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 سورة الحجرات 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ُموا بَػْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه  آيَ   أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تُػَقدّْ
ُموا : الباقوف[ ُموا: يعقوب [  ]ََل تُػَقدّْ  ]ََل تُػَقدَّ

ُموا(  تػَ )ََل  اؼبشددة الداؿقاؼ و التاء والقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح   َقدَّ
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 )آمنوا( ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آمنوا( واندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ
 َواتػَُّقوا اللََّه 

 قالوف
 (ِٔإفَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم )

 قالوف
ََ لِبَػْعٍض َأْف  مْ فَػْوَؽ َصْوِت النَِّبيّْ َوََل َتْجَهُروا َلُه بِاْلَقْوِؿ َكَجْهِر بَػْعِضكُ  مْ َأْصَواَتكُ  آا ََل تَػْرفَػُعو أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ  َتْحػَب

 (ََٕل َتْشُعُروَف ) مْ َوأَنْػتُ  مْ َأْعَماُلكُ 
 ] النيبء~ : نافع [ ] النيب : الباقوف[

ٍب قالوف بالصلة  على قصر اؼبنفصل)النيب( و  ٍب الدوري بدوف نبزمد متصل  قرأ النيبء باؽبمزعلى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 حبذؼ اؽبمزة )النيب( على صر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن بالصلة قرأ النيبء باؽبمز مد متصل على قصر اؼبنفصل و 

   يب( )الن اؼبنفصل وحبذؼ اؽبمزة توسطعلى ٍب الدوري  وباؽبمزة )النيبء~(اؼبنفصل  توسطعلى ٍب قالوف 
   اؼبنفصل وباؽبمزة )النيبء~( توسطٍب قالوف بالصلة على 

 وقصر البدؿ )آمنوا( على طوؿ اؼبنفصل وباؽبمزة )النيبء~(ٍب ورش 
  (لِبَػْعٍض َأفْ ُب ) ٍب لو السكت (لِبَػْعٍض َأفْ )ُب  على التحقيقو وحبذؼ اؽبمزة )النيب( على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 

 والطوؿ ُب )آمنوا( التوسطوجهي البدؿ و  ؽبمزة )النيبء~(وباورش على طوؿ اؼبنفصل ٍب 
 ِللتػَّْقَوى مْ ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّه ُأولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قُػُلوبَػهُ  مْ ِإفَّ الَِّذيَن يَػُغضُّوَف َأْصَواتَػهُ 
 ُب )التقوى( ٍب الكسائي أماؿ ُب )التقوى( قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل 

 ُب )التقوى( لفتح والتقليل ُب )للتقوى( وطوؿ اؼبتصل ٍب خلف باإلمالة ٍب ورش با
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلةٍب 
 (َٖمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم ) مْ َلهُ 

 ُب )مغفرة(  راء رتقيقٍب ورش ببسكوف ميم اعبمع قالوف 
 معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب خلف بال غنة )مغفرٌة َوأجر( ٍب قالوف بالصلة واندرج

 (ََٗل يَػْعِقُلوَف ) مْ ِء اْلُحُجَراِت َأْكثَػُرهُ آِإفَّ الَِّذيَن يُػَناُدوَنَك ِمْن َورَ 
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 ]اغبَُْجرَاِت: أبو جعفر [   ]اغبُُْجرَاِت : الباقوف[
 قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 

 صلة وقرأ بفتح اعبيم من )اغبَُْجرَاِت( ٍب أبو جعفر بال
 ِء(آٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ُب )ِمْن َورَ 

ًرا َلُهْم  مْ َصبَػُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإلَْيهِ  مْ َوَلْو أَنػَّهُ   َلَكاَف َخيػْ
 التحقيق ُب )ولْو أهنم(  ٍب ضبزة بضم اؽباء ُب )إليُهم( و بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش بالنقل ُب )ولَو اهنم( ورقق راء )خًنا( ٍب خلف بالسكت ُب )ولْو أهنم( 

 (َ٘واللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم )
 قالوف

 (ٙنَاِدِميَن ) مْ ُنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِبَجَهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلتُ فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَّ  مْ ءَكُ آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف جَ  آيَ  
 المشالدليل من الشاطبية :                                  . .........وارتاح أ

 وفيها وربت الفتح قل )فتثبتوا (   من الثبت والغًن البياف تبدَل                  
 : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]فتبينوا : الباقوف[ ]فتثبتوا

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
 ا( ) فتثبتو بالثاء بدؿ الباء وبالباء بدؿ الياء والتاء بدؿ النوف وقرأ على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 

 ٍ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
 )فتثبتوا( أ ٍب خلف اماؿ )جاءكم( وقر 

 ُب )آمنوا( والطوؿٍب ورش وجهي البدؿ التوسط 
 َرُسوَؿ اللَّهِ  مْ َأفَّ ِفيكُ  آَواْعَلُمو 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفقالوف ٍب 

 بالصلة  اؼبنفصل توسطعلى  قالوفٍب  اؼبنفصل توسطعلى  قالوفٍب 
 وؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةطعلى  ٍب ورش
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َْمػػِر لَ  مْ لَػػْو يُِيػػيُعكُ  يَمػػاَف َوزَيػَّنَػػُه ِفػػي قُػلُػػوِبكُ  مْ َعنِػػتُّ ِفػػي َكِثيػػٍر ِمػػَن اِْ ََ ِإلَػػْيُكُم اَِْ وََكػػرََّ  ِإلَػػْيُكُم اْلُكْفػػَر  مْ َوَلِكػػنَّ اللَّػػَه َحبَّػػ
 َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَيافَ 

  ُب )اإليباف( وبالنقل ُب )اََلمر( ( البدؿٖقالوف ٍب السوسي )اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم( ٍب ورش مع )
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة  )اَلأمر(ُبٍب خلف بالسكت 

 (ُٚأولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَف )
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة ٍب ورشعلى توسط اؼبتصل قالوف 

 َفْضًًل ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً 
 وقفا (ةقالوف ٍب الكسائي أماؿ )ونعم

 (َٛواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم )
 قالوف

نَػُهَما آْف طَ َوإِ   ئَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
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 
ُْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى فَِإْف بَػغَ   َأْمِر اللَِّه  ~َتِفيَء ِإَلىْت ِإْحَداُهَما َعَلى اِْ

 ]تفيء إىل : بتسهيل الثانية :نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[ ] تفيء إىل : الباقوف[
 درج معو ابن كثًن وأبو جعفر ورويسوانبالتسهيل )َتِفيَء ِإىَل( على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل و قالوف 
 اؼبنفصل توسطعلى  قالوفٍب 

 واندرج معو عاصم  بالتحقيق ُب اؽبمزتٌنو  اؼبنفصل توسطعلى ٍب ابن عامر 
 بالتحقيق ُب اؽبمزتٌنعلى قصر اؼبنفصل و  روحٍب 

 وأماؿ )اْلخرى( )إحدانبا(بالتسهيل وقلل على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو عمرو 
 وأماؿ )اْلخرى( بالتسهيل وقلل )إحدانبا(اؼبنفصل و سط تو ٍب الدوري على 

 السكت على )اْلخرى( وب و)اْلخرى()إحدانبا(أماؽبما  ضبزةٍب 
 والتحقيق ُب )اْلخرى(  و)اْلخرى()إحدانبا(ٍب خالد باإلمالة 

 واندرج معو خلف العاشر  ٍب الكسائي أماؽبما على توسط اؼبنفصل
 لة ٍب خلف السكت على السكت مع اإلما

 تقليلهما ورشٍب ورش بالتسهيل وفتح )إحدانبا( وتقليل )اْلخرى( ٍب 
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوَأْقِسُيواآفَِإْف فَ   َءْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ
علػى طػوؿ  ضبػزةوانػدرج معػو ضبػزة بوجػو التحقيػق ُب )وأقسػطوا( ٍب على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 
 ا(بتسهيل )وأقسطو و  اؼبتصل
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َُّ اْلُمْقِسِييَن )  (ِٜإفَّ اللََّه ُيِح
 قالوف

 َأَخَوْيُكمْ فََأْصِلُحوا بَػْيَن ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة 
 ]إْخَوِتُكْم : يعقوب[ ]َأَخَوْيُكْم : الباقوف[

 م( إخَوِتك َفَأْصِلُحوا بَػٌْنَ ) كسر اؽبمزة وأسكن اػباء وأبدؿ الياء تاء مكسورةقرأ  قالوف ٍب يعقوب 
 ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنوف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 

 (ٓٔتُػْرَحُموَف ) مْ َواتػَُّقوا اللََّه َلَعلَّكُ 
 الصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربقالوف ٍب قالوف 

هُ َأْف َيُكونُػوا خَ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َيْسَخْر َقوـٌ ِمْن قَػْوـٍ َعَسػى  آيَ  ػًرا ِمػنػْ ػًرا ٍء َعَسػى َأْف َيُكػنَّ آَوََل ِنَسػاٌء ِمػْن ِنَسػ مْ يػْ َخيػْ
ُهنَّ   ِمنػْ

 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 
 )عسى( معائي أماؿ ٍب الكسا

 وفتح )عسى( معا ورقق راء )خًنا()آمنوا( ٍب ورش على قصر البدؿ 
 (َأْف َيُكنَّ و) (َأْف َيُكونُواُب ))عسى( معا وبال غنة ُب باإلمالة ٍب خلف 
  (َأْف َيُكنَّ و) (َأْف َيُكونُواُب )غنة وب)عسى( معا ُب باإلمالة ٍب خالد 
 )توسط البدؿ مع التقليل ٍب طوؿ البدؿ وعليو الفتح ٍب التقليل( ورقق راء )خًنا( ( أوجو البدؿ مع اليائيٍٖب ورش )
َْلَقابِ ْم أَنْػُفَسكُ  آَوََل تَػْلِمُزو  ِْ  َوََل تَػَنابَػُزوا بِا

 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 
 عنو ؾْبِمالَشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا  للبزيوُب الوصل 

  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )
 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 
 بزوا : الباقوف[]تَػْلُمُزوا : يعقوب[ ]تَػْلِمزوا : الباقوف[]وآل تَّنابزوا : البزي وصال مع اؼبد اؼبشبع[] وَل تَػَنا

  واندرج معو قنبل وأبو جعفر قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة
 ٍب البزي باؼبد الالـز على التاء )وَل تّنابزوا ( 
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 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 ٍب ورش على النقل )معو ضبزة( 

 على السكت )باْللقاب(  ضبزة وقفٍب 
 ا وصلت باآلية بعدىا للسوسي اإلدغاـ ُب الباء بالباء )اْللقاب بيس(إذ

يَماِف   بِْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اَِْ
 ُب )اإليباف(  والنقل ( البدؿٖقالوف ٍب ضبزة بالنقل والسكت على )اإليباف( ٍب ورش قرأ )بيس( مع )

 و أبو جعفرٍب السوسي قرأ )بيس( والتحقيق ُب )اإليباف( واندرج مع
َْ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَف )  (َٔٔوَمْن َلْم يَػُت

 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 
 تب فأولئك( خبلف عنوٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وأدغم الباء ُب الفاء )ي

 أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنّْ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنّْ ِإْثمٌ  آيَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ وترقيق راء )كثًنا( 

 ء )كثًنا( ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم را
 ُب )آمنوا( ٍب وجهي ورش للبدؿ التوسط ٍب الطوؿ

َْ بَػْعُضكُ   بَػْعًضا مْ َوََل َتَجسَُّسوا َوََل يَػْغَت
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙلبقرة تقريبا )الطيبة من فرش سورة ا

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

سسوا]  : الباقوف[ َوََل ذَبَسَُّسوا: البزي مع اؼبد اؼبشبع [ ] وَل~ ذبَّ
سسوا(ٍب البزي ب واندرج معو قنبل وأبو جعفر الصلةب قالوفقالوف ٍب   وبالصلة اؼبد والتشديد )وَل ذبَّ

َُّ َأَحدُكُ   َأْف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُ   مْ أَُيِح
 دخدليل الشاطبية : )ومْيتا( لدى اْلنعاـ واغبجرات 

 ]َميًّْتا : نافع وأبو جعفر ورويس [  ]َمْيًتا : الباقوف[
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 وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو رويس قالوف قرأ بتشديد الياء )مّيتا( بالتشديد
وخػػالد والكسػػائي وروح وخلػػف وانػػدرج معػػو ابػػن عػػامر وعاصػػم ٍب دوري أيب عمػػرو قػػرأ بسػػكوف اليػػاء )مْيتػػا( بالسػػكوف 

 العاشر
 ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة )يَاُكَل غبََْم( مع إدغاـ الالـ بالالـ 

 َأْف(  مْ ُكَل( وبالتحقيق ُب )َأَحدُكُ ٍب خلف بال غنة النوف الساكنة مع الياء ُب )َأْف يَأْ 
 َأْف( وتشديد )مّيتا(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )َأَحدُكُ 

 )يَاُكَل( ألفا َأْف( وتشديد )مّيتا( وبإبداؿ اؽبمزة  مْ ٍب أبو جعفر بالصلة على قصرىا ُب )َأَحدُكُ 
 ٍب ابن كثًن بالصلة وبسكوف )مْيتا( وصلة اؽباء ُب )أخيو( 

 َأْف(  مْ قالوف على توسط الصلة ُب )َأَحدُكُ ٍب 
 )يَاُكَل( ألفا َأْف( بإبداؿ اؽبمزة  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َأَحدُكُ 
 َأْف(و بال غنة ُب )َأْف يَْأُكَل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َأَحدُكُ 

 َواتػَُّقوا اللَّهَ 
 قالوف

 (ِٕٔإفَّ اللََّه تَػوَّاٌب رَِحيٌم )
 قالوف

 لِتَػَعاَرُفواُشُعوبًا َوقَػَباِئَل  مْ ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناكُ ِمْن  مْ لنَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناكُ أَيػَُّها ا آيَ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙتقريبا )الطيبة من فرش سورة البقرة 

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 ]لتَّعارفوا : البزي وصال ووقفا [ ]لِتَػَعاَرُفوا : الباقوف[
 )أنثى( ُببالتقليل على قصر اؼبنفصل و دوري  ثمعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب السوسي بإدغاـ الالـ بالالـ )قبائل لتعارفوا( مع تقليل )أنثى( 
 وبالصلة)لتَّعارفوا( وصال ووقفا البزي بتشديد التاء  ثمواندرج معو قنبل وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 ُب )أنثى(بالتقليل اؼبنفصل و  توسطعلى دوري  ثم اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم  توسطٍب قالوف على 
 بالصلة اؼبنفصل و  توسطعلى قالوف  ثم ُب )أنثى( أماؿاؼبنفصل و  توسطعلى ٍب الكسائي 
   ُب )أنثى( تقليلبالوؿ اؼبنفصل و طعلى  ورش ثم ُب )أنثى( بالفتحوؿ اؼبنفصل و طعلى ٍب ورش 

