُْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب ورش بالرتقيق ُب راء (كثًن)
ا ْعلَ ُموآ أ َّ
ض بَػ ْع َد َم ْوتِ َها
َف اللَّهَ يُ ْحيِي ْاِ َْر َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بتوسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اَلَرض)
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ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلرض)
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلرض) وعلى طوؿ اؼبنفصل
قَ ْد بػيَّػنَّا لَ ُكم ْاّلَي ِ
ات ل ََعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف ()ٔٚ
ُ َ
َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ُب (اآليات) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اآليات)
إِ َّف الْم َّ ِ
ص ّْدقَ ِ
يم ()ٔٛ
ين َوال ُْم َّ
اع ُ
سنًا يُ َ
ضوا اللَّهَ قَػ ْر ً
ات َوأَقػ َْر ُ
ضَ
ف ل َُه ْم َول َُه ْم أ ْ
َج ٌر َك ِر ٌ
صدّْق َ
ُ
ضا َح َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد ( :ما نزؿ) اػبفيف إذ عز والصاداف من بعد دـ ِصال
[إِ َّف الْم ِ
صػػدّْقٌِن والْم َّ ِ
ِ
ِ
ف:ابن كثػػًن وابػػن عػػامر
صػ ّْػدقَات  :البػػاقوف][ يُ َ
ضػػعَّ ُ
صػػدّْق َ
ٌن َوالْ ُم َ
ُ َ
صػ ّْػدقَات  :ابػػن كثػػًن وشػػعبة][إ َّف الْ ُم َّ َ َ ُ
ف  :الباقوف]
وأبو جعفر ويعقوب] [يُ َ
اع ُ
ضَ
ف) بفتح العٌن واندرج معو حفص والكسائي وخالد وأبو عمرو وخلف العاشر
قالوف قرأ (يُ َ
اع ُ
ضَ
َجٌر)
(وَؽبُ ْم أ ْ
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب َ

َجٌر)
(وَؽبُ ْم أ ْ
ٍب قالوف على قصر الصلة ُب َ

َجٌر)
(وَؽبُ ْم أ ْ
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب َ

ف) واندرج معو يعقوب
ٍب ابن عامر قرأ حبذؼ اْللف وتشديد الفاء ( يُ َ
ض َّع ُ
ف)
ٍب أبو جعفر بالصلة قرأ حبذؼ اْللف وتشديد الفاء ( يُ َ
ض َّع ُ

َجٌر) وبال غنة (حسناً يضاعف)
(وَؽبُ ْم أ ْ
ٍب خلف بالسكت ُب َ
ٍب ابن كثًن بتخفيف الصاد ُب (الْم ِ
ِ
ف) مع الصلة
ص ّْدقَات) وقرأ ( يُ َ
ض َّع ُ
صدّْق َ
ٌن َوالْ ُم َ
ُ َ
ٍب شعبة (الْم ِ
ِ
ف)
ص ّْدقَات) وقرأ (يُ َ
اع ُ
ضَ
صدّْق َ
ٌن َوالْ ُم َ
ُ َ
َّ ِ
الصدّْي ُقو َف
ك ُه ُم ّْ
ين آ ََمنُوا بِاللَّ ِه َوُر ُسلِ ِه~ أُولَئِ َ
َوالذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (قصر) البػدؿ وانػدرج معػو ضبػزة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
ِ
َو ُّ
ورُه ْم
الش َه َدآءُ ع ْن َد َربّْ ِه ْم ل َُه ْم أ ْ
َج ُرُه ْم َونُ ُ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة مع القصر واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َجُرُى ْم)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجُرُى ْم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجُرُى ْم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وعلى التحقيق ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجُرُى ْم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وعلى السكت ُب ( َؽبُ ْم أ ْ
َّ ِ
ْج ِح ِ
يم ()ٜٔ
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا بِآَيَاتِنَآ أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
اب ال َ
َوالذ َ
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قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف علػى توسػط اؼبنفصػل ٍب ورش علػى طػوؿ اؼبنفصػل علػى قصػر البػدؿ (بآياتنػا) وانػدرج
معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وتوسط وطوؿ البدؿ (بآياتنا)
ا ْعلَموآ أَنَّما الْحياةُ ُّ ِ
اخ ٌر بَػ ْيػنَ ُك ْم َوتَ َكاثُػ ٌر فِي ْاِ َْم َو ِاؿ َو ْاِ َْوََل ِد
َ َول َْه ٌو َوِزينَةٌ َوتَػ َف ُ
ُ َ ََ
الدنْػيَا لَع ٌ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل على التقليل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وتقليل (الدنيا)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وباإلمالة ُب (الدنيا) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح ُب (الدنيا) ٍب لو بالتقليل ُب (الدنيا)
ٍب خلػف علػػى طػوؿ اؼبنفصػػل وباإلمالػػة ُب (الػدنيا) وبػػال غنػة علػػى السػػكت ُب (اْلمػواؿ) ووقػػف بالنقػل والسػػكت علػػى
(واْلوَلد)
ٍب خالد باإلمالة ُب (الدنيا) وبالغنة ُب (اْلمواؿ) ووقف بالنقل والسكت على (واْلوَلد)
ٍب ػبالد باإلمالة ُب (الدنيا) بالتحقيق ُب (اْلمواؿ) وعليو النقل والسكت
ٍ
ص َف ِّرا ثُ َّم يَ ُكو ُف ُحيَ ًاما
يج فَػتَػ َرا ُ ُم ْ
َ الْ ُك َّف َار نَػبَاتُهُ ثُ َّم يَ ِه ُ
َك َمثَ ِل غَْيث أَ ْع َج َ
قالوف
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (افرتاه)
ٍب دوري أماؿ (فرتاه) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
ِ
ب) وبالتقليل (فرتاه)
ٍب ورش بالنقل ُب ( َغْيث َف اَ ْع َج َ
ٍ
ب) واإلمالة (فرتاه)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َغْيث أ َْع َج َ
ِ ِ
ِ
ض َوا ٌف
اب َش ِدي ٌد َوَم ْغ ِف َرةٌ ِم َن اللَّ ِه َوِر ْ
َوفي ْاّلَخ َرة َع َذ ٌ
ورضواف  :شعبة ][ وِرضواف  :الباقوف]
[ ُ

ض َوا ٌف) واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وحفص وخالد بوجو التحقيق والكسائي
قالوف قرأ بكسر الراء ُب ( َوِر ْ
وخلف العاشر
ض َوا ٌف)
(وُر ْ
ٍب شعبة ضم الراء َ

ض َوا ٌف)
ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ (اآلخرة) ورقق راء (اآلحرة)و(مغفرة) وقرأ بكسر الراء ُب ( َوِر ْ
ِ
ِ
ض َوا ٌف)
ٍب خلف بالسكت ُب (اآلخرة) وبال غنة ُب ( َشدي ٌد َوَم ْغفَرةٌ) وقرأ بكسر الراء ُب ( َوِر ْ
ِ
ِ
ض َوا ٌف)
ٍب خالد بالسكت ُب (اآلخرة) وغنة ُب ( َشدي ٌد َوَم ْغفَرةٌ) وقرأ بكسر الراء ُب ( َوِر ْ
78

ْحيَاةُ ُّ
اع الْغُُروِر (ٕٓ)
الدنْػيَآ إََِّل َمتَ ُ
َوَما ال َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح ُب (الدنيا) والتقليل

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (الدنيا) ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب (الدنيا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل باإلمالة ُب (الدنيا)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وباإلمالة ُب (الدنيا) واندرج معو خلف العاشر
ض أ ُِعد ْ ِ ِ
الس َمآ ِء َو ْاِ َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
ين آ ََمنُوا بِاللَّ ِه َوُر ُسلِ ِه
ض َّ
َسابُِقوآ إِلَى َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َربّْ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
َّت للَّذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) البدؿ (آمنوا) ورقق راء (مغفرة)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلرض)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (اْلرض)
ك فَ ْ
ض ُل اللَّ ِه يُػ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َ
ذَلِ َ
شآءُ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وابن ذكواف وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب ىشاـ (٘) أوجو يشا بالقصر والتوسط والطوؿ ٍب التوسط مع التسهيل والروـ ٍب القصر مع التسهيل والروـ
ٍب خالد (٘) أوجو كبو ىشاـ إَل أنو عنده الطوؿ َل التوسط مع التسهيل والروـ
ٍب خلف بال غنة (من يشآء) و(٘) أوجو القياس
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتيو) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ض ِل ال َْع ِظ ِ
يم (ٕٔ)
َواللَّهُ ذُو الْ َف ْ
قالوف
إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي اؼبيم باؼبيم (العظيم ما)
مآ أَصاب ِمن م ِ
ض َوََل فِي~ أَنْػ ُف ِس ُك ْم إََِّل فِي كِتَ ٍ
صيبَ ٍة فِي ْاِ َْر ِ
اب ِم ْن قَػ ْب ِل أَ ْف نَػ ْبػ َرأ ََها
َ َ َ ْ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
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ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت (اْلرض) وتسهيل (نِبأىا)
ٍب خلف بالسكت ُب (أَنْػ ُف ِس ُك ْم إََِّل) على السكت ُب (اْلرض) والتسهيل ُب اؽبمزة (نِبأىا)
ٍب خالد على التحقيق ُب (اْلرض) والتسهيل ُب اؽبمزة (نِبأىا)
ك َعلَى اللَّ ِه يَ ِس ٌير (ٕٕ)
إِ َّف ذَلِ َ
قالوف
ورقق الراء وصال ُب (يسًن)
ِ
ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوََل تَػ ْف َر ُحوا بِ َمآ َآتَا ُك ْم
ل َك ْي ََل تَأ َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :و(آتاكم) فاقصر حفيظا
[ أتاكم  :أبو عمرو ][ آتاكم  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وقصر اؽبمزة (أتاكم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقصر اؽبمزة (أتاكم)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (آتاكم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (آتاكم)
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش قػرأ بإبػداؿ اؽبمػػزة ألفػا (تاسػوا) و(ٗ )أوجػػو  ،قصػر مػػع الفػتح ٍب التوسػط بالبػػدؿ مػع التقليػل ٍب الطػػوؿ مػع الفػػتح
والتقليل
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تاسوا) على قصرىا (أتاكم)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تاسوا)
َ ُك َّل ُم ْختَ ٍ
اؿ فَ ُخوٍر (ٖٕ)
َواللَّهُ ََل يُ ِح ُّ
قالوف
َّ ِ
َّاس بِالْبُ ْخ ِل
الذ َ
ين يَػ ْب َخلُو َف َويَأ ُْم ُرو َف الن َ
الشاطبية  :فتح سكوف (البخل) والضم مشلال
[بالبَ َخل  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر][ بالبُ ْخل  :الباقوف]
قالوف قرأ بضم الباء وسكوف اػباء (بالبُ ْخل)

ٍب ضبزة قرأ بفتح الباء واػباء (بالبَ َخل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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ٍب ورش قرأ بضم الباء وسكوف اػباء (بالبُ ْخل) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (يامروف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ِ
ْح ِمي ُد (ٕٗ)
َوَم ْن يَػتَػ َو َّؿ فَِإ َّف اللَّهَ ُه َو الْغَن ُّي ال َ
الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد  :وقل (ىو الغين) ىو احذؼ عم وصال موصال
يد  :الباقوف]
ين ْ
ين ْ
اغبَ ِم ُ
اغبَ ِم ُ
يد  :نافع وابن عامر وأبو جعفر] [فَِإ َّف اللَّوَ ُى َو الْغَِ ُّ
[فَِإ َّف اللَّوَ الْغَِ ُّ
يد) واندرج معو ورش وابن عامر وأبو جعفر
ين ْ
اغبَ ِم ُ
قالوف حبذؼ (ىو) (فَِإ َّف اللَّوَ الْغَِ ُّ
ين)
(ى َو الْغَِ ُّ
ٍب ابن كثًن قرأ بإثبات ىو ُ

ين) وأدغم اؽباء باؽباء (اللَّوَ ُى َو)
(ى َو الْغَِ ُّ
ٍب السوسي قرأ بإثبات ىو ُ

ين) وبال غنة ُب (من يتوؿ)
(ى َو الْغَِ ُّ
ٍب خلف قرأ بإثبات ىو ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس َِ
اب َوالْم َيزا َف ليَػ ُق َ
لَ َق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَػيّْػنَات َوأَنْػ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وـ الن ُ
[ر ْسلَنا  :أبو عمرو ] [ ُر ُسلَنا  :الباقوف]
ُ
(ر ْسلَنَا)
قالوف ثم أبو عمرو بسكوف اؽباء ُ

ٍب ورش بالنقل ُب (لَ َق َد اَْر َس ْلنَا) ٍب خلف بالسكت ُب (لَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا)
وأَنْػزلْنا الْح ِدي َد فِ ِيه بأْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
ص ُرُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
َ
َّاس َوليَػ ْعلَ َم اللَّهُ َم ْن يَػ ْن ُ
َ ََ َ
َ ََ ُ
َ ٌ
قالوف ثم دوري أماؿ (الناس)
ٍب خلف بال غنة ُب (من ينصره)
اس) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (بَ ٌ
ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب (فيو)

ي َع ِز ٌيز (ٕ٘)
إِ َّف اللَّهَ قَ ِو ّّ

قالوف

ولَ َق ْد أَرسلْنا نُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اب
يم َو َج َعلْنَا في ذُ ّْريَّت ِه َما النُّبُػ َّوةَ َوالْكتَ َ
َ َْ َ ً
وحا َوإبْػ َراه َ
الشاطبية ُب البقرة  :وفيها وُب نص النساء ثالثة أواخر (إبراىاـ) َلح وصبَّال
ومع آخر اْلنعاـ حرفا براءة أخًنا وربت الرعد حرؼ تنزَل
وُب مرمي والنحل طبسة أحرؼ وآخر ما ُب العنكبوت ُمنَػَّزَل

اْلوَل
وُب النجم والشورى وُب الذاريات واؿ حديد ويرِوي ُب امتحانو َّ
ووجهاف فيو َلبن ذكواف ىهنا .
[ إبراىاـ  :ىشاـ ] [ إبراىيم  :الباقوف]
قالوف قرأ باؽبمزة ُب (النبوءة) على توسط اؼبتصل
ٍب ابن كثًن حبذؼ اؽبمزة (النبوة)
ٍب ابن عامر حبذؼ اؽبمزة (النبوة) وقرأ أبدؿ الياء ألفا (إبراىاـ)
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ٍب خلف بال غنة ُب(نُ ِ ِ
يم)
ً
وحا َوإبْػَراى َ

(ولَ َق َد اَْر َس ْلنَا) وقرأ باؽبمزة ُب (النبوءة) على طوؿ اؼبتصل
ٍب ورش بالنقل َ

(ولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا)
ٍب خلف بالسكت ُب َ
فَ ِم ْنػ ُه ْم ُم ْهتَ ٍد
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وَكثِير ِم ْنػهم فَ ِ
اس ُقو َف ()ٕٙ
َ ٌ ُْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالرتقيق راء (كثًن)
ِ ِ ِ
اَنْ ِجيػل وجعلْنَػا فِػي قُػلُ ِ َّ ِ
ِِ
ين اتَّػبَػ ُعػو ُ َرأْفَػةً
يسػى ابْػ ِن َم ْػريَ َم َوَآتَػ ْيػنَػا ُ ِْ َ َ َ َ
ػوب الػذ َ
ثُ َّم قَػ َّف ْيػنَػا َعلَػى~ َآثَػا ِره ْم ب ُر ُسػلنَا َوقَػ َّف ْيػنَػا بع َ
ضو ِ
ِ ِ
اف اللَّ ِه فَ َما َر َع ْو َها َح َّق ِر َعايَتِ َها
وها َما َكتَْبػنَ َ
َوَر ْح َمةً َوَرْهبَانِيَّةً ابْػتَ َدعُ َ
اها َعلَْي ِه ْم إ ََّل ابْتغَآ َء ِر ْ َ
[عليهم  :ضبزة ويعقوب ][ علي ِهم  :الباقوف]
ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب

(علَْي ِه ْم إََِّل)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وعلى قصرىا ُب َ

ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وإبداؿ اؽبمزة ألفا ُب (رافة)

ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبالصلة وبصلة اؽباء (اتبعوه)

ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ (آثارىم) وسكوف السٌن (بُِر ْسلِنَا)
ِ ِ
(رافَةً)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأماؿ (آثارىم) وسكوف السٌن (بُر ْسلنَا) وإبداؿ اؽبمزة ألفا َ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وحفص وأبو اغبارث
ض َو ِاف)
(ر ْ
ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وضم راء ُ
(علَْي ِه ْم إََِّل)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب َ
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (آثارىم) وسكوف السٌن ُب (بُِر ْسلِنَا)
(ر ُسلًنا)
ٍب دوري الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (آثارىم) وضم السٌن ُب ُ
ِ
وىا) مع
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة ُب َ
(علَْي ِه ْم إََِّل) وبالنقل ُب (اإلقبيل)و( َوَرْىبَانيَّةَ َف ابْػتَ َد ُع َ
(ٖ) أوجو البدؿ ُب(آَثَا ِرِى ْم)و( َوآَتَػْيػنَاهُ) وقلل (آَثَا ِرِى ْم)
ػيهم) وبػال غنػة ُب (اتػَّبَػ ُعػوهُ َرأْفَػةً َوَر ْضبَػةً َوَرْىبَانِيَّػةً) والسػكت
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وضم اؽبػاء ُب (عل ُ
ُب (اإلقبيل)
ِ
وىا)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (اإلقبيل) على السػكت ُب َ
(علَ ْػي ِه ْم إََِّل)و( َوَرْىبَانيَّػةً ابْػتَ َػد ُع َ
وبال غنة ُب (اتػَّبَػ ُعوهُ َرأْفَةً َوَر ْضبَةً َوَرْىبَانِيَّةً)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (اإلقبيل) وبغنة ُب (اتػَّبَػ ُعوهُ َرأْفَةً َوَر ْضبَةً َوَرْىبَانِيَّةً)
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ٍب ػبالد على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب (اإلقبيل)
(عليهم)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل و بضم اؽباء ُب ُ
ِ
َّ ِ
َج َرُه ْم
ين آ ََمنُوا م ْنػ ُه ْم أ ْ
فََآتَػ ْيػنَا الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ِ
َجَرُى ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (مْنػ ُه ْم أ ْ
ِ
َجَرُى ْم)
ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب (مْنػ ُه ْم أ ْ
ِ
َجَرُى ْم) مع (ٖ) البدؿ
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (مْنػ ُه ْم أ ْ
ِ
َجَرُى ْم)
ٍب خلف بالسكت ُب (مْنػ ُه ْم أ ْ
وَكثِير ِم ْنػهم فَ ِ
اس ُقو َف ()ٕٚ
َ ٌ ُْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ثم ورش برتقيق راء (كثًن)
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ِِ
شو َف بِ ِه َويَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
ورا تَ ْم ُ
ين آ ََمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّهَ َوآَمنُوا ب َر ُسوله يُػ ْؤت ُك ْم ك ْفلَْي ِن م ْن َر ْح َمته َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم نُ ً
يَآ أَيُّػ َها الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمر بوجو اإلظهار ويعقوب
(ويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم)
ٍب دوري الوجو الثاين باإلدغاـ َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب السوسي وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتكم) وأدغم الراء بالالـ ( َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتكم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل مع اإلدغاـ ( َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم)
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ (آمنوا) معا وأبدؿ اؽبمزة واوا (يوتكم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش على توسط البدلٌن (آمنوا) ٍب الطوؿ ُب البدلٌن (آمنوا)
واللَّه غَ ُف ِ
يم ()ٕٛ
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف
لِئَ ًَّل يػعلَم أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
ض ِل اللَّ ِه َوأ َّ
َف الْ َف ْ
اب أ َََّل يَػ ْق ِد ُرو َف َعلَى َش ْي ٍء ِم ْن فَ ْ
ض َل بِيَ ِد اللَّ ِه يُػ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َ
شآءُ
َْ َ ُ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن ذكواف وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ثم ىشاـ و(٘) أوجو (يشا)
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ٍب خالد بالتحقيق ُب (شيء) مع (٘) أوجو واندرج ب(ٗ) أوجو مع ىشاـ وبقي التسهيل مع الطوؿ والروـ
ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء (يؤتيو)
ٍب السوسي وأبدؿ اؽبمزة واوا (يوتيو) واندرج معو أبو جعفر
ٍب خلف على السكت ُب (شيء) وبال غنة (من يشاء) و(٘) أوجو (يشا)
ٍب خالد بغنة وعلى السكت ُب (شيء) و(٘) أوجو (يشا)
ٍب ورش أبدؽبا اؽبمزة ياء خالصة (ليال) وتوسط اللٌن وطوؿ اللٌن ورقق راء (يقدروف) وأبدؿ اؽبمزة واوا (يوتيو)
ض ِل ال َْع ِظ ِ
يم ()ٕٜ
َواللَّهُ ذُو الْ َف ْ
قالوف
سورة المجادلة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
قَ ْد س ِمع اللَّهُ قَػو َؿ الَّتِي تُج ِ
ُك فِي َزْو ِج َها َوتَ ْشتَ ِكي~ إِلَى اللَّ ِه َواللَّهُ يَ ْس َم ُع تَ َح ُاوَرُك َما
ادل َ
َ
ْ
َ َ
ٍ
الباقوف]
[قَ َّس ِمع  :أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وحلف العاشرٍ ] [قَ ْد َِظبع :
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل

ٍب دوري على قصر اؼبنفصل مع اإلدغاـ (قَ ْد َِظب َع)

ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وباإلدغاـ واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واإلدغاـ ُب (قد ظبع)
إِ َّف اللَّهَ س ِميع ب ِ
ص ٌير (ٔ)
َ ٌَ
قالوف
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
سآئِ ِه ْم َما ُه َّن أ َُّم َهاتِ ِه ْم
الذ َ
ين يُظَاه ُرو َف م ْن ُك ْم م ْن ن َ
[يَظَّ َّهروف  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب][ يُظاىروف  :عاصم][يَظَّاىروف  :ابن عامر وضبزة والكسائي وأبو جعفر
وخلف العاشر]
قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء (يَظَّ َّهُرو َف) واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء (يَظَّ َّهُرو َف)

ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء (يَظَّ َّهُرو َف) واندرج معو ابن كثًن
ٍب ابن عامر على توسط اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَّ ِ
اىُرو َف) واندرج معو الكسائي
َ
وخلف العاشر
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ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَّ ِ
اىُرو َف)
َ

ٍب أبو جعفر على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَّ ِ
اىُرو َف)
َ
ٍب عاصم على طوؿ اؼبتصل قرأ بضم الياء وزبفيف الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَ ِ
اىُرو َف)
ُ
إِ ْف أ َُّم َهاتُػ ُه ْم إََِّل َّ
الآلئِي َولَ ْدنَػ ُه ْم

[ الآلئػػي  :ابػػن عػػامر وعاصػػم وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر ووقػػف ضبػػزة بتسػػهيل اؽبمػػزة مػػع اؼبػػد والقصػػر] [الػػآلء :
والآلي :مدا مشبعا :الآلء :بالتسهيل مع اؼبد والقصر (ٖ) وصال  :البزي وأبو عمرو وؽبما وقفا إبداؿ اؽبمزة ياء ساكنة
مع إشباع اؼبد وؽبما تسهيلها بالروـ مع اؼبد والقصر][ الآلء  :بالتسهيل مع اؼبد والقصػر  :ورش وأبػو جعفػر وؽبمػا وقفػا
إبداؿ اؽبمزة ياء ساكنة مع إشباع اؼبد وؽبما تسهيلها بػالروـ مػع اؼبػد والقصػر][ قػالوف وقنبػل ويعقػوب وحبػذؼ اليػاء الػيت
بعد اؽبمزة وربقيق اؽبمزة وصال ووقفا ]
قالوف قرأ حبذؼ الياء مدا متصال وحقق اؽبمزة (الآل ِء) واندرج معو يعقوب
ٍب أبو عمرو بالتسهيل للهمزة وصال مع اؼبد والقصر ِ
(الآلء)
ٍب أبو عمرو وصال بإبداؽبا ياء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع (الآلئِي)

ٍب ابن عامر بالتحقيق على توسط اؼبتصل ( َّ
الآلئِي) واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق على طوؿ اؼبتصل ( َّ
الآلئِي)

ٍب قالوف قرأ حبذؼ الياء مدا متصال وحقق اؽبمزة (الآل ِء) بالصلة على قصرىا (أ َُّم َهاتُػ ُه ْم إََِّل) واندرج معو قنبل
ٍب قالوف قرأ حبذؼ الياء مدا متصال وحقق اؽبمزة (الآل ِء) بالصلة على توسطها (أ َُّم َهاتُػ ُه ْم إََِّل)
ٍب البزي بالصلة على قصرىا (أَُّم َهاتػُ ُه ْم إََِّل) وبالتسهيل باؼبد والقصر وإبدؽبا ياء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع وصال ووقفا
ٍب أبو جعفر قرأ حبذؼ الياء مدا متصال وسهل اؽبمزة (الآل ِء) بالتوسط والقصر وبالصلة على قصرىا (أ َُّم َهاتػُ ُه ْم إََِّل)
ٍب ورش بالنقل ُب (إِ ُف اَُّم َهاتُػ ُه ْم) وقرأ حبذؼ الياء مدا متصال وسهل اؽبمزة (الػآل ِء) باؼبػد والقصػر وبالصػلة علػى طوؽبػا
(أ َُّم َهاتُػ ُه ْم إََِّل)
ٍب ورش وصال بإبداؽبا ياء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع (الآلئِي)
ٍب خلف بالسكت ُب (إِ ْف أ َُّم َهاتُػ ُه ْم) وبالتحقيق على طوؿ اؼبتصل ( َّ
الآلئِي) وبالصلة على طوؽبا (أ َُّم َهاتُػ ُه ْم إََِّل)
ِ
ِ
ورا
َوإِنػَّ ُه ْم لَيَػ ُقولُو َف ُم ْن َك ًرا م َن الْ َق ْوؿ َوُز ً
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر

ور (ٕ)
َوإِ َّف اللَّهَ ل ََع ُف ّّو غَ ُف ٌ

ور)
قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند الغٌن (لَ َع ُف ّّو َغ ُف ٌ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ودو َف لِ َما قَالُوا فَػتَ ْح ِر ُير َرقَػبَ ٍة ِم ْن قَػ ْب ِل أَ ْف يَػتَ َما َّسا
سآئِ ِه ْم ثُ َّم يَػ ُع ُ
َوالذ َ
ين يُظَاه ُرو َف م ْن ن َ
[يَظَّ َّهروف  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب][ يُظاىروف  :عاصم][يَظَّاىروف  :ابن عامر وضبزة والكسائي وأبو جعفر
وخلف العاشر]
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قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء (يَظَّ َّهُرو َف) واندرج معو دوري أيب عمرو ويعقوب
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء (يَظَّ َّهُرو َف) وأدغم الراء بالراء (فَػتَ ْح ِر ُير َرقَػبَ ٍة)
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء (يَظَّ َّهُرو َف) وبالصلة واندرج معو ابن كثًن

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء(يَظَّ َّهُرو َف) ورقق راء (فتحرير)
ٍب ابن عامر على توسط اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَّ ِ
اىُرو َف) واندرج معو الكسائي
َ
وخلف العاشر
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَّ ِ
اىُرو َف) وبال غنة ُب(أف يتماسا)
َ
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَّ ِ
اىُرو َف) وبغنة ُب(أف يتماسا)
َ
ٍب عاصم على طوؿ اؼبتصل قرأ بضم الياء وزبفيف الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء (يظَ ِ
اىُرو َف)
ُ
ِ
وعظُو َف بِ ِه
ذَل ُك ْم تُ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

َواللَّهُ بِ َما تَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير (ٖ)
قالوف

فَمن ل ِ ِ
اسا
اـ َش ْه َريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن ِم ْن قَػ ْب ِل أَ ْف يَػتَ َم َّ
َم يَج ْد فَصيَ ُ
َْ ْ

قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (أف يتماسا)
فَمن لَم يست ِيع فَِإطْع ِ
ّْين ِم ْس ِكينًا
َ ْ ْ َ َْ ْ َ ُ
اـ ست َ
قالوف
ك لِتُػ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه
ذَلِ َ
قالوف ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (لتومنوا) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ود اللَّ ِه
َوتِل َ
ْك ُح ُد ُ
قالوف
ولِ ْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
يم (ٗ)
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
َ
قالوف
ٍب ضبزة بالنقل ُب (ع َذاب أَلِيم) ثم خلف بالسكت ُب (ع َذ ِ
يم)
َ ٌ
اب أَل ٌ
َ ٌ ٌ
ٍب ورش قلل (للكافرين) والنقل ُب (ع َذ ِ
يم)
َ ٌ
اب أَل ٌ
ٍب أبو عمرو باإلمالة (للكافرين) واندرج معو دوري الكسائي ورويس
إِ َّف الَّ ِذين يحآدُّو َف اللَّه ورسولَه ُكبِتوا َكما ُكبِ َ َّ ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم
َ َُ
ت الذ َ
َ ََ ُ ُ ُ َ
قالوف
ات بػيّْػنَ ٍ
ٍ
ات
َوقَ ْد أَنْػ َزلْنَآ آَيَ َ
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قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
(وقَ ْد أَنْػَزلْنَآ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب َ

(وقَ َد اَنْػَزلْنَآ) مع (ٖ) البدؿ ُب (آيات)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب َ

(وقَ ْد أَنْػَزلْنَآ)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل و بالسكت ُب َ
ِ ِ
ين (٘)
ين َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ
َول ْل َكاف ِر َ
قالوف ٍب ورش قلل (للكافرين) ٍب أبو عمرو باإلمالة (للكافرين) واندرج معو دوري الكسائي ورويس
يَػ ْو َـ يَػ ْبػ َعثُػ ُه ُم اللَّهُ َج ِم ًيعا فَػيُػنَبّْئُػ ُه ْم بِ َما َع ِملُوا
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َح َ َّ
سو ُ
أْ
صا ُ اللهُ َونَ ُ

قالوف ثم ورش بالتقليل ُب (أحصاه)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (أحصاه) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 إذا وصلت دبا بعدىا فلورش ُب (أحصا ه ..شيء) أربعة أوجو فتح ذات الياء مع توسط وطوؿ (شيء) ٍب التقليل معالتوسط والطوؿ
َواللَّهُ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد ()ٙ
قالوف
ٍب ورش بالتوسط ُب اللٌن (شيء) ٍب ورش بالطوؿ ُب (شيء)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
ِ
السماو ِ
َم تَػ َر أ َّ
ات َوَما فِي ْاِ َْر ِ
ض
أَل ْ
َف اللَّهَ يَػ ْعلَ ُم َما في َّ َ َ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب (اَلَرض) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم (يػَ ْعلَ ُم َما)
ما ي ُكو ُف ِمن نَجوى ثًََلثَ ٍػة إََِّل هػو رابِعهػم وََل َخمس ٍػة إََِّل هػو س ِ
ػك َوََل أَ ْكثَػ َػر إََِّل ُه َػو َم َع ُهػ ْم
اد ُس ُػه ْم َوَّل أَ ْدنَػى ِم ْػن ذَلِ َ
َ َ
َُ َ
ْ َْ
ُ َ َ ُُ ْ َ ْ َ
أَيْ َن َما َكانُوا
أكثر  :الباقوف]
أكثر  :يعقوب ] [ وَل َ
[ ما تكوف  :أبو جعفر ][ ما يكوف  :الباقوف] [ وَل ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع

أكثر )
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ برفع (وَل ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب قالوف على قصر الصلة واندرج معو ابن كثًن
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ٍب قالوف على توسط الصلة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح ُب (أدَن)و(قبوى) وبالنقل (ثََالثٍَة إََِّل)و(طبَْ َس ٍة إََِّل)وطوؿ الصلة ُب ( َم َع ُه ْم أَيْ َن)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل بالتقليل ُب (أدَن)و(قبوى) وبالنقل (ثََالثٍَة إََِّل)و(طبَْ َس ٍة إََِّل)وطوؿ الصلة ُب ( َم َع ُه ْم أَيْ َن)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (ثََالثٍَة إََِّل)و(طبَْ َس ٍة إََِّل)و( َم َع ُه ْم أَيْ َن) وأماؿ (أدَن وقبوى)

ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؽبما (أدَن) و(قبوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت (ثََالثٍَة إََِّل)و(طبَْ َس ٍة إََِّل)و( َم َع ُه ْم أَيْ َن) وأماؿ ُب (أدَن)و(قبوى)
ٍب أبو جعفر قرأ (ما تكوف) على قصر اؼبنفصل وبالصلة
ثُ َّم يُػنَبّْئُػ ُه ْم بِ َما َع ِملُوا يَػ ْو َـ ال ِْقيَ َام ِة
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (القيامة) وقفا ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍ ِ
ِ
يم ()ٚ
إِ َّف اللَّهَ ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن (شيء) ٍب ورش على طوؿ اللٌن (شيء) ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)

 إذا قرأت اآلية بكاملها ربصل لورش (قبوى وأدَن  .شيء) فيو أربعة أوجو فتح ذات الياء مع توسط وطوؿ (شيء)ٍب التقليل وعليو التوسط والطوؿ ُب (شيء)
ِ
َّ ِ
اف وم ْع ِ
ِ
الر ُس ِ
ػاج ْو َف بِ ِْ
ػوؿ َوإِ َذا
صػيَ ِة َّ
َّج َػوى ثُ َّػم يَػ ُع ُ
ين نُػ ُهوا َعػ ِن الن ْ
ػاَثْ ِم َوال ُْعػ ْد َو َ َ
ػودو َف ل َمػا نُػ ُهػوا َع ْنػهُ َويَػتَػنَ َ
أَل ْ
َم تَػ َر إِلَى الذ َ
ِ
وؿ
ك بِ ِه اللَّهُ َويَػ ُقولُو َف فِي~ أَنْػ ُف ِس ِه ْم ل َْوََل يُػ َع ّْذبُػنَا اللَّهُ بِ َما نَػ ُق ُ
َم يُ َحيّْ َ
جآءوؾ َحيَّػ ْو َؾ ب َما ل ْ
الشاطبية من سورة آّاد لة إىل سورة ف :وُب (يتناجوف) أقصر النوف ساكنا وقدمو او اضمم جيمو فتكمال
اج ْو َف :الباقوف]
[ويػَتَػنَ َ
[ويػَْنتَ ُجوف  :ضبزة ورويس ] َ
َ

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو روح

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبوجعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جاءوؾ)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبالصلة وصلة اؽباء (عنو)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(اَلٍب) وعلى الفتح (النجوى) وعليو قصر البدؿ (جآؤوؾ) وطولو

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(اَلٍب) وبالتقليل ُب (النجوى) وعليو توسط البدؿ (جآؤوؾ) وطولو
ٍب دوري أيب عمرو على قصر اؼبنفصل على تقليل (النجوى)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وعلى التقليل ُب (النجوى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اإلٍب) وقرأ بسكوف التاء وحذؼ اْللف (ينتجوف)وأماؿ (النجوى)(جاءوؾ)
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ٍب خ ػ ػػالد عل ػ ػػى ط ػ ػػوؿ اؼبنفص ػ ػػل وعل ػ ػػى التحقي ػ ػػق ُب (اإلٍب) وقػ ػ ػرأ بس ػ ػػكوف الت ػ ػػاء وح ػ ػػذؼ اْلل ػ ػػف (ينتج ػ ػػوف) وأم ػ ػػاؿ
(النجوى)و(جاءوؾ)
ٍب رويس على قصر اؼبنفصل بسكوف التاء وحذؼ اْللف (ينتجوف)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بإثبات ألف بعد النوف (يتناجوف) وأماؿ (النجوى)
ٍب خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جآءوؾ) و(النجوى) وقرأ بإثبات ألف بعد النوف (يتناجوف)
َّ ِ
ين نػُ ُهوا) وتقليل (النجوى)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وباإلدغاـ (الذ َ
صلَ ْونَػ َها
َّم يَ ْ
َح ْسبُػ ُه ْم َج َهن ُ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم ورش بتغليظ الالـ (يصلوهنا) ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَبِْئس الْم ِ
ص ُير ()ٛ
َ َ
قالوف ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء (فبيس) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
َّ ِ
اف وم ْع ِ
ِ
الر ُس ِ
اج ْوا بِ ِْ
اج ْوا بِالْبِ ّْر َوالتَّػ ْق َوى
صيَ ِة َّ
وؿ َوتَػنَ َ
اَثْ ِم َوالْعُ ْد َو َ َ
اج ْيتُ ْم فَ ًَل تَػتَػنَ َ
ين آ ََمنُوآ إِذَا تَػنَ َ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
[فال تنتجوا  :رويس ] [ فػال تتنػاجوا  :الباقوف][ومعصػيت  :يقػف باؽبػاء  :ابػن كثػًن وأبػو عمػرو والكسػائي ويعقػوب][
والباقوف وقفوا بالتاء]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب دوري بتقليل (التقوى)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ حبذؼ التاء اْلوىل وأبدؿ اْللف بعد النوف تاء (فال تنتجوا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (التقوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اإلٍب) مع قصر البدؿ وفتح (التقوى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اإلٍب) واإلمالة ُب (التقوى)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق ُب (اإلٍب) واإلمالة ُب (التقوى)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع توسط البدؿ وتقليل (التقوى)

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى طوؿ البدؿ مع فتح (التقوى) ٍب تقليل (التقوى)
ش ُرو َف ()ٜ
َواتَّػ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي~ إِل َْي ِه تُ ْح َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء ُب (إليو)
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
إِنَّما النَّجوى ِمن َّ ِ ِ
َّ ِ
ضآ ّْرِه ْم َش ْيئًا إََِّل بِِإ ْذ ِف اللَّ ِه
س بِ َ
الش ْييَاف ليَ ْح ُز َف الذ َ
َ َْ َ
ين آ ََمنُوا َول َْي َ
[لِيُ ْح ِزف  :نافع ] [لِيَ ْحُز َف  :الباقوف]
قالوف قرأ بضم الياء وسكوف اغباء (ليُ ْح ِزف) على توسط اؼبتصل

ٍب ورش قرأ بضم الياء وسكوف اغباء (ليُ ْح ِزف) وعلى فتح (النجوى) وقصر البدؿ (آمنوا)وتوسط اللٌن (شيئا) وبالنقل ُب
( َشْيئَا ِف اََِّل)
ٍب قالوف بالصلة

ٍب ورش علػػى فػػتح (النجػػوى) وقػرأ بضػػم اليػػاء وسػػكوف اغبػػاء (ليُ ْحػ ِزف) وعلػػى طػػوؿ البػػدؿ (آمنػوا) وتوسػػط اللػػٌن (شػيئا)
وبالنقل ُب ( َشْيئَا ِف اََِّل)

ٍب ورش علػػى فػػتح (النجػػوى) وق ػرأ بضػػم اليػػاء وسػػكوف اغبػػاء (ليُ ْح ػ ِزف) وعلػػى طػػوؿ البػػدؿ (آمن ػوا) وطػػوؿ اللػػٌن (شػػيئا)
وبالنقل ُب ( َشْيئَا ِف اََِّل)
ٍب ابن كثًن قرأ بفتح الياء وسكوف اغباء (لِيَ ْحُز َف) على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن عامر قرأ بفتح الياء وسكوف اغباء (لِيَ ْحُز َف) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم ويعقوب
ٍب ورش على التقليل ُب (النجوى) وقرأ بضم الياء وسكوف اغباء (ليُ ْح ِزف) وتوسط البدؿ (آمنوا) ٍب توسط اللػٌن (شػيئا)
وبالنقل ُب ( َشْيئَا ِف اََِّل)

ٍب ورش ٘و -ٙعلى التقليل ُب (النجوى) قرأ بضم الياء وسكوف اغباء (ليُ ْح ِزف) وعلى طوؿ البدؿ وتوسط اللٌن وطولو
وبالنقل ُب ( َشْيئَا ِف اََِّل)
ٍب أبو عمرو قرأ بفتح الياء وسكوف اغباء (لِيَ ْحُز َف) وعلى التقليل ُب (النجوى)
ٍب ضبزة أماؿ (النجوى) وقرأ بفتح الياء وسكوف اغباء (لِيَ ْح ُز َف) وبالسكت على (شيئا)
ٍب خلف بالسكت على (شيئا) على السكت ُب (شيئاً إَل)

ٍب خالد بالتحقيق ُب (شيئا) وأماؿ (النجوى) ومعو الكسائي وخلف العاشر
َو َعلَى اللَّ ِه فَػلْيَتَػ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َف (ٓٔ)
قالوف ثم ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنوف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ِ ِ
َّ ِ
س ُحوا فِي ال َْم َجالِ ِ
س ِح اللَّهُ لَ ُك ْم
يل لَ ُك ْم تَػ َف َّ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
س ُحوا يَػ ْف َ
س فَافْ َ
ين آ ََمنُوآ إ َذا ق َ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :وامدد ُب (آّالس) نوفال
[ آّالس  :عاصم ] [ آّلس  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اْللف بعد اعبيم وسكن اعبيم على اإلفراد (آّلػس) وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو
وروح
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ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ِ
يل لَ ُك ْم)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد اعبيم على اإلفراد (آّلس) وباإلدغاـ (ق َ

ٍب ورويس على قصر اؼبنفصل وباإلمشاـ ُب (قيل)

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد اعبيم على اإلفراد (آّلس) واندرج معو ابن ذكواف وخلف العاشر
ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ بإثبات ألف بعد اعبيم على صبع الكلمة (الْ َم َجالِ ِ
س)
ٍب قالوف بالصلة
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل و(قيل) باإلمشاـ واندرج معو الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ (آمنوا) واندرج معو ضبزة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط ٍب طوؿ البدؿ (آمنوا)
ِ ِ
شزوا يػرفَ ِع اللَّهُ الَّ ِذين آَمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات
يل انْ ُ
َ ََ
َ َ
ش ُزوا فَانْ ُ ُ َ ْ
َْ َ
َوإذَا ق َ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :وكسر (انشزوا) فاضمم معا صفو خلفو عال عم
انشزوا ِ
فانشزوا  :نافع وابن عامر وشعبة خبلف عنو وحفص وأبو جعفر ][ ِ
فانشزوا  :الباقوف]
[انشزوا ُ
ُ

فانشػػزوا) وبسػػكوف مػػيم اعبمػػع وانػػدرج معػػو ورش علػػى قصػػر البػػدؿ وابػػن ذكػواف وعاصػػم
(انشػػزوا ُ
قػػالوف قػرأ بضػػم الشػػٌن ُ
خبلف عن شعبة
فانشزوا) واندرج معو أبو جعفر
(انشزوا ُ
ٍب قالوف بالصلة بضم الشٌن ُ

فانشزوا) وعلى توسط البدؿ (آمنوا) ٍب ورش على طوؿ البدؿ (آمنوا)
(انشزوا ُ
ٍب ورش بضم الشٌن ُ
(انشزوا ِ
ٍب ابن كثًن بالصلة وكسر الشٌن ُب ِ
فانشزوا)

ٍب أبو عمرو بكسر الشٌن ُب (انْ ِشُزوا فَانْ ِشُزوا) واندرج معو معو الوجو الثاين لشعبة وضبزة وروح وخلف العاشر
ِ
يل) وضم الشٌن واندرج معو رويس
ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب (ق َ
(انشزوا ِ
ٍب الكسائي باإلمشاـ وكسر الشٌن ُب ِ
فانشزوا)
َواللَّهُ بِ َما تَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير (ٔٔ)
قالوف

َّ ِ
الر ُس َ
ص َدقَةً
اج ْيتُ ُم َّ
ّْموا بَػ ْي َن يَ َد ْي نَ ْج َوا ُك ْم َ
وؿ فَػ َقد ُ
ين آ ََمنُوآ إِذَا نَ َ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وقلل (قبواكم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وتقليل (قبواكم)
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ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (قبواكم) وفتح (صدقة) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (قبواكم) وأماؿ (صدقة) خبلف
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى قصر البدؿ وفتح (قبواكم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل باإلمالة ُب (قبواكم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على توسط البدؿ (آمنوا) مع التقليل ُب (قبواكم)
ٍب ورش على الطوؿ ُب (آمنوا) مع الفتح ُب (قبواكم) ٍب التقليل
ك َخ ْيػ ٌر لَ ُك ْم َوأَط َْه ُر
ذَلِ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم ضبزة الوجو الثاين (وأطهر ) بالتسهيل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش برتقيق الراء ُب (خًن)
فَِإ ْف لَم تَ ِج ُدوا فَِإ َّف اللَّه غَ ُف ِ
يم (ٕٔ)
َ ٌ
ور َرح ٌ
ْ
قالوف

أَأَ ْش َف ْقتُم أَ ْف تُػ َقدّْموا بػين ي َدي نَجوا ُكم ص َدقَ ٍ
ات
ُ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
ْ

[ أأشفقتم :قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر ووجو ؽبشاـ بالتسهيل واإلدخاؿ][وبالتسهيل  :ورش وابن كثًن ورويس ][باؼبد
اؼبشبع :وجو لورش][بالتحقيق مع اإلدخاؿ  :وجو ؽبشاـ][ الباقوف  :بالتحقيق]
قالوف بالتسهيل وإدخاؿ ألف بينهم ومعو وجو ؽبشاـ
ٍب أبو عمرو بالتسهيل واإلدخاؿ ومع التقليل ُب (قبواكم)
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَ ْف) واندرج معو أبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب (أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَ ْف)

ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات وعلى طوؿ الصلة ُب (أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَ ْف) وعليو الفتح (قبواكم) ٍب التقليل (قبواكم)

ٍب ورش بتسهيل اؽبمزة الثانيةوعلى طوؿ الصلة ُب (أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَ ْف) وعليو الفتح (قبواكم) ٍب التقليل (قبواكم)
ٍب ابن كثًن بالتسهيل اؽبمزة الثانية وبالصلة

ٍب رويس بالتسهيل للهمزة الثانية وبسكوف ميم اعبمع
ٍب ىشاـ بالتحقيق ُب اؽبمزتٌن مع اإلدخاؿ
ٍب ابن ذكواف بالتحقيق ُب اؽبمزتٌن واندرج معو عاصم وروح
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب اؽبمزتٌن واإلمالة ُب (قبواكم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب (أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أَ ْف) واإلمالة ُب (قبواكم)
ِ
ِ
الص ًَل َة َوَآتُوا َّ
يموا َّ
يعوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ
الزَكا َة َوأَط ُ
َم تَػ ْف َعلُوا َوتَ َ
فَِإ ْذ ل ْ
اب اللَّهُ َعلَْي ُك ْم فَأَق ُ
قالوف ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ (وآتوا) وتغليظ َلـ (الصالة)
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ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َواللَّهُ َخبِ ٌير بِ َما تَػ ْع َملُو َف (ٖٔ)

قالوف ٍب ورش بالرتقيق ُب (خبًن)
ِ
أَلَػػم تَػػر إِلَػػى الَّػ ِػذ َّ
ػَ اللَّػػهُ َعلَػ ْػي ِه ْم َمػػا ُهػ ْػم ِمػ ْن ُك ْم َوََل ِمػ ْنػ ُه ْم َويَ ْحلِ ُفػػو َف َعلَػػى الْ َكػ ِػذ ِ
ب َو ُهػ ْم يَػ ْعلَ ُمػػو َف
َ
ين تَػ َولػ ْػوا قَػ ْوًمػػا غَضػ َ
ْ َ
(ٗٔ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
(عليهم) بضم اؽباء ومعو يعقوب
ٍب ضبزة قرأ ُ

ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء عند الغٌن (قوماً غضب)
َع َّد اللَّهُ ل َُه ْم َع َذابًا َش ِدي ًدا
أَ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِنػَّ ُه ْم َسآ َء َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف (٘ٔ)

قالوف على توسط اؼبتصل ثم ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اتَّ َخ ُذوآ أَيمانَػهم جنَّةً فَصدُّوا َعن سبِ ِ ِ
ين ()ٔٙ
يل اللَّه فَػلَ ُه ْم َع َذ ٌ
َْ ُ ْ ُ َ
اب ُم ِه ٌ
ْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َن تُػ ْغنِ َي َع ْنػ ُه ْم أ َْم َوال ُُه ْم َوَّل أ َْوََل ُد ُه ْم ِم َن اللَّ ِه َش ْيئًا
لْ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل
(شيَا )( َشيّا )
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف بالنقل واإلدغاـ َ

ٍب قالوف بالصلة مع قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط باؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( َعْنػ ُه ْم أ َْم َوا ُؽبُ ْم) وطوؿ اؼبنفصل على التوسط ُب (شيئا) ٍب الطوؿ ُب (شيئا)

ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب ( َعْنػ ُه ْم أ َْم َوا ُؽبُ ْم) وعليو وقفا وجهاف النقل (شيا) واإلبداؿ واإلدغاـ (شيّا)
اب النَّا ِر
أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب دوري على توسط اؼبتصل وأماؿ ُب (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وتقليل (النار) ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وفتح (النار)
ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف ()ٔٚ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
93

يَػ ْو َـ يَػ ْبػ َعثُػ ُه ُم اللَّهُ َج ِم ًيعا فَػيَ ْحلِ ُفو َف لَهُ َك َما يَ ْحلِ ُفو َف لَ ُك ْم
قالوف
سبُو َف أَنػَّ ُه ْم َعلَى َش ْي ٍء
َويَ ْح َ
[ووبسبوف  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر ][ ِ
ووبسبوف  :الباقوف]
َ
ِ
(وَْوبسبُو َف) واندرج معو أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
قالوف قرأ بكسر السٌن َ
(وَْوب ِسبُو َف) وعلى توسط (شيء) ٍب على طوؿ (شيء)
ٍب ورش قرأ بكسر السٌن َ
(وَْوب ِسبُو َف) وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف قرأ بكسر السٌن َ
(شي)و(شي) باإلسكاف والروـ واندرج معو ضبزة
(ووبسبوف) ولو وقفا
ٍب ىشاـ قرأ بفتح السٌن
َ
ّ
(ووبسبوف) واندرج معو عاصم
ٍب ابن ذكواف قرأ بفتح السٌن
َ

(ووبسبوف)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بفتح السٌن
َ
أ ََّل إِنػَّهم هم الْ َك ِ
اذبُو َف ()ٔٛ
ُْ ُُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
استَ ْح َو َذ َعلَْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذ ْك َر اللَّ ِه
سُ
ْ
الش ْييَا ُف فَأَنْ َ
الشػ ْػيطَا ُف :
[علَػ ْػي ِه ُم َّ
[علَػْيػ ُه ُم َّ
[علَػ ْػي ِه ِم َّ
الشػ ْػيطَا ُف :ضبػػزة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف العاشػػر] َ
الشػ ْػيطَا ُف  :أبػػو عمػػرو ] َ
َ
الباقوف][عليهم  :بضم اؽباء وقفا ووصال :ضبزة ويعقوب]
ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب ورش بالفتح ُب (فأنساىم) وبالرتقيق للراء (ذكر)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالتقليل ُب (فأنساىم) وبالرتقيق للراء (ذكر)
ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم (علي ِه ِم الشيطاف)
(عليه ُم الشيطاف) واإلمالة ُب (فأنساىم) واندرج معو الكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم ُ
أُولَئِ َ ِ
الشييَ ِ
اف
ب َّ ْ
ك ح ْز ُ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
اف هم الْ َخ ِ
أ ََّل إِ َّف ِح ْزب َّ ِ
اس ُرو َف ()ٜٔ
َ
الش ْييَ ُ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء (اػباسروف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم راء (اػباسروف)
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إِ َّف الَّ ِذين يحآدُّو َف اللَّه ورسولَه~ أُولَئِ َ ِ
ين (ٕٓ)
َ ََ ُ ُ
َ َُ
ك في ْاَِذَلّْ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اَلَذلٌن) واندرج معو وجو غبمزة
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلذلٌن)
َ اللَّهُ ََِ ْغلِبَ َّن أَنَا َوُر ُسلِي
َكتَ َ
قالوف
(رسلي إف  :نافع وابن عامر وأبو جعفر ] [ والباقوف  :بالسكوف :رسلي~إف]
[وإذا وصلت باآلية التالية فتح الياء
َ
ي َع ِز ٌيز (ٕٔ)
إِ َّف اللَّهَ قَ ِو ّّ

قالوف
ََل تَ ِج ُد قَػوما يػ ْؤِمنو َف بِاللَّ ِه والْيػوِـ ْاّل ِ
اد اللَّهَ َوَر ُسػولَهُ َولَ ْػو َكػانُوآ آَبَػآ َء ُه ْم أ َْو أَبْػنَػآ َء ُه ْم أ َْو إِ ْخ َػوانَػ ُه ْم
َخ ِر يُػ َوآدُّو َف َم ْن َح َّ
ًْ ُ ُ
َ َْ
أ َْو َع ِش َيرتَػ ُه ْم
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو وروح
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل بالصلة على قصرىا واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (اآلخر)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلخر)
ِ
ػًنتَػ ُه ْم) وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا (يومنػػوف) مػػع (ٖ) أوجػػو البػػدلٌن (اآلخػػر وآبػػاءىم)
ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل ورقػػق راء ( َعشػ َ
وبطوؿ الصلة ُب (آَبَآءَ ُى ْم أ َْو أَبْػنَآءَ ُى ْم أ َْو إِ ْخ َوانػَ ُه ْم أ َْو َع ِش ًَنتَػ ُه ْم) وبالنقل ُب (اآلخر)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف)
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف)
ٍب خلف بال غنة (قَػ ْوًما يػُ ْؤِمنُو َف) والسكت ُب (اآلخر)
ٍب خلف السكت ُب (آَبَآءَ ُى ْم أ َْو أَبْػنَآءَ ُى ْم أ َْو إِ ْخ َوانػَ ُه ْم أ َْو َع ِش ًَنتَػ ُه ْم)وُب (اْلخر)
اَيما َف وأَيَّ َدهم بِر ٍ ِ
ك َكت ِ
ِ
ِ
وح م ْنهُ
أُولَئ َ َ َ
َ في قُػلُوب ِه ُم ِْ َ َ ُ ْ ُ
ِ
اإليبَا َف  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر][ قُػلُؤِِّم ِْ
ؤُّم ِْ
ِِ ِ ِ
اإليبَا َف  :الباقوف]
ُ
[قُػلُؤّم ْاإليبَا َف  :أبو عمرو ويعقوب][ قُػلُ ُ
قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم (قلؤِِّ ُم ) واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وقفا وأبو جعفر
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبتصل وقرأ (قُػلُؤِِّ ِم ِْ
اإليبَا َف) بكسر اؼبيم واندرج معو يعقوب
ِ
ؤُّم ِْ
اإليبَا َف) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وبضم اؽباء واؼبيم (قُػلُ ُ
95

ٍب السوسي على توسط اؼبتصل بكسر اؼبيم (قُػلُؤِِّ ِم ِْ
ب)
اإليبَا َف) وأدغم الكاؼ بالكاؼ ُب (أُولَئِ َ
ك َكتَ َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل مع (ٖ) البدؿ (اإليباف)

ِ
ؤُّم ِْ
اإليبَا َف)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (اإليباف) وبضم اؽباء واؼبيم (قُػلُ ُ
ِ
ؤُّم ِْ
اإليبَا َف)
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اإليباف) على طوؿ اؼبتصل وبضم اؽباء واؼبيم (قُػلُ ُ
َّات تَج ِري ِمن تَحتِها ْاَِنْػه ِ ِ
وي ْد ِخلُهم جن ٍ
ين فِ َيها
ْ َْ
ْ
َُ ُ ْ َ
ار َخالد َ
َُ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب (النهار) ثم ضبزة بالسكت ُب (النهار)

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
رِ
ض َي اللَّهُ َع ْنػ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ
َ
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
أُولَئِ َ ِ
ب اللَّ ِه
ك ح ْز ُ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
ب اللَّ ِه ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف (ٕٕ)
أ ََّل إِ َّف ح ْز َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبإدغاـ اؽباء باؽباء (اللَّ ِو ُى ُم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
سورة الحشر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

ِِ ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاِ َْر ِ
ض
َسبَّ َح للَّه َما في َّ َ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
وهو الْع ِزيز ال ِ
يم (ٔ)
َ َُ َ ُ َ
ْحك ُ
[وْىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ َوُىو  :الباقوف]
َ

(وىو)
قالوف بسكوف اؽباء ُب ْ
(وىو) ٍب ورش بضمها ُ
ِ
هو الَّ ِذي~ أَ ْخر َّ ِ
ْكت ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْح ْش ِر
ين َك َف ُروا م ْن أ َْه ِل ال َ
اب م ْن ديَا ِره ْم ِ ََّو ِؿ ال َ
ََ
ج الذ َ
َُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (ديارىم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وأماؿ (ديارىم) واندرج معو دوري الكسائي
(من اَىل)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (ديارىم) وبالنقل ُب َ

(من أ ْىل)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح (ديارىم) وبالتحقيق ُب ْ

(من أَىل)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب ْ

َما ظَنَػ ْنتُ ْم أَ ْف يَ ْخ ُر ُجوا

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بالتحقيق وبال غنة ُب (أَ ْف َىبُْر ُجوا)

ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف)

ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف) وبال غنة ُب (أَ ْف َىبُْر ُجوا)
ِ ِ
ِ
َم يَ ْحتَ ِسبُوا
اه ُم اللَّهُ ِم ْن َح ْي ُ
صونُػ ُه ْم م َن اللَّه فَأَتَ ُ
َوظَنُّوآ أَنػَّ ُه ْم َمان َعتُػ ُه ْم ُح ُ
ث لْ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (فأتاىم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب قالوف على الصلة وتوسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى فتح (فأتاىم) ٍب ورش على التقليل (فأتاىم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وباإلمالة (فأتاىم)
َ
َوقَ َذ َ
ؼ فِي قُػلُوبِ ِه ُم ُّ
الر ْع َ
الرع ػػب  :ضب ػػزة وخل ػػف العاش ػػر][قُػلُ ِ
ِ
ػب :
ؤُّ ُم ُّ
ػب :أب ػػو عم ػػرو] [قُػلُ ػػؤِِّ ِم ُّ
[قُػلُ ػػؤِِّ ِم ُّ
الر ُع ػ َ
ػب  :يعقوب][قُػلُ ػػؤُّ ُم ُّ ْ َ
الر ُع ػ َ
الر ْع ػ َ
ب  :الباقوف]
ب  :ابن عامر وأبو جعفر] [قُػلُؤِِّ ُم ُّ
الكسائي] [قُػلُؤِِّ ُم ُّ
الر ْع َ
الر ُع َ
ِِ
الرعب) واندرج معو ورش وابن كثًن وعاصم
قالوف بسكوف ميم اعبمع وسكوف عٌن (قُػلُؤّ ُم ْ
ب) واندرج معو أبو جعفر
(الرعب) (قُػلُؤِِّ ُم ُّ
ٍب ابن عامر بضم عٌن ُ
الر ُع َ
(الرعب)
ٍب دوري أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم (قُػلُؤِِّ ِم ُّ
ب) وسكوف عٌن ْ
الر ْع َ
(الرعب)
ٍب يعقوب بكسر اؽباء واؼبيم (قُػلُؤِِّ ِم ُّ
ب) وضم عٌن ُ
الر ُع َ
ٍب ضبزة بضم اؽباء واؼبيم (قُػلُ ِ
(الرعب) واندرج معو خلف العاشر
ؤُّ ُم ُّ
ب) وسكوف عٌن ْ
الر ْع َ
ٍب الكسائي بضم اؽباء واؼبيم (قُػلُ ِ
(الرعب)
ؤُّ ُم ُّ
ب) وبضم عٌن ُ
الر ُع َ
ب)
ؼ ُِب) أدغم الفاء بالفاء وقرأ( قُػلُؤِِّ ِم ُّ
(وقَ َذ َ
ٍب السوسي َ
الر ْع َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
صا ِر (ٕ)
ين فَا ْعتَبِ ُروا يآ أُولي ْاَِبْ َ
يُ ْخ ِربُو َف بُػيُوتَػ ُه ْم بأَيْدي ِه ْم َوأَيْدي ال ُْم ْؤمن َ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف ( :ىبربوف) الثقيل حز

[ ُىبَّْربُوف  :أبو عمرو][ ُىبْ ِربُوف :الباقوف][بِيُوِتم  :قالوف وابن عامر وشعبة وضبزة والكسائي وخلػف العاشػر] [ بػُيُػوِتم :
[بأيدىم  :يعقوب] ِ
ِ
[بأيد ِىم  :الباقوف]
الباقوف] ُ
قالوف قرأ بكسر الباء ُب (بِيُوتَػ ُه ْم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف) وعلى قصر اؼبنفصل

ٍب قػػالوف قػرأ بكسػػر البػػاء ُب (بِيُػػوتَػ ُه ْم) وقػرأ بسػػكوف اػبػػاء وكسػػر الػراء ( ُىبْ ِربػُػوف) وعلػػى توسػػط اؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو ابػػن
عامر وشعبة وأبو اغبارث وخلف العاشر
ٍب دوري الكسػػائي قػرأ بكسػػر البػػاء ُب (بِيُػػوتَػ ُه ْم) وقػرأ بسػػكوف اػبػػاء وكسػػر الػراء ( ُىبْ ِربػُػوف) وعلػػى توسػػط اؼبنفصػػل وأمػػاؿ
(اْلبصار)
ٍب ضبزة قرأ بكسر الباء ُب (بِيُوتَػ ُه ْم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف) وعلى طوؿ اؼبنفصل

ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر الباء ُب (بِيُوتَػ ُه ْم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف)

ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر الباء ُب (بِيُوتَػ ُه ْم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف)

ٍب ورش بضم باء (بػُيُوتَػ ُه ْم) وتقليل( اْلبصار) وأبدؿ نبزة واوا (اؼبومنٌن) ورقق راء (فاعتِبوا)

ٍب حفص على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم باء (بػُيُوِتم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف)

(بأيديهم)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم باء (بػُيُوِتم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف) وضم ىاء
ُ
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبضم الباء ُب (بػُيُوتَػ ُه ْم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف) والصلة

ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبضم الباء ُب (بػُيُوتَػ ُه ْم) وقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ( ُىبْ ِربُوف) والصلة وأبدؿ نبزة واوا
(اؼبومنٌن)
(ىبَّْربُو َف) واإلمالة ُب (اْلبصار)
ٍب دوري أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح اػباء وتشديد الراء مكسورة ُ
(ىبَ ِربُو َف) واإلمالة ُب (اْلبصار)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح اػباء وتشديد الراء مكسورة ُ

(ىبَّْربُو َف)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنٌن) وقرأ بفتح اػباء وتشديد الراء مكسورة ُ
ْج ًَل َء ل ََع َّذبَػ ُه ْم فِي ُّ
الدنْػيَا
َ اللَّهُ َعلَْي ِه ُم ال َ
َول َْوَّل أَ ْف َكتَ َ
اعبَ َالءَ :الباقوف]
اعبَ َالءَ  :أبو
اعبَ َالءَ  :ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر] [ َعلَْي ِه ُم ْ
عمرو][علَْيػ ُه ُم ْ
[علَْي ِه ِم ْ
َ
َ
اعبَ َالءَ)
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ( َعلَْي ِه ُم ْ
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

اعبَ َالءَ) وتقليل (الدنيا)
(علَْي ِه ِم ْ
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وكسر اؽباء واؼبيم َ

اعبَ َالءَ) وفتح (الدنيا)
(علَْيػ ُه ُم ْ
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء واؼبيم وصال ووقفا َ

اعبَ َالءَ) واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ( َعلَْي ِه ُم ْ
اعبَ َالءَ) وبالصلة
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ( َعلَْي ِه ُم ْ
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اعبَ َالءَ) والتقليل ُب (الدنيا)
(علَْي ِه ِم ْ
ٍب دوري أبو عمرو على توسط اؼبنفصل وكسر اؽباء واؼبيم َ

اعبَ َالءَ) واإلمالة ُب (الدنيا) واندرج معو خلف العاشر
(علَْيػ ُه ُم ْ
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وضم اؽباء واؼبيم َ

اعبَ َالءَ) وعلى فتح (الدنيا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ( َعلَْي ِه ُم ْ

اعبَ َالءَ) وعلى التقليل ُب (الدنيا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ( َعلَْي ِه ُم ْ

اعبَ َالءَ) واإلمالة ُب (الدنيا)
(علَْيػ ُه ُم ْ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء واؼبيم وصال ووقفا َ
ِ ِ
ِ
اب النَّا ِر (ٖ)
َول َُه ْم في ْاّلَخ َرة َع َذ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب أبو عمرو أماؿ (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ (اآلخرة) وترقيق رائها وتقليل (النار)
ٍب ضبزة بالسكت ُِب ( ْاآلَ ِخَرةِ)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ذَلِ َ
ك بِأَنػَّ ُه ْم َشآقُّوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
شآ ّْؽ اللَّهَ فَِإ َّف اللَّهَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب (ٗ)
َوَم ْن يُ َ
(وَم ْن يُ َشآ ّْؽ)
قالوف ثم خلف بال غنة ُب َ
ما قَيَعتم ِمن لِين ٍة أَو تَػرْكتموها قَآئِمةً علَى~ أ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ
ِِ
ين (٘)
َ ُْ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ
ُ
ي الْ َفاسق َ
ُصول َها فَبإ ْذف الله َوليُ ْخ ِز َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (لِينَ ٍة أ َْو) ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (لِينَ ِة َف اَْو)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (لِينَ ٍة أ َْو)

ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ِِ
ِِ ِ
ٍ ِ َّ
َّ
سلّْ ُ
َ ُر ُسلَهُ َعلَى َم ْن يَ َ
شآءُ
َوَمآ أَفَآ َء اللهُ َعلَى َر ُسوله م ْنػ ُه ْم فَ َمآ أ َْو َج ْفتُ ْم َعلَْيه م ْن َخ ْي ٍل َوََل ِرَكاب َولَك َّن اللهَ يُ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف اؼبيم واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ثم قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وباإلخفاء (من خيل)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء (عليو)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمر وابن ذكواف وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصػل ووقػف علػى (يشػاء) ب(٘) أوجػو القيػاس اإلبػداؿ الػف مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب
التسهيل مع التوسط والقصر والروـ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
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ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وب(٘) أوجو (يشاء)
ثم خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة (ر ِ
كاب و) و(٘) أوجو (يشاء)
َواللَّهُ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ()ٙ
قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن (شيء) ٍب ورش على طوؿ (شيء) ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
ِ ِ ِ
ِِ ِ
لرسػ ِ ِ ِ
السػبِ ِ
يل َكػ ْػي ََل
سػػاكِي ِن َوابْػ ِن َّ
ػوؿ َولػػذي الْ ُق ْربَػػى َوالْيَتَػ َ
مػآ أَفَػآ َء اللَّػػهُ َعلَػػى َر ُسػػوله مػ ْػن أ َْهػ ِػل الْ ُقػ َػرى فَللَّػػه َول َّ ُ
ػامى َوال َْم َ
يَ ُكو َف ُدولَةً بَػ ْي َن ْاَِ ْغنِيَآ ِء ِم ْن ُك ْم
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :ومع (دولة) أنث (يكوف) خبلف َل
[كي َل تكوف دولةٌ  :ىشاـ خبلف عنو وأبو جعفر ] [ كي َل يكوف دولةٌ :ىشاـ بوجهو الثاين] [كي َل يكوف دولػةً
 :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً) واندرج معو ابن كثًن ويعقوب

ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وأبدؿ الياء تاء ورفع دولةٌ (كي َل تكوف دولةٌ)

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (القرى) وقلل (القرىب) وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً) واندرج معو ابن ذكواف وعاصم
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وقرأ خبلف بياء ورفع دولةٌ ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةٌ)

ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وقرأ خبلف بتاء بدؿ الياء ورفع دولةٌ ( َك ْي ََل تَ ُكو َف ُدولَةٌ)

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (القرى) وقلل (القرىب) وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً)

ٍب الكسائي أماؿ (القرى والقرىب واليتامى) وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وعلػػى الفػػتح ُب (القػػرى والقػػرىب واليتػػامى) وق ػرأ باليػػاء ونصػػب دول ػةً ( َكػ ْػي ََل يَ ُكػػو َف ُدولَػةً)
وبالنقل ُب ِ
(م َن اَ ْىل)و( ْاَلَ ْغنِيَآ ِء)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى التقليل ُب (القرى والقرىب واليتامى) وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ ُب (القرى والقرىب واليتامى) وقرأ بالياء ونصب دولةً ( َك ْي ََل يَ ُكو َف ُدولَةً) وبالتحقيق ُب
( ِم ْن أ َْى ِل) والسكت ُب ( ْاْلَ ْغنِيَآ ِء)

وؿ فَ ُخ ُذو ُ َوَما نَػ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْػتَػ ُهوا
الر ُس ُ
َومآ َآتَا ُك ُم َّ

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
)و(عْنوُ)
ٍب ابن كثًن بالصلة وبصلة اؽباء (فَ ُخ ُذوهُ َ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
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ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؽبما (أتاكم)و(وهناكم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل و(ٗ) قصر البدؿ (آتاكم) مع الفتح ٍب التوسط مع التقليل ٍب الطوؿ مع الفتح والتقليل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (هناكم)و(آتاكم)
َواتَّػ ُقوا اللَّهَ إِ َّف اللَّهَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب ()ٚ
قالوف
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديا ِرِه ْم َوأ َْم َوالِ ِه ْم يَػ ْبتَػغُو َف فَ ْ
ض ًًل ِم َن اللَّ ِه َوِر ْ
ص ُرو َف اللَّهَ َوَر ُسولَهُ
ض َوانًا َويَػ ْن ُ
ين الذ َ
ل ْل ُف َقرآء ال ُْم َه َ
ضوانا  :الباقوف]
ضوانا  :شعبة ] [ وِر ْ
[ور ْ
ُ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع

ض َوانًا)
(وُر ْ
ٍب شعبة على توسط اؼبتصل وقرأ بضم الراء َ

ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وأماؿ (ديارىم) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقلل (ديارىم)
صُرو َف)
صُرو َف) ثم خالد على طوؿ اؼبتصل وبغنة ( َوِر ْ
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ( َوِر ْ
ض َوانًا َويػَْن ُ
ض َوانًا َويػَْن ُ
الص ِ
ادقُو َف ()ٛ
ك ُه ُم َّ
أُولَئِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّار َو ِْ
اج ػةً ِم َّمػػا أُوتُػػوا
ػاج َر إِلَػ ْػي ِه ْم َوََل يَج ػ ُدو َف فػػي ُ
ص ػ ُدوِره ْم َح َ
يم ػا َف مػ ْػن قَ ػ ْػبل ِه ْم يُحبُّػػو َف َمػ ْػن َهػ َ
اَ َ
ين تَػبَ ػ َّػوءُوا الػػد َ
َوالػػذ َ
ِ
ِ
اصةٌ
ص َ
َويُػ ْؤث ُرو َف َعلَى~ أَنْػ ُفس ِه ْم َول َْو َكا َف بِ ِه ْم َخ َ
إليهم  :ضبزة ويعقوب ] [ إلي ِهم  :الباقوف] [تَػبَػ َّوءُوا  :وقفا لورش (ٖ) البدؿ وغبمزة التسهيل واغبذؼ]
[ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يوثروف)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (خصاصة) وقفا
(إليهم)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

ٍب ورش علػى طػػوؿ اؼبنفصػل وقصػػر البػػدؿ (أوتوا)و(اإليبػاف) وبالنقػػل (و ِ
اَليبػاف) وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا ُب (يػوثروف) مػػع ترقيػػق
الراء فيها
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يوثروف)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش (ٕ) البدؿ التوسط ٍب ورش الطوؿ ُب (اإليباف)
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(إليهم)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإليباف) وقرأ بضم اؽباء ُب ُ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف ()ٜ
َوَم ْن يُو َؽ ُش َّح نَػ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد ٍب خلف بال غنة ُب (ومن يوؽ)
ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
اَ ِ
ِ
ين
يمػاف َوََل تَ ْج َع ْػل فػي قُػلُوبنَػا غ ِّػًل للَّػذ َ
ين َسبَػ ُقونَا ب ِْ َ
ين َجآءُوا م ْن بَػ ْعده ْم يَػ ُقولُو َف َربػَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو َِ ْخ َواننَا الذ َ
َوالذ َ
ك رء ٌ ِ
ِ
يم (ٓٔ)
وؼ َرح ٌ
آ ََمنُوا َربَّنآ إنَّ َ َ ُ
[ رؤؼ  :أبو عمرو وشعبة وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ] [ رءوؼ  :الباقوف]
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل وأثبت واوا بعد اؽبمزة (رءوؼ)
ٍب دوري أيب عمرو وقصر اؼبنفصل وحذؼ الواوا بعد اؽبمزة (رءؼ) وباإلظهار (ا ْغ ِف ْر لَنَا) واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبنفصل وأثبت واوا بعد اؽبمزة (رءوؼ)
ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وقرأ (رؤؼ على القصر اي حبذؼ الواو) واندرج معو الكسائي
ٍب دوري قرأ (رؤؼ)ٍب أبو عمرو بإدغاـ الراء ُب الالـ (ا ْغ ِف ْر لَنَا) الوجو الثاين للدوري
ٍب دوري قرأ (رؤؼ) وعلى التوسط باؼبنفصل ٍب دوري على توسط اؼبنفصل بإدغاـ الراء ُب الالـ (ا ْغ ِف ْر لَنَا) الوجو الثاين
و (رؤؼ) على القصر
ٍب قالوف بالصلة ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصػل ٍب ورش مػع (ٖ) أوجػو البػدَلت (جاءوا)و(باإليبػاف)و(رءوؼ) ٍب
ابن ذكواف أماؿ (جاءوا) ومد (رؤوؼ) ٍب خلف العاشر أماؿ (جاءوا) وقصر (رؤؼ) ٍب خلف باإلمالة والسكت وقصر
(رؤؼ) ٍب خالد بالتحقيق
أَلَم تَر إِلَى الَّ ِػذين نَػافَػ ُقوا يػ ُقولُػو َف َِِ ْخػوانِ ِهم الَّ ِػذين َك َفػروا ِمػن أ َْه ِػل ال ِ
ْكتَ ِ
ػاب لَػئِ ْن أُ ْخػ ِر ْجتُ ْم لَنَ ْخ ُػر َج َّن َم َع ُكػ ْم َوََل نُ ِيي ُػع
َ ُ ْ
َ
ْ
َ
َ ُ
فِي ُكم أَح ًدا أَب ًدا وإِ ْف قُوتِلْتم لَنَػ ْنصرنَّ ُكم واللَّهُ ي ْشه ُد إِنػَّهم لَ َك ِ
اذبُو َف (ٔٔ)
ُ ْ َُ ْ َ َ َ ُ ْ
ْ َ َ َ
ِ ِِ َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ ِِ ِ َّ ِ
ين :الباقوف]
ين :ضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ ِإل ْخ َواهن ُم الذ َ
ين  :أبو عمرو ويعقوب] [ ِإل ْخ َواهنُ ُم الذ َ
[إل ْخ َواهنم الذ َ
ِ ِِ َّ ِ
ين) واندرج معو ابن عامر وعاصم
قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب ( ِإل ْخ َواهن ُم الذ َ
ِ
َح ًدا) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب (في ُك ْم أ َ
ِ ِِ َّ ِ
ِ
ين)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب (في ُك ْم أ َ
َح ًدا) وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب ( ِإل ْخ َواهن ُم الذ َ
ِ ِِ َّ ِ
ِ
ين) وبالنقػ ػػل ُب ( ِمػ ػ َػن
ٍب ورش عل ػػى طػ ػػوؿ الصػ ػػلة ُب (فػ ػػي ُك ْم أ َ
َحػ ػ ًػدا) وق ػ ػرأ بكسػ ػػر اؽب ػػاء وضػ ػػم اؼبػ ػػيم ُب ( ِإل ْخػ ػ َػواهن ُم الػ ػػذ َ
ِ
َح َدا َف اَبَ ًدا)
اَ َِ ْى ِل)و(لَئ ُن اُ ْخ ِر ْجتُ ْم) و(أ َ
ٍب دوري قرأ بكسر اؼبيم واؽباء ُب ِِ ِِ ِ َّ ِ
ين) ومعو يعقوب
(إل ْخ َواهنم الذ َ
ٍب خل ػ ػػف قػ ػ ػرأ بض ػ ػػم اؽب ػ ػػاء واؼب ػ ػػيم ُب ِِ ِ َّ ِ
ين) وب ػ ػػال غن ػ ػػة ُب (أَبَػ ػ ًػدا َوإِ ْف) وب ػ ػػالتحقيق ُب ( ِم ػ ػ ْػن أ َْى ػ ػ ِػل)و(لَئِ ْن
(إل ْخ ػ ػ َػواهنُ ُم ال ػ ػػذ َ
ِ
َح ًدا أَبَ ًدا)
أْ
َح ًدا) و(أ َ
ُخ ِر ْجتُ ْم)و(في ُك ْم أ َ
ٍب خالد قرأ بضم اؽباء واؼبيم ُب ِِ ِ َّ ِ
ين) بغنة ُب ُب (أَبَ ًدا َوإِ ْف) ومعو الكسائي وخلف العاشر
(إل ْخ َواهنُ ُم الذ َ
ِ
ٍب خلف قرأ بضم اؽباء واؼبيم ُب ِِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
َح ًدا أَبَ ًدا)
ين) وبالسكت ُب (م ْن أ َْى ِل)و(لَئ ْن أ ْ
َح ًدا)و(أ َ
ُخ ِر ْجتُ ْم)و(في ُك ْم أ َ
(إل ْخ َواهنُ ُم الذ َ
َّ ِ
ٍب السوسي قرأ بكسر اؼبيم واؽباءُب ِِ ِِ ِ َّ ِ
ين نَافَػ ُقوا)
ين) وأدغم النوف بالنوف (الذ َ
(إل ْخ َواهنم الذ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
ص ُرو َف (ٕٔ)
ص ُر ُ
وه ْم لَيُػ َولُّ َّن ْاَِ ْدبَ َار ثُ َّم ََل يُػ ْن َ
ص ُرونَػ ُه ْم َولَئ ْن نَ َ
لَئ ْن أُ ْخ ِر ُجوا ََل يَ ْخ ُر ُجو َف َم َع ُه ْم َولَئ ْن قُوتلُوا ََل يَػ ْن ُ

قالوف ٍب خلف بالسكت ٍب قالوف بالصلة ٍب خلف السكت على السكت ٍب ٍب ورش
ِ
ص ُدوِرِه ْم ِم َن اللَّ ِه
ََِنْػتُ ْم أَ َش ُّد َرْهبَةً في ُ
َش ُّد)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (َْلَنْػتُ ْم أ َ
َش ُّد)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب (َْلَنْػتُ ْم أ َ

َش ُّد)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (َْلَنْػتُ ْم أ َ

َش ُّد)
ٍب خلف بالسكت ُب (َْلَنْػتُ ْم أ َ
ك بِأَنػَّ ُه ْم قَػ ْوٌـ ََل يَػ ْف َق ُهو َف (ٖٔ)
َذلِ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
صنَ ٍة أ َْو ِم ْن َوَرآ ِء ُج ُد ٍر
ََل يُػ َقاتِلُونَ ُك ْم َج ِم ًيعا إََِّل فِي قُػ ًرى ُم َح َّ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :وكسر (جدار) ضم والفتح اقصروا ذوي أسوة
[ ِجػ َػدا ٍر  :ابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو] [ ُجػ ُػد ٍر  :البػػاقوف][ قُػ ًػرى  :أماؽبػػا وقفػػا :أبػػو عمػػرو وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر
وقللها ورش]
(ج ُػدر) وانػػدرج معػو ابػػن عػػامر
قػالوف بسػػكوف مػيم اعبمػػع وعلػى توسػػط اؼبتصػل وقػرأ بضػػم اعبػيم والػػداؿ وحػذؼ اْللػػف ُ
وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اعبيم وفتح الداؿ بعدىا الف (جدار) وأماؽبا
(ج ُدر)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وقرأ بضم اعبيم والداؿ وحذؼ اْللف ُ

(ج ُدر) وبالنقل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بضم اعبيم والداؿ وحذؼ اْللف ُ
ِ
ِ
صبيعا إََِّل)و( ُؿب َّ ٍ
ِ
(ج ُػدر)
َ
ٍب خلف بالتحقيق ُب ( َ ً
صنَة أ َْو) وبال غنة ُب (م ْػن َوَرآء) وقػرأ بضػم اعبػيم والػداؿ وحػذؼ اْللػف ُ
على طوؿ اؼبتصل
ِ
ِ
صبيعا إََِّل)و( ُؿب َّ ٍ
ِ
(ج ُدر) على
َ
ٍب خلف بالسكت ُب ( َ ً
صنَة أ َْو) وبال غنة (م ْن َوَرآء) وقرأ بضم اعبيم والداؿ وحذؼ اْللف ُ
طوؿ اؼبتصل
(ج ُدر) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وقرأ بضم اعبيم والداؿ وحذؼ اْللف ُ

ٍب ابن كثًن بالصلة وقرأ بكسر اعبيم وفتح الداؿ بعدىا الف (جدار)
ْس ُه ْم بَػ ْيػنَػ ُه ْم َش ِدي ٌد
بَأ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (باسهم)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (باسهم)
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سبُػ ُه ْم َج ِم ًيعا َوقُػلُوبُػ ُه ْم َشتَّى
تَ ْح َ
ِ
ربسػػبهم  :الباقوف][شػ  :أماؽبػػا وضبػػزة
[ربسػبهم  :نػػافع وابػن كثػػًن وأبػػو عمػرو والكسػػائي ويعقػػوب وخلػف العاشػػر ] [ َ
والكسائي وخلف العاشر وقللها أبو عمرو وورش خبلفو]
قالوف قرأ بكسر السٌن ِ
(ربسبهم) واندرج معو ورش بوجو الفتح وأبو عمرو ويعقوب
ٍب ورش قرأ بكسر السٌن ِ
(ربسبهم) وبالتقليل ُب (ش )
ٍب الكسائي قرأ بكسر السٌن ِ
(ربسبهم) وأماؽبا ُب (ش ) واندرج معو خلف العاشر
ٍب قالوف قرأ بكسر السٌن ِ
(ربسبهم) وبالصلة واندرج معو ابن كثًن

(ربسبهم) واندرج معو عاصم
ٍب ابن عامر قرأ بفتح السٌن َ
ٍب خالد قرأ بفتح السٌن (ربسبهم) بغنة ُب ( َِ
صب ًيعا َوقُػلُوبػُ ُه ْم) وإمالة (ش )
َ
ِ
(ربسبهم) وبال غنة ُب ( َصب ًيعا َوقُػلُوبػُ ُه ْم) وإمالة (ش )
ٍب خلف قرأ بفتح السٌن َ

(ربسبهم) وبالصلة
ٍب أبو جعفر قرأ بفتح السٌن َ
ك بِأَنػَّ ُه ْم قَػ ْوٌـ ََل يَػ ْع ِقلُو َف (ٗٔ)
َذلِ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َّ ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم قَ ِريبًا
َك َمثَ ِل الذ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اؿ أَم ِرِهم ولَهم ع َذ ِ
يم (٘ٔ)
َذاقُوا َوبَ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج اعبميع إَل :
ٍب ورش بالنقل ُب (ع َذ ِ
يم) واندرج معو ضبزة بوجو
َ ٌ
اب أَل ٌ
ٍب خلف بالسكت ُب (ع َذ ِ
يم)
َ ٌ
اب أَل ٌ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اؿ لِ ْ ِْلنْس ِ
الشييَ ِ
ِ
ين ()ٔٙ
اف ا ْك ُف ْر فَػلَ َّما َك َف َر قَ َ
اف إِ ْذ قَ َ
اؼ اللَّهَ َر َّ
َخ ُ
اؿ إِنّْي بَ ِريءٌ ِم ْن َ
ك إِنّْي~ أ َ
َك َمثَ ِل َّ ْ
ب ال َْعالَم َ
َ
[ إينَ أخاؼ  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ] [ إين~ أخاؼ  :الباقوف]
قالوف وقرأ بفتح الياء ُب (إينَ أخاؼ) واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفر

اؼ) على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
َخ ُ
ٍب ابن عامر قرأ بإسكاف الياء ُب (إِ ّْين~ أ َ
اؼ) وىو مد منفصل وعلى التحقيق ُب (لِ ِْإلنْس ِ
اف) وطوؿ اؼبنفصل
َخ ُ
ٍب خالد قرأ بإسكاف الياء ُب (إِ ّْين~ أ َ
َ
ٍب ورش وقرأ بفتح الياء ُب (إين أخاؼ) وبالنقل ُب (لِ ِْالنْس ِ
اف)
َ
َ
ِ
اؼ) وىو مد منفصل وبالسكت ُب (ل ِْإلنْس ِ
اف) وطوؿ اؼبنفصل
َخ ُ
ٍب ضبزة قرأ بإسكاف الياء ُب (إِ ّْين~ أ َ
َ
اؼ) على قصر اؼبنفصل
َخ ُ
ٍب يعقوب قرأ بإسكاف الياء ُب (إِ ّْين~ أ َ
اؿ لِ ِْالنْس ِ
اف)
ٍب السوسي وقرأ بفتح الياء ُب (إينَ أخاؼ) وأدغم الالـ بالالـ (قَ َ
َ
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فَ َكا َف َعاقِبَتَػ ُه َمآ أَنػَّ ُه َما فِي النَّا ِر َخالِ َديْ ِن فِ َيها
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (النار)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (النار) ثم ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح (النار)
ِِ
ين ()ٔٚ
َو َذلِ َ
ك َجزآءُ الظَّالم َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َّ ِ
َّ
ت لِغَ ٍد
َّم ْ
س َما قَد َ
يَآ أَيُّػ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا اتَّػ ُقوا اللهَ َولْتَػ ْنظُْر نَػ ْف ٌ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ (آمنوا) واندرج معو ضبزة
ٍب ورش على توسط البدؿ (آمنوا) وطوؿ البدؿ (آمنوا)
َواتَّػ ُقوا اللَّهَ
قالوف
إِ َّف اللَّهَ َخبِ ٌير بِ َما تَػ ْع َملُو َف ()ٔٛ

قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب (خبًن)
َّ ِ
َّ
س ُه ْم
سُ
َوََل تَ ُكونُوا َكالذ َ
اه ْم أَنْػ ُف َ
سوا اللهَ فَأَنْ َ
ين نَ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (فَأَنْ َس ُ
اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم)
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (فَأَنْ َس ُ

اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم) وبفتح (فأنساىم)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (فَأَنْ َس ُ

اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم) وبالتقليل ُب (فأنساىم)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (فَأَنْ َس ُ

اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم) واإلمالة ُب (فأنساىم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة على التحقيق (فَأَنْ َس ُ
اى ْم أَنْػ ُف َس ُه ْم) واإلمالة ُب (فأنساىم)
ٍب خلف بالسكت (فَأَنْ َس ُ
َّ ِ
ين نَ ُسوا) مع (ٖ) أوجو اؼبدود
ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف ( َكالذ َ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َف ()ٜٔ
أُولَئ َ ُ ُ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ْجن َِّة
اب النَّا ِر َوأ ْ
ََل يَ ْستَ ِوي~ أ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
اب ال َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
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ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (النار)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر
ٍب أبو اغبارث عن الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ فقط (اعبنة) وقفا
ٍب دوري أبو عمرو على توسط اؼبنفصل وأماؿ (النار ) فقط
ٍب دوري الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (النار)و(اعبنة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (النار)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح (النار)
ْجن َِّة ُه ُم الْ َفآئُِزو َف (ٕٓ)
أْ
َص َح ُ
اب ال َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة سهل (الفآئزوف) وقفا على اؼبد والقصر
ِ
ّْعا ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه
صد ً
ل َْو أَنْػ َزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرَآ َف َعلَى َجبَ ٍل ل ََرأَيْػتَهُ َخاش ًعا ُمتَ َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ثم أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند اػباء (من خشية)
ثم ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذفها (ال ُقَراف)
(لو اَنزلنا)
ٍب ورش بالنقل ُب َ

(لو أنزلنا)
ثم خلف بالسكت ُب ْ
ض ِربُػ َها لِلن ِ
َّاس ل ََعلَّ ُه ْم يَػتَػ َف َّك ُرو َف (ٕٔ)
ْك ْاِ َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
َوتِل َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب دوري أماؿ (الناس)
ٍب ورش بالنقل ُب (اْلمثاؿ)

ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلمثاؿ)
ُه َو اللَّهُ الَّ ِذي َّل إِلَهَ إََِّل ُه َو
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
الشهادةِ
َعالِ ُم الْغَْي ِ
َ َو َّ َ َ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (الشهادة) وجو واحد
الرحمن َّ ِ
يم (ٕٕ)
ُه َو َّ ْ َ ُ
الرح ُ
قالوف
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ِ
ِ
ار ال ُْمتَ َكبّْػ ُر
ُّوس َّ
ُه َو اللَّهُ الَّ ِذي َّل إِلَهَ إََِّل ُه َو ال َْملِ ُ
الس ًَل ُـ ال ُْم ْؤم ُن ال ُْم َه ْيم ُن ال َْع ِز ُيز ال َ
ْجبَّ ُ
ك الْ ُقد ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو ويعقوب
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومن) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومن) ورقق راء (اؼبتكِب) وصال
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأثبت نبزة (اؼبؤمن) وابدؽبا وقفا
ُس ْب َحا َف اللَّ ِه َع َّما يُ ْش ِرُكو َف (ٖٕ)
قالوف
ِ
ص ّْوُر
ُه َو اللَّهُ الْ َخال ُق الْبَا ِر ُ
ئ ال ُْم َ
قالوف
وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالالـ (اؼبصور لو) ورقق راء (اؼبصور ) ورش وصال
ْح ْسنَى
لَهُ ْاِ ْ
َس َمآءُ ال ُ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (اغبسىن) ٍب الكسائي أماؿ ُب (اغبسىن)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى الفتح ُب (اغبسىن) ٍب ورش على التقليل ُب (اغبسىن)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وعلى السكت ُب (اْلظباء) وإمالة (اغبسىن)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وعلى التحقيق ُب (اْلظباء) واإلمالة ُب (اغبسىن)
ِ
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض
سبّْ ُح لَهُ َما في َّ َ َ
يُ َ
قالوف
ٍب ورش وبالنقل ُب (اْلرض) واندرج معو ضبزة بوجو النقل وقفا
ٍب ضبزة على السكت ُب (اْلرض)
وهو الْع ِزيز ال ِ
يم (ٕٗ)
َ َُ َ ُ َ
ْحك ُ
وىو  :الباقوف]
ْ
[وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ ُ
(وىو)
قالوف بسكوف اؽباء ُب ْ
(وىو) ٍب ورش بضمها ُ

سورة الممتحنة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ْحػ ّْػق
ين آ ََمنُػػوا ََل تَػتَّخ ػ ُذوا َع ػ ُد ّْوي َو َع ػ ُد َّوُك ْم أ َْوليَػآ َء تُػ ْل ُقػػو َف إِلَػ ْػي ِه ْم بِػػال َْم َودَّة َوقَػ ْد َك َفػ ُػروا بِ َمػػا َج ػآ َء ُك ْم مػ َػن ال َ
يَػآ أَيُّػ َهػػا الػػذ َ
ِ
ضاتِي
الر ُس َ
يُ ْخ ِر ُجو َف َّ
ادا فِي َسبِيلِي َوابْتِغَآ َء َم ْر َ
وؿ َوإِيَّا ُك ْم أَ ْف تُػ ْؤمنُوا بِاللَّ ِه َربّْ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم َخ َر ْجتُ ْم ِج َه ً
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إليهم  :ضبزة ويعقوب ][ إلي ِهم  :الباقوف]
[ ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (تومنوا)

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وعلى قصرىا ُب ( َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَآءَ) َو(إِيَّا ُك ْم أَ ْف)و( َربّْ ُك ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن

ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (تومنوا) وبالصلة
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء ُب (إِلَْيػ ُه ْم)

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ وعاصم
ض ِاٌب)
(م ْر َ
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ َ

ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وأماؿ ( َجآءَ ُك ْم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب ( َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَآءَ) َو(إِيَّا ُك ْم أَ ْف)و( َربّْ ُك ْم إِ ْف)
ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل وطػػوؿ الصػػلة ُب ( َو َعػ ُػد َّوُك ْم أ َْولِيَػآءَ) َو(إِيػَّػا ُك ْم أَ ْف)و( َربّْ ُكػ ْم إِ ْف) وقصػػر البػػدؿ (آمنػوا)
وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (تومنوا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وأماؿ ( َجآءَ ُك ْم) وبالتحقيق ُب ( َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَآءَ) َو(إِيَّا ُك ْم أَ ْف)و( َربّْ ُك ْم إِ ْف) وضم اؽباء
ُب (إِلَْيػ ُه ْم)
ٍب خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل واؼبتصػل وأمػاؿ ( َجػآءَ ُك ْم) وبالسػكت ُب ( َو َع ُػد َّوُك ْم أ َْولِيَػآءَ) َو(إِيَّػا ُك ْم أَ ْف)و( َربّْ ُكػ ْم إِ ْف) وضػػم
اؽباء ُب (إِلَْيػ ُه ْم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وطوؿ الصلة ُب ( َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَآءَ) َو(إِيَّا ُك ْم أَ ْف)و( َربّْ ُك ْم إِ ْف) (آمنوا) وأبدؿ اؽبمزة واوا
ُب (تومنوا) مع توسط البدؿ (آمنوا) ٍب الطوؿ ُب (آمنوا)
تُ ِس ُّرو َف إِل َْي ِه ْم بِال َْم َودَّةِ َوأَنَا أَ ْعلَ ُم بِ َمآ أَ ْخ َف ْيتُ ْم َوَمآ أَ ْعلَْنتُ ْم
وم ُّد (أنا) ُب الوصل مع ضم نبزة وفتح أتى واػبلف ُب الكسر جبال
الشاطبية ُب البقرة َ :
الطيبة  :امددا (أنا) بضم اؽبمز أو افتح مدا والكسر بن خلفا

ػاقوف][إليهم :ضبػزة ويعقػوب][
[وأنآ أعلم  :نافع وأبو جعفر باْللف وكل من راوييو على أصلو باؼبد ] [ وأنػاْ أعلػم  :الب
ُ
إلي ِهم  :الباقوف]
قالوف قرأ بإثبات اْللف ُب (وأنا) وعلى قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ُب (وأنا أعلم)
ٍب دوري (وأناْ أعلم ) بدوف ألف وصال وعلى قصر اؼبنفصل ثم دوري على توسط اؼبنفصل
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وباإلدغاـ اؼبيم بالباء (أ َْعلَ ُم ِدبَا)
ٍب قالوف قرأ بإثبات اْللف ُب (وأنا) وعلى قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ابن كثًن حبذؼ اْللف وصال ُب (وأناْ أعلم) على قصر اؼبنفصل وبالصلة
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ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وضم اؽباء ُب (إِلَْيػ ُه ْم)

ٍب يعقوب ضم اؽباء ُب (إِلَْيػ ُه ْم) وقصر اؼبنفصل

ٍب ورش قرأ بإثبات اْللف مشبعا ُب (وأنا) ورقق راء (تسروف)
السبِ ِ
يل (ٔ)
ض َّل َس َوآ َء َّ
َوَم ْن يَػ ْف َعلْهُ ِم ْن ُك ْم فَػ َق ْد َ
[ فقضِّل  :ورش وأبو عمرو وابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العاشر باإلدغاـ ][ فق ْد ضل  :الباقوف]
قالوف باإلظهار للداؿ عند الضاد (فقد ضل) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم ويعقوب
ض َّل) واندرج معو خالد
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وأدغم الداؿ بالضاد (فَػ َق َّ
ض َّل)وتوسط اؼبتصل واندرج معو الشامي والكسائي وخلف العاشر
ٍب أبو عمرو وأدغم الداؿ بالضاد (فَػ َق َّ
ٍب قالوف باإلظهار للداؿ عند الضاد (فقد ضل) وعلى توسط اؼبتصل بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن باإلظهار للداؿ عند الضاد (فقد ضل) وعلى توسط اؼبتصل وبالصلة ؼبيم اعبمع مع صلة اؽباء ُب (يػَ ْف َع ْلوُ) ٍب
ض َّل)
خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب ( َم ْن يػَ ْف َع ْلوُ) وأدغم الداؿ بالضاد (فَػ َق َّ
الس ِ
إِ ْف يػثْػ َق ُفوُكم ي ُكونُوا لَ ُكم أَ ْع َدآء ويػبسيُوآ إِلَي ُكم أَي ِديػهم وأَل ِ
وء َوَودُّوا ل َْو تَ ْك ُف ُرو َف (ٕ)
ْسنَتَػ ُه ْم بِ ُّ
َْ
َ
ْ
ْ ْ ْ َُ ْ َ
ً َ َْ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وعلى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب ِ
(أيد ُيهم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وطوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم أ َْع َدآءً) َو(إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديػَ ُه ْم)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وعلى قصرىا ُب (لَ ُك ْم أ َْع َدآءً) َو(إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديػَ ُه ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب (لَ ُك ْم أ َْع َدآءً) َو(إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديػَ ُه ْم)
ِ
ِ
ِ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالتحقيق ُب (لَ ُك ْم أ َْع َدآءً) َو(إلَْي ُك ْم أَيْػديػَ ُه ْم) بػال غنػة ُب (إ ْف يػَثْػ َق ُفػوُك ْم)و (أ َْع َػدآءً
َويػَْب ُسطُوآ)
ِ
ِ
ِ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالسكت ُب (لَ ُك ْم أ َْع َدآءً) َو(إلَْي ُك ْم أَيْديػَ ُه ْم) وبػال غنػة ُب (إ ْف يػَثْػ َق ُفػوُك ْم)و(أ َْع َػدآءً
َويػَْب ُسطُوآ)
َن تَػ ْنػ َف َع ُك ْم أ َْر َح ُام ُك ْم َوَّل أ َْوََل ُد ُك ْم
لْ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل وبسػكوف مػيم اعبمػع وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو وابػن عػامر وعاصػم والكسػائي وخلػف
العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق ُب (تَػْنػ َف َع ُك ْم أ َْر َح ُام ُك ْم)
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ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (تَػْنػ َف َع ُك ْم أ َْر َح ُام ُك ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب (تَػْنػ َف َع ُك ْم أ َْر َح ُام ُك ْم)
ٍب خلف بال غنة وبالتحقيق ُب (تَػْنػ َف َع ُك ْم أ َْر َح ُام ُك ْم)

ٍب خلف بالسكت ُب (تَػْنػ َف َع ُك ْم أ َْر َح ُام ُك ْم)
يػوـ ال ِْقيام ِة يػ ْف ِ
ص ُل بَػ ْيػنَ ُك ْم
َْ َ َ َ َ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :و(يفصل) فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيو كمال
صػل  :ابػػن عػػامر ][يػ ْف ِ
صػل  :ضبػػزة
صػ ُػل  :نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر ][ يػُ َف َّ
صػػل :عاصػػم ويعقػػوب][ يػُ َف ّْ
[يػُ ْف َ
َ
والكسائي وخلف العاشر]
ص ُل) ومعو ابن كثًن وأبو عمرو وورش وأبو جعفر
قالوف قرأ بضم الياء وسكن الفاء وفتح الصاد وخففها (يػُ ْف َ

ص ُل)
ٍب ابن عامر قرأ بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مفتوحة (يػُ َف َّ
ٍب عاصم فتح الياء وسكن الفاء وكسر الصاد وخففها (يػ ْف ِ
ص ُل) واندرج معو يعقوب
َ
ص ُل) بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مكسورة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة قرأ (يػُ َف ّْ
واللَّهُ بِما تَػ ْعملُو َف ب ِ
ص ٌير (ٖ)
َ َ َ
َ
قالوف

ورقق راء (بصًن) ورش وصال

ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي~ إِبػر ِاهيم والَّ ِذين معػهُ~ إِ ْذ قَػالُوا لِ َقػوِم ِهم إِنَّػا بػػرآَءؤاْ ِمػ ْن ُكم وِم َّمػا تَػ ْعبػ ُدو َف ِمػن ُد ِ
وف
َْ َ َ َ ََ
ْ
ُ
َْ
ْ ْ َُ ُ
قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
يم َِِبِيػ ِػه
اللَّػ ِػه َك َف ْرنَػػا بِ ُك ػ ْم َوبَػ َدا بَػ ْيػنَػنَػػا َوبَػ ْي ػػنَ ُك ُم ال َْع ػ َد َاوةُ َوالْبَػغْ َ
ض ػآءُ أَبَػ ًدا َحتَّػػى تُػ ْؤمنُػػوا باللػػه َو ْح ػ َد ُ~ إ ََّل قَ ػ ْػو َؿ إبْ ػ َػراه َ
َك ِم َن اللَّ ِه ِم ْن َش ْي ٍء
كل َ
َك َوَمآ أ َْملِ ُ
َستَػ ْغ ِف َر َّف ل َ
َِ ْ
الشاطبية ُب البقرة  :وفيها وُب نص النساء ثالثة أواخر (إبراىاـ) َلح وصبَّال
ومع آخر اْلنعاـ حرفا براءة أخًنا وربت الرعد حرؼ تنزَل
وُب مرمي والنحل طبسة أحرؼ وآخر ما ُب العنكبوت ُمنَػَّزَل
اْلوَل
وُب النجم والشورى وُب الذاريات واؿ حديد ويرِوي ُب امتحانو َّ
ووجهاف فيو َلبن ذكواف ىهنا .
[ أسوة  :عاصم ] [ إسوة  :الباقوف][ ُب إبراىاـ  :ىشاـ ] [ ُب إبػراىيم  :البػاقوف] [ البغضػآء أبػد  :أبػدؽبا واوا ؿبضػة
مفتوحة  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس][ البغضآء أبدا  :بالتحقيق  :الباقوف]
قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) على قصر اؼبنفصل وبإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا (البغضاء وبدا) واندرج معو دوري أيب عمرو
ورويس
ٍب السوسػػي ق ػرأ بكسػػر اؽبمػػزة (إسػػوة) علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وبإبػػداؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واوا (البغضػػاء وبػػدا) وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا
(تومنوا)
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ٍب قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وعلى توسط اؼبنفصل وبإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا (البغضاء وبدا)
ٍب ابن ذكواف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وعلى توسط اؼبنفصل واؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن (البغضاء أبدا)
ٍب روح قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن (البغضاء أبدا)
ٍب ىشاـ قرأ بكسػر اؽبمػزة (إسػوة) وعلػى توسػط اؼبنفصػل واؼبتصػل وحقػق اؽبمػزتٌن ُب (البغضػاء أبػدا) وقػرأ اْلوىل بإبػداؿ
ِ ِ
َِّ
يم ِْلَبِي ػ ِػو ) بالي ػػاء ووق ػػف (ٗ)أوج ػػو (ش ػػي) و(ش ػ ّػي) م ػػع
الي ػػاء ألف ػػا فق ػػط (حس ػػنة ُب إبراى ػػاـ) والثاني ػػة (إَل قَ ػ ْػو َؿ إبْ ػ َػراى َ
اإلسكاف والروـ
ٍب ضبزة قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالتحقيق ُب (لَ ُك ْم إِ ْس َوةٌ) و(لَِق ْوِم ِه ْم إِنَّا) وحقق اؽبمػزتٌن
شي) مع اإلسكاف والروـ
ُب (البغضاء أبدا) ووقف (ٗ) أوجو (شي) و( ّ
ٍب عاصم بضم نبزة ( أُسوة ) على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن ُب (البغضاء أبدا)

ٍب قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) على قصر اؼبنفصل وبإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا (البغضاء وبدا) وبالصلة وعلى قصرىا ُب
(لَ ُك ْم إِ ْس َوةٌ) و(لَِق ْوِم ِه ْم إِنَّا)

ٍب ابػػن كثػػًن قػرأ بكسػػر اؽبمػػزة (إسػػوة) وبإبػػداؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واوا (البغضػػاء وبدا)وبالصػػلة وعلػػى قصػػرىا ُب (لَ ُكػ ْم إِ ْسػ َػوةٌ)
و(لَِق ْوِم ِه ْم إِنَّا) مع صلة (ْلبيو) وعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

ٍب أبو جعفر قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وبإبداؿ اؽبمػزة الثانيػة واوا (البغضػاء وبػدا) وبالصػلة وعلػى قصػرىا ُب (لَ ُكػ ْم إِ ْس َػوةٌ)
و(لَِق ْوِم ِه ْم إِنَّا) وعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (تومنوا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وبالصلة وعلى توسط الصلة ُب (لَ ُك ْم إِ ْس َوةٌ) و(لَِق ْوِم ِه ْم إِنَّا)
ٍب ورش قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصػل وعلػى طػوؿ الصػلة ُب (لَ ُكػ ْم إِ ْس َػوةٌ) و(لَِق ْػوِم ِه ْم إِنَّػا) ورقػق
راء (َْل ِ
ػك) وأبػػدؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واوا مفتوحػػة (البغضػػاءُ َوبػػدا) وابػػدؿ اؽبمػػزة واوا (تومن ػوا) علػػى توسػػط اللػػٌن
َس ػتَػ ْغفَر َّف لَػ َ
ْ
(شيء) ٍب الطوؿ
ٍب خلػػف ق ػرأ بكسػػر اؽبمػػزة (إسػػوة) وعلػػى ط ػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل وبالسػػكت ُب (لكػ ْػم إسػػوة) و(لَِقػ ْػوِم ِه ْم إِنػَّػا) وحقػػق
شي) مع اإلسكاف والروـ
اؽبمزتٌن ُب (البغضاء أبدا) ووقف (ٗ) أوجو (شي) و( ّ
ك الْم ِ
ص ُير (ٗ)
ك تَػ َوَّكلْنَا َوإِل َْي َ
َربػَّنَا َعلَْي َ
ك أَنَػ ْبػنَا َوإِل َْي َ َ
قالوف
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالراء (اؼبصًن ربنا) ورقق ورش الراء (اؼبصًن)ِ ِِ
ين َك َف ُروا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َربػَّنَا
َربػَّنَا ََل تَ ْج َعلْنَا ف ْتػنَةً للَّذ َ
(وا ْغ ِف ْر لَنَا) خبلف عن الدوري
قالوف ٍب أبو عمرو بإدغاـ الراء بالالـ َ
ت الْع ِزيز ال ِ
يم (٘)
إِنَّ َ
ك أَنْ َ َ ُ َ
ْحك ُ
قالوف
لَ َق ْد َكا َف لَ ُكم فِي ِهم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن َكا َف يػرجو اللَّه والْيػوـ ْاّل ِ
َخ َر
َْ ُ َ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ َ َ ََ َ ْ
فيهم  :يعقوب ][ في ِهم  :الباقوف]
[ أسوة  :عاصم ] [ إسوة  :الباقوف][ ُ
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قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) واندرج معو أبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر
(لكم إسوة) ووقف على (اآلخر) بالنقل والسكت
ٍب ضبزة قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وبالتحقيق ُب ْ
ٍب عاصم بضم نبزة ( أُسوة )

ٍب ورش قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وعلى طوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم إِ ْس َوةٌ) مع (ٖ) البدؿ (اآلخر) والنقل فيو

(لكم إسوة)
ٍب خلف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) ووقف على (اآلخر) بالنقل والسكت وبالسكت ُب ْ
(فيهم)
ٍب يعقوب قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وبالصلة وعلى قصرىا ُب (لَ ُك ْم إِ ْس َوةٌ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إسوة) وبالصلة وعلى توسطها ُب (لَ ُك ْم إِ ْس َوةٌ)
ِ
ْح ِمي ُد ()ٙ
َوَم ْن يَػتَػ َو َّؿ فَِإ َّف اللَّهَ ُه َو الْغَن ُّي ال َ
قالوف ثم السوسي بإدغاـ اؽباء باؽباء (اللَّوَ ُى َو ) ثم خلف بال غنة ُب ( َوَم ْن يػَتَػ َو َّؿ)
َّ ِ
اديْػتُ ْم ِم ْنػ ُه ْم َم َو َّد ًة
ين َع َ
سى اللَّهُ أَ ْف يَ ْج َع َل بَػ ْيػنَ ُك ْم َوبَػ ْي َن الذ َ
َع َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب الكسائي أماؿ (مودة) وقفا
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب خلف بال غنة ُب (أَ ْف َْهب َع َل)
َواللَّهُ قَ ِد ٌير
قالوف

رقق الراء وصال (قدير)
واللَّه غَ ُف ِ
يم ()ٚ
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف
ِ
ِ ِ
ََل يػ ْنػها ُكم اللَّهُ َع ِن الَّ ِذين ل ِ
وه ْم َوتُػ ْق ِسيُوآ إِل َْي ِه ْم
َم يُ ْخ ِر ُجوُك ْم م ْن ديَا ِرُك ْم أَ ْف تَػبَػ ُّر ُ
َم يُػ َقاتلُوُك ْم في الدّْي ِن َول ْ
َ ْ
ََ ُ
إليهم  :ضبزة ويعقوب ][ إلي ِهم  :الباقوف] [أ ْف تَّولوىم  :البزي وصال]
[ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
(إليهم)
ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب ورش فتح (ينهاكم وطوؿ الصلة ُب ِ
(ديَا ِرُك ْم أَ ْف) وتقليل (ديا ِركم) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (دياركم)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (دياركم)

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وعلى قصرىا ُب ِ
(ديَا ِرُك ْم أَ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسط الصلة ُب ِ
(ديَا ِرُك ْم أَ ْف)
ٍب ورش بالتقليل ُب (ينهاكم) وطوؿ الصلة ُب ِ
(ديَا ِرُك ْم أَ ْف) وتقليل (ديا ِركم) وعلى طوؿ اؼبنفصل
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ِ
(إليهم)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (ينهاكم) وبالتحقيق ُب (ديَا ِرُك ْم أَ ْف) وضم ىاء ُ
ِ
(إليهم)
ٍب خلف بالسكت ُب (ديَا ِرُك ْم أَ ْف) واإلمالة ُب (ينهاكم) وضم ىاء ُ
ٍب أبو اغبرث عن الكسائي أماؿ (ينهاكم) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب دوري الكسائي أماؿ (ينهاكم )و(دياركم)
ِِ
ين ()ٛ
إِ َّف اللَّهَ يُ ِح ُّ
َ ال ُْم ْقسي َ
قالوف
ِ
َّ ِ
ِ ِ
اهروا َعلَى~ إِ ْخر ِ
اج ُك ْم أَ ْف تَػ َولَّ ْو ُه ْم
إِنَّ َما يَػ ْنػ َها ُك ُم اللَّهُ َع ِن الذ َ
َ
ين قَاتَػلُوُك ْم في الدّْي ِن َوأَ ْخ َر ُجوُك ْم م ْن ديَا ِرُك ْم َوظَ َ ُ
الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
وُب آؿ عمراف لو َل تفرقوا

واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال

وعند العقود التاء ُب َل تعاونوا ويروى ثالثا ُب تلقف مثال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[أف تّػ َولَّْوىم  :البزي وصال ] [ أف تَػ َولَّوىم  :الباقوف]

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم

ٍب ورش فتح (ينهاكم) وقلل (دياركم) وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة ُب (إخراجكم أف) وترقيق راء (إخراجكم)
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (دياركم)
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وأماؿ (دياركم)

ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وعلى قصر الصلة ُب (إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَ ْف) واندرج معو قنبل وأبو جعفر
ٍب البزي بالصلة على قصر اؼبنفصل وعلى قصر الصلة ُب (إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَ ْف) وقرأ بالتاء اؼبشددة (أف تػّ َولَّْوىم) وصال واتفقوا
على زبفيفها (للتاء) ابتداءً
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط اؼبنفصل وتوسط الصلة ُب (إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَ ْف)
ٍب ورش على التقليل ُب (ينهاكم)و(دياركم) وعلى طوؿ الصلة ُب (إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَ ْف) وترقيق الراء ُب (إخراجكم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ (ينهاكم) ٍب خلف بالسكت ُب (إِ ْخَر ِاج ُك ْم أَ ْف)
ٍب أبو اغبارث أماؿ (ينهاكم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب دوري الكسائي أماؿ (ينهاكم)و(دياركم)
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َف ()ٜ
َوَم ْن يَػتَػ َولَّ ُه ْم فَأُولَئِ َ
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قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو الباقوف إَل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(وَم ْن يػَتَػ َوَّؽبُ ْم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب َ
ِ
اجر ٍ
يا أَيػُّها الَّ ِذين آَمنُوا إِذَا جآء ُكم الْم ْؤِمنَ ُ ِ
وه َّن
ات فَ ْامتَحنُ ُ
َ َ
َ َ
َ َ ُ ُ
ات ُم َه َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل واندرج معو أىل القصر إَل

ِ
وىنَّ ْو)
يعقوب على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل ووقف ّٔاء السكت على (فَ ْامتَحنُ ُ

ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنات) واندرج معو أبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط إَل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جاءكم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنات) وقصر البدؿ (آمنوا) وترقيق الراء ُب (مهاجرات)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (جاءكم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنات) مػع (ٕ) البػدؿ  :التوسػط والطػوؿ ُب (آمنػوا) وترقيػق الػراء
ُب (مهاجرات)
ِ
يمانِ ِه َّن
اللَّهُ أَ ْعلَ ُم بِإ َ
قالوف واندرج اعبميع إَل
ٍب ورش مع (ٕ) البدؿ التوسط والطوؿ ُب البدؿ (بإيباهنن)

ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل (بإيباهنن) ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء (أ َْعلَ ُم بِِإيبَاهنِِ َّن)
ٍب يعقوب وقف باؽباء (بِِإيبَاهنِِنَّ ْو)
ِ
وه َّن م ْؤِمنَ ٍ
وه َّن إِلَى الْ ُك َّفا ِر
ات فَ ًَل تَػ ْرِج ُع ُ
فَِإ ْف َعل ْمتُ ُم ُ ُ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل

ٍب دوري بإمالة (الكفار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش وأبدؿ اؽبمزة واوا من (مومنات) وبتقليل (الكفار)
ٍب السوسي أماؿ (الكفار) وأبدؿ اؽبمزة من (مومنات)
ٍب أبو جعفر فتح (الكفار) وأبدؿ اؽبمزة من (مومنات)
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالالـ (الكفار َل ىن)ََل ُه َّن ِحلّّ ل َُه ْم َوََل ُه ْم يَ ِحلُّو َف ل َُه َّن

قالوف ثم يعقوب وقف ّٔاء السكت على ( َؽبُنَّ ْو) ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

وه ْم َمآ أَنْػ َف ُقوا
َوَآتُ ُ
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قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل القصر إَل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل التوسط
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ (وآتوىم) واندرج معو ضبزة
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٕ) البدؿ (وآتوىم) التوسط والطوؿ
ِ
ورُه َّن
وه َّن إِذَآ َآتَػ ْيتُ ُم ُ
اح َعلَْي ُك ْم أَ ْف تَػ ْنك ُح ُ
وه َّن أ ُ
َوََل ُجنَ َ
ُج َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج أىل القصر إَل
ُج َورُىنَّ ْو)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقف ّٔاء السكت على (أ ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج أىل التوسط

(علَْي ُك ْم أَ ْف) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب َ

(علَْي ُك ْم أَ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب َ
(علَْي ُك ْم أَ ْف)
ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب َ

وى َّن) قصر وتوسط وطوؿ
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب َ
(علَْي ُك ْم أَ ْف) مع (ٖ) البدؿ (آَتَػْيتُ ُم ُ

(علَْي ُك ْم أَ ْف)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب َ
ِ
ِ
ِ
اسأَلُوا َمآ أَنْػ َف ْقتُ ْم َولْيَ ْسأَلُوا مآ أَنْػ َف ُقوا
ص ِم الْ َك َواف ِر َو ْ
َوََل تُ ْمس ُكوا بِع َ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :وُب (سبسكوا) ثقل حال
[ سبَُ ّْس ػ ُكوا  :أب ػػو عم ػػرو ويعق ػػوب ] [ سبُْ ِس ػػكوا  :الب ػػاقوف][ وس ػػلوا  :اب ػػن كث ػػًن والكس ػػائي وخل ػػف العاش ػػر ] [واس ػػألوا :
الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ٍب ابن كثًن نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذؼ اؽبمزة (وسلوا ما) على قصر اؼبنفصل مع الصلة
ٍب الكسائي نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذؼ اؽبمزة (وسلوا ما) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب أبو عمرو قرأ بفتح اؼبيم وتشديد السٌن مكسورة (سبَُ ّْسكوا) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب
ٍب دوري قرأ بفتح اؼبيم وتشديد السٌن مكسورة (سبَُ ّْسكوا) وعلى توسط اؼبنفصل
ذَلِ ُك ْم ُح ْك ُم اللَّ ِه
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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يَ ْح ُك ُم بَػ ْيػنَ ُك ْم
(وب ُك ُم بػَْيػنَ ُك ْم)
قالوف ثم السوسي باإلدغاـ للميم بالباء ُب َْ
ِ
ِ
يم (ٓٔ)
يم َحك ٌ
َواللَّهُ َعل ٌ
قالوف
ِ
َّ ِ
ِ
اج ُه ْم ِمثْ َل َمآ أَنْػ َف ُقوا
ين َذ َهبَ ْ
ت أَ ْزَو ُ
َوإِ ْف فَاتَ ُك ْم َش ْيءٌ م ْن أَ ْزَواج ُك ْم إِلَى الْ ُك َّفا ِر فَػ َعاقَػ ْبتُ ْم فََآتُوا الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر
ِ
ِ
ِ
اج ُه ْم) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب خالد على التحقيق ُب ( َش ْيءٌ)و(م ْن أ َْزَواج ُك ْم) و(أ َْزَواج ُك ْم إِ َىل)و( َذ َىبَ ْ
ت أ َْزَو ُ
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (الكفار)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (الكفار) واندرج معو دوري الكسائي

ِ
ِ
اج ُه ْم) وقلل
ٍب ورش (ٗ) أوجو (توسط اللٌن (شيء) وعليو قصر البدؿ (فآتوا) وبالنقل ُب (م َن اَْزَواج ُك ْم) و( َذ َىبَ َ
ت اَْزَو ُ
(الكفار) وعلى طوؿ الصلة ُب (أ َْزَو ِاج ُك ْم إِ َىل) وعلى طوؿ اؼبنفصل

ٍب توسط (شيء) وعليو توسط البدؿ (فآتوا)
ٍب توسط (شيء) وعليو طوؿ البدؿ (فآتوا)
ٍب طوؿ (شيء) وعليو طوؿ البدؿ (فآتوا)

ِ
ِ
ِ
اج ُه ْم) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب خلف بالسكت ُب ( َش ْيءٌ) على التحقيق ُب (م ْن أ َْزَواج ُك ْم) و(أ َْزَواج ُك ْم إِ َىل)و( َذ َىبَ ْ
ت أ َْزَو ُ
ِ
ِ
ِ
اج ُه ْم) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب خلف بالسكت ُب ( َش ْيءٌ) على السكت ُب (م ْن أ َْزَواج ُك ْم) و(أ َْزَواج ُك ْم إِ َىل)و( َذ َىبَ ْ
ت أ َْزَو ُ
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
َواتَّػ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي~ أَنْػتُ ْم بِ ِه ُم ْؤِمنُو َف (ٔٔ)
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (مومنوف)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وابدؿ اؽبمزة واوا ُب (مومنوف)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (مومنوف) واندرج معو ضبزة وقفا
ِ ِ
ِ
ْن
ػات يُػبَايِ ْعنَػ َ
يَػآ أَيػُّ َهػػا النَّبِػ ُّػي إِذَا َج ػآ َء َؾ ال ُْم ْؤِمنَػ ُ
ين َوََل يَػ ْق ػتُػل َ
ْن َوََل يَػ ْػزن َ
ػك َعلَػػى~ أَ ْف ََل يُ ْش ػ ِرْك َن باللَّػػه َشػ ْػيئًا َوََل يَ ْس ػ ِرق َ
ك فِي معر ٍ
ِ
وؼ فَػبايِعه َّن و ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
استَػغْف ْر ل َُه َّن اللَّهَ
َ ُْ َ ْ
أ َْوََل َد ُه َّن َوََل يَأْتي َن ببُػ ْهتَاف يَػ ْفتَ ِرينَهُ بَػ ْي َن أَيْدي ِه َّن َوأ َْر ُجل ِه َّن َوََل يَػ ْعصينَ َ َ ْ ُ
قػالوف قػرأ بإثبػػات نبػزة (النػػيبء إذا) بالتسػهيل للهمػزة الثانيػػة وبإبػداؿ اؽبمػػزة الثانيػة واوا (وجهػاف) وتوسػػط اؼبتصػل وعلػػى
قصر اؼبنفصل
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ٍب ابن كثًن قرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) على قصر اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو بوجو اإلظهار
ٍب دوري أيب عمرو على قصر اؼبنفصل وحبذؼ نبزة (النيب) والوجو الثاين بإدغاـ الراء بالالـ (واستغفر ؽبن)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وحبذؼ نبزة (النيب) وضم ىاء (أَيْ ِد ُيه َّن) ووقف على أمثاؽبا ّٔاء السكت
ٍب السوسػػي علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وحبػػذؼ نبػػزة (النػػيب) وبإدغػػاـ الػراء بػػالالـ (واسػػتغفر ؽبػػن) وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا (اؼبومنػػات)
وألفا ُب (ياتٌن)
ٍب أبو جعفر علػى قصػر اؼبنفصػل وحبػذؼ نبػزة (النػيب) وباإلظهػار (واسػتغفر ؽبػن) وأبػدؿ اؽبمػزة واوا (اؼبومنػات) وألفػا ُب
(ياتٌن)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بإثبات نبزة (النيبء إذا) بالتسهيل للهمزة الثانية وبإبداؿ الثانية واوا (وجهاف)
ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النػيب) وعلػى اإلظهػار ُب (واسػتغفر ؽبػن) وانػدرج معػو ىشػاـ وعاصػم
والكسائي
ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) و باإلدغاـ الراء بالالـ (واستغفر ؽبن)
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (جآءؾ) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش قػرأ بإثبػػات نبػػزة (النػػيبء إذا) بالتسػػهيل للهمػػزة الثانيػػة وبإبػػداؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واوا (وجهػػاف) مػػع وجهػػٌن شػػيئا ُب
اللٌن التوسط والطوؿ (أي على التسهيل توسط وطوؿ (شيئا) وعلى اإلبداؿ واوا توسط وطوؿ (شيئا) وأبدؿ اؽبمزة واوا
(اؼبومنات) وألفا ُب (ياتٌن)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (جاءؾ) بالسكت ُب (شيئا) وبال غنة ُب ( َشيئًا وََل)و(بِبػهتَ ٍ
اف يػَ ْف َِرتينَوُ)
ُْ
ْ َ
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (شيئا) وبغنة ُب ( َشيئًا وََل)و(بِبػهتَ ٍ
اف يػَ ْف َِرتينَوُ)
ُْ
ْ َ
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (شيئا) وبغنة ُب ( َشيئًا وََل)و(بِبػهتَ ٍ
اف يػَ ْف َِرتينَوُ)
ُْ
ْ َ
إِ َّف اللَّه غَ ُف ِ
يم (ٕٔ)
َ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف

َخرةِ َكمػا يػئِس الْ ُك َّف ِ
ِ
ضَ اللَّه علَي ِهم قَ ْد يئِ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ػح ِ
اب الْ ُقبُػوِر
ػار م ْػن أ ْ
َص َ
ُ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا ََل تَػتَػ َول ْوا قَػ ْوًما غَ َ ُ َ ْ ْ َ ُ
سوا م َن ْاّل َ َ َ َ
(ٖٔ)

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن

ِ
ب)
وأبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وباإلخفاء للتنوين عند الغٌن (قَػ ْوًما َغض َ
(عليهم)
ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

ِ
صح ِ
اب)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع قصر البدلٌن ُب (آمنوا)و(اآلخرة) وترقيق راءىا وبالنقل ُب (م َن اَ ْ َ
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ِ
َصح ِ
اب)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اآلخرة) وضم ىاء ُ
(عليهم) وبالتحقيق ُب (م ْن أ ْ َ
ِ
َصح ِ
اب) على السكت ُب (اآلخرة)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل بالسكت ُب (م ْن أ ْ َ
ِ
َصح ِ
اب) و(اآلخرة)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (م ْن أ ْ َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع وجهي البدؿ توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا) و(اآلخرة)
سورة الصف
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

ِِ ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاِ َْر ِ
ض
َسبَّ َح للَّه َما في َّ َ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
وهو الْع ِزيز ال ِ
يم (ٔ)
َ َُ َ ُ َ
ْحك ُ
وىو  :الباقوف]
ْ
[وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ ُ

(وىو) واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر
قالوف بسكوف اؽباء ْ
(وىو) واندرج معو الباقوف)
ٍب ورش بضم اؽباء ُ
َّ ِ
ين آ ََمنُوا لِ َم تَػ ُقولُو َف َما ََل تَػ ْف َعلُو َف (ٕ)
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ واندرج معو ضبزة
ٍب ورش مع وجهي البدؿ (آمنوا) توسط وطوؿ (آمنوا)
َكبُػ َر َم ْقتًا ِع ْن َد اللَّ ِه أَ ْف تَػ ُقولُوا َما ََل تَػ ْف َعلُو َف (ٖ)
قالوف
ِ ِ
إِ َّف اللَّه ي ِح ُّ َّ ِ
ِِ
وص (ٗ)
ص ٌ
ص ِّفا َكأَنػَّ ُه ْم بُػ ْنػيَا ٌف َم ْر ُ
ين يُػ َقاتلُو َف في َسبِيله َ
َُ
َ الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وؿ اللَّ ِه إِل َْي ُك ْم
وسى لِ َق ْوِم ِه يَا قَػ ْوِـ لِ َم تُػ ْؤذُونَنِي َوقَ ْد تَػ ْعلَ ُمو َف أَنّْي َر ُس ُ
َوإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
قالوف
ٍب ورش على فتح (موسى) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (توذونين) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش على التقليل ُب (موسى) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (توذونين) واندرج معو السوسي
ٍب دوري بالتقليل ُب (موسى)
ٍب خلف باإلمالة ُب (موسى) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر )
غ اللَّهُ قُػلُوبَػ ُه ْم
فَػلَ َّما َزاغُوآ أ ََزا َ
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قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ثم ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (زاغوا)
ِِ
ِ
ين (٘)
َواللَّهُ ََل يَػ ْهدي الْ َق ْو َـ الْ َفاسق َ
قالوف
ِ
اؿ ِعيسى ابن مريم يا بنِي~ إِسرآئِيل إِنّْي رس ُ ِ
ي ِمن التػ َّْوراةِ وُمبَشّْرا بِر ُس ٍ
ػوؿ
وؿ اللَّه إِل َْي ُك ْم ُم َ
َوإِ ْذ قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ
َْ َ َ ُ
ص ّْدقًا ل َما بَػ ْي َن يَ َد َّ َ َ َ ً َ
ِ ِ ِ
َح َم ُد
اس ُمهُ~ أ ْ
يَأْتي م ْن بَػ ْعدي ْ
ػدي اظبػػو  :البػػاقوف][التوراة  :أماؽبػػا ابػػن
ػدي اظبػػو  :نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو وشػػعبة وأبػػو جعفػػر ويعقػػوب] [ بعػ ْ
[ بعػ َ
ذكواف وأبو عمرو والكسائي وخلف العاشر .وقللها  :ضبزة وورش وقالوف خبلف عنو]
(بعدي ) واندرج معو يعقوب
قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وفتح (التوراة) وفتح ياء
َ
(بعدي )
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وبالتقليل ُب التوراة وفتح ياء
َ

(بعدي)
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وأماؿ (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي)
ثم السوسي على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وأماؿ (التوراة) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ياٌب) وفتح ياء
َ
(بعدي) واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وصلة ميم اعبمع وفتح (التوراة) وفتح ياء
َ

ػدي) وقػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة ألفػا (يػػاٌب) وسػػهل
ٍب أبػػو جعفػػر علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وصػػلة اؼبػػيم وفػػتح (التػػوراة) وفػػتح يػػاء (بعػ َ
اؽبمزة الثانية (إسرائيل ) باؼبد والقصر
(بعدي)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وصلة ميم اعبمع وبالتقليل ُب (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي ) واندرج معو شعبة
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وفتح (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي اظبو) واندرج معو حفص
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وفتح (التوراة) وبسكوف الياء ُب
ْ

(بعدي )
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وبالتقليل ُب (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وأماؿ (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي اظبو) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (التوراة) وسكن الياء ُب
ْ

(بعدي)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل مع صلة ميم اعبمع وفتح (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل مع صلة ميم اعبمع وبتقليل (التوراة) وفتح ياء
َ

(بعدي) وقلل (التوراة) ورقق راء (مبشرا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ياٌب) وفتح ياء
َ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وعلى تقليل (التوراة) وبال غنة ُب (بِرس ٍ
(بعدي اظبو)
وؿ يَأٌِْب) وقرأ بسكوف الياء ُب
َُ
ْ
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وتقليل (التوراة) وبغنة ُب (بِرس ٍ
(بعدي اظبو)
وؿ يَأٌِْب) وبسكوف الياء ُب
َُ
ْ
ِ
ِ
ين ()ٙ
فَػلَ َّما َجآ َء ُه ْم بِالْبَػيّْػنَات قَالُوا َه َذا س ْح ٌر ُمبِ ٌ
الشاطبية  :و(ساحر) بسحر ّٔا مع ىود والصف مشلال
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ِ
العاشر][سحر  :الباقوف]
[ ساحر :ضبزة والكسائي وخلف
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع وكسر السٌن وحذؼ اْللف وسكن اغباء (سحر) واندرج معو أبو عمرو
وىشاـ وعاصم ويعقوب
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح السٌن وألف بعدىا وكسر اغباء (ساحر)
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وكسر السٌن وحذؼ اْللف وسكن اغباء (سحر) ورقق راء (سحر)
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (جاءىم) وحذؼ اْللف وسكن اغباء (سحر)
ٍب خلف العاشر على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح السٌن وألف بعدىا وكسر اغباء (ساحر) وأماؿ (جآءىم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جاءىم) قرأ بفتح السٌن وألف بعدىا وكسر اغباء (ساحر)
ِ
ِ ِ
ب َو ُه َو يُ ْد َعى~ إِلَى ِْ
اَ ْس ًَلِـ
َوَم ْن أَظْلَ ُم م َّم ِن افْػتَػ َرى َعلَى اللَّه الْ َكذ َ
(وىو) واندرج معو أبو جعفر
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ْ
(وىو)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ْ

(وىو) واندرج معو يعقوب
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء ُ

(وىو) واندرج معو عاصم
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبضم اؽباء ُ

(وىو) وأماؿ (افرتى)
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ْ

(وىو) وأماؿ (افرتى)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ْ

(وىو) وأماؿ (افرتى) و(يدعى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ْ

(وىػػو) وأمػػاؿ (افػػرتى) و(يػػدعى) ووقػػف علػػى كلمػػة (اإلسػػالـ) بالنقػػل
ٍب ضبػػزة بػػالتحقيق ُب ( َوَمػ ْػن أَظْلَػ ُػم) وبضػػم اؽبػػاء ُ

والسكت

(وىو) وأماؿ (افرتى) و(يدعى)
ٍب خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وبضم اؽباء ُ

(وىو)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم (أظلم فبن) اؼبيم باؼبيم وأماؿ افرتى وسكن اؽباء ُب ْ

ٍب ورش بالنقل (ومن اَظلم) وقلل (افرتى) وغلظ الالـ ُب (أظلم) وضم ىاء (وىو) والنقل ُب ِ
(اَلسالـ)
ُ
َ
(ومن أظلم) وأماؿ (أفرتى) ووقف على (اإلسالـ) بالنقل والسكت
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ْ
ِ
ِِ
ين ()ٚ
َواللَّهُ ََل يَػ ْهدي الْ َق ْو َـ الظَّالم َ
قالوف
ِ ِ
ور اللَّ ِه بِأَفْػ َو ِاه ِه ْم َواللَّهُ ُمتِ ُّم نُوِرِ َول َْو َك ِرَ الْ َكافِ ُرو َف ()ٛ
يُ ِري ُدو َف ليُيْفئُوا نُ َ
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :و(متم) َل تنونو واخفض (نوره) عن شذا دَل
متم نُوِرهِ  :ابن كثًن وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر ]
[ ليطفوا ٌ ،
متم نُ َورهُ  :أبو جعفر ] [ ليطفئوا  :الباقوف][ ُ
[متم نُ َورهُ :الباقوف]
ٌ
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نورهُ) واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب
(متم َ
قالوف وقرأ نوف اؼبيم ونصب الراء ٌ

نورهُ)
(متم َ
ٍب ورش مع ترقيق الراء ُب (الكافروف) على قصر البدؿ (ليطفئوا) ونوف اؼبيم ونصب الراء ٌ
(متِ ُّم نُوِرهِ) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب حفص قرأ بضم اؼبيم وجر الراء ُ

نورهُ)
(متم َ
ٍب قالوف بالصلة وقرأ نوف اؼبيم ونصب الراء ٌ
(متِ ُّم نُوِرهِ)
ٍب ابن كثًن بالصلة وقرأ بضم اؼبيم وكسر الراء ُ

نورهُ)
(متم َ
ٍب ورش مع (ٕ) البدؿ (ليطفئوا) على التوسط وطولو وقرأ بتنوين اؼبيم ونصب الراء ٌ
ػتم
ٍب أبو جعفر بالصلة
نورهُ) وقرأ (ليطفوا) حبذؼ اؽبمزة وصال ووقفػا وضػم الفػاء وقػرأ نػوف اؼبػيم ونصػب الػراء (م ٌ
و(متم َ
ٌ
نورهُ)
َ
ِ
ِ
ْح ّْق لِيُظْ ِه َرُ َعلَى الدّْي ِن ُكلّْ ِه
ُه َو الَّذي~ أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معهابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الالـ بالراء (أ َْر َس َل َر ُسولَوُ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (باؽبدى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى الفتح (باؽبدى) ورقق راء (ليظهره)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى التقليل (باؽبدى) ورقق راء (ليظهره)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (باؽبدى)
َول َْو َك ِرَ ال ُْم ْش ِرُكو َف ()ٜ
قالوف

َّ ِ
ين آ ََمنُوا َهل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى تِ َج َارةٍ تُػ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
يم (ٓٔ)
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
ْ

الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :و(تنجيكم) عن الشاـ ثقال
[تُػنَ ّْجيكم  :ابن عامر ] [ تُػْن ِجيكم  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح النوف وتشديد اعبيم (تُػنَ ّْجي ُك ْم)

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

(ع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم)
(ى ْل أ َُدلُّ ُك ْم) وعليو النقل والتحقيق ُب الوقف على َ
ٍب ضبزة على التحقيق ُب الساكن اؼبفصوؿ َ
(ى ْل أ َُدلُّ ُك ْم)
ٍب خلف على السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ وعليو ُب الوقف النقل والسكت ُب َ
(ىل اَُدلُّ ُكم)و( َع َذ ِ
اب َف اَلِي ٍم)
ْ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) البدؿ ُب (آمنوا) وبالنقل ُب َ َ
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تُػ ْؤِمنو َف بِاللَّ ِه ورسولِ ِه وتُج ِ
اه ُدو َف فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْػ ُف ِس ُك ْم
ُ
ََ ُ َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو الباقوف إَل
(وأَنْػ ُف ِس ُك ْم
ٍب ضبزة الوجو الثاين ُب الوقف على اؽبمزة بالتسهيل َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (تومنوف) واندرج معو معو السوسي
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (تومنوف)
ذَلِ ُك ْم َخ ْيػ ٌر لَ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف (ٔٔ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش برتقيق راء (خًن) وطوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم إِ ْف)

ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (لَ ُك ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب (لَ ُك ْم إِ ْف)

ٍب خلف بالسكت ُب (لَ ُك ْم إِ ْف)
َّات تَج ِري ِمن تَحتِها ْاَِنْػهار ومساكِن طَيّْبةً فِي جن ِ
يػ ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم وي ْد ِخ ْل ُكم جن ٍ
َّات َع ْد ٍف
ْ َْ
ْ
َ
َ ُ ََ َ َ َ
ْ َ
َ ْ ْ َ ْ َُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع اندرج معو اعبميع إَل
ثم ورش بالنقل ُب (اَلَهنار)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلهنار)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب أبو عمرو باإلدغاـ ُب الراء بالالـ (يػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم) الوجو الثاين للدوري
ِ
يم (ٕٔ)
َذلِ َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
قالوف

َوأُ ْخ َرى تُ ِحبُّونَػ َها

قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش بالتقليل ُب (أخرى)

ٍب أبو عمرو أماؿ ُب (أخرى) ومعو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
نَ ِ ِ
يَ
ْ
ص ٌر م َن اللَّه َوفَػ ْت ٌح قَ ِر ٌ
قالوف
ِِ
َوبَ ّْ
ين (ٖٔ)
ش ِر ال ُْم ْؤمن َ
قالوف ثم ورش (اؼبومنٌن) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
يآ أَيػُّها الَّ ِذين آَمنوا ُكونُوآ أَنْصار اللَّ ِه َكما قَ َ ِ
ِ
صا ِري~ إِلَى اللَّ ِه
َ َُ
َ َ
ين َم ْن أَنْ َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم لل َ
ْح َوا ِريّْ َ
َ
ََ
اؿ ع َ
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الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :وهلل زد َلما وأنصار نونا ظبا
ػاري إىل  :نػػافع وأبػػو جعفػػر ] [
[ أنصػػاراً هلل  :نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر ] [ أنصػػار اهلل  :البػػاقوف][ أنصػ َ
أنصاري~ إىل  :الباقوف]
ِ
(مػ ْػن
قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وق ػرأ نػػوف ال ػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة (أَنْ َ
صػػاراً للَّػػو) وق ػرا بفػػتح اليػػاء ُب َ
أَنْ َ ِ
ي إِ َىل ) واندرج معو أبو جعفر
صا ر َ
ِ
(مػ ْػن
ٍب ابػػن كثػػًن علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػرأ نػػوف الػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة (أَنْ َ
صػػاراً للَّػػو) وسػػكن اليػػاء ُب َ
صا ِري~ إِ َىل) واندرج معو أبو عمرو
أَنْ َ
ِ
(م ْػن
ٍب قالوف على توسػط اؼبنفصػل وقػرأ نػوف الػراء بالنصػب وزاد َلـ اعبػر للفػظ اعباللػة (أَنْ َ
صػاراً للَّػو) وقػرا بفػتح اليػاء ُب َ
أَنْ َ ِ
ي إِ َىل )
صا ر َ
ِ
(مػ ْػن
ٍب دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػرأ بتنػػوين الػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة (أَنْ َ
صػػاراً للَّػػو) وسػػكن اليػػاء ُب َ
صا ِري إِ َىل)
أَنْ َ
ِ
صػا ِري
(م ْػن أَنْ َ
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وفتح الراء وقػرأ بػألف ُب لفػظ اعباللػة (أَنْ َ
ص َػار اللَّػو) وقػرأ بسػكوف اليػاء َ
إِ َىل) واندرج معو عاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر
ِ
صػػا ِري إِ َىل) وأمػػاؿ
(مػ ْػن أَنْ َ
ٍب دوري الكسػػائي فػػتح ال ػراء وق ػرأ بػػألف ُب لفػػظ اعباللػػة (أَنْ َ
صػ َػار اللَّػػو) وق ػرأ بسػػكوف اليػػاء َ
أنصاري)
(
ْ

صػػاراً للَّػ ِػو)
ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وقصػػر البػػدؿ (آمن ػوا) وق ػرأ بتنػػوين ال ػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة (أَنْ َ
(من اَنْ َ ِ
ي إِ َىل)
وبالنقل وفتح الياء ُب َ َ
صا ر َ
ِ
صا ِري~ إِ َىل)
(م ْن أَنْ َ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بفتح الراء وبألف ُب لفظ اعباللة (أَنْ َ
ص َار اللَّو) وقرأ بسكوف الياء َ
(من أنصاري)
وبالتحقيق ُب ْ
ِ
صا ِري~ إِ َىل)
(م ْن أَنْ َ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بفتح الراء وبألف ُب لفظ اعباللة (أَنْ َ
ص َار اللَّو) وقرأ بسكوف الياء َ
(من أنصاري )
وبالسكت ُب ْ
صػػاراً للَّػ ِػو)
ٍب ورش مػػع وجهػػي البػػدؿ التوسػػط والطػػوؿ ُب (آمنػوا) وقػرأ نػػوف الػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة (أَنْ َ
(من اَنْ َ ِ
ي إِ َىل)
وبالنقل وفتح الياء ُب َ َ
صا ر َ
ِ
صا ِري إِ َىل)
(م ْن أَنْ َ
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وفتح الراء وقرأ بألف ُب لفظ اعباللة (أَنْ َ
ص َار اللَّو) وقرأ بسكوف الياء َ
ار اللَّ ِه
قَ َ
ْح َوا ِريُّو َف نَ ْح ُن أَنْ َ
اؿ ال َ
صُ

(اغبََوا ِريُّو َف َْكب ُن)
قالوف ثم السوسي بإدغاـ النوف بالنوف ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ت طَآئَِفةٌ
يل َوَك َف َر ْ
فَآ ََمنَ ْ
ت طَآئ َفةٌ م ْن بَني~ إ ْس َرآ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب
ثم أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وسهل اؽبمزة الثانية (إسرائيل ) باؼبد والقصر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم وخلف العاشر
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ثم الكسائي على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وأماؿ (طائفة ) وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ (فآمنت)
ثم ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالتسهيل ُب (طائفة) على اؼبد ٍب على القصر
ٍب ورش مع (ٕ) البدؿ التوسط ٍب الطوؿ
ِ
ِ
َّ ِ
ين (ٗٔ)
ين آ ََمنُوا َعلَى َع ُد ّْوه ْم فَأ ْ
َصبَ ُحوا ظَاه ِر َ
فَأَيَّ ْدنَا الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
سورة الجمعة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ِ
يسبّْح لِلَّ ِه ما فِي َّ ِ
ض الْملِ ِ
ْح ِك ِ
ك الْ ُقد ِ
يم (ٔ)
ُّوس ال َْع ِزي ِز ال َ
َُ ُ َ
الس َم َاوات َوَما في ْاِ َْر ِ َ

قالوف واندرج معو اعبميع إَل ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ث فِي ْاِ ُّْميّْين رس ً ِ
ْكتاب وال ِ
ِ
ِِ
ْح ْك َمةَ َوإِ ْف َكانُوا ِم ْن قَػ ْب ُل
ُه َو الَّ ِذي بَػ َع َ
َ َُ
وَل م ْنػ ُه ْم يَػ ْتػلُو َعلَْي ِه ْم آَيَاته َويُػ َزّْكي ِه ْم َويُػ َعلّْ ُم ُه ُم ال َ َ َ
ض ًَل ٍؿ ُمبِي ٍن (ٕ)
ل َِفي َ
كيهم  :يعقوب ] [ ويزكي ِهم  :الباقوف]
عليهم  :ضبزة ويعقوب ] [ علي ِهم  :الباقوف] [ ويز ُ
[ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب السوسي بإدغاـ الالـ بالالـ (قَػْب ُل لَ ِفي)
ِِ
(عليهم)
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلميٌن)و( َعلَْي ِه ْم آَيَاتو) وقرأ بضم اؽباء ُ
كيهم)
(عليهم) و(يز ُ
ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ( َعلَْي ِه ْم آَيَاتِِو) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب ( َعلَْي ِه ْم آَيَاتِِو)
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَّْميٌن) مع (ٖ) البدؿ ُب (آياتو) وعلى طوؿ الصلة ُب ( َعلَْي ِه ْم آَيَاتِِو)
ِِ
(عليهم)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلميٌن) والتحقيق ُب ( َعلَْي ِه ْم آَيَاتو) وقرأ بضم اؽباء ُ
ِِ
(عليهم)
ٍب خلف بالسكت ُب (اْلميٌن) على السكت ُب ( َعلَْي ِه ْم آَيَاتو) وضم اؽباء ُب ُ
َخ ِر ِ
ْح ُقوا بِ ِه ْم
ين م ْنػ ُه ْم ل ََّما يَػل َ
َوآ َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش مع توسط وطوؿ البدؿ ُب (آخرين)
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وهو الْع ِزيز ال ِ
يم (ٖ)
َ َُ َ ُ َ
ْحك ُ

وىو  :الباقوف]
ْ
[وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ ُ

(وىو) واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر
قالوف بسكوف اؽباء ْ

(وىو) واندرج معو الباقوف
ٍب ورش بضم اؽباء ُ
ك فَ ْ
ض ُل اللَّ ِه يُػ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َ
ذَلِ َ
شاءُ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب ىشاـ ووقفا على (يشاء) ب (٘) أوجو أبدؽبا ألف مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب تسهيلها مع التوسط (ٗ) حركات
والقصر والروـ
ٍب خالد كبو ىشاـ إَل أف لو التسهيل مع اؼبد ( )ٙحركات ٍب القصر والروـ
ٍب خلف بال غنة (من يشآء) و(٘) أوجو (يشاء)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتيو)
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتيو)
وإذا وقف القارئ على يشاء بطوؿ العارض للسكوف يندرج السوسي وأبو جعفر مع ورش
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب (يؤتيو)
ض ِل ال َْع ِظ ِ
يم (ٗ)
َواللَّهُ ذُو الْ َف ْ
قالوف
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي اؼبيم باؼبيم (العظيم مثل)َّ ِ
ِ
َس َف ًارا
َم يَ ْح ِملُ َ
وها َك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
ين ُح ّْملُوا التػ َّْوَرا َة ثُ َّم ل ْ
َمثَ ُل الذ َ
قالوف بفتح (التوراة) واندرج معو ابن كثًن وىشاـ وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر
ٍب قالوف بتقليل (التوراة) واندرج معو ضبزة
ٍب ورش بتقليل (التوراة) و(اغبمار)
ٍب أبو عمرو أماؽبما (التوراة) و(اغبمار) خبلف عن السوسي ومعو ابن ذكواف بوجو ودوري الكسائي
ٍب ابن ذكواف أماؿ (التوراة) فقط ومعو أبو اغبارث عن الكسائي
ٍب السوسي أدغم التاء ُب الثاء خبلف عنو (التوراة ٍب) وأماؽبما (التوراة) و(اغبمار)
بِْئس مثَل الْ َقوِـ الَّ ِذين َك َّذبوا بِآَي ِ
ات اللَّ ِه
َ ُ َ
َ َ ُ ْ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش قرأ (بيس) وحذؼ اؽبمزة وقصر البدؿ واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ٍب ورش على التوسط والطوؿ ُب البدؿ ُب (بَِآي ِ
ات)
َ
ِ
ِِ
ين (٘)
َواللَّهُ ََل يَػ ْهدي الْ َق ْو َـ الظَّالم َ
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قالوف

ت إِ ْف ُك ْنتم ِ ِ
َّ ِ
ادوآ إِ ْف َز َعمتُم أَنَّ ُكم أَولِيآء لِلَّ ِه ِمن ُد ِ
وف الن ِ
ين ()ٙ
َّوا ال َْم ْو َ
ين َه ُ
ُْ َ
ْ
صادق َ
قُ ْل يَآ أَيػُّ َها الذ َ
َّاس فَػتَ َمنػ ُ
ْ ْ ْ َْ ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبميع واندرج معو السوسي ويعقوب
ٍب الدوري على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وأماؿ (الناس)

ٍب قػالوف علػى قصػػر اؼبنفصػل وتوسػػط اؼبتصػل وبالصػلة وعلػػى قصػرىا ُب ( َز َع ْمػػتُ ْم أَنَّ ُك ْم)و(أَنَّ ُكػ ْم أ َْولِيَػآءُ) وانػػدرج معػو ابػػن
كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واؼبتصل واإلمالة ُب (الناس)

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وبالصلة وعلى توسطها ُب ( َز َع ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم)و(أَنَّ ُك ْم أ َْولِيَآءُ)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وعلى طوؿ الصلة ُب ( َز َع ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم)و(أَنَّ ُك ْم أ َْولِيَآءُ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالتحقيق ُب ( َز َع ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم)و(أَنَّ ُك ْم أ َْولِيَآءُ)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالسكت ُب ( َز َع ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم)و(أَنَّ ُك ْم أ َْولِيَآءُ)
ت أَيْ ِدي ِه ْم
َّم ْ
َوََل يَػتَ َمنػ َّْونَهُ~ أَبَ ًدا بِ َما قَد َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر
(أيديهم)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم ىاء
ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر

(قدمت اَيديهم) واندرج معو ضبزة بوجو النقل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب
َ
(قدمت أيديهم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب
ْ

(قدمت أيديهم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب
ْ
واللَّهُ َعلِ ِ ِ ِ
ين ()ٚ
ٌ
يم بالظَّالم َ
َ
قالوف
ت الَّ ِذي تَِف ُّرو َف ِم ْنهُ فَِإنَّهُ ُم ًَلقِي ُك ْم
قُ ْل إِ َّف ال َْم ْو َ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب (منو) ٍب ورش بالنقل ُب (قُ ِل اِ َّف) وبرتقيق الراء (تفروف)

ٍب خلف بالسكت ُب (قُ ْل إِ َّف)
ثُ َّم تُػ َردُّو َف إِلَى َعالِ ِم الْغَْي ِ
َ َو َّ
ادةِ فَػيُػنَبّْئُ ُك ْم بِ َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف ()ٛ
الش َه َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َّ ِ
لص ًَلةِ ِمن يػوِـ ال ِ
ِ ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا الْبَػ ْي َع
ي لِ َّ
ْج ُم َعة فَ ْ
ْ َْ ُ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
ين آ ََمنُوآ إذَا نُود َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
(فاسع ِواْ اِىل) على قصر البدؿ (آمنوا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبتغليظ َلـ (للصالة) والنقل
َ
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اس َع ْوا إِ َىل) وبال غنة ُب ( ِم ْن يػَ ْوِـ)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب الساكن اؼبفصوؿ ُب (فَ ْ
اس َع ْوا إِ َىل) وبال غنة ُب ( ِم ْن يػَ ْوِـ)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب الساكن اؼبفصوؿ ُب (فَ ْ
اس َع ْوا إِ َىل) وبغنة ُب ( ِم ْن يػَ ْوِـ)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب الساكن اؼبفصوؿ ُب (فَ ْ
(فاسع ِواْ اِىل) مع توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبتغليظ َلـ (للصالة) والنقل
َ
ذَلِ ُك ْم َخ ْيػ ٌر لَ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ()ٜ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب خلف بالسكت ُب (لَ ُك ْم إِ ْف)

ٍب ورش برتقيق راء (خًن) وطوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم إِ ْف)

ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (لَ ُك ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب (لَ ُك ْم إِ ْف)
ِ
ضي ِ
الص ًَلةُ فَانْػتَ ِش ُروا فِي ْاِ َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه َواذْ ُك ُروا اللَّهَ َكثِ ًيرا ل ََعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف (ٓٔ)
ت َّ
ض َوابْػتَػغُوا ِم ْن فَ ْ
فَِإذَا قُ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ٍب ورش رقق راء (كثًنا)و(فانتشروا) وغلظ َلـ (الصالة) وبالنقل ُب (اَلرض)
وؾ قَآئِ ًما
َوإِذَا َرأ َْوا تِ َج َارةً أ َْو ل َْه ًوا انْػ َفضُّوآ إِلَْيػ َها َوتَػ َرُك َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف توسط اؼبنفصل
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (ذبارًة أَو) و( َؽبًْوا انْػ َفضُّوآ) ووقف على (قائما) (بالتسهيل مع اؼبد والقصر)
ٍب ورش بالنقل ُب (ذبارَة َف اَو)و( َؽبَْواْ ِف انْػ َفضُّوآ) وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (ذبارًة أو) و( َؽبًْوا انْػ َفضُّوآ) وعليو التسهيل باؼبد والقصر ُب (قائما)
قُل ما ِع ْن َد اللَّ ِه َخيػر ِمن اللَّه ِو وِمن التّْجارةِ
َْ
ٌْ َ ْ َ َ َ َ
قالوف
ٍب الكسائي أماؿ (التجارة) وقفا بوجو واحد
ٍب السوسي أدغم الواو بالواو (اللَّ ْه ِو َوِم َن)
ٍب ورش برتقيق الراء (خًن)
واللَّه َخيػر َّ ِ
ين (ٔٔ)
الرا ِزق َ
َ ُ ُْ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء (خًن)
سورة المنافقوف
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الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ك ل ََر ُس ُ
وؿ اللَّ ِه َواللَّهُ يَػ ْعلَ ُم إِنَّ َ
إِذَا َجآ َء َؾ ال ُْمنَافِ ُقو َف قَالُوا نَ ْش َه ُد إِنَّ َ
ك ل ََر ُسولُهُ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (جاءؾ) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جاءؾ)
واللَّهُ ي ْشه ُد إِ َّف الْمنَافِ ِقين لَ َك ِ
اذبُو َف (ٔ)
َ َ َ
ُ َ
قالوف

صدُّوا َع ْن َسبِ ِ
يل اللَّ ِه
اتَّ َخ ُذوآ أَيْ َمانَػ ُه ْم ُجنَّةً فَ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
إِنػَّ ُه ْم َسآ َء َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف (ٕ)

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ك بِأَنػَّ ُه ْم آ ََمنُوا ثُ َّم َك َف ُروا فَيُبِ َع َعلَى قُػلُوبِ ِه ْم فَػ ُه ْم ََل يَػ ْف َق ُهو َف (ٖ)
َذلِ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب السوسي أدغم العٌن بالعٌن (فَطُبِ َّعلَى)
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب (بِأَنػ َُّه ْم آَ َمنُوا) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب (بِأَنػ َُّه ْم آَ َمنُوا)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (بِأَنػ َُّه ْم آَ َمنُوا) مع (ٖ) أوجو البدؿ ُب (آمنوا)
ٍب خلف بالسكت ُب (بِأَنػ َُّه ْم آَ َمنُوا)
س ُام ُه ْم
َوإِ َذا َرأَيْػتَػ ُه ْم تُػ ْع ِجبُ َ
كأْ
َج َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َوإِ ْف يَػ ُقولُوا تَ ْس َم ْع لِ َق ْولِ ِه ْم
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َوإِ ْف يػَ ُقولُوا)

ب ُم َسن ََّدةٌ
َكأَنػ َُّه ْم ُخ ُش ٌ
ب) سكوف الضم زاد رضا حال
الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف  :و(خ ْش ٌ

[ ُخ ْشب  :قنبل وأبو عمرو والكسائي ] [ ُخ ُشب :الباقوف]

(خ ْشب)
قالوف بسكوف ميم اعبمع وضم الشٌن ( ُخ ُشب) ٍب أبو عمرو قرأ بسكوف الشٌن ُ
(خ ْشب) وأماؿ (مسندة) وقفا
ٍب الكسائي قرأ بسكوف الشٌن ُ
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(خ ْشب)
ٍب قالوف بالصلة وضم الشٌن ( ُخ ُشب) واندرج معو البزي وأبو جعفر ٍب قنبل بالصلة وقرأ بسكوف الشٌن ُ
ص ْي َح ٍة َعلَْي ِه ْم
سبُو َف ُك َّل َ
يَ ْح َ
َِ
ػيهم  :ضب ػػزة
ْ
[وبسػػبوف  :نػػافع واب ػػن كثػػًن وأبػػو عم ػػرو والكسػػائي ويعقػػوب وخل ػػف العاشػػر ] [ َْوب َسػػبوف  :الب ػػاقوف][ علػ ُ
ويعقوب ] [علي ِهم  :الباقوف]
(وب ِسبوف) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو والكسائي وخلف العاشر
قالوف بكسر السٌن َْ
ٍب يعقوب وبكسر السٌن َ ِ
(عليهم) بضم اؽباء وصال ووقفا
ْ
(وبسبوف) وقرأ ُ
(وب َسبوف) وكسر ىاء (علي ِهم) واندرج معو عاصم وأبو جعفر
ٍب ابن عامر بفتح السٌن َْ
(عليهم) بضم اؽباء وصال ووقفا
ٍب ضبزة بفتح السٌن َْ
(وب َسبوف) وقرأ ُ

اح َذ ْرُه ْم
ُه ُم ال َْع ُد ُّو فَ ْ
قالوف
قَاتَػلَ ُه ُم اللَّهُ
قالوف
أَنَّى يُػ ْؤفَ ُكو َف (ٗ)

قالوف ٍب ورش على فتح (أَن) وأبدؿ اؽبمزة واوا (يوفكوف) واندرج معو أبو جعفر والسوسي
ٍب ورش بالتقليل ُب (أَن) وأبدؿ اؽبمزة واوا (يوفكوف)

ََن) وقرأ بإثبات اؽبمزة (يؤفكوف)
ٍب دوري قلل (أ َّ
ََن) ووقف حبذؼ اؽبمزة ُب ( يُوفَ ُكو َف) واندرج معو الكسائي و خلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ (أ َّ
وإِذَا قِيل لَهم تَػعالَوا يستػغْ ِفر لَ ُكم رس ُ ِ
صدُّو َف َو ُه ْم ُم ْستَ ْكبِ ُرو َف (٘)
وس ُه ْم َوَرأَيْػتَػ ُه ْم يَ ُ
وؿ اللَّه ل ََّوْوا ُرءُ َ
َ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ُ
َ
(لوَوا) إلفي
الشاطبية ُب آّادلة إىل سورة من ف  :وخف َ

[لََوْوا  :نافع وروح] [ لََّوْوا  :الباقوف] [ قيل  :باإلمشاـ  :ىشاـ والكسائي ورويس] [ قيل  :والباقوف بالياء اػبالصة]

(لوْوا) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو روح
قالوف بتخفيف الواو اؼبفتوحة َ

(لوَوا) مع (ٖ) البدؿ (رءوسهم) وترقيق الراء (مستكِبوف)
ٍب ورش بالتخفيف للواو اؼبفتوحة َ
(لوْوا) وبإدغاـ الراء بالالـ (يَ ْستَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم) خبلف عنو
ٍب دوري قرأ بالتشديد الواو اؼبفتوحة َّ
(لوْوا) بػدوف إدغػاـ ُب الػراء بػالالـ (يَ ْسػتَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْػم) الوجػو الثػاين لػو وانػدرج معػو ابػن
ٍب دوري قرأ بالتشديد الواو اؼبفتوحة َّ
ذكواف وعاصم وخلف العاشر
(لوْوا) وبالصلة
ٍب قالوف بتخفيف الواو اؼبفتوحة َ

ٍب ابن كثًن قرأ بالتشديد الواو اؼبفتوحة (ل َّوْوا) وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ِ
يل َؽبُ ْم) مع (ٖ) أوجو اؼبدود وبإدغاـ الراء بالالـ (يَ ْستَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ (ق َ
ٍب ىشاـ بإمشاـ (قيل) واندرج معو الكسائي ورويس
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ِ
َن يَػ ْغ ِف َر اللَّهُ ل َُه ْم
َستَػ ْغ َف ْر َ
َس َوآءٌ َعلَْي ِه ْم أ ْ
َم تَ ْستَػ ْغف ْر ل َُه ْم ل ْ
ت ل َُه ْم أ َْـ ل ْ
[عليهم  :ضبزة ويعقوب][علي ِهم  :الباقوف][تستغفر ؽبم :للبصري باإلدغاـ خبلف عن الدوري]
ُ

قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وأدغم الراء بالالـ (تَ ْستَػ ْغ ِف ْر َؽبُ ْم) خبلف عن الدوري
ت)و( َؽبُ ْم أ َْـ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َستَػ ْغ َف ْر َ
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل بالصلة وعلى قصرىا ُب ( َعلَْي ِه ْم أ ْ
ت)و( َؽبُ ْم أ َْـ)
َستَػ ْغ َف ْر َ
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل بالصلة وعلى توسطها ُب ( َعلَْي ِه ْم أ ْ
(عليهم)
ٍب يعقوب على توسط اؼبتصل وقرأ بضم اؽباء ُ

يغفر )
َستَػ ْغ َف ْر َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى طوؿ الصلة ُب ( َعلَْي ِه ْم أ ْ
ت)و( َؽبُ ْم أ َْـ) وبرتقيق الراء (لن َ

ت)و( َؽبُ ْم أ َْـ)
َستَػ ْغ َف ْر َ
(عليهم) وبالتحقيق ُب ( َعلَْي ِه ْم أ ْ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبضم اؽباء ُ

ت)و( َؽبُ ْم أ َْـ)
َستَػ ْغ َف ْر َ
(عليهم) وبالسكت ُب ( َعلَْي ِه ْم أ ْ
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبضم اؽباء ُ
ِِ
ِ
ين ()ٙ
إِ َّف اللَّهَ ََل يَػ ْهدي الْ َق ْو َـ الْ َفاسق َ
قالوف
ُهم الَّ ِذين يَػ ُقولُو َف ََل تُػ ْن ِف ُقوا َعلَى َم ْن ِع ْن َد ر ُس ِ
وؿ اللَّ ِه َحتَّى يَػ ْنػ َفضُّوا
َ
ُ َ
قالوف
ِِ
ات و ْاَِر ِ ِ
ولِلَّ ِه َخزآئِن َّ ِ
ين ََل يَػ ْف َق ُهو َف ()ٚ
الس َم َاو َ ْ
ض َولَك َّن ال ُْمنَافق َ
َ ُ
َ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج اعبميع إَل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (اْلرض)
َع ُّز ِم ْنػ َها ْاَِ َذ َّؿ
يَػ ُقولُو َف لَئِ ْن َر َج ْعنَا إِلَى ال َْم ِدينَ ِة لَيُ ْخ ِر َج َّن ْاِ َ
قالوف
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلعز) ووقف بالنقل ُب (اْلذؿ)
ٍب ورش بالنقل ُب (اْلعز) وبالنقل ُب (اْلذؿ)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلعز) ووقف بالنقل وبالسكت ُب (اْلذؿ)
ِِ
ِ
ولِلَّ ِه ال ِْع َّزةُ ولِرسولِ ِه ولِل ِ ِ
ين ََل يَػ ْعلَ ُمو َف ()ٛ
ين َولَك َّن ال ُْمنَافق َ
ْم ْؤمن َ
ََُ َ ُ
َ
قالوف ثم ورش بإبداؿ اؽبمزة واوا (للمومنٌن) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
َّ ِ
ين آ ََمنُوا ََل تُػ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوََل أ َْوََل ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب (تػُ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب (تُػ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم)

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) البدؿ (آمنوا) وطوؿ الصلة ُب (تُػ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (تُػ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم)

ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (تُػ ْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم)
ك هم الْ َخ ِ
ومن يػ ْفعل ذَلِ َ ِ
اس ُرو َف ()ٜ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
ََ ْ َ َ ْ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبرتقيق الراء ُب (اػباسروف)
(وَم ْن يػَ ْف َع ْل)
ٍب أبو اغبارث على توسط اؼبتصل وأدغم الالـ بالذاؿ (يفعل ذلك) ٍب خلف بال غنة ُب َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َج ٍػل قَ ِري ٍ
َص َّػد َؽ َوأَ ُك ْػن
ت فَػيَػ ُق َ
ػَ فَأ َّ
ػوؿ َر ّْ
َحػ َد ُك ُم ال َْم ْػو ُ
ب لَ ْػوَّل أَخ َّْرتَنػي إِلَػى أ َ
َوأَنْف ُقوا م ْن َما َرَزقػْنَا ُك ْم م ْن قَػ ْب ِل أَ ْف يَأْت َي أ َ
ِمن َّ ِ ِ
ين (ٓٔ)
الصالح َ
َ
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف ( :أكوف) بواو وانصبوا اعبزـ حفال
[ وأكوف  :أبو عمرو ] [ أكن  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وزاد واوا بعد الكاؼ ونصب النوف (وأكو َف)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وزاد واوا بعد الكاؼ ونصب النوف (وأكو َف)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ياٌب)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ياٌب) وزاد واوا بعد الكاؼ ونصب النوف (وأكو َف)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (أف يأٌب)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ياٌب)
َن يُػ َؤخ َّ
َجلُ َها
سا إِ َذا َجآ َء أ َ
َول ْ َ
ّْر اللهُ نَػ ْف ً

[جػػا أجله ػػا  :ق ػػالوف والب ػػزي والبص ػػري ][ ج ػػاء اجله ػػا بالتس ػػهيل ورش وقنب ػػل وأب ػػو جعف ػػر ورويس][جاءآجله ػػا  :باؼب ػػد
حركتاف  :ورش وقنبل ] [ جاء أجلها  :بالتحقيق  :الباقوف]

قالوف أسقط إحدى اؽبمزتٌن على القصر واؼبد واندرج معو البزي وأبو عمرو
ٍب قنبل قرأ بتسهيل اؽبمزة الثانية ولو اؼبد حركتاف
ٍب ىشاـ بتحقيق اؽبمزتٌن على توسط اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ (جآء) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
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ٍب خالد أماؿ (جآء) على طوؿ اؼبتصل

ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (يوخر) وبالنقل ُب (نػَ ْف َسا ِف اِذَا) وعلى طوؿ اؼبتصل

ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا (يوخر) وبالتحقيق ُب (ن ْفساً إذَا) وعلى توسط اؼبتصل وليس للسوسي فيها شيئا

ٍب خلف بال غنة ُب ( َولَ ْن يػُ َؤ ّْخَر) وبالتحقيق ُب (نػَ ْف ًسا إِذَا) وأماؿ (جآء) على طوؿ اؼبتصل

ٍب خلف بال غنة ُب ( َولَ ْن يػُ َؤ ّْخَر) وبالسكت ُب (نػَ ْف ًسا إِذَا) وأماؿ (جآء) على طوؿ اؼبتصل

َواللَّهُ َخبِ ٌير بِ َما تَػ ْع َملُو َف (ٔٔ)

الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف ( :دبا يعملوف) صف

[دبا يعملوف  :شعبة ] [ دبا تعملوف  :الباقوف]
قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تَػ ْع َملُو َف) ٍب شعبة قرأ بياء الغيبة (يعملوف)
ٍب ورش قرأ بتاء اػبطاب (تَػ ْع َملُو َف) وبرتقيق الراء (خبًن)

سورة التغابن
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

ِِ ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاِ َْر ِ
ض
سبّْ ُح للَّه َما في َّ َ َ
يُ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اْلرض) واندرج معو ضبزة بوجو وقفا ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
اغبَ ْم ُد
ك َولَوُ ْ
لَوُ الْ ُم ْل ُ

قالوف

َو ُه َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (ٔ)

وىو  :الباقوف]
ْ
[وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ ُ
(وىو)
قالوف بسكوف اؽباء ْ

(وىو) وتوسط اللٌن (شيء) ٍب الطوؿ ُب (شيء) ورقق راء (قدير) وصال
ٍب ورش بضم اؽباء ُ
(وىو)
ٍب ابن كثًن بضم اؽباء ُ

ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِم ْن ُك ْم َكافِ ٌر َوِم ْن ُك ْم ُم ْؤِم ٌن
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خالد وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا (مومن)
ٍب خلف بال غنة ُب ( َكافٌِر َوِمْن ُك ْم) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا (مومن)
ٍب ورش برتقيق الراء (كافر) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (مومن)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (مومن)
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ٍب السوسي باإلدغاـ الكامل القاؼ بالكاؼ ُب (خلقكم) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (مومن)
واللَّهُ بِما تَػ ْعملُو َف ب ِ
ص ٌير (ٕ)
َ َ َ
َ
قالوف ورقق الراء وصال ورش
َخلَ َق َّ ِ
ص َوَرُك ْم
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
الس َم َاوات َو ْاِ َْر َ
س َن ُ
ْح ّْق َو َ
ض بِال َ
َح َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
وإِلَي ِه الْم ِ
ص ُير (ٖ)
َ ْ َ
قالوف ورقق الراء وصال ورش
ِ
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض َويَػ ْعلَ ُم َما تُ ِس ُّرو َف َوَما تُػ ْعلِنُو َف
يَػ ْعلَ ُم َما في َّ َ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اْلرض) وترقيق راء (تسروف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم (يعلم ما) معا
واللَّهُ َعلِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر (ٗ)
ات ُّ
ٌ
َ
قالوف
ِ
اؿ أَم ِرِهم ولَهم ع َذ ِ
َّ ِ
أَل ِ
يم (٘)
ين َك َف ُروا م ْن قَػ ْب ُل فَ َذاقُوا َوبَ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ْ
َم يَأْت ُك ْم نَػبَأُ الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
(عذاب أليم) والتحقيق اندرج مع قالوف
ٍب ضبزة وقف بالنقل على
ٌ
(عذاب أليم)
ٍب خلف وقف بالسكت على
ٌ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن

(عذاب أليم)
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتكم) وبالنقل ُب
ٌ

(عذاب أليم)
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتكم) وبالتحقيق ُب
ٌ

(عذاب أليم)
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ياتكم) وبالتحقيق ُب
ٌ
ت تَأْتِي ِهم رسلُهم بِالْبػيّْػنَ ِ
ش ٌر يَػ ْه ُدونَػنَا فَ َك َف ُروا َوتَػ َولَّ ْوا
ات فَػ َقالُوآ أَبَ َ
ك بِأَنَّهُ َكانَ ْ
َذلِ َ
ْ ُُ ُ ْ َ
[ ُر ْسلُهم  :أبو عمرو ] [ ُر ُسلُهم  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (أَبَ َشٌر يػَ ْه ُدونػَنَا)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب (أَبَ َشٌر يػَ ْه ُدونػَنَا)

(رسلهم)
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وبسكوف السٌن ُب ْ

(رسلهم)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبسكوف السٌن ُب ْ
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ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب أبو جعفر بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تاتيهم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تاتيهم)
(رسلُ ُهم)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تاتيهم) وقرأ بسكوف السٌن ْ

استَػغْنَى اللَّهُ
َو ْ
قالوف
َواللَّهُ غَنِ ّّي َح ِمي ٌد ()ٙ
قالوف
َّ ِ
َن يُػ ْبػ َعثُوا
ين َك َف ُروآ أَ ْف ل ْ
َز َع َم الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل ٍب ورش علػى طػوؿ اؼبنفصػل ٍب خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل وبػال
غنة ُب (لَ ْن يػُْبػ َعثُوا)
قُ ْل بَػلَى َوَربّْي لَتُْبػ َعثُ َّن ثُ َّم لَتُػنَبَّػ ُؤ َّف بِ َما َع ِملْتُ ْم
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (بلى) ٍب خلف باإلمالة ُب (بلى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ك َعلَى اللَّ ِه يَ ِس ٌير ()ٚ
َوذَلِ َ
قالوف ورقق الراء وصال ورش
فَآ َِمنُوا بِاللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه َوالنُّوِر الَّ ِذي~ أَنْػ َزلْنَا
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ (آمنوا) واندرج معو ضبزة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
َواللَّهُ بِ َما تَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير ()ٛ

قالوف ورقق الراء وصال ورش
ِ ِ
ْج ْم ِع
يَػ ْو َـ يَ ْج َم ُع ُك ْم ليَػ ْوـ ال َ
[قبمعكم  :يعقوب] [ هبمعكم  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب يعقوب قرأ بنوف العظمة (يوـ قبمعكم)
ك يَػ ْو ُـ التَّػغَابُ ِن
ذَلِ َ
قالوف
َّات تَج ِري ِمن تَحتِها ْاَِنْػه ِ ِ
ومن يػ ْؤِمن بِاللَّ ِه ويػ ْعمل صالِحا ي َك ّْفر َع ْنهُ سيّْئَاتِِه وي ْد ِخلْهُ جن ٍ
ين فِ َيهآ أَبَ ًدا
ْ َْ
ْ
َ
َ َُ
ََ ْ ُ ْ
ََ َ ْ َ ً ُ ْ
ار َخالد َ
َُ
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[ نكفر  ،ندخلو  :نافع وابن عامر وأبو جعفر ] [ يكفر  ،يدخلو  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بنوف العظمة ُب (نكفر) و(ندخلو)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بنوف العظمة ُب (نكفر) و(ندخلو) ومعو ابن عامر
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء (عنو) وقرأ بياء الغيبة (يكفر)و(يدخلو)
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وبياء الغيبة (يكفر)و(يدخلو) وبدوف صلة اؽباء واندرج معو يعقوب
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبياء الغيبة (يكفر)و(يدخلو) واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وعلى التحقيق ُب (اْلهنار) وبياء الغيبة (يكفر)و(يدخلو)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلهنار) وبياء الغيبة (يكفر)و(يدخلو)
ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل ق ػرأ بن ػوف العظمػػة (نكفػػر) و(ندخلػػو) ومػػع (ٖ) البػػدؿ ُب (سػػيئاتو) وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا ُب
(يومن) وبالنقل ُب ُب (اَلَهنار)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل و(بالياء) للغيبة (يكفر) و(يدخلو) وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن)
ٍب خل ػػف عل ػػى ط ػػوؿ اؼبنفص ػػل وبالس ػػكت ُب (اْلهن ػػار) وب ػػال غن ػػة ُب (وم ػػن يػؤِمن)و(ص ػ ِ
ػاغبًا يُ َك ّْف ػ ْػر) وبالي ػػاء (يكف ػػر)
َ َ ْ ُْ ْ َ
و(يدخلو)
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ بنوف العظمة (نكفر) و(ندخلو) وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن)
ِ
يم ()ٜ
َذلِ َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
قالوف
ِِ
َّ ِ
ين فِ َيها
ين َك َف ُروا َوَك َّذبُوا بِآَيَاتِنَآ أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
اب النَّا ِر َخالد َ
َوالذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب دوري على قصػر اؼبنفصػل وإمالػة (النػار) ٍب قػالوف علػى توسػط اؼبنفصػل ٍب دوري أيب عمػرو
على توسط اؼبنفصل وإمالة (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (النار) وقصر البدؿ (بِآَيَاتِنَآ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح (النار)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع توسط وطوؿ البدؿ (بِآَيَاتِنَآ) وقلل (النار)
وبِْئس الْم ِ
ص ُير (ٓٔ)
َ َ َ
قالوف ٍب ورش قرأ (بيس) واندرج معو السوسي وأبو جعفر ورقق الراء وصال ورش (اؼبصًن)
مآ أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إََِّل بِِإ ْذ ِف اللَّ ِه
َ َ َ ْ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (م ِ
صيبَ ِة ِف اََِّل)
ُ
صيب ٍة إََِّل) ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (م ِ
ِ
صيبَ ٍة إََِّل)
ُ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( ُم َ
ِ
ِ
َوَم ْن يُػ ْؤم ْن بِاللَّ ِه يَػ ْهد قَػلْبَهُ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
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ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (يومن) واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا
(وَم ْن يػُ ْؤِم ْن)
ٍب خلف بال غنة ُب َ
ٍ ِ
ِ
يم (ٔٔ)
َواللَّهُ ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
قالوف واندرج اعبميع إَل

ٍب ورش مع وجهي اللٌن بالتوسط والطوؿ ُب (شيء)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
ِ
ِ
وؿ
الر ُس َ
يعوا َّ
يعوا اللَّهَ َوأَط ُ
َوأَط ُ
قالوف
ِ
ِ
َّ
ين (ٕٔ)
فَِإ ْف تَػ َول ْيتُ ْم فَِإنَّ َما َعلَى َر ُسولنَا الْبَ ًَلغُ ال ُْمب ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اللَّهُ َّل إِلَهَ إََِّل ُه َو
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الواو بالواو (ىو وعلى اهلل )َو َعلَى اللَّ ِه فَػلْيَتَػ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َف (ٖٔ)
قالوف ثم ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنوف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وه ْم
اح َذ ُر ُ
ين آ ََمنُوا إِ َّف م ْن أَ ْزَواج ُك ْم َوأ َْوََلد ُك ْم َع ُد ِّوا لَ ُك ْم فَ ْ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
(منَ زواجكم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ (آمنوا) وبالنقل ُب َ
(من أزواجكم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ْ

(من أزواجكم)
ٍب خلف بالسكت ُب ْ

(منَ زواجكم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا) وبالنقل ُب َ
وإِ ْف تَػع ُفوا وتَص َفحوا وتَػغْ ِفروا فَِإ َّف اللَّه غَ ُف ِ
يم (ٗٔ)
َ ٌ
ور َرح ٌ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء (وتغفروا)
إِنَّ َمآ أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََل ُد ُك ْم فِ ْتػنَةٌ
قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل ٍب قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وبالصػػلة ٍب قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل ٍب الكسػػائي علػػى
توسػػط اؼبنفصػػل وأمػػاؿ (فتنػػة ) وقفػا ٍب قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وبالصػػلة ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو
ضبزة
ِ
ِ
يم (٘ٔ)
َواللَّهُ ع ْن َد ُ~ أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
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قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِ
يعوا َوأَنْ ِف ُقوا َخ ْيػ ًرا َِِنْػ ُف ِس ُك ْم
استَيَ ْعتُ ْم َو ْ
فَاتَّػ ُقوا اللَّهَ َما ْ
اس َم ُعوا َوأَط ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم خلف بالوجو الثاين بإبداؿ اؽبمزة ياء (ليانفسكم)
ٍب ورش برتقيق راء (خًنا) ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف ()ٔٙ
َوَم ْن يُو َؽ ُش َّح نَػ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ثم ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد
وؽ)
(وَم ْن يُ َ
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب َ
ضِ
اع ْفهُ لَ ُك ْم َويَػغْ ِف ْر لَ ُك ْم
سنًا يُ َ
ضوا اللَّهَ قَػ ْر ً
إِ ْف تُػ ْق ِر ُ
ضا َح َ
الشاطبية ُب البقرة ( :يض ِ
اع َفوُ) ارفع ُب اغبديد وىا ىنا ظبا شكره والعٌن ُب الكل ثقال
َُ
ٍ
مضعفة
كما دار واقصر مع
الدرة ( :يضاعفو) انصب حز  ،وشدده كيف جا إذاً حم
الطيبة  :وارفع شفا حزـ حال يضاعفو معا وثقلو وبابو ثوى كس دف
[ يض ّْع ْفو  :ابن كثًن وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ][ يض ِ
اع ْفو :الباقوف]
َُ
َُ
قػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع وقػرأ بإثبػػات الػػف بعػػد الضػػاد وخفػػف العػػٌن مكسػػورة (يضػ ِ
ػاع ْفو) وانػػدرج معػػو ورش والػػدوري
َُ
بوجو عدـ اإلدغاـ وعاصم والكسائي وخلف العاشر وخالد
ٍب أبو عمرو قرأ (يض ِ
اع ْفو) وأدغم الراء بالالـ (ويغفر لكم) بوجو خبلف عن الدوري
َُ
ٍب قالوف قرأ (يض ِ
اع ْفو) وبالصلة
َُ
ض ّْع ْفوُ) مع الصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن قرأ حذؼ اْللف بعد الضاد وشدد العٌن ُب (يُ َ

ض ّْع ْفوُ) واندرج معو يعقوب
ٍب ابن عامر قرأ حذؼ اْللف بعد الضاد وشدد العٌن ُب (يُ َ
اع ْفو) وقرأ (يض ِ
ٍب خلف بال غنة ُب (حسنًا ي ِ
اع ْفوُ)
َُ
ََ َُ
ض ُ
واللَّه َش ُك ِ
يم ()ٔٚ
َ ُ
ٌ
ور َحل ٌ
قالوف
ادةِ الْع ِزيز ال ِ
َعالِ ُم الْغَْي ِ
َ َو َّ
يم ()ٔٛ
الش َه َ َ ُ َ
ْحك ُ
قالوف

سورة اليًلؽ
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
يآ أَيػُّها النَّبِ ُّي إِذَا طَلَّ ْقتُم النّْساء فَيَلّْ ُق ُ ِ ِ ِ
صوا ال ِْع َّدةَ
وه َّن لعدَّت ِه َّن َوأ ْ
َ َ
َح ُ
ُ ََ

قالوف على قصر اؼبنفصل وأثبت نبزة (النيبء إذأ ) وقرأ بتسهيل الثانية ولو أيضا أبدؿ الثانية واوا
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ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بإثبات نبزة (النيبء إذأ ) وقرأ بتسهيل الثانية ولو أيضا أبدؿ الثانية واوا
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة (النيب) واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة (النيب) وأماؿ العدة وقفا
ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وق ػرأ بإثبػػات نبػػزة (النػػيبء إذأ ) وق ػرأ بتسػػهيل الثانيػػة ولػػو أيضػػا أبػػدؿ الثانيػػة واوا وغلػػظ َلـ
(طلقتم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة (النيب)
َواتَّػ ُقوا اللَّهَ َربَّ ُك ْم
قالوف
ََل تُ ْخ ِرجوه َّن ِمن بػيوتِ ِه َّن وََل ي ْخرجن إِّّل أَ ْف يأْتِين بَِف ِ
ش ٍة ُمبَػيّْػنَ ٍة
اح َ
ُ ُ ْ ُُ
َ َ
َ َ ُْ َ
[بػُيُوِتن  :بضم الباء  :ورش وأبو عمرو وابن عامر وحفػص وأبػو جعفػر ويعقػوب][ بِيُػوِتن  :البػاقوف][ ُمبًػيَّػنَػة :ابػن كثػًن
وشعبة ][ ُمبَػيّْػنَة  :الباقوف]
ِ ِِ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ ّْ َ
قالوف كسر الباء ُب (بيُوِت َّن) وعلى قصر اؼبنفصل وكسر الياء ُب ُ
ٍب ابن كثًن فتح الياء ُب (مبػ ٍ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ َّ
ُ َ َّ
ٌن َِة) وعلى قصر اؼبنفصل وفتح الياء ُب ُ
ِ ِِ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ ّْ َ
ٍب قالوف كسر الباء ُب (بيُوِت َّن) وعلى توسط اؼبنفصل وكسر الياء ُب ُ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ َّ
ٍب شعبة كسر الباء ُب (بيوِتن) وعلى توسط اؼبنفصل وبفتح الياء ُب ُ
(مبَػيّْػنَ ٍة) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي كسر الباء ُب (بيوِتن) وعلى توسط اؼبنفصل وكسر الياء وأماؽبا وقفا ُ
ِِ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ ّْ َ
ٍب ورش ضم الباء ُب (بػُيُوِت َّن) وعلى طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتٌن) وكسر الياء ُب ُ
ِِ
ٌن َِةٍ) واندرج معو يعقوب
(مبَػ ّْ َ
ٍب دوري قرأ بضم الباء (بػُيُوِت َّن) على قصر اؼبنفصل وكسر الياء ُب ُ
ٍب السوسي قرأ بضم الباء (بػُيُوِتِِ َّن) على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتٌن) واندرج معو أبو جعفر
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم الباء (بػُيُوِتِِ َّن) واندرج معو ابن عامر وحفص
ِِ
ِ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ ّْ َ
ٍب خلف بضم الباء ُب (بػُيُوِت َّن) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (أَ ْف يَأْت َ
ٌن)وكسر الياء ُب ُ
ِِ
ِ
ٌن َِةٍ)
(مبَػ ّْ َ
ٍب خالد بضم الباء ُب (بػُيُوِت َّن ) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب (أَ ْف يَأْت َ
ٌن) وكسر الياء ُب ُ
ود اللَّ ِه
َوتِل َ
ْك ُح ُد ُ
قالوف

ومن يػتػع َّد ح ُد َ َّ ِ
سهُ
َ َ ْ ََ َ ُ
ود الله فَػ َق ْد ظَلَ َم نَػ ْف َ
[ فق ْد ظلم  :أدغم أبو عمرو وورش وابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العاشر ][ فق ْد ظلم  :أظهر الباقوف]
قالوف أظهر الداؿ عند الظاء ((فَػ َق ْد ظَلَ َم) واندرج معو ابن كثًن وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ٍب ورش أدغم الداؿ بالظاء وتغليظ الالـ (فَػ َقظَّلَ َم)
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ٍب أبو عمرو أدغم الداؿ بالظاء (فَػ َقظَّلَ َم) واندرج معو ابن عامر وخالد والكسائي وخلف العاشر

(وَم ْن يػَتَػ َعدَّ)
ٍب خلف باإلدغاـ (فَػ َقظَّلَ َم) وبال غنة ُب َ
ك أ َْم ًرا (ٔ)
ََل تَ ْد ِري ل ََع َّل اللَّهَ يُ ْح ِد ُ
ث بَػ ْع َد ذَلِ َ
قالوف
ٍ ِ
ٍ
فَِإذَا بػلَ ْغن أَجلَه َّن فَأَم ِس ُكوه َّن بِمعر ٍ
ِ
وؼ أ َْو فَا ِرقُ ُ ِ
يموا َّ
ادةَ لِلَّ ِه
الش َه َ
َ َ َ ُ ْ
وه َّن ب َم ْع ُروؼ َوأَ ْش ِه ُدوا ذَ َو ْي َع ْدؿ م ْن ُك ْم َوأَق ُ
ُ َ ُْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وؼ وأَ ْش ِه ُدوا) وبالتحقيق ُب ِ(دبعر ٍ
ِ ٍ
وؼ أ َْو)
ٍب خلف بال غنة (دبَْعُر َ
َْ ُ
ٍب ورش وبالنقل ُب ِ(دبعر ٍ
وؼ أ َْو)
َْ ُ
ٍب خلف بالسكت ُب ِ(دبعر ٍ
وؼ أ َْو)
َْ ُ
ظ بِ ِه من َكا َف يػ ْؤِمن بِاللَّ ِه والْيػوِـ ْاّل ِ
ِ
َخ ِر
ذَل ُك ْم يُ َ
وع ُ َ ْ
َ َْ
ُ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب ضبزة ووقف بالنقل والسكت ُب (اآلخر)
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن) مع (ٖ) البدؿ ُب (اآلخر)
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن) وحقق ُب (اآلخر)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يومن)
َوَم ْن يَػت َِّق اللَّهَ يَ ْج َع ْل لَهُ َم ْخ َر ًجا (ٕ)

(وَم ْن يػَت َِّق)
قالوف ٍب خلف بال غنة َ
ِ
َ
َويَػ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ََل يَ ْحتَس ُ
(ويػَْرُزقْوُ)
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب َ
َوَم ْن يَػتَػ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَػ ُه َو َح ْسبُهُ
فهو  :الباقوف]
ْ
[فهو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ][ ُ

(فهو) وبال غنة ُب ( َوَم ْن يػَتَػ َوَّك ْل)
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ
(فهو) ٍب خلف بضم اؽباء ُ
(فهو) ٍب ورش بضم اؽباء ُ
إِ َّف اللَّه بالِ ُغ أَم ِرِ
ََ ْ
و(بالغ) َلتنوين مع خفض (أمره) غبفص
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف :
َ
[بَالِ ُغ أ َْم ِرهِ  :حفص ][ بَالِ ٌغ أ َْمَرهُ  :الباقوف]
قالوف قرأ بتنوين الغٌن ونصب الراء (بَالِ ٌغ أ َْمَرهُ) واندرج اعبميع إَل
ثم ورش بالنقل وقرأ بالتنوين للغٌن والنصب للراء (بَالِ ُغ َف اَْمَرهُ)
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ٍب خلف بالسكت وقرأ بالتنوين للغٌن والنصب للراء (بَالِ ٌغ أ َْمَرهُ)
ثم حفص ضم الغٌن وكسر الراء (بَالِ ُغ أ َْم ِرهِ)
قَ ْد َج َع َل اللَّهُ لِ ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا (ٖ)
[قجعل :أدغم أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر ][ ق ْد جعل :باإلظهار  :الباقوف]
َّ
قالوف باإلظهار للداؿ عند اعبيم (ق ْد جعل)
ٍب ورش باإلظهار للداؿ عند اعبيم (ق ْد جعل) على توسط اللٌن (شيء) ٍب ورش على الطوؿ ُب (شيء)
قجعل) واندرج معو ىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب أبو عمرو أدغم الداؿ ُب اعبيم ( َّ
قجعل) وبالسكت ُب (شيء)
ٍب ضبزة باإلدغاـ ُب ( َّ
و َّ ِ ِ ِ
ِ
يض ِمن نِسآئِ ُكم إِ ِف ارتَػبتُم فَ ِع َّدتُػه َّن ثًََلثَةُ أَ ْشه ٍر و َّ ِ
ض َن
َم يَ ِح ْ
ُ
الآلئي ل ْ
الآلئي يَئ ْس َن م َن ال َْمح ِ ْ َ ْ ْ ْ ْ
ُ َ
َ
[ الآلئي  :ابن عامر وعاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر ووقف ضبزة بتسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر] [والآلي :مدا
مشػبعا :الػػآلء :بالتسػػهيل مػػع اؼبػػد والقصػػر (ٖ) وصػال ووقفػػا :البػػزي وأبػػو عمػػرو وؽبمػػا وقفػا إبػػداؿ اؽبمػػزة يػػاء سػػاكنة مػػع
إشػػباع اؼبػػد (وَل إدغػػاـ ؽبمػػا مػػن طريػػق اغبػػرز ُب (الآلئػػي يئسػػن) بػػل مػػن طري ػق النشػػر وؽبمػػا تسػػهيلها بػػالروـ مػػع اؼبػػد
والقصر][ الآلء  :بالتسهيل مع اؼبد والقصر وصال  :ورش وأبو جعفر وؽبما وقفا (ٖ) أوجو إبداؿ اؽبمزة ياء ساكنة مػع
إشػػباع اؼبػػد  ،وؽبمػػا وقفػػا أيضػػا تسػػهيلها بػػالروـ مػػع اؼبػػد والقصػػر][ قػػالوف وقنبػػل ويعقػػوب وحبػػذؼ اليػػاء الػػيت بعػػد اؽبمػػزة
وربقيق اؽبمزة وصال ووقفا ][ٖ أوجو وقفا لورش وأيب جعفر والبزي وأيب عمرو][ضبزة وقفا وجهٌن]
قالوف قرأ حبذؼ الياء وصال ووقفا ومده مدا متصال (والآلء) معا وعلى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معػو
يعقوب
ٍب قػػالوف قػرأ حبػػذؼ اليػػاء وصػػال ووقفػػا ومػػده مػػدا متصػػال (والػػآلء) معػػا وبالصػػلة وعلػػى قصػرىا ُب (نِ َسػػائِ ُك ْم إِ ِف) وعلػػى
توسط اؼبتصل واندرج معو قنبل
ٍب قػالوف قػرأ حبػذؼ اليػػاء وصػال ووقفػػا ومػده مػػدا متصػال (والػػآلء) معػا وبالصػػلة وعلػى توسػػطها ُب (نِ َسػائِ ُك ْم إِ ِف) وعلػػى
توسط اؼبتصل
ٍب ورش ق ػرأ حبػػذؼ اليػػاء وس ػػهل اؽبمػػزة مػػع اؼبػػد والقص ػػر ُب (والػػآلء) معػػا وعلػػى ط ػػوؿ اؼبتصػػل وعلػػى طػػوؿ الص ػػلة ُب
(نِ َسائِ ُك ْم إِ ِف)

ٍب البزي قرأ حبذؼ الياء وسهل اؽبمزة مع التوسط والقصر ُب (والآلء) معا وبالصلة وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو أبو
جعفر
ٍب أبػػو عمػػرو ق ػرأ حبػػذؼ اليػػاء وسػػهل اؽبمػػزة مػػع التوسػػط والقصػػر ُب (والػػآلء) معػػا وبسػػكوف مػػيم اعبمػػع وعلػػى توس ػط
اؼبتصل
ٍب البزي إبداؽبا مع اؼبد اؼبشبع (مد كلمي ـبفف) وبالصلة وعلى توسط اؼبتصل
ٍب أبو عمرو إبداؽبا مع اؼبد اؼبشبع (مد كلمي ـبفف) وبسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل
ٍب ابن عامر بالتحقيق للهمزة وأثبت الياء مدا مشبعا (الآلئي) واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
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ٍب خلف بالتحقيق للهمزة وأثبت الياء مدا مشبعا (الآلئي) وعلى طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب (نِ َسائِ ُك ْم إِ ِف) وبال غنة ُب
(أَ ْش ُه ٍر َو َّ
الآلئِي)
ٍب خػالد بػػالتحقيق للهمػػزة وأثبػػت اليػاء مػػدا مشػػبعا (الآلئػػي) وعلػػى طػوؿ اؼبتصػػل وبػػالتحقيق ُب (نِ َسػػائِ ُك ْم إِ ِف) وبغنػػة ُب
(أَ ْش ُه ٍر َو َّ
الآلئِي)
ٍب خلف بالتحقيق للهمزة وأثبت الياء مدا مشبعا (الآلئي) وعلى طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (نِ َسائِ ُك ْم إِ ِف) وبال غنة ُب
(أَ ْش ُه ٍر َو َّ
الآلئِي)

[ٖ أوجو  :التسهيل مع اؼبد والقصر واإلبداؿ ياء مع اؼبد اؼبشػبع وقفػا  :لػورش والبػزي وأيب عمػرو وأيب جعفػر][ وجهػاف
وقفا تسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر غبمزة] وكل على أصلو باؼبد .
َحم ِ
ض ْع َن َح ْملَ ُه َّن
َوأ َ
َجلُ ُه َّن أَ ْف يَ َ
ُوَل ُ
اؿ أ َ
ت ا ِْ ْ َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش بالنقل ُب (اَْلَ ْضبَ ِاؿ)

ض ْع َن)
ٍب خلف بالسكت ُب (اْْل ْ
َضبَ ِاؿ) وبال غنة ُب (أَ ْف يَ َ
ض ْع َن)
ٍب خالد بالسكت ُب (اْْل ْ
َضبَ ِاؿ) وغنة ُب (أَ ْف يَ َ
َوَم ْن يَػت َِّق اللَّهَ يَ ْج َع ْل لَهُ ِم ْن أ َْم ِرِ يُ ْس ًرا (ٗ)

[يُ ُسرا  :أبو جعفر ][ يُ ْسرا  :الباقوف]
قالوف واندرج معو اعبميع إَل

ٍب أبو جعفر قرأ بضم السٌن (يُ ُسرا)
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(م َن اَْم ِرهِ)
ٍب خلف بال غنة ُب (ومن يػت َِّق) وبالتحقيق ُب ِ
(م ْن ْأم ِرهِ)
ََ ْ َ
ٍب خلف وبال غنة ُب (ومن يػت َِّق) وبالسكت ُب ِ
(م ْن ْأم ِرهِ)
ََ ْ َ
ك أ َْم ُر اللَّ ِه أَنْػ َزلَهُ~ إِل َْي ُك ْم
ذَلِ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِِ ِ
َج ًرا (٘)
َوَم ْن يَػت َِّق اللَّهَ يُ َك ّْف ْر َع ْنهُ َسيّْئَاته َويُػ ْعظ ْم لَهُ~ أ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع قصر البدؿ (سيئاتو) واندرج معو خالد
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع توسط البدؿ وطولو (سيئاتو)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وصلة اؽباء ُب (عنو)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب ( َوَم ْن يػَت َِّق)
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أ ِ
ضيّْػ ُقوا َعلَْي ِه َّن
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
وه َّن لِتُ َ
ث َس َك ْنتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َوََل تُ َ
ضآ ُّر ُ
َسكنُ ُ
ْ
[ ِو ْج ِدكم  :روح][ ُو ْج ِدكم  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب رويس بسكوف ميم اعبمع ووقف ّٔاء السكت ( َعلَْي ِهنَّ ْو)
ٍب روح قرأ بكسر الواو ( ِو ْج ِدكم) ووقف ّٔاء السكت ( َعلَْي ِهنَّ ْو)
ٍب خلف بال غنة ُب ِ
(م ْن ُو ْج ِد ُك ْم)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ث َس َكْنتُ ْم)
(حْي ُ
ٍب السوسي أدغم الثاء بالسٌن ُب َ
ُوَل ِ
ض ْع َن َح ْملَ ُه َّن
َوإِ ْف ُك َّن أ َ
ت َح ْم ٍل فَأَنْ ِف ُقوا َعلَْي ِه َّن َحتَّى يَ َ
ٍب قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب يعقوب وقف ّٔاء السكت ُب (ضبَْلَ ُهنَّ ْو)
ورُه َّن
فَِإ ْف أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فََآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ُج َورُىنَّ ْو)
ٍب يعقوب وقف ّٔاء السكت ُب (أ ُ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وى َّن)
ٍب ورش بالنقل ُب (فَِإ َف اَْر َ
ض ْع َن) مع (ٖ) البدؿ ُب (فَآَتُ ُ

ض ْع َن)
ٍب خلف بالسكت ُب (فَِإ ْف أ َْر َ
وأْتَ ِمروا بػيػن ُكم بِمعر ٍ
وؼ
َ ُ َْ َ ْ َ ْ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ورقق الراء (واسبروا)

ٍب السوسي (واسبروا) مع تفخيم الراء واندرج معو أبو جعفر
وإِ ْف تَػعاسرتُم فَستُػر ِ
ض ُع لَهُ~ أُ ْخ َرى ()ٙ
َ َ َْ ْ َ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أخرى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل مع اإلمالة ُب (أخرى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع التقليل ُب (أخرى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ ُب (أخرى)
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ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن أبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
لِيُػ ْن ِف ْق ذُو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِه
قالوف
ِ ِ
ِ
َوَم ْن قُد َر َعلَْي ِه ِرْزقُهُ فَػ ْليُػ ْنف ْق م َّمآ َآتَا ُ اللَّهُ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (آتاه) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (آتاه)
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب (عليو)
ٍب ورش (ٗ) أوجو (آتاه ) قصر البدؿ مع الفتح ٕ  -التوسط ُب البدؿ مع التقليل ٖوٗ ٍ -ب طوؿ البدؿ مع الفتح ٍب
التقليل وكل ذلك مع ترقيق الراء ُب (قدر)
ََل يُ َكلّْ ُ َّ
اها
سا إََِّل َمآ َآتَ َ
ف اللهُ نَػ ْف ً

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (آتاىا) واندرج معو خلف العاشر

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (آتاىا)
ٍب ورش بالنقل ُب (نػَ ْف َسا ِف اََِّل) مع (ٗ) أوجو (آتاىا) ٔ  -قصػر البػدؿ مػع الفػتح ٕ  -التوسػط ُب البػدؿ مػع التقليػل
ٖوٗ ٍ -ب طوؿ البدؿ مع الفتح ٍب التقليل
ٍب خلف على السكت ُب (نػَ ْف ًسا إََِّل) على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (آتاىا)

َسيَ ْج َع ُل اللَّهُ بَػ ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْس ًرا ()ٚ

[ع ُسر يُ ُسرا  :أبو جعفر ][ ُع ْس ٍر يُ ْسًرا  :الباقوف]
ُ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل

(ع ْس ٍر يُ ْسًرا)
ٍب خلف بال غنة ُب ُ
(ع ُسر يُ ُسرا)
ٍب أبو جعفر قرأ بضم السٌن فيهما ُ
ت عن أَم ِر ربّْػها ورسلِ ِه فَحاسبػن ِ
ِ
ِ
ٍ
اها َع َذابًا نُ ْك ًرا ()ٛ
سابًا َشدي ًدا َو َع َّذبْػنَ َ
َوَكأَيّْ ْن م ْن قَػ ْريَة َعتَ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ
اها ح َ
[ وكآئن  :ابن كثًن  :مد متصل][ كآئن  :بتسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر ][ وكأين  :الباقوف]
[نُ ُكرا  :نافع وابن ذكواف وشعبة وأبو جعفر ويعقوب] [ نُ ْكرا  :الباقوف]
قالوف قرأ بعد اؽبمزة ياء (كأين) وقرأ بضم الكاؼ (نُ ُكرا) واندرج معو ابن ذكواف وشعبة ويعقوب
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ٍب دوري قرأ بعد اؽبمزة ياء (كأين) وسكن الكاؼ (نُ ْكرا) واندرج معو ىشاـ وحفص وخالد والكسائي وخلف العاشر
ِ
اىا) وسكن الكاؼ ُب (نُ ْكرا)
ٍب خلف قرأ بعد اؽبمزة ياء (كأين) وبالتحقيق ُب ( َع ْن أ َْم ِر) وبال غنة ُب ( َشد ً
يدا َو َع َّذبْػنَ َ
ٍب السوسي قرأ بعد اؽبمزة ياء (كأين) وأدغم الراء بالراء ُب (أ َْمَّربػّْ َها)
ِ
اىا) وسكن الكاؼ ُب (نُ ْكرا)
ٍب خلف قرأ بعد اؽبمزة ياء (كأين) وبالسكت ُب ( َع ْن أ َْم ِر) وبال غنة ُب ( َشد ً
يدا َو َع َّذبْػنَ َ
(عن اَْم ِر) وضم الكاؼ ُب (نُ ُكرا)
ٍب ورش قرأ بعد اؽبمزة ياء (كأين) وبالنقل َ

ٍب ابن كثًن زاد ألفا بعد الكاؼ (كائن) مدا متصال وسكن الكاؼ (نُ ْكرا)

ٍب أبو جعفر زاد ألفا بعد الكاؼ وسهل اؽبمزة باؼبد والقصر (كآئن) وضم كاؼ (نُ ُكرا)
اؿ أ َْم ِرَها َوَكا َف َعاقِبَةُ أ َْم ِرَها ُخ ْس ًرا ()ٜ
ت َوبَ َ
فَ َذاقَ ْ
قالوف
َع َّد اللَّهُ ل َُه ْم َع َذابًا َش ِدي ًدا
أَ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَاتَّػ ُقوا اللَّه يآ أُولِي ْاَِلْب ِ َّ ِ
ين آ ََمنُوا
َ
ََ
اب الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اْللباب) مع (ٖ) البدؿ (آمنوا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْللباب)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (اْللباب)
قَ ْد أَنْػ َز َؿ اللَّهُ إِل َْي ُك ْم ِذ ْك ًرا (ٓٔ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب (قَ َد اَنْػَزَؿ) وُب (ذكرا) وجهٌن التفخيم والرتقيق

ٍب خلف بالسكت ُب (قَ ْد أَنْػَزَؿ)
ات لِي ْخر َّ ِ
ِ ِ
ات ِمن الظُّلُم ِ
الصالِح ِ
ٍ
ِ
ات إِلَى النُّوِر
َر ُس ً
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا َّ َ
وَل يَػ ْتػلُو َعلَْي ُك ْم آَيَات اللَّه ُمبَػيّْػنَ ُ َ
َ
َ
ِج الذ َ
[ ُمبَػيَّنات  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب][ ُمبَػيّْنات  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع وبفتح الياء (مبيَّنات) واندرج معو أبو عمرو وشعبة ويعقوب
ٍب ابن عامر بكسر الياء (مبػيّْػنَ ٍ
ات) ومعو حفص وخالد والكسائي وخلف العاشر
َُ
ِ
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ( َعلَْي ُك ْم آَيَات) وبفتح الياء (مبيَّنات) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بتوسط بالصلة ُب (علَي ُكم آَي ِ
ات) وبفتح الياء (مبيَّنات)
َْ ْ َ
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب (علَي ُكم آَي ِ
ات) مع (ٖ) البدؿ (آمنوا) وبفتح ياء (مبيَّنات)
َْ ْ َ
ات) وبكسر الياء (مبػيّْػنَ ٍ
ٍب خلف بال غنة ُب (رس ًوَل يػْتػلُو) وبالتحقيق ُب (علَي ُكم آَي ِ
ات)
َُ
َْ ْ َ
َُ َ
ِ
(علَْي ُك ْم آَيَات) وبكسر ياء (مبيّْنات)
ٍب خلف بال غنة ُب ( َر ُس ًوَل يػَْتػلُو) وبالسكت َ
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َّات تَج ِري ِمن تَحتِها ْاَِنْػه ِ ِ
ومن يػ ْؤِمن بِاللَّ ِه ويػ ْعمل صالِحا ي ْد ِخلْهُ جن ٍ
ين فِ َيهآ أَبَ ًدا
ْ َْ
ْ
َ
ََ َ ْ َ ً ُ
ََ ْ ُ ْ
ار َخالد َ
َُ
[ ندخلو  :نافع وابن عامر وأبو جعفر ][ يدخلو  :الباقوف]
قالوف أبدؿ الياء نوف (ندخلو) وعلى قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف أبدؿ الياء نوف (ندخلو) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر
ٍب ابن كثًن قرأ بالياء (يدخلو ) مع الصلة للهاء وعلى قصر اؼبنفصل
ٍب دوري قرأ بالياء (يدخلو) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب
ٍب دوري قرأ بالياء (يدخلو) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب خالد قرأ بالياء (يدخلو) وبالتحقيق ُب (اْلهنار) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب خالد قرأ بالياء (يدخلو) وبالسكت ُب (اْلهنار)
ٍب ورش قرأ بالنوف (ندخلو) وبالنقل ُب (اَلَهنار) وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن)
ٍب السوسي قرأ بالياء (يدخلو) وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن)
ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا ُب (يومن) وقرأ بالنوف (ندخلو) على قصر اؼبنفصل
ٍب خلف قرأ بال غنة ُب (ومن يػؤِمن)و(ص ِ
اغبًا يُ ْد ِخ ْلوُ) وبالياء (يدخلو) وبالسكت ُب (اْلهنار) وعلى طوؿ اؼبنفصل
َ َ ْ ُْ ْ َ
س َن اللَّهُ لَهُ ِرْزقًا (ٔٔ)
قَ ْد أ ْ
َح َ

َح َس َن)
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (قَ َد اَ ْح َس َن)ٍب خلف بالسكت ُب (قَ ْد أ ْ
ات وِمن ْاَِر ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ َّ
ػل َشػي ٍء قَ ِػد ٌير َوأ َّ
َف
اللَّهُ الَّذي َخلَ َق َس ْب َع َس َم َو َ َ ْ
ض مثْػلَ ُه َّن يَػتَػنَػ َّػز ُؿ ْاِ َْم ُػر بَػ ْي ػنَػ ُه َّن لتَػ ْعلَ ُمػوآ أَف اللػهَ َعلَػى ُك ّْ ْ
ط بِ ُك ّْل َش ْي ٍء ِعل ًْما (ٕٔ)
َحا َ
اللَّهَ قَ ْد أ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصر ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ثم قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب خالد بالتحقيق ُب الساكن اؼبوصوؿ ُب ( ْاْل َْر ِ
ض)و( ْاْل َْمُر)و( َش ْي ٍء) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض)و(اَلَمر)و(قَ َد اَ َحا َط) وعلى طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط اللٌن (شيء)

ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض)و(اَلَمر)و(قَ َد اَ َحا َط) وعلى طوؿ اؼبنفصل وعلى طوؿ اللٌن (شيء)
ٍب خل ػػف بالس ػػكت ُب ( ْاْل َْر ِ
ض)و( ْاْل َْمُر)و( َش ػػي ٍء) وعل ػػى ط ػػوؿ اؼبنفص ػػل وب ػػال غن ػػة ُب (قَػ ِػد ٌير َوأ َّ
َف) والتحقي ػػق ُب (قَػ ػ ْد
ْ
َحا َط)
أَ
ٍ
ٍب خلف على السكت ُب ( ْاْل َْر ِ
َحػا َط) وعلػى طػوؿ اؼبنفصػل وبػال غنػة ُب
ض)و( ْاْل َْمُر)و( َش ْيء) وعليو السكت ُب (قَػ ْد أ َ
(قَ ِد ٌير َوأ َّ
َف)
ٍ
ٍب خالد على السكت ُب ( ْاْل َْر ِ
َحا َط) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ض)و( ْاْل َْمُر)و( َش ْيء) والتحقيق ُب (قَ ْد أ َ
سورة التحريم
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ِ
َك
َح َّل اللَّهُ ل َ
يَآ أَيػُّ َها النَّبِ ُّي ل َم تُ َح ّْرُـ َمآ أ َ

الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ باؽبمزة مدا متصال (النيبء)

ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وحبذؼ اؽبمزة (النيب) واندرج معو دوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوب
(ربَّْرُـ َما)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وحبذؼ اؽبمزة (النيب) وأدغم اؼبيم باؼبيم ُب ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وباؽبمز ُب (النيبء)

ٍب دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وحػػذؼ اؽبمػػزة مػػن (النػػيب) وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم والكسػػائي
وخلف العاشر
ٍب ورش قرأ باؽبمز (النيبء) على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة من (النيب)
ِ
ضا َة أَ ْزو ِ
ك
اج َ
تَػ ْبتَغي َم ْر َ َ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (مرضاة)
واللَّه غَ ُف ِ
يم (ٔ)
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف
ض اللَّهُ لَ ُك ْم تَ ِحلَّةَ أَيْ َمانِ ُك ْم
قَ ْد فَػ َر َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َواللَّهُ َم ْوََل ُك ْم
قالوف واندرج اعبميع وورش بوجو الفتح إَل
ٍب ورش بالتقليل ُب (موَلكم)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (موَلكم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
وهو الْعلِيم ال ِ
يم (ٕ)
َ َُ َ ُ َ
ْحك ُ
وىو  :الباقوف]
[ ْ
وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ ُ

(وىو) واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر
قالوف بسكوف اؽباء ْ

(وىو) واندرج معو الباقوف
ٍب ورش بضم اؽباء ُ
ض أَ ْزو ِ
وإِ ْذ أ َ ِ
ض َع ْن بَػ ْع ٍ
ض
َت بِ ِه َوأَظ َْه َرُ اللَّهُ َعلَْي ِه َع َّر َ
اج ِه َح ِديثًا فَػلَ َّما نَػبَّأ ْ
ؼ بَػ ْع َ
ضهُ َوأَ ْع َر َ
َس َّر النَّب ُّي إِلَى بَػ ْع ِ َ
َ
(عرؼ)
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف  :وبالتخفيف َّ
ؼ  :الكسػػائي ] [ َعػ َّػرؼ  :البػػاقوف] [النػػيبء إىل  :سػػهل اؽبمػػزة الثانيػػة وأبػػدؽبا واوا (وجهػػاف) :نػػافع] [ النػػيب إىل :
[عػ َػر َ
َ
الباقوف]
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قالوف قرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء) سهل اؽبمزة الثانية وأبدؽبا واوا (وجهاف) (النيبءُ اِىل)و(النيبءُ وىل)

ٍب ابن كثًن قرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) وبصلة اؽباء (عليو)

ٍب أبو عمرو قرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) واندرج معو ابن عامر وعاصم وضبزة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر
ؼ)
(عَر َ
ٍب الكسائي قرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) وخفف الراء َ

ٍب ورش بالنقل ُب ( َوإِذَ اَ َسَّر) وسهل اؽبمزة الثانية وأبدؽبا واوا (وجهاف) (النيبءُ اِىل)و(النيبء وىل)

ِ
َسَّر) وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َوإ ْذ أ َ
َؾ َه َذا
َت َم ْن أَنْػبَأ َ
فَػلَ َّما نَػبَّأ ََها بِ ِه قَال ْ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ( َم َن اَنْػبَأ ََؾ) ٍب خلف بالسكت ُب ( َم ْن أَنْػبَأ ََؾ)
قَ َ ِ ِ
يم الْ َخبِ ُير (ٖ)
اؿ نَػبَّأَن َي ال َْعل ُ
قالوف
ِ
ت قُػلُوبُ ُك َما
صغَ ْ
إِ ْف تَػتُوبآ إِلَى اللَّه فَػ َق ْد َ
غت  :الباقوف]
[ َّ
ص ْ
فقصغت  :أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر ][فق ْد َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وباإلظهار واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ت)
صغَ ْ
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأدغم الداؿ بالصاد (فَػ َق ْد َ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وباإلظهار واندرج معو ابن ذكواف وعاصم

ت) واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأدغم الداؿ بالصاد (فَػ َق َّ
صغَ ْ

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وباإلظهار ُب (ق ْد صغت)

ت)
صغَ ْ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأدغم الداؿ بالصاد (فَػ َق ْد َ
وإِ ْف تَظَاهرا علَي ِه فَِإ َّف اللَّه هو موََل و ِجب ِريل و ِ
ِِ
ين
ََ َ ْ
َ َُ َْ ُ َ ْ ُ َ َ
صال ُح ال ُْم ْؤمن َ
َ
ّْف ثابتاً وعنهم لدى التحرمي أيضا َربَلَّال
اىُروف) الظاءُ ُخف َ
الشاطبية (:تَظَّ َ

[تَظَاىرا  :عاصم وضبزة والكسائي وخلف] [ تَظَّاىرا  :الباقوف]

[ ج ِِبيل  :ابن كثًن][جِبئل :شعبة][جِبئيل :ضبزة والكسائي وخلف العاشر] ِ
[ج ِِبيل  :الباقوف]
َ
ََ
ََ
قالوف شدد الظاء ( تظّاىرا) وقرأ بكسر اعبيم والراء ِ
(ج ِِبيل) واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر ويعقوب
ٍب ورش شدد الظاء ( تظّاىرا) وبالفتح ُب (موَله) وقرأ ِ
(ج ِِبيل) وابدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنٌن) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش شدد الظاء ( تظّاىرا) وبالتقليل ُب (موَله) وقرأ ِ
(ج ِِبيل) وأبدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنٌن)
ٍب السوسي شدد الظاء ( تظّاىرا) وأدغم اؽباء باؽباء (اللَّوَ ُى َو) وأبدؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنٌن)

بعدىا(ج ِِْبيل)
ٍب ابن كثًن شدد الظاء ( تظّاىرا) وبصلة اؽباء (عليو) وفتح اعبيم وكسر الراء وياء
َ

(ج َِبئل)
ٍب شعبة بتخفيف الظاء (تظاىرا) وقرأ بفتح اعبيم والراء ونبزة بعدىا َ
ٍب حفص بتخفيف الظاء (تظاىرا) وقرأ بكسر اعبيم والراء وياء بعدىا ِ
(ج ِِبيل)
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و(ج َِبئيل) على طوؿ اؼبتصل و وأبدؿ اؽبمزة واوا وقفا (اؼبومنٌن)
ٍب ضبزة بتخفيف الظاء (تظاىرا) وأماؿ (موَله) َ

و(ج َِبئيل) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي بتخفيف الظاء (تظاىرا) وأماؿ (موَله) َ
ك ظَ ِه ٌير (ٗ)
َوال َْم َآلئِ َكةُ بَػ ْع َد ذَلِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج اعبميع إَل

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
ِ
ات ثَػيّْب ٍ
ات سػآئِح ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ػات
َ
اجا َخ ْيػ ًرا م ْن ُك َّن ُم ْسل َمات ُم ْؤمنَػات قَانتَػات تَآئبَػات َعابِػ َد َ َ
سى َربُّهُ~ إِ ْف طَلَّ َق ُك َّن أَ ْف يُػ ْبدلَهُ أَ ْزَو ً
َع َ
َوأَبْ َك ًارا (٘)
(يبدؿ) ىهنا وفوؽ وربت اؼبلك كافيو ظلال
الشاطبية ُب سورة الكهف  :ومن بعد بالتخفيف ْ
[يػُبَدّْلو  :نافع وأبو عمرو وأبو جعفر] [يػُْب ِدلو  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَوُ) واندرج معو دوري أيب عمرو

ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الػداؿ (يػُبَ ّْدلَػوُ) وباإلظهػار للقػاؼ عنػد الكػاؼ (طلقكػن) (وجػو
خبلف عنو) وأبدؿ اؽبمزة واوا (مومنات)

اجػػا َخْي ػ ًػرا) وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا
ٍب أبػػو جعفػػر وقػرأ بفػػتح البػػاء وتشػػديد الػػداؿ (يػُبَ ّْدلَػػوُ) وباإلخفػػاء للتنػػوين عنػػد اػبػػاء ُب (أ َْزَو ً
(مومنات)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وسكن الباء وخفف الداؿ مكسورة (يػُْب ِدلَوُ) واندرج معو يعقوب
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بفػتح البػاء وتشػديد الػداؿ (يػُبَ ّْدلَػوُ) وأدغػم القػاؼ بالكػاؼ (طَلَّ َق ُك َّػن) خبلػف وأبػدؿ
اؽبمزة واوا (مومنات)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَوُ) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وسكن الباء وخفف الداؿ مكسورة (يػُْب ِدلَوُ) واندرج معو عاصم
ٍب ورش فتح (عيسى) وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَوُ) ورقق راء (خًنا) وأبدؿ اؽبمزة
واوا (مومنات)
ٍب ورش قلل (عيسى) وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَوُ) ورقق راء (خًنا) وأبدؿ اؽبمزة
واوا (مومنات)
ٍب خلػػف أمػػاؿ (عيسػػى) وعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل وسػػكن البػػاء وخفػػف الػػداؿ مكسػػورة (يػُْب ِدلَػػوُ) وبػػال غنػػة ُب (أَ ْف
يػب ِدلَو )و(ثػَيّْب ٍ
ات َوأَبْ َك ًارا) ووقف بالتحقيق ُب (وأبكارا) و بالتسهيل ُب (واَبكارا)
ُْ ُ
َ
ٍب خالد أماؿ (عيسى) وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وسكن الباء وخفف الػداؿ مكسػورة (يػُْب ِدلَػوُ) وبغنػة ُب (أَ ْف يػُْب ِدلَػوُ)
و(ثػَيّْب ٍ
ات َوأَبْ َك ًارا) ووقف بالتحقيق ُب (وأبكارا) و بالتسهيل ُب (واَبكارا)
َ
ٍب الكسػػائي أمػػاؿ (عيسػػى) وعلػػى توسػػط اؼبنفصػػل واؼبتصػػل وسػػكن البػػاء وخفػػف الػػداؿ مكسػػورة (يػُْب ِدلَػػوُ) وانػػدرج معػػو
خلف العاشر
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ِ
َّ ِ
ْحجػارةُ َعلَيػهػا م َآلئِ َكػةٌ ِغ َػًل ٌ ِ
ِ
صػو َف
ػارا َوقُ ُ
ظ شػ َدا ٌد ََل يَػ ْع ُ
ػاس َوال َ َ ْ َ َ
سػ ُك ْم َوأ َْهلػي ُك ْم نَ ً
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
ود َهػا النَّ ُ
ين آ ََمنُػوا قُػوآ أَنْػ ُف َ
اللَّهَ َمآ أ ََم َرُه ْم َويَػ ْف َعلُو َف َما يُػ ْؤَم ُرو َف ()ٙ

قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو ويعقوب
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومروف)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن

(م َآلئِ َكةٌ ِغ َال ٌظ) وأبػدؿ اؽبمػزة واوا (يػومروف) ٍب
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وباإلخفاء للتنوين عند الغٌن َ
قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وعلى قصر البدؿ (آمنوا) وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومروف) واندرج معو خالد
ود َىا) وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومروف) وقفا
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبال غنة ُب (نَ ًارا َوقُ ُ

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وعلى توسط البدؿ (آمنوا) وطولو وأبدؿ اؽبمزة واوا (يومروف)
َّ ِ
ين َك َف ُروا ََل تَػ ْعتَ ِذ ُروا الْيَػ ْو َـ
يَآ أَيػُّ َها الذ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء ُب (تَػ ْعتَ ِذ ُروا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم الراء ُب (تَػ ْعتَ ِذ ُروا)
إِنَّ َما تُ ْج َزْو َف َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف ()ٚ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
يآ أَيػُّها الَّ ِذين آَمنُوا تُوبوآ إِلَى اللَّ ِه تَػوبةً نَصوحا َعسى ربُّ ُكم أَ ْف ي َك ّْفر َع ْن ُكم سيّْئَاتِ ُكم وي ْد ِخلَ ُكم جنَّ ٍ
ػات تَ ْجػ ِري ِم ْػن
َ َ
ْ َ
ْ َُ
ُ
َ َ
ْ َ
َْ ُ ً َ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ َّ
ين آ ََمنُوا َم َعهُ
ار يَػ ْو َـ ََل يُ ْخ ِزي اللَّهُ النَّب َّي َوالذ َ
تَ ْحت َها ْاَِنْػ َه ُ

صوحا) شعبة
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف  :وضم (نَ ُ

صوحا  :الباقوف]
صوحا  :شعبة ][ نَ ُ
[ نُ ُ

صوحا) وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
قالوف على قصر اؼبنفصل وفتح نوف (نَ ُ

صوحا) وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) واندرج معو يعقوب
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وفتح نوف (نَ ُ

صوحا) وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء) وبالصلة وعلى قصرىا ُب ( َربُّ ُك ْم أَ ْف)
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وفتح نوف (نَ ُ
صوحا) وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وفتح نوف (نَ ُ

صوحا) وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وفتح نوف (نَ ُ

صوحا) وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) واندرج مع ابن عامر وحفص
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وفتح نوف (نَ ُ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب ( َربُّ ُك ْم أَ ْف)
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صػػوحا) وق ػرأ حبػػذؼ اؽبمػػزة (النػػيب) وانػػدرج معػػو خلػػف
ٍب الكسػػائي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وأمػػاؿ (عسػػى) وفػػتح نػػوف (نَ ُ
العاشر
صوحا) وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب)
ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم النوف (نُ ُ

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى قصػر البػدؿ (آمنػوا) معػا وفػتح (عسػى) وعلػى طػوؿ الصػلة ُب ( َربُّ ُكػ ْم أَ ْف) وبالنقػل ُب
(اَلَهنار) وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
صوحا)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلهنار) وبال غنة (أف يكفر) واإلمالة ُب (عسى) وقرأ بضم النوف (نُ ُ
وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب)
صػػوحا) وق ػرأ حبػػذؼ
ٍب خػػالد علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وعلػػى التحقيػػق ُب (اْلهنػػار) واإلمالػػة ُب (عسػػى) وق ػرأ بضػػم النػػوف (نُ ُ
اؽبمزة (النيب)
ٍب خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل والسػػكت ُب (اْلهنػػار) وعليػػو السػػكت ُب ( َربُّ ُك ػ ْم أَ ْف) وبػػال غنػػة (أف يكفػػر) واإلمالػػة ُب
صوحا) وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب)
(عسى) وقرأ بضم النوف (نُ ُ

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع توسط البدؿ (آمنوا) معا وتقليل (عسى) وعلى طوؿ الصػلة ُب ( َربُّ ُكػ ْم أَ ْف) وبالنقػل ُب
(اَلَهنار) وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع طوؿ البدؿ (آمنوا) معا وفتح وتقليل (عسى) وعلى طوؿ الصلة ُب ( َربُّ ُكػ ْم أَ ْف) وبالنقػل
ُب (اَلَهنار) وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
ِ
ِ ِ
ِ
ورنَا َوا ْغ ِف ْر لَنَا
ورُه ْم يَ ْس َعى بَػ ْي َن أَيْدي ِه ْم َوبأَيْ َمان ِه ْم يَػ ُقولُو َف َربػَّنَآ أَتْم ْم لَنَا نُ َ
نُ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل واندرج الدوري بوجو اإلظهار
(وا ْغ ِف ْر لَنَا)
ٍب أبوعمرو خبلف عن الدوري على قصر اؼبنفصل إدغاـ الراء بالالـ َ
ٍب قالوف على توسط ؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
(وا ْغ ِف ْر لَنَا)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل والوجو الثاين باإلدغاـ َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح ُب (يسعى)
ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء (أَيْ ِد ُيه ْم) وعلى قصر اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (يسعى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (يسعى)
ٍب الكسائي أماؿ (يسعى) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط اؼبنفصل
ك َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ()ٛ
إِنَّ َ
قالوف ٍب ورش مع توسط اللٌن (شيء) وطولو ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
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 وإذا قرأت اآلية كلها كاف لورش ()ٙستة أوجو اجتمع بدؿ (آمنوا وسيئاتكم) ويائي (عسى ويسعى) ولٌن (شيء) ٔ– قصر البدؿ مع فتح (عسى ويسعى) وتوسط (شيء) ٕ – توسط البدؿ مع تقليل (عسى ويسعى) وتوسػط (شػيء)
ٖوٗ – طػػوؿ البػػدؿ مػػع فػػتح (عسػػى ويسػػعى) وتوسػػط وطػػوؿ (شػػيء) ٘و – ٙطػػوؿ البػػدؿ وتقليػػل (عسػػى ويسػػعى)
وتوسط وطوؿ (شيء)
ِِ
ِِ
ِ
ين َوا ْغلُ ْظ َعلَْي ِه ْم
يآ أَيػُّ َها النَّب ُّي َجاهد الْ ُك َّف َار َوال ُْمنَافق َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة (النيب)
(عليهم)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإثبات اؽبمزة (النيبء)
(عليهم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ حبذؼ اؽبمزة (النيب) وبضم اؽباء ُب ُ

َّم
َوَمأ َْو ُ
اه ْم َج َهن ُ
قالوف

ٍب قالوف بالصلة
ٍب ورش بالتقليل ُب (مأواىم)
ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ماواىم) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ضبزة أماؿ (مأواىم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
وبِْئس الْم ِ
ص ُير ()ٜ
َ َ َ
[وبيس  :ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا غبمزة] [بئس  :الباقوف]
قالوف ثم ورش قرأ (بيس) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ِ
وح وامرأَةَ ل ٍ
ِِ
ُوط
َ
ض َر َ
ب اللَّهُ َمثَ ًًل للَّذ َ
ين َك َف ُروا ا ْم َرأَةَ نُ ٍ َ ْ َ
وح َو ْامَرأََة)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (نُ ٍ
ِِ
ادنَا ِ
ِ
ِ َّ ِ
ت َعب َدي ِن ِمن ِعب ِ
ِ
ين
صال َح ْي ِن فَ َخانَػتَ ُ
َ
َكانَػتَا تَ ْح َ ْ ْ ْ َ
ػار َم َػع الػدَّاخل َ
يل ا ْد ُخ ًَل النَّ َ
اه َما فَػلَ ْم يُػ ْغنيَا َع ْنػ ُه َما م َن الله َش ْيئًا َوق َ
(ٓٔ)
[ قيل  :باإلمشاـ ؽبشاـ والكسائي ورويس ][قيل :بالكسرة اػبالصة  :الباقوف]
قالوف
ٍب ىشاـ باإلمشاـ (قيل) واندرج معو الكسائي ورويس
ٍب ورش على توسط اللٌن (شيئا)
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ٍب ورش على الطوؿ ُب (شيئا)
ٍب خلف بال غنة ُب (شيئاً وقيل) وبالسكت ُب (شيئا)
ٍب خالد بالسكت ُب (شيئا) وغنة ُب (شيئاً وقيل)
َت ر ّْ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ْجنَّ ِػة َونَ ّْجنِػي ِم ْػن فِ ْر َع ْػو َف َو َع َملِ ِػه
َو َ
ض َر َ
ب ابْ ِن لػي ع ْنػ َد َؾ بَػ ْيتًػا فػي ال َ
ين آ ََمنُوا ا ْم َرأَةَ ف ْر َع ْو َف إِ ْذ قَال ْ َ
ب اللَّهُ َمثَ ًًل للَّذ َ
ِ ِ
ِ ِِ
ين (ٔٔ)
َونَ ّْجني م َن الْ َق ْوـ الظَّالم َ
قالوف واندرج اعبميع إَل ٍب ورش مع توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
ِ
ِ ِِ
ومػػريم ابػنػ َ ِ
ت بِ َكلِمػ ِ
ِ
ػت ِمػ َػن
ػات َربّْػ َهػػا َوُكتُبِػ ِػه َوَكانَػ ْ
صػػنَ ْ
َ َ ْ َ َ َْ
ػت ع ْم ػ َرا َف الَّتػػي~ أ ْ
ت فَػ ْر َج َهػػا فَػنَػ َف ْخنَػػا فيػػه مػ ْػن ُروحنَػػا َو َ
َح َ
صػ َّػدقَ ْ َ
ِِ
ين (ٕٔ)
الْ َقانت َ
الشاطبية ُب البقرة  :والتوحيد ُب (وكتابو) شريف وُب التحرمي صبع ضبى عال

الطيبة ( :كتابو) بتوحيد شفا
[ وكتبو  :حفص وأبو عمرو ويعقوب ] [كتابو  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بتوحيد (كتابو) واندرج معو أبو جعفر
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وقرأ جبمع (كتبو) واندرج معو يعقوب
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ بتوحيد (كتابو) وبصلة اؽباء (فيو)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وشعبة والكسائي وخلف العاشر
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ جبمع (كتبو) واندرج معو حفص
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بتوحيد (كتابو) معو ضبزة
ٍب ابن ذكواف خبلف إمالة (عمراف) وقرأ وقرأ بتوحيد (كتابو)
سورة الملك
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ْك َو ُه َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (ٔ)
تَػبَ َار َؾ الَّ ِذي بِيَ ِد ِ ال ُْمل ُ

(وىو) وعلى توسط اللٌن وترقيق راء (قدير)
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ
(وىو) ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ
(وىو) وعلى طوؿ اللٌن وترقيق راء (قدير)
ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ

ٍب ضبزة على السكت ُب (شيء)
ِ
س ُن َع َم ًًل
الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ْحيَاةَ ليَْبػلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ت َوال َ
َح َ
ِ
َح َس ُن)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة على القصر ُب (ليَْبػلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب (لِيَْبػلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن)
ِ
َح َس ُن)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (ليَْبػلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
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ِ
َح َس ُن)
ٍب خلف بالسكت ُب (ليَْبػلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ

ور (ٕ)
َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ

(وىوه)
قالوف بسكوف اؽباء ْ
(وىو) ّٔاء السكت ُ
(وىو) ووقف يعقوب على ُ
(وىو) ٍب ورش بضم اؽباء ُ
الَّ ِذي َخلَ َق سبع سمو ٍ
ات ِطبَاقًا
َْ َ َ َ َ
قالوف
ِ
الرحم ِن ِمن تَػ َفاو ٍ
ت
َما تَػ َرى في َخل ِْق َّ ْ َ ْ ُ
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف ( :من ت ُف ُوت) على القصر والتشديد شق ِتلال

[ت َف ُّوت  :ضبزة والكسائي] [ تفاوت  :الباقوف]

قالوف ٍب ورش بالتقليل وجو واحد (ترى) ٍب أبو عمرو أماؿ (ترى) واندرج معو خلف العاشر
(تفوت) واندرج معو الكسائي
ٍب ضبزة أماؿ (ترى) وقرأ بإسقط اْللف وتشديد الواو ّ
ِ
ص َر َه ْل تَػ َرى ِم ْن فُيُوٍر (ٖ)
فَ ْارج ِع الْبَ َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش مع التقليل ُب (ترى)
ٍب أبو عمرو أماؿ (ترى) وأدغم الالـ بالتاء (ىل تّرى) واندرج معو ضبزة والكسائي
ٍب ىشاـ أدغاـ الالـ بالتاء (ىل تّرى) وفتح (ترى)
ك الْبصر َخ ِ
ِ
صر َك َّرتَػ ْي ِن يَػ ْنػ َقلِ ْ ِ
اسئًا َو ُه َو َح ِس ٌير (ٗ)
َ إل َْي َ َ َ ُ
ثُ َّم ْارج ِع الْبَ َ َ
[خاسيا  :أبو جعفر مطلقا وغبمزة وقفا ] [ خاسئا  :الباقوف]
(وىو)
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ
(وىو) ثم ابن كثًن قرأ بضم اؽباء ُ
وىو) وضم اؽباء
ثم خلف بال غنة (خاسئاً ُ

(وىو)
وىو) وسكن ىاء ْ
ثم أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة ياء مطلقا (خاسيا ْ
ِ
(ينقلبِ اِليك) وترقيق راء (حسًن) وصال
ثم ورش بالنقل ُب
(ينقلب إليك)
ثم خلف بالسكت ُب
ْ

لشي ِ
الدنْػيا بِمصابِيح وجعلْناها رج ِ
اطي ِن
َولَ َق ْد َزيػَّنَّا ال َّ
وما ل َّ َ
س َمآ َء ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ً

قالوف أظهر الداؿ عند الزاي ( َولَ َق ْد َزيػَّنَّا) على توسط اؼبتصل واندرج معو بوجو ابن ذكواف وابن كثًن وعاصم ويعقوب
ٍب ورش أظهر الداؿ عند الزاي ( َولَ َق ْد َزيػَّنَّا)وعلى الفتح ُب (الدنيا) وعلى طوؿ اؼبتصل

ٍب ورش أظهر الداؿ عند الزاي ( َولَ َق ْد َزيػَّنَّا)وعلى التقليل ُب (الدنيا) وعلى طوؿ اؼبتصل
(ولَ َق ْد َزيػَّنَّا) وقلل (الدنيا)
ٍب أبو عمرو بإدغاـ الداؿ ُب الزاي َ

(ولَ َق ْد َزيػَّنَّا) خبلف عن ابن ذكواف وفتح (الدنيا)
ٍب ابن عامر بإدغاـ الداؿ ُب الزاي َ
(ولَ َق ْد َزيػَّنَّا) وإمالة (الدنيا) وعلى طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة بإدغاـ الداؿ ُب الزاي َ
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(ولَ َق ْد َزيػَّنَّا) وإمالة (الدنيا) مع التوسط ُب اؼبتصل (السماء) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي باإلدغاـ َ
الس ِعي ِر (٘)
اب َّ
َوأَ ْعتَ ْدنَا ل َُه ْم َع َذ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِِ
َّم
ين َك َف ُروا بَِربّْ ِه ْم َع َذ ُ
َوللَّذ َ
اب َج َهن َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وبِْئس الْم ِ
ص ُير ()ٙ
َ َ َ
قالوف ثم ورش بإبداؿ اؽبمزة ياء (بيس) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ِ
ِ
ِ
ور ()ٚ
إِ َذآ أُلْ ُقوا ف َيها َسم ُعوا ل ََها َش ِهي ًقا َوه َي تَػ ُف ُ
(وىي)
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ْ
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبكسر اؽباء ِ
(وىي)
(وىي)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء ْ
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبكسر ىاء ِ
(وىي)

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وكسر ىاء ِ
(وىي) واندرج معو خالد
ِ
(ش ِهي ًقا َوِى َي)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وكسر ىاء (وىي) وبال غنة ُب َ
اد تَ َميَّػ ُز ِم َن الْغَْي ِظ
تَ َك ُ
الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال

الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[تكآد َّسبيز  :البزي باؼبد اؼبشبع] [ تكاد َسبيز  :الباقوف]

تكاد سبيز) بدوف مد
قالوف ثم البزي باؼبد اؼبشبع (تكآد ّسبيز) ثم السوسي أدغم الداؿ بالتاء ( ْ
ِ ِ
َم يَأْتِ ُك ْم نَ ِذ ٌير ()ٛ
ُكلَّ َمآ أُلْق َي ف َيها فَػ ْو ٌ
ج َسأَل َُه ْم َخ َزنَػتُػ َها أَل ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو الدوري أيب عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتكم)
ٍب أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة والصلة ُب (ياتكم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل وبسػكوف مػيم اعبمػع وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو وابػن عػامر وعاصػم والكسػائي وخلػف
العاشر
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (ياتكم) ورقق راء (نذير) وصال
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأثبت نبزة (يأتكم)
ٍ
ض ًَل ٍؿ َكبِي ٍر ()ٜ
قَالُوا بَػلَى قَ ْد َجآ َءنَا نَ ِذ ٌير فَ َك َّذبْػنَا َوقُػلْنَا َما نَػ َّز َؿ اللَّهُ ِم ْن َش ْيء إِ ْف أَنْػتُ ْم إََِّل فِي َ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو عاصم ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة وعلى القصر ُب (أَنْػتُ ْم إََِّل) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وعلى توسط الصلة ُب (أَنْػتُ ْم إََِّل)

ٍب ورش وفتح (بلى) وأظهر الداؿ عند اعبيم (قد جآءنػا) وعلػى طػوؿ اؼبتصػل ورقػق راء (نػذير) وتوسػط اللػٌن ُب(شػيء)
(ش ْي ٍء إِ َف اَنْػتُ ْم) وعلى طوؿ الصلة ُب (أَنْػتُ ْم إََِّل) ورقق راء (كبًن) وصال
وبالنقل ُب َ
ٍب ورش على طوؿ (شيء)

ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (جاءنا) وباإلظهار ُب (ق ْد جآءنا)
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وأدغم الداؿ ُب اعبيم (قد جاءنا) واندرج معو ىشاـ
ٍب ورش قلػػل (بلػػى) وأظهػػر الػػداؿ عنػػد اعبػػيم (قػػد جآءنػػا) وعلػػى طػػوؿ اؼبتصػػل ورقػػق راء (نػػذير) وعلػػى توسػػط اللػػٌن ُب
(ش ْي ِء ِف اِ َف اَنْػتُ ْم) وطوؿ الصلة ُب (أَنْػتُ ْم إََِّل) ورقق راء (كبًن) وصال
(شيء) وبالنقل ُب َ
ٍب ضبزة أماؿ (بلى)و(جاءنا) وأدغم الداؿ باعبيم (قد جاءنا) وعلى طوؿ اؼبتصل وبالسكت على (شيء)
ٍب خلػػف بالسػػكت ُب (شػػيء) علػػى السػػكت ُب السػػاكن اؼبفصػػوؿ ( َشػ ْػي ٍء إِ ْف) و(إِ ْف أَنْػتُ ْم)و(أَنْ ػػتُ ْم إََِّل) وأدغػػم ال ػػداؿ
باعبيم (قد جاءنا)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وأماؿ(بلى) وبالتحقيق ُب (شيء) وأدغم الداؿ باعبيم (قد جاءنا)
ٍب الكسائي أماؿ (بلى) وأدغم الداؿ باعبيم (قد جآءنا) ومل يبل (جاءنا)
ٍب خلف العاشر وأدغم الداؿ باعبيم (قد جاءنا) وأماؿ (بلى وجاءنا) بدوف سكت وعلى توسط اؼبتصل
ِ
ِ
َص َح ِ
الس ِعي ِر (ٓٔ)
اب َّ
َوقَالُوا ل َْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَػ ْعق ُل َما ُكنَّا في~ أ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِ
ِ ِ
َص َح ِ
الس ِعي ِر (ٔٔ)
اب َّ
س ْح ًقا ِ ْ
فَا ْعتَػ َرفُوا ب َذنْب ِه ْم فَ ُ
(فس ُحقا) سكونا ضم مع غيب (يعلموف) من رض
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف ُ :

فس ْحقا :الباقوف]
[فَ ُس ُحقا  :الكسائي وأبو جعفر] [ ُ

فس ْحقا) واندرج معو اعبميع إَل
قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بسكوف اغباء ُب ( ُ
ثم الكسائي بضم اغباء ُب (فَ ُس ُح ًقا)

ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر قرأ بضم اغباء ُب (فَ ُس ُح ًقا) وبالصلة
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ِ
َّ ِ
ش ْو َف َربػَّ ُه ْم بِالْغَْي ِ
َج ٌر َكبِ ٌير (ٕٔ)
ين يَ ْخ َ
َ ل َُه ْم َم ْغف َرةٌ َوأ ْ
إِ َّف الذ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
(م ْغ ِفَرةٌ) ووصال ( َكبِ ًٌن)
ٍب ورش رقق راء َ
ِ
َجٌر)
ٍب خلف بال غنة ُب ( َم ْغفَرةٌ َوأ ْ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
اج َه ُروا بِ ِه
َوأَس ُّروا قَػ ْولَ ُك ْم أَ ِو ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (قَػ ْولَ ُك ْم أَ ِو) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على التوسط بالصلة ُب (قَػ ْولَ ُك ْم أَ ِو)

ٍب خلف بالسكت ُب (قَػ ْولَ ُك ْم أَ ِو)

ٍب ورش رقق راء (وأسروا) وعلى طوؿ الصلة ُب (قَػ ْولَ ُك ْم أَ ِو)
إِنَّهُ َعلِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر (ٖٔ)
ات ُّ
ٌ
قالوف
يف الْ َخبِ ُير (ٗٔ)
أ َََل يَػ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِي ُ
(وىو) ثم ورش بضم اؽباء وترقيق راء (اػببًن) وصال
قالوف قرأ لسكوف ىاء ْ

(وىو) وباإلخفاء للنوف عند اػباء (من خلق)
ٍب أبو جعفر قرأ بسكوف ىاء ْ

(وىو)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم (يػَ ْعلَ ُم َم ْن) ووسكن اؽباء ْ
ِ
شوا فِي َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِه
ض َذل ً
ُوَل فَ ْام ُ
ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاِ َْر َ
قالوف اندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)

(ج َع َل لَ ُك ُم)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ َ
ور (٘ٔ)
َوإِل َْي ِه النُّ ُ
شُ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (وإليو)
ِ
ور ()ٔٙ
أَأ َِم ْنتُ ْم َم ْن فِي َّ
الس َمآ ِء أَ ْف يَ ْخ ِس َ
ف بِ ُك ُم ْاِ َْر َ
ض فَِإذَا ه َي تَ ُم ُ
[ النشور أأمنتم  :تسهيل الثانية مع اإلدخاؿ  :قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر وىشاـ بوجو ][تسهيل الثانية ورش والبػزي
ورويػػس] [اإلبػػداؿ مػػع القصػػر لػػورش ][ التحقيػػق للهمػزتٌن مػػع اإلدخػػاؿ  :وجػػو ؽبشػػاـ][ التحقيػػق َلبػػن ذكػواف وعاصػػم
وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ وقنبل حاؿ الوصػل أبػدؿ اؽبمػزة اْلوىل واوا وحاَلَلبتػداء ب(أأمنػتم) سػهل َلثانيػة][
السماءين :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس] [ ِ
ِ
السماءأَ ْف :الباقوف]
َ
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(الس َم ِاء أَ ْف) أبدؿ الثانية ياء مفتوحة واندرج معو أبو عمرو
قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ (أَأ َِمْنتُ ْم) وُب َّ
(الس َم ِاء أَ ْف) أبدؿ الثانية ياء مفتوحة وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ (أَأ َِمْنتُ ْم) وُب َّ
ِ
(السماءيَن) وبالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ورش بالتسهيل ُب اْلوىل (أَأ َِمْنتُ ْم) وُب الثانية ياء
ِ
(السماءيَن)
ٍب ورش باؼبد (ٕ) حركتٌن (آ ِمْنتُ ْم) والثانية ياء
ِ
(السماءيَن) إبداؿ الياء
ٍب ابن كثًن تسهيل اْلوىل وُب الثانية
ٍب ىشاـ بوجو التسهيل مع اإلدخاؿ ُب اْلوىل وحقق اؽبمزتٌن ُب ( ِ
السماءأَ ْف)

ٍب ىشاـ باْلدخاؿ مع ربقيق اؽبمزتٌن ُب اْلوىل وحقق اؽبمزتٌن ُب ( ِ
السماءأَ ْف)
ٍب ابػػن ذكػواف بػػالتحقيق فيهمػػا (أأمنتم)و(السػػمآ ِء أَ ْف) وتوسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو عاصػػم والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف
العاشر
ِ
ِ
ف)
ٍب خلف بالتحقيق فيهما (أأمنتم)و(السماء أَ ْف) وبالسكت ُب (اْلرض) وبال غنة ُب (أَ ْف َىبْس َ
ٍب خالد على السكت ُب (اْلرض) وبغنة

ٍب خالد على التحقيق ُب (اْلرض) وطوؿ اؼبتصل
(إذا وصلت اآلية دبا قبلها قرأ قنبل بالواو وتسهيل الثانية ( النشور َواَمنتم )..وإذا ابتدأ (أأمنتم) قرأ كالبزي
ِ
ِ
السمآ ِء أَ ْف يػر ِسل َعلَي ُكم ح ِ
اصبًا
ُْ َ ْ ْ َ
أ َْـ أَم ْنتُ ْم َم ْن في َّ َ
ِ
ِ
[السماء أَ ْف  :الباقوف]
[السماء يَ ْن :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس]
قالوف وأبدؿ الثانية ياء مفتوحة على توسط اؼبتصل واندرج معو أبو عمرو ورويس

ٍب ابن عامر بالتحقيق (السمآء أف) واندرج معو عاصم والكسائي وروح وخلف العاشر
ٍب خلف بالتحقيق ُب (أ َْـ أ َِمْنتُ ْم) وعلى طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب (أَ ْف يػُْرِس َل)
ٍب خالد بالتحقيق ُب (أ َْـ أ َِمْنتُ ْم) وعلى طوؿ اؼبتصل وبغنة