 (ُشُعوبًا َوقَػَباِئلَ )و(ىذََكٍر َوأُنْػثَ )ُب وبال غنة  ُب )أنثى(خلف باإلمالة  ثم  ُب )أنثى( ٍب خالد باإلمالة
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 ِعْنَد اللَِّه أَتْػَقاُكْم  مْ ِإفَّ َأْكَرَمكُ 
  ُب )أتقاكم( ورش بالتقليل ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمواندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ُب )أتقاكم(ٍب ضبزة باإلمالة 
 (ٖٔ)يٌر َعِليٌم َخبِ ِإفَّ اللََّه 
 راء )خبًن( ورش وصال رقق( و َعِليٌم َخِبًنٌ )ٍب أبو جعفر باإلخفاء التنوين عند اػباء قالوف 

َْعَراُب َآَمنَّا   قَاَلِت اِْ
 ( البدؿ )آمنا( ٍب ضبزة بالسكت ُب )اْلعراب(ٖقالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اَلعراب( مع )

يَماُف ِفي قُػُلوِبُكْم َأْسَلمْ  آُقْل َلْم تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلو   َنا َوَلمَّا َيْدُخِل اَِْ
 اؼبنفصل توسط قالوف على ٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 ُب )اإليباف( ٍب خالد بالتحقيق ُب )اإليباف( بالسكت  ضبزةٍب 

 ُب )اإليباف( ( البدؿ ٖ)تومنوا( مع )بإبداؿ اؽبمزة واوا ٍب ورش 
 ا( ومعو أبو جعفر .)تومنو بإبداؿ اؽبمزة واوا ٍب السوسي 

 َشْيًئاْم ِمْن َأْعَماِلكُ  مْ َوِإْف ُتِييُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ََل يَِلْتكُ 
 م : الباقوف[ِلْتكُ م : أبو عمرو ويعقوب وأبدؿ اؽبمزة السوسي [ ] َل يَ كُ تْ ]َل يألِ 
  بسكوف ميم اعبمع  قالوف

 )شيا( و)شّيا(  ( باغبذؼ واإلبداؿى )شيئاعلوقف و  (مْ ِمْن أَْعَماِلكُ )ُب ٍب خلف بالتحقيق 
 وعليو الوجهٌن ُب شيئا  (مْ ِمْن أَْعَماِلكُ )ُب ٍب خلف بالسكت 
  (شيئا)اللٌن ُب التوسط والطوؿ ُب ٍب ورش وجهي 
 زاندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

قػرأ بزيػادة نبػزة سػاكنة بعػد اليػاء  السوسػي ٍب وانػدرج معػو يعقػوب )َل يػألتكم(قػرأ بزيػادة نبػزة سػاكنة بعػد اليػاء ٍب دوري 
 )َل يالتكم(وأبدؿ اؽبمزة ألفا 

 (ِٗٔإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم )
 قالوف

 للَّهِ ِفي َسِبيِل ا مْ َوأَنْػُفِسهِ ْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَػْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلهِ 
 واندرج معو ابن كثًن  بالصلة قالوف ثم بسكوف ميم اعبمع قالوف

 )آمنوا( وأبدؿ نبزة واوا )اؼبومنوف( واندرج معو السوسي  البدؿ قصرٍب ورش مع 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ نبزة واوا )اؼبومنوف( 

 ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(
 (ُ٘ٔأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَف )
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 واندرج معو ضبزة قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل
َْرضِ  مْ ُقْل أَتُػَعلُّْموَف اللََّه ِبِديِنكُ   َواللَُّه يَػْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِْ

 قالوف ٍب خلف على التحقيق )قْل أتعلموف( وعليو النقل والسكت ٍب السوسي أدغم )يعلم ما( 
 ة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصل

 ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل اَتعلموف( و)اََلرض( 
 ٍب السكت ُب )اْلرض( ُب )اْلرض( ٍب خلف على السكت )قْل أتعلموف( وعليو النقل

 (َٙٔواللَُّه ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )
  ء(ُب )شي التوسط والطوؿ ٍب خلف بالسكت (شيء)قالوف ٍب ورش وجهي اللٌن ُب 

 ولورش توسط شيء وعليو ثالثة أوجو مد عارض السكوف ُب )عليم وعلى الطوؿ ُب شيء الطوؿ ُب عليم ( -
 َأْف َأْسَلُموايَُمنُّوَف َعَلْيَك 

 (َأْف َأْسَلُمواُب ) ٍب خلف بالسكت( َأْف َأْسَلُمواُب )قالوف ٍب ورش بالنقل 
 ُقْل ََل َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسًَلَمُكْم 

 قالوف 
يَماِف ِإْف ُكْنتُ  مْ َهَداكُ َأْف  مْ َعَلْيكُ َبِل اللَُّه يَُمنُّ   (َٚٔصاِدِقيَن ) مْ ِلْْلِ

ٍب )لإليباف(   )لإليباف(  ٍب خالد بالتحقيق واإلمالة ُب ُبٍب ضبزة باإلمالة )ىداكم( والسكت بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ٍب( َأفْ  مْ َعلَػْيكُ )ُب التوسػط قػالوف علػى ٍب  ابػن كثػًن وأبػو جعفػر وانػدرج معػو( َأفْ  مْ َعلَػْيكُ )ُب قالوف بالصػلة علػى القصػر 

ورش ٍب )لاليبػػػاف ( وعليػػػو القصػػػر والطػػػوؿ ُب البػػػدؿ  (ىػػػداكم)( أوجػػػو فػػػتح ٗ)و ورش علػػػى طػػػوؿ الصػػػلة )علػػػيكم أف(
  )لاليباف (  التقليل ُب )ىداكم( وعليو التوسط والطوؿ ُب البدؿب

 كت ُب )عليكْم أف( مع اإلمالة ُب )ىداكم(ٍب خلف بالسكت )لإليباف( وعليو الس
َْرضِ  ََ السََّماَواِت َواِْ  ِإفَّ اللََّه يَػْعَلُم َغْي

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )اْلرض( واندرج معو ضبزة بوجو قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )واَلرض(
 (َٛٔواللَُّه َبِصيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف )

 ـ ددليل الشاطبية : وُب )يعملوف( 
 : ابن كثًن [َ]تْعَمُلوَف : الباقوف[ ]يعملوف

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

 
 سورة ؽّ 

 )ؽ (
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 قالوف واندرج اعبميع.وسكت عليو أبو جعفر من غًن تنفس
  (َٔواْلُقْرآِف اْلَمِجيِد( )ّؽ:
 اف( )القرَ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذؼ اؽبمزة قالوف ٍب ابن كثًن قرأ 

هُ ْم َأْف َجاَءهُ  آَبْل َعِجُبو  ٌَ فَػَقاَؿ اْلَكافِ  مْ ُمْنِذٌر ِمنػْ   (ٕ)ّؽ: ُروَف َهَذا َشْيٌء َعِجي
 عفر واندرج معو ابن كثًن وأبو جٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل مع الصلة 
 ءىم( واندرج معو خلف العاشر آأماؿ )جو ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على توسط )شيء( وعلى الطوؿ ست حركات مع ترقيق الراء ُب )منذر(و)الكافروف( 
 ت على )شيء( والسك أماؿ )جاءىم(و  ضبزة على طوؿ اؼبنفصلٍب 

  (جاءىم)وإمالة  (شيء)على وجو التحقيق ُب و  على طوؿ اؼبنفصلٍب خالد 
َنا وَُكنَّا  (ٖ)ّؽ: تُػَراباً َذِلَك رَْجٌع بَِعيدٌ  أَِإَذا ِمتػْ

]أئذا : قالوف وابو عمرو وأبو جعفر : بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وورش وابن كثًن ورويس بالتسهيل من غًن إدخاؿ 
تحقيق مع اإلدخاؿ وعدمو والباقوف : بالتحقيق من غًن إدخاؿ[] ِمْتنا : نافع وحفص وضبزة والكسائي وىشاـ بال

 وخلف العاشر [ ] ُمْتنا : الباقوف[
 قالوف بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وكسر ميم )متنا( 

 ٍب أبو عمرو بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ وضم ميم )متنا( 
 ة وكسر ميم )متنا( ٍب ورش بتسهيل اؽبمزة الثاني

 ٍب ابن كثًن بتسهيل اؽبمزة الثانية وضم ميم )متنا( واندرج معو)رويس( 
 ىشاـ بتحقيق اؽبمزتٌن مع إدخاؿ ألف بينهما وضم ميم )متنا( ٍب 

 ٍب ىشاـ بالتحقيق بدوف إدخاؿ وضم ميم )متنا( واندرج معو) روح( 
 والكسائي وخلف(ٍب حفص بالتحقيق وكسر ميم )متنا( واندرج معو )ضبزة 

هُ  َْرُض ِمنػْ ُقُص اِْ  (ٗ)ّؽ: َوِعْنَدنَا ِكَتاٌب َحِفيظٌ  مْ َقْد َعِلْمَنا َما تَػنػْ
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  بسكوف ميم اعبمع قالوف

  بالسكت على )اْلرض( ضبزةٍب ورش بالنقل على )اْلرض( ٍب 
 (َ٘أْمٍر َمرِيٍج )ّؽ: ~ِفي مْ فَػهُ  مْ َءهُ آَبْل َكذَّبُوا بِاْلَحقّْ َلمَّا جَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل  
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل واؼبنفصل 
 ف العاشر ٍب ابن ذكواف أماؿ )جآءىم( واندرج معو خل

 باإلمالة ُب)جآءىم( وعلى الطوؿ باؼبنفصل واؼبتصل . ضبزةٍب 
َناَها َوزَيػَّنَّ ْم  ِء فَػْوقَػهُ آِإَلى السَّمَ  آَأفَػَلْم يَػْنظُُرو    (ٙ)ّؽ: اَها َوَما َلَها ِمْن فُػُروجٍ َكْيَف بَػنَػيػْ
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لوف على توسط اؼبنفصل  ٍب قالوف قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قا
 بالصلة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

َنا ِفيَها ِمْن ُكلّْ َزْوٍج بَِهيٍج( )ّؽ: َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْػَبتػْ َْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيػْ   (َٚواِْ
 ُب )اْلرض(ٍب خلف بالسكت ُب )اَلرض( قالوف ٍب ورش بالنقل 

( )ّؽ:تَػْبِصَرًة  ٍَ  (َٛوِذْكَرى ِلُكلّْ َعْبٍد ُمِني
 قالوف 

 ٍب أبو عمرو باإلمالة )ذكرى( واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر 
  ٍب ورش برتقيق الراء ُب )تبصرة( وتقليل )ذكرى( وجها واحدا ْلهنا رائية

  (ذكرى)ٍب خلف بال غنة عند التنوين مع الواو )تَػْبِصرًَة َوذِْكَرى( وأماؿ 
َنا ِبِه آِء مَ آَونَػزَّْلَنا ِمَن السَّمَ  ََّ اْلَحِصيدِ َجنَّ ًء ُمَبارَكاً فَأَنْػَبتػْ  (ٜ)ّؽ: اٍت َوَح

  واندرج معو خالد  على طوؿ اؼبتصلقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش 
 (َجنَّاٍت َوَحبَّ ) ُببالعنة و  على طوؿ اؼبتصلٍب خلف 
  (ٓٔ)ّؽ: بَاِسَقاٍت َلَها طَْلٌع َنِضيدٌ َوالنَّْخَل 
 قالوف

َنا بِِه بَػْلدَ   (ٔٔ)ّؽ: ًة َمْيتاً َكَذِلَك اْلُخُروجُ ِرْزقاً لِْلِعَباِد َوَأْحيَػيػْ
 ] َميّْتا : أبو جعفر [ ] َمْيتا : الباقوف[

  بتشديد الياء ُب )مّيتا(قالوف ٍب أبو جعفر 
َلهُ  َبْت قَػبػْ  (ٕٔ)ّؽ: َوَأْصَحاُب الرَّسّْ َوثَُمودُ  نُوحٍ قَػْوـُ  مْ َكذَّ

  ٍب قالوف بالصلة  (نُوٍح َوَأْصَحابُ )ُب قالوف ٍب خلف بال غنة 
 (ٖٔ)ّؽ: َوِفْرَعْوُف َوِإْخَواُف ُلوطٍ  َوَعادٌ 

 (َوَعاٌد َوِفْرَعْوفُ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
َْيَكِة َوقَػْوـُ تُػبٍَّع ُكلّّ كَ  ِْ  (ٗٔ)ّؽ: ذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيدِ َوَأْصَحاُب ا

] أصحاب اْليكة :  : ورش وصال ويعقوب ُب اغبالٌن [ ] وعيد : الباقوف[ دليلة ُب الشعراء و ص) اْليكة( ] وعيدي
  قرأىا اعبميع كحفص[

قالوف ٍب يعقوب بالياء ُب )وعيدي( وقفا ووصال ٍب ورش بالنقل )اَلَيكة( أسقط اؽبمزة ونقل حركتها إىل الالـ )لَيكة( 
 أو بألف الوصل معها )الَيكة( وجهاف ،ووعيدي بالياء وصال وحذفها وقفا  ويبدأ ّٔا بالـ مفتوحة )لَيكة(
 ٍب خلف بالسكت )اْليكة( 
َوَِّؿ َبْل هُ   (٘ٔ)ّؽ: ِفي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ  مْ َأفَػَعِييَنا بِاْلَخْلِق اِْ

باإلخفاء بالنوف مع اػباء )من بالصلة و ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن ٍب أبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف  
  ُب )اْلوؿ( بالسكت ضبزةٍب ُب )اَلوؿ( خلق( ٍب ورش بالنقل 

ْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس بِِه نَػْفُسهُ   َوَلَقْد َخَلْقَنا اِِْ
  ُب )اإلنساف(  ٍب ضبزة بالسكتُب )اإلنساف( قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن )نعلم ما( ٍب ورش بالنقل 

 (ٙٔ)ّؽ: لَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَنْحُن َأقْػَرُب إِ 
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 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة )إليو(
 ٚٔ)ّؽ: ِميِن َوَعِن الشَّْماِؿ َقِعيدٌ ِإْذ يَػتَػَلقَّى اْلُمتَػَلقَّْياِف َعِن اْليَ 

 قالوف
ٌَ َعِتيدٌ َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ   (ٛٔ)ّؽ: ِإَلَّ َلَدْيِه َرِقي

 كثًن مع صلة )لديو( ٍب ورش بالنقل ُب )قوٍؿ إَل(  ٍب خلف بالسكت على السكن اؼبفصوؿ )قوٍؿ إَل(قالوف ٍب ابن  
 (ٜٔ)ّؽ: ِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحيدُ َءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحقّْ ذَ آَوجَ 

 ٍب ابن كثًن مع صلة )منو( على توسط اؼبتصل قالوف 
 بإمالة )جاءت( ذكواف ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل ُب )جاءت( ٍب ابن 

 واندرج معو الكسائي )جاءت سكرة( ُب التاء بالسٌن باإلدغاـ الصغًن ٍب أبو عمرو 
 بإمالة )جاءت( و )جاءت سكرة( ُب التاء بالسٌن باإلدغاـ الصغًن خلف العاشر ٍب 

 )جاءت سكرة( باإلمالة ُب )جآءت( مع إدغاـ التاء بالسٌنعلى طوؿ اؼبتصل و ٍب ضبزة 
 (ٕٓ)ّؽ: صُّوِر َذِلَك يَػْوـُ اْلَوِعيدِ ِفي ال َونُِفخَ 
 قالوف 

 (ٕٔ)ّؽ: ِئٌق َوَشِهيدٌ آسَ َءْت ُكلُّ نَػْفٍس َمَعَها آَوجَ 
 على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش  على توسط اؼبتصلقالوف 

  واندرج معو خلف العاشر  )جاءت(ٍب ابن ذكواف أماؿ 
  (ٌق َوَشِهيدٌ ئِ آسَ )ُب مع طوؿ اؼبتصل وبال غنة  )جاءت(ٍب خلف أماؿ 

 (ئٌِق َوَشِهيدٌ آسَ )ُب غنة مع طوؿ اؼبتصل وب )جاءت(أماؿ ٍب خالد 
 (ٕٕ)ّؽ: َؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديدٌ ءَ آِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغيَ َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة 

 واندرج معو ضبزة ل على طوؿ اؼبتصواندرج معو أىل التوسط ُب اؼبتصل ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 
 (ٖٕ)ّؽ: يُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيدٌ َوقَاَؿ َقرِ 

  قالوف ٍب السوسي مع اإلدغاـ الكبًن باؽباء )قرينو ىذا(
 (ٕٗ)ّؽ: يدٍ ني َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر عَ أَْلِقَيا فِ 

  ائيواندرج معو دوري الكس قالوف ٍب ورش مع تقليل )كفار( ٍب أبو عمرو مع إمالة )كفار(
ٍَ َمنَّ   (ٕ٘)ّؽ: اٍع لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمرِي

 قالوف
 (ٕٙالَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّه ِإَلهاً آَخَر فَأَْلِقَياُ  ِفي اْلَعَذاِب الشَِّديِد( )ّؽ:

 لقياه( أابن كثًن مع صلة )ف ثمقالوف 
  ٍب ورش على القصر والتوسط والطوؿ ُب مد البدؿ )آخر(

 كن اؼبفصوؿ )ِإؽَباً آَخَر (ٍب خلف بالسكت على السا 
 (ٕٚ)ّؽ: َلِكْن َكاَف ِفي َضًلٍؿ بَِعيدٍ َأْطَغْيُتُه وَ  آقَاَؿ َقرِيُنُه رَبػََّنا م

  واندرج معو ضبزةقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 (ٕٛ)ّؽ: بِاْلَوِعيدِ  مْ قَاَؿ َل َتْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإلَْيكُ 
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 اؼبد ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب الالـ )قاؿ َل( وفيو ثالثة أوجو

ـٍ لِْلَعِبيِد( )ّؽ: آَما يُػَبدَُّؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َوم  (ٜٕأَنَا ِبَظًلَّ
  اؼبنفصل توسطقالوف على على قصر اؼبنفصل ٍب  قالوف 

 مع تغليظ الالـ ُب )ظالـ( على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 ُب )ظالـ(بدوف تغليظ على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 

 ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن بالالـ ُب )القوؿ لدي( وفيو ثالثة أوجو القصر والتوسط والطوؿ
 (ٖٓ)ّؽ: َهْل ِمْن َمزِيدٍ ِت َوتَػُقوُؿ يَػْوـَ نَػُقوُؿ ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتلْ 

 فاصدليلو من الشاطبية : يقوؿ بياء إذ  
 د إدليلو من الدرة : ونوف يقوؿ 

 ]يقوؿ : نافع وشعبة [] نقوؿ : الباقوف[
 قالوف وقرأ بياء الغيبة )يـو يقوؿ( واندرج معو ورش وشعبة ٍب ابن كثًن بنوف العظمة )يـو نقوؿ( 

  ـ )نقوؿ عبهنم(ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب الال
َر بَِعيدٍ  َوُأْزِلَفِت اْلَجنَّةُ   (ٖٔ)ّؽ: ِلْلُمتَِّقيَن َغيػْ

  قالوف ٍب ورش برتقيق راء )غًن(
 (ٕٖ)ّؽ: ُدوَف ِلُكلّْ َأوَّاٍب َحِفيظٍ َما ُتوعَ َهَذا 

 ـدال وبقاؼ حـ ددليلو من الشاطبية ُب سورة ص : وُب يوعدوف 
 اقوف[]يوعدوف : ابن كثًن [ ] توعدوف : الب

 ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة )ما يوعدوف (  (َما ُتوَعُدوفَ )ُب  قالوف قرأ بتاء اػبطاب
َِ َوجَ  ٍَ آَمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِاْلَغْي ٍَ ُمِني  (ٖٖ)ّؽ: َء بَِقْل

 واندرج معو خلف العاشر  ُب )جاءت( ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل ٍب ابن ذكواف باإلمالة على توسط اؼبتصل قالوف 
 مع طوؿ اؼبتصل ٍب أبو جعفر باإلخفاء )من خشي( على توسط اؼبتصلُب )جاءت( ٍب ضبزة باإلمالة 

إذا وصلت باآلية اليت بعدىا )منيب ادخلوىا(  كسر التنوين وصال : أبو عمرو وعاصم وابن ذكواف وضبزة ويعقوب 
 وضمو الباقوف

 (ٖٗ)ّؽ: َسًلـٍ َذِلَك يَػْوـُ اْلُخُلودِ اْدُخُلوَها بِ 
  الوفق

 (ٖ٘)ّؽ: وَف ِفيَها َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ ءُ آَلُهْم َما َيشَ 
واندرج معو ضبزة على وجو القصر ثالثة أوجو البدؿ ُب )يشاءوف( على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 

  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ُب البدؿ 
َلهُ  هُ  ِمنْ  مْ وََكْم َأْهَلْكَنا قَػبػْ  (َٖٙبْيشاً فَػنَػقَُّبوا ِفي اْلِبًلِد َهْل ِمْن َمِحيٍص( )ّؽ: مْ قَػْرٍف ُهْم َأَشدُّ ِمنػْ

 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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ٌَ َأْو أَْلقَ   (ٖٚ)ّؽ: ى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ ِإفَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَف َلُه قَػْل
مع ضم اؽباء ُب )وىو(ٍب )لذكرى( و( ٍب ابن كثًن بضم اؽباء ُب )وىو( ٍب ورش بتقليل بسكوف اؽباء ُب )وىْ  أقالوف قر 

واندرج معو خالد والكسائي وخلف )وُىو( وضم اؽباء رى( )لذكوسكن اؽباء ٍب خلف أماؿ أماؿ )لذكرى( أبو عمرو 
 أماؿ )لذكرى(و  العاشر ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )قلٌب أو (

نَػُهَما ِفي ِستَِّة  َْرَض َوَما بَػيػْ  (ٖٛ)ّؽ: اـٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ أَيَّ َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواِْ
ٍب خالد  (أَيَّاـٍ َوَما) وبال غنة بالتنوين مع الواوُب )اَلرض( ٍب خلف بالسكت ُب )اَلرض( بالنقل قالوف ٍب ورش 

 (أَيَّاـٍ َوَما)ُب والغنة ُب )اَلرض( بالسكت 
 (ٜٖ)ّؽ: الشَّْمِس َوقَػْبَل اْلُغُروبِ  فَاْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك قَػْبَل طُُلوعِ 

 عبميع ما عدا السوسي ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن بالقاؼ والكاؼ ُب )ربك قبل( ا قالوف واندرج
 (ٓٗ)ّؽ: بّْْحُه َوَأْدبَاَر السُُّجودِ َوِمَن اللَّْيِل َفسَ 

 خلالداز فذ إدليلو من الشاطبية : واكسروا أدبار 
 ف[] وإدبار : نافع وابن كثًن وضبزة وأبو جعفر وخلف العاشر [ ] وأدبار : الباقو 

وأدبار( بفتح اؽبمزة )قالوف وقرأ )إدبار( بكسر اؽبمزة واندرج معو ورش وضبزة وأبو جعفر وخلف العاشر ٍب أبو عمرو قرأ 
 اندرج معو الباقوف ما عدا ابن كثًن ٍب وابن كثًن قرأ )إدبار( بكسر اؽبمزة مع صلة اؽباء ُب )فسبحو(و  

ٍَ اْلُمَناِد ِمْن مَ َواْسَتِمْع يَػْوـَ يُػَناِد   (ٔٗ)ّؽ: َكاٍف َقرِي
 ليال خبلفددليلو من الشاطبية ُب باب ياءات الزوائد : وباليا ينادي قف 

وىو الوجو  ] يناد : حذؼ الياء وصال اعبميع واما ُب الوقف فأثبتها : يعقوب ، وابن كثًن خبلف عنو وحذفها الباقوف
 الثاين َلبن كثًن [

 [َلبن كثًن ويعقوب وباغبذؼ مطلقا: للباقٌن ، ومطلقا :عمرو وأيب جعفر ] اؼبناد : إثبات الياء وصال : لنافع وأيب
 قالوف )يناد(حذؼ الياء وصال اعبميع ، خال وجو َلبن كثًن ويعقوب إذا وقفا على يناد بإثبات الياء وقفا 

ابن كثًن ويعقوب  ٍب ورش بإثبات الياء ُب )اؼبنادي( وصال واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر وابن كثًن ويعقوب إَل أف
  أثبتا الياء ُب اؼبنادي وقفا ووصال .

 (ٕٗ)ّؽ: َحقّْ َذِلَك يَػْوـُ اْلُخُروجِ يَػْوـَ َيْسَمُعوَف الصَّْيَحَة بِالْ 
 قالوف

 (ِٖٗإنّا نْحُن نْحِي ونُِميُت وإلَيَنا المِصيُر )ؽ :
 اؼبصًن ( وصاللورش ترقيق راء ) قالوف  ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب النوف )كبن كبي(

هُ  َْرُض َعنػْ َنا َيِسيٌر( )ّؽ: مْ يَػْوـَ َتَشقَُّق اِْ  (ِٗٗسَراعاً َذِلَك َحْشٌر َعَليػْ
 ] تشَّقَُّق : نافع وابن كثًن وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[ ] َتَشقَُّق : الباقوف[

 واندرج معو ابن عامر ويعقوب وتشديد الشٌن ُب )تشَّقَّق ( قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر وتشديد الشٌن ُب )تشَّقَّق ( ة ٍب قالوف بالصل

 ٍب شعبة بتخفيف الشٌن  ٍب ورش بالنقل ُب )اَلرض( ورقق راء )سراعا( ووصال راء )يسًن( 
  وفخم راء )سراعا( ٍب خلف بالسكت ُب )اْلرض(

 َنْحُن َأْعَلُم ِبَما يَػُقوُلوَف 
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 يم مع الباء )أعلم دبا(قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن باؼب
 ِبَجبَّاٍر  مْ أَْنَت َعَلْيهِ  آَومَ 

 أماؿ )جبار( و  على قصر اؼبنفصلٍب دوري أيب عمرو  على قصر اؼبنفصلقالوف 
 ٍب قالوف بالصلة على القصر باؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 

 ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب )عليُهم(
 ج معو ابن عامر وعاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر واندر ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل وأماؿ )جبار( واندرج معو دوري الكسائي ٍب قالوف على التوسط والصلة ٍب 
 ورش قلل )جببار ( ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( 

 (٘ٗ)ّؽ: اْلُقْرآِف َمْن َيَخاُؼ َوِعيدِ َفذَكّْْر بِ 
 دي : ورش وصال ويعقوب ُب اغبالٌن [ ] وعيد : الباقوف[] وعي

قالوف ٍب يعقوب قرأ )وعيدي ( بالياء وقفا ووصال بسورة الذاريات وقرأ ورش بالياء ُب )وعيدي( وصال فقط ٍب خلف 
 اف( بال غنة ُب النوف مع الياء )َمْن ىَبَاُؼ( ٍب ابن كثًن حذؼ اؽبمزة ونقل حركتها إىل ما قبلها )بالقرَ 

 سورة الذاريات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (ٔ)َوالذَّارِيَاِت َذْرواً( )الذاريات:
قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ التاء ُب الذاؿ )َوالذَّارِيَاِت َذْرواً( ولو ثالثة أوجو دبد اْللف مدا مشبعا وباإلدغاـ احملض 

 صر اَلختالس .ويندرج معو ضبزة ّٔذا الوجو ٍب التوسط والقصر والرـو ولو على الق
 (ٕ)الذاريات: فَاْلَحاِمًلِت ِوْقراً 

 قالوف
 (ٖ)الذاريات: يَاِت ُيْسراً فَاْلَجارِ 

 ] ُيُسرا : أبو جعفر [ ] ُيْسرا : الباقوف[
  قالوف ٍب أبو جعفر قرأ )ُيُسرا( بضم الياء والسٌن

 (ٗ)الذاريات: فَاْلُمَقسَّْماِت َأْمراً 
 قالوف

 (٘)الذاريات: ؽٌ ِإنََّما ُتوَعُدوَف َلَصادِ 
 قالوف

يَن َلَواِقعٌ   (ٙ)الذاريات: َوِإفَّ الدّْ
 قالوف

 (ٚ)الذاريات: ِء َذاِت اْلُحُبكِ آَوالسَّمَ 
  واندرج معو ضبزةقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 

 (ٛ)الذاريات: َلِفي قَػْوٍؿ ُمْخَتِلفٍ  مْ ِإنَّكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ٜ)الذاريات: يُػْؤَفُك َعْنُه َمْن ُأِفكَ 
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  والتحقيق غبمزة اندرج مع قالوف (ِفكَ اُ  َمنُ ُب )قالوف ٍب ضبزة وقف بالنقل 
 ٍب ابن كثًن لو الصلة ُب )عنو( أفك(  ُب )منْ ٍب خلف وقف بالسكت 

 (ِفكَ اُ  َمنُ ُب ) ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة واوا  )يوفك( مع النقل
   واندرج معو أبو جعفر أفك(  ُب )منْ ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة واوا  )يوفك( مع التحقيق 

 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الكاؼ بالقاؼ )إفك قتل( -
 (ٓٔ)الذاريات: قُِتَل اْلَخرَّاُصوفَ 

 قالوف
 (ٔٔ)الذاريات: ِفي َغْمَرٍة َساُهوفَ  مْ الَِّذيَن هُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلةميم اعبمع بسكوف قالوف 

ينِ َيسْ   (ٕٔ)الذاريات: أَلوَف أَيَّاَف يَػْوـُ الدّْ
 قالوف
 (ٖٔ)الذاريات: َعَلى النَّاِر يُػْفتَػُنوفَ  مْ يَػْوـَ هُ 
 سائي أبو عمرو أماؿ كلمة )النار( واندرج معو دوري الك ثمورش قلل )النار (  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
َنَتكُ   (ٗٔ)الذاريات: بِِه َتْستَػْعِجُلوفَ ْم َهَذا الَِّذي ُكْنتُ  مْ ُذوُقوا ِفتػْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (٘ٔ)الذاريات: َوُعُيوفٍ تَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت ِإفَّ اْلمُ 