ٍب قالوف وأبدؿ الثانية ياء مفتوحة على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
(السماء يَ ْن)
(أـ اَمنتم) وطوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة الثانية ياء
ٍب ورش بالنقل ُب َ
(أـ أمنتم) وطوؿ اؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن (السماء أف) وبال غنة ُب (أَ ْف يػُْرِس َل)
ٍب خلف بالسكت ُب ْ
ف نَ ِذي ِر ()ٔٚ
ستَػ ْعلَ ُمو َف َك ْي َ
فَ َ
قالوف ثم يعقوب وصال ووقفا بالياء على (نذيري) ولورش وصال بالياء وبرتقيق الراء ووقف حبذؼ الياء
ولَ َق ْد َك َّذ َّ ِ
ف َكا َف نَ ِكي ِر ()ٔٛ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم فَ َك ْي َ
َ
ب الذ َ
َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ثػم يعقػػوب وقػف باليػػاء علػى (نكػػًني) وقفػا ووصػػال وصػال باليػػاء ولػورش إذا وصػػل باؼبػد ( )ٙحركػػات (نكػػًني ~ َأوَمل)
وليعقوب حركتاف

ثم السوسي أدغم النوف بالنوف ( َكا َف نَ ِك ًِن) مع اؼبدود الثالثة
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ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
أَولَم يػروا إِلَى اليَّي ِر فَػوقَػهم صافَّ ٍ
ض َن
ات َويَػ ْقبِ ْ
ْ ْ ُْ َ
َ ْ ََ ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب (يػََرِواْ اِىل)
ٍ
(صافات َو)
ٍب خلف بالسكت ُب (يروا إىل) وبال غنة ُب
الر ْح َم ُن
َما يُ ْم ِس ُك ُه َّن إََِّل َّ
قالوف
إِنَّهُ بِ ُك ّْل َشي ٍء ب ِ
ص ٌير ()ٜٔ
ْ َ
قالوف
ثم ورش بالتوسط ُب اللٌن ُب (شيء) ورقق راء (بصًن) وصال ثم ورش على الطوؿ ُب (شيء)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)
أ ََّمن َه َذا الَّ ِذي ُهو ج ْن ٌد لَ ُكم يػ ْنصرُكم ِمن ُد ِ
الر ْح َم ِن
وف َّ
ْ َ ُُ ْ ْ
َ ُ
ْ
ينصُركم :الباقوف]
ينصُركم :باختالس الضمة :دوري أيب عمرووجو ثاف] [ ُ
[ينص ْركم  :أبو عمرو] [ ُ
ُ
ينصُركم) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
قالوف قرأ بضم الصاد والراء ( ُ
ص ْرُك ْم) خبلف عن الدوري
ثم أبو عمرو بسكوف الراء ُب (يػَْن ُ
ينصُركم)
ثم دوري لو أيضا اَلختالس ُب الضمة ( ُ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِ ِف الْ َكافِ ُرو َف إََِّل فِي غُ ُروٍر (ٕٓ)
قالوف ثم ورش برتقيق الراء ُب (الكافروف)
َّ ِ
ِ
سَ
ك ِرْزقَهُ
أ ََّم ْن َه َذا الذي يَػ ْرُزقُ ُك ْم إ ْف أ َْم َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف على قصر الصلة ُب (يػَْرُزقُ ُك ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسطها ُب (يػَْرُزقُ ُك ْم إِ ْف)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (يػَْرُزقُ ُك ْم إِ ْف) وبالنقل ُب (إ َف اَمسك)
ٍب السوسي باإلدغاـ التاـ ُب (يرزقكم) القاؼ بالكاؼ

ٍب خلف بالسكت ُب (يػَْرُزقُ ُك ْم إِ ْف) و(إ ْف ْأم َسك)
َجوا فِي ُعتُػ ٍّو َونُػ ُفوٍر (ٕٔ)
بَ ْل ل ُّ
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(عتُػ ٍّو َونػُ ُفوٍر)
قالوف ثم حلف بال غنة ُب ُ
صر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم (ٕٕ)
أَفَ َم ْن يَ ْمشي ُمكبِّا َعلَى َو ْج ِهه~ أ َْه َدى أ ََّم ْن يَ ْمشي َس ِويِّا َعلَى َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو البزي وأبو عمرو وأبو جعفر وروح
ثم قنبل على قصر اؼبنفصل وقرأ بالسٌن (على سراط) واندرج معو رويس
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ثم الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أىدى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى الفتح ُب (أىدى) ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى التقليل ُب (أىدى)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل باإلمالة ُب (أىدى)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنػة ُب (أفمػن يبشػي)و(أمن يبشػي) واإلمالػة ُب (أىػدى) وباإلمشػاـ ُب صػاد (صػراط)
صوت الزاي
ص َار َو ْاَِفْئِ َدةَ
شأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
قُ ْل ُه َو الَّ ِذي~ أَنْ َ
الس ْم َع َو ْاَِبْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
(و َج َع َل لَ ُك ُم)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الالـ بالالـ َ

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (اْلفئدة) وقفا
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل بالصلة

ص َار َو ْاَلَفْئِ َدةَ)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ( َو ْاَلَبْ َ
(والَ ِف َدة) والسػكت ُب (اْلفِ َػدة) وأسػقط اؽبمػزة الثانيػة ونقػل حركتهػا إىل
ٍب ضبزة بالسكت على (اْلبصار) ووقف بالنقل َ
ما قبلها
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلبصار) ووقف بالنقل فقط ُب ( َوالَ ِف َدة) وأسقط اؽبمزة الثانية ونقل حركتها إىل ما قبلها
قَلِ ًيًل َما تَ ْش ُك ُرو َف (ٖٕ)

قالوف

قُ ْل ُه َو الَّ ِذي ذَ َرأَ ُك ْم فِي ْاِ َْر ِ
ش ُرو َف (ٕٗ)
ض َوإِل َْي ِه تُ ْح َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش قرأ بالنقل ُب (الَْر ِ
ض)

ٍب ضبزة قرأ بالسكت ُب (اْلرض)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء (إليو)
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ويػ ُقولُو َف متى ه َذا الْو ْع ُد إِ ْف ُك ْنتم ِ ِ
ين (ٕ٘)
ُْ َ
ََ
صادق َ
ََ َ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالتقليل ُب (م ) الوجو الثاين
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (م ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
قُل إِنَّما ال ِْعل ِ
ِ
ِ
ين ()ٕٙ
ْم ع ْن َد اللَّه َوإِنَّ َمآ أَنَا نَذ ٌير ُمبِ ٌ
ْ َ
ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
قل إمبا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( ْ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(قل اِمبا) ورقق راء (نذير)
(قل إمبا)
ٍب خلف على السكت ُب ْ
ِ
َّ ِ
َّعو َف ()ٕٚ
فَػلَ َّما َرأ َْو ُ ُزلْ َفةً ِسيئَ ْ
يل َه َذا الَّ ِذي ُك ْنتُ ْم بِ ِه تَد ُ
ت ُو ُجو ُ الذ َ
ين َك َف ُروا َوق َ
الشاطبية  :و(قيل) و(غيض) ٍب (جيء) يشمها لدى كسرىا ضما ر ٌ ِ
ْمال
جاؿ لتَك ُ
و(حيال) بإمشاـ و(سيق) كما رسا

و(سيء) و (سيئت) كاف راويو أنبال

[سيئت  :باإلمشاـ ُب السٌن نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ورويس ] [ سيئت بالكسرة اػبالصة  :الباقوف]
َّعوف  :الب ػػاقوف] [قي ػػل :باإلمش ػػاـ  :ىش ػػاـ والكس ػػائي وروي ػػس] [ قي ػػل  :بالكس ػػرة اػبالص ػػة :
[تَ ػ ْد ُعوف  :يعق ػػوب] [ تَػػد ُ
الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع وباإلمشاـ ُب (سيئت) واندرج معو ورش وابن ذكواف
ثم قالوف بالصلة وباإلمشاـ ُب (سيئت) واندرج معو أبو جعفر
ثم ىشاـ بإمشاـ (قيل)و(سيئت) واندرج معو الكسائي
ثم أبو عمرو قرأ بكسرة خالصة ُب (سيئت) و(قيل) واندرج معو عاصم وضبزة وخلف العاشر
ثم يعقوب قرأ بكسرة خالصة ُب (سيئت)و(قيل) وقرأ بسكوف الداؿ (تَ ْد ُعوف)
ثم ابن كثًن بالصلة وبكسرة خالصة ُب (سيئت) و(قيل)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
يم ()ٕٛ
قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ َْهلَ َكن َي اللَّهُ َوَم ْن َمع َي أ َْو َرح َمنَا فَ َم ْن يُج ُير الْ َكاف ِر َ
[أرأيتم  :بالتسهيل لنافع] [أرآيتم  :باؼبد اؼبشبع لورش وجو ثاف][ أريتم  :الكسائي]
أىلكين اهلل  :الباقوف]
أىلكين اهلل :ضبزة] [
[ أرأيتم  :الباقوف][
ْ
َ

معي أو  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر] [ معي~ أو  :الباقوف]
[ َ
(معي)
قالوف بالتسهيل (أرايتم) وفتح ياء
(أىلكين) وقرأ بفتح ياء َ
َ

ثم قالوف على قصر الصلة واندرج معو أبو جعفر
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ثم قالوف على توسط الصلة ُب (أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف)

و(معي) وبالصلة ؼبيم اعبمع
(أىلكين)
ثم ابن كثًن قرأ بإثبات اؽبمزة الثانية ُب (أرأيتم) وفتح ياء
َ
َ
و(معي) وأماؿ (الكافرين)
(أىلكين)
ثم أبو عمرو قرأ باؽبمزة ُب (أرأيتم) وفتح ياء
َ
َ
و(معي) واندرج معو حفص
(أىلكين)
ثم ابن عامر قرأ باؽبمزة ُب (أرأيتم) وفتح ياء
َ
َ

(معي) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف
ثم شعبة قرأ باؽبمزة ُب (أرأيتم) وفتح ياء
(أىلكين) وقرأ بسكوف الياء ُب ْ
َ

العاشر

(معي) على قصر اؼبنفصل وأماؿ (الكافرين)
ثم رويس قرأ باؽبمزة ُب (أرأيتم) وفتح ياء
(أىلكين) وقرأ بسكوف الياء ُب ْ
َ
(معي) على قصر اؼبنفصل
ٍب روح قرأ باؽبمزة ُب (أرأيتم) وفتح ياء
(أىلكين) وقرأ بسكوف الياء ُب ْ
َ

ِ
ػين) بسػػكوف اليػػاء
ثػػم خلػف قػرأ بػػاؽبمزة ُب (أرأيػػتم) وبػػالتحقيق ُب (أ ََرأَيْػػتُ ْم إ ْف) وقػرأ بسػكوف اليػػاء ُب (معػ ْػي) وقػرأ (أىلكػ ْ
وبال غنة ُب (فَ َم ْن ُِهب ًُن) ووقف بالنقل والتحقيق ُب (عذاب أليم)
ػين) وقػرأ بسػكوف اليػاء ُب (مع ْػي) علػى طػوؿ اؼبنفصػل ووقػف بالنقػل
ثم خػالد قػرأ بػاؽبمزة ُب (أرأيػتم) وسػكن يػاء (أىلك ْ
والتحقيق ُب (عذاب أليم)

(معي)
ثم أبو اغبارث عن الكسائي حبذؼ اؽبمزة ُب(أريتم) وفتح الياء
ُب(أىلكين اهلل ) وسكن الياء ُب ْ
َ

(معي) وأماؿ (الكافرين)
ثم دوري الكسائي حبذؼ اؽبمزة ُب(أريتم) وفتح الياء
ُب(أىلكين اهلل ) وسكن الياء ُب ْ
َ

ِ
ػين) و(مع َػي) وقلػل
ثم ورش بالنقػل (ق َػل اَراَيػتم) وبالتسػهيل ُب اؽبػزة الثانيػة وطػوؿ الصػلة ُب (أ ََراَيْػػتُ ْم إ ْف) وفػتح يػاء (أىلك َ
(الكافرين)
و(معي) ورقػق راء (هبػًن) وقلػل
(أىلكين)
ثم ورش باؼبد ( )ٙحركات ُب (أرآيتم) وطوؿ الصلة ُب (أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف) وفتح ياء
َ
َ
(الكافرين)

ِ
ػًن) ووق ػػف بالنق ػػل
ث ػػم خل ػػف بالس ػػكت ُب (أ ََرأَيْ ػػتُ ْم إِ ْف) ول ػػو س ػػكوف الي ػػاء ُب
(أىلكين)و(مع ػ ْػي) ب ػػال غن ػػة ُب (فَ َم ػ ْػن ُهب ػ ُ
ْ

والسكت ُب (عذاب أليم)
الر ْح َم ُن آ ََمنَّا بِ ِه َو َعلَْي ِه تَػ َوَّكلْنَا
قُ ْل ُه َو َّ
قالوف ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء (وعليو) ٍب ورش مع توسط وطوؿ البدؿ (آمنا)
ض ًَل ٍؿ ُمبِي ٍن ()ٕٜ
ستَػ ْعلَ ُمو َف َم ْن ُه َو فِي َ
فَ َ
(فس ُحقا) سكونا ضم مع غيب (يعلموف) من رض
الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف ُ :
[فسيعلموف  :الكسائي] [ فستعلموف  :الباقوف]

قالوف قرأ بتاء اػبطاب (فستعلموف) ثم الكسائي قرأ (فسيعلموف) بياء الغيبة
َصبَ َح َمآ ُؤُك ْم غَ ْوًرا فَ َم ْن يَأْتِي ُك ْم بِ َمآ ٍء َم ِعي ٍن (ٖٓ)
قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ْ
قالوف بالتسهيل للهمزة الثانية ُب (أرايتم) وبسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل
161

ٍب قالوف بالتسهيل (أرايتم) وبالصلة على القصر وعلى توسط اؼبتصل
ٍب أبو جعفر بالتسهيل (أرايتم) وبالصلة وأبدؿ اؽبمزة ألفا (يَاتِي ُك ْم) وعلى توسط اؼبتصل
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب (أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف) وعلى توسط اؼبتصل
ٍب ابن كثًن بإثبات اؽبمزة ُب (أرأيتم) وبالصلة وعلى توسط اؼبتصل

ٍب دوري بإثبات اؽبمزة ُب (أرأيتم) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم وخالد ويعقوب وخلف العاشر
ٍب السوسي بإثبات اؽبمزة ُب (أرأيتم) وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (ياتيكم)
ٍب خلف بإثبات اؽبمزة ُب (أرأيتم) وبال غنة ُب (فَ َم ْن يَأْتِي ُك ْم)
ٍب الكسائي قرأ (أرايتم) بإسقاط اؽبمزة الثانية
صبَ َح) وبالتسهيل وبطوؿ الصلة ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات ُب (أرآيتم)
ٍب ورش بالنقل ُب (قُ َل اََراَيْػتُ ْم إِ َف اَ ْ
َصبَ َح) وبال غنة (فَ َم ْن يَأْتِي ُك ْم)
ٍب خلف بإثبات اؽبمزة ُب (أرأيتم) وعلى السكت ُب (قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف أ ْ

ف َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسيُُرو َف (ٔ)

سورة القلم
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف باإلظهار واندرج معو ورش بوجو وابن كثًن وأبو عمرو وحفص وضبزة

ثػػم ورش لػػو وجػو ثػػاف باإلدغػػاـ والغنػػة واؼبػػد اؼبشػػبع (نُػ ّوالقلم) وانػدرج معػػو ابػػن عػػامر وشػػعبة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف
العاشر
ثم أبو جعفر سكت على نوف سكتة لطيفة من غًن تنفس
مآ أَنْ َ ِ ِ
ك بِمجنُ ٍ
وف (ٕ)
ت بِن ْع َمة َربّْ َ َ ْ
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َك ََِجرا غَيػر ممنُ ٍ
وف (ٖ)
َوإِ َّف ل َ ْ ً ْ َ َ ْ
َجًرا َغْيػَر)
قالوف ثم ورش برتقيق الراء (غًن) ثم أبو جعفر باإلخفاء ُب َ(ْل ْ
ك ل ََعلى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍ
يم (ٗ)
َوإِنَّ َ
قالوف
صر ويػب ِ
فَ ِ
ص ُرو َف (٘)
ستُْب ُ َ ُ ْ
َ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء بالكلمتٌن
بِأَيّْي ُك ُم ال َْم ْفتُو ُف ()ٙ

قالوف

ِ ِ
ِ ِِ
ين ()ٚ
إِ َّف َربَّ َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ْن َ
ض َّل َع ْن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بال ُْم ْهتَد َ
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(وىو) واندرج معو الدوري والكسائي وأبو جعفر
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ

(وىو) واندرج معو الباقوف إَل
ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ

ِ ِ
ِ
ين)
ٍب السوسي قرأ بسكوف اؽباء ْ
(وىو) وأدغم اؼبيم بالباء (أ َْعلَ ُم دبَ ْن)و(أ َْعلَ ُم بالْ ُم ْهتَد َ
ِ
ِ
ين ()ٛ
فَ ًَل تُي ِع ال ُْم َك ّْذب َ
قالوف
َودُّوا ل َْو تُ ْد ِه ُن فَػيُ ْد ِهنُو َف ()ٜ
قالوف
وََل تُ ِيع ُك َّل ح ًَّل ٍ
ؼ َم ِهي ٍن (ٓٔ)
ْ
َ
َ
قالوف
شآ ٍء بِنَ ِم ٍ
َه َّما ٍز َم َّ
يم (ٔٔ)
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َّاع لِ ْل َخ ْي ِر ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
يم (ٕٔ)
َمن ٍ
(م ْعتَ ٍد أَثِي ٍم) واندرج معو ضبزة بوجو النقل
قالوف واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق ٍب ورش بالنقل ُب ُ
(م ْعتَ ٍد أَثِي ٍم)
ٍب خلف بالسكت ُب ُ
ك َزنِ ٍ
يم (ٖٔ)
ُعتُ ٍّل بَػ ْع َد َذلِ َ
قالوف

ٍ ِ
ين (ٗٔ)
أَ ْف َكا َف ذَا َماؿ َوبَن َ

الدليل من الشاطبية ُ( :ب اف كاف) شفع ضبزة وشعبة أيضا

[ أأ ْف كػػاف  :شػػعبة وضبػػزة وروح بتحقيقهمػػا ][ أأ ْف كػػاف  :أبػػو جعفػػر وىشػػاـ بالتسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ][أأف كػػاف  :ابػػن
ذكواف ورويس بالتسهيل فقط للهمزة الثانية] [ أف كاف  :الباقوف]
قالوف قرأ ّٔمزة واحدة (أف كاف) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وحفص والكسائي وخلف العاشر
ثم ىشاـ قرأ (أأَ ْف َكا َف) وبالتسهيل ُب الثانية وإدخاؿ ألف بينهما واندرج معو أبو جعفر
ثم ابن ذكواف قرأ (أأَ ْف َكا َف) وبالتسهيل ُب الثانية بدوف إدخاؿ واندرج معو رويس
ثم شعبة قرأ (أأَ ْف َكا َف) وبالتحقيق ُب اؽبمزتٌن واندرج معو خالد وروح
ثم خلف قرأ (أأَ ْف َكا َف) بتحقيق اؽبمزتٌن وبال غنة ُب (م ٍاؿ وبنٌن)
ِ
اؿ أ ِ
ِ
ين (٘ٔ)
إِ َذا تُػ ْتػلَى َعلَْيه آَيَاتُػنَا قَ َ َ
َساط ُير ْاِ ََّول َ
قالوف واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب

ٍب ورش رقق راء (أساطًن) مع فتح اليائي (تتلى) وعليو القصر ُب البدؿ (آياتنا) وبطولو والنقل ُب (الََّولٌن)
ٍب ابن كثًن على صلة اؽباء ُب (عليو)
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ٍب ورش رقق راء (أساطًن) وقلل (تتلى) وعليو التوسط ُب البدؿ وبطولو والنقل ُب (الََّولٌن)
ٍب ضبزة أماؿ( تتلى ) وعليو وقفا النقل والسكت ُب ْ ِ
ٌن)
(اْل ََّول َ
ٍب الكسائي باإلمالة ُب (تتلى)والتحقيق ُب (اْلولٌن) واندرج معو خلف العاشر
سن ِسمه علَى الْخرطُ ِ
وـ ()ٔٙ
ََ ُ ُ َ
ُْ
قالوف
إِنَّا بػلَونَاهم َكما بػلَونَآ أَصحاب الْجن َِّة إِ ْذ أَقْسموا لَيص ِرمنػَّها م ِ ِ
ين ()ٔٚ
َُ َ ْ ُ َ ُ ْ
َ ْ ُْ َ َ ْ ْ َ َ َ
صب ح َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (إ َذ اَقسموا)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (إِ ْذ أَقْ َس ُموا)

ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (إِ ْذ أَقْ َس ُموا)

ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
َوََل يَ ْستَثْػنُو َف ()ٔٛ
قالوف

ك َو ُه ْم نَآئِ ُمو َف ()ٜٔ
فَيَ َ
اؼ َعلَْيػ َها طَآئِ ٌ
ف ِم ْن َربّْ َ

قػالوف علػى توسػػط اؼبتصػل وبسػػكوف مػيم اعبمػػع وانػدرج معػػو أبػو عمػػرو وابػن عػػامر وعاصػم والكسػػائي ويعقػوب وخلػػف
العاشر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب (نَائِ ُمو َف)
الص ِر ِيم (ٕٓ)
ت َك َّ
َصبَ َح ْ
فَأ ْ
قالوف

ادوا م ِ ِ
ين (ٕٔ)
فَػتَػنَ َ ْ ُ ْ
صب ح َ

قالوف
َف ا ْغ ُدوا علَى حرثِ ُكم إِ ْف ُك ْنتم ِ
أِ
ين (ٕٕ)
ُْ َ
َ َْ ْ
صا ِرم َ
ِ
[أف اغدوا  :أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب] [ أ ُف اغدوا  :الباقوف]
قالوف بضم النوف (أ ُف) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر والكسائي وخلف العاشر
(ح ْرثِ ُك ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب َ
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(ح ْرثِ ُك ْم إِ ْف)
ٍب قالوف بضم النوف (أ ُف) وبالصلة وعلى توسط الصلة ُب َ
(ح ْرثِ ُك ْم إِ ْف)
ٍب ورش بضم النوف (أ ُف) وعلى طوؿ الصلة ُب َ
ٍب أبو عمرو بكسر النوف ُب التقاء الساكنٌن ِ
(أف اغدوا) اندرج معو عاصم وضبزة ويعقوب
ِ
(ح ْرثِ ُك ْم إِ ْف)
ٍب خلف بكسر النوف ُب التقاء الساكنٌن (أف اغدوا) وبالسكت ُب َ
فَانْيَلَ ُقوا َو ُه ْم يَػتَ َخافَػتُو َف (ٖٕ)

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب ورش غلظ َلـ (فانطلقوا)
ِ ِ
ين (ٕٗ)
أَ ْف ََل يَ ْد ُخلَنػ َ
َّها الْيَػ ْو َـ َعلَْي ُك ْم م ْسك ٌ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍ ِ
ين (ٕ٘)
َوغَ َد ْوا َعلَى َح ْرد قَاد ِر َ
قالوف
ضالُّو َف ()ٕٙ
فَػلَ َّما َرأ َْو َها قَالُوآ إِنَّا لَ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ومو َف ()ٕٚ
بَ ْل نَ ْح ُن َم ْح ُر ُ

قالوف ثم الكسائي أدغم الالـ بالنوف (بَ ْل َْكب ُن) مع بقاء الغنة

سبّْ ُحو َف ()ٕٛ
قَ َ
اؿ أ َْو َسيُ ُه ْم أَل ْ
َم أَقُ ْل لَ ُك ْم ل َْوََل تُ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (أ َْو َسطُ ُه ْم أَ َملْ) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (أ َْو َسطُ ُه ْم أَ َملْ)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (أ َْو َسطُ ُه ْم أَ َملْ) وبالنقل ُب(أَ َملَ اَقُ ْل)

ٍب خلف بالسكت ُب (أ َْو َسطُ ُه ْم أَ َملْ)و(أَ َملْ أَقُ ْل)
ِِ
ين ()ٕٜ
قَالُوا ُس ْب َحا َف َربّْػنَآ إِنَّا ُكنَّا ظَالم َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض يَػتَ ًَل َوُمو َف (ٖٓ)
فَأَقػْبَ َل بَػ ْع ُ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بال غنة ُب (بػَ ْع ٍ
ض يػَتَ َال َوُمو َف) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ين (ٖٔ)
قَالُوا يَا َويْػلَنَآ إِنَّا ُكنَّا طَاغ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
عسى ربػُّنآ أَ ْف يػب ِدلَنا َخيػرا ِم ْنػها إِنَّآ إِلَى ربّْػنا ر ِ
اغبُو َف (ٕٖ)
َ َ َ َ ُْ َ ْ ً َ
ََ َ
(يبدؿ) ىهنا وفوؽ وربت اؼبلك كافيو ظلال
الشاطبية ُب سورة الكهف  :ومن بعد بالتخفيف ْ
[ أف يػُبَدّْلنا  :نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ][ أف يػُْب ِدلنا  :الباقوف]
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قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَنَا) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبسكوف الباء وزبفيف الداؿ (يػُْب ِدلَنَا) واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَنَا) واندرصبعو دوري أيب عمرو
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبسكوف الباء وزبفيف الداؿ (يػُْب ِدلنا) واندرج معو عاصم
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ (يػُبَ ّْدلَنَا) ورقق راء (خًنا) مع الفتح والتقليل ُب (عسى)
ٍب خلف أماؿ (عسى) وبال غنة ُب (أَ ْف يػُْب ِدلَنَا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبسكوف الباء وزبفيف الداؿ (يػُْب ِدلنا)
ٍب خالد أماؿ (عسى) وبغنة ُب (أَ ْف يػُْب ِدلَنَا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبسكوف الباء وزبفيف الداؿ (يػُْب ِدلنا)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (عسى) وسكوف الباء وزبفيف الداؿ (يػُْب ِدلَنَا) واندرج معو خلف العاشر
اب
َك َذلِ َ
ك ال َْع َذ ُ
قالوف

ولَع َذاب ْاّل ِ
َخ َرةِ أَ ْكبَػ ُر ل َْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف (ٖٖ)
ََ ُ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل

ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ (أكِب لو)
ٍب ورش بالنقل ُب (اآلخرة) وترقيق رائها مع (ٖ) البدؿ
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اآلخرة)
إِ َّف لِلْمت َِّقين ِع ْن َد ربّْ ِهم جن ِ
َّات الن َِّع ِ
يم (ٖٗ)
َ ْ َ
ُ َ
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِِ
ين (ٖ٘)
ين َكال ُْم ْج ِرم َ
أَفَػنَ ْج َع ُل ال ُْم ْسلم َ
قالوف
ف تَ ْح ُك ُمو َف ()ٖٙ
َما لَ ُك ْم َك ْي َ

قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
اب فِ ِيه تَ ْد ُر ُسو َف ()ٖٚ
أ َْـ لَ ُك ْم كتَ ٌ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ثم قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ثم ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب (فيو)
إِ َّف لَ ُك ْم فِ ِيه ل ََما تَ َخيَّػ ُرو َف ()ٖٛ
الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
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الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[ؼبآ ّزبًنوف  :البزي وصال مع اؼبد اؼبشبع ] [ ؼبا زبًنوف :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب البزي بالصلة وتشديد التاء ُب زبًنوف مع اؼبد الكلمي اؼبثقل (لَ َمآ َّزبَيَّػُرو َف) مع صلة اؽباء ُب (فيو)

ٍب قنبل بصلة اؼبيم وصلة اؽباء فقط
أ َْـ لَ ُك ْم أَيْ َما ٌف َعلَْيػنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَػ ْوِـ ال ِْقيَ َام ِة إِ َّف لَ ُك ْم ل ََما تَ ْح ُك ُمو َف ()ٖٜ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ثم قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (لَ ُك ْم أَْيبَا ٌف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ثم قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب (لَ ُك ْم أَْيبَا ٌف)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم أَْيبَا ٌف) وبالنقل ُب (بَالِغَةُ ِف اِ َىل)
ثم خلف بالسكت ُب (لَ ُك ْم أَْيبَا ٌف) و(بَالِغَةٌ إِ َىل)
سلْهم أَيُّػهم بِ َذلِ َ ِ
يم (ٓٗ)
ك َزع ٌ
َ ُْ ُْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ( َس ْل ُه ْم أَيػُّ ُه ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب ( َس ْل ُه ْم أَيػُّ ُه ْم)

ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( َس ْل ُه ْم أَيػُّ ُه ْم) ٍب خلف بالسكت ُب ( َس ْل ُه ْم أَيػُّ ُه ْم)
شرَكآئِ ِهم إِ ْف َكانُوا ِ ِ
ِ
ين (ٔٗ)
َ
أ َْـ لَ ُه ْم ُش َرَكآءُ فَػلْيَأْتُوا ب ُ َ ْ
صادق َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو اعبميع إَل
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (فلياتوا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة ُب (بِ ُشَرَكائِ ِه ْم إِ ْف) وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (فلياتوا)
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (بِ ُشَرَكائِ ِه ْم إِ ْف)
ٍب خلف بالسكت ُب (بِ ُشَرَكائِ ِه ْم إِ ْف)
ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (بِ ُشَرَكائِ ِه ْم إِ ْف) واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط بالصلة ُب (بِ ُشَرَكائِ ِه ْم إِ ْف)
ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (فلياتوا) وبالصلة
ِ
اؽ وي ْد َعو َف إِلَى ُّ ِ
ٍ
يعو َف (ٕٗ)
ش ُ
يَػ ْو َـ يُ ْك َ
الس ُجود فَ ًَل يَ ْستَي ُ
ف َع ْن َس َ ُ ْ
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قالوف ثم خلف بال غنة ُب (س ٍ
اؽ َويُ ْد َع ْو َف)
َ
ِ
ارُه ْم تَػ ْرَه ُق ُه ْم ِذلَّةٌ
َخاش َعةً أَبْ َ
صُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب الكسائي أماؿ وقفا (ذلة)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
ص ُارُى ْم)
َ
(خاش َعةَ َف اَبْ َ
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
ص ُارُى ْم)
َ
(خاش َعةً أَبْ َ
السج ِ
ود َو ُه ْم َسالِ ُمو َف (ٖٗ)
َوقَ ْد َكانُوا يُ ْد َع ْو َف إِلَى ُّ ُ
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَ َذرنِي ومن ي َك ّْذب بِ َه َذا الْح ِد ِ
يث
ْ ََ ْ ُ ُ
َ
قالوف ٍب السوسي (ي َك ّْذ ِ
ب)
(وَم ْن يُ َك ّْذ ُ
ُ ُ
ب َّٔ َذا) ٍب خلف بال غنة ُب َ

وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا (اغبديث سنستدرجهم) أدغم السوسي الثاء بالسٌن
ث ََل يَػ ْعلَ ُمو َف (ٗٗ)
َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِ ِ
ين (٘ٗ)
َوأ ُْملي ل َُه ْم إِ َّف َك ْيدي َمت ٌ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ثم قالوف بالصلة على قصرىا ُب ( َؽبُ ْم إِ َّف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب ( َؽبُ ْم إِ َّف)

ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ( َؽبُ ْم إِ َّف)

ٍب خلف بالسكت ُب ( َؽبُ ْم إِ َّف)
َج ًرا فَػ ُه ْم ِم ْن َمغْ َرٍـ ُمثْػ َقلُو َف ()ٗٙ
أ َْـ تَ ْسأَل ُُه ْم أ ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
َجًرا) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ثم قالوف بالصلة ومع القصر ُب (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
َجًرا)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
َجًرا)
ثم ورش بطوؿ الصلة (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ

َجًرا)
ٍب خلف بالسكت ُب (تَ ْسأَ ُؽبُ ْم أ ْ
ِ
َ فَػ ُه ْم يَ ْكتُبُو َف ()ٗٚ
أ َْـ ع ْن َد ُه ُم الْغَْي ُ

قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
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ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ك وََل تَ ُكن َك ِ
فَ ِ ِ
َ الْح ِ
وـ ()ٗٛ
وت إِ ْذ نَ َ
ادى َو ُه َو َم ْكظُ ٌ
ْ
ْ َ
صاح ِ ُ
اصب ْر ل ُح ْك ِم َربّْ َ َ
(وىو) واندرج معو دوري أيب عمرو بوجو اإلظهار ُب (فاصِب غبكم) وأبو جعفر
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ

(وىو) على الفتح ُب (نادى) واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم ويعقوب
ٍب ورش وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

(وىو)
ٍب ورش على التقليل ُب (نادى) وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

(وىو) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة (نادى) وقرأ بضم اؽباء ُب ُ
(وىو)
ٍب الكسائي باإلمالة ُب (نادى) وبسكوف اؽباء ُب ْ

(وىو) واندرج معو السوسي
ٍب دوري بالوجو الثاين (فاصِب غبكم) أدغم الراء بالالـ وبسكوف اؽباء ُب ْ
ِ
ِ ِ
وـ ()ٜٗ
ل َْوَّل أَ ْف تَ َد َارَكهُ نِ ْع َمةٌ م ْن َربّْه لَنُبِ َذ بِال َْع َرآء َو ُه َو َم ْذ ُم ٌ
وىو  :الباقوف]
[ ْ
وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] [ ُ
(وىو) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ُب ْ
(وىو) واندرج معو يعقوب
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب ُ

(وىو) واندرج معو دوري أيب عمرو والكسائي
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف اؽباء ُب ْ
(وىو) واندرج معو عاصم وخلف العاشر
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب ُ

(وىو) واندرج معو ضبزة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب ُ
فَاجتبا ُ ربُّهُ فَجعلَهُ ِمن َّ ِ ِ
ين (ٓ٘)
الصالح َ
ْ ََ َ َ َ َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش بالتقليل ُب (فاجتباه)
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (فاجتباه)

ٍب ضبزة باإلمالة ُب (فاجتباه) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
وإِ ْف ي َك ُ َّ ِ
صا ِرِه ْم ل ََّما َس ِم ُعوا ّْ
الذ ْك َر َويَػ ُقولُو َف إِنَّهُ ل ََم ْجنُو ٌف (ٔ٘)
ين َك َف ُروا لَيُػ ْزل ُقونَ َ
ك بِأَبْ َ
َ َ
اد الذ َ
الشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة  :وضمهم ُب (يػَْزلِقونك) خالد
[لَيَػ ْزلُِقونك :نافع وأبو جعفر ] [ لَيُػ ْزلُِقونك  :الباقوف]
قالوف قرأ بفتح الياء (لَيَػ ْزلُِقونك) وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة وقرأ بفتح الياء (لَيَػ ْزلُِقونك) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالتقليل ُب (بأبصارىم) وترقيق الراء ُب (الذكر) وقرأ بفتح الياء (لَيَػ ْزلُِقونك)
ٍب ابن كثًن قرأ بضم الياء (ليُزلقونك) وبالصلة

ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب (بأبصارىم) ومعو دوري الكسائي

ٍب ابن عامر (ليُػ ْزلقونك) واندرج معو عاصم وخالد وأبو اغبارث ويعقوب وخلف العاشر
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اد) واندرج معو
ٍب خلف بال غنة ُب ( َوإِ ْف يَ َك ُ

قاؿ صاحب كتاب "غيث النفع" ىذه اآل ية تنفع من اإلصابة بالعٌن  .يقرأىا لنفسو أو على غًنه .واهلل أعلم
ِ ِ ِ
ين (ٕ٘)
َوَما ُه َو إََِّل ذ ْك ٌر لل َْعالَم َ
قالوف ثم ورش رقق راء (ذكر)

ْحاقَّةُ (ٔ)
ال َ

سورة الحاقة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف ٍب الكسائي أماؿ (اغباقة) خبلف عنو

ْحآقَّةُ (ٕ)
َما ال َ

قالوف ٍب الكسائي أماؿ (اغباقة) خبلف عنو

ْحآقَّةُ (ٖ)
َوَمآ أَ ْد َر َ
اؾ َما ال َ
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ) واندرج معو خلف العاشر ووجو للكسائي
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ) وأماؿ (اغباقة) خبلف عنو وقفا
ٍب ورش بطوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ود َو َعا ٌد بِالْ َقا ِر َع ِة (ٗ)
َك َّذبَ ْ
ت ثَ ُم ُ
قالوف
ود ) واندرج معو ابن عامر وضبزة والكسائي بوجو
ٍب البصري أدغم ( َك َّذبَ ْ
ت َشبُ ُ

ود ) و أماؿ (بالقارعة) خبلف عنو
ٍب الكسائي أدغم التاء بالثاء ( َك َّذبَ ْ
ت َشبُ ُ
فَأ ََّما ثَمود فَأ ُْهلِ ُكوا بِاليَّ ِ
اغيَ ِة (٘)
ُ ُ
قالوف ثم الكسائي أماؿ (بالطاغية) وقفا
ص ٍر َعاتِيَ ٍة ()ٙ
َوأ ََّما َعا ٌد فَأ ُْهلِ ُكوا بِ ِر ٍ
ص ْر َ
يح َ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (عاتية) بال خلف وقفا
ٍ
ِ ٍ
وما
سً
َسخ َ
َّرَها َعلَْي ِه ْم َس ْب َع لَيَاؿ َوثَ َمانيَةَ أَيَّاـ ُح ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
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ٍ
(عليهم)
ٍب خلف بال غنة (لياؿ وشبانية) وقرأ بضم اؽباء ُ
ٍ
(عليهم) واندرج معو يعقوب
ٍب خالد قرأ بغنة (لياؿ وشبانية) وقرأ بضم اؽباء ُ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
از نَ ْخ ٍل َخا ِويٍَة ()ٚ
ص ْر َعى َكأَنػَّ ُه ْم أَ ْع َج ُ
فَػتَػ َرى الْ َق ْو َـ ف َيها َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب
ٍب ورش بفتح (صرعى) وطوؿ الصلة ُب ( َكأَنػ َُّه ْم أ َْع َج ُاز)

ٍب قالوف بالصلة ُب ( َكأَنػ َُّه ْم أ َْع َج ُاز) واندرج معو ابن كثًن
(لبْ ٍل َخا ِويٍَة) وبالصلة ُب ( َكأَنػ َُّه ْم أ َْع َج ُاز)
ٍب أبو جعفر باإلخفاء َ
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب ( َكأَنػ َُّه ْم أ َْع َج ُاز)
ٍب ورش بالتقليل ُب (صرعى) وطوؿ الصلة ُب ( َكأَنػ َُّه ْم أ َْع َج ُاز)

(ص ْر َعى) بدوف صلة
ٍب أبو عمرو قلل َ

(ص ْر َعى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ َ

(ص ْر َعى) وأماؿ وقفا (خاوية) بال خالؼ
ٍب الكسائي أماؿ َ

(ص ْر َعى) وبالسكت ُب ( َكأَنػ َُّه ْم أ َْع َج ُاز)
ٍب خلف أماؿ َ

(ص ْر َعى)
ٍب وجو ثاف للسوسي أماؿ (فرتى) وصال وقلل َ
فَػ َه ْل تَػ َرى ل َُه ْم ِم ْن بَاقِيَ ٍة ()ٛ
[فهرتى :أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي ][ فهل ترى  :الباقوف]
ّ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالتقليل (ترى)
(فهرتى) وباإلمالة (فَػ َه ْل تَػَرى) وأماؿ (ترى) واندرج معو ضبزة
ٍب أبو عمرو باإلدغاـ ُب الالـ بالتاء ّ

ٍب الكسائي باإلدغاـ ُب الالـ بالتاء (فَػ َهتَّػَرى) وأماؿ (ترى) وأماؿ (باقية) وقفا بال خالؼ

ٍب ىشاـ باإلدغاـ ُب الالـ بالتاء (فَػ َهتَّػَرى) وبالفتح ُب (ترى)
ات بِالْ َخ ِ
اطئَ ِة ()ٜ
َو َجآ َء فِ ْر َع ْو ُف َوَم ْن قَػ ْبػلَهُ َوال ُْم ْؤتَِف َك ُ
ِ
وى حال
الشاطبية من سورة ف إىل القيامة  :و(من قَػْبلو) فاكسر وحرؾ ر ً
[ ومن قِبَلو :أبو عمرو والكسائي ويعقوب ] [ من قَػْبػلَو  :الباقوف]
[ باػباطية :أبو جعفر ووقفا غبمزة] [خاطئة:الباقوف]
قالوف قرأ بفتح القاؼ وسكوف الباء (قَػْبػلَو) واندرج معو ىشاـ وعاصم
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ٍب أب ػػو جعف ػػر قػ ػرأ بف ػػتح الق ػػاؼ وس ػػكوف الب ػػاء (قَػْبػلَ ػػو) وقػ ػرأ بإب ػػداؿ اؽبم ػػزة ي ػػاء مفتوح ػػة (باػباطي ػػة) وأب ػػدؿ اؽبم ػػزة واوا
ِ
ات)
(والْ ُموتَف َك ُ
َ
ٍب دوري قرأ بكسر القاؼ وفتح الباء (قِبَػلَو) واندرج معو يعقوب
ٍب الكسائي قرأ بكسر القاؼ وفتح الباء (قِبَػلَو) وأماؿ (اػباطئة) وقفا
ِ
ات) وقرأ بكسر القاؼ وفتح الباء (قِبَػلَو)
(والْ ُموتَف َك ُ
ٍب السوسي وأبدؿ اؽبمزة واوا َ
ِ
ات) قرأ بفتح القاؼ وسكوف الباء (قَػْبػلَو)
(والْ ُموتَف َك ُ
ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا َ
ٍب ابن ذكواف أماؿ (جآء) على توسط اؼبتصل قرأ بفتح القاؼ وسكوف الباء (قَػْبػلَو) واندرج معو خلف العاشر

ٍب ضبزة أماؿ (جآء) على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح القاؼ وسكوف الباء (قَػْبػلَو) ووقف بإبداؿ اؽبمزة ياء مفتوحة (باػباطية)
َخ َذ ُه ْم أَ ْخ َذ ًة َرابِيَةً (ٓٔ)
ص ْوا َر ُس َ
وؿ َربّْ ِه ْم فَأ َ
فَػ َع َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب الكسائي أماؿ (رابية) وقفا
َخ َذ ًة) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َخ َذ ُى ْم أ ْ
ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب (فَأ َ
َخ َذ ًة)
َخ َذ ُى ْم أ ْ
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب (فَأ َ
َخ َذ ًة)
َخ َذ ُى ْم أ ْ
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (فَأ َ

َخ َذ ًة)
َخ َذ ُى ْم أ ْ
ٍب خلف بالسكت ُب (فَأ َ
وؿ َرِّّْٔ ْم)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالراء ( َر ُس َ
ِ
ْجا ِريَِة (ٔٔ)
إِنَّا ل ََّما طَغَى ال َْمآءُ َح َملْنَا ُك ْم في ال َ

قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
(اعبَا ِريَِة)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ ْ
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
لِنجعلَها لَ ُكم تَذْكِرًة وتَ ِعيػهآ أُذُ ٌف و ِ
اعيَةٌ (ٕٔ)
َ َْ َ ْ َ َ ََ
َ
[ أ ْذف  :نافع ] [ أُذُف  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف الذاؿ (أُ ْذ ٌف)
ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم الذاؿ (أُذُ ٌف) واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكن الذاؿ ُب (أُ ْذ ٌف)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وضم الذاؿ ُب (أُذُ ٌف) واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وضم الذاؿ ُب (أُذُ ٌف) وأماؿ (واعية) وقفا
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وضم الذاؿ ُب (أُذُ ٌف)
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ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء (تَذْكَِرةً) وسكوف الذاؿ ُب (أُ ْذ ٌف)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وضم الذاؿ ُب (أُذُ ٌف) وبال غنة (تَذْكِرةً وتَعِيػها)و( أُذُ ٌف و ِ
اعيَةٌ)
َ َ ََ
َ
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بسكوف الذاؿ (أُ ْذ ٌف)
ٍب ابن كثًن بالصلة وقرأ بضم الذاؿ (أُذُ ٌف) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف على توسط باؼبنفصل وبالصلة وقرأ بسكوف الذاؿ (أُ ْذ ٌف)
الصوِر نَػ ْف َخةٌ و ِ
اح َدةٌ (ٖٔ)
فَِإذَا نُِف َخ فِي ُّ
َ
قالوف واندرج اعبميع إَل
ٍب الكسائي أماؿ (و ِ
اح َدةٌ )
َ
ٍب خلف بال غنة (نػَ ْفخةٌ و ِ
اح َدةٌ)
َ َ
اؿ فَ ُد َّكتا َد َّكةً و ِ
ت ْاَِرض وال ِ
وح ِملَ ِ
اح َدةً (ٗٔ)
ْجبَ ُ َ
َُ
َ
ْ ُ َ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (و ِ
اح َدةٌ )
َ

ٍب ورش بالنقل ُب (الَرض) ٍب خلف بالسكت ُب (اْلرض) وبال غنة ُب ( َد َّكةً و ِ
اح َد ًة)
ْ
َ

ٍب خالد بالسكت ُب (اْلرض) وبغنة
فَػيػومئِ ٍذ وقَػع ِ
ت ال َْواقِ َعةُ (٘ٔ)
ََْ َ َ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (الواقعة) ٍب خلف بال غنة ُب (فَػيػومئِ ٍذ وقَػع ِ
ت)
ََْ َ َ
ش َّق ِ
الس َمآءُ فَ ِه َي يَػ ْوَمئِ ٍذ َو ِاهيَةٌ ()ٔٙ
ت َّ
َوانْ َ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف اؽباء (فَػ ْه َي) واندرج معو دوري أيب عمرو وأبو جعفر
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وبسكوف اؽباء (فَػ ْه َي) وأماؿ (واىية) وقفا

(فهي يومئذ)
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وأدغم الياء بالياء مع سكوف اؽباء ْ

ٍب ابن كثًن على توسط اؼبتصل وقرأ بكسر اؽباء (فَ ِه َي) واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بكسر اؽباء (فَ ِه َي) واندرج معو خالد

ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة قرأ بكسر اؽباء (فَ ِه َي) وطوؿ اؼبتصل
ك َعلَى~ أ َْر َجآئِ َها
َوال َْملَ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف على (أرجآئها) بالتسهيل مع اؼبد والقصر
ِ
ك فَػ ْوقَػ ُه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ ثَ َمانِيَةٌ ()ٔٚ
ش َربّْ َ
َويَ ْحم ُل َع ْر َ
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قالوف بسكوف ميم اعبمع اندرج معو اعبميع إَل
ٍب الكسائي أماؿ (شبانية) وقفا
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ضو َف ََل تَ ْخ َفى ِم ْن ُك ْم َخافِيَةٌ ()ٔٛ
يَػ ْوَمئِ ٍذ تُػ ْع َر ُ
الشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة  :و(ىبفى) شفاء
[ َلىبفى  :ضبزة والكسائي وخلف ] [ وَل زبفى  :الباقوف]
قالوف قرأ بتاء اػبطاب (وَل زبفى)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(زبْ َفى) الوجو الثاين
ٍب ورش بتقليل َ
ٍب ضبزة قرأ بياء الغيبة وأماؽبا (ىبْ َفى) واندرج معو خلف العاشر

(خافِيَةٌ) وقفا
ٍب الكسائي قرأ بياء الغيبة ُب َ
(ىبْ َفى) و أماؿ (ىبفى)وأماؿ َ
وؿ َهآ ُؤ ُـ اقػ َْرءُوا كِتَابِيَ ْه ()ٜٔ
فَأ ََّما َم ْن أُوتِ َي كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَػيَػ ُق ُ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب ( َم ْن أ ِ
ُوٌبَ) وعلى طوؿ اؼبتصل

ٍب ورش بالنقل ُب ( َمن اُ ُِ ِوٌب) مع (ٖ) البدلٌن (اقْػرءوا)و(أ ِ
ُوٌبَ)
ُ
َُ
َ
ٍب خلف بالسكت ُب ( َم ْن أ ِ
ُوٌبَ) على طوؿ اؼبتصل

إذا وصػلت اآليػػة دبػػا بعػػدىا (كتابيػ ْػو إين) قػرأ ورش بسػػكوف اؽبػػاء وتػػرؾ النقػػل كبػاقي القػرأ وقػرأ أيضػػا بالنقػػل واْلوىل  :إذا
(ماليو ىلك) فالنقل  ،وإف سكت بينهما فاإلسكاف .وليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب (كتابيو) وأثبتها
أدغمت اؽباء ُب ْ
غًنه ووقف اعبميع بإثباِتا
ٍ ِ
سابِيَ ْه (ٕٓ)
إِنّْي ظَنَػ ْن ُ
ت أَنّْي ُم ًَلؽ ح َ
قالوف
وليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب (حسابيو) وأثبتها غًنه  ،وكلهم أصبعوا على إثباِتا ُب الوقف
ِ ِ
ش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة (ٕٔ)
فَػ ُه َو في عي َ َ
(فهو) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ
ٍب الكسائي قرأ بسكوف اؽباء (فهو) وأماؿ (ر ِ
اضيَ ٍة)
ْ
َ
ٍب ورش بضم اؽباء (فَػ ُه َو) واندرج معو الباقوف
فِي َجن ٍَّة َعالِيَ ٍة (ٕٕ)
قالوف ثم الكسائي أماؿ (عالية) وقفا
قُيُوفُػ َها َدانِيَةٌ (ٖٕ)
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(دانِيَةٌ)
قالوف ٍب الكسائي أماؿ َ
ِ
َسلَ ْفتُ ْم فِي ْاَِيَّ ِاـ الْ َخالِيَ ِة (ٕٗ)
ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنيئًا بِ َمآ أ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

(اػبَالِيَ ِة) وقفا
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ ْ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (لَيَّاـ)ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلياـ)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق ُب (اْلياـ)
ِ
ُوت كِتَابِيَ ْه (ٕ٘)
َوأ ََّما َم ْن أُوتِ َي كِتَابَهُ بِ ِش َمالِ ِه فَػيَػ ُق ُ
َم أ َ
وؿ يَا ل َْيتَني ل ْ
قالوف
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب ( َم ْن أ ِ
ُوت)
ُوٌبَ) و( َملْ أ َ

ٍب ورش بالنقل ُب ( َمن اُ ِوٌب) مع (ٖ) البدلٌن (أ ِ
ُوت)
ُوٌبَ) و(أ َ
ُ َ
ٍب خلف بالسكت ُب ( َم ْن أ ِ
ُوت)
ُوٌبَ) و( َملْ أ َ

وليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب (كتابيو) وأثبتها غًنه  ،وكلهم أصبعوا على إثباِتا ُب الوقف
ِ
سابِيَ ْه ()ٕٙ
َول ْ
َم أَ ْد ِر َما ح َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ( َوَملَ اَ ْد ِر) ٍب خلف بالسكت ُب ( َوَملْ أ َْد ِر)

وليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب (حسابيو) وأثبتها غًنه  ،وكلهم أصبعوا على إثباِتا ُب الوقف
ت الْ َق ِ
يال َْيتَػ َها َكانَ ِ
اضيَةَ ()ٕٚ
َ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (الْ َق ِ
اضيَةَ)
َمآ أَ ْغنَى َعنّْي َمالِيَ ْه ()ٕٛ
الشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة  :مالية ماىية فصل
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أغىن) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى الفتح ُب (أغىن) ٍب ورش بالتقليل ُب (أغىن)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أغىن)
ػامه ىلػػك) وأثباِتػػا وقفػػا ][ البػػاقوف أثبتوىػػا وصػػال ووقػػف وللمثبتػػٌن وصػػال
[حػذؼ ضبػػزة ويعقػػوب  :ىػػاء ماليػػو وصػػال (مػ َ
(ماليو َىلك) ولورش وجهاف مفرعاف عنػده علػى وجهيػو فػإذا قػرأ لػو
(ماليهلك) والثاين اإلظهار ْ
وجهاف  :اْلوؿ اإلدغاـ ّ
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ِِ
إين) تعػػٌن اإلظهػػار ُب
(ماليهلػػك) وإذا ق ػرأ لػػو بػػرتؾ النقػػل أي بإسػػكاف اؽبػػاء (كتابِيػ ْػو ّْ
بالنقػػل (كتابِيػػو ا ّْين)تعػػٌن اإلدغػػاـ ّ
(ماليو َىلك) واإلظهار َل يتأتى إَل مع السكت سكتة لطيفة من غًن تنفس على اؽباء
ْ
ك َعنّْي ُس ْليَانِيَ ْه ()ٕٜ
َهلَ َ
الشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة  :مالية ماىية فصل وسلطانية من دوف ىاء فتوصال
قالوف
وحذؼ اؽباء ُب (حسابيو) ضبزة ويعقوب وصال وأثبتها غًننبا  ،وللجميع إثباِتا وقفا
ُخ ُذو ُ فَػغُلُّو ُ (ٖٓ)

(خ ُذوهُ)
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُ
ثُ َّم ال ِ
صلُّو ُ (ٖٔ)
يم َ
َ
ْجح َ

قالوف
ثُ َّم فِي ِسل ِ
اسلُ ُكو ُ (ٕٖ)
ْسلَ ٍة َذ ْرعُ َها َس ْبػعُو َف ِذ َر ً
اعا فَ ْ
قالوف ثم ورش برتقيق راء (ذراعا)
إِنّهُ َكا َف ََل يُػ ْؤِم ُن بِاللَّ ِه ال َْع ِظ ِ
يم (ٖٖ)
قالوف ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (يومن) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ض َعلَى طَ َع ِاـ ال ِْم ْس ِكي ِن (ٖٗ)
َوََل يَ ُح ُّ
قالوف
فَػلَْيس لَهُ الْيػوـ َه ُ ِ
يم (ٖ٘)
َ َْ َ
اهنَا َحم ٌ
قالوف
اـ إََِّل ِم ْن ِغ ْسلِي ٍن ()ٖٙ
َوََل طَ َع ٌ
قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند الغٌن ( ِم ْن ِغسلِ ٍ
ٌن)
ْ
ٍب ورش بالنقل ُب (طَ َع ُاـ ِف اََِّل)
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب (طَ َع ٌاـ إََِّل)
ََل يأْ ُكلُه~ إََِّل الْ َخ ِ
اطئُو َف ()ٖٚ
َ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ِ
(اغباط ُوف)(اػباطيوف)و(اػباطوف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بتسهيل وبإبداؿ اؽبمزة ياء مضمومة وحذفها وقفا ُب

ٍب ورش قرأ بطوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (ياكلو ) وثلث البدؿ (اػباطئوف)
ٍب السوسي وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (ياكلو ) على قصر اؼبنفصل

ٍب أبو جعفر وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب (ياكلو ) وحذؼ اؽبمزة وضم الطاء ُب (اػباطُوف) على قصر اؼبنفصل
ِ
ْسم بِما تُػب ِ
ص ُرو َف ()ٖٛ
فَآل أُق ُ َ ْ
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قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء (أقسم دبا) على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء ُب (تُػب ِ
صُرو َف)
ْ

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم الراء
وما ََل تُػب ِ
ص ُرو َف ()ٖٜ
ََ ْ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب (تُػب ِ
صُرو َف)
ْ
إِنَّهُ لَ َق ْو ُؿ ر ُس ٍ
وؿ َك ِر ٍيم (ٓٗ)
َ

قالوف ثم السوسي أدغم الالـ بالراء (لقوؿ رسوؿ)
وما هو بَِقو ِؿ َش ِ
اع ٍر
ََ َُ ْ
قالوف
قَلِ ًيًل َما تُػ ْؤِمنُو َف (ٔٗ)
الشاطبية من سورة ف  :ويذكروف يؤمنوف مقالو خبلف لو داع
[ يؤمنوف  :ابن كثًن ويعقوب وابن عامر خبلف عن ابن ذكواف][تؤمنوف  :الباقوف وىو الوجو الثاين َلبن ذكواف]
قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تؤمنوف) واندرج معو بوجو َلبن ذكواف
ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة واوا (تومنوف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة (يػُ ْؤِمنُو َف) واندرج معو يعقوب وىشاـ ووجو َلبن ذكواف
وََل بَِقو ِؿ َك ِ
اه ٍن
َ ْ
قالوف
قَلِ ًيًل َما تَ َذ َّك ُرو َف (ٕٗ)
الشاطبية من سورة ف  :ويذكروف يؤمنوف مقالو خبلف لو داع

[ ي ّذ ّكروف  :ابن كثًن ويعقوب وابن عامر خبلف عن ابن ذكواف] [ َّ
تذ ّكروف  :نافع وأبو عمرو وشعبة ووجو َلبن ذكػواف
وأبو جعفر] [ ت َذ ّكروف  :الباقوف]
قالوف بتاء اػبطاب وتشديد الذاؿ (تَ ّذ ّكروف ) واندرج معو ورش وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ووجو َلبن ذكواف
ٍب ابن كثًن بياء اػبطاب وتشديد الذاؿ (يَ َّذ َّكُرو َف) واندرج معو ىشاـ ويعقوب ووجو َلبن ذكواف

ٍب حفص قرأ بتاء اػبطاب وزبفيف الذاؿ ُب (تَ َذكروف) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ِ
ين (ٖٗ)
يل ِم ْن َر ّْ
ب ال َْعالَم َ
تَػ ْن ِز ٌ
قالوف
ض ْاَِقَا ِو ِ
يل (ٗٗ)
َول َْو تَػ َق َّو َؿ َعلَْيػنَا بَػ ْع َ
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قالوف
ٍب ورش بالنقل ُب ( ْاْلَقَا ِو ِيل) واندرج معو ضبزة بوجو

ٍب خلف بالسكت ُب ( ْاْلَقَا ِو ِيل)

وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا (اْلقاويل ْلخذنا) أدغم الالـ بالالـ السوسي
َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِالْيَ ِمي ِن (٘ٗ)
َِ َ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (منو)
ِ
ِ
ين ()ٗٙ
ثُ َّم لَ َقيَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوت َ
قالوف
فَما ِم ْن ُكم ِمن أ ٍ
ِ
ين ()ٗٚ
ْ ْ َ
َحد َع ْنهُ َحاج ِز َ
َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(م َن اَ َح ٍد)
ِ
َح ٍد)
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب (م ْن أ َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر

ٍب ابن كثًن بالصلة وبصلة اؽباء (عنو)
وإِنَّه لَتذْكِرةٌ لِل ِ
ين ()ٗٛ
ْمتَّق َ
َ ُ َ َ ُ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء (لَتَذْكَِرةٌ)
َوإِنَّا لَنَػ ْعلَ ُم أ َّ
َف ِم ْن ُك ْم ُم َك ّْذبِي َن ()ٜٗ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ين (ٓ٘)
َوإِنَّهُ ل َ
َح ْس َرةٌ َعلَى الْ َكاف ِر َ
ِ
ين)
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (الْ َكاف ِر َ
ِ
ين) واندرج معو السوسي ودوري الكسائي ورويس
ٍب دوري أيب عمرو أماؽبا (الْ َكاف ِر َ
َح ُّق الْيَ ِقي ِن (ٔ٘)
َوإِنَّهُ ل َ
قالوف

ك ال َْع ِظ ِ
يم (ٕ٘)
اس ِم َربّْ َ
سبّْ ْح بِ ْ
فَ َ

قالوف

َسأ ََؿ َسآئِل بِ َع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع (ٔ)
ٌ

سورة المعارج
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

178

الشاطبية من سورة ف  :وساؿ ّٔمز غصن داف وغًنىم من اؽبمز أو من واو أو ياء ابدَل
[ ساؿ  :نافع وابن عامر وأبو جعفر ] [ سأؿ  :الباقوف]
قالوف قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ساؿ) على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ساؿ)
(سأ ََؿ) على توسط اؼبتصل وانػدرج معػو أبػو عمػرو وعاصػم والكسػائي ويعقػوب وخلػف
ٍب ابن كثًن قرأ بإثبات اؽبمزة ُب َ
العاشر
ٍب خلف بال غنة ُب (بِع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع) على طوؿ اؼبتصل
َ
ٍب خالد بغنة ُب (بِع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع) على طوؿ اؼبتصل
َ
ِ ِ
س لَهُ َدافِ ٌع (ٕ)
ل ْل َكاف َ
رين ل َْي َ
ِ ِ
ِ ِ
ين) ومعو دوري الكسائي ورويس
ين) ٍب البصري أماؿ( ل ْل َكافر َ
قالوف ٍب ورش بتقليل (ل ْل َكافر َ
ِج (ٖ)
ِم َن اللَّ ِه ِذي ال َْم َعار ِ
قالوف
إذا وصل باآلية اليت بعدىا (اؼبعارج تعرج) أدغم السوسي اعبيم بالتاء
ِِ ٍ
ِ
ِ
ْف َسنَ ٍة (ٗ)
ج ال َْم َآلئِ َكةُ َو ُّ
ين أَل َ
الر ُ
تَػ ْع ُر ُ
وح إِل َْيه في يَػ ْوـ َكا َف م ْق َد ُارُ َخ ْمس َ
الشاطبية من سورة ف  :و(يعرج) رتال
[ يعرج  :الكسائي ] [ تعرج  :الباقوف]
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ابن كثًن على توسط اؼبتصل وبصلة اؽباء (إليو)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة

(سنَ ٍة) وقفا
ٍب الكسائي قرأ بياء الغيب ُب (يػَ ْعُر ُج) وأماؿ َ

ص ْبػ ًرا َج ِم ًيًل (٘)
فَ ْ
اصبِ ْر َ

قالوف

إِنػَّ ُه ْم يَػ َرْونَهُ بَ ِعي ًدا ()ٙ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َونَػ َرا ُ قَ ِريبًا ()ٚ
قالوف

(ونػََراهُ)
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء َ
ٍب ورش بالتقليل ُب (نراه)
ٍب بصري باإلمالة (ونراه) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
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الس َمآءُ َكال ُْم ْه ِل ()ٛ
يَػ ْو َـ تَ ُكو ُف َّ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
وتَ ُكو ُف ال ِ
اؿ َكال ِْع ْه ِن ()ٜ
ْجبَ ُ
َ
قالوف
َؿ ح ِم ِ
يما (ٓٔ)
َوََل يَ ْسأ ُ َ ٌ
يم َحم ً
[ وَل يُسأؿ  :أبو جعفر] [ وَل يَ ْسأَؿ  :الباقوف]
قالوف فتح الياء (يَ ْسأ َُؿ) اندرج معو اعبميع إَل

ٍب أبو جعفر ضم الياء  ،مبين للمجهوؿ (يُسأؿ)

ص ُرونَػ ُه ْم
يُػبَ َّ
قالوف

يَػ َو ُّد ال ُْم ْج ِرُـ ل َْو يَػ ْفتَ ِدي ِم ْن َع َذ ِ
اب يَػ ْوِمئِ ٍذ بِبَنِ ِيه (ٔٔ)

و(يومئذ ) مع ساؿ فافتح أتى رضا
الشاطبية ُب سورة ىود َ :
[ يػَ ْوَمئِذ  :نافع والكسائي وأبو جعفر] [ يػَ ْوِمئِذ ؾ الباقوف]
(يومئذ) واندرج معو الكسائي وأبو جعفر
قالوف قرأ بفتح اؼبيم َ
ٍب ابن كثًن قرأ بكسر اؼبيم ِ
(يومئذ) واندرج معو الباقوف

وُب النمل حصن قبلو النوف شبال

احبتِ ِه وأ ِ
و ِ
َخ ِيه (ٕٔ)
َ َ
ص َ َ

قالوف ٍب ضبزة وقفا الوجو الثاين (وأخيو) بالتسهيل
وفَ ِ
صيلَتِ ِه الَّتِي تُػ ْؤ ِو ِيه (ٖٔ)
َ
قالوف
ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا ووصال (توويو) وضبزة وقفا
ٍب ضبزة لو وجو ثاف أدغم الواو اؼببدلة من اؽبمزة ُب الواو اليت بعدىا (تػُ ّويو)
َوَم ْن فِي ْاِ َْر ِ
ض َج ِم ًيعا ثُ َّم يُػ ْن ِج ِيه (ٗٔ)
قالوف ٍب ورش على النقل ُب (الَرض) وخلف بالسكت ُب (اْلرض)
َك ًَّل

قالوف
إِنػَّ َها لَظَى (٘ٔ)

قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (لظى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (لظى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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اعةً لِ َّ
لش َوى ()ٔٙ
نَػ َّز َ

الشاطبية من سورة ف  :و(نزاعة) فارفع سوى حفصهم

[ نزاعةً  :حفص] [ نزاعةٌ  :الباقوف]
اعةٌ)
قالوف قرأ بالرفع (نػََّز َ

اعةٌ) وبالتقليل ُب (للشوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش قرأ بالرفع (نػََّز َ

اعةٌ) وباإلمالة ُب (للشوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة قرأ بالرفع (نػََّز َ

اعةً)
ٍب حفص بالنصب ُب (نػََّز َ
تَ ْد ُعوا َم ْن أَ ْدبَػ َر َوتَػ َولَّى ()ٔٚ
قالوف

(من أدبر)
ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب (وتوىل) والتحقيق ُب ْ

(منَ دبر)
ٍب ورش بالتقليل ُب (توىل) والنقل ُب َ

(من أدبر) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (توىل) والتحقيق ُب ْ

(من أدبر) واإلمالة ُب (توىل)
ٍب خلف بالسكت ُب ْ

َو َج َم َع فَأ َْو َعى ()ٔٛ
قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (فأوعى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة بوجو التحقيق باؽبمزة وأماؽبا ُب (فأوعى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل ُب اؽبمزة مع اإلمالة ُب (فاَوعى)
ِ
إِ َّف ِْ
وعا ()ٜٔ
سا َف ُخل َق َهلُ ً
اَنْ َ
قالوف ٍب ورش على النقل ُب ِ
(اَلنْساف) ٍب خلف بالسكت ُب (اإلنْساف)

سهُ َّ
وعا (ٕٓ)
إِ َذا َم َّ
الش ُّر َج ُز ً

قالوف

وعا (ٕٔ)
َوإِ َذا َم َّ
سهُ الْ َخ ْيػ ُر َمنُ ً
قالوف ٍب ورش رقق راء (اػبًن)

ين (ٕٕ)
إََِّل ال ُْم َ
صلّْ َ

قالوف
َّ ِ
ص ًَلتِ ِه ْم َدائِ ُمو َف (ٖٕ)
ين ُه ْم َعلَى َ
الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

(دائِ ُمو َف)
ٍب ضبزة وقف بالتسهيل على اؼبد والقصر ُب َ
181

(ص َالِتِِ ْم) ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بتغليظ الالـ ُب َ
ِ
والَّ ِذ ِ
وـ (ٕٗ)
ين في~ أ َْم َوال ِه ْم َح ّّق َم ْعلُ ٌ
َ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
لسآئِ ِل َوالْ َم ْحُر ِوـ (ٕ٘)
لِ َّ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طولو واندرج معو ضبزة
َّ ِ
ص ّْدقُو َف بِيَػ ْوِـ الدّْي ِن ()ٕٙ
ين يُ َ
َوالذ َ
قالوف
َّ ِ
ين ُه ْم ِم ْن َع َذ ِ
اب َربّْ ِه ْم ُم ْش ِف ُقو َف ()ٕٚ
َوالذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِ َّف َع َذاب ربّْ ِهم غَيػر مأْم ٍ
وف ()ٕٛ
َ َ ْ ُْ َ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ماموف)
ٍب ورش برتقيق الراء (غًن) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ماموف)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة الفا (ماموف)
والَّ ِذين ُهم لُِفر ِ
وج ِه ْم َحافِظُو َف ()ٕٜ
َ َ ْ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
إََِّل َعلَى~ أَ ْزو ِ
ين (ٖٓ)
اج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَيْ َمانُػ ُه ْم فَِإنػَّ ُه ْم غَْيػ ُر َملُوم َ
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وعلى قصرىا ُب (أَْزَو ِاج ِه ْم أ َْو) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة على توسطها ُب (أ َْزَو ِاج ِه ْم أ َْو)
ِ
ت أَْيبَانػُ ُه ْم) ورقق راء (غًن)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة ُب (أ َْزَواج ِه ْم أ َْو) وبالنقل ُب ( َملَ َك ْ
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ِ
ت أَْيبَانػُ ُه ْم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (أ َْزَواج ِه ْم أ َْو) وُب ( َملَ َك ْ
ِ
ت أَْيبَانػُ ُه ْم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب (أ َْزَواج ِه ْم أ َْو) وُب ( َملَ َك ْ
ادو َف (ٖٔ)
ك فَأُولَئِ َ
فَ َم ِن ابْػتَػغَى َوَرآ َء ذَلِ َ
ك ُه ُم ال َْع ُ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب ورش على الفتح ُب (ابتغى) وطوؿ اؼبتصل
ٍب ورش على التقليل ُب (ابتغى) وطوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة أماؿ (ابتغى) على طوؿ اؼبتصل
ٍب الكسائي أماؿ (ابتغى) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
ِ
َّ ِ
اعو َف (ٕٖ)
ين ُه ْم ِِ ََمانَاتِ ِه ْم َو َع ْه ِده ْم َر ُ
َوالذ َ
الشاطبية ُب سورة اؼبؤمنوف  :أماناِتم وحد وُب ساؿ داريا
[ْلَمانَتِ ِهم  :ابن كثًن ] ِ
ِ
[ْل ََمانَاِتِِ ْم  :الباقوف]
َ ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وباعبمع ُب (ْلماناِتم)
ٍب قالوف بالصلة وباعبمع (ْلماناِتم) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بالصلة وأفرد أي حذؼ اْللف بعد النوف ِ(ْل ََمانَتِ ِه ْم)
َّ ِ
اداتِ ِه ْم قَائِ ُمو َف (ٖٖ)
ين ُه ْم بِ َ
ش َه َ
َوالذ َ

الشاطبية من سورة ف  :وقل شهاداِتم باعبمع حفص تقبال
[بِ َش َه َاداِتِِ ْم  :حفص ويعقوب ] [بِ َش َه َادِتِِ ْم  :الباقوف]
قالوف قرأ حبذؼ اْللف اليت بعد الداؿ (بِ َش َه َادِتِِ ْم)
ثم ضبزة ووقف بالتسهيل باؼبد والقصر ُب (قَائِ ُمو َف)
ثم حفص قرأ بزيادة ألف بعد الداؿ (بِ َش َه َاداِتِِ ْم) واندرج معو يعقوب
ثم قالوف بالصلة و قرأ حبذؼ اْللف اليت بعد الداؿ (بِ َش َه َادِتِِ ْم) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َّ ِ
ص ًَلتِ ِه ْم يُ َحافِظُو َف (ٖٗ)
ين ُه ْم َعلَى َ
َوالذ َ
(ص َالِتِِ ْم) ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم ورش بتغليظ الالـ َ
أُولَئِك ُِب جن ٍ
َّات ُمكَْرُمو َف (ٖ٘)
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
اؿ الَّ ِذين َك َفروا قِبػلَ َ ِ ِ
فَم ِ
ين ()ٖٙ
َ ُ َ
ك ُم ْهيع َ
َ
قالوف
ع ِن الْي ِمي ِن وع ِن الش ِ ِ
ين ()ٖٚ
َ َ ََ
ّْماؿ ع ِز َ
َ
قالوف
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أَيَي َْم ُع ُك ُّل ْام ِر ٍئ ِم ْنػ ُه ْم أَ ْف يُ ْد َخ َل َجنَّةَ نَ ِع ٍ
يم ()ٖٛ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب خلف بال غنة ُب (أَ ْف يُ ْد َخ َل)

ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف)
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف) وبال غنو ُب (أَ ْف يُ ْد َخ َل)
َك ًَّل
قالوف

اه ْم ِم َّما يَػ ْعلَ ُمو َف ()ٖٜ
إِنَّا َخلَ ْقنَ ُ

قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ب إِنَّا لَ َق ِ
فَ َآل أُق ِ
شا ِر ِؽ َوال َْمغَا ِر ِ
اد ُرو َف (ٓٗ)
ْس ُم بَِر ّْ
ب ال َْم َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ب)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم اؼبيم بالباء (أُقْ ِس ُم بَِر ّْ
ٍب قالوف على التوسط ُب اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ورقق الراء ُب (لقادروف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء ُب (لقادروف)
ِ
ِ ِ
ين (ٔٗ)
َعلَى~ أَ ْف نُػبَد َ
ّْؿ َخ ْيػ ًرا م ْنػ ُه ْم َوَما نَ ْح ُن ب َم ْسبُوق َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء (خًنا) ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم راء (خًنا)
وع ُدو َف (ٕٗ)
فَ َذ ْرُه ْم يَ ُخ ُ
وضوا َويَػل َْعبُوا َحتَّى يًَُلقُوا يَػ ْوَم ُه ُم الَّ ِذي يُ َ
[ يػَْل َقوا  :أبو جعفر] [ يالقوا  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وفتح الياء وسكن الالـ وحذؼ اْللف (يػَْل َقوا)
يػوـ ي ْخرجو َف ِمن ْاَِج َد ِ
صٍ
ضو َف (ٖٗ)
َ يُوفِ ُ
اث ِس َر ً
َ ْ
اعا َكأَنػَّ ُه ْم إِلَى نُ ُ
َْ َ َ ُ ُ
صب  :الباقوف]
صب  :حفص وابن عامر ] [ نُ ْ
[ نُ ُ
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صب)
قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد (نَ ْ
صب) واندرج معو حفص
ٍب ابن عامر قرأ بضم النوف والصاد (نُ ُ

صب) وبالصلة على قصرىا ُب ( َكأَنػ َُّه ْم إِ َىل) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد (نَ ْ

ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب ( َكأَنػ َُّه ْم إِ َىل)

صب) وبطوؿ الصلة ُب ( َكأَنػ َُّه ْم إِ َىل) ورقق راء (سراعا)
ٍب ورش وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد (نَ ْ

صٍ
ب يوفضوف)
صب) وبالسكت ُب (اْلجداث) وبال غنة ُب (نَ ْ
ٍب خلف وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد (نَ ْ

صٍ
ب يوفضوف)
ٍب خالد بالسكت ُب (اْلجداث) وبغنة ُب (نَ ْ
(اْل ِ ِ
اعا)
َج َداث سَر ً
ٍب السوسي باإلدغاـ ُب الثاء بالسٌن ُب ْ ْ
ٍب خلف بالسكت ُب (اْلجداث) على السكت ُب اؼبفصوؿ ُب ( َكأَنػ َُّه ْم إِ َىل)
ِ
ارُه ْم تَػ ْرَه ُق ُه ْم ِذلَّةٌ
َخاش َعةً أَبْ َ
صُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب الكسائي أماؿ (ذلة)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
ص ُارُى ْم)
َ
(خاش َعةَ َف اَبْ َ
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
ص ُارُى ْم)
َ
(خاش َعةً أَبْ َ
وع ُدو َف (ٗٗ)
ذَلِ َ
ك الْيَػ ْو ُـ الَّ ِذي َكانُوا يُ َ
قالوف

سورة نوح
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ك ِمن قَػب ِل أَ ْف يأْتِيػهم ع َذ ِ
ِ
ِِ
يم (ٔ)
َ َُ ْ َ ٌ
وحا إِلَى قَػ ْومه~ أَ ْف أَنْذ ْر قَػ ْوَم َ ْ ْ
إِنَّآ أ َْر َسلْنَا نُ ً
اب أَل ٌ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتيهم)
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة و أبدؿ اؽبمزة ألفا (ياتيهم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (ن ِ ِ
ِ
ِ
يم)
وحا ف ا َىل)و(أَ َف اَنْذ ْر) و( َع َذ ُ
َُ
اب َف اَل ٌ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (أَ ْف يأْتِيػهم) ولو (ٖ) أوجو ُب (ع َذ ِ
يم) بالنقل والتحقيق والسكت
َ ٌ
اب أَل ٌ
َ َُ ْ
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ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل ووقف على (ع َذ ِ
يم) بالنقل والتحقيق
َ ٌ
اب أَل ٌ
ِ
وحػا إِ َىل)و(أَ ْف أَنْ ِػذ ْر) وعليػو
ٍب خلف على طػوؿ اؼبنفصػل بػال غنػة ُب (أَ ْف يػَأْتيَػ ُه ْم) وبالسػكت علػى السػاكن اؼبفصػوؿ (نُ ً
النقل والسكت ُب (ع َذ ِ
يم)
َ ٌ
اب أَل ٌ
ِ
ِ
ين (ٕ)
قَ َ
اؿ يَا قَػ ْوـ إِنّْي لَ ُك ْم نَذ ٌير ُمبِ ٌ
قالوف ثم ورش برتقيق الراء (نَ ِذ ٌير) ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
َطيع ِ
ِ
وف (ٖ)
أَف ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ َواتَّػ ُقو ُ َوأ ُ
[ وأطيعوين  :يعقوب ُب اغبالٌن  :وقفا ووصال] [ وأطيعوف  :الباقوف] [ ِ
أف اعبدوا  :أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب]

[ أ ُف اعبدوا  :الباقوف]

قالوف قرأ بضم النوف (أَ ُف ْاعبُ ُدوا) واندرج معو ابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر
(واتػَّ ُقوهُ)
ٍب ابن كثًن وبصلة اؽباء َ
ٍب أبو عمرو قرأ بكسر النوف (أ َِف ْاعبُ ُدوا) واندرج معو عاصم
ٍب ضبزة قرأ بكسر النوف (أ َِف ْاعبُ ُدوا) ووقف ُب الوجو الثاين بالتسهيل (واَطيعوف)
ٍب يعقوب قرأ بكسر النوف (أ َِف اعب ُدوا) وقرأ بالياء وصال ووقفا (وأ ِ
َط ُيع ِوين)
ُْ
َ
ِ
ِ
س ِّمى
يَػغْف ْر لَ ُك ْم م ْن ذُنُوبِ ُك ْم َويُػ َؤخ ّْْرُك ْم إِلَى~ أ َ
َج ٍل ُم َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو بوجو اإلظهار دوري ويعقوب

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو بوجو اإلظهار دوري وابن عامر وعاصم
(م َس ِّمى) وقفا واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ ُ

(م َس ِّمى) وقفا وأبدؿ اؽبمزة واوا (يوخركم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح ُ

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (مسمى) وقفا وأبدؿ اؽبمزة واوا ورقق الراء (يوخركم)
(م َس ِّمى) وقفا
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ ُ

ٍب قالوف بالصلة على القصر واندرج معو ابن كثًن

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وخبلف عن الدوري

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل أدغاـ الراء بالالـ (يػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم) خبلف عنو

وخ ْرُك ْم) وبالصلة
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا َ(يُ ّْ
إِ َّف أ َ َّ ِ ِ
َّر
َج َل الله إذَا َجآ َء ََل يُػ َؤخ ُ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا (يؤخر)
وخُر)
(جاءَ) على طوؿ اؼبتصل ووقف على (يُ َّ
(جاءَ) ٍب ضبزة أماؿ َ
ٍب ابن ذكواف أماؿ َ

إذا وصلت اآلية دبا بعدىا َ( :ل يؤخر لو) أدغم السوسي الراء بالالـ وأبدؿ اؽبمزة واوا
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ل َْو ُك ْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف (ٗ)

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ت قَػ ْوِمي ل َْي ًًل َونَػ َه ًارا (٘)
قَ َ
اؿ َر ّْ
ب إِنّْي َد َع ْو ُ
قالوف
ٍب خلف بال غنة (لَْي ًال َونػَ َه ًارا)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالراء (قاؿ رب)
فَػلَ ْم يَ ِز ْد ُه ْم ُد َعائِي~ إََِّل فِ َر ًارا ()ٙ
دعائي إَل  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر] [ دعائي ~ إَل  :الباقوف]
[
َ
قالوف قرأ بفتح الياء ( ُد َعآئِي إَل) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ورش وأبو عمرو وابن عامر
ٍب شعبة قرأ بسكوف الياء ( ُد َعائِي~ إَل) على توسط اؼبنفصل واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة قرأ بسكوف الياء ( ُد َعائِي~ إَل) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب يعقوب قرأ بسكوف الياء ( ُد َعائِي~ إَل) على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف بالصلة قرأ بفتح الياء ( ُد َعآئِي إَل) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ولورش وقفا على ( ُد َعآئِي إَل) ثالثة البدؿ
وإِنّْي ُكلَّما َد َعوتُػهم لِتَػ ْغ ِفر لَهم جعلُوآ أَصابِعهم فِي~ َآ َذانِ ِهم واستَػ ْغ َ ِ
استِ ْكبَ ًارا ()ٚ
استَ ْكبَػ ُروا ْ
َص ُّروا َو ْ
َْ ْ
ش ْوا ثيَابَػ ُه ْم َوأ َ
َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ََ
َ َُ ْ
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب دوري الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (آذاهنم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) البدؿ ُب (آَ َذاهنِِ ْم) وترقيق الراء ُب (لِتَػ ْغ ِفَر)
ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ ُب (لِتَػ ْغ ِفَر َؽبُ ْم)
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل بالصلة
ثُ َّم إِنّْي َد َع ْوتُػ ُه ْم ِج َه ًارا ()ٛ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ت ل َُه ْم إِ ْس َر ًارا ()ٜ
َس َرْر ُ
ثُ َّم إِنّْي~ أَ ْعلَْن ُ
ت ل َُه ْم َوأ ْ

[ إينَ أعلنت  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر] [ إين~ أعلنت  :الباقوف]
ت) واندرج معو أبو عمرو
قالوف قرأ بفتح الياء (إِ ّْينَ أ َْعلَْن ُ
ت) وبطوؿ الصلة
ٍب ورش قرأ بفتح الياء (إِ ّْينَ أ َْعلَْن ُ
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ت) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب ( َؽبُ ْم إِ ْسَر ًارا) وقرأ بفتح الياء (إِ ّْينَ أ َْعلَْن ُ

ت)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب ( َؽبُ ْم إِ ْسَر ًارا) وقرأ بفتح الياء (إِ ّْينَ أ َْعلَْن ُ
ت) على توسط اؼبنفصل
ٍب ىشاـ قرأ بسكوف الياء ُب (إِ ّْين أ َْعلَْن ُ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل

ٍب خلف بالسكت
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل
استَػغْ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َف غَ َّف ًارا (ٓٔ)
فَػ ُقل ُ
ْت ْ
(ربَّ ُك ْم إِنَّوُ)
قالوف ٍب قالوف بالصلة على قصرىا َ

(ربَّ ُك ْم إِنَّوُ)
ٍب قالوف بالصلة على توسطها َ
(ربَّ ُك ْم إِنَّوُ)
ٍب خلف بالسكت َ

(استَػ ْغ ِفُروا)
ٍب ورش بطوؿ الصلة وترقيق الراء ُب ْ
الس َمآ َء َعلَْي ُك ْم ِم ْد َر ًارا (ٔٔ)
يُػ ْر ِس ِل َّ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن أبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ويم ِد ْد ُكم بِأَمو ٍاؿ وبنِين ويجعل لَ ُكم جن ٍ
َّات َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم أَنْػ َه ًارا (ٕٔ)
َُْ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ْ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب (لَ ُك ْم أَنْػ َه ًارا)

(وَْهب َع ْل لَ ُك ْم) معا
ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ ُب َ
ٍب خلف بال غنة (بِأَمو ٍاؿ وبنٌِن)و(جن ٍ
َّات َوَْهب َع ْل) ووقف بالتحقيق والسكت ُب (لَ ُك ْم أَنْػ َه ًارا)
ْ َ ََ َ َ
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب (لَ ُك ْم أَنْػ َه ًارا)

ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب (لَ ُك ْم أَنْػ َه ًارا)
َما لَ ُك ْم ََل تَػ ْر ُجو َف لِلَّ ِه َوقَ ًارا (ٖٔ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن أبو جعفر
َوقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَط َْو ًارا (ٗٔ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ( َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا)

ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب ( َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا)

ٍب خلف بالسكت ُب ( َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا)
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(خلَ َق ُك ْم) إدغاما تاما
ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن َ
ف َخلَ َق اللَّهُ سبع سمو ٍ
ات ِطبَاقًا (٘ٔ)
َم تَػ َرْوا َك ْي َ
أَل ْ
َْ َ َ َ َ
قالوف
ِ
الشم ِ
اجا ()ٔٙ
س س َر ً
َو َج َع َل الْ َق َم َر في ِه َّن نُ ً
ورا َو َج َع َل َّ ْ َ
فيهن  :يعقوب ] [ في ِهن  :الباقوف]
[ ُ
ِ
اجا)
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب (سَر ً
ٍب السوسي أدغم السٌن بالسٌن (الشَّم ِ
اجا)
س سَر ً
ْ َ

ٍب خلف بال غنة (نُ ًورا َو َج َع َل)
ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب (فِ ُيه َّن)
َواللَّهُ أَنْػبَتَ ُك ْم ِم َن ْاِ َْر ِ
ض نَػبَاتًا ()ٔٚ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب ورش بالنقل ُب (الَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِ
اجا ()ٔٛ
ثُ َّم يُعي ُد ُك ْم ف َيها َويُ ْخ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َر ً
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ِ
ِ
اجا)
اجا) وبرتقيق الراء ُب (إ ْخَر ً
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( َوُىبْ ِر ُج ُك ْم إ ْخَر ً
ِ
اجا)
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب ( َوُىبْ ِر ُج ُك ْم إ ْخَر ً

ِ
اجا)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب ( َوُىبْ ِر ُج ُك ْم إ ْخَر ً
ِ
اجا)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َوُىبْ ِر ُج ُك ْم إ ْخَر ً

واللَّهُ َج َعل لَ ُكم ْاِ َْر َ ِ
ساطًا ()ٜٔ
َ
َ ُ
ضبَ
قالوف

ٍب ورش بالنقل ُب (الَرض)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
(ج َع َل لَ ُك ُم)
ٍب السوسي قرأ باإلدغاـ ُب الالـ بالالـ َ
ِ
ِ
ِ
اجا (ٕٓ)
لتَ ْسلُ ُكوا م ْنػ َها ُسبُ ًًل ف َج ً
قالوف
ب إِنػَّهم َع ِ
ِ
س ًارا (ٕٔ)
قَ َ
وح َر ّْ ُ ْ َ
اؿ نُ ٌ
ص ْوني َواتَّػبَػ ُعوا َم ْن ل ْ
َم يَ ِز ْد ُ َمالُهُ َوَولَ ُد ُ~ إ ََّل َخ َ
[ َوُولْ ُده  :ابن كثًن وأبو عمرو وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ] [ َوَولَ ُده  :الباقوف]
(وَولَده)
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الواو والالـ ُب َ

(وَولَده) واندرج معو ابن عامروعاصم
ٍب قالوف على التوسط ُب اؼبنفصل وقرأ بفتح الواو والالـ ُب َ
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(وُو َؿ ِْ ُدهُ) واندرج معو يعقوب
ٍب البصري قرأ بضم الواو وسكوف الالـ َ

(وُو َؿ ِْ ُدهُ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب دوري على التوسط ُب اؼبنفصل وقرأ بضم الواو وسكوف الالـ َ

(وَولَده)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بفتح الواو والالـ ُب َ

(وُو َؿ ِْ ُدهُ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل بضم الواو وسكوف الالـ َ
(وَولَده) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الواو والالـ ُب َ

(وَولَده)
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الواو والالـ ُب َ

(وُو َؿ ِْ ُدهُ)
ٍب ابن كثًن قرأ بضم الواو وسكوف الالـ وبالصلة َ
َوَم َك ُروا َم ْك ًرا ُكبَّ ًارا (ٕٕ)
قالوف

ِ
وث َويَػ ُعو َؽ َونَ ْس ًرا (ٖٕ)
اعا َوََل يَػغُ َ
َوقَالُوا ََل تَ َذ ُر َّف آَل َهتَ ُك ْم َوََل تَ َذ ُر َّف َودِّا َوََل ُس َو ً
[وّدا  :الباقوف]
[ ُوّدا  :نافع وأبو جعفر] َ

(وّدا) واندرج معو ورش بوجو قصر البدؿ (آؽبتكم)
قالوف قرأ بضم الواو ُب ُ

(وِّدا) بفتح الواو واندرج معو ابن عامر وعاصم وخالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب بصري قرأ بفتح الواو َ
اعا َوََل)
(وِّدا) وبال غنة ُب ( َوِّدا َوََل)و ( ُس َو ً
ٍب خلف قرأ بفتح الواو َ
(وّدا) وبالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف قرأ بضم الواو ُب ُ

(وِّدا) وبالصلة
ٍب ابن كثًن قرأ بفتح الواو َ
ِ
(وّدا)
ٍب ورش مع توسط وطوؿ البدؿ ُب (آَؽبتَ ُك ْم) وقرأ بضم الواو ُب ُ
َضلُّوا َكثِ ًيرا
َوقَ ْد أ َ
قالوف

ضلُّوا) وترقيق الراء ُب ( َكثِ ًًنا)
ٍب ورش بالنقل ُب ( َوقَ َد اَ َ
َضلُّوا)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َوقَ ْد أ َ
ِ ِِ
ض ًَل ًَل (ٕٗ)
ين إََِّل َ
َوََل تَ ِزد الظَّالم َ

قالوف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ص ًارا (ٕ٘)
م َّما َخييئَات ِه ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأُ ْدخلُوا نَ ًارا فَػلَ ْم يَج ُدوا ل َُه ْم م ْن ُدوف اللَّه أَنْ َ
الشاطبية ُب اْلعراؼ  :كلال

(خطيئاتكم) وحده عنو ورفعو كما ألفوا والغًن بالكسر عدَل
ولكن خطايا حج فيها ونوحها
[خ ِطيئَاِتِِ ْم  :الباقوف]
[خطاياىم  :أبو عمرو] َ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
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ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ( َخ ِطيئَآِتِِ ْم أُ ْغ ِرقُوا)
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب ( َخ ِطيئَآِتِِ ْم أُ ْغ ِرقُوا)
ِ ِِ
(خ ِطيئَاِتِِ ْم)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ( َخطيئَآِت ْم أُ ْغ ِرقُوا) مع (ٖ) البدؿ ُب َ
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب ( َخ ِطيئَآِتِِ ْم أُ ْغ ِرقُوا)
ٍب بصري قرأ بفتح الطاء بعدىا ألف بعدىا ياء مفتوحة (خطَايَاىم)
ب ََل تَ َذر علَى ْاَِر ِ ِ
ِ
ين َديَّ ًارا ()ٕٙ
َوقَ َ
وح َر ّْ
ْ َ
اؿ نُ ٌ
ْ
ض م َن الْ َكاف ِر َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ِ
ِ
ين)
ين) ٍب ورش بالنقل ُب (الَرض) وبالتقليل ُب ( الْ َكاف ِر َ
ٍب بصري أماؿ (الْ َكاف ِر َ
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ِ ِ
اد َؾ وََل يلِ ُدوآ إََِّل فَ ِ
اج ًرا َك َّف ًارا ()ٕٚ
إِنَّ َ
ك إِ ْف تَ َذ ْرُه ْم يُضلُّوا عبَ َ َ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على توسط امنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل برتقيق راء (فاجرا)
ٍب ضبزة ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط اؼبنفصل
ر ّْ ِ ِ ِ ِ
ي ولِمن َد َخل بػيتِي م ْؤِمنًا ولِلْم ْؤِمنِين والْم ْؤِمنَ ِ
ات َوََل تَ ِزِد الظَّالِ ِمي َن إََِّل تَػبَ ًارا ()ٕٛ
ب ا ْغف ْر لي َول َوال َد َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ
َ
بييت  :الباقوف]
بييت  :ىشاـ وحفص] [ ْ
[ َ

ِ
ػيت) وانػػدرج معػػو بوجػػو دوري أيب عمػػرو بوجػػو اإلظهػػار وابػػن كثػػًن وابػػن ذكػواف وشػػعبة وضبػػزة
قػػالوف قػرأ بسػػكوف اليػػاء (بػَْيػ ْ
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب ورش وقرأ بسكوف الياء (بػَْي ِ ْيت) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ُب (مومنا وللمومنٌن واؼبومنات) واندرج معو أبو جعفر

ِ
يت) واندرج معو حفص
ٍب ىشاـ بفتح الياء (بػَْي َ
ِ ِ
(بييت)
ٍب دوري باإلدغاـ خبلف عنو للراء بالالـ (ا ْغف ْر مه) وسكن الياء ْ
(بييت) قرأ بإبداؿ اؽبمزة ُب (مومنا وللمومنٌن واؼبومنات) باإلدغاـ (ا ْغ ِف ْر ِمه)
ٍب السوسي سكن الياء ْ
سورة الجن
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ِ
َي أَنَّهُ استَمع نَػ َفر ِمن ال ِ
ْج ّْن فَػ َقالُوآ إِنَّا َس ِم ْعنَا قُػ ْرَآنًا َع َجبًا (ٔ)
قُ ْل أُوح َي إِل َّ
ْ ََ ٌ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة ونقل حركتها إىل اْللف (قُػَرانا)
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (قُل أ ِ
ُوح َي) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ْ
ٍب ورش بالنقل ُب (قُل اُ ِ
وح َي) و على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) أوجو البدؿ (أوحي)
ُ
ٍب خلف بالسكت ُب (قُل أ ِ
ُوح َي) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ْ
الر ْش ِد فَآ ََمنَّا بِ ِه
يَػ ْه ِدي~ إِلَى ُّ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ (فآمنا) واندرج معو ضبزة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على توسط وطوؿ البدؿ (فآمنا)
َح ًدا (ٕ)
َن نُ ْش ِر َؾ بَِربّْػنَآ أ َ
َول ْ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
وأَنَّه تَػعالَى ج ُّد ربّْػنا ما اتَّ َخ َذ ص ِ
احبَةً َوََل َولَ ًدا (ٖ)
َ
َ ُ َ َ ََ َ
[ وأنو  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر] [ وإنو  :الباقوف]
(وإنَّوُ) واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وشعبة ويعقوب
قالوف قرأ بكسر اؽبمزة َ
صِ
احبَةً)
(وإنَّوُ) وأدغم الذاؿ بالصاد ُب ( َّازبَذ َّ
ٍب السوسي قرأ بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّوُ)
ٍب ورش بالتقليل ُب (تعاىل) وقرأ بكسر اؽبمزة َ

(وأَنَّوُ) واندرج معو حفص وأبو جعفر
ٍب ابن عامر قرأ بفتح اؽبمزة َ
ٍب خلف بفتح اؽبمزة (وأَنَّو) وبال غنة ُب (ص ِ
احبَةً َوََل) وأماؿ (تعاىل)
َ ُ
َ
ٍب خالد بفتح اؽبمزة (وأَنَّو) وبغنة ُب (ص ِ
احبَةً َوََل) وأماؿ (تعاىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َ ُ
َ
وأَنَّه َكا َف يػ ُق ُ ِ
يهنَا َعلَى اللَّ ِه َشيَيًا (ٗ)
وؿ َسف ُ
َ ُ َ
[ وأنو  :ابن عامروحفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر] [ وإنو  :الباقوف]
(وإنَّوُ) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وشعبة ويعقوب
قالوف قرأ بكسر اؽبمزة َ

(وأَنَّوُ) واندرج معو حفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر
ٍب قرأ الشامي بفتح اؽبمزة َ
اَنْس وال ِ
ْج ُّن َعلَى اللَّ ِه َك ِذبًا (٘)
َن تَػ ُق َ
َوأَنَّا ظَنَػنَّآ أَ ْف ل ْ
وؿ ِْ ُ َ
[ وأنا  :ابن عامروحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ وإنا  :الباقوف][ لن تَػ َق ّوؿ  :يعقوب] [ تَػ ُقل  :الباقوف]
(وإنَّا) على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر
قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) على قصر اؼبنفصل وقرأ بتشديد الواو مفتوحة (ت َق َّوؿ)
ٍب يعقوب بكسر اؽبمزة َ

(وإنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ

ِ
س)
ٍب ورش بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اَلنْ ُ
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(وأَنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر وبفتح اؽبمزة َ
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اإلنس)
ٍب ضبزة وبفتح اؽبمزة َ

(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب خالد على التحقيق ُب (اإلنس) وبفتح اؽبمزة َ
اؿ ِمن ال ِ
ِ ٍ
اؿ ِم َن ِْ
اَنْ ِ
َوأَنَّهُ َكا َف ِر َج ٌ
وه ْم َرَه ًقا ()ٙ
ْج ّْن فَػ َز ُ
اد ُ
س يَػ ُعوذُو َف ب ِر َج َ
[ وأنو  :ابن عامروحفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر] [ وإنو  :الباقوف]
(وإنَّوُ) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وشعبة ويعقوب
قالوف قرأ بكسر اؽبمزة َ

(وإنَّوُ) وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب قالوف قرأ بكسر اؽبمزة َ
ِ
س)
ٍب ورش بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وبالنقل ُب (اَلنْ ُ
(وأَنَّوُ) واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر قرأ بفتح اؽبمزة َ
وى ْم)
(وأَنَّا) وبالتحقيق ُب (اإلنس) وأماؿ (فَػَز ُاد ُ
ٍب خالد بفتح اؽبمزة َ
وى ْم)
(وأَنَّا) وبالصلة ُب (فَػَز ُاد ُ
ٍب أبو جعفر بفتح اؽبمزة َ

وى ْم)
(وأَنَّا) وبالسكت ُب (اإلنس) وأماؿ (فَػَز ُاد ُ
ٍب ضبزة وبفتح اؽبمزة َ

َح ًدا ()ٚ
َن يَػ ْبػ َع َ
ث اللَّهُ أ َ
َوأَنػَّ ُه ْم ظَنُّوا َك َما ظَنَػ ْنتُ ْم أَ ْف ل ْ

[ وأهنم  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف] [ وإهنم  :الباقوف]

(وإنػ َُّه ْم) وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وشعبة ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وإنػ َُّه ْم) وبطوؿ الصلة ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف)
ٍب ورش بكسر اؽبمزة َ

(وإنػ َُّه ْم) وبالصلة على القصر ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ

ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف)

(وأَنػ َُّه ْم) واندرج معو حفص وخالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح اؽبمزة َ

ث) وبالتحقيق ُب (ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف)
(وأَنػ َُّه ْم) وبال غنة ُب (لَ ْن يػَْبػ َع َ
ٍب خلف بفتح اؽبمزة َ

ث) وبالسكت ُب (ُب (ظَنَػْنتُ ْم أَ ْف)
(وأَنػ َُّه ْم) وبال غنة ُب (لَ ْن يػَْبػ َع َ
ٍب خلف بفتح اؽبمزة َ
ت َح َر ًسا َش ِدي ًدا َو ُش ُهبًا ()ٛ
َوأَنَّا ل ََم ْسنَا َّ
اها ُملِئَ ْ
الس َمآ َء فَػ َو َج ْدنَ َ
[ وأنا  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ وإنا  :الباقوف]
[ ُملِيت  :أبو جعفر][ ُملِئت  :الباقوف]
(وإنَّا) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن أبو عمرو وشعبة ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وقرأ حبذؼ اؽبمزة وأبدؽبا ياء مفتوحة(مليت)
ٍب أبو جعفر بكسر اؽبمزة َ

(وإنَّا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبكسر اؽبمزة َ

(وأَنَّا) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو وحفص والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح اؽبمزة َ
ِ
يدا َو ُش ُهبًا)
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبتصل وبال غنة في ( َشد ً
ٍب خلف بفتح اؽبمزة َ
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(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبتصل
ٍب خالد بفتح اؽبمزة َ
وأَنَّا ُكنَّا نَػ ْقع ُد ِم ْنػها م َق ِ
ِ
ِ
ِ
ص ًدا ()ٜ
اع َد لِ َّ
لس ْم ِع فَ َم ْن يَ ْستَم ِع ْاّلَ َف يَج ْد لَهُ ش َهابًا َر َ
ُ َ َ
َ
[ وأنػػا  :ابػػن عػػامر وحفػػص وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر] [ وإنػػا  :البػػاقوف] [ اآلف  :ورش وابػػن ورداف بنقػػل حركػػة
اؽبمزة إىل الالـ مع حذفها ولورش (ٖ) البدؿ] [ اآلف  :الباقوف]
(وإنَّا) واندرج معو ابن كثًن أبو عمرو وشعبة وابن صباز ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ

ٍب ورش مع (ٖ ) أوجو البدؿ والنقل ُب حركة اؽبمزة إىل الالـ مع حذؼ اؽبمزة واندرج ابن ورداف مع وجو القصر

(وأَنَّا) واندرج معو حفص وخالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح الكسرة َ

(وأَنَّا)
ٍب ضبزة بالسكت على (اآلف) وبفتح الكسرة َ
َوأَنَّا ََل نَ ْد ِري~ أَ َش ّّر أُ ِري َد بِ َم ْن فِي ْاِ َْر ِ
اد بِ ِه ْم َربُّػ ُه ْم َر َش ًدا (ٓٔ)
ض أ َْـ أ ََر َ
[ وأنا  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ وإنا  :الباقوف]

(وإنَّا) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ

(وإنَّا) وعلى قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ

(وإنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ

يد)و( ْاْل َْر ِ
ض) (أ َْـ أ ََر َاد)
َشّّر أُ ِر َ
(وإنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (أ َ
ٍب ورش بكسر اؽبمزة َ

(وأَنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح الكسرة َ

يد)و (أ َْـ أََر َاد)
َشّّر أُ ِر َ
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلرض) وبالتحقيق ُب (أ َ
ٍب ضبزة بفتح الكسرة َ

يد)و (أ َْـ أ ََر َاد)
َشّّر أُ ِر َ
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلرض) و(أ َ
ٍب خلف بفتح الكسرة َ

يد)و (أ َْـ أ ََر َاد)
َشّّر أُ ِر َ
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (اْلرض) و(أ َ
ٍب خالد بفتح الكسرة َ
ك
َوأَنَّا ِمنَّا َّ
الصالِ ُحو َف َوِمنَّا ُدو َف َذلِ َ
[ وأنا  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف] [ وإنا  :الباقوف]
(وإنَّا) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وأَنَّا) واندرج معو حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح الكسرة َ

وإذا وصلت دبا بعده أدغم السوسي الكاؼ بالكاؼ (ذلك كنا)
ُكنَّا طََرآئِ َق قِ َد ًدا (ٔٔ)
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو اعبميع إَل
ٍب السوسي أدغم القاؼ بالقاؼ (طََرآئِ َق قِ َد ًدا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
وأَنَّا ظَنَػنَّآ أَ ْف لَن نُ ِ
عج َز اللَّهَ فِي ْاِ َْر ِ
َن نُػ ْع ِج َزُ َه َربًا (ٕٔ)
ض َول ْ
ْ
َ
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[ وأنا  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ وإنا  :الباقوف]
(وإنَّا) على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وعلى قصر اؼبنفصل وأدغم اؽباء باؽباء (نػُ ْع ِجَزهُ َىَربًا)
ٍب السوسي بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ
(وإنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ورش بكسر اؽبمزة َ

(وأَنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو وحفص والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح الكسرة َ
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) وبفتح الكسرة َ

(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلرض) وبفتح الكسرة َ
َوأَنَّا ل ََّما َس ِم ْعنَا ال ُْه َدى~ آ ََمنَّا بِ ِه
[ وأنا  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف] [ وإنا  :الباقوف]
(وإنَّا) وعلى قصر اؼبنفصل وانػدرج معػو ورش بوجػو قصػر البػدؿ وفػتح (اؽبػدى) وابػن كثػًن أبػو عمػرو
قالوف بكسر اؽبمزة َ
وأبو جعفر ويعقوب
(وإنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف بكسر اؽبمزة َ

(وإنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وباقي (ٖ) أوجو فتح (اؽبػدى) وطػوؿ البػدؿ (آمنػا) ٍب تقليػل (اؽبػدى)
ٍب ورش بكسر اؽبمزة َ
على توسط البدؿ وطولو ُب (آمنا)
(وأَنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو حفص
ٍب ابن عامر بفتح الكسرة َ
(وأَنَّا) وعلى طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (اؽبدى)
ٍب ضبزة بفتح الكسرة َ

(وأَنَّا) وعلى توسط اؼبنفصل وأماؿ (اؽبدى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي بفتح الكسرة َ
سا َوََل َرَه ًقا (ٖٔ)
فَ َم ْن يُػ ْؤِم ْن بَِربِّْه فَ ًَل يَ َخ ُ
اؼ بَ ْخ ً
قالوف
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (يػُ ْؤِم ْن) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ٍب خلف بال غنة ُب (فَ َم ْن يػُ ْؤِم ْن)و( َخبْ ًسا َوََل)
وأَنَّا ِمنَّا الْمسلِمو َف وِمنَّا الْ َق ِ
اسيُو َف
ُْ ُ َ
َ
[ وأنا منا  :ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ وإنا منا  :الباقوف]
(وإنَّا) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو جعفر وأبو عمرو وشعبة ويعقوب
قالوف بكسر اؽبمزة َ

(وأَنَّا) واندرج معو حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر بفتح الكسرة َ
ك تَ َح َّرْوا َر َش ًدا (ٗٔ)
َسلَ َم فَأُولَئِ َ
فَ َم ْن أ ْ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو اعبميع إَل

َسلَ َم) وعلى طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (فَ َم ْن أ ْ
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ٍب ورش بالنقل ُب (فَ َم َن اَ ْسلَ َم) وعلى طوؿ اؼبتصل

َسلَ َم) وعلى طوؿ اؼبتصل
ٍب خلف بالسكت ُب (فَ َم ْن أ ْ
ِ
ِ
َّم َحيَبًا (٘ٔ)
َوأ ََّما الْ َقاسيُو َف فَ َكانُوا ل َج َهن َ
قالوف
ِ
اه ْم َمآ ًء غَ َدقًا ()ٔٙ
َس َق ْيػنَ ُ
استَػ َق ُاموا َعلَى اليَّ ِري َقة َِ ْ
َوأَ ْف لَ ِو ْ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
(ماءً َغ َدقًا)
ٍب أبو جعفر باإلخفاء التنوين مع الغٌن َ
لِنَػ ْفتِنَػ ُه ْم فِ ِيه
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِ
ص َع ًدا ()ٔٚ
َوَم ْن يُػ ْع ِر ْ
ض َع ْن ذ ْك ِر َربّْه يَ ْسلُ ْكهُ َع َذابًا َ
[ نسلكو  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر] [ يسلكو  :الباقوف]
قالوف قرأ بالنوف (نسلكو) واندرج معو ورش ودوري أيب عمرو وابن عامر وأبو جعفر
ٍب ابن كثًن قرأ بالنوف (نسلكو) وبصلة اؽباء (نسلكو)
ٍب عاصم قرأ بالياء (يَ ْسلُكْوُ) واندرج معو خالد والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ٍب السوسي قرأ بنوف العظمة (نسلكو) وأدغم الراء بالراء (ذكر ربو)

ٍب خلف بال غنة ُب (من يعرض) وقرأ بياء الغيبة (يَ ْسلُكْوُ)
ِ
َف الْم ِ ِ ِ
َح ًدا ()ٔٛ
ساج َد للَّه فَ ًَل تَ ْدعُوا َم َع اللَّه أ َ
َوأ َّ َ َ
قالوف

ادوا يَ ُكونُو َف َعلَْي ِه لِبَ ًدا ()ٜٔ
اـ َع ْب ُد اللَّ ِه يَ ْدعُو ُ َك ُ
َوأَنَّهُ ل ََّما قَ َ

[ وإنو ؼبا  :نافع وشعبة] [ وأَنو ؼبا  :الباقوف][لُبَدا  :ىشاـ خبلف عنو ] [ لِبَدا  :الباقوف وىو الوجو الثاين ؽبشاـ]
ّ
ّ
(وإنَّوُ) واندرج معو ورش وشعبة
قالوف بكسر اؽبمزة قرأ َ
(وأَنَّوُ) مع صلة (عليو) و (يدعوه)
ٍب ابن كثًن قرأ بفتح اؽبمزة َ

(وأَنَّوُ) بدوف صلة (عليو) و (يدعوه) واندرج معو ابن عامر خبلػف عػن ىشػاـ وحفػص وضبػزة
ٍب البصري قرأ بفتح اؽبمزة َ
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر

(وأَنَّوُ) مع صلة (عليو) قرأ بضم الالـ (لُبَ ًدا) خبلف عنو
ٍب ىشاـ قرأ بفتح اؽبمزة َ
ِ
َح ًدا (ٕٓ)
قُ ْل إِنَّ َمآ أَ ْد ُعو َربّْي َوَّل أُ ْش ِر ُؾ بِه~ أ َ
196

[قل إمبا  :عاصم وضبزة وأبو جعفر ] [ قاؿ إمبا  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ (قاؿ) واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ (قاؿ) واندرج معو ابن عامر والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ (قاؿ) وبالنقل ُب (قُ ِل اَِّمبَآ)
ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ (قُ ْل إَِّمبَا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ (قُ ْل إَِّمبَا)

ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ (قُ ْل إَِّمبَا) وبالسكت ُب (قُ ْل إَِّمبَآ)

ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ (قل إمبا)
ض ِّرا َوََل َر َش ًدا (ٕٔ)
قُ ْل إِنّْي َّل أ َْملِ ُ
ك لَ ُك ْم َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف بالصلة وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قػػالوف علػػى التوسػػط ُب اؼبنفصػػل وبسػػكوف مػػيم اعبمػػع وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم والكسػػائي
وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (ضرأً وَل)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب(ضرأً وَل)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(قل اِين)
(قل إين) وبال غنة ُب (ضرأً وَل)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل بالسكت ُب ْ
قُل إِنّْي لَن ي ِجيرنِي ِمن اللَّ ِه أَح ٌد ولَن أ ِ
َج َد ِم ْن ُدونِِه ُملْتَ َح ًدا (ٕٕ)
َ َ ْ
ُْ َ َ
ْ
قالوف
ِ
َح ٌد َولَ ْن)
ٍب خلف بال غنة ُب (لَ ْن ُهب ًَنِين) و(أ َ
ٍب ورش بالنقل ِ
(قل اِين)و( َولَ َن اَ ِج َد) ورقق راء (هبًنين)
ِ
ِ
َح ٌد َولَ ْن)
(قل إين)و( َولَ ْن أَج َد) وبال غنة ُب (لَ ْن ُهب ًَنِين) و(أ َ
ٍب خلف بالسكت ُب ْ
إََِّل بًََلغًا ِم َن اللَّ ِه َوِر َس َاَلتِِه
قالوف
ص اللَّه ورسولَه فَِإ َّف لَه نَار جهن ِ ِ
ين فِ َيهآ أَبَ ًدا (ٖٕ)
َوَم ْن يَػ ْع ِ َ َ َ ُ ُ
َّم َخالد َ
ُ َ ََ َ
قالوف قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
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ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب ( َوَم ْن يػَ ْع ِ
ص)

ف نَ ِ
اص ًرا َوأَقَ ُّل َع َد ًدا (ٕٗ)
ض َع ُ
سيَػ ْعلَ ُمو َف َم ْن أَ ْ
َحتَّى~ إِذَا َرأ َْوا َما يُ َ
وع ُدو َف فَ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ودوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ف) ورقق راء (ناصرا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ( َم َن اَ ْ
ض َع ُ

َضعف) وبال غنة ُب (نَ ِ
اصًرا َوأَقَ ُّل)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( َم ْن أ ْ َ ُ
َضعف) وبال غنة ُب (نَ ِ
اصًرا َوأَقَ ُّل)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( َم ْن أ ْ َ ُ
َضعف) وبال غنة ُب (نَ ِ
اصًرا َوأَقَ ُّل)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب ( َم ْن أ ْ َ ُ

وع ُدو َف أ َْـ يَ ْج َع ُل لَهُ َربّْي~ أ ََم ًدا (ٕ٘)
يَ َما تُ َ
قُ ْل إِ ْف أَ ْد ِري ~ أَقَ ِر ٌ

[ريب أمدا  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر] [ ريب~ أمدا  :الباقوف]
َ

(ريب ) على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفر
قالوف قرأ بفتح الياء َ
ُب(رّْيب~ أ ََم ًدا)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف الياء َ

(ريب أمدا)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الالـ بالالـ (هبعل لّو) وفتح الياء ُب َ
(ريب أمدا) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء َ

ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وسكوف ياء (ريب~أمدا) واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وسكوف الياء ُب (ريب~ أمدا) وبالتحقيق ُب (قُ ْل إِ ْف أ َْد ِري)

(ريب اَمدا) وبالنقل ُب (قُ ِل إِ َف اَ ْد ِري)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح الياء ُب َ

ٍب خلف بالسكت ُب (قُ ْل إِ ْف أ َْد ِري) وسكوف ياء (ريب~أمدا)
َعالِ ُم الْغَْي ِ
َ فَ ًَل يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِ ِه~ أَ َح ًدا ()ٕٙ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء ( يُظْ ِهُر)
ِ ِ
وؿ فَِإنَّه يسلُ ُ ِ
ِِ
ضى ِم ْن ر ُس ٍ
ص ًدا ()ٕٚ
إََِّل َم ِن ْارتَ َ
ك م ْن بَػ ْي ِن يَ َديْه َوم ْن َخلْفه َر َ
َُْ
َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند اػباء ( َوِم ْن َخ ْل ِف ِو)
ٍب ابن كثًن وبصلة اؽباء ُب (يديو)
ٍب ورش بالتقليل ُب (ارتضى) الوجو الثاين
ٍب ضبزة أماؿ ُب (ارتضى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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ِ
ِ
صى ُك َّل َش ْي ٍء َع َد ًدا ()ٕٛ
َحا َ
ط بِ َما لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
ليَػ ْعلَ َم أَ ْف قَ ْد أَبْػلَغُوا ِر َس َاَلت َربّْ ِه ْم َوأ َ
ِ
ِ
لديهم  :ضبزة ويعقوب باغبالٌن][لدي ِهم  :الباقوف]
[ ليُػ ْعلَ َم  :رويس] [ ليَػ ْعلَ َم  :الباقوف][ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب
ٍب الكسائي أماؿ (وأحصى) واندرج معو خلف العاشر
(لديهم) وأماؿ (وأحصى)
ٍب ضبزة قرأ بالتحقيق ُب (قَ ْد أَبْػلَغُوا) وبالسكت ُب (شيء) وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

(لديهم) والتحقيق ُب (قَ ْد أَبْػلَغُوا) و(شيء) وأماؿ (وأحصى)
ٍب خالد وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

(لديهم)
ٍب روح وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب ورش بالنقل ُب (قَ َد اَبلغوا) وفتح (وأحصى) على توسط اللٌن (شيء) وطوؿ اللٌن (شيء)

ٍب ورش بالنقل ُب (قَ َد ابلغوا) وتقليل (وأحصى) على توسط اللٌن (شيء) وطوؿ اللٌن (شيء)

ٍب خلف أماؿ (وأحصى) وبالسكت ُب (شيء) على السكت ُب اؼبفصوؿ (ق ْد أبلغوا)
ِ
(لديهم)
ٍب رويس قرأ بضم الياء ُب (ليُػ ْعلَ َم) وقرأ بضم اؽباء ُب ُ

يَآ أَيػُّ َها ال ُْم َّزّْم ُل (ٔ)

سورة المزمل
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
قُ ِم اللَّْي َل إََِّل قَلِ ًيًل (ٕ)
قالوف
ص ِم ْنهُ قَلِ ًيًل (ٖ)
نِ ْ
ص َفهُ~ أَ ِو انْػ ُق ْ
الشاطبية ُب البقرة  :وضمك أوىل الساكنٌن لثالث  ...يضم لزوما ،كسره ُِب ن ٍد َحال
(قل ادعوا) (أو انقص) (قالت اخرج) (أف اعبدوا)  ...و(ؿبظورا انظر) مع (قد استهزئ) اعتال
( ِسوى ْأو وقُل َلبن العال  ،وبكس ِرهِ  ...لتنوينِ ِو قاؿ ابن ذكواف ِـ ُِقْ ِوََل
خبلف لو ُب رضبة وخبيثة ...
 :و ْأو وؿ الساكنٌن اضمم ف  ،وبقل حال
الدرة
بكسر  ،وطاء اضطر فاكسره (آ)منا

طيبة  :والساكن اْلوؿ ضم لضم نبز الوصل اكسره مبا فز غًن قل حال وغًن أو ضبا
[ أ ِو انقص  :عاصم وضبزة ] [ ُأو انقص  :الباقوف]

(أو انقص) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
قالوف على قصر اؼبنفصل وبالضم للتقاء الساكنٌن ُ
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(أو انقص) وبصلة اؽباء (منو)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل بالضم للتقاء الساكنٌن ُ

(أو انق ػػص) وان ػػدرج مع ػػو دوري ايب عم ػػرو واب ػػن ع ػػامر
ٍب ق ػػالوف عل ػػى التوس ػػط ُب اؼبنفص ػػل وبالض ػػم للتق ػػاء الس ػػاكنٌن ُ
والكسائي وخلف العاشر
ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وكسر الواو للتقاء الساكنٌن (أ ِو انقص)
(أو انقص)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وضم الواو ُ

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وكسر الواو ُب (أ ِو انقص)
أ َْو ِز ْد َعلَْي ِه َوَرت ِّْل الْ ُق ْرَآ َف تَػ ْرتِ ًيًل (ٗ)
قالوف ٍب ابن كثًن نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها (ال ُقَرا َف)
ك قَػ ْوًَل ثَِق ًيًل (٘)
إِنَّا َسنُػل ِْقي َعلَْي َ
قالوف
إِ َّف نَ ِ
اشئَةَ اللَّْي ِل ِه َي أَ َش ُّد َوطْئًا َوأَقػ َْو ُـ قِ ًيًل ()ٙ
[وطئا  :الباقوف]
[ ناشية  :أبو جعفر وغبمزة وقفا ] [ ناشئة  :الباقوف] [ ِوطآء  :أبو عمرو وابن عامر ] َ
(وطْئا) واندرج اعبميع إَل
قالوف قرأ بفتح الواو وسكوف الطاء َ

(وطْئا) وبال غنة ُب (وطئاً وأقوـ)
ٍب خلف قرأ بفتح الواو وسكوف الطاء َ

ٍب دوري قرأ بكسر الواو وفتح الطاء وزاد ألفا بعدىا ( ِوطآء) واندرج معو ابن عامر

(وطْئا) وأبدؿ اؽبمزة ياء ُب (ناشية)
ٍب أبو جعفر قرأ بفتح الواو وسكوف الطاء َ
إِ َّف ل َ ِ
َّها ِر َس ْب ًحا طَ ِو ًيًل ()ٚ
َك في اَلنػ َ
قالوف ٍب ورش قلل (النهار) ٍب دوري أماؿ (النهار) واندرج معو دوري الكسائي
َّل إِل َْي ِه تَػ ْبتِ ًيًل ()ٛ
اس َم َربّْ َ
َواذْ ُك ِر ْ
ك َوتَػبَت ْ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة (إليو)
ب ال َْم ْش ِر ِؽ َوال َْمغْ ِر ِ
ب َّل إِلَهَ إََِّل ُه َو فَاتَّ ِخ ْذ ُ َوكِ ًيًل ()ٜ
َر ُّ
رب اؼبشرؽ  :الباقوف]
[ ُّ
رب اؼبشرؽ  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ] [ ّْ
(رب ) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
قالوف قرأ برفع الباء ُب ُّ
(رب ) وعلى قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء ُب (فازبذوه)
ٍب ابن كثًن قرأ برفع الباء ُب ُّ
(رب ) واندرج معو دوري أيب عمرو وحفص
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبرفع الباء ُب ُّ
(رب )
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرفع الباء ُب ُّ
(رب ) واندرج معو شعبة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ خبفض الباء ُب ّْ
(رب )
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ خبفض الباء ُب ّْ
(رب )
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ خبفض الباء ُب ّْ
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اصبِ ْر َعلَى َما يَػ ُقولُو َف َو ْاه ُج ْرُه ْم َه ْج ًرا َج ِم ًيًل (ٓٔ)
َو ْ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وذَرنِي والْم َك ّْذبِ ِ
َّع َم ِة َوَم ّْهل ُْه ْم قَلِ ًيًل (ٔٔ)
ين أُولي النػ ْ
َ
َ ْ َ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
يما (ٕٔ)
إِ َّف لَ َديْػنَآ أَنْ َكا ًَل َو َجح ً
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل ٍب ورش علػى طػوؿ اؼبنفصػل ٍب خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل وبػال
ِ
يما)
غنة ُب (أَنْ َك ًاَل َو َجح ً
ِ
وطَعاما ذَا غُ َّ ٍ
يما (ٖٔ)
َ ًَ
صة َو َع َذابًا أَل ً
قالوف معو خالد بوجو التحقيق والباقوف إَل
ِ
يما) ومعو خالد بوجو النقل
ٍب ورش بالنقل ُب ( َو َع َذابًا أَل ً
ِ
ٍب خلف بال غنة ُب (غُ َّ ٍ
يما)
صة َو َع َذابًا) ووقف بالنقل والتحقيق والسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب ( َو َع َذابًا أَل ً
ت ال ِ
ِ
اؿ وَكانَ ِ
اؿ َكثِيبًا َم ِه ًيًل (ٗٔ)
ْجبَ ُ
يَػ ْو َـ تَػ ْر ُج ُ
ف ْاِ َْر ُ
ض َوالْجبَ ُ َ
قالوف ٍب ورش ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
وَل َش ِ
وَل (٘ٔ)
اه ًدا َعلَْي ُك ْم َك َمآ أ َْر َسلْنَا إِلَى فِ ْر َع ْو َف َر ُس ً
إِنَّآ أ َْر َسلْنَآ إِل َْي ُك ْم َر ُس ً
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َخ ْذنَا ُ أَ ْخ ًذا َوبِ ًيًل ()ٔٙ
الر ُس َ
صى فِ ْر َع ْو ُف َّ
وؿ فَأ َ
فَػ َع َ
قالوف
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (فأخذناه)
ٍب ورش بالتقليل ُب (فعصى) الوجو الثاين
ٍب خلف بال غنة ُب (أخذاً وبيال) وأماؿ ُب (فعصى)
ٍب خالد أماؿ ُب (فعصى) وبغنة ُب (أخذاً وبيال) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ف تَػتَّػ ُقو َف إِ ْف َك َف ْرتُ ْم يَػ ْوًما يَ ْج َع ُل الْ ِولْ َدا َف ِشيبًا ()ٔٚ
فَ َك ْي َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب خلف بال غنة ُب (يوماً هبعل)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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الس َمآءُ ُم ْنػ َف ِي ٌر بِ ِه
َّ

قالوف على التوسط باؼبتصل

ِ
(منفطر)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق راء
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وتفخيم راء (منفطر)
وَل ()ٔٛ
َكا َف َو ْع ُد ُ َم ْف ُع ً
قالوف

إِ َّف َه ِذ ِ تَذْكِ َرةٌ

قالوف ثم ورش برتقيق الراء ُب (تذكرة) ثم الكسائي أماؿ ُب (تذكرة) وقفا
فَ َم ْن َشآ َء اتَّ َخ َذ إِلَى َربِّْه َسبِ ًيًل ()ٜٔ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ (شاء) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ (شاء) على طوؿ اؼبتصل
ِ
ِ ِ َّ ِ
ك
ين َم َع َ
ك يَػ ْعلَ ُم أَنَّ َ
إِ َّف َربَّ َ
وـ أَ ْدنَى م ْن ثُػلُثَ ِي اللَّْي ِل َونِ ْ
ك تَػ ُق ُ
ص َفهُ َوثُػلُثَهُ َوطَآئ َفةٌ م َن الذ َ
[ثػُْلثي  :ىشاـ ] [ثػُلُثي  :الباقوف[ [ ونِص ِف ِو وثػُلُثِ ِو  :نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ] ِ
ص َفوُ وثػُلُثَوُ :
[ون ْ
َ ْ
َ
الباقوف]
قالوف على توسط اؼبتصل قرأ جبر الفاء ِ
(نصف ِو ) وجر الثاء الثانية (وثػُلُثِو) واندرج معو أبو عمرو وابن ذكواف وأبو جعفر
ويعقوب
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ جبر الفاء ِ
(نصف ِو ) وجر الثاء الثانية (وثػُلُثِو)
ٍب ابن كثًن قرأ بنصب الفاء (نص َفو) ونصب الثاء الثانية (وثػُلُثَو) على توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم
ٍب ىشاـ بسكوف الالـ ُب (ث ْلثي) و قرأ جبر الفاء ِ
(نصف ِو ) وجر الثاء (وثػُلُثِو) على توسط اؼبتصل
ٍب ورش بالتقليل ُب (أدَن) على طوؿ اؼبتصل قرأ جبر الفاء ِ
(نصف ِو ) وجر الثاء الثانية (وثػُلُثِو)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل أماؿ (أدَن) وقرأ بنصب الفاء (نص َفو) ونصب الثاء الثانية (وثػُلُثَوُ)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل أماؿ (أدَن) وقرأ بنصب الفاء (نص َفو) و ونصب الثاء الثانية (وثػُلُثَو) واندرج معو خلف
العاشر
َّه َار
ّْر اللَّْي َل َوالنػ َ
َواللَّهُ يُػ َقد ُ
قالوف ٍب ورش رقق راء (يقدر)
ِ
اب َعلَْي ُك ْم
َن تُ ْح ُ
صو ُ فَػتَ َ
َعل َم أَ ْف ل ْ
صوهُ)
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُْ
(رب ُ
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سر ِمن الْ ُقرآ ِ
َف
فَاقػ َْرءُوا َما تَػيَ َّ َ َ ْ

قالوف ٍب ابن كثًن قرأ حبذؼ اؽبمزة ونقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها (ال ُقَر ِاف)
ض ِربُو َف فِي ْاِ َْر ِ
َخ ُرو َف يُػ َقاتِلُو َف فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه
ض يَػ ْبتَػغُو َف ِم ْن فَ ْ
َخ ُرو َف يَ ْ
ض ِل اللَّ ِه َوآ َ
ضى َوآ َ
َعلِ َم أَ ْف َسيَ ُكو ُف ِم ْن ُك ْم َم ْر َ
قالوف
ٍب ورش (ٗ) أوجػػو فػػتح اليػػاء (مرضػػى) وعليػػو قصػػر ٍب طػػوؿ البػػدؿ (آخػػروف) معػػا ٍب التقليػػل ُب اليائي(مرضػػى) وعليػػو
التوسط ٍب الطوؿ ُب البدؿ (آخروف) معا
ٍب ضبزة أماؿ (مرضى) وبالسكت ُب (اْلرض)
ٍب خالد أماؿ (مرضى) وبالتحقيق ُب (اْلرض)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَاقػْرءوا ما تَػي َّ ِ
س َر م ْنهُ
َُ َ َ
قالوف ٍب ورش على التوسط والطوؿ ُب البدؿ (فَاقْػَرءُوا)
ِ
الص ًَلةَ َوَآتُوا َّ
سنًا
يموا َّ
ضوا اللَّهَ قَػ ْر ً
الزَكاةَ َوأَقْ ِر ُ
َوأَق ُ
ضا َح َ
(الص َالةَ)
(وآَتُوا) وتغليظ َلـ َّ
قالوف ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ُب َ
ِ
وما تُػ َقد ِ ِ ِ
ِ
ِ
َج ًرا
ّْموا َِنْػ ُفس ُك ْم م ْن َخ ْي ٍر تَج ُدو ُ ع ْن َد اللَّه ُه َو َخ ْيػ ًرا َوأَ ْعظَ َم أ ْ
ُ
ََ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش رقق راء (خًنا)
ٍب خلف بال غنة ُب ( َخْيػًرا َوأ َْعظَ َم)
ٍب السوسي ادغم اؽباء باؽباء ( ِعْن َد اللَّ ِو ُّى َو)
ٍب قالوف بالصلة

ٍب ابن كثًن بالصلة مع صلة اؽباء ُب َِ
(ذب ُدوهُ)
ٍب أبو جعفر بالصلة اإلخفاء النوف الساكنة مع اػباء ِ
(م ْن َخ ًٍْن)
و ِ
استَػغْف ُروا اللَّهَ
َ ْ
قالوف ٍب ورش رقق راء (واستغفروا)
إِ َّف اللَّه غَ ُف ِ
يم (ٕٓ)
َ ٌ
ور َرح ٌ
قالوف

سورة المدثر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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يَآاَيػُّ َها ال ُْم َّدثّْػ ُر (ٔ)

قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة وإذا وصل ورش رقق راء (اؼبدثر)
قُ ْم فَأَنْ ِذ ْر (ٕ)
قالوف
ك فَ َكبّْػ ْر (ٖ)
َوَربَّ َ

قالوف
ك فَيَ ّْه ْر (ٗ)
َوثِيَابَ َ
قالوف
الر ْج َز فَ ْاه ُج ْر (٘)
َو ُّ

الرجز  :الباقوف]
[ ُّ
الرجز  :حفص وأبو جعفر ويعقوب] [و ّْ
الر ْجَز ) واندرج معو اعبميع إَل
(و ّْ
قالوف قرأ بكسر الراء َ

الر ْجَز) واندرج معو أبو جعفر ويعقوب
(و ُّ
ٍب حفص قرأ بضم الراء َ
َوََل تَ ْمنُ ْن تَ ْستَ ْكثِ ُر ()ٙ
قالوف ورقق الراء ورش وصال (تستكثر)
اصبِ ْر ()ٚ
َولَِربّْ َ
ك فَ ْ
قالوف
فَِإذَا نُِق َر فِي النَّاقُوِر ()ٛ
قالوف ٍب ورش رقق ِ
(نقر)
ك يَػ ْوَمئِ ٍذ يَػ ْوٌـ َع ِس ٌير ()ٜ
فَ َذلِ َ
قالوف ٍب خلف بال غنة (يػَ ْوَمئِ ٍذ يػَ ْوٌـ) ورقق الراء وصال ورش (عسًن)
ِ
ين غَْيػ ُر يَ ِسي ٍر (ٓٔ)
َعلَى الْ َكاف ِر َ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ِ
ين)
ٍب ورش برتقيق الراء ُب ( َغْيػُر) وتقليل (الْ َكاف ِر َ
ِ
ين) واندرج معو دوري الكسائي ورويس
ٍب دوري أماؿ (الْ َكاف ِر َ
ت َو ِحي ًدا (ٔٔ)
ذَ ْرنِي َوَم ْن َخلَ ْق ُ
ت)
(وَم ْن َخلَ ْق ُ
قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء َ
ودا (ٕٔ)
َو َج َعل ُ
ْت لَهُ َم ًاَل َم ْم ُد ً
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قالوف
ِ
ودا (ٖٔ)
ين ُش ُه ً
َوبَن َ
قالوف
ت لَهُ تَ ْم ِهي ًدا (ٗٔ)
َوَم َّه ْد ُ
قالوف

ثُ َّم يَي َْم ُع أَ ْف أَ ِزي َد (٘ٔ)

يد)
يد) ٍب خلف بالسكت ُب (أَ ْف أَ ِز َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (أَ َف اَ ِز َ

َك ًَّل

قالوف

إِنَّهُ َكا َف ِّلَيَاتِنَا َعنِي ًدا ()ٔٙ

قالوف ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ (آلياتنا)
ِ
ودا ()ٔٚ
صعُ ً
َسأ ُْره ُقهُ َ
قالوف
َّر ()ٔٛ
إِنَّهُ فَ َّك َر َوقَد َ

قالوف
َّر ()ٜٔ
فَػ ُقتِ َل َك ْي َ
ف قَد َ
قالوف
َّر (ٕٓ)
ثُ َّم قُتِ َل َك ْي َ
ف قَد َ
قالوف
ثُ َّم نَظََر (ٕٔ)

قالوف

س َر (ٕٕ)
س َوبَ َ
ثُ َّم َعبَ َ

قالوف

استَ ْكبَػ َر (ٖٕ)
ثُ َّم أَ ْدبَػ َر َو ْ

قالوف

اؿ إِ ْف َه َذآ إََِّل ِس ْح ٌر يُػ ْؤثَػ ُر (ٕٗ)
فَػ َق َ
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوثر) ومعو أبو جعفر
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ٍب قالوف على التوسط باؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء ُب ِ
(س ْحٌر) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يوثر)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب ( ِسحر يػؤثػَر) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يوثر ) وقفا وفخم الراء ُب ِ
(س ْحٌر)
ْ ٌ ُْ ُ
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب ( ِسحر يػؤثػَر) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب (يوثر ) وقفا وفخم الراء ُب ِ
(س ْحٌر)
ْ ٌ ُْ ُ

ش ِر (ٕ٘)
إِ ْف َه َذآ إََِّل قَػ ْو ُؿ الْبَ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ُصلِ ِيه َس َق َر ()ٕٙ
َسأ ْ
ُصلِ ِيو)
(سأ ْ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء َ

اؾ َما َس َق ُر ()ٕٚ
َوَمآ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أ َْد َر َاؾ)

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ولندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وحفص

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أ َْد َر َاؾ) واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أ َْد َر َاؾ) وجها واحدا
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أ َْد َر َاؾ)

إذا وصلت باآلية اليت بعده أدغم السوسي الراء بالالـ (سقر ََّل)
ََل تُػ ْب ِقي َوََل تَ َذ ُر ()ٕٛ
قالوف
إذا وصلت باآلية اليت بعده أدغم السوسي الراء بالالـ (تذر لََّّواحة)
ش ِر ()ٕٜ
احةٌ لِلْبَ َ
ل ََّو َ
قالوف
ش َر (ٖٓ)
َعلَْيػ َها تِ ْس َعةَ َع َ
[ تسعةَ ْع ِشر  :أبو جعفر ] [تسعة َع َشر  :الباقوف]
قالوف ٍب أبو جعفر قرأ بسكوف العٌن ُب عشر (تِ ْس َعةَ ْع َشَر )
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اد
اب َويَػ ْز َد َ
َوَما َج َعلْنآ أ ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َص َح َ
ين َك َف ُروا ليَ ْستَػ ْيق َن الذ َ
اب النَّا ِر إََِّل َم َآلئ َكةً َوَما َج َعلْنَا ع َّدتَػ ُه ْم إََِّل ف ْتػنَةً للَّذ َ
ْكتػاب والْم ْؤِمنُػو َف ولِيػ ُق َ َّ ِ
الَّ ِذين آَمنُوآ إِيمانًػا وََل يػرتَ َّ ِ
ِ
ض َوالْ َكػافِ ُرو َف َمػاذَآ
ين فِػي قُػلُػوبِ ِه ْم َم َػر ٌ
َ َ َْ َ
ََ
َ َ
ػوؿ الػذ َ
ين أُوتُػوا ال َ َ َ ُ
ػاب الػذ َ
اد اللَّهُ بِ َه َذا َمثَ ًًل
أ ََر َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل بالصلة وعلى قصرىا ُب ( ِع َّدتَػ ُه ْم إََِّل) واندرج معو ابن كثًن
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ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنوف)
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ (النار)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (اؼبومنوف) أماؿ (النار)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب ( ِع َّدتَػ ُه ْم إََِّل)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع (ٖ) البدؿ وترقيق الراء ُب (والْ َكافِرو َف ) وطوؿ الصلة ُب ِ
(ع َّدتَػ ُه ْم إََِّل) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة
َ ُ
واوا (اؼبومنوف)
ِ
ض َوالْ َكافُِرو َف)
(والْ َكافُرو َف ) وبال غنة ُب (إِيبَانًا َوََل) و( َمَر ٌ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء ُب َ
ض َوالْ َكافُِرو َف)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل بغنة ُب (إِيبَانًا َوََل) و( َمَر ٌ
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب ِ
(ع َّدتَػ ُه ْم إََِّل)
ِ
كي ِ
شآءُ َويَػ ْه ِدي َم ْن يَ َ
ض ُّل اللَّهُ َم ْن يَ َ
َك َذل َ ُ
شآءُ
قالوف على توسط اؼبتصل واندرج معو اعبميع إَل

ٍب ىشاـ على توسط اؼبتصل و(٘) أوجو القياس إبداؿ اؽبمزة الفا مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب تسػهيل اؽبمػزة مػع اؼبػد
والقصر والروـ ُب (يشآء)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب خلف بال غنة (من يشآء) معا و(٘) أوجو القياس إبداؿ اؽبمزة الفا مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب تسهيل اؽبمزة مع
اؼبد والقصر والروـ ُب (يشآء)
ٍب خالد و(٘) أوجػو القيػاس إبػداؿ اؽبمػزة الفػا مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب تسػهيل اؽبمػزة مػع اؼبػد والقصػر والػروـ ُب
(يشآء)
ك إََِّل ُه َو
ود َربّْ َ
َوَما يَػ ْعلَ ُم ُجنُ َ
قالوف
إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الواو بالواو (إَل ىو ّوما)
ش ِر (ٖٔ)
َوَما ِه َي إََِّل ِذ ْك َرى لِلْبَ َ
قالوف ثم ورش قلل (ذكرى) ثم دوري أماؿ (ذكرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
َك ًَّل َوالْ َق َم ِر (ٕٖ)
قالوف

َواللَّْي ِل إِ ْذ أَ ْدبَػ َر (ٖٖ)

[ إذ أدبر  :نافع وحفص وضبزة ويعقوب وخلف العاشر ] [ إذا دبر  :الباقوف[
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قالوف قرأ حبذؼ اْللف بعد الذاؿ ونبزة قطع بعده داؿ ساكنة (إ ْذ ْأدبر) واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق

ٍب ورش وقرأ بالنقل (إذَ اَدبر) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب خلف بالسكت ُب (إ ْذ أدبر)

ٍب ابػػن كثػػًن قػرأ (إذا َدبػػر ) بزيػػادة ألػػف بعػػد الػػذاؿ وحػػذؼ نبػػزة وفػػتح الػػداؿ (أدبػػر) وانػػدرج معػػو وأبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر
وشعبة والكسائي
َس َف َر (ٖٗ)
َو ُّ
الص ْب ِح إِ َذآ أ ْ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
إِنػَّ َها ََِ ْح َدى الْ ُكبَ ِر (ٖ٘)

قالوف

(إلحدى  :أمالو وقفا  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر وقللها أبو عمرو وورش خبلف عنو)
ش ِر ()ٖٙ
نَ ِذ ًيرا لِلْبَ َ
قالوف ثم ورش رقق راء (نذيرا)
إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أغم السوسي الراء بالالـ (للبشر ؼبن)
ّ
ِ
ِ
َّر ()ٖٚ
ل َم ْن َشآ َء م ْن ُك ْم أَ ْف يَػتَػ َقد َ
َّـ أ َْو يَػتَأَخ َ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة على القصر ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف)
ٍب على قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة على توسطها ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف)
ٍب ابن ذكواف أماؿ (شآء) واندرج معو خلف العاشر
ٍب خلف بال غنة ُب (أَ ْف يػتػ َقدَّـ) وبالتحقيق ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف) وأماؿ (شآء) ووقف على (يتأخر) بالتسهيل
ََ َ
ٍب خالد بغنة ُب (أَ ْف يػتػ َقدَّـ) وبالتحقيق ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف) وأماؿ (شآء) ووقف على (يتأخر) بالتسهيل
ََ َ
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف) وأماؿ (شاء) ووقف بالتسهيل ُب (يتأخر)
ُك ُّل نَػ ْف ٍ ِ
ت َرِهينَةٌ ()ٖٛ
سبَ ْ
س ب َما َك َ

قالوف

اب الْيَ ِمي ِن ()ٖٜ
إَِّّل أ ْ
َص َح َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِ
ٍ
سآ َءلُو َف (ٓٗ)
في َجنَّات يَػتَ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب خالد وقف على (يػَتَ َسآءَلُو َف) بالتسهيل مع اؼبد والقصر
ٍب خلف بال غنة ُب (جن ٍ
َّات يػَتَ َسآءَلُو َف) وقف على (يػَتَ َسآءَلُو َف) بالتسهيل مع اؼبد والقصر
َ
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ِ
ين (ٔٗ)
َع ِن ال ُْم ْج ِرم َ
قالوف

َما َسلَ َك ُك ْم فِي َس َق َر (ٕٗ)

قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ ُب ( َسلَ ُّك ْم)
قَالُوا لَم نَ ُ ِ
ين (ٖٗ)
ك م َن ال ُْم َ
ْ
صلّْ َ
قالوف
ولَم نَ ُ ِ ِ ِ
ين (ٗٗ)
َ ْ
ك نُيْع ُم الْم ْسك َ
قالوف
ِِ
ين (٘ٗ)
َوُكنَّا نَ ُخ ُ
وض َم َع الْ َخآئض َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة وقف على (اػبائضٌن) بالتسهيل مع اؼبد والقصر
ب بِيَػ ْوِـ الدّْي ِن ()ٗٙ
َوُكنَّا نُ َك ّْذ ُ
قالوف
ب بِيَػ ْوِـ)
ثم السوسي أدغم الباء بالباء (نُ َك ّْذ ُ
َحتَّى~ أَتَانَا الْيَ ِقي ُن ()ٗٚ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أتانا) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى فتح (أتانا)
ٍب ورش على على طوؿ اؼبنفصل وتقليل (أتانا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أتانا)
اعةُ َّ ِ ِ
ين ()ٗٛ
فَ َما تَػ ْنػ َف ُع ُه ْم َش َف َ
الشافع َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِِ ِ
ين ()ٜٗ
فَ َما ل َُه ْم َع ِن التَّذْك َرة ُم ْع ِرض َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش برتقيق الراء (التَّذْكَِرةِ)
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ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َكأَنػَّ ُه ْم ُح ُم ٌر ُم ْستَػ ْن ِف َرةٌ (ٓ٘)
ِ
مستنفرة  :الباقوف ]
[ مستن َفرة  :نافع وابن عامر وأبو جعفر ] [
قالوف فتح الفاء (مستن َفَرة) واندرج معو ابن عامر وورش
ِ
(مستنفرة)
ٍب البصري قرأ بكسر الفاء
(م ْستَػْن ِفَرةٌ) وقفا
ٍب الكسائي أماؿ ُ

ٍب قالوف بالصلة وبفتح الفاء (مستن َفرة) واندرج معو أبو جعفر
(م ْستَػْن ِفَرةٌ) وبالصلة
ٍب ابن كثًن قرأ بكسر الفاء ُ
ت ِم ْن قَ ْس َوَرةٍ (ٔ٘)
فَػ َّر ْ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (قسورة)
ِ
ص ُح ًفا ُمنَ َّ
ش َرًة (ٕ٘)
بَ ْل يُ ِري ُد ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ م ْنػ ُه ْم أَ ْف يُػ ْؤتَى ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتى)
ٍب خالد أماؿ (يػُ ْؤتَى)

ٍب خلف بال غنة ُب (أَ ْف يػُ ْؤتَى) وأماؿ (يػُ ْؤتَى)
ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف)
ٍب أبو جعفر بالصلة ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتى)
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتى) وعلى فتح (يوتى)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتى) وعلى تقليل (يوتى)
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
(مْنػ ُه ْم أَ ْف) وبال غنة ُب (أَ ْف يػُ ْؤتَى) وأماؿ (يػُ ْؤتَى)

َك ًَّل

قالوف

بل ََل ي َخافُو َف ْاّل ِ
َخ َرَة (ٖ٘)
َْ َ

قالوف واندرج معو اعبميع إَل

ٍب ورش مع (ٖ) أوجو البدؿ والرتقيق ُب راء (اآلخرة)
ٍب ضبزة وقف بالنقل والسكت ُب (اآلخرة)
ٍب الكسائي أماؿ (اْلخرة) وقفا وبالتحقيق
َك َّآل إِنَّهُ تَذْكِ َرةٌ (ٗ٘)
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قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وابو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (تذكرة) وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء (تذكرة) ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم راء (تذكرة)
فَ َم ْن َشآ َء ذَ َك َرُ (٘٘)

قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (شاء) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ (شاء) على طوؿ اؼبتصل

َوَما يَ ْذ ُك ُرو َف إَِّّل أَ ْف يَ َ
شآ َء اللَّهُ
[ تذْكروف  :نافع ] [ يذْكروف  :الباقوف]
قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تَ ْذ ُكُرو َف) وعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

ٍب قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تَ ْذ ُكُرو َف) وعلى توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

ٍب ورش قرأ بتاء اػبطاب (تَ ْذ ُكُرو َف) وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل

ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة (يَ ْذ ُكُرو َف) وعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

ٍب دوري قرأ بياء الغيبة (يَ ْذ ُكُرو َف) وعلى توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

ٍب خلف قرأ بياء الغيبة (يَ ْذ ُكُرو َف) وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل بال غنة ُب (أَ ْف يَ َشآءَ)
ٍب خالد قرأ بياء الغيبة (يَ ْذ ُكُرو َف) وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل
إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي اؽباء باؽباء (اللَّوُ ُى َو)
ُه َو أ َْه ُل التَّػ ْق َوى َوأ َْه ُل ال َْمغْ ِف َرةِ ()٘ٙ
قالوف

ٍب ورش بالفتح ُب (التقوى) وترقيق الراء ُب (الْ َم ْغ ِفَرةِ)
ٍب ورش بالتقليل ُب (التقوى) وترقيق الراء ُب (الْ َم ْغ ِفَرةِ)
ٍب ضبزة أماؿ (التقوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي أماؿ (التقوى) ووقفا (اؼبغفرة)

َّل أُق ِ
ْس ُم بِيَػ ْوِـ ال ِْقيَ َام ِة (ٔ)

سورة القيامة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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الشاطبية ُب سورة يونس  :وقصر وَل ىاد خبلف زكا وُب القيامة َل اْلوىل وباغباؿ أوَل
[ ْلقسم  :ابن كثًن خبلف عن البزي ] [آل أقسم :الباقوف وىو الوجو الثاين للبزي]
قالوف على قصر اؼبنفصل وأثبت ألفا بالالـ اْلوىل (آل أقسم) واندرج معو البزي بوجو
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وادغم اؼبيم بالباء (َآل أُقْ ِس ُم بِيَػ ْوِـ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (القيامة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اْللف اْلوىل (ْلقسم) خبلف عن البزي
وَّل أُق ِ
ْس ُم بِالنَّػ ْف ِ
س اللَّ َّو َام ِة (ٕ)
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وادغم اؼبيم بالباء (َآل أُقْ ِس ُم ِِ بِالنَّػ ْف ِ
س)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (القيامة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َ ِْ
سا ُف أَلَّ ْن نَ ْج َم َع ِعظَ َامهُ (ٖ)
سُ
اَنْ َ
أَيَ ْح َ
ب) كسر السٌن مستقبال ظبا رضاه ومل يلزـ قياسا مؤصال
الشاطبية ُب البقرة ْ :
و(وب َس ُ

كيحسب أد  ،واكسره فق
الدرة  :وميسرة افتح
َ

الطيبة  :ووبسب مستقبال بفتح سٌن كتبوا ُب نص ثبت
أوب ِسب  :الباقوف]
أوب َسب  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر ] [ ْ
[ ْ
قالوف قرأ بكسر السٌن (أ َ ِ
ب) واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ْ
َوبس ُ
ٍب السوسي قرأ بكسر السٌن (أ َ ِ
(قب َم َع ِعظَ َاموُ)
ب) وأدغم العٌن بالعٌن َْ
ْ
َوبس ُ
ٍب ورش قرأ بكسر السٌن (أ َ ِ
(اَلرض)
ب) وبالنقل ُب َ
ْ
َوبس ُ
ب) واندرج معو عاصم وأبو جعفر
ٍب ابن عامر قرأ بفتح السٌن (أ َْ
َوب َس ُ

ب) وبالسكت ُب (اْلرض)
ٍب ضبزة قرأ بفتح السٌن (أ َْ
َوب َس ُ
ِ
ي بَػنَانَهُ (ٗ)
بَػلَى قَاد ِر َ
س ّْو َ
ين َعلَى~ أَ ْف نُ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب ورش على فتح (بلى) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش بالتقليل ُب (بلى) وعلى طوؿ اؼبنفصل
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ٍب ضبزة أماؿ (بلى) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب الكسائي أماؿ (بلى) على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
بَ ْل يُ ِري ُد ِْ
سا ُف لِيَػ ْف ُج َر أ ََم َامهُ (٘)
اَنْ َ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف) ثم ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
َؿ أَيَّا َف يَػ ْو ُـ ال ِْقيَ َام ِة ()ٙ
يَ ْسأ ُ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (القيامة)
ص ُر ()ٚ
فَِإ َذا بَ ِر َؽ الْبَ َ

[بػََر َؽ  :نافع وأبو جعفر] [ بَِر َؽ  :الباقوف]

قالوف قرأ بفتح الراء (بػََر َؽ) واندرج معو ورش وأبو جعفر
ٍب ابن كثًن بكسر الراء ُب (بَِر َؽ) واندرج معو الباقوف

ف الْ َق َم ُر ()ٛ
س َ
َو َخ َ
قالوف

َو ُج ِم َع َّ
س َوالْ َق َم ُر ()ٜ
الش ْم ُ
قالوف

وؿ ِْ
سا ُف يَػ ْوَمئِ ٍذ أَيْ َن ال َْم َف ُّر (ٓٔ)
يَػ ُق ُ
اَنْ َ

قالوف واندرج اعبميع إَل
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف)و (يػَ ْوَمئِ ِذ َف اَيْ َن)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف) والتحقيق ُب (يػَ ْوَمئِ ٍذ أَيْ َن)
ٍب خلف بالسكت ُب (اإلنساف) والسكت ُب (يػَ ْوَمئِ ٍذ أَيْ َن)
َك ًَّل ََل َوَزَر (ٔٔ)
قالوف

ك يَػ ْوَمئِ ٍذ ال ُْم ْستَػ َق ُّر (ٕٔ)
إِلَى َربّْ َ

قالوف

ٍِ
يُػنَبَّأُ ِْ
َّر (ٖٔ)
سا ُف يَػ ْوَمئذ بِ َما قَد َ
َّـ َوأَخ َ
اَنْ َ
قالوف اندرج معو خالد بوجو التحقيق

أخر)
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اإلنساف) والتسهيل ُب (و َّ
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف)
أخر)
ٍب ضبزة بالسكت على (اإلنساف) ووقف بالتحقيق ٍب التسهيل ُب (و َّ
اَنْسا ُف َعلَى نَػ ْف ِس ِه ب ِ
ص َيرةٌ (ٗٔ)
َ
بَ ِل ِْ َ
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قالوف واندرج خالد بوجو التحقيق على (اإلنساف)
ٍب الكسائي أماؿ (ب ِ
ص ًَنةٌ)
َ
(اَلنساف) وترقيق الراء ُب (ب ِ
ٍب ورش بالنقل على ِ
ص ًَنةٌ)
َ

ٍب ضبزة بالسكت على (اإلنساف)
ولَو أَلْ َقى مع ِ
اذ َيرُ (٘ٔ)
ََ
َْ
قالوف

ٍب ضبزة أماؿ (ألقى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(ولو اَلْ َقى) وبالفتح ٍب التقليل ُب (ألقى) ورقق راء (معاذيره)
ٍب ورش بالنقل ُب َ

ٍب خلف بالسكت ُب ( َولَ ْو أَلْ َقى) وأماؿ (ألقى)
ِِ ِ
ك لِتَػ ْع َج َل بِ ِه ()ٔٙ
سانَ َ
ََل تُ َح ّْر ْؾ به ل َ
قالوف
إِ َّف َعلَْيػنَا َج ْم َعهُ َوقُػ ْرَآنَهُ ()ٔٚ

[ قرانو  :ابن كثًن ] [ قرآنو  :الباقوف]

قالوف ثم ابن كثًن قرأ (قرانو)
فَِإ َذا قَػ َرأْنَا ُ فَاتَّبِ ْع قُػ ْرَآنَهُ ()ٔٛ

[ قرأناه و :ابن كثًن ] [قراناه  :السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة ][ قرأناه  :الباقوف]
(قرانو) والصلة ُب اؽباء (قرأناه)
قالوف ٍب ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها َ

ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا (قراناه) واندرج معو أبو جعفر
ثُ َّم إِ َّف َعلَْيػنَا بَػيَانَهُ ()ٜٔ

قالوف

َك ًَّل بل تُ ِحبُّو َف الْع ِ
اجلَةَ (ٕٓ)
َ
َْ

[ وببوف  :ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب] [ رببوف  :الباقوف]

قالوف قرأ بتاء اػبطاب (رببوف)

ٍب ضبزة قرأ بتاء اػبطاب (رببوف) وأدغم الالـ بالتاء (بت ِ
ُّحبُّوف) وَل يدغمها ىشاـ ْلنو يبدؿ التاء ياء
ُّحبُّوف) وأماؿ (الْع ِ
ٍب الكسائي قرأ بتاء اػبطاب (رببوف) وأدغم الالـ بالتاء (بت ِ
اجلَةَ) وقفا
َ
ٍب ابن كثًن قرأ (وببوف) واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب
وتَ َذرو َف ْاّل ِ
َخ َرةَ (ٕٔ)
َ ُ
[ يذروف  :ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب] [ تذروف  :الباقوف]
قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تذروف)
214

ٍب ورش قرأ بتاء اػبطاب (تذروف) مع (ٖ) البدؿ وترقيق الراء ُب (اآلخرة)
ٍب ضبزة قرأ بتاء اػبطاب (تذروف) ووقف بالنقل والسكت ُب (اْلخرة)
ٍب الكسائي قرأ بتاء اػبطاب (تذروف) وأماؿ (اْلخرةَ) وبالتحقيق
ٍب ا بن كثًن قرأ بياء الغيبة ُب (ويذروف) واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب
وجوٌ يػومئِ ٍذ نَ ِ
اض َرةٌ (ٕٕ)
ُ ُ َْ َ
قالوف ٍب ورش رقق راء (ناضرة) ٍب الكسائي أماؿ (نَ ِ
اضَرةٌَ ) ٍب خلف بال غنة ُب (وجوهٌ يومئذ)
إِلَى ربّْػها نَ ِ
اظ َرةٌ (ٖٕ)
ََ
اظرةٌ) ٍب الكسائي أماؿ (نَ ِ
ِ
اظَرةٌ)
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء (نَ َ
ووجوٌ يػومئِ ٍذ ب ِ
اس َرةٌ (ٕٗ)
َُ ُ َْ َ َ
قالوف
ٍب ورش رقق راء (باسرة)
ٍب الكسائي أماؿ (ب ِ
اسَرةٌ)
َ
ٍب خلف بال غنة ُب (وجوهٌ يومئذ)
تَظُ ُّن أَ ْف يُػ ْف َع َل بِ َها فَاقِ َرةٌ (ٕ٘)
قالوف
ٍب ورش رقق راء (فاقرة)
ٍب الكسائي أماؿ (فَاقَِرةٌَ )
ٍب خلف بال غنة ُب (أَ ْف يػُ ْف َع َل)
ِ
ِ
َّراقِ َي ()ٕٙ
َك َّآل إ َذا بَػلَغَت التػ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
وقِيل من ر ٍ
اؽ ()ٕٚ
َ َ َْ َ
[ قيل  :باإلمشاـ ؽبش اـ والكسائي ورويس ] [ قيل بالكسرة للقاؼ اػبالصة  :الباقوف][من راؽ  :قػرأ حفػص بالسػكت
مراؽ  :باإلدغاـ  :الباقوف]
على النوف سكتة لطيفة من غًن تنفس] [ ّ
الشاطبية ُب سورة الكهف  :وسكتة حفص دوف قطع لطيفة

على ألف التنوين ُب (عوجا) بال

وُب نوف (من راؽ) و(مرقدنا) وَل ـ (بل راف) والباقوف َل سكت موصال
قالوف أدغم النوف بالراء واندرج معو اعبميع إَل
(من)
ٍب حفص بالسكت سكتة لطيفة من غًن تنفس على ْ

ٍب ىشاـ بإمشاـ ضمة القاؼ (قيل) واندرج معو الكسائي ورويس
َوظَ َّن أَنَّهُ ال ِْف َرا ُؽ ()ٕٛ
215

قالوف
(تفخيم الراء ُب الفراؽ للجميع وَل ترقيق لرائها لورش أيضا)

الس ِ
والْتَػ َّف ِ
اؽ ()ٕٜ
السا ُؽ بِ َّ
ت َّ
َ
قالوف

إِلَى ربّْ َ ِ ٍ
سا ُؽ (ٖٓ)
َ
ك يَػ ْوَمئذ ال َْم َ

قالوف

صلَّى (ٖٔ)
ص َّد َؽ َوََل َ
فَ ًَل َ
قالوف

ٍب ورش بالتقليل والالـ ليس لو فيها إَل الرتقيق ْلنو ليس لو ىنا إَل التقليل وجها واحدا واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (صلى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
ب َوتَػ َولَّى (ٕٖ)
َولَك ْن َك َّذ َ
قالوف
ٍب ورش بالتقليل ُب (وتوىل) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (وتوىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َ إِلَى~ أ َْهلِ ِه يَػتَ َميَّى (ٖٖ)
ثُ َّم َذ َه َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب ( يتمطى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل والتقليل ُب ( يتمطى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ ُب ( يتمطى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل ُب ( يتمطى) رأس آية
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ ُب ( يتمطى)
َك فَأ َْولَى (ٖٗ)
أ َْولَى ل َ

قالوف

ٍب ورش بفتح (أوىل) وبتقليل الثانية (فأوىل) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بتقليلهما (أ َْوَىل)و (فَأ َْوَىل)

ٍب ضبزة أماؽبما (أ َْوَىل)و (فَأ َْوَىل) وبتحقيق اؽبمزة ُب الثانية واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ٍب ضبزة أماؽبما (أ َْوَىل)و (فَأ َْوَىل) وبتسهيل اؽبمزة ُب الثانية (فاَوىل)

ك فَأ َْوَىل (ٖ٘)
ٍُبَّ أ َْوَىل لَ َ
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قالوف
ٍب ورش بفتح (أوىل) وبتقليل الثانية (فأوىل) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بتقليلهما (أ َْوَىل)و (فَأ َْوَىل)

ٍب ضبزة أماؽبما (أ َْوَىل)و (فَأ َْوَىل) وبتحقيق اؽبمزة ُب الثانية واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ٍب ضبزة أماؽبما (أ َْوَىل)و (فَأ َْوَىل) وبتسهيل اؽبمزة ُب الثانية (فاَوىل)
َ ِْ
سا ُف أَ ْف يُػ ْتػ َر َؾ ُس ًدى ()ٖٙ
سُ
اَنْ َ
أَيَ ْح َ

ب) كسر السٌن مستقبال ظبا رضاه ومل يلزـ قياسا مؤصال
الشاطبية ُب البقرة ْ :
و(وب َس ُ

كيحسب أد  ،واكسره فق
الدرة  :وميسرة افتح
َ

الطيبة  :ووبسب مستقبال بفتح سٌن كتبوا ُب نص ثبت

الشاطبية ُب سورة طو  :واضمم سوى ُب ند كال
ويكسر باقيهم وفيو وُب سدى فباؿ وقوؼ ُب اْلصوؿ تأصال
[أوب ِسب  :الباقوف]
[أوب َسب  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر] ْ
ْ
قالوف بكسر السٌن (أ َ ِ
(سدى) واندرج معو ابن كثًن ويعقوب
ْ
ب) وفتح ُ
َوبس ُ
ِ
(سدى)
ٍب أبو عمرو قرأ بكسر السٌن (أوبسب) وبالتقليل ُب ُ
ِ
(سدى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي قرأ بكسر السٌن (أوبسب) وأماؿ ُ
ٍب ورش قرأ بكسر السٌن (أوب ِسب) وقلل (سدى) وبالنقل ُب ِ
(اَلنساف)
ْ
ُ
(سدى) واندرج معو حفص وأبو جعفر
ٍب ابن عامر بفتح السٌن (أ َْ
ب) وفتح ُ
َوب َس ُ

(سدى) والتحقيق ُب (اإلنساف) واندرج معو خالد
ٍب شعبة بفتح السٌن (أ َْ
ب) وباإلمالة ُب ُ
َوب َس ُ
(سدى)
(أوبسب) وبالسكت ُب (اإلنساف) واإلمالة ُب ُ
ٍب ضبزة قرأ (بفتح السٌن ُب َ
ك نُيْ َفةً ِم ْن َمنِ ٍّي يُ ْمنَى ()ٖٚ
َم يَ ُ
أَل ْ
[يبىن  :حفص ويعقوب] [ سبىن  :الباقوف]

قالوف قرأ بالتاء (سبىن) واندرج معو ابن كثًن وشعبة وأبو جعفر ويعقوب
ٍب ورش قرأ بالتاء وقللها (سبىن) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة قرأ بالتاء وأماؽبا (سبىن) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب حفص قرأ بالياء (يبىن) واندرج معو يعقوب
س َّوى ()ٖٛ
ثُ َّم َكا َف َعلَ َقةً فَ َخلَ َق فَ َ

قالوف واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ٍب ورش بالتقليل ُب (فسوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (فسوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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الزْو َج ْي ِن َّ
الذ َك َر َو ْاُِنْػثَى ()ٖٜ
فَ َج َع َل ِم ْنهُ َّ

قالوف ٍب ورش قلل (اَلَنثى) وبالنقل

ٍب أبو عمرو قلل (اْلنثى) وبتحقيق اؽبمزة
ٍب ضبزة باإلمالة بالنقل ُب (اْلنثى)
ٍب ضبزة بالسكت واإلمالة ُب (اْلنثى)
ٍب الكسائي أماؿ (اْلنثى) وبتحقيق اؽبمزة واندرج معو خلف العاشر
ك بَِق ِ
اد ٍر َعلَى~ أَ ْف يُ ْحيِ َي ال َْم ْوتَى (ٓٗ)
س ذَلِ َ
أَل َْي َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (اؼبوتى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (اؼبوتى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ ُب (اؼبوتى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (اؼبوتى)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (أَ ْف ُْوبيِ َي) وأماؿ ُب (اؼبوتى)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب (أَ ْف ُْوبيِ َي) وأماؿ ُب (اؼبوتى)

سورة اَنساف
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
اَنْ ِ ِ
ورا (ٔ)
ين ِم َن الد ْ
ساف ح ٌ
َّه ِر ل ْ
َم يَ ُك ْن َش ْيئًا َم ْذ ُك ً
َه ْل أَتَى َعلَى ِْ َ
قالوف

َّى ِر َملْ)
ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ (الد ْ
ٍب ضبزة على التحقيق ُب ( َى ْل أَتَى) وأماؿ (أتى) وبالسكت على(اإلنساف)و(شيئا)

ٍب خالد على التحقيق ُب ( َى ْل أَتَى) وأماؿ (أتى) وبالتحقيق ُب (اإلنساف)و(شيئا)

(ى ْل أَتَى) والسكت على الساكن اؼبوصوؿ ُب (اإلنساف)و(شيئا)
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ َ
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف) والتوسط ُب اللٌن (شيئا)ٍب لو الطوؿ فيو

اج نَػبتَلِ ِيه فَجعلْنَا ُ س ِميعا ب ِ
إِنَّا َخلَ ْقنَا ِْ
ص ًيرا (ٕ)
سا َف ِم ْن نُيْ َف ٍة أ َْم َ
شٍ ْ
ََ َ ً َ
اَنْ َ

قالوف واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم وخالد والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (نػَْبتَلِ ِيو)(فَ َج َع ْلنَاهُ)
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
اج) ورقق راء بصًنا
(اَلنساف)و(نُطْ َف ِة َف اَْم َش ٍ
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ٍب ضبزة بالسكت ُب ِ
اج)
(اَلنساف) والتحقيق ُب (نُطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
اج)
(اَلنساف) على السكت ُب (نُطْ َف ٍة أ َْم َش ٍ
ِ
إِنَّا َه َديْػنَا ُ َّ ِ
ورا (ٖ)
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
السب َ

قالوف واندرج معو اعبميع إَل
(شاكًِرا)
ٍب ورش برتقيق الراء ُب َ
ٍب خلف بال غنة ُب ( َشاكًِرا َوإِ َّما)
ِ ِ
ين َس ًَل ِس ًَلْ َوأَ ْغ ًَل ًَل َو َس ِع ًيرا (ٗ)
إِنَّآ أَ ْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َ
سالسل  :الباقوف واختلفوا وقفا  :أبو
[سالسالً  :نافع وىشاـ وشعبة والكسائي وأبو جعفر وصال وإبدالو ألفا وقفا ] [
َ
عمرو وروح وقفا باْللف .
قنبل وضبزة ورويس وخلف العاشر حبذؼ اْللف وإسكاف الالـ.