 ] وُعُيوف : الباقوف[  [] وِعيوف : ابن كثًن وابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي 
 وادرج معو ورش وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر (َوُعُيوفٍ )قرأ بضم العٌن قالوف 

 ٍب ابن كثًن بكسر العٌن ُب )وِعيوف( واندرج معو ابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي 
 خلف بال غنة ُب )َجنَّاٍت َوُعُيوٍف( وكسر العٌن ُب )وِعيوف( ٍب

 رَبػُُّهْم  مْ آتَاهُ  آآِخِذيَن مَ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمعلى قصر اؼبنفصل قالوف 

 قالوف على التوسط والصلة  ثمعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 ْم( واندرج معو خلف العاشر وأماؿ )آتَاىُ على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 

 )آتاىم(ضبزة باإلمالة  ثم)آتاىم( وفتح اليائي )آتاىم( )آخذين(و ٌنعلى قصر البدلٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل و 
 مع اليائي وىي : توسط البدؿ مع التقليل ٍب الطوؿ مع الفتح ٍب التقليل . ٌنٍب ورش ثالثة أوجو البدل

 (ٙٔ)الذاريات: ُمْحِسِنينَ نُوا قَػْبَل َذِلَك َكا  مْ ِإنػَّهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   ثم بسكوف ميم اعبمع  قالوف 

 (َٚٔكانُوا قَِليًلً ِمَن اللَّْيِل َما يَػْهَجُعوَف )الذاريات:
 قالوف

َْسَحاِر هُ  ِْ  (َٛٔيْستَػْغِفُروَف )الذاريات: مْ َوبِا
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  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ورش مع التقليل ُب )باْلسحار( وترقيق الراء ُب )َيْستَػْغِفُروَف(  ثم

 (. ضبزة بالسكت على )َوبِاْْلَْسَحارِ  ثم(واندرج معو دوري الكسائي  ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )َوبِاْْلَْسَحارِ 
( )الذاريات:َحقّّ لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرو ْم َأْمَواِلهِ  ~َوِفي  (ٜٔـِ
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

  على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةورش  ثم الصلةبو  اؼبنفصل توسطقالوف على  ثم اؼبنفصل  توسطٍب قالوف على 
َْرِض آيَاٌت ِلْلُموِقِنينَ َوِفي   (ٕٓ)الذاريات: اِْ

  )اْلرض( ُببالسكت  ضبزةثة أوجو البدؿ قصر وتوسط وطوؿ وبالنقل ُب )اَلرض( ٍب قالوف ٍب ورش ثال
 أَنْػُفِسُكمْ  ~َوِفي
 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ٍب ورشاؼبنفصل توسط ٍب قالوف على على قصر اؼبنفصل قالوف 

 (َٕٔأَفًل تُػْبِصُروَف )الذاريات:
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء )تبصروف(

 (َٕٕوَما ُتوَعُدوَف )الذاريات:ْم رِْزُقكُ  ءِ آالسَّمَ َوِفي 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على توسط اؼبتصل قالوف 

  ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
َْرِض ِإنَُّه َلَحقّّ ِمْثَل مَ آفَػَوَربّْ السَّمَ   (ٖٕتَػْنِيُقوَف )الذاريات: مْ أَنَّكُ  آِء َواِْ

 ]مثُل : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] مثَل : الباقوف[
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل قالوف 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وحفص  واؼبتصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

 بالصلة ى توسط اؼبنفصل و علٍب قالوف 
 )مثُل ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر برفع الالـ قرأ و  على توسط اؼبنفصل ٍب شعبة
 )مثُل ( برفع الالـ وربقيق )اْلرض( قرأ اؼبنفصل واؼبتصل  على طوؿ ٍب خالد 
  )اْلرض( ومد اؼبتصل ست حركات والنقل ُب بنصب الالـ )مثَل(و اؼبنفصل واؼبتصل  على طوؿ ٍب ورش 
  )مثُل(برفع الالـ  بالسكت على )اْلرض( وقرأو اؼبنفصل واؼبتصل  على طوؿ ٍب ضبزة 

 (ٕٗ)الذاريات: بْػَراِهيَم اْلُمْكَرِمينَ َهْل أَتَاَؾ َحِديُث َضْيِف إِ 
 ح وصبَّالَلثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءوُب نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزَل  وربت الرعدأخًنا     براءةرفا ح اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزََّل  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما ُب  النحلو  مرميوُب             
 ويرِوي ُب امتحانو اْلوََّل واؿ  حديد لذارياتوُب ا الشورىو  النجموُب            
 . ىهنا َلبن ذكوافووجهاف فيو           

 : الباقوف[] إبراىاـ : ىشاـ[ ] إبراىيم 
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 )َحِديُث َضْيِف ( الثاء بالضاد قالوف ٍب ىشاـ قرأ )إبراىاـ( ٍب السوسي أدغم 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (أَتَاؾَ ٍب ضبزة أماؿ )

 ( أَتَاؾَ والفتح ٍب ورش على التقليل ُب ) (تَاؾَ اَ النقل )ىَل بٍب ورش 
 تاؾ(أتاؾ( واإلمالة ُب )أٍب خلف بالسكت )ىْل 

 َدَخُلوا َعَلْيِه فَػَقاُلوا َسًلماً  ِإذْ 
 قالوف أظهر الذاؿ عند الداؿ )إذ دخلوا(  ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء )عليو( 

  امر وضبزة والكسائي وخلف العاشر واندرج معو ابن علذاؿ بالداؿ ُب )ِإْذ َدَخُلوا( ٍب أبو عمرو بإدغاـ ا
 (ٕ٘)الذاريات: قَاَؿ َسًلـٌ قَػْوـٌ ُمْنَكُروفَ 

 اع تنػزَلشالشاطبية ُب سورة ىود : ىنا قاؿ )ِسْلٌم ( كسرُُه وسكونو وقصٌر وفوؽ الطور 
 ]ِسْلٌم : ضبزة والكسائي [  ]َسالـٌ : الباقوف[

 قالوف قرأ )سالـ( واندرج اعبميع إَل : 
  ٍب ضبزة قرأ )ِسْلٌم( واندرج معو الكسائي

 (ٕٙ)الذاريات: َء بِِعْجٍل َسِمينٍ آَأْهِلِه َفجَ  ~فَػَراَغ ِإَلى
  اؼبنفصل توسط قالوف على ثم على قصر اؼبنفصلقالوف 

 واندرج معو خلف العاشر   أماؿ )فجاء(و  اؼبنفصل واؼبتصل توسط على ٍب ابن ذكواف
 اؼبتصل اؼبنفصل و طوؿ على ٍب ورش 

 اؼبتصل اؼبنفصل و ء( مع طوؿ آٍب ضبزة أماؿ )فج
 (ٕٚ)الذاريات: ُلوفَ قَاَؿ َأَل تَْأكُ  مْ ِإلَْيهِ  ~فَػَقرَّبَهُ 

 ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقوف[
 )تاكلوف( ٍب قالوف بالصلة ألفا اؽبمزة  إبداؿبالسوسي  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ُب )تاكلوف( ألفا اؽبمزة  إبداؿبٍب أبو جعفر بالصلة 
 قصر اؼبنفصل ٍب يعقوب قرأ )إليُهم( بضم اؽباء على 

 مع الصلة اؼبنفصل توسط  قالوف على ثم اؼبنفصل وسطتٍب قالوف على 
 )إليُهم( بضم اؽباء على طوؿ اؼبنفصل . ضبزة قرأ ثمُب )تاكلوف( ألفا اؽبمزة  إبداؿبو ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

هُ   ِخيَفًة  مْ فََأْوَجَس ِمنػْ
 عو ابن كثًن وأبو جعفر(قالوف بالصلة )واندرج م ثم الكسائي أماؿ )خيفة( وقفا ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ٕٛ)الذاريات: َوَبشَُّروُ  بُِغًلـٍ َعِليمٍ  قَاُلوا َل َتَخفْ 
  ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب )َوَبشَُّروُه (  ثمقالوف 

 (ٜٕ)الذاريات: َهَها َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيمٌ فََأقْػبَػَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوجْ 
  قالوف

 قَاَؿ رَبُّكِ  قَاُلوا َكَذِلكِ 
 السوسي بإدغاـ الكاؼ بالقاؼ )َكَذِلِك قَاَؿ( وإدغاـ الالـ بالراء )قَاَؿ َربُِّك( ثمقالوف 
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 (ٖٓ)الذاريات: ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليمُ ِإنَّ 
 السوسي بإدغاـ اؽباء باؽباء ُب )إِنَُّو ُىَو ( ثمقالوف 

 (ٖٔ)الذاريات: اْلُمْرَسُلوفَ أَيػَُّها  مْ َخْيُبكُ قَاَؿ َفَما 
  (أَيػَُّها مْ َخْطُبكُ ُب )على توسط الصلة قالوف ٍب  (أَيػَُّها مْ َخْطُبكُ ُب ) ٍب قالوف بالصلة على القصرقالوف 

 (أَيػَُّها مْ َخْطُبكُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة 
 (أَيػَُّها مْ َخْطُبكُ ُب ) قطع ٍب خلف بالسكت على ميم اعبمع الذي بعدىا نبزة

 (ْٕٖرِسْلَنا ِإَلى قَػْوـٍ ُمْجرِِميَن )الذاريات:أُ  آِإنَّ  آقَاُلو 
   واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل اؼبنفصل توسطعلى  قالوفقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب 

 (ٖٖ)الذاريات: ِحَجارًَة ِمْن ِطينٍ  مْ لِنُػْرِسَل َعَلْيهِ 
 بو جعفرٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبسكوف ميم اعبمع قالوف 

  ٍب ضبزة بضم اؽباء ُب )عليُهم( واندرج معو يعقوب .
 (ٖٗ)الذاريات: ِعْنَد رَبَّْك لِْلُمْسرِِفينَ  ُمَسوََّمةً 
  قالوف

 (ٖ٘)الذاريات: َن اْلُمْؤِمِنينَ فََأْخَرْجَنا َمْن َكاَف ِفيَها مِ 
  بو جعفر )اؼبومنٌن ( واندرج معو السوسي وأبإبداؿ اؽبمزة واوا ورش قرأ  ثمقالوف 

َر بَػْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِميَن( )الذاريات:  (َٖٙفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغيػْ
  ورش برتقيق الراء ُب )غًن( ثمقالوف 

َلِيَم( )الذاريات: آَوتَػرَْكَنا ِفيهَ  ِْ  (ٖٚآيًَة لِلَِّذيَن َيَخاُفوَف اْلَعَذاَب ا
  اؼبنفصل توسط قالوف علىقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب 

 ُب )اْلليم(ش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ واندرج معو ضبزة بوجو النقل ٍب ور 
  .)آية(ٍب على وجو الطوؿ ُب )آية( ٍب ورش على وجو توسط البدؿ  ُب )اْلليم(على السكت  ضبزةٍب 

 (ٖٛ)الذاريات: ِفْرَعْوَف ِبُسْليَاٍف ُمِبينٍ  ِإَلىِإْذ َأْرَسْلَناُ   ~َوِفي ُموَسى
 )أَْرَسْلَناُه ( ٍب ابن كثًن على صلة اؽباء ُب  واندرج معو أبو جعفر ويعقوب اؼبنفصلقالوف على قصر 
 اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم  توسطٍب قالوف على 
 مع الفتح ُب )موسى( ٍب لورش مع التقليل  اؼبنفصل طوؿٍب ورش على 

  ُب )موسى(ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل والتقليل 
 على التوسط باؼبنفصل و  ُب )موسى(عمرو بالتقليل  ٍب دوري أيب

 وطوؿ اؼبنفصل  ُب )موسى(واإلمالة  (ِإْذ أَْرَسْلَناهُ )ُب ٍب ضبزة بالتحقيق 
  ُب )موسى(واإلمالة  (ِإْذ أَْرَسْلَناهُ )ٍب خلف بالسكت 

 واندرج معو خلف العاشر .  ُب )موسى(ٍب الكسائي على التوسط واإلمالة 
 (ٜٖ)الذاريات: َوقَاَؿ َساِحٌر َأْو َمْجُنوفٌ  ْكِنهِ فَػتَػَولَّى ِبرُ 

 اَو(َف  قيق راء )ساحر( وبالنقل )ساحرُ قالوف ٍب ورش على الفتح ُب )توىل( وتر 
 اَو(َف  )ساحرُ ٍب ورش على التقليل ُب )توىل( وترقيق الراء ُب )ساحر( والنقل 
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  .)فتوىل(واإلمالة )ساحٌر اَو( خلف بالسكت معو الكسائي وخلف العاشر ٍب اندرج و )فتوىل( أماؿ  ضبزةٍب 
 (ِٓٗفي اْلَيمّْ َوُهَو ُمِليٌم( )الذاريات: مْ فََأَخْذنَاُ  َوُجُنوَدُ  فَػَنَبْذنَاهُ 

 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[]وُىو : الباقوف[
 قالوف بسكوف اؽباء ُب )وْىو( ٍب ورش بضم اؽباء ُب )وُىو( 

 واندرج معو أبو جعفر(  )فَػَنَبْذنَاُىمْ ُب كوف ُب اؽباء )وىو( والصلة ٍب قالوف بالس
 ( وضم اؽباء )وُىو(  والصلة دبيم اعبمع ُب )فَػَنَبْذنَاُىمْ   )ٍب ابن كثًن بالصلة باؽباء ُب )َفَأَخْذنَاهُ 

 (ٔٗ)الذاريات: َعَلْيِهُم الرّْيَح اْلَعِقيمَ  َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَناَوِفي 
 الرّْيَح : أبو عمرو [ ]َعَليػُْهُم الرّْيَح : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر[  ]َعَلْيِهُم الرّْيَح : الباقوف[ ]َعَلْيِهمِ 

 قالوف ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم ُب )َعَلْيِهِم الرّْيَح ( 
ُهُم الرّْيَح ( واندرج معو الكسائي وخلف اؽباء واؼبيم قرأ بضم ضبزةٍب   العاشر ويعقوب  )َعَليػْ

 (ْرَسْلَنااَ  ذَ ِف اِ  َعادِ ُب )ٍب ورش بالنقل 
  سكتاف( َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَناُب )الساكن اؼبفصوؿ  ىٍب خلف بالسكت عل

 إذا وصلت باَلية التالية )العقيم( مع )ما( للسوسي إدغاـ اؼبيم مع اؼبيم . 
 (ٕٗ)الذاريات: الرَِّميمِ ِإَلَّ َجَعَلْتُه كَ  َما َتَذُر ِمْن شيء أَتْت َعَلْيهِ 

 قالوف ٍب ابن كثًن مع صلة )عليو( 
 على الطوؿ فيو  ورشٍب وبالنقل ُب )شيء اتت(   )ٍب ورش على توسط اللٌن ُب )َشْيءٍ 

 بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ )َشْيٍء(  ضبزةٍب 
 على السكت ُب )َشْيٍء أََتْت (  ُب )شيء( ٍب خلف السكت 

 (ٖٗ)الذاريات: َتَمتػَُّعوا َحتَّى ِحينٍ  مْ َل َلهُ َوِفي ثَُموَد ِإْذ ِقي
 ] قيل : باإلمشاـ : ىشاـ والكسائي ورويس []وبالياء اػبالصة : الباقوف[

قالوف ٍب لو الصلة ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب الالـ )ِقيَل ؽَبُْم ( ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب )ِقيَل ( واندرج معو الكسائي  
 ورويس .

 (ٗٗ)الذاريات: يَػْنظُُروفَ  مْ فََأَخَذتْػُهُم الصَّاِعَقُة َوهُ  مْ َأْمِر رَبّْهِ  فَػَعتَػْوا َعنْ 
 ]الصَّْعَقُة : الكسائي [ ]الصَّاِعَقُة : الباقوف[

 الكسائي قرأ )الصَّْعَقُة( حبذؼ اْللف وسكوف العٌن  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ْمِر ( اَ   )َعنَ ورش بالنقل ُب ثم )سوسي بإدغاـ الراء بالراء ُب )أَْمِر َرِّّْْٔم ٍب ال
 ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َعْن أَْمِر (

 (٘ٗ)الذاريات: اـٍ َوَما َكانُوا ُمْنَتِصرِينَ َفَما اْسَتيَاُعوا ِمْن ِقيَ 
 قالوف ٍب خلف بال غنة مع الواو )ِقَياـٍ َوَما (

 ـَ نُوٍح ِمْن قَػْبُل َوقَػوْ 
 ] وقوـَ : أبو عمرو وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] وقوـُ : الباقوف[ 

(واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر   قالوف قرأ بفتح اؼبيم من )َوقَػْوـَ ( ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؼبيم )َوقَػْوـِ
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 (ٙٗ)الذاريات: َكانُوا قَػْوماً فَاِسِقينَ   مْ ِإنػَّهُ 
  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  بسكوف ميم اعبمع فقالو 

َناَهاآَوالسَّمَ   (ٚٗ)الذاريات: بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوفَ  َء بَػنَػيػْ
  )ٍب خلف بال غنة بالواو )بِأَْيٍد َوِإنَّا اؼبتصل على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ قالوف

َْرَض فَػرَ   (ٛٗ)الذاريات: اْلَماِهُدوفَ  ْشَناَها فَِنْعمَ َواِْ
  ٍب ضبزة بالسكت على )اْلرض( قالوف ٍب ورش بالنقل على )اْلرض(

 (ٜٗ)الذاريات: َتذَكَُّروفَ ْم َزْوَجْيِن َلَعلَّكُ َشْيٍء َخَلْقَنا َوِمْن ُكلّْ 
 ]َتذَكَُّروَف : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [   ]َتذَّكَُّروَف : الباقوف[

  وبسكوف ميم اعبمع  بتشديد الذاؿ ُب )َتذَّكَُّروَف( قرأ قالوف
 معو خالد على التحقيق ُب )شيء( والكسائي وخلف العاشر اندرج )َتذَكَُّروَف( و ؿ االذٍب حفص بالتخفيف 

 واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة 
  وتشديد الذاؿ ُب ) َتذَّكَُّروَف( ٍب ورش وجهاف على توسط وطوؿ اللٌن )شيء(

 ء( وزبفيف الذاؿ )َتذَكَُّروَف( بالسكت ُب )شي ضبزةٍب 
  ا(َشْيٍء َخَلْقنَ )ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء ُب التنوين عند اػباء 

 ِإَلى اللَّهِ  آَفِفرُّو 
 ٍب ورش بطوؿ اؼبنفصل مع ترقيق الراء )ففروا(  اؼبنفصل توسطعلى ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل قالوف 

 نفصل مع تفخيم الراءٍب ضبزة بطوؿ اؼب
 (ٓ٘)الذاريات: ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبينٌ  مْ ِإنّْي َلكُ 

 قالوف ٍب ورش برتقيق راء ) نَِذيٌر( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر 
 ٍب ابن كثًن بالصلة باؼبيم وصلة اؽباء ُب )منو(

 َوَل َتْجَعُلوا َمَع اللَِّه ِإَلهاً آَخرَ 
 دؿ والنقل ويندرج معو  ُب وجو النقل على)ِإؽَباً آَخَر( ضبزة قالوف ٍب ورش على قصر الب

 السكت على )ِإؽَباً آَخَر( ب خلفوجو التحقيق على )ِإؽَباً آَخَر ( ٍب  ضبزةٍب 
 ٍب ورش على توسط البدؿ ُب )آَخَر ( ٍب لو الطوؿ ُب البدؿ)آَخَر (

 (ٔ٘)الذاريات: ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبينٌ  مْ ِإنّْي َلكُ 
 ٍب ورش برتقيق راء ) نَِذيٌر( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر  قالوف 

 ٍب ابن كثًن بالصلة باؼبيم و صلة اؽباء ُب )منو(
 (ٕ٘)الذاريات: قَاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوفٌ  ِمْن َرُسوٍؿ ِإَلَّ  مْ أََتى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ  آَكَذِلَك مَ 

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

( و )َساِحٌر اَْو(  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق راء )ساحر( وبالنقل )َرُسوٍؿ ِاَلَّ
( و )َساِحٌر أَْو( ضبزةٍب   ( و )َساِحٌر أَْو()َرُسوٍؿ ِإَلَّ  ٍب خلف بالسكت بالتحقيق ُب )َرُسوٍؿ ِإَلَّ

 أَتَػَواَصْوا بِِه 
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 قالوف
 (ٖ٘)الذريات: قَػْوـٌ طَاُغوفَ  مْ َبْل هُ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 

هُ   (ٗ٘)الذريات: أَْنَت ِبَمُلوـٍ  آَفمَ  مْ فَػتَػَوؿَّ َعنػْ
 ى توسط اؼبنفصل قالوف عل ثموبسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبنفصل 

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

َفُع اْلُمْؤِمِنينَ َوذَكّْْر فَِإفَّ الذّْ   (٘٘)الذريات: ْكَرى تَػنػْ
   )اْلُموِمِنٌَن (واوا مزة اؽب أبدؿو الذّْْكَرى( )  ( ٍب ورش بتقليل)اْلُموِمِنٌنَ واوا مزة اؽب أبدؿو قالوف ٍب أبو جعفر 

  واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف(  ٍب دوري أيب عمرو بإمالة )الذّْْكَرى
 )اْلُموِمِنٌَن (واوا مزة اؽب أبدؿو الذّْْكَرى( )ٍب السوسي أماؿ 

ْنَس ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوفِ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ وَ   (ٙ٘)الذريات: اِِْ
ْنَس(  ْنَس( ٍب ضبزةقالوف ٍب ورش بالنقل َ)اْْلِ   بالسكت على َ)اْْلِ

هُ  آمَ   (ٚ٘)الذريات: أُرِيُد َأْف يُْيِعُموفِ  آِمْن ِرْزٍؽ َومَ  مْ أُرِيُد ِمنػْ
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 الصلة بعلى التوسط و  قالوفؼبنفصل ٍب اتوسط  ٍب قالوف على
 بال غنة ُب الواو )رِْزٍؽ َوَما (على طوؿ اؼبنفصل و )واندرج معو خالد( ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (ٛ٘)الذريات: اُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتينُ ِإفَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّ 
 ُىَو (السوسي بإدغاـ اؽباء باؽباء )اللََّو  ثمقالوف 

 (ٜ٘)الذريات: َفًل َيْستَػْعِجُلوفِ  مْ فَِإفَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُوباً ِمْثَل َذنُوِب َأْصَحابِهِ 
 ( ورش بتغليظ الالـ ُب )ظََلُموا ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ٓٙ)الذريات: لَِّذي يُوَعُدوفَ يَػْوِمِهُم ا فَػَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمنْ 
 : الباقوف[يَػْوِمِهُم الَِّذي]يَػْوِمِهِم الَِّذي : أبو عمرو ويعقوب [ ]يَػْوِمُهُم الَِّذي : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[   ]

 اندرج معو يعقوب )يَػْوِمِهِم الَِّذي( و  ٍب أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم ُب ( يَػْوِمِهُم الَِّذيبكسر اؽباء وضم اؼبيم )قالوف 
  ٍب خلف بال غنة مع الياء )ِمْن يَػْوِمُهُم( ومع ضم اؼبيم واؽباء )يَػْوِمُهُم الَِّذي(

 ٍب خالد مع الغنة ومع ضم اؼبيم واؽباء )يَػْوِمُهُم الَِّذي( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر.
 سورة اليور

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (َٔواليُّوِر )اليور:

 قالوف
 (َٕتاٍب َمْسُيوٍر )اليور:وَكِ 

  قالوف
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 (ِٖفي َرؽٍّ َمْنُشوٍر )اليور:
  قالوف

 (َٗواْلبَػْيِت اْلَمْعُموِر )اليور:
  قالوف

 (َ٘والسَّْقِف اْلَمْرُفوِع )اليور:
  قالوف

 (َٙواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر )اليور:
  قالوف

 (ِٚإفَّ َعَذاَب رَبَّْك َلَواِقٌع )اليور:
  قالوف

 (ْٛن َداِفٍع )اليور:َما َلُه مِ 
 قالوف

 (ٜيَػْوـَ َتُموُر السََّماُء َمْوراً )اليور: 
  قالوف ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل 
 (َٓٔوَتِسيُر اْلِجَباُؿ َسْيراً )اليور:
 )َوَتِسًُن (و)سًنا(  قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب 

بِيَن )اليور:  (ٔٔفَػَوْيٌل يَػْوَمِئٍذ لِْلُمَكذّْ
   )نة بالياء ُب )فَػَوْيٌل يَػْوَمِئذٍ قالوف ٍب خلف بال غ

 (ٕٔالَِّذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض يَػْلَعُبوَف )اليور:
 َخْوٍض يَػْلَعُبوَف(  قالوف ٍب خلف بال غنة بالياء ُب )

 (ٖٔيَػْوـَ يَُدعُّوَف ِإَلى نَاِر َجَهنََّم َدّعاً )اليور:
 )نَاِر( واندرج معو دوري الكسائي قالوف ٍب ورش مع التقليل ُب )نَاِر ( أبو عمرو أماؿ ُب كلمة 

بُوَف )اليور: مْ َهِذِ  النَّاُر الَِّتي ُكْنتُ   (ِٗٔبَها ُتَكذّْ
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 

ـْ أَنْػتُ  آَأَفِسْحٌر َهذَ   (َ٘ٔل تُػْبِصُروَف )اليور: مْ َأ
 بن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على الصلة والتوسط 
ـْ أَنْػتُ )ُب ٍب خالد على التحقيق   طوؿ اؼبنفصلعلى و  (مْ َأ

ـْ أَنْػُتْم (   طوؿ اؼبنفصلعلى و ٍب خلف على السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ )َأ
ـَ )وبالنقل ُب تُػْبِصُروَف( (و) برتقيق الراءات ُب )أََفِسْحرٌ و طوؿ اؼبنفصل على و ٍب ورش   (مْ نْػتُ اَ  َأ

 ٌء َعَلْيُكمْ آَأْو َل َتْصِبُروا َسوَ  آاْصَلْوَها فَاْصِبُرو 
 على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب  اؼبنفصل توسطعلى ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل قالوف 
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 ا( و)َتْصِبُوا(بتغليظ الالـ ُب )اْصَلْوَىا( وترقيق الراءات ُب )فَاْصِبُو على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 (ٙٔتَػْعَمُلوَف )اليور: مْ ِإنََّما ُتْجَزْوَف َما ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع  قالوف 
 (ِٚٔإفَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َونَِعيٍم )اليور:

 ة ُب الواو )َجنَّاٍت َونَِعيٍم( نقالوف ٍب خلف بال غ
 (َٛٔعَذاَب اْلَجِحيِم )اليور: مْ رَبػُّهُ  مْ َوَوقَاهُ  مْ رَبػُّهُ  مْ يَن ِبَما آتَاهُ فَاِكهِ 

 ]فكهٌن : أبو جعفر [ ] فاكهٌن : الباقوف[
 ن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو اببسكوف ميم اعبمع قالوف 

 بالصلة و  ى توسط اؼبنفصلٍب قالوف عل اؼبنفصل توسطٍب قالوف على 
 ( واندرج معو خلف العاشر  و)َوَوقَاُىمْ  )كسائي أماؿ )آتَاُىمْ ٍب ال

ٍب ورش على قصر البدؿ وفتح )آتاىم(و)وقاىم( ٍب توسطو للبدؿ مع التقليل ٍب الطوؿ على الفتح ٍب الطوؿ على 
 التقليل 

 (  و)َوَوقَاُىمْ  )ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وإمالة )آتَاُىمْ 
 (ٜٔ)اليور: تَػْعَمُلوفَ ْم ِبَما ُكْنتُ  ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئاً 

 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبتصل  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر الصلةب قالوفقالوف ٍب 
 ُمتَِّكِئيَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفةٍ  

 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )َمْصُفوَفٍة( ٍب وجهٌن البدؿ لورش ُب )ُمتَِّكِئٌَن( 
  رأ )ُمتَِّكٌَن ( بإبداؿ اؽبمزة ُب اغبالٌنأبو جعفر قٍب 

 كبو أيب جعفر ولو أيضا التسهيلوغبمزة وقفا 
 (ِٕٓبُحوٍر ِعيٍن )اليور: مْ َوَزوَّْجَناهُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
هُ  َناهُ  آَومَ  مْ ُذرّْيػَّتَػهُ  مْ هِ بِِإيَماٍف أَْلَحْقَنا بِ  مْ ُذرّْيػَّتُػهُ  مْ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتػَّبَػَعتػْ  ِمْن َشْيءٍ ْم ِمْن َعَمِلهِ  مْ أَلَتػْ

 هًن ربمالظالشاطبية ُب اْلعراؼ : ويقصر ذريات مع فتح تائو وُب الطور ُب الثاين 
 ال حم كصنا ويكسر رفع أو  وؿ الطور للبصري وباؼبد  غـ دوياسٌن                         

ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ :أبو عمرو [  ]اِِتُمْ َوأَتْػبَػْعَناُىْم ُذرّْيَّ ] َناُىْم : الباقوف[: الباقوف[] وما ألِتْ َواتػَّبَػَعتػْ  ناىم : ابن كثًن [ ]َوَما أَلَتػْ
 ]ذريَتهم وما : الكوفيوف وابن كثًن [ ] ذرياِِتم وما : نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[

ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ )باإلفراد قرأ و على قصر اؼبنفصل قالوف     وفتح َلـ )ألَْتناىم( اتَػُهْم َوَما ()ُذرّْيَّ ( وباعبمع ُب َواتػَّبَػَعتػْ
ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ باعبمع ُب )قرأ و  اؼبنفصل توسطعلى ٍب قالوف   اتَػُهْم َوَما ()ُذرّْيَّ (وَواتػَّبَػَعتػْ