البزي وابن ذكوف وحفص وجهاف  :بإثبات اْللف وحذفو وقفا]
(س َال ِس َالً) ووقف باْللف مد عوض واندرج معو أبو جعفر
قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ وصال بتنوينها بالنصب َ
(س َال ِس َل) ووقف باْللف واندرج معو روح
ٍب البزي على قصر اؼبنفصل وقرأ وصال حبذؼ اْللف َ
(س َال ِسػ َػل) ولػػو وجػػو ثػػاف  :وقػػف حبػػذؼ اْللػػف وإسػػكاف الػػالـ
ٍب البػػزي علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػرأ وصػػال حبػػذؼ اْللػػف َ
واندرج معو قنبل ورويس
(س َال ِس َل) ووقف باْللف وأماؿ (للكافرين)
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وقرأ وصال حبذؼ اْللف َ
(س َال ِسػ َالً) ووقػف بػاْللف مػد عػوض وانػدرج معػو ىشػاـ وشػعبة وأبػو
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل وقػرأ وصػال بتنوينهػا َ
اغبارث عن الكسائي
(سالسل) ووقف باْللف واندرج معو واندرج معو حفص
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل قرأ وصال حبذؼ اْللف
َ

ٍب ابػػن ذكػواف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػرأ وصػػال حبػػذؼ اْللػػف (سالسػ َػل) ولػػو وجػػو ثػػاف  :وقػػف حبػػذؼ اْللػػف وإسػػكاف
الالـ واندرج معو حفص وخلف العاشر
(س َال ِس َػل) ووقػف بػاْللف وأمػاؿ (للكػافرين) وانػدرج
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وقػرأ وصػال حبػذؼ اْللػف َ
معو دوري الكسائي
(س َال ِس َالً) ووقف باْللف مد عوض وقلل (للكافرين) ورقق راء (سعًنا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ وصال بتنوينها َ
(س َال ِسػ َػل) ولػو وجػو ثػػاف  :وقػف حبػذؼ اْللػػف وإسػكاف الػػالـ
ٍب خلػف علػى طػػوؿ اؼبنفصػل وقػرأ وصػػال حبػذؼ اْللػف َ
وبال غنة ُب (أغالَلً و)
(س َال ِسػ َػل) ولػػو وجػػو ثػػاف  :وقػػف حبػػذؼ اْللػػف وإسػػكاف الػػالـ
ٍب خػػالد علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وقػرأ وصػػال حبػػذؼ اْللػػف َ
وبغنة ُب (أغالَل و)
ِ
إِ َّف ْاَِبْػ َر َار يَ ْش َربُو َف ِم ْن َكأ ٍ
ورا (٘)
ْس َكا َف م َز ُ
اج َها َكافُ ً
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
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ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (كاس) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَبرار)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلبرار)
ِ
اد اللَّ ِه يُػ َف ّْج ُرونَػ َها تَػ ْف ِج ًيرا ()ٙ
ب بِ َها عبَ ُ
َع ْيػنًا يَ ْش َر ُ
قالوف
ٍب ورش برتقيق الراء فيهما (يػُ َف ّْجُرونػَ َها تَػ ْف ِج ًًنا)
ٍب السوسي أدغم الباء بالباء (يشرب ّٔا)
ب)
ٍب خلف بال غنة ُب ( َعْيػنًا يَ ْشَر ُ

يُوفُو َف بِالنَّ ْذ ِر َويَ َخافُو َف يَػ ْوًما َكا َف َش ُّرُ ُم ْستَ ِي ًيرا ()ٚ
(م ْستَ ِط ًًنا)
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُ
ويي ِْعمو َف اليَّعاـ َعلَى حبّْ ِه ِمس ِكينًا ويتِيما وأ ِ
َس ًيرا ()ٛ
ََ
ُ ْ ََ ً َ
َُ ُ

قالوف واندرج اعبميع ومنهم خالد بوجو التحقيق ُب (وأسًنا) إَل
(وأ َِس ًًنا)
ٍب ورش برتقيق الراء َ
ِ
ِ ِ ِ
(وأ َِس ًًنا) والتسهيل فيها
يما َوأَس ًًنا) وبالتحقيق ُب َ
ٍب خلف بال غنة (م ْسكينًا َويَت ً
(وأ َِس ًًنا)
ٍب خالد بالتسهيل ُب َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ورا ()ٜ
إِنَّ َما نُيْع ُم ُك ْم ل َو ْجه اللَّه ََل نُ ِري ُد م ْن ُك ْم َج َزآ ًء َوََل ُش ُك ً
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب ( َجَزآءً َوََل)

ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إِنَّا نَ َخ ُ ِ
وسا قَ ْميَ ِر ًيرا (ٓٔ)
اؼ م ْن َربّْػنَا يَػ ْوًما َعبُ ً
قالوف ثم ورش برتقيق الراء (قَ ْمطَ ِر ًيرا)
ِ
ورا (ٔٔ)
اه ْم نَ ْ
اه ُم اللَّهُ َش َّر َذلِ َ
ك الْيَػ ْوـ َول ََّق ُ
فَػ َوقَ ُ
ض َرًة َو ُس ُر ً
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َّاى ْم)
اى ُم)و( َولَق ُ
ٍب ورش قللهما (فَػ َوقَ ُ

َّاى ْم)
ٍب خلف بال غنة ُب (نَ ْ
اى ُم)و( َولَق ُ
ضَرًة َو ُسُر ًورا) وأماؽبما (فَػ َوقَ ُ
َّاى ْم)
ٍب خالد بغنة ُب (نَ ْ
اى ُم)و( َولَق ُ
ضَرًة َو ُسُر ًورا) وأماؽبما(فَػ َوقَ ُ

صبَػ ُروا َجنَّةً َو َح ِر ًيرا (ٕٔ)
َو َج َز ُ
اه ْم بِ َما َ
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قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب
(و َح ِر ًيرا)
ٍب ورش بفتح (وجزاىم) وبرتقيق الراء َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(و َح ِر ًيرا)
ٍب ورش بتقليل (وجزاىم) وبرتقيق الراء َ
ٍب خلف أماؿ (وجزاىم) وبال غنة ُب ( َجنَّةً َو َح ِر ًيرا)
ٍب خالد أماؿ (وجزاىم) وبغنة ُب ( َجنَّةً َو َح ِر ًيرا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
َّكئِ ِ
ِ
ِِ
سا َوََل َزْم َه ِر ًيرا (ٖٔ)
ُمت َ
ين ف َيها َعلَى ْاِ ََرآئك ََل يَػ َرْو َف ف َيها َش ْم ً

قالوف على توسط اؼبتصل

ِِ
(زْم َه ِر ًيرا)
ٌن) وترقيق الراء ُب َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ ( ُمتَّكئ َ
(زْم َه ِر ًيرا)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب َ
(مشْ ًسا َوََل) وتفخيم الراء ُب َ

(زْم َه ِر ًيرا)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وبغنة ُب َ
(مشْ ًسا َوََل) وتفخيم الراء ُب َ
ِِ
(زْم َه ِر ًيرا)
ٌن) وترقيق الراء ُب َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى توسط وطوؿ البدؿ ( ُمتَّكئ َ
ٍب أبو جعفر قرأ حبذؼ اؽبمزة (متكٌن) وصال ووقفا

ووقفا غبمزة كأيب جعفر ولو أيضا التسهيل
ت قُيُوفُػ َها تَ ْذلِ ًيًل (ٗٔ)
َو َدانِيَةً َعلَْي ِه ْم ِظ ًَلل َُها َوذُلّْلَ ْ
قالوف
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) بضم اؽباء واندرج معو يعقوب
ٍب ضبزة قرأ ُ
اؼ َعلَي ِهم بِآَنِي ٍة ِمن فِض ٍ
َّة َوأَ ْك َو ٍ
ت قَػ َوا ِر َير (٘ٔ)
اب َكانَ ْ
َويُيَ ُ ْ ْ َ ْ
[قواريراً  :نافع وشعبة والكسائي وابن كثًن وأبو جعفر وخلف العاشر وصال بالتنوين ووقفا بإبدالو ألفا]
[قوارير  :وصال  :أبو عمرو وابن عامر وحفص وروح برتؾ التنوين وصال  ،ووقفوا باْللف]
[ قوارير وصال برتؾ التنوين  :ضبزة ورويس ووقفا بإسكاف الراء]
قالوف قرأ بتنوينها (قواريراً ) ووقػف بػاْللف (أي دبػد العػوض) وانػدرج معػو شػعبة والكسػائي وخلػف العاشػر وانػدرج وقفػا
فقط أبو عمرو وابن عامر وحفص أما وصال فحذفوا اْللف
ٍب ورش قرأ بتنوينها (قواريراً ) وقف باْللف (أي دبد العوض) على قصر وتوسط وطوؿ البدؿ (آنية) ورقق راء (قواريراً )
ٍب قالوف قرأ بتنوينها (قواريراً ) وقف باْللف (أي دبد العوض) وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) وُب (قػوارير) وصػلها بػرتؾ التنػوين أي  :بػراء مفتوحػة ووقػف عليهػا حبػذؼ اْللػف مػع
ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب ُ
إسكاف الراء وبال غنة ُب ٍ
(فضة و)
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ػيهم) ووقػف حبػذؼ اْللػف مػع إسػكاف الػراء ُب (قػوارير) وبغنػة ُب (فض ٍػة و) وانػدرج معػو
ٍب خالد قرأ بضػم اؽبػاء ُب (عل ُ
رويس
(عليهم) وُب (قوارير) وصلها برتؾ التنوين أي  :براء مفتوحة ووقف باْللف ُب (قواريرا)
ٍب روح قرأ بضم اؽباء ُب ُ
ِ ِ ٍ
وها تَػ ْق ِد ًيرا ()ٔٙ
َّر َ
قَػ َوا ِر َير م ْن فضَّة قَد ُ
[قواريراً  :نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر وصال بالتنوين ووقفا بإبدالو ألفا] [قوارير  :وصال  :ابن كثًن وخلف العاشر
وأبو عمرو وابن ذكواف وحفص وروح برتؾ التنوين وصال ووقفوا حبذؼ اْللف مع إسكاف الراء]
[ قوارير وصال برتؾ التنوين :ضبزة ورويس ووقفا بإسكاف الراء ] [ ىشاـ وصال برتؾ التنوين ووقف باْللف ]
قالوف وصال بالتنوين ُب (قواريراً) ووقف باْللف (أي دبد العوض) واندرج معو شعبة والكسائي وأبو جعفر
ٍب ورش وصال بالتنوين ُب (قواريرا) وترقيق راء (قواريرا) و(تقديرا)
ٍب ابن كثًن قػرأ حبػذؼ التنػوين (قػوار َير) وصػال ووقػف حبػذؼ اْللػف مػع إسػكاف الػراء وانػدرج معػو أبػو عمػرو وابػن عػامر
وحفص وضبزة ويعقوب وخلف العاشر
ِ
ِ
اج َها َزنْ َجبِ ًيًل ()ٔٚ
ْسا َكا َف م َز ُ
َويُ ْس َق ْو َف ف َيها َكأ ً
قالوف ثم السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا واندرج معو أبو جعفر (كاسا)
ِ
ْسبِ ًيًل ()ٔٛ
س َّمى َسل َ
َع ْيػنًا ف َيها تُ َ
قالوف ثم ورش قلل (تسمى) ثم ضبزة أماؿ(تسمى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
ورا ()ٜٔ
َويَيُ ُ
وؼ َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌف ُم َخلَّ ُدو َف إِ َذا َرأَيْػتَػ ُه ْم َحس ْبتَػ ُه ْم ل ُْؤل ًُؤا َم ْنثُ ً
[لولؤاً  :السوسي وشعبة وأبو جعفر][لولؤاً  :ضبػزة وقفػا :أبػدؿ اؽبمػزة اْلوىل واوا سػاكنة والثانيػة أبػدؽبا واوا مفتوحػة بعػدا
مد العوض  ،ولو ايضا ُب الثانية اإلبداؿ][لؤلؤاً :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة اْلوىل واوا ساكنة (لولؤا) واندرج معو شعبة
ٍب قالوف بالصلة واندرج واندرج معو ابن كثًن ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة اْلوىل واوا ساكنة (لولؤا)
ػيهم) وانػػدرج معػػو يعقػػوب وغبمػػزة وقفػػا  :أبػػدؿ اؽبمػػزة اْلوىل واوا سػػاكنة والثانيػػة أبػػدؽبا واوا
ٍب ضبػػزة ق ػرأ بضػػم اؽبػػاء (علػ ُ
مفتوحة بعدا مد العوض  ،ولو ايضا ُب الثانية اإلبداؿ
ت ثَ َّم رأَي َ ِ
يما َوُم ْل ًكا َكبِ ًيرا (ٕٓ)
َوإِذَا َرأَيْ َ َ ْ
ت نَع ً
[وقف رويس ّٔاء السكت على (ٍبّ) والباقوف برتكها]
ِ
يما َوُم ْل ًكا).
قالوف ٍب ورش قرا برتقيق الراء (كبًنا) ٍب خلف بال غنة (نَع ً
ِ ِ
اب ُس ْن ُد ٍ
ض ٌر َوإِ ْستَْبػ َر ٌؽ
س ُخ ْ
َعاليَػ ُه ْم ثيَ ُ
ِ
ِ
ض ٍر َوإِ ْستَْبػَر ٌؽ  :ابن كثًن
[خ ْ
[خ ْ
ضٌر َوإِ ْستَْبػَر ٌؽ  :نافع وحفص] ُ
[ عالْي ِهم  :نافع وضبزة وأبو جعفر ] [ عاليَػ ُهم  :الباقوف] ُ
ض ٍر َوإِ ْستَْبػَرٍؽ  :الباقوف]
ضٌر َوإِ ْستَْبػَرٍؽ  :أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب] [ ُخ ْ
[خ ْ
وشعبة] ُ
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قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بإسكاف الياء وبكسر اؽباء ِ ِ
ضٌر َوإِ ْسػتَْبػَر ٌؽ) وانػدرج معػو
(خ ْ
(عامه ِْىم) ورفع الراء والقاؼ ُ
ورش
ػامهِ ِىم) وج ػػر ال ػراء والق ػػاؼ (خض ػ ٍر وإس ػ ٍ
ػتِبؽ) وبػػال غن ػػة ُب (خض ػ ٍر
ث ػػم خل ػػف وق ػرأ بإس ػػكاف اليػػاء وبكس ػػر اؽب ػػاء (عػ ِ ْ
ٍ
وإستِبؽ)
ٍ
ٍ
ثم خالد وقرأ بإسكاف الياء وبكسر اؽباء ِ
وإستِبؽ)
وإستِبؽ) وبغنة ُب (خض ٍر
(عامه ِْ ِىم) وجر الراء والقاؼ (خض ٍر
ثم قالوف بصلة ميم اعبمع وقرأ بكسر الالـ واؽباء ِ ِ
ضٌر َوإِ ْستَْبػَر ٌؽ)
(خ ْ
(عامه ِْىم) ورفعهما ُ

ضػ ٌػر
(خ ْ
ثػػم أبػػو جعفػػر بصػػلة مػػيم اعبمػػع وقػرأ بإسػػكاف اليػػاء وبكسػػر اؽبػػاء (عػػاليِ ِهم) ورفػػع اْلوىل وجػػر القػػاؼ ُب الثانيػػة ُ
ٍ
خضر)
َوإِ ْستَْبػَرٍؽ) ولو اإلخفاء ُب التنوين عند اػباء
(سندس ٌ
وإستِبؽ) واندرج معو شعبة
ثم ابن كثًن بفتح الياء وضم اؽباء (عالِيَػ ُهم) وبالصلة وقرأ جبر اْلوىل ورفع الثانية (خض ٍر
ٌ
ٍ
وإستِبؽ) واندرج معو
(خضر
ثم أبو عمرو فتح الياء وضم اؽباء ُب (عالِيَػ ُهم) ورفع الراء ُب اْلوىل وجر القاؼ ُب الثانية
ٌ
ابن عامر ويعقوب
ِ
ضٌر َوإِ ْستَْبػَر ٌؽ)
(خ ْ
ثم حفص بفتح الياء وضم اؽباء (عاليَػ ُهم) ورفع الراء والقاؼ ُ
ٍ
وإستِبؽ) واندرج معو خلف العاشر
ثم الكسائي وفتح الياء وضم اؽباء ُب (عالِيَػ ُهم) وجر الراء والقاؼ (خض ٍر
ِ ِ ٍ
ورا (ٕٔ)
َسا ِوَر م ْن فضَّة َو َس َق ُ
َو ُحلُّوآ أ َ
اه ْم َربػُّ ُه ْم َش َرابًا طَ ُه ً
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (سقاىم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ورقق راء (أساور) وعلى الفتح ُب (سقاىم)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ورقق راء (أساور) وعلى التقليل ُب (سقاىم)
ِ ٍ
اى ْم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل أماؿ ُب (سقاىم) وبال غنة ُب (فضَّة َو َس َق ُ
ِ ٍ
اى ْم)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ ُب (سقاىم) وبغنة ُب (فضَّة َو َس َق ُ
ورا (ٕٕ)
إِ َّف َه َذا َكا َف لَ ُك ْم َج َزآ ًء َوَكا َف َس ْعيُ ُك ْم َم ْش ُك ً

قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد

ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب ( َجَزآءً َوَكا َف)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ك الْ ُق ْرَآ َف تَػ ْن ِز ًيًل (ٖٕ)
إِنَّا نَ ْح ُن نَػ َّزلْنَا َعلَْي َ
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قالوف
ٍب ابن كثًن نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها (ال ُقَرا َف)
(كب ُن نػََّزلْنَا)
ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف َْ
ِ
ك َوََل تُ ِط ْع ِمْنػ ُه ْم آَِشبًا أ َْو َك ُف ًورا (ٕٗ)
اصِ ِْب غبُ ْك ِم َربّْ َ
فَ ْ

قالوف واندرج الدوري بوجو اإلظهار
ثم خلف بالتحقيق ُب ( ِمْنػ ُه ْم آَِشبًا) وبال غنة (آَِشبًا أ َْو)
ثم قالوف بالصلة على القصر ُب ( ِمْنػ ُه ْم آَِشبًا)
ثم قالوف بالصلة على التوسط ُب ( ِمْنػ ُه ْم آَِشبًا)
ثم ورش على طوؿ الصلة وبالنقل ُب (آَِشبًا أ َْو)
ثم خلف بالسكت ُب ( ِمْنػ ُه ْم آَِشبًا) وبال غنة (آَِشبًا أ َْو)

اصِ ِْب ِغبُ ْك ِم)
ثم أبو عمرو باإلدغاـ الراء بالالـ خبلف عن الدوري (فَ ْ
ك ب ْكرةً وأ ِ
َص ًيًل (ٕ٘)
َواذْ ُك ِر ْ
اس َم َربّْ َ ُ َ َ
قالوف
ٍب خالد وقف بالتسهيل (واَصيال) الوجو الثاين
ٍب خلف بال غنة ُب (بكْرةً وأ ِ
َص ًيال) ووقف بالتحقيق وبالتسهيل على (واَصيال) الوجو الثاين
ُ َ َ
َوِم َن اللَّْي ِل فَا ْس ُج ْد لَهُ َو َسبّْ ْحهُ ل َْي ًًل طَ ِو ًيًل ()ٕٙ
قالوف

إِ َّف َه ُؤَّل ِء ي ِحبُّو َف الْع ِ
اجلَةَ َويَ َذ ُرو َف َوَرآ َء ُه ْم يَػ ْوًما ثَِق ًيًل ()ٕٚ
َ
ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ضبزة
َس َرُه ْم َوإِذَا ِش ْئػنَا بَ َّدلْنَا أ َْمثَال َُه ْم تَػ ْب ِد ًيًل ()ٕٛ
نَ ْح ُن َخلَ ْقنَ ُ
اه ْم َو َش َد ْدنَآ أ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ياء (شينا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة ياء (شينا)
224

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
إِ َّف َه ِذ ِ تَذْكِ َرةٌ
قالوف ٍب ورش على ترقيق الراء (تذكرة) ٍب الكسائي أماؿ (تذكرة)
فَ َم ْن َشآ َء اتَّ َخ َذ إِلَى َربِّْه َسبِ ًيًل ()ٕٜ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ (شاء) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ (شاء) على طوؿ اؼبتصل
َوَما تَ َشآءُو َف إَِّآل أَ ْف يَ َشآءَ اللَّوُ
[يشآءوف  :ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر ] [ تشآءوف  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وقرأ بتاء اػبطاب (ثشآءوف)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وقرأ بتاء اػبطاب وقصر البدؿ (تشآءوف) واندرج معو خالد
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وقرأ بتاء اػبطاب وبال غنة ُب (أَ ْف يَ َشآءَ)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وعلى توسط وطوؿ البدؿ (تشآءوف)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ بياء الغيبة وتوسط اؼبتصل (يَ َشآءُو َف) واندرج معو أبو عمرو

ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وقرأ بياء الغيبة (يَ َشاءُو َف) واندرج معو ابن عامر
ِ
ِ
يما (ٖٓ)
يما َحك ً
إِ َّف اللَّهَ َكا َف َعل ً
قالوف
شآءُ فِي َر ْح َمتِ ِه
يُ ْد ِخ ُل َم ْن يَ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل بال غنة ُب ( َم ْن يَ َشآءُ)
ِ
ِِ
يما (ٖٔ)
ين أ َ
َع َّد ل َُه ْم َع َذابًا أَل ً
َوالظَّالم َ
قالوف واندرج معو اعبميو وبوجو التحقيق ضبزة
ِ
يما ) واندرج ضبزة بوجو
ٍب ورش بالنقل ُب َ
(ع َذابًا أَل ً
ِ
يما)
ٍب خلف بالسكت ُب َ
(ع َذابًا أَل ً
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

سورة المرسًلت
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والْمرس ًَل ِ
ت ُع ْرفًا (ٔ)
َ ُْ َ

الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

اص َف ِ
فَالْع ِ
ص ًفا (ٕ)
ات َع ْ
َ

قالوف
ِ
َّاشر ِ
ات نَ ْش ًرا (ٖ)
َوالن َ
قالوف

ٍب ورش رقق راء (الناشرات)
فَالْ َفا ِرقَ ِ
ات فَػ ْرقًا (ٗ)
قالوف
فَالْمل ِْقي ِ
ات ِذ ْك ًرا (٘)
ُ َ
قالوف واندرج الباقوف ووجو ػبالد
ٍب ورش الوجو الثاين ترقيق راء (ذكرا)
ٍب السوسػػي أدغػػم التػػاء بالػػذاؿ (فاؼبلقيػػات ذكػرا) مػػع (ٖ) أوجػػو اؼبػػد وانػػدرج معػػو خػػالد بوجػػو مػػع اؼبػػد اؼبشػػبع وَل هبػػوز
ػبالد  :قصر وَل توسط وَل روـ
ُع ْذ ًرا أ َْو نُ ْذ ًرا ()ٙ

الشاطبية ُ :ب الضم اَلسكاف حصال و(ن ْذرا) صحأّم ضبوه

[ ُع ُذرا  :روح][ ُع ْذرا  :الباقوف][أو نُ ْذرا :أبو عمرو وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر][أو نُ ُذرا :الباقوف]

قالوف بسكوف الذاؿ ُب الكلمتٌن (ع ْذرا) وضم الذاؿ ُب ( أو نُ ُذرا) واندرج معو ابن كثًن وابػن عػامر وشػعبة وأبػو جعفػر
ورويس
(ع ػ ْذرا) وقػرأ بسػػكوف الػػذاؿ (نُػ ْذ ًرا ) وانػػدرج معػػو حفػػص وخػػالد والكسػػائي وخلػػف
ٍب أبػػو عمػػرو ق ػرأ بسػػكوف الػػذاؿ ُب ُ
العاشر
(ع ْذ َرا َف اَْو) وقرأ بضم الذاؿ ُب (نُ ُذ ًرا )
(ع ْذرا) وبالنقل ُب ُ
ٍب ورش قرأ بسكوف الذاؿ ُب ُ

(ع ْذ ًرا أ َْو) وقرأ بسكوف الذاؿ (نُ ْذ ًرا )
(ع ْذرا) وبالسكت ُب ُ
ٍب خلف قرأ بسكوف الذاؿ ُب ُ

(ع ُذ ًرا) و(نُ ُذرا)
ٍب روح قرأ بضم الذاؿ ُب الكلمتٌن ُ
وع ُدو َف ل ََواقِ ٌع ()ٚ
إِنَّ َما تُ َ
قالوف
فَِإ َذا النُّج ِ
ت () ٛ
س ْ
ُ ُ
وـ طُم َ

قالوف
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ت () ٜ
َوإِذَا َّ
السمآءُ فُ ِر َج ْ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
وإِذَا ال ِ
ت (ٓٔ)
ْجبَ ُ
اؿ نُ ِس َف ْ
َ
قالوف
ت (ٔٔ)
َوإِ َذا ُّ
الر ُس ُل أُقّْػتَ ْ

[وقتت :أبو عمرو ] [ أقتت  :الباقوف]
قالوف
ت)
(وقّْػتَ ْ
ٍب البصري قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا مع تشديد القاؼ ُب اغبالتٌن ُ
ِ
ت)
ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا مضمومة مع زبفيف القاؼ ( ُوقتَ ْ
ت (ٕٔ)
َي يَػ ْوٍـ أ ّْ
ِِ ّْ
ُجلَ ْ

قالوف واندرج معو اعبميع وضبزة بوجو التحقيق إَل
ت)
ت) واندرج معو ضبزة بوجو النقل ٍب خلف بالسكت ُب (يػَ ْوٍـ أ ّْ
ٍب ورش بالنقل ُب (يػَ ْوٍـ أ ّْ
ُجلَ ْ
ُجلَ ْ
ِ ِ
ص ِل (ٖٔ)
ليَػ ْوـ الْ َف ْ
قالوف

ص ِل (ٗٔ)
َوَمآ أَ ْد َر َ
اؾ َما يَػ ْو ُـ الْ َف ْ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (٘ٔ)
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ثم خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
أَل ِ ِ ِ
ين ()ٔٙ
ْ
َم نػُ ْهلك ْاِ ََّول َ
(اْل ََّولٌِن ) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب ضبزة بالسكت ُب ْ ِ
ٌن)
(اْل ََّول َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ْ َ
ِ
ِ
ين ()ٔٚ
ثُ َّم نػُ ْتب ُع ُه ُم ْاّلَخ ِر َ
قالوف
ِ
ين ) مع قصر البدؿ واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ورش بالنقل ُب ( ْاآلَخ ِر َ
ٍب ضبزة بالسكت ُب ْ ِ
ين)
(اآلَخ ِر َ
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ِ
ين ) على توسط وطوؿ البدؿ
ٍب ورش بالنقل ُب ( ْاآلَخ ِر َ
ِ
ِ
ين ()ٔٛ
َك َذلِ َ
ك نَػ ْف َع ُل بال ُْم ْج ِرم َ
قالوف
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين ()ٜٔ
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
َم نَ ْخلُ ْق ُك ْم ِم ْن َمآ ٍء َم ِهي ٍن (ٕٓ)
أَل ْ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ولػػو ُب (لبلقكػػم) إدغامػػا كػػامال ولػػو إدغػػاـ نػػاقص اي مػػع بقػػاء صػػفة اَلسػػتعالء وىػػذا عبميػػع الق ػراء إَل السوسػػي فلػػو
اإلدغاـ الكامل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(لبْلُ ْق ُك ْم) إدغاما كامال
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وأدغم القاؼ بالكاؼ َ
فَ َج َعلْنَا ُ ِفي قَػ َرا ٍر َم ِكي ٍن (ٕٔ)
قالوف
ٍب ورش قلل (قرار) واندرج معو ضبزة
ٍب أبو عمرو أماؿ (قرار) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (فَ َج َع ْلنَاهُ)
إِلَى قَد ٍر معلُ ٍ
وـ (ٕٕ)
َ َْ

قالوف

فَػ َق َدرنَا فَنِعم الْ َق ِ
اد ُرو َف (ٖٕ)
ْ َْ

[ َّ
فقدرنا :الباقوف]
فقدرنا  :نافع والكسائي وأبو جعفر ] [ َ

قالوف قرأ بتشديد الداؿ َّ
(فقدرنا) واندرج معو الكسائي وأبو جعفر
ٍب ورش قرأ بتشديد الداؿ َّ
(فقدرنا) وبرتقيق الراء (الْ َق ِاد ُرو َف)
ٍب ابن كثًن قرأ بتخفيف الداؿ (فَػ َق َدرنا)
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (ٕٗ)
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ض كِ َفاتًا (ٕ٘)
َم نَ ْج َع ِل ْاِ َْر َ
أَل ْ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
َحيَآ ًء َوأ َْم َواتًا ()ٕٙ
أْ
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قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد بوجو التحقيق
(وأ َْم َواتًا)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وعلى وجو التسهيل ُب َ

(وأ َْم َواتًا) والتسهيل لو
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب (أ ْ
َحيَآءً َوأ َْم َواتًا) والتحقيق ُب َ
ِ
ِ
ِ ٍ
َس َق ْيػنَا ُك ْم َمآ ًء فُػ َراتًا ()ٕٚ
َو َج َعلْنَا ف َيها َرَواس َي َشام َخات َوأ ْ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ ٍ
َس َقْيػنَا ُك ْم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب ( َشاـبَات َوأ ْ
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين ()ٕٛ
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ

قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
انْيَلِ ُقوآ إِلَى َما ُك ْنتُ ْم بِ ِه تُ َك ّْذبُو َف ()ٕٜ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
انْيَلِ ُقوآ إِلَى ِظ ٍّل ِذي ثًََل ِ
ث ُش َع ٍ
َ (ٖٓ)
[ انطَلَقوا  :رويس ] [ انطَلِقوا  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر وروح
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الثاء بالشٌن (ثََال ِ
ث ُش َع ٍ
ب)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الطاء والالـ (انطَلَقوا)
يل َوََل يُػ ْغنِي ِم َن اللَّ َه ِ
ََل ظَلِ ٍ
َ (ٖٔ)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (ظَلِ ٍيل َوََل)
ص ِر (ٕٖ)
إِنػَّ َها تَػ ْرِمي بِ َ
ش َرٍر َكالْ َق ْ
قالوف ٍب ورش رقق الراء اْلوىل أمػا الثانيػة فػأصبعوا علػى ترقيقهػا وصػال  ،وأمػا ُب حػاؿ الوقػف فػورش يرققهػا مطلقػا سػواء
وقف بالسكوف أـ بالروـ  ،والباقوف إف وقفوا بالسكوف فخموىا  ،وغن وقفوا بالرومرققوىا
ِ
ص ْف ٌر (ٖٖ)
َكأَنَّهُ ج َمالَةٌ ُ
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[صباَلت  :رويس] ِ
[صباَلت  :الباقوف]
[صبالت  :حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] ُ
قالوف قرأ بزيادة ألف بعد الالـ ُب (صباَلت) واندرج معو اعبميع إَل
ٍب حفص بكسر اعبيم وحذؼ اْللف بعد الالـ ِ
(صبالت ) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
(صباَلت)
ٍب رويس قرأ بزيادة ألف بعد الالـ وبضم اعبيم ُ
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (ٖٗ)
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
َه َذا يَػ ْو ُـ ََل يَػ ْن ِي ُقو َف (ٖ٘)
قالوف
َوََل يُػ ْؤ َذ ُف ل َُه ْم فَػيَػ ْعتَ ِذ ُرو َف ()ٖٙ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوذف) ورقق راء (فيعتذروف)
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة واوا (يوذف) وأدغم النوف بالالـ (يوذف ّؽبم)
ٍب أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوذف) مع الصلة
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين ()ٖٚ
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ص ِل
َه َذا يَػ ْو ُـ الْ َف ْ
قالوف

ِ
ين ()ٖٛ
َج َم ْعنَا ُك ْم َو ْاِ ََّول َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع
ِ
ٌن) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ورش بالنقل ُب ( َو ْاْل ََّول َ
ِ
ٌن)
ٍب ضبزة بالسكت ُب ( َو ْاْل ََّول َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَِإ ْف َكا َف لَ ُكم َكي ٌد فَ ِكي ُد ِ
وف ()ٖٜ
ْ ْ
قالوف
ٍب يعقوب قرأ (فكيدوين) وقفا ووصال

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (ٓٗ)
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
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إِ َّف الْمت َِّقين فِي ِظ ًَل ٍؿ و ُعي ٍ
وف (ٔٗ)
َ ُ
ُ َ

الدليل من الشاطبية  :وضم (الغيوب) يكسراف (عيونا اؿ عيوف شيوخا ) دانو صحبة مال
[ ِ
وعيوف  :كسر العٌن ابن كثًن وابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي

قالوف قرأ بضم العٌن ُب (وعي ٍ
وف ) واندرج معو ورش وأبو عمرو وىشاـ وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر
َ ُُ
ٍب ابن كثًن قرأ بكسر العٌن (و ِعي ٍ
وف) واندرج معو ابن ذكواف وشعبة وخالد والكسائي
َ ُ
وف) وقرأ بكسر العٌن (و ِعي ٍ
ٍب خلف بال غنة ُب ( ِظ َال ٍؿ و ِعي ٍ
وف)
َ ُ
َ ُ
َوفَػ َواكِهَ ِم َّما يَ ْشتَػ ُهو َف (ٕٗ)
قالوف
ُكلُوا َوا ْش َربُوا َهنِيئًا بِ َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف (ٖٗ)
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
وقف ضبزة على (ىنيئا) بإبداؿ اؽبمزة ياء وإدغاـ الياء قبلها فيها
ِِ
ين (ٗٗ)
إِنَّا َك َذلِ َ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
قالوف
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (٘ٗ)
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
َّعوا قَلِ ًيًل إِنَّ ُك ْم ُم ْج ِرُمو َف ()ٗٙ
ُكلُوا َوتَ َمتػ ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
ٍب ورش بالنقل ُب (قَلِ َيال ِف اِنَّ ُك ْم) ٍب خلف بالسكت ُب (قَلِ ًيال إِنَّ ُك ْم)
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين ()ٗٚ
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ِ ِ
يل ل َُه ُم ْارَك ُعوا ََل يَػ ْرَك ُعو َف ()ٗٛ
َوإ َذا ق َ
قالوف

ِ
يل َؽبُ ُم)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ (ق َ

ٍب ىشاـ باإلمشاـ واندرج مع الكسائي ورويس
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين ()ٜٗ
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
ٍ
ِ
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئذ)
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َي ح ِد ٍ
يث بَػ ْع َد ُ يُػ ْؤِمنُو َف (ٓ٘)
فَبِأ ّْ َ
قالوف

ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا واندرج مع السوسي وأبو جعفر

سآ َءلُو َف (ٔ)
َع َّم يَػتَ َ

سورة النبأ
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة وقف بالتسهيل على اؼبد والقصر (يتسآءلوف)
َع ِن النَّبَِإ ال َْع ِظ ِ
يم (ٕ)
قالوف
الَّ ِذي ُه ْم فِ ِيه ُم ْختَلِ ُفو َف (ٖ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء أيضا (فيو)
َك ًَّل َسيَػ ْعلَ ُمو َف (ٗ)
قالوف

ثُ َّم َك ًَّل َسيَػ ْعلَ ُمو َف (٘)

قالوف

أَلَم نَجع ِل ْاَِر ِ
ادا ()ٙ
ض م َه ً
ْ َْ ْ َ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
وال ِ
ادا ()ٚ
ْجبَ َ
اؿ أ َْوتَ ً
َ
قالوف
اجا ()ٛ
َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أَ ْزَو ً

قالوف بسكوف ميم اعبمع
اجا) واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ( َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَو ً

اجا)
ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب ( َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَو ً
اجا)
ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب ( َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَو ً

اجا)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَو ً
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َو َج َعلْنَا نَػ ْوَم ُك ْم ُسبَاتًا ()ٜ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
ِ
اسا (ٓٔ)
َو َج َعلْنَا اللَّْي َل لبَ ً
قالوف
ِ
اسا)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ (اللَّْي َل لبَ ً
َّه َار َم َعا ًشا (ٔٔ)
َو َج َعلْنَا النػ َ
قالوف

ادا (ٕٔ)
َوبَػنَػ ْيػنَا فَػ ْوقَ ُك ْم َس ْبػ ًعا ِش َد ً
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
ِ
َّاجا (ٖٔ)
اجا َوه ً
َو َج َعلْنَا س َر ً
قالوف
ِ
اجا)
ٍب ورش برتقيق الراء ُب (سَر ً
ِ
اجا )
اجا َوَّى ً
ٍب خلف بال غنة (سَر ً
ِ
ِ ِ
اجا (ٗٔ)
َوأَنْػ َزلْنَا م َن ال ُْم ْعص َرات َمآ ًء ثَ َّج ً
قالوف على توسط اؼبتصل

صر ِ
ِ
ات)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبرتقيق الراء ُب (الْ ُم ْع َ

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وتفخيم الراء
ِ
ِج بِ ِه َحبِّا َونَػبَاتًا (٘ٔ)
لنُ ْخر َ
(حبِّا َونػَبَاتًا)
قالوف ٍب خلف بال غنة َ
وجن ٍ
َّات أَلْ َفافًا ()ٔٙ
ََ
َّات َف اَلْ َفافًا) ٍب خلف بالسكت ُب (وجن ٍ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (وجن ِ
َّات أَلْ َفافًا)
ََ
ََ
ص ِل َكا َف ِمي َقاتًا ()ٔٚ
إِ َّف يَػ ْو َـ الْ َف ْ
قالوف
اجا ()ٔٛ
يَػ ْو َـ يُػ ْنػ َف ُخ فِي ُّ
الصوِر فَػتَأْتُو َف أَفْػ َو ً
قالوف ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ألفا (فَػتَاتُو َف) واندرج معو السوسي وأبو جعفر
وفُتِح ِ
ت أَبْػ َوابًا ()ٜٔ
ت َّ
الس َمآءُ فَ َكانَ ْ
َ َ
ِ
ّْحت  :الباقوف]
[وفُت َحت :عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ فُػت َ
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قالوف قرأ بتشديد التاء (وفُػتّْح ِ
ت) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو الباقوف إَل
َ َ
ٍب ورش قرأ بتشديد التاء (وفُػت ِ
ت اَبْػ َوابًا)
ّْحت) وعلى طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب (فَ َكانَ َ
َ َ
ٍب عاصم بتخفيف التاء ُب (وفُتِ َحت) وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
ت أَبْػ َوابًا)
ٍب ضبزة بتخفيف التاء ُب (وفُت َحت) وعلى طوؿ اؼبتصل وعليو النقل والتحقيق ُب (فَ َكانَ ْ
ِ
ت أَبْػ َوابًا)
ٍب خلف بتخفيف التاء ُب (وفُت َحت) وعلى طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب (فَ َكانَ ْ
ت ال ِ
وسيّْػر ِ
ت َس َرابًا (ٕٓ)
ْجبَ ُ
اؿ فَ َكانَ ْ
َُ َ
قالوف
ٍب أبو عمرو أدغم التاء بالسٌن (فَ َكانَ َّسَرابًا) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش برتقيق الراء (وسيّْػر ِ
ت)
ََُ
إِ َّف جهنَّم َكانَ ْ ِ
ادا (ٕٔ)
صً
ت م ْر َ
ََ َ

قالوف
ِ ِ
ين َمآَبًا (ٕٕ)
لليَّاغ َ
(ماَباً)
قالوف ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ٍب ضبزة بالتسهيل َ
ََلبِثِ ِ
َح َقابًا (ٖٕ)
ين ف َيهآ أ ْ
َ
[لَبِثٌِن  :ضبزة وروح] [ َلبثٌن  :الباقوف]

قالوف على قصر اؼبنفصل وبإثبات اْللف بعد الالـ (َلبثٌن)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ بإسقاط اْللف بعد الالـ (لبثٌن)
ٍب روح على قصر اؼبنفصل قرأ بإسقاط اْللف بعد الالـ (لبثٌن)
ََل يَ ُذوقُو َف فِ َيها بَػ ْر ًدا َوََل َش َرابًا (ٕٗ)
قالوف ٍب خلف بال غنة (بػَْرًدا َوََل)
ِ
ساقًا (ٕ٘)
يما َوغَ َّ
إََِّل َحم ً
[ و َغ َّساقا  :حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ و َغ َساقا  :الباقوف]
(و َغ َساقًا)
قالوف بتخفيف السٌن َ

(و َغ َّساقًا) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب حفص بتشديد السٌن َ
ٍب خلف بتشديد السٌن (و َغ َّساقًا) وبال غنة ُب َِ
يما َو َغ َّساقًا)
(ضب ً
َ
َج َزآ ًء ِوفَاقًا ()ٕٙ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد
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(جَزآءً ِوفَاقًا)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب َ
ِ
ِ
سابًا ()ٕٚ
إنَّػ ُه ْم َكانُوا ََل يَػ ْر ُجو َف ح َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َوَك َّذبُوا بِآَيَاتِنَا كِ َّذابًا ()ٕٛ
قالوف ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ (بِآَيَاتِنَا)
ٍ
ص ْيػنَا ُ كِتَابًا ()ٕٜ
َوُك َّل َش ْيء أَ ْح َ
صْيػنَاهُ)
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (أ ْ
َح َ
ٍب ورش على توسط وطوؿ اللٌن (شيء) ٍب ضبزة بالسكت ُب (شيء)

فَ ُذوقُوا فَػلَ ْن نَ ِزي َد ُك ْم إََِّل َع َذابًا (ٖٓ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب (نَِزي َد ُك ْم إََِّل)

ٍب قالوف على توسط الصلة ُب (نَِزي َد ُك ْم إََِّل)
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب (نَِزي َد ُك ْم إََِّل)

ٍب خلف بالسكت ُب (نَِزي َد ُك ْم إََِّل)
إِ َّف لِل ِ
ين َم َف ًازا (ٖٔ)
ْمتَّق َ
ُ
قالوف
َح َدآئِ َق َوأَ ْعنَابًا (ٕٖ)
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
َ أَتْػ َرابًا (ٖٖ)
َوَك َواع َ
قالوف
ْسا ِد َهاقًا (ٖٗ)
َوَكأ ً
قالوف ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا (وكاسا) واندرج معو أبو جعفر
ََل يَ ْس َم ُعو َف فِ َيها لَغْ ًوا َوََل كِ َّذابًا (ٖ٘)
[ كِ َذابا  :الكسائي ] [ ّك َّذابا :الباقوف]
قالوف قرأ بتشديد الذاؿ (كِ َّذابا)
ٍب خلف قرأ بتشديد الذاؿ (كِ َّذابا) وبال غنة (لَ ْغ ًوا َوََل)
ٍب الكسائي قرأ بتخفيف الذاؿ (كِ َذ َِابا)
ِ
سابًا ()ٖٙ
َج َزآ ًء ِم ْن َربّْ َ
ك َعيَآ ًء ح َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
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السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
الر ْح َم ِن ََل يَ ْملِ ُكو َف ِم ْنهُ ِخيَابًا ()ٖٚ
َر ّْ
ض َوَما بَػ ْيػنَػ ُه َما َّ
ب َّ َ َ

رب السػػموات  ،الػػرضب ِن  :ابػػن عػػامر وعاصػػم
ُّ
ػرضبن  :نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر ] [ ّْ
[رب السػػموات  ،الػ ُ
الرضبن  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر]
ويعقوب ] ّْ
[رب السموات ُ ،
ضبن) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
قالوف قرأ برفع الباء ُب ُ
(رب) ورفع النوف (الر ُ
(الرضبن) وبصلة اؽباء (منو)
(رب) ورفع النوف
ٍب ابن كثًن قرأ برفع الباء ُب ُ
ُ

(الرضبن) وبالنقل ُب (اَلَرض)
(رب) ورفع النوف
ٍب ورش قرأ برفع الباء ُب ُ
ُ
(رب) واعبر ُب النوف(الرضب ِن) واندرج معو عاصم ويعقوب
ٍب ابن عامر باعبر ُب الباء ّْ
(الرضبن) وبالسكت ُب (اْلرض)
(رب) وبالرفع ُب
ٍب ضبزة قرأ باعبر ُب ّْ
ُ

(الرضبن) وبالتحقيق ُب (اْلرض) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(رب) وبالرفع ُب
ٍب خالد قرأ باعبر ُب ّْ
ُ
ِ
ص ِّفا
وـ ُّ
وح َوال َْم َآلئ َكةُ َ
يَػ ْو َـ يَػ ُق ُ
الر ُ
قالوف على توسط اؼبتصل
ِ
صفِّا)
ٍب السوسي على توسط اؼبتصل وأدغم التاء بالصاد ( َوالْ َم َآلئ َكةُ َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ص َوابًا ()ٖٛ
الر ْح َم ُن َوقَ َ
ََل يَػتَ َكلَّ ُمو َف إََِّل َم ْن أ َِذ َف لَهُ َّ
اؿ َ
قالوف
ٍب السوسي أدغم النوف بالالـ (أذف لَّو)
(م َن اَِذ َف)
ٍب ورش بالنقل َ
(م ْن أ َِذ َف)
ٍب خلف بالسكت ُب الساكن اؼبفصوؿ َ
ْح ُّق
َذلِ َ
ك الْيَػ ْو ُـ ال َ
قالوف
فَ َم ْن َشآ َء اتَّ َخ َذ إِلَى َربِّْه َمآبًا ()ٖٜ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل مع (ٖ) البدؿ (مآبا)
ٍب ابن ذكواف أماؿ (شاء) واندرج معو خلف العاشر
(ماَبا)
ٍب ضبزة أماؿ (شاء) ووقف بتسهيل َ
ت تُػ َرابًا (ٓٗ)
ت يَ َدا ُ َويَػ ُق ُ
َّم ْ
وؿ الْ َكافِ ُر يَا ل َْيتَنِي ُك ْن ُ
إِنَّآ أَنْ َذ ْرنَا ُك ْم َع َذابًا قَ ِريبًا يَػ ْو َـ يَػ ْنظُُر ال َْم ْرءُ َما قَد َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بالصلة وبصلة اؽباء (يداه)
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ورقق راء (الكافر)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب (قَ ِريبًا يػَ ْوَـ) وفخم راء (الكافر)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب (قَ ِريبًا يػَ ْوَـ) وفخم راء (الكافر)

والنَّا ِز َع ِ
ات غَ ْرقًا (ٔ)
َ

سورة النازعات
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف
والن ِ
َّاشيَ ِ
ات نَ ْشيًا (ٕ)
َ
قالوف
السابِح ِ
ات َس ْب ًحا (ٖ)
َو َّ َ
الس ِاحب ِ
ات َسْب ًحا)
قالوف ٍب السوسي أدغم التاء بالسٌن ( َو َّ َ
السابَِق ِ
ات َس ْبػ ًقا (ٗ)
فَ َّ
السابَِق ِ
ات َسْبػ ًقا)
قالوف ٍب السوسي أدغم التاء بالسٌن (فَ َّ
فَالْم َدبّْػر ِ
ات أ َْم ًرا (٘)
ُ َ
قالوف ٍب ورش رقق راء (فاؼبدبرات)
الر ِ
اج َفةُ ()ٙ
ف َّ
يَػ ْو َـ تَػ ْر ُج ُ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (الراجفة)
الر ِاج َفةُ تَػْتبَػ ُع َها)
إذا وصلت باآلية بعدىا أدغم السوسي التاء بالتاء ( َّ
الر ِادفَةُ ()ٚ
تَػ ْتبَػ ُع َها َّ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (الرادفة)
وب يػومئِ ٍذ و ِ
اج َفةٌ ()ٛ
قُػلُ ٌ َ ْ َ َ
قالوف ثم الكسائي أماؿ (واجفة)
وب يػَ ْوَمئِ ٍذ)و( يػَ ْوَمئِ ٍذ َو ِاج َفةٌ )
ٍب خلف بال غنة ُب (قُػلُ ٌ
أَبصارها َخ ِ
اش َعةٌ ()ٜ
ْ َ َُ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (خاشعة) خبلف عنو
يػ ُقولُو َف أَئِنَّا لَمر ُد ُ ِ
ْحافِ َرةِ (ٓٔ)
ودو َف في ال َ
َ
َْ
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أئنا فذو استفهاـ الكل أوَل

الشاطبية ُب سورة الرعد  :وما كرر استفهامو كبو آئذا
ـبِب
سوى نافع ُب النمل والشاـ ٌ
ودوف عناد عم ُب العنكبوت ـبِبا

سوى النازعات مع إذا وقعت وَل
وىو ُب الثاين أتى راشدا وَل

سوى العنكبوت وىو ُب النمل كن رضا وزاداه نونا إننا عنهما اعتال
وعم رضا ُب النازعات وىم على

أصوؽبم وامدد لوا حافظ بال

[ إنا  :أبو جعفر ] [ أئنا  :الباقوف]
قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بتسهيل الثانية ورقق الراء ُب (اغبافرة)
ٍب ابن كثًن بتسهيل الثانية وتفخيم الراء ُب (اغبافرة) واندرج معو ورويس
ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ
ٍب ابن ذكواف بتحقيق اؽبمزتٌن بدوف إدخاؿ واندرج معو عاصم وروح وخلف العاشر
(اغبَافَِرةِ) وقفا
ٍب الكسائي بتحقيق اؽبمزتٌن وأماؿ ْ
ٍب أبو جعفر قرأ على اإلخبار (إنا)
أَئِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما نَ ِخ َرةً (ٔٔ)
[نػ ػػاخرة  :شػ ػػعبة وضبػ ػػزة والكسػ ػػائي ورويػ ػػس وخلػ ػػف العاشػ ػػر ][ لبػ ػػرة  :البػ ػػاقوف][ إذا  :نػ ػػافع واب ػ ػن عػ ػػامر والكسػ ػػائي
ويعقوب][أئذا  :الباقوف]
قالوف قرأ على اإلخبار (إذا) وقرأ حبذؼ اْللف بعد النوف (لبرة) واندرج معو ابن عامر وروح
ٍب ورش قرأ على اإلخبار (إذا) وقرأ حبذؼ اْللف بعد النوف (لبرة) ورقق راء ِ
(لبرة)
ٍب الكسائي قرأ على اإلخبار (إذا) وقرأ بزيادة ألف بعد النوف ُب (ناخرة) وأماؿ (ناخرة) وقفا
ٍب رويس قرأ على اإلخبار (إذا) وقرأ بزيادة ألف بعد النوف ُب (ناخرة)
ٍب ابن كثًن قرأ على اإلستفهاـ (أئذا) وسهل اؽبمزة الثانية وقرأ حبذؼ اْللف بعد النوف (لبرة)
ٍب البصري قرأ على اإلستفهاـ (أئذا) وبتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وقرأ حبذؼ اْللف بعد النػوف (لبػرة) وانػدرج معػو أبػو
جعفر
ٍب حفص قرأ على اإلستفهاـ (أئذا) وبتحقيق الثانية وقرأ حبذؼ اْللف بعد النوف (لبرة)
ٍب شعبة قرأ على اإلستفهاـ (أئذا) وبتحقيق الثانية وقرأ بزيادة اْللف بعد النوف (ناخرة) واندرج معو ضبزة وخلف العاشر
ْك إِ ًذا َك َّرةٌ َخ ِ
اس َرةٌ (ٕٔ)
قَالُوا تِل َ
قالوف
ٍب ورش رقق راء (خاسرة)
ٍب الكسائي أماؿ (خ ِ
اسَرةٌ)
َ
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ٍب أبو جعفر اإلخفاء بالتنوين مع اػباء ( َكَّرةٌ خ ِ
اسَرةٌ)
َ
فَِإنَّما ِهي زجرةٌ و ِ
اح َدةٌ (ٖٔ)
َ َ ََْ َ
قالوف
ٍب الكسائي أماؿ (واحدة)

ٍب خلف بال غنة (زجرةٌ و ِ
اح َدةٌ)
َ َْ َ
الس ِ
اه َرةِ (ٗٔ)
فَِإذَا ُه ْم بِ َّ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش رقق راء (بالساىرة)
الس ِ
اىَرةِ)
ٍب الكسائي أماؿ (بِ َّ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وسى (٘ٔ)
َه ْل أتَ َ
اؾ َح ِد ُ
يث ُم َ
قالوف
ٍب أبو عمرو قلل (موسى)
اؾ) وأماؽبما (أتاؾ)و(موسى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة على التحقيق ُب ( َى ْل أتَ َ

اؾ) وفتح (أتاؾ) وتقليل (موسى)
ٍب ورش بالنقل ُب ( َى َل اَتَ َ

اؾ) وقلل (أتاؾ) وقلل (موسى)
ٍب ورش بالنقل ُب ( َى َل اَتَ َ

اؾ) وأماؽبما (أتاؾ)و(موسى)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َى ْل أتَ َ
ادا ُ َربُّهُ بِال َْو ِاد ال ُْم َقد ِ
َّس طًُوى ()ٔٙ
إِ ْذ نَ َ
(طوى) ذكا
الشاطبية ُب سورة طو  :ونوف ّٔا والنازعات
ً

طوى  :الباقوف]
[طُوى  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب] [ ً

(طوى ) وقفا ووصال واندرج معو أبو جعفر ويعقوب (ويندرج معو وقفا ابن عامر وعاصم)
قالوف بدوف تنوين ُب
َ

(طوى ) وقفا ووصال وبتقليل (طوى) ْلنو رأس آية على فتح (ناداه) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بدوف تنوين ُب
َ
(طوى ) وقفا ووصال
ٍب ابن كثًن قرأ بصلة اؽباء (ناداه) بدوف تنوين ُب
َ

(طوى) مع كسره وصال ووقف بإبدالو ألفا واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن عامر قرأ بتنوين ً

(طوى ) وبتقليل (ناداه) و(طوى)
ٍب ورش بدوف تنوين ُب
َ

ٍب ضبػػزة قػرأ بتنػػوين (طػ ًػوى) مػػع كسػػره وصػػال ووقػػف بإبدالػػو ألفػػا وأماؽبما(نػػاداه)و(طوى) وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف
العاشر
ووقف يعقوب على (بالوادي) بزيادة ياء وقفا وحذفها وصال
َ إِلَى فِ ْر َع ْو َف إِنَّهُ طَغَى ()ٔٚ
ا ْذ َه ْ
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ب إِ َىل) وأماؿ ُب (طغى)
قالوف ٍب بصري بالتقليل ُب (طغى) ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (ا ْذ َى ْ
ٍب ورش بالنقل ُب (ا ْذ َى ِ
ب اِ َىل) وقلل ُب (طغى)
ب إِ َىل) وأماؿ ُب (طغى)
ٍب خلف بالسكت ُب (ا ْذ َى ْ

َك إِلَى~ أَ ْف تَػ َزَّكى ()ٔٛ
فَػ ُق ْل َه ْل ل َ

[ تَػَّزّكى  :نافع وابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب [ تَػَزَّكى  :الباقوف]

قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بتشديد الزاي والكاؼ َّ
(تزَّكى) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو البصري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (تَزَّكى) وخفف الزاي
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بتشديد الزاي والكاؼ َّ
(تزَّكى)

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل على التقليل ُب (تَزَّكى) وخفف الزاي
ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ بتخفف الزاي ُب (تَزَّكى) وفتح (تزكى) وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بتخفف الزاي ُب (تَزَّكى) وأماؿ (تزكى) واندرج معو خلف العاشر

(تزَّكى) وبالتقليل ُب َّ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بتشديد الزاي والكاؼ َّ
(تزَّكى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بتخفف الزاي ُب (تَزَّكى) وأماؿ (تزكى)
شى ()ٜٔ
ك فَػتَ ْخ َ
ك إِلَى َربّْ َ
َوأ َْه ِديَ َ
قالوف ٍب ورش وقلل (زبشى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (زبشى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
فَأ ََرا ُ ْاّلَيَةَ الْ ُك ْبػ َرى (ٕٓ)

قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش النقل ُب (اآلية) مع (ٖ) البدؿ وقلل (فأراه)و(الْ ُكْبػَرى)

ٍب بصري وأماؿ (فأراه)و(الْ ُكْبػَرى) واندرج معو خالد بوجو التحقيق ُب (اآلية) والكسائي وخلف العاشر

ٍب ضبزة بالسكت على (اآلية) وأماؿ (فأراه)و(الْ ُكْبػَرى)
صى (ٕٔ)
ب َو َع َ
فَ َك َّذ َ

صػى) وانػدرج معػو الكسػائي وخلػف
صى) واندرج معػو أبػو عمػرو ٍب ضبػزة باإلمالػة ُب ( َو َع َ
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب ( َو َع َ
العاشر
ثُ َّم أَ ْدبَػ َر يَ ْس َعى (ٕٕ)

قػػالوف ٍب ورش بالتقليػػل ُب (يَ ْسػ َػعى) وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو ٍب ضبػػزة باإلمالػػة ُب (يَ ْسػ َػعى) وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف
العاشر
ادى (ٖٕ)
فَ َح َ
ش َر فَػنَ َ
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ػادى) وانػدرج معػو الكسػائي وخلػف
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب ( فَػنَ َادى) وانػدرج معػو أبػو عمػرو ٍب ضبػزة باإلمالػة ُب (فَػنَ َ
العاشر
اؿ أَنَا َربُّ ُك ُم ْاَِ ْعلَى (ٕٗ)
فَػ َق َ

قالوف

ٍب ورش بالتقليل والنقل ُب ( ْاْل َْعلَى)

ٍب بصري بالتقليل والتحقيق ُب ( ْاْل َْعلَى)

ٍب ضبزة باإلمالة ُب ( ْاْل َْعلَى) ووقف بالنقل والسكت
اؿ ْاّل ِ
َخ َرةِ َو ْاُِولَى (ٕ٘)
َخ َذ ُ اللَّهُ نَ َك َ
فَأ َ
قالوف
ُوىل)
(و ْاْل َ
ٍب البصري بالتقليل مع التحقيق ُب َ
ٍب خالد بالتحقيق على ْ ِ ِ
ُوىل)
(و ْاْل َ
(اآلَخَرة ) وبالنقل واإلمالة على َ
ُوىل)
(و ْاْل َ
ٍب الكسائي أماؿ مع التحقيق ُب َ

(والْ ػ ُوَىل) وبالتقليػػل ُب
(و ْاْل َ
ُوىل) ومػػع ترقيػػق راء (اآلخػػرة) والنقػػل ُب (اآلخػػرة) و َ
ٍب ورش علػػى قصػػر البػػدلٌن (اآلخػػرة) و َ
(والْ ُوَىل)
َ

(والْػ ُوَىل) وبالتقليػل ُب
(و ْاْل َ
ُوىل) ومع ترقيق راء (اآلخرة) والنقل ُب (اآلخػرة) و َ
ٍب ورش على توسط البدلٌن ُب (اآلخرة) و َ
(والْ ُوَىل)
َ
(والْػ ُوَىل) وبالتقليػل ُب
(و ْاْل َ
ُوىل) ومع ترقيػق راء (اآلخػرة) والنقػل ُب (اآلخػرة) و َ
ٍب ورش على طوؿ البدلٌن ُب (اآلخرة) و َ
(والْ ُوَىل)
َ
ٍب ضبزة بالسكت على ْ ِ ِ
(والْ ُوَىل) و(اْلوىل)
(اآلَخَرة) وعليو النقل والسكت ُب َ
شى ()ٕٙ
ك ل َِع ْبػ َرةً لِ َم ْن يَ ْخ َ
إِ َّف فِي ذَلِ َ
قالوف

ٍب بصري بالتقليل ُب ( َىبْ َشى)

ٍب خالد أماؿ ُب ( َىبْ َشى)
ٍب خلف بال غنة ُب (لِ َم ْن َىبْ َشى) وأماؿ ُب ( َىبْ َشى)
ٍب ورش برتقيق الراء (لَعِْبػَرةً) بالتقليل ُب ( َىبْ َشى)

أَأَنْػتُ ْم أَ َش ُّد َخ ْل ًقا أَِـ َّ
الس َمآءُ
قالوف بالتسهيل مع اإلدخاؿ مع توسط اؼبتصل واندرج معو أبو عمرو
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ٍب ىشاـ بالتسهيل مع اإلدخاؿ ووقف على (السماء) ب (٘) أوجو القياس وقفا على (السماء) باإلبداؿ ألفا مع (ٖ)
أوجو اؼبد ٍب التسهيل مع الروـ باؼبد والقصر
َش ُّد) مع التسهيل واإلدخاؿ واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب (أَأَنْػتُ ْم أ َ

َش ُّد) مع التسهيل واإلدخاؿ
ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب (أَأَنْػتُ ْم أ َ

َش ُّد) وطوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب ( َخ ْل َقا َف اَِـ)
ٍب ورش بتسهيل الثانية وبالصلة الطويلة ُب (أَأَنْػتُ ْم أ َ

َش ُّد) وطوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب ( َخ ْل َقا َف اَِـ)
ٍب ورش أبدؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع وبالصلة الطويلة ُب (أَأَنْػتُ ْم أ َ
ٍب ابن كثًن بتسهيل الثانية وبالصلة وتوسط اؼبتصل

ٍب ىشاـ بتحقيق اؽبمزتٌن مع اإلدخاؿ ووقػف علػى (السػماء) ب (٘) أوجػو القيػاس وقفػا علػى (السػماء) باإلبػداؿ ألفػا
مع (ٖ) أوجو اؼبد ٍب التسهيل مع الروـ باؼبد والقصر
ٍب ابن ذكواف بتحقيق اؽبمزتٌن (أأنتم) وتوسط اؼبتصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب
ٍب ضبزة بتحقيق اؽبمزتٌن ووقف على السماء ب(٘) أوجو
(أأنتم أشد) و (خلقاً أـ) ووقف على (السماء) ب(٘) أوجو
ٍب خلف بالسكت ْ

اها ()ٕٚ
بَػنَ َ

قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح

اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بالتقليل ُب (بػَنَ َ

اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (بػَنَ َ

س َّو َاها ()ٕٛ
َرفَ َع َس ْم َك َها فَ َ

قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح

ٍب ورش بالتقليل ُب (فَ َس َّو َاىا) واندرج معو أبو عمرو

ٍب ضبزة باإلمالة ُب (فَ َس َّو َاىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

اها ()ٕٜ
ج ُ
ض َح َ
َوأَ ْغيَ َ
ش لَْيػلَ َها َوأَ ْخ َر َ
قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح

اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بالتقليل ُب ( ُ
ض َح َ

اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب ( ُ
ض َح َ
اها (ٖٓ)
ض بَػ ْع َد ذَلِ َ
ك َد َح َ
َو ْاِ َْر َ
قالوف
اىا)
ٍب أبو عمرو البصري بالتقليل ُب ( َد َح َ

اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اْلرض) أماؿ ُب ( َد َح َ

اىا)
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) وفتح ٍب قلل ُب ( َد َح َ
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ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) وإمالة(دحاىا)
أَ ْخر ِ
اها (ٖٔ)
ج م ْنػ َها َمآ َء َها َوَم ْر َع َ
ََ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب بصري على توسط اؼبتصل وبالتقليل ُب (مرعاىا)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وإماؿ ُب (مرعاىا) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالتقليل ُب (مرعاىا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وإماؿ ُب (مرعاىا)
وال ِ
اها (ٕٖ)
ْجبَ َ
اؿ أ َْر َس َ
َ
قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح
اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بالتقليل ُب (أ َْر َس َ

اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (أ َْر َس َ
اعا لَ ُك ْم َوَِِنْػ َع ِام ُك ْم (ٖٖ)
َمتَ ً
قالوف بسكوف ميم اعبمع إَل
(وِْلَنْػ َع ِام ُك ْم)
ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَِإ َذا جآء ِ
ت اليَّ َّامةُ الْ ُك ْبػ َرى (ٖٗ)
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب بصري على توسط اؼبتصل وأماؿ (الكِبى) واندرج معو الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وتقليل (الكِبى)
ٍب ابن ذكواف أماؿ (جآءت) على توسط اؼبتصل
ٍب خلف العاشر أماؿ (جآءت) على توسط اؼبتصل وأماؿ (الكِبى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؽبما (جآءت)و(الكِبى)
يَػ ْو َـ يَػتَ َذ َّك ُر ِْ
سا ُف َما َس َعى (ٖ٘)
اَنْ َ

قالوف

ٍب أبو عمرو البصري بالتقليل ُب ( َس َعى)

ٍب خالد بالتحقيق ُب ِْ
(اإلنْ َسا ُف) أماؿ ُب ( َس َعى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش بالنقل ُب ( ِْ
اَلنْ َسا ُف) وقلل ُب ( َس َعى)
ٍب ضبزة بالسكت ُب ِْ
(اإلنْ َسا ُف) وإمالة ( َس َعى)
ت ال ِ
وبػ ّْرَز ِ
يم لِ َم ْن يَػ َرى ()ٖٙ
َ
َُ
ْجح ُ
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قالوف
ٍب ورش بالتقليل ُب (يػََرى)

ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب (يػََرى) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف باإلمالة ُب (يػََرى) وبال عنة ُب (لِ َم ْن يػََرى)
فَأ ََّما َم ْن طَغَى ()ٖٚ
قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (طَغَى) واندرج معو أبو عمرو

ٍب ضبزة باإلمالة ُب (طَغَى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ْحيَاةَ ُّ
الدنْػيَا ()ٖٛ
َوَآثَػ َر ال َ
قالوف

ٍب ورش بقصر البدؿ (وآثر) وبالتقليل (الدنيا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (الدنيا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(وآَثػََر) وبالتقليل (الدنيا)
ٍب ورش مع توسط البدؿ َ

(وآَثػََر) وبالتقليل (الدنيا)
ٍب ورش مع طوؿ البدؿ َ
فَِإ َّف ال ِ
يم ِه َي ال َْمأ َْوى ()ٖٜ
َ
ْجح َ
قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (اؼبأوى) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب السوسي بتقليل (اؼبأوى) وأبدؿ اؽبمزة ألفا وقفا (اؼباوى)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اؼباوى) وأبدؿ اؽبمزة ألفا وقفا (اؼباوى)
ٍب الكسائي أماؿ (اؼبأوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب أبو جعفر فتح (اؼباوى) وأبدؿ اؽبمزة ألفا وقفا (اؼباوى)
اؼ م َق ِ
س َع ِن ال َْه َوى (ٓٗ)
َوأ ََّما َم ْن َخ َ َ َ
اـ َربّْه َونَػ َهى النَّػ ْف َ
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (اؽبوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب الكسائي أماؿ (اؽبوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (خاؼ) و(اؽبوى)
ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف الساكنة عند اػباء (من خاؼ)
ْجنَّةَ ِه َي ال َْمأ َْوى (ٔٗ)
فَِإ َّف ال َ
قالوف
ٍب ورش بالتقليل ُب (اؼبأوى) واندرج معو دوري أيب عمرو
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ٍب السوسي بتقليل (اؼبأوى) وأبدؿ اؽبمزة ألفا وقفا (اؼباوى)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اؼباوى) وأبدؿ اؽبمزة ألفا وقفا (اؼباوى)
ٍب الكسائي أماؿ (اؼبأوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب أبو جعفر فتح (اؼباوى) وأبدؿ اؽبمزة ألفا وقفا (اؼباوى)
الس َ ِ
اها (ٕٗ)
ك َع ِن َّ
يَ ْسأَلُونَ َ
اعة أَيَّا َف ُم ْر َس َ
قالوف ٍب ورش بالتقليل ٍب ضبزة باإلمالة
ِ
ت ِم ْن ِذ ْك َر َاها (ٖٗ)
يم أَنْ َ
فَ
قالوف
ٍب ورش بالتقليل ُب ( ِذ ْكَر َاىا)
ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب ( ِذ ْكَر َاىا) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
اها (ٗٗ)
إِلَى َربّْ َ
ك ُم ْنتَػ َه َ

قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح

اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بالتقليل ُب ( ُمْنتَػ َه َ

اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة باإلمالة ُب ( ُمْنتَػ َه َ
اها (٘ٗ)
ت ُم ْن ِذ ُر َم ْن يَ ْخ َ
إِنَّمآ أَنْ َ
شَ
منذر  :الباقوف]
[ ٌ
منذر  :أبو جعفر] [ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ويعقوب

ٍب بصري على قصر اؼبنفصل قلل (ىبشاىا)
(منذر )
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بتنوين ٌ

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم

ٍب دوري بالتقليل ُب (ىبشاىا) على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (ىبشاىا) واندرج معو خلف العاشر
(مْن ِذ ُر )
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل بالفتح (ىبشاىا) وترقيق الراء ُب ُ
(مْن ِذ ُر )
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (ىبشاىا) وترقيق الراء ُب ُ

اىا ) وأماؿ (ىبشاىا)
(م ْن َىبْ َش َ
ٍب خلف بال غنة ُب َ

ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة وأماؿ (ىبشاىا)
اها ()ٗٙ
َم يَػلْبَثُوآ إََِّل َع ِشيَّةً أ َْو ُ
ض َح َ
َكأَنػَّ ُه ْم يَػ ْو َـ يَػ َرْونَػ َها ل ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب
اىا)
ٍب أبو عمرو البصري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب ( ُ
ض َح َ
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
اىا)
ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل بالتقليل ُب ( ُ
ض َح َ

اىا) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ ُب ( ُ
ض َح َ
ِ
اىا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ( َعشيَّةَ َف اَْو) وبالفتح والتقليل ُب ( ُ
ض َح َ
ِ
اىا)
ٍب ضبزة على التحقيق ُب ( َعشيَّةً أ َْو) وأماؿ ُب ( ُ
ض َح َ
ِ
اىا)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َعشيَّةً أ َْو) ُب ( ُ
ض َح َ
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

س َوتَػ َولَّى (ٔ)
َعبَ َ

سورة عبس
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ٍب ورش بتقليل (توىل) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (توىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
أَ ْف َجآ َء ُ ْاَِ ْع َمى (ٕ)

قالوف على توسط اؼبتصل

(اْل َْع َمى)
ٍب بصري على توسط اؼبتصل وقلل ْ

(اْل َْع َمى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل أماؿ ْ

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل والتقليل والنقل ُب (اَلَعمى)
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ (جآءه)
ٍب خلف العاشر أماؿ (جآءه) على توسط اؼبتصل وأماؿ (اْلعمى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جآءه) والنقل والسكت على (اْلعمى) مع اإلمالة
يك ل ََعلَّهُ يَػ َّزَّكى (ٖ)
َوَما يُ ْد ِر َ
قالوف

ثم ورش بالتقليل ُب (يزكى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ ُب (يزكى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
أ َْو يَ َّذ َّكر فَػتَػ ْنػ َف َعهُ ّْ
الذ ْك َرى (ٗ)
ُ

فتنفعو  :الباقوف]
فتنفعو  :عاصم ] [ ُ
[ َ
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(فتنفعو) وقلل (الذكرى)
(فتنفعو) ٍب ورش قرأ بضم العٌن
قالوف قرأ بضم العٌن
ُ
ُ

(فتنفعو) وأماؿ (الذكرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب بصري قرأ بضم العٌن
ُ

(فتنفعو)
ٍب عاصم قرأ بفتح العٌن
َ

استَػغْنَى (٘)
أ ََّما َم ِن ْ

قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (استغىن) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ ُب (استغىن) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
صدَّى ()ٙ
فَأَنْ َ
ت لَهُ تَ َ

صدَّى  :الباقوف]
َّ
[تصدَّى  :نافع وابن كثًن وأبو جعفر ] [ تَ َ

صدَّى) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
قالوف بالتشديد ُب الصاد والداؿ (تَ َّ
صدَّى)
صدَّى) وتقليل (تَ َّ
ٍب ورش بالتشديد ُب الصاد والداؿ (تَ َّ
صدَّى)
ٍب بصري بالتخفيف ُب الصاد وتقليلها (تَ َ

صدَّى)
ٍب ابن عامر بالتخفيف ُب الصاد وفتحها (تَ َ

صدَّى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتخفيف ُب الصاد وإمالتها (تَ َ

ك أ َََّل يَػ َّزَّكى ()ٚ
َوَما َعلَْي َ
قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (يػََّزَّكى) واندرج معو أبو عمرو

ٍب ضبزة أماؿ ُب (يػََّزَّكى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

َوأ ََّما َم ْن َجآ َء َؾ يَ ْس َعى ()ٛ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب بصري على توسط اؼبتصل وقلل (يَ ْس َعى)

ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل أماؿ (يَ ْس َعى)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل (يَ ْس َعى)

ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ ( َجآءَ َؾ)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ ( َجآءَ َؾ) و(يَ ْس َعى)

ٍب خلف العاشر على توسط اؼبتصل وأماؿ ( َجآءَ َؾ) و(يَ ْس َعى)

شى ()ٜ
َو ُه َو يَ ْخ َ

(وىو) واندرج معو أبو جعفر
قالوف بسكوف اؽباء ْ

(وىو) وتقليل ( َىبْ َشى)
ٍب أبو عمرو البصري بسكوف اؽباء ْ
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(وىو) وأماؿ ( َىبْ َشى)
ٍب الكسائي بسكوف اؽباء ْ

(وىو) وتقليل ( َىبْ َشى)
ٍب ورش بضم اؽباء ُ

(وىو) وفتح ( َىبْ َشى) واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب
ٍب ابن كثًن بضم اؽباء ُ

(وىو) وأماؿ ( َىبْ َشى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة بضم اؽباء ُ

ت َع ْنهُ تَػلَهَّى (ٓٔ)
فَأَنْ َ

الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[ عنو~ تػَّلَهى  :البزي مع اؼبد اؼبشبع ] [ عنو تَػلَهى  :الباقوف]
قالوف
ٍب ورش قلل (تلهى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (تَػلَهى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب بزي قرأ بتشديد التاء مع اؼبد اؼبشبع (عنو~ تػَّلَ َّهى)

ٍب قنبل بصلة اؽباء (عنو)
َك َّآل إِنػَّ َها تَذْكِ َرةٌ (ٔٔ)
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (تذكرة) وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء (تَذْكَِرةٌ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء ُب (تذكرة)
فَ َم ْن َشآ َء ذَ َك َرُ (ٕٔ)

قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
(شاءَ) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ َ

(شآءَ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ َ
ِ
صح ٍ
ف ُم َك َّرَم ٍة (ٖٔ)
في ُ ُ
قالوف
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ٍب الكسائي أماؿ (مكرمة) وقفا
مرفُ َ ٍ
َّرةٍ (ٗٔ)
َْ
وعة ُميَه َ
قالوف اندرج معو اعبميع والكسائي بوجو الفتح
ٍب الكسائي أماؿ (مطهرة) وقفا خبلف عنو
بِأَيْ ِدي َس َف َرةٍ (٘ٔ)
قالوف
ٍب ورش برتقيق راء (سفرة)
ٍب الكسائي أماؿ (سفرة) وقفا خبلف عنو
كِ َر ٍاـ بَػ َرَرةٍ ()ٔٙ
قالوف ثم الكسائي أماؿ (بررة) وقفا خبلف عنو
ٍب ورش رقق راء (كراـ)
قُتِل ِْ
سا ُف َمآ أَ ْك َف َرُ ()ٔٚ
اَنْ َ
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب خالد على التحقيق ُب (اإلنساف) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل والنقل ُب ِ
(اَلنساف)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف) وعلى طوؿ اؼبنفصل
َي َش ْي ٍء َخلَ َقهُ ()ٔٛ
ِم ْن أ ّْ
قالوف
(ش ْي ٍء َخلَ َقوُ)
ٍب أبو جعفر باإلخفاء ُب التنوين عند اػباء َ
َي) وبالسكت ُب (شيء)
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب ( ِم ْن أ ّْ
ي) وعلى توسط اللٌن (شيء) ولو الطوؿ ُب (شيء)
ٍب ورش بالنقل ُب ( ِم َن اَ َِ ّْ
َي) على السكت ُب (شيء)
ٍب خلف بالسكت ُب ( ِم ْن أ ّْ
ِ
ٍ
َّرُ ()ٜٔ
م ْن نُيْ َفة َخلَ َقهُ فَػ َقد َ
قالوف
ٍب أبو جعفر باإلخفاء (نُطْ َف ٍة َخلَ َقوُ)
ثُ َّم َّ ِ
س َرُ (ٕٓ)
يل يَ َّ
السب َ

قالوف

ثُ َّم أ ََماتَهُ فَأَقْػبَػ َرُ (ٕٔ)
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قالوف
ٍب ضبزة بتسهيل اؽبمزة (فاَقْػ َِبه) الوجو الثاين

ش َرُ (ٕٕ)
ثُ َّم إِذَا َشآ َء أَنْ َ

[شاء أف  :أسقط أحد اؽبمزتٌن قالوف والبزي وأبػو عمػرو ][ تسػهيل الثانيػة  :ورش وقنبػل وأبػو جعفػر ورويػس ][ولػورش
وقنبل إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع للساكنٌن ] [ والباقوف  :بالتحقيق ]
قالوف أسقط اؽبمزة اْلوىل مع القصر واؼبد ( َشآ أَنْ َشَرهُ) واندرج معو البزي وأبو عمرو

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبتسهيل الثانية ( َشآءَ اَنْ َشَرهُ)
ٍب قنبل على توسط اؼبتصل والتسهيل ُب الثانية ( َشآءَ اَنْ َشَرهُ) واندرج معو رويس وأبو جعفر

ٍب ورش باؼبد اؼبشبع ( )ٙحركات ( َشآءَ آنْ َشَرهُ) وعلى طوؿ اؼبتصل

ٍب قنبل باؼبد اؼبشبع ( )ٙحركات ( َشآءَ آنْ َشَرهُ) وعلى توسط اؼبتصل

ٍب ىشاـ بالتحقيق باؽبمزتٌن ( َشآءَ أَنْ َشَرهُ) واندرج معو عاصم والكسائي وروح

ٍب ابن ذكواف بالتحقيق باؽبمزتٌن ( َشآءَ أَنْ َشَرهُ) وأماؿ (شآء) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر

ٍب ضبزة بالتحقيق باؽبمزتٌن ( َشآءَ أَنْ َشَرهُ) وعلى طوؿ اؼبتصل وأماؿ (شآء)

َك ًَّل ل ََّما يَػ ْق ِ
ض َمآ أ ََم َرُ (ٖٕ)

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
فَػ ْليَػ ْنظُ ِر ِْ
سا ُف إِلَى طَ َع ِام ِه (ٕٗ)
اَنْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)

صبِّا (ٕ٘)
صبَْبػنَا الْمآ َء َ
أَنَّا َ

[ أنا صببنا  :عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ إنا صببنا  :الباقوف]

قالوف قرأ بكسر اؽبمزة (إنا) على توسط اؼبتصل
ٍب ورش قرأ بكسر اؽبمزة (إنا) على طوؿ اؼبتصل
ٍب عاصم قرأ بفتح اؽبمزة ُب (أنا) على توسط اؼبتصل واندرج معو الكسائي  ،ورويس وصال  ،وخلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح اؽبمزة ُب (أنا)
رويس يقرأ بالفتح وصال ويبتدئ بالكسر
ض َش ِّقا ()ٕٙ
ثُ َّم َش َق ْقنَا ْاِ َْر َ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
فَأَنْػبَْتػنَا فِ َيها َحبِّا ()ٕٚ
قالوف
ضبًا ()ٕٛ
َو ِعنَبًا َوقَ ْ
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ضبًا)
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َو ِعنَبًا َوقَ ْ

َوَزيْػتُونًا َونَ ْخ ًًل ()ٕٜ

قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َوَزيْػتُونًا َوَلبْ ًال)
َو َح َدآئِ َق غُلْبًا (ٖٓ)
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َوفَاكِ َهةً َوأَبِّا (ٖٔ)
قالوف
ٍب خلف الوجو الثاين بالتحقيق وبالتسهيل (وأبا) وبال غنة ُب ( َوفَاكِ َهةً َوأَبِّا)
ٍب خالد الوجو الثاين بالتحقيق وبالتسهيل (وأبا) وبغنة ُب ( َوفَاكِ َهةً َوأَبِّا)
اعا لَ ُك ْم َوَِِنْػ َع ِام ُك ْم (ٕٖ)
َمتَ ً
قالوف بسكوف ميم اعبمع
(وَِلَنْػ َع ِام ُك ْم)
ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
فَِإ َذا جآء ِ
الص َّ
اخةُ (ٖٖ)
ت َّ
َ َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ (الصاخة) وقفا خبلف عنو
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (جآءت)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جآءت)
يػوـ ي ِف ُّر الْمرء ِمن أ ِ
َخ ِيه (ٖٗ)
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
قالوف واندرج وجو التحقيق غبمزة
ٍب ضبزة بالنقل ِ
(م َن اَ ِخ ِيو) وتفخيم راء (يفر)
ٍب خلف بالسكت ِ
(م ْن أ َِخ ِيو)
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(م َن اَ ِخ ِيو) ورقق راء (يفر)
وَلبن كثًن وصال باآلية بعده (أخيو ) صلة اؽباء
َوأ ُّْم ِه َوأَبِ ِيه (ٖ٘)
قالوف
ٍب ضبزة بالتسهيل الوجو الثاين ُب (وأبيو)
وَلبن كثًن وصال باآلية بعده (وأبيو ) صلة اؽباء
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وص ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه ()ٖٙ
َ َ
قالوف