ُهْم ُذرّْ ُب ) باإلفرادقرأ و  اؼبنفصل توسطعلى  عاصمٍب  واندرج معو الكسائي وخلف  )ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَما((وباإلفراد يػَّتُػُهمْ َواتػَّبَػَعتػْ
 العاشر 
ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ ُب ) وؿ اؼبنفصلطعلى ٍب ضبزة   ٍب الرـو ٍب )شّي ( باغبذؼ وأربع أوجو )شي()ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَما( (وباإلفراد َواتػَّبَػَعتػْ
 ٍب الرـوباإلبداؿ 
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ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ ُب ) )بِِإيبَاٍف َأغبَْْقَنا(لسكت على الساكن اؼبفصل باعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف  )ُذرّْيػَّتَػُهْم (وباإلفراد َواتػَّبَػَعتػْ
 وأربع أوجو )شيء(  َوَما(

ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ باإلفراد )قرأ و )شيء( ٍب ورش على التوسط ُب اللٌن  )بِِإيبَاٍف قل ُبوبالن اتَػُهْم َوَما()ُذرّْيَّ باعبمع ُب و ( َواتػَّبَػَعتػْ
  على قصر البدؿ )بإيباف( َأغبَْْقَنا(
ُهْم ُذرّْيَّ باعبمع ُب )ذرياِتم()قرأ و  اؼبنفصل توسطعلى  ٍب ىشاـ  باغبذؼ وأربع أوجو )شي( (اتَػُهْم َوَما)ُذرّْيَّ (وتُػُهمْ اَواتػَّبَػَعتػْ

  ٍب الرـوباإلبداؿ  ٍب الرـو ٍب )شّي (
ُهْم ُذرّْيَّ باعبمع ُب )ذرياِتم()أ قر و  اؼبنفصل توسطعلى ٍب ابن ذكواف  وقرأ )شيء( على  اتَػُهْم َوَما()ُذرّْيَّ (وتُػُهمْ اَواتػَّبَػَعتػْ

 التحقيق 
ُهْم ُذرّْيَّ باعبمع ُب )ذرياِتم()قرأ و  قصر اؼبنفصلعلى ٍب يعقوب   وقرأ )شيء( على التحقيق  اتَػُهْم َوَما()ُذرّْيَّ (وتُػُهمْ اَواتػَّبَػَعتػْ

)َوأَتْػبَػْعَناُىْم وكسر تاء اْلوىل  ة قطع وتاء ساكنة ونوف بعد العٌن بعدىا ألف وباعبمع )ذرياِتم(ّٔمز ٍب أبو عمرو قرأ 
 على قصر اؼبنفصل  ُذرّْيَّاِِتُْم بِِإيبَاٍف .. ُذرّْيَّاتَػُهْم َوَما(

 َوَما( )َوأَتْػبَػْعَناُىْم ُذرّْيَّاِِتُْم بِِإيبَاٍف .. ُذرّْيَّاتَػُهمْ  اؼبنفصلتوسط ٍب الدوري على 
ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ باإلفراد )قرأ و  بالصلة على قصر اؼبنفصلٍب قالوف   وفتح َلـ )ألَْتناىم( اتَػُهْم َوَما ()ُذرّْيَّ ( وباعبمع ُب َواتػَّبَػَعتػْ

  واندرج معو أبو جعفر
َناُىْم (بكسر الالـ  أقر و بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن  ُهْم ُذرّْيػَّتُػُهمْ َواتػَّبػَ باإلفراد )قرأ و  )أَلِتػْ ( وقرأ باإلفراد َعتػْ
   )ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَما(

 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
ثالثة أوجو الباقية مع البدؿ واللٌن )توسط البدؿ وتوسط  اتَػُهْم َوَما ()ُذرّْيَّ (وأَتْػبَػْعَناُىْم ُذرّْيَّاِِتُمْ وَ قرأ باعبمع ُب )ٍب ورش 

 سط اللٌن ٍب طوؽبما أي البدؿ واللٌن اللٌن ٍب طوؿ البدؿ وتو 
ََ َرِهيٌن )اليور:  (ُٕٔكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَس

 قالوف
 (ِٕٕممَّا َيْشتَػُهوَف )اليور:ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم  مْ َوَأْمَدْدنَاهُ 
 وأبو جعفر  واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة  (بَِفاِكَهٍة َوغبَْمٍ )ُب ٍب خلف بال غنة بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ٖٕيَػتَػَناَزُعوَف ِفيَها َكْأساً َل َلْغٌو ِفيَها َوَل تَْأثِيٌم )اليور:
 سوة تال أا ذ: و)َل بيَع( نونو و)َل ُخلٌة( و)َلشفاَعَة(وارفعهن  ٕٓ٘-5ٔ٘الشاطبية البقرة 

 والطور وصالو)َل لغو()َل تأثيم()َل بيَع( مع )وَل   خالؿ( بإبراىيم                               
 مدا كنزالطيبة : بيع خلة وَل   شفاعة َل بيع َل خالؿ َل    تأثيم َل لغو 

 ] َل لغَو فيها وَل تأثيَم : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [] َل لغٌو فيها وَل تأثيٌم: الباقوف[
)َل َلْغَو  مبين على الفتحا ٍب ابن كثًن قرأ قالوف قرأ بالرفع )َل لغٌو فيها وَل تأثيٌم( ٍب ورش قرأ )تَاثِيٌم( بإبداؿ اؽبمزة ألف

 ِفيَها َوَل تَْأثِيَم ( واندرج معو دوري ويعقوب 
 )َل َلْغَو ِفيَها َوَل تَْأثِيَم ( أبدؿ اؽبمزة ُب )َكاساً( وُب )تَاثِيٌم(  بالفتحٍب السوسي قرأ 

 اساً( وُب )تَاثِيٌم( ٍب أبو جعفر قرأ بالرفع )َل لغٌو فيها وَل تأثيٌم( وأبدؿ اؽبمزة ُب )كَ 
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 (َٕٗكأَنػَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌف( )اليور:  مْ ِغْلَماٌف َلهُ  مْ َويَُيوُؼ َعَلْيهِ 
]لولٌؤ : أبدؿ اؽبمزة مطلقا : السوسي وشعبة وأبو جعفر وُب الوقف ضبزة[ ]أما الثانية فال يبدؽبا وقفا إَل ىشاـ وضبزة 

[وؽبما أيضا تسهيلها مع الرـو وؽبما كذلك إب  داؽبا واوا خالصة مع السكوف واإلمشاـ والرـو
 وقرأ ّٔمزتٌن )لؤلٌؤ( واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وحفص والكسائي وخلف العاشر بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو شعبة )ُلوُلٌؤ ( بإبداؿ اؽبمزة الوىل واوا قرأ ٍب السوسي 
 واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة 

 )ُلوُلٌؤ ( بإبداؿ اؽبمزة الوىل واوا قرأ أبو جعفر بالصلة و ٍب 
 واندرج معو يعقوبوقرأ ّٔمزتٌن )لؤلٌؤ( ٍب ضبزة قرأ )عليُهم( بضم اؼبيم 

 (َٕ٘ءُلوَف )اليور:آَعَلى بَػْعٍض يَػَتسَ  مْ َوَأقْػَبَل بَػْعُضهُ 
بتسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر  طوؿ اؼبتصل ٍب خالدعلى ٍب ورش على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفريَػَتَساَءُلوَف( ٍب قالوف بالصلة ))يَػَتَساَءُلوَف( ٍب خلف بال غنة مع وجهٌن 
 

 (َٕٙأْهِلَنا ُمْشِفِقيَن )اليور: ~ِإنَّا ُكنَّا قَػْبُل ِفي آقَاُلو 
 لى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةع ٍب ورش اؼبنفصل وسطتٍب قالوف على قصر اؼبنفصل قالوف 

َنا َوَوقَانَا َعَذاَب السَُّموـِ )اليور:  (َٕٚفَمنَّ اللَُّه َعَليػْ
 َوَوقَانَا ( ٍب ضبزة بإمالة )َوَوقَانَا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  قالوف ٍب ورش بالتقليل )
 ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قَػْبُل َنْدُعو ُ 

 قالوف
 (ٕٛالرَِّحيُم )اليور: ِإنَُّه ُهَو اْلبَػرُّ 

 ]أنو : نافع والكسائي وأبو جعفر [ ] إنو : الباقوف[
  السوسي بالكسر واإلدغاـ باؽباء )إِنَُّو ُىَو( ٍب )إِنَُّو ( بكسر اؽبمزة )أَنَُّو ( ٍب ابن كثًن قرأ بفتح اؽبمزة قالوف قرأ 
 (ٜٕ)اليور: ْجُنوفٍ بَّْك ِبَكاِهٍن َوَل مَ أَْنَت بِِنْعَمِت رَ  آَفذَكّْْر َفمَ 
 واندرج معو خالدٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على الطوؿ باؼبنفصل على قصر اؼبنفصل قالوف 

َكاِىٍن َوَل ُب) ٍب خلف بال غنة ِِ) 
ََ اْلَمُنوِف )اليور: ـْ يَػُقوُلوَف َشاِعٌر نَػتَػَربَُّص بِِه رَْي  (َٖٓأ

 ( )َشاِعرٌ  قالوف ٍب ورش برتقيق الراء 
 (ٖٔ)اليور: ِمَن اْلُمتَػَربِّْصينَ  مْ تَػَربَُّصوا فَِإنّْي َمَعكُ ُقْل 

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرثم قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمعقالوف 
ـْ تَْأُمُرهُ   ِبَهَذا  مْ َأْحًلُمهُ  مْ َأ

 الحالشاطبية ُب البقرة :  .........                  )وعدنا ( صبيعا دوف ما ألف 
 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لواف )بارِْئُكم( و)يأمرُُكم( وإسك

 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن  
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 ب طال واػبلف حالطيبة : )بارئكم( سكن أو اختلس 
وكل على ]أُمُرُىم : الباقوف[ ]تأُمْرىم : أبو عمرو خبلف عن الدوري ، والوجو الثاين للدوري اختالس ضمة الراء []ت

 صلو من اإلبداؿ وعدمو[أ
ٍب ورش على طوؿ   قالوف ٍب قالوف بالصلة على القصر واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   ٍب قالوف على التوسط بالصلة

وحذؼ اؽبمزة  كوف الراءسلضمة )تأمُرىم( ٍب السوسي ب( ٍب دوري باَلختالس ل الصلة ٍب دوري بسكوف الراء )تَْأُمْرُىمْ 
  ))تَاُمْرُىمْ 

ـْ هُ   (ٕٖقَػْوـٌ طَاُغوَف )اليور: مْ َأ
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر    قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

ـْ يَػُقوُلوَف تَػَقوَّلَهُ   َأ
 قالوف

 (َٖٖبْل َل يُػْؤِمُنوَف )اليور:
 سي وأبو جعفر قالوف ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنوَف( واندرج معو السو 

 (ِٖٗإْف َكانُوا َصاِدِقيَن )اليور: ~فَػْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث ِمْثِلهِ 
قالوف ٍب قالوف على التوسط ٍب خلف على الطوؿ باؼبنفصل ٍب ورش على الطوؿ وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )فَػْلَياتُوا( ٍب 

 السوسي ولكن على قصر اؼبنفصل )فَػْلَياُتوا( واندرج معو أبو جعفر
ـْ  ـْ ُهُم اْلَخاِلُقوَف )اليور:َأ  (ُٖ٘خِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأ

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(

ـْ َخَلُقوا السََّماوَ  َْرَض بَْل َل يُوِقُنوَف )اليور:َأ  (ٖٙاِت َواِْ
  قالوف ٍب ورش بالنقل ٍب خلف بالسكت 

ـْ ِعْنَدهُ  ـْ ُهُم اْلُمَصْيِيُروَف )اليور:آَخزَ ْم َأ  (ِٖٚئُن رَبَّْك َأ
د والباقوف بالصا[]] اؼبصيطروف : قنبل وىشاـ وحفص خبلف عنو بالسٌن ، وضبزة خبلف عن خالد بإمشاـ الصاد زايا 

 [لصة وىو الوجو الثاين غبفص وخالداػبا
 ذكوافعمرو وابن  دوري أيبواندرج معو و وسكوف ميم اعبمع قرأ بالصاد ُب )اْلُمَصْيِطُروَف( على توسط اؼبتصل و قالوف 

  الكسائي ويعقوب وخلف العاشر  وعاصم خبلف عن حفص و 
 رج معو حفص بوجو قرأ بالسٌن )اْلُمَسْيِطُروَف( واندعلى توسط اؼبتصل و ٍب ىشاـ 

 قرأ بالصاد ُب )اْلُمَصْيِطُروَف(و بإدغاـ النوف بالراء  )َخزَائُِن َربَّْك ( على توسط اؼبتصل و ٍب السوسي 
 بالصاد وترقيق الراء فيها )اْلُمَصْيِطُروَف( على طوؿ اؼبتصل و ورش ٍب 
  ُب )اْلُمَصْيِطُروَف(بإمشاـ الصاد زايا على طوؿ اؼبتصل و  ضبزةٍب 
 وطوؿ اؼبتصل  ُب )اْلُمَصْيِطُروَف(خالد بوجو الصاد مع التفخيم ُب الراء ٍب 

  أبو جعفرالبزي و واندرج معو  ٍب قالوف بالصلة والصاد ُب )اْلُمَصْيِطُروَف(
 ٍب قنبل بالصلة والسٌن ُب)اْلُمَسْيِطُروَف(  



 

 

27 

ـْ َلهُ   ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَف ِفيِه  مْ َأ
 لف بال غنة ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب خبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ِٖٛبُسْليَاٍف ُمِبيٍن )اليور: مْ فَػْلَيْأِت ُمْسَتِمُعهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة ألفا )فليات( واندرج معو السوسي 
  )فليات(ألفا ة ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمز 

ـْ َلُه اْلبَػَناُت َوَلُكُم اْلبَػُنوَف )اليور:  (َٜٖأ
 قالوف
ـْ   (ِٓٗمْن َمْغَرـٍ ُمثْػَقُلوَف )اليور: مْ فَػهُ َأْجراً  مْ َتْسأَُلهُ َأ

  (َأْجراً  مْ َتْسَأؽبُُ ُب ) ٍب خلف بالسكتبسكوف ميم اعبمع قالوف 
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأْجراً  مْ َتْسَأؽبُُ ُب ) ٍب قالوف بالصلة على القصر

 (َأْجراً  مْ َتْسَأؽبُُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة   (َأْجراً  مْ َتْسَأؽبُُ ُب ) الصلةعلى توسط قالوف ٍب 
َُ فَػهُ  ـْ ِعْنَدُهُم اْلَغْي  (َٔٗيْكتُُبوَف )اليور: مْ َأ

 ٍب قالوف الصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ـْ يُرِيُدوَف َكْيداً أَ 

 قالوف 
 (ٕٗفَالَِّذيَن َكَفُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَف )اليور:

  قالوف
ـْ  ُر اللَِّه ِإَلٌه  مْ َلهُ َأ  َغيػْ

 واندرج معو ابن كثًن ( ِإَلهٌ  مْ َلهُ ُب )ٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
ُر(   ٍب أبو جعفر باإلخفاء بالتنوين عند الغٌن )إَِلٌو َغيػْ

 ٍب قالوف بالصلة على التوسط 
 ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ؽبم إلو( وترقيق الراء ُب )غًن( 

 ( إَِلوٌ  مْ ؽبَُ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 (ُٖٗسْبَحاَف اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَف )اليور:

 قالوف
 (ٗٗر:َسَحاٌب َمرُْكوـٌ )اليو ِء َساِقياً يَػُقوُلوا آَوِإْف يَػَرْوا ِكْسفاً ِمَن السَّمَ 

  على طوؿ اؼبتصل ٍب ورشعلى توسط اؼبتصل قالوف 
  (َساِقطاً يَػُقوُلوا) و (َوِإْف يَػَرْوا)غنة بال على توسط اؼبتصل و ٍب خلف 

 (َ٘ٗحتَّى ُيًلُقوا يَػْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقوَف )اليور: مْ َفَذْرهُ 
 يَػْلَقوا : أبو جعفر [ ]ُيالُقوا :الباقوف[]ُيْصَعُقوَف : ابن عامر وعاصم [ ]َيْصَعُقوَف : الباقوف[] 

 )َيْصَعُقوَف( بفتح الياء بفتح الياءقالوف قرأ 
 معو عاصم اندرج ٍب ابن عامر بضم الياء) ُيْصَعُقوَف( و 
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 ٍب قالوف بالصلة وفتح الياء ُب) َيْصَعُقوَف( واندرج معو ابن كثًن 
 يَػْلَقوا(  وفتح القاؼ )ياء وسكوف الالـ ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ )َيْصَعُقوَف( وقرأ بفتح ال

هُ   (ٙٗيُػْنَصُروَف )اليور: مْ هُ َشْيئاً َوَل  مْ َكْيُدهُ   مْ يَػْوـَ َل يُػْغِني َعنػْ
ُب وبال غنة   )ٍب خلف بالسكت على )َشْيئاً   )شيئا(ٍب ورش على طوؿ اللٌن )شيئا( قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرنة ٍب قالوف بالصلة  خالد بالسكت وبغٍب( َشْيئاً َوَل)
 (َٚٗل يَػْعَلُموَف )اليور:ْم َوِإفَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َعَذاباً ُدوَف َذِلَك َوَلِكنَّ َأْكثَػَرهُ 

 ( ُموالَ ٍب ورش بتغليظ الالـ )ظَ  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرالصلة ب قالوف قالوف ٍب
 َك فَِإنََّك بَِأْعُيِنَناَواْصِبْر ِلُحْكِم رَبّْ 

 )بياعيننا(  أقالوف واندرج أبو عمرو بوجو اإلظهار ٍب ضبزة الوجو الثاين بإبداؿ اؽبمزة ياء )بأعيننا( فتقر 
 ٍب أبو عمرو بوجو اإلدغاـ ُب اؼبيم بالراء )غِبُْكِم رَبَّْك( 

 (َٛٗوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك ِحيَن تَػُقوـُ )اليور:
  قالوف
 (ٜٗاللَّْيِل َفَسبّْْحُه َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ )اليور: َوِمنَ 

 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )فسبحو( 
 سورة النجم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 (ٔ)النجم: َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى

 قالوف 
 واندرج معو أبو عمروُب )ىوى( ٍب ورش بالتقليل 
 سائي وخلف العاشرواندرج معو الكُب )ىوى( ٍب ضبزة باإلمالة 
 (ٕ)النجم: َوَما َغَوىْم َما َضلَّ َصاِحُبكُ 

 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 واندرج معو أبو عمروُب )غوى( ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )غوى(ٍب ضبزة باإلمالة 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 (ٖ)النجم: َوىَوَما يَػْنِيُق َعِن اْلهَ 
 واندرج معو أبو عمرو ُب )اؽبوى( قالوف ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )اؽبوى(ٍب ضبزة باإلمالة  

 (ِٗإْف ُهَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى )النجم:
 واندرج معو أبو عمرو)يوحى( قالوف ٍب ورش بالتقليل 

 الكسائي وخلف العاشر واندرج معو )يوحى(  ُب ٍب خالد باإلمالة
  )يوحى(  ُب ٍب خلف بال غنة وباإلمالة

 (َ٘علََّمُه َشِديُد اْلُقَوى )النجم:
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 واندرج معو أبو عمروُب )القوى(  قالوف ٍب ورش بالتقليل
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )القوى(ٍب ضبزة باإلمالة  

 (ُٙذو ِمرٍَّة فَاْستَػَوى )النجم:
 ُب )فاستوى(  رو بالتقليلقالوف ٍب أبو عم
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرُب )فاستوى( ٍب ضبزة باإلمالة 

  ُب )فاستوى( والتقليل  ٍب ورش برتقيق الراء )ِمرة(
َْعَلى )النجم: ُُفِق اِْ ِْ  (َٚوُهَو بِا

ٍب الكسائي بسكوف اؽباء ُب  ُب )اْلعلى( قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( ٍب أبو عمرو بسكوف اؽباء ُب )وْىو( مع التقليل
والنقل ُب )باْلفق واْلعلى( ٍب ابن كثًن بضم  ُب )اْلعلى(ٍب ورش بضم )وُىو( والتقليل  ُب )اْلعلى()وْىو( واإلمالة 

بالسكت على  ضبزةو على )اْلعلى( باإلمالة على النقل والسكت و على التحقيق ُب )باْلفق( اؽباء )وُىو( ٍب خالد 
 على )اْلعلى( السكت )باْلفق( والنقل و 

 (ٛثُمَّ َدنَا فَػَتَدلَّى )النجم:
 معو أبو عمرو اندرج و ُب )فتدىل( قالوف ٍب ورش بالتقليل 

 واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر ُب )فتدىل( ٍب خلف باإلمالة 
 (َٜفَكاَف قَاَب قَػْوَسْيِن َأْو َأْدَنى )النجم:

  )أَْدََن( ُب  واإلمالةأَْدََن( أْو )بالتحقيق  ضبزةٍب  )أَْدََن(قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل 
 ْدََن( أَو اَ )ُب والنقل )أَْدََن( ُب ٍب ورش بالتقليل 
 أَْدََن(أْو )ُب  وٍب السكتْدََن( أَو اَ )على النقل )أَْدََن( ُب ٍب خلف باإلمالة 

 (ِٓٔإَلى َعْبِدِ  َما َأْوَحى )النجم: ~فََأْوَحى
  اؼبنفصل توسط)أوحى( ٍب قالوف على رءس اآلية تقليل على قصراؼبنفصل و وري ٍب دفصل على قصراؼبنقالوف 

  ُب رءس اآلية )أوحى( والتقليلاؼبنفصل توسط ٍب الدوري على 
 )أَْوَحى( و)َفَأْوَحى( ٍب ورش على تقليلهما )أَْوَحى( رءس اآلية )فََأْوَحى( وتقليل ٍب ورش على فتح 
  اؼبنفصل طوؿعلى )أَْوَحى( َحى(وفََأوْ )ٍب ضبزة أماؽبما 

 واندرج معو خلف العاشر اؼبنفصل توسط على )أَْوَحى( وفََأْوَحى()ٍب الكسائي أماؽبما 
 (َٔٔما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى )النجم:

( ٖؽبمزة و مع )]رأى : أماؿ اؽبمزة أبو عمرو وقلل ورش الراء وا ]َما َكذََّب : ىشاـ وأبو جعفر[  ]َما َكَذَب : الباقوف[
 البدؿ وأماؿ الراء واؽبمزة شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر وابن ذكواف خبلف عنو[

  واندرج ابن ذكواف بوجو عدـ اإلمالة أي بالفتح للراء واؽبمزةقالوف 
 ُب )رأى( الراء واؽبمزة ورش قصر البدلٌن )الفؤاد ورآى( مع تقليل  ٍب

 ٍب أبو عمرو أماؿ اؽبمزة فقط 
 واندرج معو شعبة والكسائي ُب )رأى( الراء واؽبمزة ابن ذكواف أماؽبما  ٍب

 وسهل اؽبمزة ُب )رأى( الراء واؽبمزة ٍب ضبزة أماؽبما 
 مع تقليل الراء واؽبمزة ٍب ورش توسط وطوؿ البدلٌن )الفؤاد(و)رآى( 
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  ٍب ىشاـ قرأ بتشديد الذاؿ ُب )َكذََّب( واندرج معو أبو جعفر  
 (ٕٔونَُه َعَلى َما يَػَرى )النجم:َأفَػُتَمارُ 

  ]أَفَػَتْمُرونَُو : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر[ ]أَفَػُتَماُرونَُو : الباقوف[
 ُب )يرى( ٍب أبو عمرو أماؿ ُب )يرى( قالوف ٍب ورش بالتقليل 

 وخلف العاشر اندرج معو الكسائيو (  وقرأ بفتح التاء وسكوف اؼبيم وحبذؼ اْللف )أَفَػَتْمُرونَوُ ُب )يرى( أماؿ ٍب ضبزة 
 ( وقرأ بفتح التاء وسكوف اؼبيم وحبذؼ اْللف )أَفَػَتْمُرونَوُ ُب )يرى(  ٍب يعقوب فتح
 (ٖٔ)النجم: ُأْخَرى َوَلَقْد رَآُ  نَػْزَلةً 

 تال هبسن وُب الراء حوُب نبزه     صحبة زف مالشاطبية ُب اْلنعاـ : وحرُب )رأى( كال أمل 
 ُب الكل قلال   عثمافصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          

( البدؿ وأماؿ الراء واؽبمزة شعبة وضبزة والكسائي وخلف ٖ]رأه : أماؿ اؽبمزة أبو عمرو وقلل ورش الراء واؽبمزة و مع ) 
 )إمالة الراء للسوسي َل يعمل بو( العاشر وابن ذكواف خبلف عنو[

  حفص وأبو جعفر ويعقوبوىشاـ و أي بفتح الراء واؽبمزة  ف بوجو عدـ اإلمالةقالوف  واندرج ابن ذكوا
 خرى( نزلَة ُف اُ والنقل ُب )ُب )أخرى( ٍب ورش ثالثة أوجو البدؿ ُب )رآه( مع ترقيق الراء والتقليل 

 ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب )رآه(
 )أخرى(  أماؿٍب أبو عمرو أماؿ اؽبمزة ُب )رآه( و 

  والكسائي وخلف العاشر اف خبلف أماؿ الراء واؽبمزة واندرج معو شعبةٍب ابن ذكو 
  على) نَػْزَلًة ُأْخَرى(  النقل والتحقيق ب وأماؿ )أخرى(الراء واؽبمزة )رآه( أماؽبما  ضبزةٍب 

  على) نَػْزَلًة أُْخَرى(  السكت وب وأماؿ )أخرى(الراء واؽبمزة )رآه( أماؽبما ٍب خلف 
 (ٗٔ)النجم: ُمْنتَػَهىِعْنَد ِسْدرَِة الْ 

 ُب )اؼبنتهى( ٍب ضبزة باإلمالة ُب )اؼبنتهى( قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل 
  والتقليل ُب )اْلُمْنتَػَهى(   ٍب ورش برتقيق الراء ُب )ِسْدرَِة (

 (٘ٔ)النجم: ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى
   ُب )اؼبأوى( واندرج معو دوري أيب عمروقالوف ٍب ورش بالتقليل 

 مع اإلمالة  وقفا ُب )اْلَماَوى(ألفا اؽبمزة  إبداؿبضبزة  ٍب مع التقليل ُب )اْلَماَوى(ألفا اؽبمزة  إبداؿبٍب السوسي 
 واندرج معو خلف العاشر )اؼبأوى( مع التحقيقٍب الكسائي أماؿ 

 (ِٙٔإْذ يَػْغَشى السّْْدرََة َما يَػْغَشى )النجم:
 ُب رأس اآلية  ء ُب )السدرة( مع التقليل )يغشى(رتقيق الرابفتح )يغشى( اْلوىل و قالوف ٍب ورش 

 ورقق راء )السدرة( )يغشى( معا   ٍب ورش بتقليلهما
 وتفخيم راء )السدرة( )يغشى( معا ٍب أبو عمرو بالتقليل فيهما 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر )يغشى( معاٍب ضبزة باإلمالة فيهما 
 (َٚٔغى )النجم:َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طَ 

 واندرج معو أبو عمرو ُب )طغى( ورش بالتقليل  ثمقالوف 
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  واندرج معو خلف العاشر  ُب )طغى(ٍب الكسائي أماؿ 
  ٍب ضبزة أماؽبما )زَاَغ .. طََغى( 

 (ٛٔرَبِّْه اْلُكبػَْرى )النجم:ِمْن آيَاِت َلَقْد رََأى 
( البدؿ وأماؿ الراء واؽبمزة شعبة وضبزة والكسائي وخلف ٖو مع ) ]رأى : أماؿ اؽبمزة أبو عمرو وقلل ورش الراء واؽبمزة

 العاشر وابن ذكواف خبلف عنو[
 )َرَأى( وقلل) اْلُكبػَْرى(  وقلل اؽبمزة والراء)رأى( قالوف ٍب ورش وثالثة أوجو البدؿ 

 واندرج معو شعبة )رََأى( مزةالراء واؽب( وقلل ) اْلُكبػَْرى( ٍب ابن ذكواف أماؽبما  أبو عمرو أماؿ الراء ُب )َرَأىٍب
ٍب  واندرج معو الكسائي وحلف العاشر )رََأى( وأماؿ) اْلُكبػَْرى( أماؿ الراء واؽبمزةو (ِمْن آيَاتِ ُب )على التحقيق  ضبزةٍب 

    )َرَأى( وأماؿ) اْلُكبػَْرى( أماؿ الراء واؽبمزةو (ِمْن آيَاتِ ُب )السكت ب خلف
َت َواْلُعزَّ   (ٜٔى )النجم:َأفَػَرأَيْػُتُم الًلَّ

]أفراَيتم : نافع وأبو جعفر []أفرآيتم : ]الآلت : رويس مع اؼبد اؼبشبع []الالت : الباقوف ، ووقف الكسائي باؽباء[
 ورش[]أفريتم : الكسائي[ ] أفرأيتم : الباقوف[

 ( واندرج معو أبو جعفرقرأ بالتسهيل ُب )أَفَػرَأَيْػُتمُ  قالوف
 )َواْلُعزَّى( وتقليل  ست حركاتاؼبشبع ورش اؼبد  ثم عزى( مع تقليل )ال ٍب ورش لو التسهيل

  ٍب ابن كثًن بالتحقيق ُب )أفرأيتم(
 )َواْلُعزَّى(ُب والتقليل بالتحقيق ُب )أفرأيتم( ٍب أبو عمرو 

 واندرج معو خلف العاشر )َواْلُعزَّى( ُب مع اإلمالة بالتحقيق ُب )أفرأيتم( ٍب ضبزة 
 زة )أفريتم( وإمالة )العزى(ٍب الكسائي قرأ حبذؼ اؽبم

ُْخَرى )لنجم:  (َٕٓوَمَناَة الثَّالِثََة اِْ
 ] ومنآءة : ابن كثًن [ ] ومناة : الباقوف[