وَلبن كثًن وصال باآلية بعده (وبنيو ) صلة اؽباء
لِ ُك ّْل ْام ِر ٍئ ِم ْنػ ُه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌف يُػ ْغنِ ِيه ()ٖٚ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
(شأْ ٌف يػُ ْغنِ ِيو)
ٍب خلف بال غنة ُب َ
(شا ٌف )
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن

(شا ٌف )
ٍب أبو جعفر بالصلة و أبدؿ اؽبمزة ألفا َ

وَلبن كثًن وصال باآلية بعده (يغنيو ) صلة اؽباء
ُو ُجوٌ يَػ ْوَمئِ ٍذ ُم ْس ِف َرةٌ ()ٖٛ
قالوف
(م ْس ِفَرةٌ)
ٍب ورش برتقيق الراء ُ
(م ْس ِفَرةٌ)
ٍب الكسائي أماؿ ُ
(و ُجوهٌ يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ٍب خلف بال غنة ُ
ضِ
اح َكةٌ ُم ْستَْب ِش َرةٌ ()ٖٜ
َ
قالوف

(م ْستَْب ِشَرةٌ )
ٍب ورش برتقيق الراء ُ
(م ْستَْب ِشَرةٌ)
ٍب الكسائي أماؿ ُ
َوُو ُجوٌ يَػ ْوَمئِ ٍذ َعلَْيػ َها غَبَػ َرةٌ (ٓٗ)
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (غِبة) وقفا خبلف عنو
(وُو ُجوهٌ يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ٍب خلف بال غنة َ
تَػ ْرَه ُق َها قَػتَػ َرةٌ (ٔٗ)

قالوف

ثم الكسائي أماؿ (قرتة) وقفا خبلف عنو
ك ُه ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َج َرةُ (ٕٗ)
أُولَئِ َ
قالوف
ثم الكسائي أماؿ (الْ َف َجَرةُ) وقفا خبلف عنو
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ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة

إِذَا َّ
ت (ٔ )
س ُك ّْوَر ْ
الش ْم ُ

سورة التكوير
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف ثم ورش رقق راء (كورت)
ت (ٕ)
وـ انْ َك َد َر ْ
ُّج ُ
َوإِ َذا الن ُ
قالوف

وإِ َذا ال ِ
ت (ٖ )
ْجبَ ُ
اؿ ُسيّْػ َر ْ
َ

ت)
(سيّْػَر ْ
قالوف ثم ورش برتقيق الراء ُ
ت (ٗ )
ار عُيّْلَ ْ
َوإِذَا ال ِْع َ
شُ
قالوف
ت (٘)
وش ُح ِش َر ْ
َوإِذَا ال ُْو ُح ُ
قالوف ثم ورش برتقيق الراء ُب ِ
ت)
(حشَر ْ
ُ

ِ
ت () ٙ
ار ُس ّْج َر ْ
َوإِذَا الْب َح ُ
ِ
[س ّْجرت  :الباقوف]
[سجرت  :ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب ] ُ
ُ
(س ّْجرت)
قالوف بتشديد اعبيم ُ
ٍب ابن كثًن بالتخفيف ِ
ت) واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
(سجَر ْ
ُ
ت) مع التشديد باعبيم
(س ّْجَر ْ
ٍب ورش برتقيق الراء ُب ُ
ِ
ت () ٚ
وس ُزّْو َج ْ
َوإذَا النُّػ ُف ُ

ت)
وس ُزّْو َج ْ
قالوف ٍب السوسي أدغاـ السٌن بالزاي (النُّػ ُف ُ
ت ()ٛ
ودةُ ُسئِلَ ْ
َوإِذَا ال َْم ْوءُ َ
قالوف واندرج معو ورش بوجو القصر ُب البدؿ (اؼبوءودة)
ٍب السوسي أدغم التاء بالسٌن (اؼبوءودة سئلت)
ٍب ضبزة بتسهيل اؽبمزة ِ
ت) ولو اإلبداؿ واوا ؿبضة (سولت)
(سئلَ ْ
ُ
ودةُ)
ٍب ورش على وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ (الْ َم ْوءُ َ
َي ذَنْ ٍ
ت () ٜ
بِأ ّْ
َ قُتِلَ ْ

[ قُػتّْلت  :أبو جعفر] [ قُتِلت  :الباقوف]
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ِ
ت)
ت) ثم أبو جعفر بالتشديد ُب التاء اؼبكسورة (قُػتّْػلَ ْ
قالوف بتخفيف التاء اؼبكسورة (قُتلَ ْ
ت (ٓٔ)
َوإِذَا ُّ
ف نُ ِش َر ْ
الص ُح ُ
[نُ ِشرت :نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ] [ نُشّْرت  :الباقوف]
قالوف بتخفيف الشٌن (نُ ِشرت) واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ت) واندرج معو أبو عمرو وضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن كثًن بالتشديد ُب (نُشَّْر ْ
ِ
ت) وزبفيف الشٌن
ٍب ورش برتقيق الراء ُب (نُشَر ْ
ت (ٔٔ)
َوإِ َذا َّ
الس َمآءُ ُك ِشيَ ْ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
وإِ َذا ال ِ
ت (ٕٔ)
يم ُس ّْع َر ْ
َ
َ
ْجح ُ
[ ُس ّْعرت  :نافع وابن ذكواف وحفص وأبو جعفر ورويس] [ ُسعِرت  :الباقوف]

(س ّْعرت) واندرج معو ابن ذكواف وحفص وأبو جعفر ورويس
قالوف بتشديد العٌن اؼبكسورة ُ

ت
ٍب ورش برتقيق الراء ُس ّْعَر ْ
(سػػعِرت) وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو وىشػػاـ وشػػعبة وضبػػزة والكسػػائي وروح وخلػػف
ٍب ابػػن كثػػًن بتخفي ػف العػػٌن اؼبكسػػورة ُ
العاشر
ِ
ت (ٖٔ)
ْجنَّةُ أُ ْزل َف ْ
َوإِذَا ال َ
قالوف
ت (ٗٔ)
ض َر ْ
َعلِ َم ْ
َح َ
س مآ أ ْ
ت نَػ ْف ٌ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
فَ َآل أُق ِ
ْس ُم بِالْ ُخن ِ
َّس (٘ٔ)
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
اػبُن ِ
َّس)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء (أُقْ ِس ُم بِ ْ
ْج َوا ِر الْ ُكن ِ
َّس ()ٔٙ
ال َ
(اعبََوا ِر)
قالوف ثم دوري الكسائي أماؿ ْ

ووقف على (اعبواري) بالياء يعقوب وقفا اختباريا أو اضطراريا

َّ ِ
س ()ٔٚ
َوالل ْي ِل إ َذا َع ْس َع َ
قالوف

َو ُّ ِ َّ
س ()ٔٛ
الص ْب ِح إ َذا تَػنَػف َ
قالوف

إِنَّهُ لَ َق ْو ُؿ ر ُس ٍ
وؿ َك ِر ٍيم ()ٜٔ
َ
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قالوف ثم السوسي أدغم الالـ بالراء ُب (لَ َقو ُؿ رس ٍ
وؿ)
ْ َُ
ِذي قُػ َّوةٍ ِع ْن َد ِذي ال َْع ْر ِ
ش َم ِكي ٍن (ٕٓ)
قالوف
ُميَ ٍاع ثَ َّم أ َِمي ٍن (ٕٔ)
قالوف
وما ِ
احب ُكم بِمجنُ ٍ
وف (ٕٕ)
ص ُ ْ َْ
ََ َ
قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َولَ َق ْد َرَآ ُ بِ ْاُِفُ ِق ال ُْمبِي ِن (ٖٕ)

الشاطبية ُب اْلنعاـ  :وحرُب (رأى) كال أمل مزف صحبة
خبلف وخلف فيهما مع مضمر

وُب نبزه حسن وُب الراء هبتال
مصيب وعن عثماف ُب الكل قلال

[رآه :أمػػاؿ ال ػراء واؽبػػاء شػػعبة وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر وابػػن ذك ػواف خبلػػف عنػػو فيهمػػا][رآه  :قللهمػػا ورش مػػع
تثليث البدؿ][رآه  :أماؿ الراء وحدىا أبو عمرو][رآه  :فتحهما الباقوف وىو الوجو الثاين َلبن ذكواف]
(إمالة الراء للسوسي َل يعمل بو)
قالوف واندرج ابن ذكواف بوجو عدـ اإلمالة
ٍب ورش تقليل الراء واؽبمزة ( َِرآَهُ) والنقل ُب (اَلَفق) مع (ٖ) أوجو البدؿ

ٍب أبو عمرو البصري وأماؿ الراء ( َِرآَهُ) والتحقيق ُب (اْلفق)

ٍب ابن ذكواف خبلف أماؿ الراء واؽبمزة ( َِرآَهُ) واندرج معو شعبة وخالد على وجو التحقيق ُب (اْلفق) والكسائي وخلف
العاشر
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلفق) وأماؿ الراء واؽبمزة ُب ( َِرآَهُ)
َوَما ُه َو َعلَى الْغَْي ِ
ضنِي ٍن (ٕٗ)
َ بِ َ

[ بظنٌن  :ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي ورويس] [ بضنٌن  :الباقٌن]

قالوف قرأ بالضاد (بضنٌن)
ٍب ابن كثًن قرأ بالظاء ُب (بظنٌن) واندرج معو الدوري أيب عمرو والكسائي ورويس
ب بِظَنِ ٍ
ٍب السوسي أدغم الباء بالباء (الْغَْي ِ
ٌن) وقرأ بالظاء ُب (بظنٌن)
وما ُهو بَِقو ِؿ َشييَ ٍ
اف َرِج ٍ
يم (ٕ٘)
ََ َ ْ ْ
قالوف

فَأَيْ َن تَ ْذ َهبُو َف ()ٕٙ

قالوف

ِ ِ ِ
ين ()ٕٚ
إِ ْف ُه َو إََِّل ذ ْك ٌر لل َْعالَم َ
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قالوف ٍب ورش رقق راء (ذكر)
ِ
ِ
ِ
يم ()ٕٛ
ل َم ْن َشآ َء م ْن ُك ْم أَ ْف يَ ْستَق َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب قالوف بتوسط الصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة
ٍب ابن ذكواف أماؿ (شآء ) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل أماؿ (شآء) وبال غنة ُب (أف يستقيم) ٍب خالد بغنة ُب (أف يستقيم)
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
(مْن ُك ْم أَ ْف) وبال غنة ُب (أف يستقيم)
ِ
ين ()ٕٜ
اء اللَّهُ َر ُّ
َوَما تَشآءُو َف إَِّّل أَ ْف يَ َ
ب ال َْعالَم َ
شَ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مع (ٖ) البدؿ (تَشآءُو َف)

ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبال غنة ُب (أَ ْف يَ َشاءَ)

ت (ٔ )
إِذَا َّ
الس َمآءُ انْػ َفيََر ْ

سورة اَنفيار
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ِ
ِ
ت (ٕ)
َ انْػتَثَػ َر ْ
َوإذَا الْ َك َواك ُ
قالوف
ِ
ت (ٖ )
ار فُ ّْج َر ْ
َوإِ َذا الْب َح ُ

ت)
قالوف ثم ورش برتقيق الراء (فُ ّْجَر ْ
ت (ٗ )
ور بُػ ْعثِ َر ْ
َوإِ َذا الْ ُقبُ ُ
ِ
ت)
قالوف ثم ورش برتقيق الراء (بػُ ْعثَر ْ
ت (٘ )
َّر ْ
َّم ْ
َعلِ َم ْ
س َما قَد َ
ت َوأَخ َ
ت نَػ ْف ٌ
ت)
(وأ َّ
َخَر ْ
قالوف ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل ُب َ
يَآ أَيػُّ َها ِْ
ك الْ َك ِر ِيم ()ٙ
سا ُف َما غَ َّر َؾ بَِربّْ َ
اَنْ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل والنقل ُب ِْ
(اَلنْ َسا ُف)

(اإلنْسا ُف) ثم خالد على طوؿ اؼبنفصل والتحقيق ُب ِْ
ِ
(اإلنْ َسا ُف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب ْ َ
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َك ()ٚ
س َّو َ
اؾ فَػ َع َدل َ
الَّ ِذي َخلَ َق َ
ك فَ َ

[فَػ َع َدلَك  :عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ فَػ َع َّدلَك  :الباقوف]
ك) واندرج ورش معو بوجو الفتح
قالوف بالتشديد ُب الداؿ ُب (فَػ َع َّدلَ َ
ك) وبالتقليل ُب (فسواؾ)
ٍب ورش بالتشديد ُب الداؿ ُب (فَػ َع َّدلَ َ

ٍب عاصم بالتخفيف ُب الداؿ ُب (فَػ َع َدلَك)

ٍب ضبزة بالتخفيف ُب الداؿ ُب (فَػ َع َدلَك) وأماؿ ُب (فسواؾ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ك () ٛ
فِي أ ّْ
ورةٍ َما َشآ َء َرَّكبَ َ
َي ُ
صَ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ (شآء) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (شآء)
إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الكاؼ بالكاؼ (ركبك كال)
َك ًَّل بَ ْل تُ َك ّْذبُو َف بِالدّْي ِن ()ٜ

[ يكذبوف  :أبو جعفر ] [ تكذبوف  :الباقوف]
قالوف بتاء اػبطاب ُب (تكذبوف)
ٍب ىشاـ أدغم َلـ بل ُب التاء ( بػَتُّ َك ّْذبُو َف) واندرج معو ضبزة والكسائي

ٍب أبو جعفر قرأ بالياء ُب ( يُ َك ّْذبُو َف)
وإِ َّف علَي ُكم ل ِ ِ
ين (ٓٔ)
َ َْ ْ َ
َحافظ َ
قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِِ
ين (ٔٔ)
ك َر ًاما َكاتب َ
قالوف ٍب ورش برتقيق الراء (كَِر ًاما)
يَػ ْعلَ ُمو َف َما تَػ ْف َعلُو َف (ٕٔ)

قالوف

إِ َّف ْاَِبْػ َر َار ل َِفي نَ ِع ٍ
يم (ٖٔ)

قالوف ثم ورش على النقل ُب (اَلَبر َار) ثم ضبزة بالسكت ُب ( ْاْلَبْػَرار)
َوإِ َّف الْ ُف َّج َار ل َِفي َج ِح ٍ
يم (ٗٔ)
قالوف
ٍب السوسي أدغم (الْ ُف َّج َار لَ ِفي)
صلَ ْونَػ َها يَػ ْو َـ الدّْي ِن (٘ٔ)
يَ ْ
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صلَ ْونػَ َها)
قالوف ثم ورش بتغليظ الالـ ُب (يَ ْ
ِ ِِ
ين ()ٔٙ
َوَما ُه ْم َع ْنػ َها بغَآئب َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ِ
ٌن) مع الطوؿ والقصر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بالتسهيل (بِغَآئبِ َ

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اؾ َما يَػ ْو ُـ الدّْي ِن ()ٔٚ
َومآ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وإمالة (أ َْد َر َاؾ)

(أدراؾ) خبلف عنو وحفص
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف بفتح ْ

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (أ َْد َر َاؾ) واندرج معو ابن ذكواف خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أدراؾ)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
اؾ يَػ ْو ُـ الدّْي ِن ()ٔٛ
ثُ َّم َمآ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وإمالة (أ َْد َر َاؾ)

(أدراؾ) خبلف عنو وحفص
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف بفتح ْ

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (أ َْد َر َاؾ) واندرج معو ابن ذكواف خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أدراؾ)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
س لِنَػ ْف ٍ
س َش ْيئًا
يَػ ْو َـ ََل تَ ْملِ ُ
ك نَػ ْف ٌ
يوـ َل  :الباقوف]
يوـ َل  :ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب] [ َ
[ ُ

قػػالوف ٍب ورش علػػى توسػػط اللػػٌن (شػػيئا) ٍب علػػى طػػوؿ اللػػٌن (شػػيئا) ٍب ضبػػزة ووقػػف علػػى (شػػيئا) بنقػػل حركػػة اؽبمػػزة
واإلبداؿ على (شيا)و(شيّا)
وـ) واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
ٍب ابن كثًن (يَ ُ
َو ْاِ َْم ُر يَػ ْوَمئِ ٍذ لِلَّ ِه ()ٜٔ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَمر) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلمر)

سورة الميففين
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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ويل لِل ِ
ين (ٔ)
ْميَّْفف َ
َْ ٌ ُ

قالوف
َّ ِ
ين إِذَا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
َّاس يَ ْستَػ ْوفُو َف (ٕ)
الذ َ
قالوف ٍب دوري أماؿ (الناس)
وه ْم يُ ْخ ِس ُرو َف (ٖ)
ُوه ْم أ َْو َوَزنُ ُ
َوإِ َذا َكال ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
وى ْم أ َْو)
ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب ( َكالُ ُ

وى ْم أ َْو)
ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب ( َكالُ ُ

(ىبْ ِسُرو َف)
وى ْم أ َْو) وترقيق الراء ُب ُ
ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب ( َكالُ ُ

وى ْم أ َْو)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َكالُ ُ
ك أَنػَّ ُه ْم َم ْبػ ُعوثُو َف (ٗ)
أ َََل يَظُ ُّن أُولَئِ َ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب قالوف على توسط اؼبتصل بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
لِيَػ ْوٍـ َع ِظ ٍ
يم (٘)
قالوف
ِ
ين ()ٙ
َّاس لَِر ّْ
يَػ ْو َـ يَػ ُق ُ
ب ال َْعالَم َ
وـ الن ُ
قالوف
ِ
اب الْ ُف َّجا ِر ل َِفي ِس ّْجي ٍن ()ٚ
َكآل إِ َّف كتَ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ (الفجار)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أماؿ (الفجار) وأدغم الراء ُب الالـ (الفجار لفي)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (الفجار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل (الفجار)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل والفتح ُب (الفجار)
ومآ أَ ْدر َ ِ
ين ()ٛ
اؾ َما س ّْج ٌ
ََ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وإمالة (أ َْد َر َاؾ)
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(أدراؾ) خبلف عنو وحفص
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف بفتح ْ

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (أ َْد َر َاؾ) واندرج معو ابن ذكواف خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أدراؾ)

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ِ
وـ ()ٜ
اب َم ْرقُ ٌ
كتَ ٌ
قالوف
ويْل يَػ ْوَمئِ ٍذ لِل ِ
ين (ٓٔ)
ْم َك ّْذب َ
ُ
َ ٌ
قالوف ثم خلف بال غنة ُب ( َويْ ٌل يػَ ْوَمئِ ٍذ)
َّ ِ
ين يُ َك ّْذبُو َف بِيَػ ْوِـ الدّْي ِن (ٔٔ)
الذ َ
قالوف
ب بِ ِه~ إََِّل ُك ُّل ُم ْعتَ ٍد أَثِ ٍ
يم (ٕٔ)
َوَما يُ َك ّْذ ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ( ُم ْعتَ ِد َف اَثِي ٍم) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وعلى التحقيق ُب ( ُم ْعتَ ٍد أَثِي ٍم)
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب ( ُم ْعتَ ٍد أَثِي ٍم)
ب بِِو)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم (يُ َك ّْذ ُ
ِ
اؿ أ ِ
ِ
ين (ٖٔ)
إِذَا تُػ ْتػلَى َعلَْيه آَيَاتُػنَا قَ َ َ
َساط ُير ْاِ ََّول َ
قالوف واندرج معو ابو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ٍب ورش على فتح (تتلى) وعليو القصر والطوؿ ُب البدؿ (آياتنا) والنقل ُب (اَلَولٌن) ورقق راء (أساطًن)
ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (عليو)
ٍب ورش على تقليل (تتلى) وعليو التوسط والطوؿ ُب البدؿ (آياتنا) والنقل ُب (اَلَولٌن) ورقق راء (أساطًن)
ٍب ضبزة أماؿ (تتلى) ووقف بالنقل والسكت ُب ْ ِ
ٌن)
(اْل ََّول َ
ٍب الكسائي أماؿ (تتلى) والتحقيق ُب (اْلولٌن) واندرج معو خلف العاشر
َك ًَّل بَ ْل َرا َف َعلَى قُػلُوبِ ِه ْم َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َف (ٗٔ)
الشاطبية ُب سورة الكهف  :وسكتة حفص دوف قطع لطيفة على ألف التنوين ُب (عوجا) بال
وُب نوف (من راؽ) و(مرقدنا) وَل ـ (بل راف) والباقوف َل سكت موصال
][براف  :الباقوف برتؾ السكت
[ بل راف  :سكت حفص سكتة لطيفة من غًن تنفس على َلـ (بل) ويلزـ منو اإلظهار ّ
مع إدغاـ الالـ بالراء]
(براف) وسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب
قالوف أدغم الالـ بالراء ّ
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ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب شعبة أدغم الالـ بالراء و أماؿ (راف) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب حفص بالسكت على الالـ ُب(بل) سكتة لطيفة من غًن تنفس
َك ّآل إِنػَّ ُه ْم َع ْن َربّْ ِه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ ل ََم ْح ُجوبُو َف (٘ٔ)
قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل القصر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل التوسط
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ْج ِح ِ
يم ()ٔٙ
ثُ َّم إِنػَّ ُه ْم ل َ
َصالُواْ ال َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو الباقوف سوى :
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
اؿ َه َذا الَّ ِذي ُك ْنتُ ْم بِ ِه تُ َك ّْذبُو َف ()ٔٚ
ثُ َّم يُػ َق ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو الباقوف إَل :
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر
ِ ِ
ِ
ين ()ٔٛ
َك ّآل إِ َّف كتَ َ
اب ْاَِبْػ َرا ِر لَفي علّْيّْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب دوري على قصر اؼبنفصل أماؿ (اْلبرار)
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الراء ُب الالـ (اْلرار لفي) مع اإلمالة
ٍب قالوف على التوسط ُب اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على التوسط ُب اؼبنفصل واإلمالة ُب (اْلبرار) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل والتقليل ُب (اْلبرار)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت والتقليل ُب (اْلبرار)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (اْلبرار) وبالتحقيق فيها
اؾ َما ِعلّْيُّو َف ()ٜٔ
َوَمآ أَ ْد َر َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وإمالة (أ َْد َر َاؾ)

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ ووجو َلبن ذكواف وحفص
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وإمالة (أ َْد َر َاؾ) واندرج معو شعبة وابن ذكواف خبلف عنو والكسائي وخلف العاشر
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ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وإمالة (أدراؾ)
ِ
وـ (ٕٓ)
اب َم ْرقُ ٌ
كتَ ٌ
قالوف
يَ ْش َه ُد ُ ال ُْم َق َّربُو َف (ٕٔ)

قالوف

إِ َّف ْاَِبْػ َر َار ل َِفي نَ ِع ٍ
يم (ٕٕ)

قالوف

ٍب ورش بالنقل ُب (اْلبرار)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلبرار)
َعلَى ْاَِرآئِ ِ
ك يَػ ْنظُُرو َف (ٖٕ)
َ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب ( ْاْلَرآئِ ِ
ك)
َ
ِ
ِ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب ( ْاْل ََرآئك)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب ( ْاْلَرآئِ ِ
ك)
َ
ؼ فِي وج ِ
ض َرَة الن َِّع ِ
يم (ٕٗ)
وه ِه ْم نَ ْ
تَػ ْع ِر ُ ُ ُ
[تُػ ْعَرؼ ُب وجوىهم نضرةُ :أبو جعفر ويعقوب] [ تَػ ْع ِرؼ ُب وجوىهم نضرَة  :الباقوف]
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ؼ ُِب )
ٍب السوسي أدغم (تَػ ْع ِر ُ

رؼ) مع الصلة ورفع (نضرةُ)
ٍب أبو جعفر قرأ بضم التاء وفتح الراء(تُػ ْع ُ

رؼ) ورفع (نضرةُ) وبسكوف ميم اعبمع
ٍب يعقوب قرأ بضم التاء وفتح الراء(تُػ ْع ُ
يق مخت ٍ
ِ ِ
وـ (ٕ٘)
يُ ْس َق ْو َف م ْن َرح ٍ َ ْ ُ
قالوف
وإذا وصلت باَلية بعدىا قرأ أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء (ـبَْتُ ٍوـ ِختَ ُاموُ)
ِ
ك فَػلْيَتَػنَافَ ِ
سو َف ()ٕٙ
ِختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوفِي َذلِ َ
س ال ُْمتَػنَاف ُ
[ َخاسبَُوُ  :الكسائي ] [ ِختَ ُامو  :الباقوف]
قالوف قرأ بكسر اػباء وفتح التاء ٍب ألف بعدىا ِ
(ختَامو )
ٍب خلف قرأ بكسر اػباء وفتح التاء ٍب ألف بعدىا ِ
ك َوُِب)
(ختَامو ) وبال غنة ُب ( ِم ْس ٌ
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(خاسبو)
ٍب الكسائي قرأ خباء مفتوحة بعدىا ألف َ
ِ
اجهُ ِم ْن تَ ْسنِ ٍ
يم ()ٕٚ
َوم َز ُ
قالوف
ب بِ َها ال ُْم َق َّربُو َف ()ٕٛ
َع ْيػنًا يَ ْش َر ُ
قالوف

ٍب السوسي أدغم الباء بالباء ُب (يشرب ّٔا)
ب)
ٍب خلف بال غنة َ
(عْيػنًا يَ ْشَر ُ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ض َح ُكو َف ()ٕٜ
ين آ ََمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
َج َرُموا َكانُوا م َن الذ َ
إِ َّف الذ َ
قالوف ثم ورش على توسط وطوؿ البدؿ (آَ َمنُوا)

َوإِ َذا َم ُّروا بِ ِه ْم يَػتَػغَ َام ُزو َف (ٖٓ)

قالوف ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ِ
ين (ٖٔ)
َوإِذَا انْػ َقلَبُوآ إِلَى~ أ َْهل ِه ُم انْػ َقلَبُوا فَك ِه َ
أىليه ُم انقلبوا  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [أىلي ِه ُم انقلبوا  :الباقوف]
[ أىل ِه ِم انقلبوا  :أبو عمرو ويعقوب] [ ُ
[فكهٌن  :حفص وأبو جعفر ] [ فاكهٌن  :الباقوف]

قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػرأ بكسػػر اؽبػػاء وضػػم اؼبػػيم (أىلِ ِهػ ُػم ) وأثبػػت ألفػػا بعػػد الفاء(فػػاكهٌن) وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن
ويعقوب
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم (أىلِ ِه ُم ) وقرأ حبذؼ اْللف بعد الفاء (فكهٌن)
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وكسر اؽباء واؼبيم (أ َْىلِ ِه ِم) وقرأ بإثبات الف بعد الفاء (فاكهٌن)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضػم اؼبػيم (أىلِ ِه ُػم ) وقػرأ بإثبػات الػف بعػد الفػاء (فػاكهٌن) وانػدرج معػو
ابن عامر وشعبة
ٍب حفص على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اْللف بعد الفاء (فكهٌن)
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل و كسر اؽباء واؼبيم (أ َْىلِ ِه ِم) وقرأ بإثبات ألف بعد الفاء (فاكهٌن)
ٍب الكسائي علػى توسػط اؼبنفصػل وضػم اؽبػاء واؼبػيم (أ َْىلِ ُه ُػم) وقػرأ بإثبػات ألػف بعػد الفػاء (فػاكهٌن) وانػدرج معػو خلػف
العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم (أىلِ ِه ُم ) وقرأ بإثبات ألف بعد الفاء (فاكهٌن)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وضم اؽباء واؼبيم (أ َْىلِ ُه ُم) وقرأ بإثبات ألف بعد الفاء (فاكهٌن)

ضالُّو َف (ٕٖ)
َوإِ َذا َرأ َْو ُه ْم قَالُوآ إِ َّف َه ُؤَِّل لَ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
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ٍب قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وسػػكوف مػػيم اعبمػػع وتوسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم
والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو ضبزة
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ِِ
ِ
ين (ٖٖ)
َوَمآ أ ُْرسلُوا َعلَْي ِه ْم َحافظ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو
ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم)
ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء ُب ُ

ٍب قػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وسػػكوف مػيم اعبمػػع وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػن عػػامر وعاصػػم والكسػػائي وخلػػف
العاشر
ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
(عليهم)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُب ُ
َّ ِ
ض َح ُكو َف (ٖٗ)
ين آ ََمنُوا ِم َن الْ ُك َّفا ِر يَ ْ
فَالْيَػ ْو َـ الذ َ
قالوف
ٍب ورش على قصر البدؿ (آمنوا) وقلل (الكفار)
ٍب أبو عمرو أماؿ (الكفار) واندرج معو دوري الكسائي
ٍب ورش وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ (آَ َمنُوا)
َعلَى ْاَِرآئِ ِ
ك يَػ ْنظُُرو َف (ٖ٘)
َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب ( ْاْلَرآئِ ِ
ك)
َ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب ( ْاْلَرآئِ ِ
ك)
َ

ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وعلى التحقيق ُب ( ْاْلَرآئِ ِ
ك)
َ

ار َما َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف ()ٖٙ
َه ْل ثػُ ّْو َ
ب الْ ُك َّف ُ

ب) واندرج معو ضبزة والكسائي
قالوف ثم ىشاـ أدغم َلـ ىل ُب الثاء َ
(ى ْل ثػُ ّْو َ
سورة اَنشقاؽ
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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ت (ٔ )
إِذَا َّ
ش َّق ْ
الس َمآءُ انْ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ت (ٕ )
ت لَِربّْػ َها َو ُح َّق ْ
َوأ َِذنَ ْ
قالوف
َّت (ٖ)
ض ُمد ْ
َوإِ َذا ْاِ َْر ُ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ت (ٗ )
ت َما فِ َيها َوتَ َخلَّ ْ
َوأَلْ َق ْ
قالوف
ت (٘ )
ت لَِربّْػ َها َو ُح َّق ْ
َوأ َِذنَ ْ
قالوف
اَنْسا ُف إِنَّ َ ِ
ك َك ْد ًحا فَ ُم ًَلقِ ِيه ()ٙ
ح إِلَى َربّْ َ
ك َكاد ٌ
يَآ أَيػُّ َها ِْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
ِ
ك َك ْد ًحا)
)و(ربّْ َ
ٍب السوسي باإلدغاـ الكاؼ بالكاؼ ُب (إِن َ
َّك َكاد ٌح َ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(اَلنساف) وُب ( َك ِاد ُح ِف اِ َىل)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت على (اإلنساف)
ٍب خلف بالسكت على (اإلنساف) وعلى الساكن اؼبفصوؿ ( َك ِاد ٌح إِ َىل)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل والتحقيق ُب (اإلنساف) وُب الساكن الفصوؿ ( َك ِاد ٌح إِ َىل)
فَأ ََّما َم ْن أُوتِ َي كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه ()ٚ
قالوف
(من اُ ِوٌب) مع (ٖ) البدؿ ُب (أ ِ
ُوٌبَ)
ٍب ورش بالنقل ُب َ ُ َ
(م ْن أ ِ
ُوٌبَ)
ٍب خلف بالسكت ُب الساكن اؼبفصوؿ َ
ؼ يحاس ِ
سابًا يَ ِس ًيرا ()ٛ
س ْو َ ُ َ َ ُ
َحَ
فَ َ
قالوف ثم ورش برتقيق الراء (يَ ِس ًًنا)
ٍب خلف بال غنة ِ
(ح َسابًا يَ ِس ًًنا)
ِ
ِِ
ورا ()ٜ
َ إِلَى~ أ َْهله َم ْس ُر ً
َويَػ ْنػ َقل ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َوأ ََّما َم ْن أُوتِ َي كِتَابَهُ َوَرآ َء ظَ ْه ِرِ (ٓٔ)
قالوف على توسط اؼبتصل
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(من اُ ِوٌب) مع (ٖ) البدؿ ُب (أ ِ
ُوٌبَ)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب َ ُ َ
(م ْن أ ِ
ُوٌبَ)
ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب الساكن اؼبفصوؿ َ

ورا (ٔٔ)
س ْو َ
ؼ يَ ْد ُعو ثػُبُ ً
فَ َ
قالوف

صلَى َس ِع ًيرا (ٕٔ)
َويَ ْ

صلَى  :الباقوف]
صلَّى  :نافع وابن كثًن وابن عامر والكسائي وغلظ ورش الالـ مع الفتح ورققها مع التقليل] [ويَ ْ
[ويُ َ

صلَى) واندرج معو ابن كثًن وابن عامر
(ويُ ْ
قالوف قرأ بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ َ

صلَى) على الفتح وتغليظ الالـ وترقيق راء (سعًنا)
(ويُ ْ
ٍب ورش قرأ بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ َ

صلَى) على التقليل وترقيق الالـ وترقيق الراء ُب (سعًنا)
(ويُ ْ
ٍب ورش قرأ بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ َ
صلَى) وأماؽبا
(ويُ ْ
ٍب الكسائي قرأ بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ َ

صلَى) واندرج معو عاصم وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو بفتح الياء وسكوف الصاد وزبفيف الالـ َ(يَ ْ
صلَى) واندرج معو خلف العاشر
صلَى) وأماؿ َ(يَ ْ
ٍب ضبزة بفتح الياء وسكوف الصاد وزبفيف الالـ َ(يَ ْ
ِ ِِ
ورا (ٖٔ)
إِنَّهُ َكا َف في أ َْهله~ َم ْس ُر ً
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ور (ٗٔ)
إِنَّهُ ظَ َّن أَ ْف ل ْ
َن يَ ُح َ

قالوف ٍب خلف بال غنة ُب (لَ ْن َوبُ َور)
بػلَى~ إِ َّف ربَّهُ َكا َف بِ ِه ب ِ
ص ًيرا (٘ٔ)
َ
َ
َ
قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء ُب (ب ِ
ص ًًنا) وعلى فتح (بلى)
َ
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء ُب (ب ِ
ص ًًنا) على التقليل ُب (بلى)
َ
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (بلى)

ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (بلى) واندرج معو خلف العاشر
فَ َآل أُق ِ
ْس ُم بِ َّ
الش َف ِق ()ٔٙ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم اؼبيم بالباء (أقسم بالشفق)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َواللَّْي ِل َوَما َو َس َق ()ٔٚ
قالوف
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ِ
س َق ()ٔٛ
َوالْ َق َم ِر إذَا اتَّ َ
قالوف

لَتَػ ْرَكبُ َّن طَبَػ ًقا َع ْن طَبَ ٍق ()ٜٔ

َب ِّ  :الباقوف]
َب  :ابن كثًن وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ لرتَك ُ ّ
[ لرتَك َ ّ

َب ) واندرج معو ورش وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
قالوف بضم الباء (لرتَك ُ ّ
َب) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ابن كثًن قرأ بفتح الباء (لَتَػ ْرَك َ َّ
فَ َما ل َُه ْم ََل يُػ ْؤِمنُو َف (ٕٓ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف) واندرج معو السوسي
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة و أبدؿ اؽبمزة واوا (يومنوف)

ئ َعلَْي ِه ُم الْ ُق ْرَآ ُف ََل يَ ْس ُج ُدو َف (ٕٔ)
َوإِ َذا قُ ِر َ

ػرو][علَْيػ ُه ُم الْ ُقػ ْػرآَ ُف  :ضبػػزة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف العاشػػر][ َعلَػ ْػي ِه ُم الْ ُقػ َػرا ُف :ابػػن كثػػًن][
[علَػ ْػي ِه ِم الْ ُقػ ْػرآَ ُف  :أبػػو عمػ َ
َ
ِ
ِ
ي  :أبو جعفر ابدؿ اؽبمزة ياء مفتوحة وصال  ،وياء ساكنة وقفا  ،ووقف ضبزة كأيب جعفر]
َعلَْيه ُم الْ ُق ْرآَ ُف :الباقوف][ قُر َ
قالوف قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب ( َعلَْي ِه ُم الْ ُق ْرآَ ُف)

ٍب ابن كثًن ونقل حركتها إىل ما قبلها وحذؼ اؽبمزة ( َعلَْي ِه ُم الْ ُقَرا ُف) وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب ( َعلَْي ِه ُم
ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم (علي ِه ِم ِِ ِِ القرآف)

(عليهم) واندرج معو الكسائي وصال وخلف العاشر
(عليه ُم القرآف) وقفا ووصال بضم اؽباء ُ
ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم ُ
وصال ويعقوب وقفا ووصال
ي ) ووقف عليها ضبزة كأيب جعفر
ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء مفتوحة وصال وساكنة وقفا (قُ ِر َّ
َّ ِ
ين َك َف ُروا يُ َك ّْذبُو َف (ٕٕ)
بَ ِل الذ َ
قالوف
وعو َف (ٖٕ)
َواللَّهُ أَ ْعلَ ُم بِ َما يُ ُ

قالوف ٍب السوسي أدغم (أ َْعلَ ُم ِدبَا)
فَػبَش ّْْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
يم (ٕٗ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب ورش بالنقل ُب (بِع َذ ِ
اب َف اَلِي ٍم) واندرج معو ضبزة بوجو
َ
ٍب خلف بالسكت ُب (بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم)
َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن أبو جعفر
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ات لَهم أَجر غَيػر ممنُ ٍ
إََِّل الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
وف (ٕ٘)
الصال َح ُ ْ ْ ٌ ْ ُ َ ْ
َ َ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع

َجٌر)
ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجٌر َغْيػُر)
َجٌر) وباإلخفاء للتنوين عند الغٌن (أ ْ
ٍب أبو جعفر بالصلة على قصرىا ُب ( َؽبُ ْم أ ْ
َجٌر)
ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجٌر)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َؽبُ ْم أ ْ

َجٌر) وترقيق الراء ُب ( َغْيػُر)
ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ُب (آَ َمنُوا) وطوؿ الصلة ُب( َؽبُ ْم أ ْ

السمآ ِء ذَ ِ
وج (ٔ)
ات الْبُػ ُر ِ
َو َّ َ

سورة البروج
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
والْيػوِـ الْمو ُع ِ
ود (ٕ)
َ َْ َْ
قالوف
ِ
اه ٍد وم ْشه ٍ
ود (ٖ)
َو َش َ َ ُ
اى ٍد وم ْشه ٍ
ِ
ود)
قالوف ٍب خلف بال غنة ( َو َش َ َ ُ
قُتِل أَصحاب ْاْلُخد ِ
ود (ٗ)
َ ْ َ ُ ُْ
ود) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب ضبزة وقف بالسكت ُب ( ْاْلُخد ِ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ( ْاَلُخد ِ
ود)
ُْ
ُْ
ات الْوقُ ِ
النَّا ِر َذ ِ
ود (٘)
َ
قالوف

ٍب ورش قلل (النار)
ٍب أبو عمرو أماؿ (النار) واندرج معو دوري الكسائي
ود ()ٙ
إِ ْذ ُى ْم َعلَْيػ َها قُػ ُع ٌ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ ِِ
ين ُش ُهو ٌد ()ٚ
َو ُه ْم َعلَى َما يَػ ْف َعلُو َف بال ُْم ْؤمن َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (باؼبومنٌن) واندرج معو السوسي
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (باؼبومنٌن)
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وما نَػ َقموا ِم ْنػهم إَِّّل أَ ْف يػ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِه الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
يد ()ٛ
َ
َ
ُ
ََ ُ ُ ْ

قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو ويعقوب
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وابدؿ اؽبمزة واوا (أَ ْف يػُ ْوِمنُوا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل) وبال غنة ُب (أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا)
ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل) وبغنة ُب (أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا)
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل) واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة على قصرىا ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل) وابدؿ اؽبمزة واوا (أَ ْف يػُ ْوِمنُوا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط الصلة ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل) وابدؿ اؽبمزة واوا (أَ ْف يػُ ْوِمنُوا)
ٍب خلف بالسكت على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ( ِمْنػ ُه ْم إَِّآل) وبال غنة ُب (أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا)
السماو ِ
ات َو ْاِ َْر ِ
ض
الَّ ِذي لَهُ ُمل ُ
ْك َّ َ َ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
َواللَّهُ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد ()ٜ
قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش على توسط وطوؿ اللٌن (شيء)

ٍب ضبزة بالسكت على(شيء)
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
اب الْ َح ِر ِيق (ٓٔ)
َّم َول َُه ْم َع َذ ُ
َم يَػتُوبُوا فَػلَ ُه ْم َع َذ ُ
ين َوال ُْم ْؤمنَات ثُ َّم ل ْ
ين فَػتَػنُوا ال ُْم ْؤمن َ
إِ َّف الذ َ
اب َج َهن َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش وأبدؿ اؽبمزة ُب (اؼبومنٌن واؼبومنات)
ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة ُب (اؼبومنٌن واؼبومنات)

ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ُب (اؼبومنٌن واؼبومنات) وأدغم التاء بالثاء (والْمؤِمنَ ِ
ات ٍُبَّ)
َ ُْ
ِ
َّ ِ
ِ
الصالِح ِ
ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبِ ُير (ٔٔ)
ات ل َُه ْم َجن ٌ
ار ذَلِ َ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا َّ َ
َّات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاَِنْػ َه ُ
إِ َّف الذ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على قصر البدؿ (آمنوا) وبالنقل ُب (اَلَنْػ َه ُار)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلَنْػ َه ُار)

ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا) وبالنقل ُب (اَلَنْػ َه ُار)
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ش ِدي ٌد (ٕٔ)
ك لَ َ
ْش َربّْ َ
إِ َّف بَي َ

قالوف

ِ
ئ َويُِعي ُد (ٖٔ)
إِنَّهُ ُه َو يُػ ْبد ُ

قالوف ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء (إِنَّوُ ُى َو)

ود (ٗٔ)
ور ال َْو ُد ُ
َو ُه َو الْغَ ُف ُ

وىو  :الباقوف]
[ ْ
وىو  :قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر] [ ُ

(وىو) واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر
قالوف قرأ بسكوف اؽباء ْ

(وىو) واندرج معو الباقوف
ٍب ورش بضم اؽباء ُ

ود ذُو)
وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الداؿ بالذاؿ (الْ َوُد ُ
ذُو ال َْع ْر ِ
ش ال َْم ِجي ُد (٘ٔ)
ِ
آّيد  :الباقوف]
[آّيد  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [ ُ
قالوف ووقف بالروـ بالضم أو وصال

ِ
(آّيد ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة قرأ وصال بالكسر وكذا بالروـ بالكسرة
فَػ َّع ٌ
اؿ لِ َما يُ ِري ُد ()ٔٙ
قالوف
هل أَتَ َ ِ
يث الْجنُ ِ
ود ()ٔٚ
اؾ َحد ُ ُ
َْ
قالوف
اؾ) وأماؿ (أتاؾ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة على التحقيق ُب ( َى ْل أَتَ َ

اؾ) وعلى الفتح ُب (أتاؾ)
ٍب ورش بالنقل ُب ( َى َل اَتَ َ

اؾ) وعلى التقليل ُب (أتاؾ)
ٍب ورش بالنقل ُب ( َى َل اَتَ َ

اؾ) مع اإلمالة ُب (أتاؾ)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َى ْل أَتَ َ
ود ()ٔٛ
فِ ْر َع ْو َف َوثَ ُم َ
قالوف
َّ ِ
ين َك َف ُروا فِي تَ ْك ِذ ٍ
يَ ()ٜٔ
بَ ِل الذ َ
قالوف
َ (ٕٓ)
َواللَّهُ ِم ْن َوَرائِ ِه ْم ُم ِحي ٌ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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بَ ْل ُه َو قُػ ْرَآ ٌف َم ِجي ٌد (ٕٔ)

[ قراف  :ابن كثًن ] [ قرآف  :الباقوف ]
قالوف ٍب ابن كثًن نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وأسقطها (قُػَرا ٌف)
فِي لَو ٍح مح ُف ٍ
وظ (ٕٕ)
ْ َْ
ٍ
ؿبفوظ  :باػبفض  :الباقوف]
[ ؿبفو ٌظ  :بالرفع  :نافع ] [
قالوف بالرفع وصال وبالسكوف وبالروـ للضمة وقفا واندرج معو ورش
ٍب ابن كثًن باػبفض وصال وبالروـ للكسرة وقفا واندرج معو الباقوف
سورة اليارؽ
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

الس َمآ ِء َواليَّا ِر ِؽ (ٔ)
َو َّ

قالوف على توسط اؼبتصل ثم ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة

اؾ َما اليَّا ِر ُؽ (ٕ)
َوَمآ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وحفص
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب (أدراؾ) واندرج معو ابن ذكواف بوجو اإلمالة وشعبة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش بالتقليل ُب (أدراؾ) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (أدراؾ) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ِ
َ (ٖ )
الن ْ
َّج ُم الثَّاق ُ
قالوف
إِ ْف ُك ُّل نَػ ْف ٍ
ظ (ٗ )
س ل ََّما َعلَْيػ َها َح ِاف ٌ
الشاطبية ُب سورة ىود  :وخف (وإف كالِّ ) إىل صفوه دَل
وفيها وُب ياسٌن والطارؽ العلى
وُب زخرؼ ُب نص لسن خبلفو

يشدد (ؼبا) كامل نص فاعتال
ّ

[ وإف كل نفس لَ َّما  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر ] [ إ ْف كل نفس ؼبا  :الباقوف]
َ
قالوف قرأ بتخفيف الالـ (ؼبا) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
َ
ٍب ابن عامر قرأ (ؼبا) بالتشديد واندرج معو عاصم وضبزة وأبو جعفر
ّ
فَػ ْليَػ ْنظُ ِر ِْ
سا ُف ِم َّم ُخ ِل َق (٘)
اَنْ َ
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قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ِ
)اَلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ُخلِ َق ِم ْن َمآ ٍء َدافِ ٍق ()ٙ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َّرآئِ ِ
الصل ِ
َ () ٚ
ج ِم ْن بَػ ْي ِن ُّ
يَ ْخ ُر ُ
َْ َوالتػ َ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ضبزة وقف على (والتػَّرآئِ ِ
ب) بالتسهيل مع اؼبد والقصر
َ َ
إِنَّهُ َعلَى رج ِع ِه لَ َق ِ
اد ٌر ()ٛ
َْ
قالوف ثم ورش رقق راء (لقادر) وصال
الس َرآئُِر ()ٜ
يَػ ْو َـ تُػ ْبػلَى َّ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ورقق راء (السرائر) وصال
السَرائُِر) بالتسهيل مع اؼبد والقصر
ٍب ضبزة وقف على ( َّ
فَما لَهُ ِمن قُػ َّوةٍ وََل نَ ِ
اص ٍر (ٓٔ)
ْ
َ
َ
قالوف ثم خلف بال غنة (قُػ َّوةٍ َوََل)
السمآ ِء ذَ ِ
الر ْج ِع (ٔٔ)
ات َّ
َو َّ َ

قالوف على توسط اؼبتصل ثم ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ض ذَ ِ
َو ْاِ َْر ِ
الص ْد ِع (ٕٔ)
ات َّ
قالوف
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)
ص ٌل (ٖٔ)
إِنَّهُ لَ َق ْو ٌؿ فَ ْ

قالوف

َوَما ُه َو بِال َْه ْزِؿ (ٗٔ)
قالوف

إِنػَّ ُه ْم يَ ِكي ُدو َف َك ْي ًدا (٘ٔ)

قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َوأَكِي ُد َك ْي ًدا ()ٔٙ
قالوف
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ِ
ين أ َْم ِهل ُْه ْم ُرَويْ ًدا ()ٔٚ
فَ َم ّْه ِل الْ َكاف ِر َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ِ
ين)
ٍب ورش قلل (الْ َكاف ِر َ
ِ
ين) واندرج معو دوري الكسائي ورويس
ٍب أبو عمرو أماؿ (الْ َكاف ِر َ

ك ْاَِ ْعلَى (ٔ)
اس َم َربّْ َ
َسبّْ ِح ْ

سورة اِعلى
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف ٍب ورش بالتقليل مع النقل ُب (اَلَعلى) ٍب البصري بالتحقيق والتقليل ُب (اْلعلى)

ٍب ضبزة باإلمالة ُب (اْلعلى) ووقف عليها بالنقل والسكت
ٍب الكسائي باإلمالة ُب (اْلعلى) والتحقيق واندرج معو خلف العاشر
َّ ِ
س َّوى (ٕ)
الذي َخلَ َق فَ َ
قالوف ثم ورش بالتقليل ُب (فسوى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (فسوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َّ ِ
َّر فَػ َه َدى (ٖ)
َوالذي قَد َ
[ قَ َد َر  :الكسائي ] [ قَدَّر  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش قلل (فهدى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (فهدى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي قرأ بتخفيف الداؿ (قَ َد َر) وأماؿ (فهدى)
َّ ِ
ج ال َْم ْر َعى (ٗ)
َوالذي~ أَ ْخ َر َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل وقلل (اؼبرعى)
ٍب قالوف بتوسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري بتوسط اؼبنفصل وقلل (اؼبرعى)
ٍب الكسائي بتوسط اؼبنفصل وأماؿ (اؼبرعى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (اؼبرعى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل و أماؿ (اؼبرعى)
َح َوى (٘)
فَ َج َعلَهُ غُثَآ ًء أ ْ
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قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب البصري على توسط اؼبتصل بالتقليل ُب (أحوى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ ُب (أحوى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبالتقليل ُب (أحوى) وبالنقل على (غُثَآءَ َف اَ ْح َوى)

َح َوى) بالنقل والتحقيق وأماؿ ُب (أحوى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف على (غُثَآءً أ ْ

َح َوى) مع اإلمالة ُب (أحوى)
ٍب خلف بالسكت على (غُثَآءً أ ْ

سى ()ٙ
َسنُػ ْق ِرئُ َ
ك فَ ًَل تَػ ْن َ
قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (تنسى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (تنسى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ووقف على (سنقرئك) بالتسهيل واإلبداؿ
ْج ْه َر َوَما يَ ْخ َفى ()ٚ
إََِّل َما َشآ َء اللَّهُ إِنَّهُ يَػ ْعلَ ُم ال َ

قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل وقلل (ىبفى)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل (شآء) وبالتقليل (ىبفى)
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (شآء)
ٍب خلف العاشر أماؿ (شآء) على توسط اؼبتصل وأماؿ (ىبفى)
ٍب ضبزة أماؿ (شآء) على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (ىبفى)
س ُر َؾ لِلْيُ ْس َرى ()ٛ
َونُػيَ ّْ
[ لليُ ُسرى  :أبو جعفر ] [ لليُ ْسرى  :الباقوف]
قالوف بسكوف السٌن (لليُ ْسرى)

ٍب أبو عمرو أماؿ (لليُ ْسرى ) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب أبو جعفر قرأ بضم السٌن (لليُ ُسرى)
ٍب ورش رقق راء (ونُ ِ
يسُرؾ ) وقلل (لليُ ْسرى)
فَ َذ ّْكر إِ ْف نَػ َفع ِ
ت ّْ
الذ ْك َرى ()ٜ
َ
ْ

قالوف

ٍب بصري أماؿ (الذكرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش بالنقل ُب (فَ َذ ّْك ِر اِ ْف) وقلل (الذكرى)
ٍب خلف بالسكت ُب (فَ َذ ّْك ْر إ ْف) وأماؿ (الذكرى)

شى (ٓٔ)
َسيَ َّذ َّك ُر َم ْن يَ ْخ َ
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قالوف
ٍب ورش قلل (ىبشى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب خالد أماؿ (ىبشى) واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف بال غنة (من ىبشى) وأماؿ (ىبشى)
َويَػتَ َجنَّبُػ َها ْاَِ ْش َقى (ٔٔ)
قالوف

ٍب ورش بالنقل والتقليل ُب (اَلَشقى)
ٍب البصري بالتحقيق والتقليل ُب (اْلشقى)
ٍب ضبزة وقف بالنقل والسكت مع اإلمالة ُب (اْلشقى) ُب اغبالتٌن
ٍب الكسائي أماؿ على التحقيق ُب (اْلشقى) واندرج معو خلف العاشر
ِ
َّار الْ ُكْبػَرى (ٕٔ)
الَّذي يَ ْ
صلَى الن َ
قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب (الكِبى) ثم أبو عمرو أماؿ ُب (الكِبى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
وت فِ َيها َوََل يَ ْحيَا (ٖٔ)
ثُ َّم ََل يَ ُم ُ
قالوف ٍب ورش قلل (وبيا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (وبيا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
قَ ْد أَفْػلَ َح َم ْن تَػ َزَّكى (ٗٔ)
قالوف

ٍب البصري قلل (تزكى)
ٍب ضبزة على التحقيق ُب (ق ْد أفلح) وأماؿ (تزكى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(قد اَفلح) وقلل (تزكى)
ٍب ورش بالنقل ُب َ

ٍب خلف بالسكت ُب (ق ْد أفلح)
ِ
صلَّى (٘ٔ)
َوذَ َك َر ْ
اس َم َربّْه فَ َ
قالوف

ٍب ورش قلل (فصلى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (فصلى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
ْحيَا َة ُّ
الدنْػيَا ()ٔٙ
بَ ْل تُػ ْؤث ُرو َف ال َ
[يػػؤثروف :أبػػو عمػػرو وَل ىبفػػى اإلبػػداؿ للسوسػػي] [تػػؤثروف :البػػاقوف واإلبػػداؿ لػػورش وأيب جعفػػر ووقفػػا غبمػػزة ظػػاىر] [
بتُّؤثروف  :أدغم ىشاـ وضبزة والكسائي]
قالوف واندرج معو ابن كثًن وابن ذكواف وعاصم ويعقوب
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ٍب خلف العاشر باإلظهار ُب (بَ ْل تُػ ْؤثُِرو َف) وأماؿ (الدنيا)

ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (توثروف) وفتح (الدنيا) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (توثروف) وبالتقليل ُب (الدنيا)
ٍب دوري قرأ بياء الغيبة (يؤثروف) وقلل (الدنيا)
ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة (يوثروف) وقرأ بياء الغيبة (يؤثروف) وقلل (الدنيا)
ٍب ىشاـ أدغم الالـ بالتاء (بل تؤثروف) وفتح (الدنيا)
ٍب ضبزة أدغم الالـ بالتاء (بل تؤثروف) وأماؿ (الدنيا) واندرج معو الكسائي
و ْاّل ِ
َخ َرةُ َخ ْيػ ٌر َوأَبْػ َقى ()ٔٚ
َ
قالوف واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ٍب البصري قلل (وأبقى)
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اآلخرة) وأماؿ (وأبقى) ووقف بالتحقيق ُب (وأبقى) والتسهيل (وأبقى)
ٍب الكسائي بالتحقيق ُب (اآلخرة) وأماؿ (وأبقى) واندرج معو خلف العاشر
(و ْاآلَ ِخَرةُ) وترقيق راء (اآلخرة) و(خًن) وقلل (وأبقى)
ٍب ورش ورقق راء (خًن) مع (ٖ) البدؿ َ
ٍب خلف بالسكت ُب (واآلخرة) وبال غنة ُب (خًن َو) وأماؿ (وأبقى) ووقف بالتحقيق ُب (وأبقى) والتسهيل (وأبقى)

ٍب خالد بالسكت ُب (واآلخرة) وبغنة ُب (خًن َو) وأماؿ (وأبقى) ووقف بالتحقيق ُب (وأبقى) والتسهيل (وأبقى)
ِ
الصح ِ
ف ْاُِولَى ()ٔٛ
إِ َّف َه َذا لَفي ُّ ُ
قالوف
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَوىل) والتقليل مع (ٖ) البدؿ
ٍب بصري بالتقليل ُب (اْلوىل)
ٍب ضبزة وقف بالنقل والسكت على (اْلوىل) مع اإلمالة فيو
ٍب الكسائي أماؿ (اْلوىل) واندرج معو خلف العاشر
ِ ِ ِ
وسى ()ٜٔ
ُ
يم َوُم َ
ص ُحف إبْػ َراه َ
قالوف اندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش قلل (موسى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (موسى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

يث الْغَ ِ
اشيَ ِة (ٔ)
َه ْل أَتَ َ
اؾ َح ِد ُ

سورة الغاشية
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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قالوف
اؾ) وأماؿ (أتاؾ) واندرج معو خلف العاشر
(ى ْل أَتَ َ
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب َ
ٍب الكسائي أماؿ (أتاؾ) و(الغاشية) وقفا

(ىل اَتاؾ) على فتح (أتاؾ) ٍب على التقليل ُب (أتاؾ)
ٍب ورش بالنقل ُب َ

اؾ) وأماؿ (أتاؾ)
(ى ْل أَتَ َ
ٍب خلف بالسكت ُب َ
وجوٌ يػومئِ ٍذ َخ ِ
اش َعةٌ (ٕ)
ُ ُ َْ َ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (خاشعة) وقفا خبلف عنو
ٍب أبو جعفر أخفى التنوين عند اػباء (يػومئِ ٍذ خ ِ
اش َعةٌ)
َْ َ َ
(و ُجوهٌ يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ٍب خلف أدغم بال غنة التنوين عند الياء ُ
َع ِاملَةٌ نَ ِ
اصبَةٌ (ٖ)
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (ناصبة) وقفا
صلَى نَ ًارا َحا ِميَةً (ٗ)
تَ ْ
صلى  :الباقوف ]
صلى  :أبو عمرو وشعبة ويعقوب ] [ تَ ْ
[ تُ ْ
قالوف

ثم ورش قلل (تَصلى) الوجو الثاين
صلى) واندرج معو خلف العاشر
ثم ضبزة أماؿ (تَ ْ
ثم الكسائي أماؿ (تَصلى) ووقفا (حامية)
ثم البصري قرأ بضم التاء (تُصلى) واندرج معو شعبة ويعقوب
تُ ْس َقى ِم ْن َع ْي ٍن آَنِيَ ٍة (٘)
قالوف واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن ذكواف وعاصم وابو جعفر ويعقوب
ٍب ىشاـ أماؿ اؽبمزة واْللف من (ءانية)
ٍب ورش (ٗ) أوجو  :فتح تُسقى مع قصر (أنية) ومدىا ( )ٙحركات ومع التقليل ُب (تسقى) التوسط ُب (آنية) وطوؽبا
وبالنقل ُب ( َع ْ ِ
ٌن َف آَنِيَ ٍة)
ٍب ضبزة أماؿ (تُسقى) ووقف على ( َع ْ ٍ
ٌن آَنِيَ ٍة) بالنقل والتحقيق واندرج معو خلف العاشر بوجو التحقيق
(ع ْ ٍ
ٌن آَنِيَ ٍة)
ٍب خلف بالسكت ُب َ
ٍب الكسائي أماؿ (تُسقى) وأماؿ الياء واؽباء وقفا(ءانية)
ض ِري ٍع ()ٙ
اـ إََِّل ِم ْن َ
س ل َُه ْم طَ َع ٌ
ل َْي َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
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ٍب ورش بالنقل ُب (طَ َع ُاـ ِف اََِّل)

ٍب خلف بالسكت ُب (طَ َع ٌاـ إََِّل)

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
وع ()ٚ
ََل يُ ْس ِم ُن َوََل يُػغْنِي ِم ْن ُج ٍ
قالوف
وجوٌ يػومئِ ٍذ نَ ِ
اع َمةٌ ()ٛ
ُ ُ َْ َ
قالوف
ٍب الكسائي أماؿ (ناعمة) وقفا

(و ُجوهٌ يػَ ْوَمئِ ٍذ)
ٍب خلف بال غنة ُب التنزين مع الياء ُ
لِس ْعيِها ر ِ
اضيَةٌ ()ٜ
َ َ َ
قالوف ثم الكسائي أماؿ (راضية) وقفا
فِي َجن ٍَّة َعالِيَ ٍة (ٓٔ)
قالوف ثم الكسائي أماؿ (عالية) وقفا
ََل تَ ْس َم ُع فِ َيها ََل ِغيَةً (ٔٔ)
[ َل تُسمع فيها  :نافع ] [ َل يُسمع فيها  :ابن كثًن وأبو عمرو ورويس ] [ َل تَسمع فيها  :الباقوف]
قالوف قرأ بضم التاء اؼبضمومة (تُ ْس َم ُع) واندرج معو ورش

ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة اؼبضمومة (يُ ْس َم ُع ) واندرج معو أبو عمرو ورويس

ٍب ىشاـ قرأ بتاء اػبطاب اؼبفتوحة (َل تَسمع) ٍب الكسائي قرأ بتاء اػبطاب اؼبفتوحة (َل تَسمع) وأماؿ (َلغية)
فِ َيها َع ْي ٌن َجا ِريَةٌ (ٕٔ)
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (جارية) وقفا
وعةٌ (ٖٔ)
فِ َيها ُس ُرٌر َم ْرفُ َ
قالوف
ٍب الكسائي أماؿ (مرفوعة) وقفا خبلف عنو
وعةٌ (ٗٔ)
اب َم ْو ُ
ض َ
َوأَ ْك َو ٌ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (موضوعة) وقفا خبلف عنو
ص ُفوفَةٌ (٘ٔ)
َونَ َما ِر ُؽ َم ْ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (مصفوفة) وقفا
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َوَزَرابِ ُّي َم ْبثُوثَةٌ ()ٔٙ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ (مبثوثة) وقفا

أَفَ ًَل يَػ ْنظُُرو َف إِلَى ِْ
ت ()ٔٚ
ف ُخلِ َق ْ
اَبِ ِل َك ْي َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلبل) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلبل)

ت ()ٔٛ
َوإِلَى َّ
ف ُرفِ َع ْ
الس َمآ ِء َك ْي َ

قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ف نُ ِ
وإِلَى ال ِ
ْجبَ ِ
ت ()ٜٔ
صبَ ْ
اؿ َك ْي َ
َ
قالوف
َوإِلَى ْاِ َْر ِ
ت (ٕٓ)
ف ُس ِي َح ْ
ض َك ْي َ
قالوف
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض)

(اْل َْر ِ
ض)
ٍب ضبزة بالسكت ُب ْ
ت ُم َذ ّْك ٌر (ٕٔ)
فَ َذ ّْك ْر إِنَّ َمآ أَنْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب (فَ َذ ّْك ْر إَِّمبَا)
ٍب ورش بالنقل على (فَ َذ ّْك ْر إَِّمبَا) ورقق راء (مذكر) وصال
ٍب خلف بالسكت ُب (فَ َذ ّْك ْر إَِّمبَا)
ِ
س ْي ِي ٍر (ٕٕ)
َس َ
لْ
ت َعلَْي ِه ْم ب ُم َ
ػيهم  :ضبػػزة ويعقػػوب ] [ علػػي ِهم  :البػػاقوف] [ دبسػػيطر  :ىشػػاـ ][ دبصػػيطر  :بإمشػػاـ الصػػاد زايػػا غبمػػزة خبلػػف عػػن
[ علػ ُ
خالد ] [ دبصيطر  :الباقوف]
قالوف قرأ بالصاد (دبصيطر) واندرج معو الباقوف وبوجو ػبالد
ٍب ىشاـ بالسٌن (دبسيطر)
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) بضم اؽباء وبإمشاـ الصاد زايا (دبصيطر)
ٍب ضبزة قرأ ُ

(عليهم) وبالصاد (دبصيطر)
ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُ

إََِّل َم ْن تَػ َولَّى َوَك َف َر (ٖٕ)

قالوف
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ٍب ورش بالتقليل ُب (توىل)
ٍب ضبزة أماؿ ُب (توىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
اب ْاَِ ْكبَػ َر (ٕٗ)
فَػيُػ َع ّْذبُهُ اللَّهُ ال َْع َذ َ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اْلكِب) واندرج معو ضبزة بوجو ٍب ضبزة وقف بالسكت ُب (اْلكِب)

إِ َّف إِل َْينآ إِيَابَػ ُه ْم (ٕ٘)

[ إيَّأّم  :أبو جعفر ] [ إيأّم  :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ بتشديد الياء (إِيَّابػَ ُه ْم)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ِ
ِ
سابَػ ُه ْم ()ٕٙ
ثُ َّم إ َّف َعلَْيػنَا ح َ
قالوف

َوالْ َف ْج ِر (ٔ)

سورة الفجر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ولَيَ ٍ
اؿ َع ْش ٍر (ٕ)
َ
قالوف

َو َّ
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر (ٖ)

ِ
الوتر :الباقوف]
[ والوتر  :ضبزة والكسائي وخلف العاشر ] [و َ
الوتر)
قالوف قرأ بفتح الواو (و َ

ٍب ضبزة قرأ بكسر الواو (والْ ِوتْ ِر) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

َواللَّْي ِل إِ َذا يَ ْس ِر (ٗ)

[يسري نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصال  ،وُب اغبالٌن ابن كثًن ويعقوب] [يسر  :الباقوف]

قالوف
(يس ِري) واندرج معو يعقوب
ثم ابن كثًن قرأ بالياء ُب اغبالٌن ْ
س ٌم لِ ِذي ِح ْج ٍر (٘)
َه ْل فِي ذَلِ َ
ك قَ َ
ِ
ك قَ َس ٌم)
قالوف ثم السوسي أدعم الكاؼ بالقاؼ (ذَل َ
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ك بِع ٍ
اد ()ٙ
َم تَػ َر َك ْي َ
ف فَػ َع َل َربُّ َ َ
أَل ْ

ك)
ف فَػ َع َل) والالـ بالراء (فَػ َع َل َربُّ َ
قالوف ٍب السوسي أدغم الفاء بالفاء ( َكْي َ
ات ال ِْعم ِ
إِرـ ذَ ِ
اد ()ٚ
ََ
َ
قالوف
تفخم الراء عبميع القراء ومعهم ورش ُب (إرـ)
َِّ
َم يُ ْخلَ ْق ِمثْػلُ َها فِي الْبِ ًَل ِد ()ٛ
التي ل ْ
قالوف
وثَم َ َّ ِ
الص ْخ َر بِال َْو ِاد ()ٜ
ين َجابُوا َّ
ود الذ َ
َُ
[ بالوادي  :ورش بإثبات الياء وصال وُب اغبالٌن البزي ويعقوب وقنبل أثبتهػا وصػال واختلػف عنػو وقفػا فػروي عنػو إثباِتػا
وروي عنو حذفها] [ بالواد  :الباقوف]
قالوف
ٍب البزي أثبت الياء ُب اغباليت (بالوادي) واندرج معو يعقوب ووجو لقنبل
وفِر َعو َف ِذي ْاَِوتَ ِ
اد (ٓٔ)
ْ
َْ ْ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب (اَلَوتاد) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ضبزة وقف بالسكت ُب (اْلوتاد)
َّ ِ
ين طَغَ ْوا فِي الْبِ ًَل ِد (ٔٔ)
الذ َ
قالوف
ِ
اد (ٕٔ)
سَ
فَأَ ْكثَػ ُروا ف َيها الْ َف َ
قالوف
ط َع َذ ٍ
اب (ٖٔ)
ك َس ْو َ
ص َّ
َ َعلَْي ِه ْم َربُّ َ
فَ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عيهم) بضم اؽباء ومعو يعقوب
ٍب ضبزة قرأ ُ
ك لَبِال ِْمرص ِ
اد (ٗٔ)
إِ َّف َربَّ َ
ْ َ
قالوف
تفخم الراء عبميع القراء ومعهم ورش ُب (لباؼبرصاد)
فَأ ََّما ِْ
وؿ َربّْي ~ أَ ْك َرَم ِن (٘ٔ)
سا ُف إِذَا َما ابْػتَ ًَل ُ َربُّهُ فَأَ ْك َرَمهُ َونَػعَّ َمهُ فَػيَػ ُق ُ
اَنْ َ

ريب أكرمن  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ][ ريب~أكرمن  :الباقوف]
[ َ

[أكرمين :أثبتها وصال نافع وأبو جعفر وُب اغبالٌن البزي ويعقوب] [أكرمن  :الباقوف]
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(ريب أكػرمن) ووقػف حبػذؼ اليػاء وانػدرج معػو أبػو جعفػر وانػدرج معػو
قالوف قرأ بفتح اليػاء وُب الثانيػة أثبػت اليػاء وصػال َ
دوري أيب عمرو وقفا
ُب(ريب) وأثبت الياء وقفا ووصال(أكرمين)
ٍب البزي قرأ بفتح الياء
َ

ٍب يعقوب بسكوف الياء فتكوف مد منفصل على قصره (ريب~ أكرمين) وأثبت الياء وقفا ووصال(أكرمين)

(ريب) على التوسط ُب اؼبنفصل (ريب~ أكرمن) ووقف بالنوف ُب (أكرمن)
ٍب ىشاـ بسكوف الياء ْ

وؿ َرّْيب) ووصل ووقف بالنوف ُب (أكرمن)
ٍب السوسي قرأ بفتح الياء
ُب(ريب) وأدغم الالـ بالراء (فَػيَػ ُق ُ
َ

ٍب خػػالد بػػالتحقيق ُب (اإلنسػػاف) وأمػػاؿ (ابػػتاله) وبسػػكوف اليػػاء ُب (ريب) وعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل (ريب~ أكػػرمن) ووقػػف
بالنوف ُب (أكرمن)
(أكرمن) بالسكوف ُب النوف وقفا وُب الوصل
(ريب أكرمن)وقرأ
ْ
ٍب ورش فتح (ابتاله) وبالنقل ُب (اإلنساف) وفتح الياء ُب َ
أثبت الياء (أكرمين)
(ريب أكرمن) بالسكوف ُب النوف وقفا وُب الوصل أثبت
ٍب ورش بالتقليل ُب (ابتاله) وبالنقل ُب (اإلنساف) وفتح الياء ُب َ
الياء (أكرمين)
ٍب ضبػػزة بالسػػكت ُب (اإلنسػػاف) وأمػػاؿ (ابػػتاله) علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبسػػكوف اليػػاء ُب (ريب) (ريب~ أكػػرمن) ووقػػف
بالنوف ُب (أكرمن)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (ابتاله) واندرج معو خلف العاشر
وؿ َربّْي~ أ ََهانَ ِن ()ٔٙ
َوأ ََّمآ إِذَا َما ابْػتَ ًَل ُ فَػ َق َد َر َعلَْي ِه ِرْزقَهُ فَػيَػ ُق ُ
ريب أىانن  :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ][ ريب~أىانن  :الباقوف]
[ َ

[أىانين :أثبتها وصال نافع وأبو جعفر وُب اغبالٌن البزي ويعقوب] [أىانن  :الباقوف]

[ فَػ َقدَّر  :ابن عامر وأبو جعفر] [فَػ َق َدر  :الباقوف]
(ريب) ووقف حبذؼ الياء (أىانن) وإذا وصل أثبت الياء (أىانين) واندرج معو بوجو أيب عمرو
قالوف قرأ بفتح الياء َ
(ريب) وأثبت الياء وقفا ووصال ُب الثانية على قصر اؼبنفصل (ريب أىانين)
ثم يعقوب قرأ بسكوف الياء اْلوىل ْ
َّد َر)
(ريب) وشدد الداؿ ُب (فَػق َ
ثم أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء ُب َ

ثم البزي على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف الياء اْلوىل وأثبت الياء وقفا ووصال ُب الثانيػة (ريب أىػانين) مػع صػلة اؽبػاء ُب
(ابتاله) و(عليو)
(ريب) وبصلة اؽباء ُب (ابتاله) و(عليو) وقرأ حبذؼ اؽباء وقفا ووصال بسكوف النوف (أىانن)
ثم قنبل فتح الياء ُب َ

(ريب) ووقف حبذؼ الياء (أىانن) وإذا وصل حذؼ اليػاء (أىػانين) وىػو الوجػو الثػاين
ثم دوري أيب عمرو قرأ بفتح الياء َ
لو
وؿ َرّْيب) ووصل ووقف بالنوف ُب (أكرمن)
(ريب) وأدغم الالـ بالراء (فَػيَػ ُق ُ
ٍب السوسي قرأ بفتح الياء َ

(ريب) ووقف حبذؼ الياء ُب (أىانن) وأثبتها وصال
ثم قالوف على توسط اؼبنفصل وفتح الياء ُب َ
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(ريب) وحبذؼ الياء (أىانن) وقفا ووصال
ثم عاصم بسكوف الياء ُب ْ

(ريب) وحبذؼ الياء (أىانن) وقفػا ووصػال وقػرأ (فَػ َّق َػد َر) بالتشػديد ُب
ثم ابن عامر على توسط اؼبنفصل وسكن الياء ُب ْ

الداؿ

(ريب) وحذؼ الياء ُب (أىانن) مطلقا واندرج معو خلف العاشر
ثم الكسائي أماؿ (ابتاله) وسكن الياء ُب ْ

(ريب) ووقف حبذؼ الياء (أىانن) وإذا وصل أثبت الياء (أىانين)
ثم ورش على الفتح ُب (ابتاله) قرأ بفتح الياء َ
(ريب) ووقف حبذؼ الياء (أىانن) وإذا وصل أثبت الياء (أىانين) وبالتقليل ُب (ابتاله)
ثم ورش قرأ بفتح الياء َ
(ريب) وحبذؼ الياء (أىانن) وقفا ووصال
ثم ضبزة أماؿ (ابتاله) بسكوف الياء ُب ْ
َك ًَّل

قالوف

ِ
يم ()ٔٚ
بَل ََل تُ ْك ِرُمو َف الْيَت َ

[يكرمػػوف  :أبػػو عمػػرو ويعقػػوب] [تُكرمػػوف  :نػػافع وابػػن كثػػًن وابػػن عػػامر وعاصػػم وضبػػزة والكسػػائي وأبػػو جعفػػر وخلػػف
العاشر]
قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تُ ْك ِرُمو َف )

ٍب البصري قرأ بياء الغيبة (يُ ْك ِرُمو َف) واندرج معو يعقوب
َوََل تَ َحاضُّو َف َعلَى طَ َع ِاـ ال ِْم ْس ِكي ِن ()ٔٛ
رباضوف  :الباقوف]
وبضوف  :أبو عمرو ويعقوب] [وَل ّ
ربضوف  :نافع وابن كثًن وابن عامر] [وَل ّ
[وَل ّ

قالوف قرأ بتػاء اػبطػاب وبضػم اغبػاء وحػذؼ اْللػف وتشػديد الضػاد بضػمة (ربضػوف) وانػدرج معػو ورش وابػن كثػًن وابػن
عامر
ٍب بصري قرأ بياء الغيبة وضم اغباء وحذؼ اْللف بعدىا وشدد الضاد مضمومة (وبضوف) واندرج معو يعقوب
(ربَاضُّو َف) واندرج معو ضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف
ٍب عاصم قرأ بفتح اغباء بعدىا ألف وزبفيف الضاد مضمومة َ
العاشر

اث أَ ْك ًًل ل َِّما ()ٜٔ
ُّر َ
َوتَأْ ُكلُو َف التػ َ

[ويأكلوف  :أبو عمرو ويعقوب ][ وتأكلوف  :الباقوف]

قالوف قرأ بتاء اػبطاب (تَأْ ُكلُو َف) واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (تَا ُكلُو َف) واندرج معو أبو جعفر

ٍب دوري قرأ (يَأْ ُكلُو َف) واندرج معو يعقوب

ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (يَا ُكلُو َف)
اؿ ُحبِّا َج ِّما (ٕٓ)
َوتُ ِحبُّو َف ال َْم َ
[ ووببوف  :أبو عمرو ويعقوب ] [ ورببوف  :الباقوف]
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(وُِرببُّو َف) واندرج معو الباقوف إَل :
قالوف بالتاء للخطاب َ
(وُِوببُّو َف) واندرج معو يعقوب
ٍب بصري بياء الغيبة َ
َك ًَّل إِذَا ُد َّك ِ
ض َد ِّكا َد ِّكا (ٕٔ)
ت ْاِ َْر ُ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَرض) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)

ص ِّفا (ٕٕ)
ك َوال َْملَ ُ
َو َجآ َء َربُّ َ
ص ِّفا َ
ك َ
قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (جآء) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جآء)
ِ
ٍِ ِ
َّم
َوج َ
يء يَػ ْوَمئذ ب َج َهن َ
الشاطبية  :و(قيل) و(غيض) ٍب (جيء) يشمها
و(حيال) بإمشاـ و(سيق) كما رسا

لدى كسرىا ضما ر ٌ ِ
ْمال
جاؿ لتَك ُ

و(سيء) و (سيئت) كاف راويو أنبال

قالوف على توسط اؼبتصل ثم ورش على طوؿ اؼبتصل
ثم ىشاـ بإمشاـ (جيء) واندرج معو الكسائي ورويس على توسط اؼبتصل
ٍِ
اَنْسا ُف َوأَنَّى لَهُ ّْ
الذ ْك َرى (ٖٕ)
يَػ ْوَمئذ يَػتَ َذ َّك ُر ِْ َ
قالوف واندرج معو ابن كثًن واف عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
ثم السوسي فتح (أَن) وأماؿ (ال ّْذ ْكَرى)
ثم دوري أماؿ ّْ
ََن)
(الذ ْكَرى) وقلل (أ َّ

ثم الكسائي أماؽبما (الذكرى) و(أَن) واندرج معو خلف العاشر
ثم ورش بالنقل ُب (اإلنساف) وعلى الفتح ثم التقليل ُب (أَن) وقلل (الذكرى) وجها واحدا
ثم خلف بالسكت على (اإلنساف) واماؽبما (الذكرى) و(أَن) وبال غنة ُب (يػَ ْوَمئِ ٍذ يػَتَ َذ َّكُر)
ثم خالد بالسكت ُب (اإلنساف) وأماؽبما (الذكرى) و(أَن)
ثم خالد بالتحقيق ُب (اإلنساف) وأماؽبما (الذكرى) و(أَن)
ِ
ت لِ َحيَاتِي (ٕٗ)
يَػ ُق ُ
َّم ُ
وؿ يَا ل َْيتَني قَد ْ
قالوف
ٍِ
َح ٌد (ٕ٘)
فَػيَػ ْوَمئذ ََل يُػ َع ّْذ ُ
ب َع َذابَهُ~ أ َ
[َل يُ َّ
عذ َِب  :الكسائي ويعقوب ][ َل يُ ّْ
عذب  :الباقوف]

قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر الذاؿ اؼبشددة (يُ ّْ
عذب )
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ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر الذاؿ اؼبشددة (يُ ّْ
عذب )

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر الذاؿ اؼبشددة (يُ ّْ
عذب )

ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الذاؿ اؼبشددة (يػُ َع َذب)

ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الذاؿ اؼبشددة (يػُ َع َذب)
ِ
َح ٌد ()ٕٙ
َوََل يُوث ُق َوثَاقَهُ~ أ َ
[ َل يوثَق :الكسائي ويعقوب ] [وَل يوثِق :الباقوف]
قالوف على قصر اؼبنفصل وكسر الثاء (وَل يوثِق) واندرج معو ابن كثًن وابو عمرو وأبو جعفر
ثم قالوف على توسط اؼبنفصل وكسر الثاء (وَل يوثِق) واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم وخلف العاشر
ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل وكسر الثاء (وَل يوثِق) واندرج معو ضبزة
ثم الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الثاء ُب (يُوثَق)

ثم يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الثاء ُب (يُوثَق)
س ال ُْمي َْمئِنَّةُ ()ٕٚ
يَآ أَيػَّتُػ َها النَّػ ْف ُ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (اؼبطمئنة) وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل

ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقف بالتسهيل على (اؼبطمئنة)
ِِ
اضيةً مر ِ
ِ ِ
ضيَّةً ()ٕٛ
ْارجعي~ إِلَى َربّْك َر َ َ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (مرضية) وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
وتفخم الراء عبميع القراء ُب (ارجعي) ْلف الكسر عارض
فَا ْد ُخلِي فِي ِعب ِ
ادي ()ٕٜ
َ
قالوف
َوا ْد ُخلِي َجنَّتِي (ٖٓ)
قالوف

285

سورة البلد

(ّل أُق ِ
ْس ُم بِ َه َذا الْبَػلَ ِد) (البلد)ٔ:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

فالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب اؼبيم مع الباء(أُقْ ِس ُم َِّٔ َذا)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َل  :زائدة (أقسم) فعل مضارع وفاعلو  :مسترت يعود على اهلل سبحانو واعبملة مستأنفة ّٔ ،ذا :جار وؾبرور متعلق ب
(أقسم)البلد  :بدؿ من اسم اإلشارة
ت ِحلّّ بِ َه َذا الْبَػلَ ِد (البلد)ٕ:
َوأَنْ َ
قالوف
وأنت :الواو حالية أو اعرتاضية أنت  :مبتدأ حل :خِب ّٔذا :جار وؾبرور متعلق ب(حل)  .البلد  :بدؿ من اسم
اإلشارة واعبملة ُب ؿبل نصب حاؿ من (ىذا البلد) أو معرتضة َل ؿبل ؽبا من اإلعراب
َوَوالِ ٍد َوَما َولَ َد (البلد)ٖ:
قالوف ٍب خلف بال غنة ُب ( َوَوالِ ٍد َوَما)
ووالد  :الواو  :عاطفة أو حرؼ قسم والد  :معطوؼ على القسم السابق .وما :الواو  :عاطفة ما :اسم موصوؿ ُب
ؿبل اعبر معطوؼ على (والد) ولد :فعل ماض وفاعلو مسترت يعود على (والد) واعبملة صلة ؿ(ما)اؼبوصولة  ،والعائد
ؿبذوؼ تقديره  :وما ولده ذلك الوالد ( .
اَنسا َف فِي َكبَ ٍد (البلد)ٗ:
لَ َق ْد َخلَ ْقنَا َ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب ( ِ
اَلنساف) ثم ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
لقد :الالـ :موطئة للقسم  .قد :حرؼ ربقيق  .خلقنا اإلنساف :فعل ماض مبين على السكوف ونا ضمًن متصل ُب
ؿبل فاعل واإلنساف :مفعوؿ بو واعبملة جواب القسم َل ؿبل ؽبا من اإلعراب ُ .ب كبد :جار وؾبرور متعلف دبحذوؼ
حاؿ من (اإلنساف) أي :حاؿ كونو مكابد للمشاؽ .
أَيحسَ أَ ْف ل ِ
ِ
َح ٌد (البلد)٘:
َن يَػ ْقد َر َعلَْيه أ َ
ْ
َْ َ ُ
ب) كسر السٌن مستقبال ظبا رضاه ومل يلزـ قياسا مؤصال
الشاطبية ُب البقرة ْ :
و(وب َس ُ

كيحسب أد  ،واكسره فق
الدرة  :وميسرة افتح
َ

الطيبة  :ووبسب مستقبال بفتح سٌن كتبوا ُب نص ثبت
أوب ِسب  :الباقوف]
أوب َسب  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر] [ ْ
[ ْ
قالوف بكسر السٌن ُب (أ َ ِ
ب) واندرج معو أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
ْ
َوبس ُ
ٍب ابن كثًن بكسر السٌن ُب (أ َ ِ
ب) وبصلة (عليو)
ْ
َوبس ُ
ٍب ورش بكسر السٌن ُب (أ َ ِ
ب) ورقق راء (يقدر)
ْ
َوبس ُ
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ب) واندرج معو عاصم وخالد وأبو جعفر
ٍب ابن عامر بفتح السٌن (أ َْ
َوب َس ُ
ٍب خلف بال غنة ُب (لَ ْن يػَ ْق ِد َر ) وفتح السٌن .
التوجيو :أوبسب :اؽبمزة لالستفهاـ اإلنكاري .وبسب :فعل مضارع وفاعلو ضمًن يعود على (اإلنساف)واعبملة صبلة
إنشائية َل ؿبل ؽبا من اإلعراب  .أف :ـبففة من الثقيلة واظبها :ضمًن الشأف.لن :حرؼ نصب يقدر  :فعل مضارع
منصوب ب(لن) عليو :جار وؾبرور متعلق ب (يقدر)أحدؾ فاعل .واعبملة الفعلية ُب ؿبل الرفع ػبِب (أف) اؼبخففة.
وصبلة أف اؼبخففة ُب ؿبل النصب الساد مسد مفعومه (وبسب)

ت َماَلً لُبَداً (البلد)ٙ:
يَػ ُق ُ
وؿ أ َْهلَ ْك ُ

[ لُبَّدا  :أبو جعفر ] [لُبَدا  :الباقوف]
قالوف فتح الباء (لُبَدا)
ٍب أبو جعفر بتشديد الباء ُب (لُبَّداً)
يقوؿ :فعل مضارع وفاعلو مسترت يعود على(اإلنساف) وصبلة القوؿ ُب ؿبل النصب حاؿ من فاعل (وبسب) أو مستأنفة
 .أىلكت :فعل وفاعل ماَل :مفعوؿ بو لبدا :صفة ؿ(ماَل)واعبملة الفعلية ُب ؿبل نصب مقوؿ ؿ(يقوؿ)
َح ٌد (البلد)ٚ:
َم يَػ َرُ~ أ َ
َ أَ ْف ل ْ
سُ
أَيَ ْح َ

أوب ِسب  :الباقوف]
أوب َسب  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر] [ ْ
[ ْ
قالوف بكسر السٌن ُب (أ َ ِ
ب) وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب وابن كثًن وأبو عمرو
ْ
َوبس ُ
ِ
ب) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف بكسر السٌن ُب (أ َْ
َوبس ُ
ٍب ورش بكسر السٌن ُب (أ َ ِ
ب) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ْ
َوبس ُ
ب) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم
ٍب ابن عامر بفتح السٌن (أ َْ
َوب َس ُ
ب) وعلى الطوؿ باؼبنفصل
ٍب ضبزة بفتح السٌن (أ َْ
َوب َس ُ
ب) وعلى القصر باؼبنفصل
ٍب أبو جعفر بفتح السٌن ُب (أ َْ
َوب َس ُ
أوبسب :اؽبمزة لالستفهاـ اإلنكاري .وبسب :فعل مضارع وفاعلو ضمًن يعود على (اإلنساف)واعبملة صبلة إنشائية َل
ؿبل ؽبا من اإلعراب  .أف :ـبففة من الثقيلة واظبها :ضمًن الشأف مل :حرؼ جزـ يره :فعل مضارع ؾبزوـ ب(مل) واؽباء
 :ضمًن مفعوؿ بو ْلف رأى بصرية أحد :فاعل لًنى واعبملة الفعلية ُب ؿبل الرفع خِب ؿ(أف) اؼبخففة وصبلة (أف)
اؼبخففة ُب ؿبل النصب سادة مسد مفعومه (وبسب)
َم نَ ْج َع ْل لَهُ َع ْيػنَػ ْي ِن (البلد)ٛ:
أَل ْ

قالوف
أمل :اؽبمزة لالستفهاـ اَلستنكاري .مل :حرؼ حزـ  .قبعل:فعل مضارع ؾبزوـ ب(مل) لو :جار وؾبرور متعلق ب(قبعل)
ْلنو دبعىن لبلق .عينٌن :مفعوؿ بو واعبملة صبلة إنشائية َل ؿبل ؽبا من اإلعراب
ِ
ساناً َو َش َفتَػ ْي ِن (البلد)ٜ:
َول َ
قالوف ٍب خلف بال غنة (ولِساناً و َش َفتَػ ْ ِ
ٌن)
َ َ َ
معطوفاف على عينٌن.
َّج َديْ ِن (البلد)ٔٓ:
َو َه َديْػنَا ُ الن ْ
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قالوف
الواو :عاطفة (ىديناه :فعل وفاعل ومفعوؿ أوؿ .النجدين  :مفعوؿ ثاف لو أو منصوب بنزع اػبافض واعبملة معطوفة
على صبلة قولو (أمل قبعل) ْلف اَلستفهاـ بو تقريري فيكوف دبعىن  :وجعلنا لو عينٌن.
فًَل اقػْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ (البلد)ٔٔ:

قالوف ثم الكسائي أماؿ (العقبة) وقفا
فال :الفاء عاطفةَ.ل :نافية دبعىن ما.اقتحم :فعل ماض وفاعل مسترت يعود على (اإلنساف) القائل  ،واعبملة معطوفة
على (ىديناه) أي :وىديناه النجدين فما اقتحم العقبة ،العقبة :مفعوؿ بو وقيل َل :دعائية دعا عليو أف َل يفعل خًنا
وىذا ارجح اْلقواؿ اعبارية ىنا وقيل َل :ربضيضية واْلصل :فأَل اقتحم العقبة ٍب ُحذفت اؽبمزة للتخفيف وىذا القوؿ
ضعيف وإف كاف واضح اؼبعىن كما مر.

اؾ َما ال َْع َقبَةُ (البلد)ٕٔ:
َوَما~ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو وجو َلبن ذكواف
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ ) واندرج معو وجو َلبن ذكواف وشعبة وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ) ووقفا أماؿ (العقبة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وباإلمالة ُب (أدراؾ)
وما :الواو  :اعرتاضية ما :استفهامية ُب ؿبل الرفع مبتدأ .أدراؾ :فعل ماض وفاعلو مسترت يعود على (ما) والكاؼ:
مفعوؿ أوؿ واعبملة الفعلية ُب ؿبل الرفع خِب عن (ما) اَلستفهامية واعبملة اإلظبية معرتضة مقحمة لبياف العقبة مقررة
ؼبعىن اإلّٔاـ والتفسًن فإف قولو (وما أدراؾ ما العقبة) عٌن تلك العقبة ْلف اؼبعرؼ بالالـ واْللف إذا أعيد كاف الثاين
عٌن اْلوؿ ما :استفهامية ُب ؿبل الرفع مبتدأ العقبة :خِب عنها واعبملة اإلظبية ُب ؿبل النصب سادة مسد اؼبفعوؿ الثاين
ؿ(أدراؾ معلق عنها باَلستفهاـ
فَ ُّ
ك َرقَػبَ ٍة (البلد)ٖٔ:
ك َرقَػبَ ٍة :الباقوف]
ك َرقَػبَةً  :ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي] [فَ ُّ
[)فَ َّ
قالوف قرأ بضم الكاؼ وجر (ر ٍ
قبة)
ك َرقَػبَةً) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ابن كثًن قرأ بفتح الكاؼ ونصب (رقبةً))فَ َّ
ك َرقَػبَةً) و أماؿ (رقبو)
ٍب الكسائي ) قرأ بفتح الكاؼ ونصب (رقبةً) فَ َّ
فك:خِب ؼببتدأ ؿبذوؼ رقبة مضاؼ إليو تقدير اؼببتدأ :ىو فك رقبة  ،كأنو قيل  :وما ىو اقتحاـ العقبة فقيل ىو فك
رقبة أو إطعاـ  ..واعبملة مفسرة َلقتحاـ العقبة َل ؿبل ؽبا من اإلعراب .
[فك رقبةً أو أَطْعم  :ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي ] [ ُّ ٍ
عاـ  :الباقوف] أ َْو
إذا وصل باآلية اليت بعدىا َّ :
فك رقبة أو إطْ ٌ
ََ
اـ فِي يَػ ْوٍـ ِذي َم ْسغَبَ ٍة (البلد)ٔٗ:
إِط َْع ٌ
قالوف كسر اؽبمزة وزاد ألف بعد العٌن والتنوين بالرفع على اؼبيم ُب (أ َْو إِطْ َع ٌاـ)
ٍب ورش بالنقل ُب (أَ ِو اِطْ َع ٌاـ)
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ٍب خلف بالسكت ُب (َْو إِطْ َع ٌاـ)
ٍب ابن كثًن قرأ بفتح اؽبمزة واؼبيم وخذؼ اْللف بعد العٌن والتنوين (أ َْو اَطْ َع َم ) واندرج معو أبو عمرو
ٍب الكسائي قرأ بفتح اؽبمزة واؼبيم وخذؼ اْللف بعد العٌن والتنوين (أ َْو اَطْ َع َم ) وأماؿ وقفا (مسغبو)
أو إطعاـ  :معطوؼ على (فك رقبة) ُب يوـ :جار وؾبرور متعلق ب(إطعاـ) ذي مسغبة  :صفة ؿ (يوـ)
يَتِيماً ذَا َم ْق َربٍَة (البلد)ٔ٘:
قالوف ٍب الكسائي أماؿ (مقربة) وقفا
يتيما :مفعوؿ بو ؿ(إطعاـ) ذا مقربة  :صفة ؿ (يتيما)
أ َْو ِم ْس ِكيناً ذَا َم ْتػ َربٍَة (البلد)ٔٙ:
قالوف ٍب الكسائي أماؿ وقفا (مرتبة)
أو مسكينا :معطوفة على يتيما .ذا مرتبة  :صفة ؿ(مسكينا)
ِ َّ ِ
اص ْوا بِال َْم ْر َح َم ِة (البلد)ٔٚ:
اص ْوا بِ َّ
الص ْب ِر َوتَػ َو َ
آمنُوا َوتَػ َو َ
ين َ
ثُ َّم َكا َف م َن الذ َ
قالوف ٍب الكسائي أماؿ وقفا (باؼبرضبة)
ٍب ورش بوجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ (آمنوا)
ٍب  :حرؼ عطف وتراخ كاف :فعل ماض ناقص واظبها ضمًن يعود على اإلنساف اؼبذكور .من الذين :جار وؾبرور خِب
كاف وصبلة كاف  :معطوفة على صبلة قولو (فال اقتحم العقبة) أي :فهال اقتحم العقبة ٍب كاف من الذين ..أخل (امنوا):
فعل وفاعل صلة اؼبوصوؿ وتواصوا :فعل وفاعل معطوؼ على (أمنوا) بالصِب :جار وؾبرور متعلق ب(تواصوا) تواصوا:
معطوؼ أيضا على (أمنوا) باؼبرضبة :جار وؾبرور متعلق ب(تواصوا)
اب ال َْم ْي َمنَ ِة (البلد)ٔٛ:
أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ وقفا (الْ َمْي َمنَ ِة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
أولئك :مبتدأ أصحاب  :خِبه اؼبيمنة  :مضاؼ إليو واعبملة مستأنفة استئنافا بيانيا
َّ ِ
اب ال َْم ْشأ ََم ِة (البلد)ٜٔ:
ين َك َف ُروا بِآياتِنَا ُه ْم أ ْ
َص َح ُ
َوالذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ضبزة ووقف على (الْ َم َش َم ِة) بإسقاط اؽبمزة ونقل حركتها إىل الشٌن (اؼب َش َم ِة)
َ
ٍب الكسائي أماؿ وقفا (الْ َم ْشأ ََم ِة)
اب) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(ى ْم أ ْ
ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب ُ
َص َح ُ
اب)
(ى ْم أ ْ
ٍب قالوف على توسط الصلة ُب ُ
َص َح ُ
اب) وعليو ثالثة أوجو البدؿ ُب ( بِآياتِنَا )
(ى ْم أ ْ
ٍب ورش بالصلة على الطوؿ ُب ُ
َص َح ُ
اب) والوقف بإسقاط اؽبمزة ونقل حركتها إىل الشٌن على (الْ َم َش َم ِة)
(ى ْم أ ْ
ٍب خلف بالسكت ُب ُ
َص َح ُ
والذين :الواو :استئنافية الذين :مبتدأ وصبلة (كفروا) صلة اؼبوصوؿ بآياتنا :جار وؾبرور متعلق ب(كفروا) ىم :مبتدأ ثاف
ار
أو ضمًن فصل أصحاب اؼبشئمة :خِب ومضاؼ إليو واعبملة خِب عن (الذين) أو (ىم) خِب عن الذين َعلَْي ِه ْم نَ ٌ
ص َدةٌ (البلد)ٕٓ:
ُم ْؤ َ
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[ مؤصدة  :أبو عمرو وحفص وضبزة ويعقوب وخلف العاشر] [ موصدة  :الباقوف وضبزة إف وقف عليها ]
وص َدةٌ)
(م َ
قالوف وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُ
ص َدةٌ) واندرج معو حفص وخلف العاشر
(م ْؤ َ
ٍب أبو عمرو وقرأ بإثبات نبزة على الواو ُ
(عليهم) بضم اؽباء واندرج معو يعقوب
ٍب ضبزة قرأ (مؤصدة) باؽبمز ولكن قرأ ُ
عليهم :خِب مقدـ نار :مبتدأ مؤخر مؤصدة :صفة ؿ(نار) واعبملة خِب ثاف عن (ىم) أو عن (الذين) أو مستأنفة .
سورة الشمس

الش ْم ِ
َو َّ
اها (الشمس)ٔ:
س َو ُ
ض َح َ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

قالوف واندرج اعبميع ووجو الفتح لورش إَل
اىا) واندرج معو أبو عمرو
(و ُ
ض َح َ
ٍب ورش بالتقليل فيما قبل اؽباء َ
اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(و ُ
ض َح َ
ٍب ضبزة أماؿ ما قبل اؽباء َ
ًلها (الشمس)ٕ:
َوالْ َق َم ِر إِ َذا تَ َ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
ٍب ورش بالتقليل ما قبل اؽباء (تالىا) الوجو الثاين واندرج معو أبو عمرو
ٍب الكسائي أماؿ (تالىا)
َّها ِر إِذَا َج ًَّل َها (الشمس)ٖ:
َوالنػ َ
قالوف
ٍب ضبزة أماؿ (جالىا)
ٍب ورش قلل (النهار) وفتح (جالىا)
ٍب ورش قلل (النهار) وقلل ما قبل اؽباء (جالىا)
ٍب أبو عمرو البصري أماؿ( النهار) وقلل ما قبل اؽباء (جالىا)
ٍب دوري الكسائي أماؽبما (النهار وجالىا)
اها (الشمس)ٗ:
َواللَّْي ِل إِذَا يَػغْ َ
شَ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء (يػَ ْغ َش َ
اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة وأماؿ ما قبل اؽباء (يػَ ْغ َش َ
و َّ ِ
اها (الشمس)٘:
الس َمآء َوَما بَػنَ َ
َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب أبو عمرو البصري على توسط اؼبتصل وبتقليل ما قبل اؽباء (بناىا)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ ما قبل اؽباء (بناىا) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبتقليل ما قبل اؽباء (بناىا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ ما قبل اؽباء (بناىا)
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َو ْاِ َْر ِ
اها (الشمس)ٙ:
ض َوَما طَ َح َ

قالوف واندرج معو خالد بوجو
ٍب بصري بالتحقيق ُب (اْلرض) وبتقليل ما قبل اؽباء ُب (طحاىا)
ٍب الكسائي بالتحقيق ُب (اْلرض) وأماؿ ما قبل اؽباء (طحاىا)
ٍب ورش على الفتح ُب (طحاىا) وبالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ورش بتقليل ما قبل اؽباء ُب (طحاىا) وبالنقل ُب (اَلَرض)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلرض) وليس لو إَل الفتح ُب (طحاىا)
َونَػ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاها (الشمس)ٚ:

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح (ُب سواىا)
ٍب ورش بتقليل ما قبل اؽباء ُب ( َس َّو َاىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب خلف بال غنة ُب ( َونػَ ْف ٍ
س َوَما) وأماؿ ما قبل اؽباء ُب ( َس َّو َاىا)
ٍب خالد بغنة ُب ( َونػَ ْف ٍ
س َوَما) وأماؿ ما قبل اؽباء ُب ( َس َّو َاىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ورَها َوتَػ ْق َو َاها (الشمس)ٛ:
فَأَلْ َه َم َها فُ ُج َ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء ( َوتػَ ْق َو َاىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة وأماؿ ما قبل اؽباء ( َوتَػ ْق َو َاىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
اها (الشمس)ٜ:
قَ ْد أَفْػلَ َح َم ْن َزَّك َ

قالوف
ٍب ورش بالنقل ُب (قَ ْد أَفْػلَ َح) وفتح ( َوتَػ ْق َو َاىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش بالنقل ُب (قَ ْد أَفْػلَ َح) وقلل ما قبل اؽباء ( َوتَػ ْق َو َاىا)
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (قَ ْد أَفْػلَ َح) وأماؿ ما قبل اؽباء ( َوتَػ ْق َو َاىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب خلف بالسكت ُب (قَ ْد أَفْػلَ َح) وأماؿ ما قبل اؽباء ( َوتَػ ْق َو َاىا)

اها (الشمس)ٔٓ:
اب َم ْن َد َّس َ
َوقَ ْد َخ َ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء ( َد َّس َ
اىا)
ٍب ضبزة وأماؿ (خاب) وأماؿ ما قبل اؽباء ( َد َّس َ
اىا) واندرج معو خلف العاشر
الكسائي وأماؿ ما قبل اؽباء ( َد َّس َ
ود بِيَغْ َو َاها (الشمس)ٔٔ:
َك َّذبَ ْ
ت ثَ ُم ُ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء (بِطَ ْغ َو َاىا)
ٍب خلف العاشر أماؿ ما قبل اؽباء (بِطَ ْغ َو َاىا)
ود) وقلل ما قبل اؽباء (بِطَ ْغ َو َاىا)
ٍب أبو عمرو أدغم التاء بالثاء ُب ( َك َّذبػَثَّ ُم ُ
ود) وفتح (بِطَ ْغ َو َاىا)
ٍب ابن عامر أدغم التاء بالثاء ُب ( َك َّذبػَثَّ ُم ُ
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ود) وأماؿ ما قبل اؽباء (بِطَ ْغ َو َاىا)
ٍب ضبزة أدغم التاء بالثاء ُب ( َك َّذبػَثَّ ُم ُ
ود) وأماؿ ما قبل اؽباء (بِطَ ْغ َو َاىا)
الكسائي أدغم التاء بالثاء ُب ( َك َّذبػَثَّ ُم ُ
اها (الشمس)ٕٔ:
إِ ِذ انْػبَػ َع َ
ث أَ ْش َق َ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
اىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء (أَ ْش َق َ
اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة وأماؿ ما قبل اؽباء (أَ ْش َق َ
ِ
اؿ لَهم رس ُ ِ
اها (الشمس)ٖٔ:
وؿ اللَّه نَاقَةَ اللَّه َو ُس ْقيَ َ
فَػ َق َ ُ ْ َ ُ

قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
اىا) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء ( َو ُس ْقيَ َ
اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة وأماؿ ما قبل اؽباء ( َو ُس ْقيَ َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اىا)
ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ (فَػ َق َ
اؿ َؽبُ ْم) وقلل ما قبل اؽباء (أَ ْش َق َ
ِ ِ
س َّو َاها (الشمس)ٔٗ:
فَ َك َّذبُو ُ فَػ َع َق ُر َ
وها فَ َد ْم َد َـ َعلَْي ِه ْم َربػُّ ُه ْم ب َذنْب ِه ْم فَ َ
قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح ُب (فَ َس َّو َاىا) واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب ورش وقلل ما قبل اؽباء (فَ َس َّو َاىا) واندرج معو أبو عمرو
ٍب الكسائي أماؿ ما قبل اؽباء (فَ َس َّو َاىا) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ ما قبل اؽباء (فَ َس َّو َاىا) وضم اؽباء ُب ( َعلَْيػ ُه ْم)
ٍب قالوف بالصلة والفتح ُب (فَ َس َّو َاىا) واندرج معو أبو جعفر
(عليهم) والفتح ُب (فَ َس َّو َاىا)
ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب ُ
ٍب ابن كثًن بالصلة ؼبيم اعبمع وصلة اؽباء (فَ َك َّذبُوهُ)

اها (الشمس)ٔ٘:
َوَل يَ َخ ُ
اؼ ُع ْقبَ َ

[ فال ىباؼ  :نافع وابن عامر وأبو جعفر] [ وَل ىباؼ  :الباقوف]
قالوف قرأ بإبداؿ الواو فاء (فال ىباؼ) وفتح (عقباىا) واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر

ثم ورش قرأ بإبداؿ الواو فاء (فال ىباؼ) وقلل ما قبل اؽباء (عقباىا)
اؼ) وفتح (عقباىا) ويعقوب وعاصم
(وَل َىبَ ُ
ثم ابن كثًن قرأ بالواو َ

اؼ) وقلل ما قبل اؽباء (عقباىا)
(وَل َىبَ ُ
ثم أبو عمرو البصري قرأ بالواو َ

اىا) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
(وَل َىبَ ُ
اؼ) وأماؿ ما قبل اؽباء ُ
(ع ْقبَ َ
ثم ضبزة قرأ بالوا َ

شى (ٔ)
َواللَّْي ِل إِ َذا يَػ ْغ َ

سورة الليل
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش قلل (يغشى) واندرج معو ابو عمرو
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ٍب ضبزة أماؿ (يغشى) واندرج معو الكسائي وحلف العاشر
َّها ِر إِذَا تَ َجلَّى (ٕ)
َوالنػ َ
قالوف

ٍب ضبزة أماؿ (ذبلى) واندرج معو أبو اغبارث وخلف العاشر
ٍب ورش قلل (النهار) و(ذبلى)
ٍب أبو عمرو البصري أماؿ (النهار) وقلل (ذبلى)
ٍب دوري الكسائي أماؽبما (النهار) و(ذبلى)
َوَما َخلَ َق َّ
الذ َك َر َو ْاُِنْػثَى (ٖ)
قالوف واندرج معو اعبميع إَل

ٍب ورش بالنقل على التقليل ُب (اَلَنثى)
ٍب البصري قلل (اْلنثى) على التحقيق
ٍب ضبزة أماؿ على النقل ُب (اَلَنثى)
ٍب ضبزة على السكت واإلمالة ُب (اْلنثى)
ٍب الكسائي أماؿ (اْلنثى) على التحقيق واندرج معو خلف العاشر
شتَّى (ٗ)
إِ َّف َس ْعيَ ُك ْم لَ َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش قلل (لَ َش َّ ) واندرج معو أبو عمرو

ٍب ضبزة أماؿ (لَ َش َّ ) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

فَأ ََّما َم ْن أَ ْعيَى َواتَّػ َقى (٘)
قالوف

ٍب البصري قلل (واتقى)
(من اَعطى)على الفتح ُب (أعطى) وبالتقليل ُب (واتقى)
ٍب ورش بالنقل ُب َ

(من اَعطى)على التقليل ُب (أعطى) وبالتقليل ُب (واتقى)
ٍب ورش بالنقل ُب َ

ٍب ضبزة أماؿ (أعطى) (واتقى) على التحقيق ُب ( َم ْن أ َْعطَى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

(من أعطى) وأماؿ (أعطى واتقى)
ٍب خلف بالسكت ُب ْ

ْح ْسنَى ()ٙ
َو َ
ص َّد َؽ بِال ُ

قالوف واندرج معو اعبميع إَل
اغبُ ْس َىن) واندرج معو ابو عمرو
ٍب ورش قلل (بِ ْ
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اغبُ ْس َىن) واندرج معو الكسائي وحلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ (بِ ْ
س ُرُ لِلْيُ ْس َرى ()ٚ
سنُػيَ ّْ
فَ َ
[لليُ ُسرى  :أبو جعفر ] [لليُ ْسرى  :الباقوف]
قالوف قرأ بسكوف السٌن (لليٌ ْسرى)

ثم أبو عمرو البصري أماؿ (لليُ ْسرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلق العاشر
ثم أبو جعفر قرأ بضم السٌن (لليُ ُسرى)

ثم ورش وقلل (لليُ ْسرى) ورقق راء (فسنيسره)
ِ
استَػ ْغنَى ()ٛ
َوأ ََّما َم ْن بَخ َل َو ْ
قالوف
ٍب ورش قلل (واستغىن) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (واستغىن) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ْح ْسنَى ()ٜ
َوَك َّذ َ
ب بِال ُ
قالوف

ٍب ورش قلل (اغبسىن) واندرج معو دوري أيب عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (اغبسىن) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
اغبُ ْس َىن)
ب بِ ْ
ٍب السوسي قلل (اغبسىن) وأدغم الباء بالباء ( َوَك َّذ َ
س ُرُ لِل ُْع ْس َرى (ٓٔ)
سنُػيَ ّْ
فَ َ
[للع ْسرى  :الباقوف]
للع ُسرى  :أبو جعفر] ُ
[ ُ
(للع ْسرى)
قالوف قرأ بسكوف السٌن ُ

(للع ْسرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
(للع ْسرى) وأماؽبا ُ
ثم أبو عمرو البصري قرأ بسكوف السٌن ُ
(للع ُسرى)
ثم أبو جعفر قرأ بضم السٌن ُ

(للع ْسرى) ورقق راء (فسنيسره)
ثم ورش قرأ بسكوف السٌن (لل ُع ْسرى) وقللها ُ
َوَما يُػ ْغنِي َع ْنهُ َمالُهُ~ إِذَا تَػ َردَّى (ٔٔ)
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب أبو عمرو البصري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (تردى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقلل (تردى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (تردى)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب (تردى)
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ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (تردى)
ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء (عنو) وفتح (تردى)
إِ َّف َعلَْيػنَا لَل ُْه َدى (ٕٔ)

قالوف

ٍب ورش قلل (للهدى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (للهدى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
وإِ َّف لَنا ل َْآل ِ
َخ َرةَ َو ْاُِولَى (ٖٔ)
َ َ
قالوف
ٍب أبو عمرو البصري قلل (اْلوىل) على التحقيق
ٍب الكسائي أماؿ (اْلوىل) على التحقيق واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش قصر البدلٌن ُب (لآلخرة) وترقيق رائها و(اَلوىل) وبالنقل على التقليل
ٍب التوسط للبدلٌن (اآلخرة) و(اآلوىل) وعلى التقليل ُب (اْلوىل)
ٍب الطوؿ ُب البدلٌن وبالنقل على التقليل ُب (اآلوىل)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (لألخرة) وعليو النقل والسكت ُب (اآلوىل) وإمالتها
ٍب خالد بالتحقيق ُب (لألخرة) وبالنقل والسكت ُب (اْلوىل) وأماؽبا
فَأَنْ َذ ْرتُ ُك ْم نَ ًارا تَػلَظَّى (ٗٔ)

الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
وُب آؿ عمراف لو َل تفرقوا

واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال

وعند العقود التاء ُب َل تعاونوا ويروى ثالثا ُب تلقف مثال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
[ناراً تَّلظى  :البزي ورويس وصال] [ ناراً تَػلَظى  :الباقوف باإلظهار]
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ٍب ورش قلل (تلظى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (تلظى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو قنبل وأبو جعفر
ٍب البزي بالصلة وبتشديد التاء (تّلظى)
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ٍب رويس بتشديد التاء (تّلظى)
ص ًَل َهآ إََِّل ْاَِ ْش َقى (٘ٔ)
ََل يَ ْ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب (اْلشقى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب (اْلشقى)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى الفتح والنقل ُب (اْلشقى) وغلظ َلـ (يصالىا)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى التقليل والنقل ُب (اْلشقى) وغلظ َلـ (يصالىا)
ٍب ضبزة وقف بالنقل ُب (اْلشقى) واإلمالة فيها والسكت ُب (اْلشقى) واإلمالة فيها
ٍب الكسائي أماؿ (اْلشقى) على التحقيق واندرج معو خلف العاشر
ِ
ب َوتَػ َولَّى ()ٔٙ
الَّذي َك َّذ َ
قالوف
(وتَػ َوَّىل) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ورش قلل َ

(وتَػ َوَّىل) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ َ

َو َسيُ َجنَّبُػ َها ْاَِتْػ َقى ()ٔٚ
قالوف

ٍب ورش بالنقل والتقليل ُب (اآلتقى)
ٍب بصري بالتحقيق والتقليل ُب (اْلتقى)
ٍب ضبزة وقف بالنقل واإلمالة ُب (اْلتقى) ٍب وقف بالسكت واإلمالة ُب (اْلتقى)
ٍب الكسائي أماؿ (اْلتقى) بالتحقيق
الَّ ِذي يُػ ْؤتِي َمالَهُ يَػتَػ َزَّكى ()ٔٛ
قالوف ٍب دوري أثبت نبزة (يؤتى) وقلل (يتزكى)
ٍب ضبزة أماؿ (يتزكى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش أبدؿ اؽبزة واوا (يوٌب) وقلل (يتزكى) واندرج معو السوسي
ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبزة واوا (يوٌب) وفتح (يتزكى)
ِ
َح ٍد ِع ْن َد ُ ِم ْن نِ ْع َم ٍة تُ ْج َزى ()ٜٔ
َوَما ِ َ
قالوف
ٍب ورش قلل ( ُْذبَزى) واندرج معو أبو عمرو

ٍب ضبزة أماؿ (و ُْذبَزى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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إََِّل ابْتِغَآ َء َو ْج ِه َربِّْه ْاَِ ْعلَى (ٕٓ)

قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب دوري على توسط اؼبتصل وقلل (اْلعلى) بالتحقيق
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل أماؿ (اْلعلى) بالتحقيق
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل بالنقل وقلل (اْلعلى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بالنقل وأماؿ (اْلعلى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بالسكت وأماؿ (اْلعلى)
ضى (ٕٔ)
َس ْو َ
ؼ ْير َ
َول َ

قالوف

ضى) واندرج معو أبو عمرو
(ير َ
ٍب ورش قلل ْ

ضى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ضبزة أماؿ َ( ْير َ

ُّحى (ٔ)
َوالض َ

سورة الضحى
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ٍب ورش قلل (الضحى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (الضحى) وندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َواللَّْي ِل إِذَا َس َجى (ٕ)

قالوف واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش قلل (سجى) واندرج معو أبو عمرو

ٍب الكسائي أماؿ (سجى)
ك َوَما قَػلَى (ٖ)
ك َربُّ َ
َّع َ
َما َود َ

قالوف واندرج معو اعبميع إَل

ٍب ورش قلل (قلى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (قلى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ول َْآل ِ
َك ِم َن ْاُِولَى (ٗ)
َخ َرةُ َخ ْيػ ٌر ل َ
َ
قالوف
ٍب بصري قلل (اْلوىل) على التحقيق
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ٍب الكسائي أماؿ (اْلوىل) على التحقيق واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش وثالث البدلٌن (ولآلخرة)و(اَلَوىل) ورقق راء (لآلخرة)و(خًن) مع تقليل اْلوىل مع كل وجو من البدؿ
ٍب ضبزة على السكت ُب (ولآلخرة) ووقف بالنقل والسكت على (اْلوىل) واإلمالة فيها
ٍب خالد على التحقيق ُب (لآلخرة) وعليو النقل ُب (اْلوىل) واإلمالة فيها
ضى (٘)
َس ْو َ
يك َربُّ َ
ؼ يُػ ْع ِي َ
ك فَػتَػ ْر َ
َول َ
قالوف ٍب ورش قلل (فرتضى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (فرتضى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ِ
أَل ِ
يما فَآ ََوى ()ٙ
ْ
َم يَج ْد َؾ يَت ً
قالوف ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ُب (فَآَ َوى) وقلل (فآوى)

ٍب ضبزة على التحقيق (فَآَ َوى) وأماؿ (فآوى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ٍب ضبزة على التسهيل باؽبمزة (فآوى) وأماؿ (فآوى)
ضآ َِّل فَػ َه َدى ()ٚ
َوَو َج َد َؾ َ
قالوف

ٍب ورش قلل (فهدى) واندرج معو أبو عمرو
ٍب ضبزة أماؿ (فهدى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َوَو َج َد َؾ َعآئًًِل فَأَ ْغنَى ()ٛ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل قلل (فأغىن)
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ (فأغىن) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقلل (فأغىن)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (فأغىن) ووقف على (فأغىن) بالتحقيق والتسهيل مع اإلمالة
ِ
يم فَ ًَل تَػ ْق َه ْر ()ٜ
فَأ ََّما الْيَت َ
قالوف
السآئِ َل فَ ًَل تَػ ْنػ َه ْر (ٓٔ)
َوأ ََّما َّ
قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
ّْث (ٔٔ)
ك فَ َحد ْ
َوأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربّْ َ
قالوف
سورة الشرح
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ص ْد َر َؾ (ٔ)
َم نَ ْش َر ْح ل َ
َك َ
أَل ْ

الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ك ِوْزَر َؾ (ٕ)
ض ْعنَا َع ْن َ
َوَو َ
قالوف

ٍب ورش رقق راء (وزرؾ)
ِ
ض ظَ ْه َر َؾ (ٖ)
الَّذي~ أَنْػ َق َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َك ِذ ْك َر َؾ (ٗ)
َوَرفَػ ْعنَا ل َ
قالوف
ٍب ورش رقق راء (ذكرؾ)
فَِإ َّف َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْس ًرا (٘)

الع ْسر يُ ْسرا  :الباقوف]
[الع ُسر يُ ُسرا  :أبو جعفر] [ ُ
ُ

(الع ْسر يُ ْسرا) واندرج معو اعبميع إَل
قالوف قرأ بسكوف السٌن ّٔما ُ
(الع ُسر يُ ُسرا)
ثم أبو جعفر قرأ بضم السٌن فيهما ُ

إِ َّف َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْس ًرا ()ٙ

الع ْسر يُ ْسرا  :الباقوف]
[الع ُسر يُ ُسرا  :أبو جعفر] [ ُ
ُ

(الع ْسر يُ ْسرا) واندرج معو اعبميع إَل
قالوف قرأ بسكوف السٌن ّٔما ُ
(الع ُسر يُ ُسرا)
ثم أبو جعفر قرأ بضم السٌن فيهما ُ

َ () ٚ
فَِإذَا فَػ َر ْغ َ
ت فَانْ َ
ص ْ

قالوف

َ () ٛ
َوإِلَى َربّْ َ
ك فَ ْارغَ ْ
قالوف

سورة التين
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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الزيػتُ ِ
وف (ٔ)
َوالتّْي ِن َو َّ ْ
قالوف

ِِ
ين (ٕ)
َوطُوِر سين َ
قالوف

َو َه َذا الْبَػلَ ِد ْاِ َِمي ِن (ٖ)
قالوف

ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَمٌن)
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلمٌن)
اَنْ ِ
س ِن تَػ ْق ِو ٍيم (ٗ)
سا َف في~ أ ْ
َح َ
لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ َ
قالوف على قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب خالد بالتحقيق ُب (اإلنساف) على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف)على طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ِِ
ين (٘)
ثُ َّم َر َد ْدنَا ُ أ ْ
َس َف َل َسافل َ
قالوف
(رَد ْدنَاهُ)
ٍب ابن كثًن َ
َّ ِ
ات فَػلَهم أَجر غَيػر ممنُ ٍ
صالِح ِ
ِ
وف ()ٙ
ُ ْ ٌْ ُْ َ ْ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا ال َّ َ
إََِّل الذ َ
قالوف

ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
َجٌر َغْيػُر)
ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء للتنوين عند الغٌن (أ ْ
َجٌر)
ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب (فَػلَ ُه ْم أ ْ

َجٌر) ورقق راء (غًن)
ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ ُب (آَ َمنُوا) وطوؿ الصلة ُب (فَػلَ ُه ْم أ ْ

َجٌر)
ٍب خلف بالسكت ُب (فَػلَ ُه ْم أ ْ

ك بَػ ْع ُد بِالدّْي ِن ()ٚ
فَ َما يُ َك ّْذبُ َ

قالوف

َح َك ِم ال ِ ِ
ين ()ٛ
س اللَّهُ بِأ ْ
َ
ْحاكم َ
أَل َْي َ

قالوف

سورة العلق
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ك الَّ ِذي َخلَ َق (ٔ)
اس ِم َربّْ َ
اقػ َْرأْ بِ ْ

الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

[ اقرا  :أبدؿ اؽبمزة مطلقا أبو جعفر وضبزة وقفا ][ اقرأ  :بتحقيق اؽبمزة الباقوف]

قالوف ثم أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة مطلقا (اقرا) وضبزة وقفا فقط
َخلَ َق ِْ
سا َف ِم ْن َعلَ ٍق (ٕ)
اَنْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اإلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ك ْاَِ ْك َرُـ (ٖ)
اقػ َْرأْ َوَربُّ َ

قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَكرـ) واندرج معو ضبزة بوجو النقل وقفا
ٍب ضبزة ووقف بالسكت ُب (اْلكرـ)
ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة مطلقا (اقرا) وضبزة وقفا فقط
الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم (ٗ)
قالوف
(علَّ َم بِالْ َقلَ ِم)
ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء َ

َعلَّ َم ِْ
َم يَػ ْعلَ ْم (٘)
سا َف َما ل ْ
اَنْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
َك ّآل إِ َّف ِْ
سا َف لَيَيْغَى ()ٙ
اَنْ َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو البصري على قصر اؼبنفصل وقلل (ليطغى)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل قلل (ليطغى)
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (ليطغى) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب ِ
(اَلنساف) وقلل (ليطغى)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب (اإلنساف) وأماؿ (ليطغى)
استَػغْنَى ()ٚ
أَ ْف َرَآ ُ ْ

الشاطبية ُب اْلنعاـ  :وحرُب (رأى) كال أمل مزف صحبة
خبلف وخلف فيهما مع مضمر

وُب نبزه حسن وُب الراء هبتال
مصيب وعن عثماف ُب الكل قلال

(إمالة الراء للسوسي َل يعمل بو) [ رءاه  :أماؿ الػراء واؽبمػزة شػعبة وضبػزة والكسػائي وخلػف العاشػر وابػن ذكػواف خبلػف
عنو] [ أماؿ اؽبمزة  :أبو عمرو ] [قلل الراء واؽبمزة ورش][فتح الراء واؽبمزة الباقوف ووجو َلبن ذكواف]
[أف َرأَه  :قنبل خبلف عنو ][ رءاه  :الباقوف]
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قػػالوف بػػالتحقيق وانػػدرج ابػػن ذك ػواف بوجػػو عػػدـ اإلمالػػة وانػػدرج ابػػن كثػػًن خبلػػف عػػن قنبػػل وىشػػاـ وحفػػص وأبػػو جعفػػر
ويعقوب
(رآَهُ) مع (ٖ) أوجو البدؿ وقلل (استغىن)
ٍب ورش قلل الراء واؽبمزة ُب َ
ٍب البصري أماؿ اؽبمزة ُب (رآه) وقلل (استغىن)

ٍب ابن ذكواف خبلف أماؿ الراء واؽبمزة ُب (رآه) واندرج معو شعبة
ٍب ضبزة أماؿ الراء واؽبمزة ُب (رآه) وأماؿ (استغىن) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب قنبل خبلف قرأ حبذؼ اْللف (أف َرأَه) خبلف عنو

الر ْج َعى ()ٛ
ك ُّ
إِ َّف إِلَى َربّْ َ

قالوف ٍب ورش قلل (الرجعى) واندرج معو أبو عمرو

ٍب ضبزة أماؿ (الرجعى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ت الَّ ِذي يَػ ْنػ َهى ()ٜ
أ ََرأَيْ َ
الشاطبية ُب اْلنعاـ ( :رأيت) ُب اَلستفهاـ َل عٌن راجع وعن نافع سهل وكم مبدؿ جال
[ أرايت  :بالتسهيل لنافع وأبو جعفر ووقفا غبمزة بالتسػهيل] [ أرآيػت  :ولػورش أبػدؽبا ألفػا مػع اؼبػد اؼبشػبع ] [أريػت :
الكسائي ] [أرأيت بتحقيق اؽبمزة  :الباقوف]
قالوف تسهيل (أراَيت) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالتسهيل (أراَيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أرآيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ابن كثًن أثبت اؽبمزة (أرأيت)
ٍب البصري أثبت اؽبمزة (أرأيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ضبزة أثبت اؽبمزة (أرأيت) وأماؿ (وتوىل) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي قرأ (أرايت) وأماؿ (وتوىل)
صلَّى (ٓٔ)
َع ْب ًدا إِ َذا َ
قالوف

ٍب البصري قلل (صلى)
ٍب ضبزة ببالتحقيق ُب ( َعْب ًدا إِ َذا) أماؿ (صلى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش بالنقل ُب ( َعْب َد ِف اِ َذا)
ٍب خلف بالسكت ُب ( َعْب ًدا إِ َذا)

ت إِ ْف َكا َف َعلَى ال ُْه َدى (ٔٔ)
أ ََرأَيْ َ

الشاطبية ُب اْلنعاـ ( :رأيت) ُب اَلستفهاـ َل عٌن راجع وعن نافع سهل وكم مبدؿ جال
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[ أرايت  :بالتسهيل لنافع وأبو جعفر ووقفا غبمزة بالتسػهيل] [ أرآيػت  :ولػورش أبػدؽبا ألفػا مػع اؼبػد اؼبشػبع ] [أريػت :
الكسائي ] [أرأيت بتحقيق اؽبمزة  :الباقوف]
قالوف تسهيل (أراَيت) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالتسهيل (أراَيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أرآيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ابن كثًن أثبت اؽبمزة (أرأيت)
ٍب البصري أثبت اؽبمزة (أرأيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ضبزة أثبت اؽبمزة (أرأيت) وأماؿ (وتوىل) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي قرأ (أرايت) وأماؿ (وتوىل)
أ َْو أ ََم َر بِالتَّػ ْق َوى (ٕٔ)

قالوف

ٍب ورش بالنقل ُب (أ ََو اََمَر) وقلل (بالتقوى) ٍب ضبزة بالسكت ُب (أ َْو أ ََمَر) وأماؿ (بالتقوى)

ب َوتَػ َولَّى (ٖٔ)
أ ََرأَيْ َ
ت إِ ْف َك َّذ َ

الشاطبية ُب اْلنعاـ ( :رأيت) ُب اَلستفهاـ َل عٌن راجع وعن نافع سهل وكم مبدؿ جال

[ أرايت  :بالتسهيل لنافع وأبو جعفر ووقفا غبمزة بالتسػهيل] [ أرآيػت  :ولػورش أبػدؽبا ألفػا مػع اؼبػد اؼبشػبع ] [أريػت :
الكسائي ] [أرأيت بتحقيق اؽبمزة  :الباقوف]
قالوف تسهيل (أراَيت) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالتسهيل (أراَيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أرآيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ابن كثًن أثبت اؽبمزة (أرأيت)
ٍب البصري أثبت اؽبمزة (أرأيت) وقلل (وتوىل)
ٍب ضبزة أثبت اؽبمزة (أرأيت) وأماؿ (وتوىل) واندرج معو خلف العاشر
ٍب الكسائي قرأ (أرايت) وأماؿ (وتوىل)
أَلَ ْم يَػ ْعلَ ْم بِأ َّ
َف اللَّهَ يَػ َرى (ٗٔ)

قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (يرى)
ٍب أبو عمرو البصري أماؿ (يرى) واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
َك ًَّل لَئِن لَم يػ ْنتَ ِه لَنَس َفعن بِالن ِ
َّاصيَ ِة (٘ٔ)
ْ َْ
ْ َْ
قالوف
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ٍب الكسائي أماؿ وقفا (بالناصية)
اذب ٍة َخ ِ
ٍِ ِ
اطئَ ٍة ()ٔٙ
نَاصيَة َك َ
قالوف
ثم ضبزة وقف على (خاطية) بإبداؿ اؽبمزة ياء
ثم الكسائي أماؿ (خاطئة)

ثم أبو جعفر أخفى التنوين عند اػباء ( َك ِاذب ٍة خ ِ
اطية) وقرأ خاطية بالياء وقفا ووصال
َ َ
ع نَ ِ
اديَهُ ()ٔٚ
فَػلْيَ ْد ُ
قالوف
الزبَانِيَةَ ()ٔٛ
َسنَ ْدعُ َّ
قالوف
ِ
ب ()ٜٔ
اس ُج ْد َواقػْتَ ِر ْ
َك ًَّل ََل تُي ْعهُ َو ْ
قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء (تُ ِط ْعوُ)

إِنَّآ أَنْػ َزلْنَا ُ فِي لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر (ٔ)

سورة القدر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على قصر اؼبنفصل

ثم ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء (أنزلناه)
ثم قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط
ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
اؾ َما لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر (ٕ)
َوَمآ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب

ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وحفص
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ) واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالالـ (القدر ليلة)
لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْيػر ِمن أَل ِ
ْف َش ْه ٍر (ٖ)
ٌ ْ
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قالوف واندرج معو اعبميع إَل
(من اَلف)
ٍب ورش رقق راء (خًن) وبالنقل ُب َ
(من ألف)
ٍب خلف بالسكت ْ

إذا وصلت باآلية اليت بعدىا شدد التاء البزي (شه ٍر تػَّنَػَّزُؿ ) وصال
ِ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِف َربّْ ِه ْم ِم ْن ُك ّْل أ َْم ٍر (ٗ)
تَػنَػ َّز ُؿ ال َْم ًَلئ َكةُ َوال ُّر ُ
الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم : ٖ٘٘- ٕ٘ٙ
وُب الوصل للبزي َشدّْد (تيمموا) وتاء (توَب) ُب النسا عنو ْؾب ِمال
وُب آؿ عمراف لو َل تفرقوا

واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال

وعند العقود التاء ُب َل تعاونوا ويروى ثالثا ُب تلقف مثال
الطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا ( )ٙأبيات ٕ٘ٔ-٘ٓٚ
ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف تلو َل تنازعوا تعارفوا
إىل قولو  :وُب الكل اختلف لو (أي البزي)
قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َس ًَل ٌـ ِه َي َحتَّى َميْلَ ِع الْ َف ْج ِر (٘)
[ مطلِ ِع  :الكسائي وخلف العاشر ] [ مطْلَ ِع  :الباقوف]
قالوف بفتح الالـ (مطلَ ِع ) واندرج معو اعبميع إَل
(مطْلِ ِع) واندرج معو خلف العاشر
ثم الكسائي قرأ َ
وإذا وصلت بالسورة التالية أدغم السوسي الراء بالالـ (الفجرمل يكن)
سورة البينة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ِ
لَم ي ُك ِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ين َحتَّى تَأْتِيَػ ُه ُم الْبَػيّْػنَةُ (ٔ)
َ ُ ْ
َْ
ين ُم ْنػ َف ّْك َ
اب َوال ُْم ْش ِرك َ

قالوف

ٍب الكسائي أماؿ وقفا (البينة)
ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة الفا (تاتيهم) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(م َن اَ ْى ِل) و أبدؿ اؽبمزة الفا (تاتيهم)
ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ِ
(م ْن أ َْى ِل)
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رس ٌ ِ ِ
َّرةً (ٕ)
وؿ م َن اللَّه يَػ ْتػلُو ُ
َُ
ص ُح ًفا ُميَه َ

قالوف ٍب الكسائي أماؿ وقفا (مطهرة) خبلف
ِ
َ قَػيّْ َمةٌ (ٖ)
ف َيها ُكتُ ٌ
قالوف

ٍب الكسائي أماؿ وقفا (قيمة)
َّ ِ
ِ
اب إََِّل ِم ْن بَػ ْع ِد َما َجآ َءتْػ ُه ُم الْبَػيّْػنَةُ (ٗ)
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َوَما تَػ َف َّر َؽ الذ َ
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ وقفا (البينة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ (أوتوا)
ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وأماؿ (جاءِتم) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جاءِتم)
ٍب ورش وجهي البدؿ (أوتوا) على التوسط والطوؿ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الص ًَل َة َويُػ ْؤتُوا َّ
الزَكا َة
يموا َّ
ّْين ُحنَػ َفآ َء َويُق ُ
ين لَهُ الد َ
َوَمآ أُم ُروآ إََِّل ليَػ ْعبُ ُدوا اللَّهَ ُم ْخلص َ
قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل
ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (يوتوا) واندرج معو أبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وغلظ الالـ ُب (الصالة) وقرأ بإبداؿ اؽبمزة (يوتوا) ورقق راء (أمروا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
و َذلِ َ ِ
ين الْ َقيّْ َم ِة (٘)
كد ُ
َ
قالوف
ٍب الكسائي أماؿ (القيمة)
ِ
اب والْم ْش ِركِين فِي نَا ِر جهن ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين فِ َيها
َّم َخالد َ
َ
ين َك َف ُروا م ْن أ َْه ِل الْكتَ ِ َ ُ
إِ َّف الذ َ
ََ َ
قالوف واندرج اعبميع إَل
ٍب أبو عمرو أماؿ (نار) واندرج معو ودوري علي الكسائي
ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(م َن اَ ْى ِل ) وقلل (النار)
ٍب خلف بالسكت ُب ِ
(م ْن أ َْى ِل )
ك ُه ْم َش ُّر الْبَ ِريَِّة ()ٙ
أُولَئِ َ
[ الِبيئة  :نافع وابن ذكواف] [ الِبية  :الباقوف]
قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل (ٗ) حركات واندرج معو ابن ذكواف
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ٍب أبو عمرو البصري علػى توسػط اؼبتصػل وقػرأ بتشػديد اليػاء وحػذؼ اؽبمػزة (الِبيػة) وانػدرج معػو ىشػاـ وعاصػم يعقػوب
وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ (الِبية)
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل (ٗ) حركات
ٍب ابن كثًن بالصلة على توسط اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة (الِبية) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل ( )ٙحركات
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة (الِبية)
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ك ُه ْم َخ ْيػ ُر الْبَ ِريَِّة ()ٚ
ات أُولَئِ َ
ين آ ََمنُوا َو َعملُوا َّ َ
إِ َّف الذ َ
[ الِبيئة  :نافع وابن ذكواف] [ الِبية  :الباقوف]
قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل (ٗ) حركات واندرج معو ابن ذكواف
ٍب أبو عمرو البصري علػى توسػط اؼبتصػل وقػرأ بتشػديد اليػاء وحػذؼ اؽبمػزة (الِبيػة) وانػدرج معػو ىشػاـ وعاصػم يعقػوب
وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ (الِبية)
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل (ٗ) حركات
ٍب ابن كثًن بالصلة على توسط اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة (الِبية) واندرج معو أبو جعفر
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل ( )ٙحركات ورقق راء (خًن) وعلى
قصر البدؿ (آمنوا)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة (الِبية)
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة (الِبيئة) مدا متصل ( )ٙحركات ورقق راء (خًن) وعلى
توسط وطوؿ البدؿ (آمنوا)
إذا وصلت باآلية التالية ادغم السوسي التاء باعبيم (الِبية جزآؤىم)
َّات َع ْد ٍف تَج ِري ِمن تَحتِها ْاَِنْػه ِ ِ
ين فِ َيهآ أَبَ ًدا
َجزآ ُؤ ُه ْم ِع ْن َد َربّْ ِه ْم َجن ُ
ْ َْ
ْ
ار َخالد َ
َُ
قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبتصل واؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وبالنقل ُب (اَلَهنار)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وبالسكت ُب (اْلهنار)
ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل وبالتحقيق ُب (اْلهنار)
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رِ
ض َي اللَّهُ َع ْنػ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ
َ

قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ك لِ َم ْن َخ ِش َي َربَّهُ ()ٛ
َذلِ َ
قالوف ثم أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند اػباء (لِ َم ْن َخ ِش َي)

إِذَا ُزلْ ِزل ِ
ض ِزل َْزال ََها (ٔ)
َت ْاِ َْر ُ

سورة الزلزلة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف ثم ورش بالنقل ُب (اْلرض) ثم ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)

وأَ ْخرج ِ
ض أَثْػ َقال ََها (ٕ)
ت ْاِ َْر ُ
َ ََ
قالوف

ثم ورش بالنقل ُب (اْلرض) ثم ضبزة بالسكت ُب (اْلرض)

اؿ ِْ
سا ُف َما ل ََها (ٖ)
َوقَ َ
اَنْ َ

قالوف ثم ورش بالنقل ُب (اإلنساف) ثم ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ّْث أَ ْخبَ َارَها (ٗ)
يَػ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
قالوف
بِأ َّ
ك أ َْو َحى ل ََها (٘)
َف َربَّ َ

قالوف

ٍب ورش بالتقليل ُب (أوحى)
ٍب ضبزة باإلمالة ُب (أوحى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ٍ
َّاس أَ ْشتَاتًا لِيُػ َرْوا أَ ْع َمال َُه ْم ()ٙ
يَػ ْوَمئِذ يَ ْ
ص ُد ُر الن ُ
يصدر  :باإلمشاـ ضبزة والكسائي ورويس وخلف العاشر ][ يصدر بالصاد اػبالصة  :الباقوف]
[ ْ

قالوف واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وروح
ثم ورش بالنقل ُب (لِيُػَرَوا اَ ْع َما َؽبُ ْم)
ثم خالد باإلمشاـ ُب الصاد زايا وبالنقل ُب (لِيُػَرَوا اَ ْع َما َؽبُ ْم)
ثم خالد باإلمشاـ ُب الصاد زايا وبالتحقيق ُب (لِيُػَرْوا أ َْع َما َؽبُ ْم) واندرج معو الكسائي ورويس وخلف العاشر
ٍ
(يومئذ يصدر) وباإلمشاـ ُب الصاد زايا وبالنقل ُب (لِيُػَرَوا اَ ْع َما َؽبُ ْم)
ثم خلف بال غنة
ٍ
(يومئذ يصدر) واإلمشاـ ُب الصاد (يصدر) وبالتحقيق ُب (لِيُػَرْوا أ َْع َما َؽبُ ْم)
ثم خلف بال غنة
ٍ
(يومئذ يصدر) واإلمشاـ ُب الصاد (يصدر) وبالسكت ُب (لِيُػَرْوا أ َْع َما َؽبُ ْم)
ٍب خلف بال غنة
اؿ ذَ َّرةٍ َخ ْيػ ًرا يَػ َرُ ()ٚ
فَ َم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
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[يره  :ىشاـ وصال ووقفا بالسكوف ] [ يرهُ  :بالصلة  :الباقوف]
ْ

قالوف واندرج معو ىشاـ وقفا فقط وإذا قرأ قالوف بالروـ مل يندرج معو ىشاـ آلنو يقرأ بالسكوف وصال

ٍب ورش رقق راء (خًنا)
ثم أبو جعفر باإلخفاء التنوين مع اػباء (ذَ َّرةٍ َخْيػًرا)
ثم خلف بال غنة (فَ َم ْن يػَ ْع َم ْل)
اؿ َذ َّرةٍ َش ِّرا يَػ َرُ ()ٛ
َوَم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
[يره  :ىشاـ وصال ووقفا بالسكوف ] [ يرهُ  :بالصلة  :الباقوف]
ْ

قالوف واندرج معو اعبميع وىشاـ وقفا ووصال بالسكوف أي خالفهم بالروـ

ِ
ادي ِ
ض ْب ًحا (ٔ)
ات َ
َوال َْع َ

سورة العاديات
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ِ ِ
ضْب ًحا)
(والْ َعاديَات َ
ثم السوسي أدغم التاء بالضاد َ
فَالْموِري ِ
ات قَ ْد ًحا (ٕ)
ُ َ
قالوف
ِ ِ
ص ْب ًحا (ٖ)
فَال ُْمغ َيرات ُ
قالوف واندرج معو اعبميع ووجو ػبالد باإلظهار إَل
ِ ِ
صْب ًحا) مع (ٖ) أوجو اؼبد
ٍب السوسي أدغم التاء بالصاد (فَالْ ُمغ ًَنات ُ
ِ ِ
صْب ًحا) فقط خبلف عنو
وخالد باؼبد الالزـ أدغم التاء بالصاد (فَالْ ُمغ ًَنات ُ

ٍب ورش رقق راء (فاؼبغًنات)
فَأَثَػ ْر َف بِ ِه نَػ ْق ًعا (ٗ)
قالوف
ْن بِ ِه َج ْم ًعا (٘)
فَػ َو َسي َ
قالوف
إِ َّف ِْ
سا َف لَِربِّْه لَ َكنُو ٌد ()ٙ
اَنْ َ
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف) ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
ش ِهي ٌد ()ٚ
ك لَ َ
َوإِنَّهُ َعلَى ذَلِ َ
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قالوف
ش ِدي ٌد ()ٛ
َوإِنَّهُ لِ ُح ّْ
َ الْ َخ ْي ِر لَ َ
(اػبًَِْن لَ َش ِدي ٌد)
قالوف ثم السوسي أدغم الراء بالالـ ْ
أَفَ ًَل يَػ ْعلَ ُم إِ َذا بُػ ْعثِ َر َما فِي الْ ُقبُوِر ()ٜ
قالوف ثم ورش برتقيق راء (بػُ ْعثَِر)
الص ُدوِر (ٓٔ)
ص َل َما ِفي ُّ
َو ُح ّْ
قالوف
إِ َّف َربػَّ ُه ْم بِ ِه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ لَ َخبِ ٌير (ٔٔ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

الْ َقا ِر َعةُ (ٔ)

سورة القارعة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف اندرج اعبميع والكسائي بوجو الفتح
ٍب الكسائي أماؽبا خبلف عنو
َما الْ َقا ِر َعةُ (ٕ)

قالوف اندرج اعبميع والكسائي بوجو الفتح
ٍب الكسائي أماؽبا خبلف عنو
اؾ َما الْ َقا ِر َعةُ (ٖ)
َومآ أَ ْد َر َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ) واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة والكسائي بوجو الفتح وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ) وأماؿ (القارعة) خبلف وقفا
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ)
اش الْمبثُ ِ
وث (ٗ)
َّاس َكالْ َف َر ِ َ ْ
يَػ ْو َـ يَ ُكو ُف الن ُ
قالوف
وتَ ُكو ُف ال ِ
اؿ َكال ِْع ْه ِن ال َْم ْنػ ُف ِ
وش (٘)
ْجبَ ُ
َ
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قالوف
ت َم َوا ِزينُهُ ()ٙ
فَأ ََّما َم ْن ثَػ ُقلَ ْ

قالوف

ِ ِ
ش ٍة ر ِ
اضيَ ٍة ()ٚ
فَػ ُه َو في عي َ َ

(فهو) واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
قالوف ْ
(فهو) وأماؿ (راضية)
ٍب الكسائي قرأ ْ

(فهو) واندرج معو الباقوف
ٍب ورش قرأ بضم اؽباء ُ

ت َم َوا ِزينُهُ ()ٛ
َوأ ََّما َم ْن َخ َّف ْ

َّت)
(م ْن َخف ْ
قالوف ثم أبو جعفر أخفى النوف مع اػباء َ

فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ ()ٜ
قالوف

ثم الكسائي أماؿ (ىاوية) وقفا
ثم السوسي أدغم اؽباء باؽباء (فَأ ُُّموُ َىا ِويَةٌ)
اؾ َما ِهيَ ْه (ٓٔ)
َوَمآ أَ ْد َر َ
الشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة  :مالية ماىية فصل
ماىيو نار  :الباقوف إثباِتا وقفا ووصال]
ىي نار  :حذؼ ىاءىا وصال ضبزة ويعقوب وإثباِتا وقفا ][ ْ
[ ما َ
قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر وعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وعاصم
ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أدراؾ ) واندرج معو ابن ذكواف بوجو خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل (أدراؾ)
ٍب ضبزة قرأ بإمالة (أدراؾ) على طوؿ اؼبنفصل
ار َح ِاميَةٌ (ٔٔ)
نَ ٌ
قالوف
ثم الكسائي أماؿ وقفا (حامية)

أَل َْها ُك ُم التَّ َكاثػُ ُر (ٔ)

سورة التكاثر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح
ٍب ورش قلل (أؽباكم)
ٍب ضبزة أماؿ (أؽباكم) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َحتَّى ُزْرتُ ُم ال َْم َقابَِر (ٕ)

قالوف ٍب ورش رقق راء (اؼبقابر)

ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف (ٖ)
َك ًَّل َس ْو َ
قالوف

ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف (ٗ)
ثُ َّم َك ًَّل َس ْو َ

قالوف

ِ
ْم الْيَ ِقي ِن (٘)
َك ًَّل ل َْو تَػ ْعلَ ُمو َف عل َ

قالوف

لَتػرو َّف ال ِ
يم ()ٙ
ََُ َ
ْجح َ

[لتُػَرو ّف  :ابن عامر والكسائي ] [ لَتَػَرو ّف  :الباقوف]
قالوف قرأ بفتح التاء (لَتَػَر َّ
وف )

ثم ابن عامر قرأ بضم التاء (لَُرتوف) اندرج معو الكسائي
ثُ َّم لَتَػ َرُونػَّ َها َع ْي َن الْيَ ِقي ِن ()ٚ
قالوف
ُن يَػ ْوَمئِ ٍذ َع ِن الن َِّع ِ
يم ()ٛ
ثُ َّم لَتُ ْسأَل َّ
قالوف

ص ِر (ٔ)
َوال َْع ْ

سورة العصر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

إِ َّف ِْ
سا َف ل َِفي ُخ ْس ٍر (ٕ)
اَنْ َ

قالوف

ٍب ورش بالنقل ُب ِ
(اَلنساف)

ٍب ضبزة بالسكت ُب (اإلنساف)
إََِّل الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
الص ْب ِر (ٖ)
اص ْوا بِ َّ
ْح ّْق َوتَػ َو َ
الصال َحات َوتَػ َو َ
اص ْوا بِال َ
َ َ َ
قالوف ٍب ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ ُب (آمنوا)
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َويْ ٌل لِ ُك ّْل ُه َم َزةٍ ل َُم َزةٍ (ٔ)

سورة الهمزة
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ٍب الكسائي أماؿ وقفا (ؼبزة)
الَّ ِذي َج َم َع َم ًاَل َو َع َّد َد ُ (ٕ)
[صبَّ َع  :ابن عامر وضبزة والكسائي وأبو جعفر وروح وخلف العاشر] [ َصبَ َع  :الباقوف]
َ
(صبَ َع) واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وعاصم ورويس
قالوف قرأ بتخفيف اؼبيم َ

ثم ابن عامر قرأ (صبّع) بالتشديد على اؼبيم واندرج معو ضبزة والكسائي وأبو جعفر وروح وخلف العاشر

َ أ َّ
َف َمالَهُ~ أَ ْخلَ َد ُ (ٖ)
سُ
يَ ْح َ

ب) كسر السٌن مستقبال ظبا رضاه ومل يلزـ قياسا مؤصال
الشاطبية ُب البقرة ْ :
و(وب َس ُ

كيحسب أد  ،واكسره فق
الدرة  :وميسرة افتح
َ

الطيبة  :ووبسب مستقبال بفتح سٌن كتبوا ُب نص ثبت
[ ْوب َسب  :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر] [ ْوب ِسب  :الباقوف]
قالوف بكسر السٌن ِ
(وبسب) وعلى قصر اؼبنفصل
ٍب قالوف بكسر السٌن ِ
(وبسب) وعلى توسط اؼبنفصل
ٍب ورش بكسر السٌن ِ
(وبسب) وعلى طوؿ اؼبنفصل

ب) وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم
ٍب الشامي ابن عامر بفتح السٌن َْ
(وب َس ُ
ب) وعلى طوؿ اؼبنفصل
ٍب ضبزة بفتح السٌن َْ
(وب َس ُ

ب)
ثم أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبفتح السٌن َْ
(وب َس ُ

َك ًَّل

قالوف

ِ
ْحيَ َم ِة (ٗ)
لَيُػ ْنبَ َذ َّف في ال ُ

قالوف ثم الكسائي أماؿ (اغبطمة) وقفا
ْحيَ َمةُ (٘)
َومآ أَ ْد َر َ
اؾ َما ال ُ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ وحفص وابن ذكواف بوجو
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ٍب دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ) واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة وخلف العاشر
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ) وأماؿ وقفا (اغبطمة)
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل قلل (أدراؾ)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ (أدراؾ)
ار اللَّ ِه ال ُْموقَ َدةُ ()ٙ
نَ ُ
قالوف ثم الكسائي أماؿ (اؼبوقدة)
الَّتِي تَيَّلِ ُع َعلَى ْاَِفْئِ َدةِ ()ٚ
قالوف
ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَفئدة)

ٍب ضبزة نقل حركة اؽبمزة إىل الفاء مع حذؼ اؽبمزة (الَ ِف َدة) على النقل ُب اؽبمزة اْلوىل
ٍب ضبزة نقل حركة اؽبمزة إىل الفاء مع حذؼ اؽبمزة (اْلفِ َدة) على السكت ُب اؽبمزة اْلوىل
ٍب الكسائي أماؿ وقفا (اْلفئدة)
ٍب السوسي أدغم العٌن بالعٌن ُب (تَطَّلِ ُع َعلَى)
ص َدةٌ ()ٛ
إِنػَّ َها َعلَْي ِه ْم ُم ْؤ َ

الباقوف][عليهم
[ مؤصدة  :أبو عمرو وحفص وضبزة وصال ويعقوب وخلف العاشر وأسقطها ضبزة وقفا ] [ موصدة :
ُ
 :ضبزة ويعقوب] [علي ِهم  :الباقوف]
قالوف قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (موصدة ) واندرج معو ابن عامر وشعبة
ٍب الكسائي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا (موصدة ) وأماؿ وقفا (موصدة)
ٍب أبو عمرو قرأ باؽبمزة (مؤصدة) واندرج معو حفص وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة وقرأ بالواو (موصدة) واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
(عليهم) ووقف بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا (موصدة) أما وصال أثبت اؽبمزة (مؤصدة)
ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُ

(عليهم) وقرأ باؽبمزة (مؤصدة)
ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُ
َّدةٍ ()ٜ
فِي َع َم ٍد ُم َمد َ
[ع ُمد  :شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر] [ َع َمد  :الباقوف]
ُ
(ع َمد )
قالوف قرأ بفتح العٌن واؼبيم َ

(ع ُمد)
ثم شعبة قرأ بضم العٌن واؼبيم ُ

(ع ُمد) وأماؿ (فبددة) وقفا
ثم الكسائي قرأ بضم العٌن واؼبيم ُ
سورة الفيل
314

َص َح ِ
اب ال ِْف ِ
يل (ٔ)
َم تَػ َر َك ْي َ
ف فَػ َع َل َربُّ َ
ك بِأ ْ
أَل ْ

الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف

ك)
ف فَػ َع َل) وأدغم الالـ بالراء (فَػ َع َل َربُّ َ
ثم السوسي أدغم الفاء بالفاء ُب ( َكْي َ
ضلِ ٍ
يل (ٕ)
َم يَ ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم فِي تَ ْ
أَل ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة
ِ
ِ
يل (ٖ)
َوأ َْر َس َل َعلَْيه ْم طَْيػ ًرا أَبَاب َ

[عليهم  :ضبزة ويعقوب] [ علي ِهم  :الباقوف]
ُ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ِ
يل)
ٍب ورش برتقيق الراء (طًنا) وبالنقل ُب (طَْيػَرا َف اَبَاب َ
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

(عليهم) وبالنقل ٍب ضبزة وقف بالتحقيق واندرج معو يعقوب
ٍب ضبزة بضم اؽباء ُ

ِ
(عليهم)
يل) وقرأ بضم اؽباء ُ
ٍب خلف بالسكت ُب (طَْيػًرا أَبَاب َ
تَػ ْرِمي ِه ْم بِ ِح َج َارةٍ ِم ْن ِس ّْج ٍ
يل (ٗ)
قالوف بسكوف ميم اعبمع ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
إذا وقفت على (حبجارة) وقفا اضطراريا أو اختباريا أماؽبا الكسائي

صٍ
ف َمأْ ُك ٍ
وؿ (٘)
فَ َج َعلَ ُه ْم َك َع ْ
قالوف بسكوف ميم اعبمع

ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا (ماكوؿ) واندرج معو السوسي
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة (ماكوؿ)
سورة قريش
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

َِِ َيًل ِ
ؼ قُػ َريْ ٍ
ش (ٔ )
[ ِؿ ِِئِالؼ :ابن عامر ] [ لِْيالؼ  :أبو جعفر] [ إليالؼ  :الباقوف]
قالوف قرأ ّٔمزة بعدىا ياء (إليالؼ)
ٍب ورش مع توسط وطوؿ البدؿ (إليالؼ)
ٍب ابن عامر قرأ حبذؼ الياء (لِئِالؼ)

ٍب أبو جعفر أسقط اؽبمزة وأثبت بياء ساكنة (لِْيالؼ)
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الص ْي ِ
ف (ٕ )
إِ َيًلفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ الشّْتَآ ِء َو َّ
[إَِلفِهم  :أبو جعفر ] [ إيالفهم  :الباقوف]
قالوف على توسط اؼبتصل
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب ورش مع (ٖ) البدؿ
ٍب أبو جعفر حبذؼ الياء بعد اؽبمزة (إَلفهم)
إذا وقفت على (رحلة) وقفا اضطراريا أو اختباريا أماؽبا الكسائي
إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الفاء بالفاء (الصيف فليعبدوا)
ب َه َذا الْبػ ْي ِ
ت (ٖ )
فَػ ْليَػ ْعبُ ُدوا َر َّ
َ
قالوف
ِ
وع وآَمنػهم ِمن َخو ٍ
ِ
ؼ (ٗ )
الَّذي~ أَط َْع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ َ ُ ْ ْ ْ
قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن
ٍب أبو جعفر باإلخفاء النوف عند اػباء (من خوؼ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع قصر البدؿ (وآمنهم) اندرج معو ضبزة
ٍب ورش على وؿ اؼبنفصل مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ ُب (وآهنم)

أَرأَي َ ِ
ب بِالدّْي ِن (ٔ)
َْ
ت الَّذي يُ َك ّْذ ُ

سورة الماعوف
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

الشاطبية ُب اْلنعاـ ( :رأيت) ُب اَلستفهاـ َل عٌن راجع وعن نافع سهل وكم مبدؿ جال

[ أرايػػت  :بالتسػػهيل لنػػافع وأبػػو جعفػػر ووقفػػا غبمػػزة بالتسػػهيل] [أرآيػػت :ولػػورش أبػػدؽبا ألفػػا مػػع اؼبػػد اؼبشػػبع ] [أريػػت :
الكسائي ] [أرأيت بتحقيق اؽبمزة  :الباقوف]
قالوف بتسهيل (أرأيت) واندرج معو ورش بوجو التسهيل وأبو جعفر
ٍب ورش باؼبد ( )ٙحركات (أرآيت)
ٍب ابن كثًن بالتحقيق ُب (أرأيت)
ٍب السوسي قرأ بالتحقيق ُب (أرأيت) وأدغم الباء بالباء (يكذب بالدين)
ٍب الكسائي حذؼ اؽبمزة (أريت)
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فَ َذلِ َ َّ ِ
ِ
يم (ٕ)
ك الذي يَ ُدعُّ الْيَت َ

قالوف

ض َعلَى طَ َع ِاـ ال ِْم ْس ِكي ِن (ٖ)
َوََل يَ ُح ُّ
قالوف

ِ
ين (ٗ)
ْم َ
صلّْ َ
فَػ َويْ ٌل لل ُ

قالوف
َّ ِ
اهو َف (٘)
ص ًَلتِ ِه ْم َس ُ
ين ُه ْم َع ْن َ
الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع
ثم ورش غلظ َلـ (صالِتم)
ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َّ ِ
ين ُه ْم يُػ َرآءُو َف ()ٙ
الذ َ
قالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل
ثم ورش على طوؿ اؼبتصل مع (ٖ) البدؿ ُب (يػَُرآءُو َف)
ثم ضبزة ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب (يػَُرآءُو َف)

ثم قالوف بالصلة وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
اعو َف ()ٚ
َويَ ْمنَػ ُعو َف ال َْم ُ
قالوف

اؾ الْ َك ْوثَػ َر (ٔ)
إِنَّآ أَ ْعيَْيػنَ َ

سورة الكوثر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على قصر اؼبنفصل ثم قالوف بتوسط اؼبنفصل ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
ك َوانْ َح ْر (ٕ)
ص ّْل لَِربّْ َ
فَ َ
قالوف
ك ُى َو ْاْلَبْػتَػُر (ٖ)
إِ َّف َشانِئَ َ
[ شانيك  :أبو جعفر ووقفا ضبزة] [ شانئك  :الباقوف]
قالوف ٍب ورش بالنقل ُب (اَلَبرت) واندرج معو ضبزة بوجو
ٍب ضبزة بالسكت ُب (اْلبرت)
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ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة ياء (شانيك) ووقف غبمزة

قُ ْل يَآ أَيػُّ َها الْ َكافِ ُرو َف (ٔ)

سورة الكافروف
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء ُب (الْ َكافُِرو َف)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم الراء ُب (الْ َكافُِرو َف)
َّل أَ ْعبُ ُد َما تَػ ْعبُ ُدو َف (ٕ)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َوَّل أَنْػتُ ْم َعابِ ُدو َف َمآ أَ ْعبُ ُد (ٖ)
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
(عابِ ُدو َف)
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وأماؿ َ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َوَّل أَنَا َعابِ ٌد َما َعبَ ْدتُ ْم (ٗ)
قالوف على قصر اؼبنفصل

ثم قالوف على توسط اؼبنفصل
(عابِ ٌد)
ثم ىشاـ على توسط اؼبنفصل وأماؿ َ

ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

َوّل أَنْػتُ ْم َعابِ ُدو َف َمآ أَ ْعبُ ُد (٘)
قالوف على قصر اؼبنفصل

ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
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(عابِ ُدو َف)
ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وأماؿ َ
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة

ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َولِ َي ِدي ِن ()ٙ
ومه دين  :الباقوف]
ومه ديين  :يعقوب ] [ ْ
ومه دين  :نافع وىشاـ وحفص والبزي خبلف عنو] [ ْ
[ َ
(ومه) واندرج معو ورش وىشاـ وحفص
قالوف بسكوف ميم اعبمع وفتح ياء َ

(ومه) وقرأ بالياء وقفا ووصال (ديين)
ٍب يعقوب قرأ بسكوف الياء ْ

(ومه) وقػرأ حبػذؼ اليػاء وقفػا ووصػال (ديػن) وانػدرج معػو ابػن ذواف وشػعبة وضبػزة
ٍب أبو عمػرو البصػري قػرأ بسػكوف اليػاء ْ
والكسائي وخلف العاشر
ٍب قالوف بالصلة واندرج معو البزي بوجو
(ومه) خبلف عن البزي واندرج معو أبو جعفر
ٍب ابن كثًن بالصلة وبسكوف الياء ُب ْ

ص ُر اللَّ ِه َوالْ َف ْت ُح (ٔ)
إِ َذا َجآ َء نَ ْ

سورة النصر
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف على توسط اؼبتصل

ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
ٍب ابن ذكواف أماؿ (جاء) على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ (جآء)
ِ
ِ ِ
اجا (ٕ)
َوَرأَيْ َ
َّاس يَ ْد ُخلُو َف في دي ِن اللَّه أَفْػ َو ً
ت الن َ
قالوف
سبّْ ْح بِ َح ْم ِد َربّْ َ
استَػ ْغ ِف ْرُ
ك َو ْ
فَ َ
قالوف
إِنَّهُ َكا َف تَػ َّوابًا (ٖ)

قالوف

ت يَ َدآ أَبِي ل ََه ٍ
َ (ٔ )
َ َوتَ َّ
تَػبَّ ْ

سورة المسد
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
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[ أيب َؽبْب  :ابن كثًن ] [ أيب َؽبَب  :الباقوف]

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب

ثم ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف اؽباء ُب (ؽبْب)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي وخلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد
ثم خلف على طوؿ اؼبنفصل بال غنة ُب ٍ
(ؽبب وتب)
َ (ٕ )
سَ
َمآ أَ ْغنَى َع ْنهُ َمالُهُ َوَما َك َ

قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب

ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء (عنو)
ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم
ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ (أغىن) واندرج معو خلف العاشر
ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى الفتح ُب (أغىن) ٍب التقليل ُب (أغىن)
ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واإلمالة ُب (أغىن)
ات ل ََه ٍ
َ (ٖ )
صلَى نَ ًارا َذ َ
َسيَ ْ
قالوف

ٍب ورش لو وجهاف وصال ووقفا بفتح (سيصلى) مع تغليظ الالـ وبالتقليل ُب (سيصلى) مع ترقيق الالـ
ٍب ضبزة أماؿ ُب (سيصلى) واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
ْحيَ ِ
َ (ٗ)
َو ْام َرأَتُهُ َح َّمالَةَ ال َ

[ ضبالةَ  :عاصم ] [ضبالةُ  :الباقوف]
(ضبَّالَةَ) بالنصب
(ضبَّالَةُ) واندرج معو الباقوف ٍب عاصم قرأ َ
قالوف قرأ برفع التاء ُب َ
ِ
ِ ِ ِ
س ٍد (٘)
في جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
قالوف

َح ٌد (ٔ)
قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ

سورة اَخًلص
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف
الص َم ُد (ٕ)
اللَّهُ َّ

قالوف
ل ِ
َم يُولَ ْد (ٖ)
َم يَل ْد َول ْ
ْ
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قالوف
َح ٌد (ٗ)
َم يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
َول ْ

[ ُك ُفواً  :حفص ] [ ُك ْفئاً  :ضبزة ويعقوب وخلف العاشر ] [ ُك ُفؤاً  :الباقوف ]
قالوف وقرأ ّٔمزة على الواو ( ُك ُفؤاً ) واندرج معو اعبميع إَل
ٍب ورش وقرأ ّٔمزة على الواو ( ُك ُفؤاً ) وبالنقل ( ُك ُفؤاَ َف اَحد)
ٍب حفص قرأ حبذؼ اؽبمزة ( ُك ُفواً)
ٍب ضبزة بسكوف الفاء ( ُك ْفئاً) مع وجهٌن  :اْلوؿ بالنقل (ك ْفئاَ َف اَ َح ٌد)
َح ٌد) واندرج معو فيو يعقوب وخلف العاشر
ٍب ضبزة بالتحقيق ُب (ك ْفئاً أ َ
َح ٌد) وقفا
ٍب خلف بالسكت ُب (ك ْفئاً أ َ
ووقف ضبزة على ( ُك ْفئا)  :بنقل حركة اؽبمزة إىل الفاء وحذؼ اؽبمزة  ،وأبداؿ اؽبمزة واوا مع إسكاف الفاء
( ُك َفا)و( ُك ْفوا )

ب الْ َفلَ ِق (ٔ)
َعوذُ بَِر ّْ
قُ ْل أ ُ

سورة الفلق
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

َعوذُ)
قالوف ثم ورش بالنقل ُب (قُ َل اَ ُعوذُ) ثم خلف بالسكت ُب (قُ ْل أ ُ
ِم ْن َش ّْر َما َخلَ َق (ٕ)
قالوف
ِ
ِ ِ
َ (ٖ )
َوم ْن َش ّْر غَاس ٍق إ َذا َوقَ َ
قالوف
ٍب ورش بالنقل ( َغ ِ
اس ِق ِف اِ َذا )

ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ( َغ ِ
اس ٍق إِ َذا )
َّفاثَ ِ
َوِم ْن َش ّْر النػ َّ
ات فِي ال ُْع َق ِد (ٗ)
قالوف
ِ
ٍِِ
س َد (٘)
َوم ْن َش ّْر َحاسد إ َذا َح َ
اس ِد ِف اِذَا ) ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ (ح ِ
قالوف ثم ورش بالنقل ُب (ح ِ
اس ٍد إِذَا )
َ
َ

ب الن ِ
َّاس (ٔ)
َعوذُ بَِر ّْ
قُ ْل أ ُ

سورة الناس
الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

قالوف
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ثم الدوري أماؿ (الناس)
ٍب ورش بالنقل ُب (قُ َل اَ ُعوذُ)

َعوذُ)
ٍب خلف بالسكت ُب (قُ ْل أ ُ
ملِ ِ
ك الن ِ
َّاس (ٕ)
َ
قالوف ثم الدوري أماؿ (الناس)
إِل َِه الن ِ
َّاس (ٖ)
قالوف ثم الدوري أماؿ (الناس)
اس الْ َخن ِ
ِم ْن َش ّْر ال َْو ْس َو ِ
َّاس (ٗ)
قالوف (واندرج اعبميع)
الَّ ِذي يػوس ِو ِ
ص ُدوِر الن ِ
َّاس (٘)
س في ُ
َُ ْ ُ
قالوف ثم الدوري أماؿ (الناس)
ِمن ال ِ
ْجن َِّة َوالن ِ
َّاس ()ٙ
َ
قالوف ثم الدوري أماؿ (الناس)
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