  ُب )اْلخرى( تحقيق باؽبمزةٍب أبو عمرو بالتقليل على ال ُب )اَُلخرى( قالوف ٍب ورش بالتقليل على النقل
 ءَة( مد متصل  آٍب ابن كثًن قرأ )َوَمنَ  ُب )اْلخرى(ٍب ضبزة باإلمالة على النقل والسكت 

ُنْػَثى )لنجم: ِْ  (ٕٔأََلُكُم الذََّكُر َوَلُه ا
 ُب )اْلنثى(ٍب ضبزة بالنقل والسكت  والتحقيق ُب )اْلنثى( ٍب أبو عمرو تقليلوالنقل ُب )اَلُنثى( قالوف ٍب ورش تقليل 

  و خلف العاشرواندرج مع ُب )اْلنثى( إلمالةباٍب الكسائي  وقفا وباإلمالة 
 (ٕٕتِْلَك ِإذاً ِقْسَمٌة ِضيَزى )لنجم:

 ] ضئزى : ابن كثًن [] ضيزى : الباقوف[
 واندرج معو أبو عمروُب )ضيزى( ورش تقليل  ثمقالوف 

 )ضئزى(  نبز الياء ُبٍب ابن كثًن 
 أماؿ ُب )ضيزى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة

 أَنْػَزَؿ اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْليَافٍ  آمَ  مْ َوآبَاؤُكُ  مْ أَنْػتُ  آْيُتُموهَ ٌء َسمَّ آَأْسمَ  ِإْف ِهَي ِإّلَّ 
 على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمعقالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفٍب 
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 وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع  اؼبنفصل توسطعلى ٍب قالوف 
 الصلة بو ل واؼبتصل اؼبنفصتوسط على  قالوفٍب 

 واندرج معو ضبزة ( مْ َوآبَاؤُكُ ) البدؿ قصرمع على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل ٍب ورش 
 (َوآبَاؤُُكمْ على توسط وطوؿ البدؿ ُب )و على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل ٍب ورش 

َنْػُفسُ ِإْف يَػتَِّبُعوَف  ِْ  ِإَلَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى ا
 نفس( ُب )اْلمعو خالد بوجو ٍب خالد بالسكت اندرج و ( بالنقل ُب )اَلَنفسقالوف ٍب ورش 

  وقفا على )اْلنفس( مع النقل و السكت (ِإْف يَػتَِّبُعوفَ )ُب ٍب خلف بال غنة 
 (ِٖٕمْن رَبِّْهُم اْلُهَدى )لنجم: مْ َءهُ آَوَلَقْد جَ 

 ف العاشر [  ]َرُِّّْٔم اؽْبَُدى : الباقوف[]َرِِّّْٔم اؽْبَُدى : أبو عمرو ويعقوب[ ]َربػُّْهُم اؽْبَُدى : ضبزة والكسائي وخل
 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو عاصمقالوف 

 اؼبيم ُب )َرِِّّْٔم اؽْبَُدى( اؽباء و قرأ بكسر على توسط اؼبتصل و ٍب يعقوب 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على توسط اؼبتصل و ٍب قالوف 
 وقلل رأس اآلية )اؽبدى(طوؿ اؼبتصل على ٍب ورش 

 على توسط اؼبتصلءىم آٍب ابن ذكواف أماؿ ج
وقرأ بكسر اؼبيم ُب )َرِِّّْٔم اؽْبَُدى( والتقليل ُب َءُىْم ( آ)َوَلَقجَّ بإدغاـ الداؿ ُب اعبيم و على توسط اؼبتصل ٍب أبو عمرو 
 )اؽبدى( 
 َءُىْم (آ)َوَلَقجَّ  باإلدغاـ فقطعلى توسط اؼبتصل و ٍب ىشاـ 

 وقرأ بضم اؽباء و اؼبيم ُب )رَبػُّْهُم اؽْبَُدى( وأماؿ ُب )اؽبدى( َءُىْم ( آ)َوَلَقجَّ باإلدغاـ على توسط اؼبتصل و الكسائي ٍب 
 وأماؿ )جاءىم( و)اؽبدى(َءُىْم ( آ)َوَلَقجَّ بإدغاـ الداؿ ُب اعبيم على طوؿ اؼبتصل و ٍب ضبزة 

 وأماؿ )جاءىم( و)اؽبدى( َءُىْم ( آ)َوَلَقجَّ يم ٍب خلف العاشر على توسط اؼبتصل بإدغاـ الداؿ ُب اعب
ْنَساِف َما َتَمنَّى )لنجم: ـْ ِلْْلِ  (َٕٗأ

 ُب )سبىن( أبو عمرو بالتقليل  ثمقالوف 
 ُب )سبىن( واإلمالة )لإلنساف( ٍب خالد ربقيق 
  ُب )سبىن(  والتقليل)لاِلنساف( ٍب ورش بالنقل 

 )سبىن(ُب  بالسكت على )لإلنساف( وأماؿ ضبزةٍب 
ُوَلى )لنجم:  (َٕ٘فِللَِّه اّْلِخَرُة َواِْ

 )اْلوىل( ٍب أبو عمرو تقليل واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب  قالوف 
 واندرج معو خلف العاشر)اْلوىل( ٍب الكسائي أماؿ 

 )اْلوىل( ُب واإلمالة مع النقل والسكت  ٍب خالد بالتحقيق )اآلخرة(
 مع ثالثة أوجو البدلٌن  بالنقل ُب )اآلخرة( وترقيق رائها والنقل ُب )اَلوىل(ٍب ورش 

 واإلمالةٍب ضبزة بالسكت على )اآلخرة( ووقف على )واْلوىل( بالنقل والسكت 
 (َٕٙويَػْرَضى )لنجم: آءُ َمْن َيشَ َشْيئاً ِإَلَّ ِمْن بَػْعِد َأْف يَْأَذَف اللَُّه لِ  مْ وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت َل تُػْغِني َشَفاَعتُػهُ 

 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب قالوف 
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 عمرو بالتقليل ُب )يرضى( ٍب الكسائي أماؿ ُب )يرضى( واندرج معو خلف العاشر  أيبدوري ٍب 
 ٍب خالد بالتحقيق ُب )شيئا( واإلمالة ُب )يرضى(

 ( والتقليل ُب )يرضى( )ياذفأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب ٍب السوسي 
 (  ِاَلَ ِف  اُب )شيئَ توسط والطوؿ ُب اللٌن )شيئا( والتقليل لرأس اآلية )يرضى( وبالنقل على الٍب ورش 

 َل(  إِ ُب )شيئاً وبال غنة على التحقيق  ٍب خلف بالسكت ُب )شيئا(
  َل(إ شيئاً )ٍب خالد بالسكت ُب )شيئا( ٍب خلف السكت )شيئا( على السكت ُب 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب
ُنْػَثىآلِإفَّ الَِّذيَن َل يُػْؤِمُنوَف بِاّْلِخَرِة لَُيَسمُّوَف اْلمَ  ِْ  (ٕٚ)لنجم: ِئَكَة َتْسِمَيَة ا

 وأبو جعفر ويعقوبابن عامر وعاصم ابن كثًن و واندرج معو على توسط اؼبتصل قالوف 
  واندرج معو خلف العاشر ُب )اْلنثى( الكسائي باإلمالة ٍبُب )اْلنثى( ٍب أبو عمرو بالتقليل 
 ُب )اْلنثى( وعليو النقل ُب )باآلخرة( ٍب خالد على التحقيق 

 وقفاُب )اْلنثى( وعليو النقل والسكت ُب )باآلخرة( بالسكت  ضبزةٍب 
 والتقليل ُب )اْلنثى(  )باآلخرة( والنقلمع ثالثة البدؿ )يومنوف( على طوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ٍب ورش 

 )اْلنثى( وقلل وأدغم التاء بالتاء )اْلَمالِئَكَة َتْسِمَيَة ()يومنوف( على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ٍب السوسي 
 وفتح )اْلنثى( )يومنوف(على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا  ٍب أبو جعفر

 بِِه ِمْن ِعْلمٍ  مْ َوَما َلهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلةع بسكوف ميم اعبمقالوف 

 ِإَلَّ الظَّنَّ ِإْف يَػتَِّبُعوَف 
 (ِإْف يَػتَِّبُعوفَ )ُب قالوف ٍب خلف بال غنة 

 (َٕٛوِإفَّ الظَّنَّ َل يُػْغِني ِمَن اْلَحقّْ َشْيئاً )لنجم:
 )شيئا( قالوف ٍب ورش بالتوسط والطوؿ ُب اللٌن 

 َشيَّاً( واندرج معو ضبزةواإلبداؿ مع اإلدغاـ )( )َشياً وقف بالنقل ٍب ىشاـ 
نْػَيا )النجم:يُرِْد ِإَلَّ فََأْعِرْض َعْن َمْن تَػَولَّى َعْن ِذْكرِنَا َوَلْم   (ٜٕاْلَحَياَة الدُّ

 ُب )الدنيا( قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل 
   (َلَّ اِ  يُرِدِ ُب )والنقل  ُب )الدنيا()توىل( والتقليل  فتحٍب ورش 

    (َلَّ اِ  يُرِدِ ُب )والنقل ُب )الدنيا( توىل( والتقليل )  ورش بالتقليل ُب ٍب
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (الدنيا)و (توىل)أماؿ  ضبزةٍب 

 (الدنيا)و (توىل)أماؿ و  (يُرِْد ِإَلَّ ُب )ٍب خلف بالسكت 
َلُغهُ   ِمَن اْلِعْلمِ  مْ َذِلَك َمبػْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  وفقالٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (ِٖٓإفَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اْهَتَدى )النجم:

  وقلل )اىتدى( قرأ بالسكوف )وْىو(أبو عمرو  ٍبقرأ بالسكوف )وْىو( قالوف 
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بضم ٍب ابن كثًن  ُب )اىتدى(مع التقليل بضم اؽباء )وُىو( ورش ٍب  وأماؿ )اىتدى(قرأ بالسكوف )وْىو( الكسائي ٍب 
  واندرج معو خلف العاشر وأماؿ )اىتدى(بضم اؽباء )وُىو(  ضبزةٍب  وفتح )اىتدى(اؽباء )وُىو( 

 ُب )اىتدى(أَْعَلُم دبَْن ( معا و مع التقليل  (ٍب السوسي بإدغاـ اؼبيم بالباء 
َْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأسَ  َولِلَِّه َما ِفي السََّماَواتِ  ُءوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاْلُحْسَنى آَوَما ِفي اِْ

 (ٖٔ)النجم:
على توسط اؼبتصل ٍب الكسائي ُب )باغبسىن( بالتقليل على توسط اؼبتصل و ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل قالوف 

 بالتحقيق ُب )اْلرض( على طوؿ اؼبتصل و ٍب خالد خلف العاشر  ُب )باغبسىن( واندرج معوباإلمالة و 
  ْلهنا رأس آية فقط ُب ذات الياءُب )باغبسىن( مع التقليل )أسآءوا( ثالثة أوجو البدؿ على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 
 ُب )باغبسىن(باإلمالة و  بالسكت ُب )اْلرض(على طوؿ اؼبتصل و ٍب ضبزة 

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإَلَّ اللََّممَ آالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَف َكبَ   ئَِر اِِْ
 ئَِر اْْلٍِبِْ : الباقوف[آ]كبًن اْلٍب : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]َكبَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل
 ئر( وعلى طوؿ اؼبتصلآٍب ورش ترقيق راء )كب

 ُب )اإلٍب( ٍب( وبالسكت)كبًن اْلبكسر الباء وحذؼ اْللف بعدىا وأبدؿ اؽبمزة ياء ساكنة ٍب ضبزة قرأ 
 وقرأ )كبًن اْلٍب( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )اإلٍب( ٍب خالد على التحقيق 
 ِإفَّ رَبََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة 

 وقفا قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب )اؼبغفرة( وٍب الكسائي أماؽبا )اؼبغفرة(
َْرِض  ِمنَ  مْ ِإْذ أَْنَشَأكُ  مْ ِبكُ ُهَو َأْعَلُم   ِفي بُُيوِف أُمََّهاِتُكمْ َأِجنٌَّة  مْ َوِإْذ أَنْػتُ اِْ

اء ]بُطُوِف ِأمَّْهاِتُكْم  : ضبزة وصال[  ]بُُطوِف أِمََّهاِتُكم : الكسائي وصال [ ]بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم : الباقوف[واعبميع ابتد 
 بالضم 
 َهاِتُكْم( بكسر اْللف واؼبيم )ِإمّْ رأ قبالتحقيق ُب )اْلرض( و ٍب خالد بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب الكسائي كسر اْللف فقط وفتح اؼبيم )ِإمََّهاِتُكْم( 
 َهاِتُكْم( )ِإمّْ وكسر اْللف واؼبيم ُب )اْلرض( بالسكت  ضبزةٍب 

 (َأِجنَّةٌ  مْ أَنْػتُ (و)ِإذْ  مْ ِبكُ )ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 (َأِجنَّةٌ  مْ أَنْػتُ (و)ِإذْ  مْ ِبكُ )على طوؿ الصلتٌنٍب ورش  (َأِجنَّةٌ  مْ نْػتُ أَ (و)ِإذْ  مْ ِبكُ )على التوسط بالصلة  قالوفٍب 

 َهاِتُكْم( )ِإمّْ  وكسر اْللف واؼبيم(َأِجنَّةٌ  مْ َوِإْذ أَنْػتُ (و)ِإْذ أَْنَشَأُكمْ  مْ ِبكُ )ُب  على السكتُب )اْلرض( ٍب خلف بالسكت 
 ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء ) أَْعَلُم ِبُكْم(

 أَنْػُفَسُكمْ  آتُػزَكُّو َفًل 
  على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ٍب ورش اؼبنفصل توسطعلى  قالوفٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 

 (ُٕٖهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتػََّقى )لنجم:
ف واندرج معو الكسائي وخل )اتقى(ُب عمرو ٍب ضبزة باإلمالة  أيبدوري قالوف ٍب ورش على التقليل )اتقى( واندرج معو 

   )اتقى(ُب والتقليل  العاشر ٍب السوسي بإدغاـ اؼبيم بالباء) أَْعَلُم دبَِن (
 (َٖٖأفَػَرأَْيَت الَِّذي تَػَولَّى )لنجم:
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 : الباقوف[أفرأيتالكسائي [ ]: يت : تسهيل اؽبمزة نافع وأبو جعفر []أفرآيت ورش باؼبد اؼبشبع [ ] أفريت راَ ف] أ
  واندرج معو أبو جعفر (ْيتَ اَ قالوف بالتسهيل ُب)أَفَػرَ  

 وٍب ورش اؼبد ست حركات مع التقليل )توىل( ٍب ورش بالتسهيل والتقليل 
 )توىل( ُب بالتقليل ( و أفرأيتُب )بالتحقيق ٍب أبو عمرو ( أفرأيتُب )بالتحقيق ٍب ابن كثًن 
 باإلمالة )توىل( واندرج معو خلف العاشر ( و أفرأيتُب )بالتحقيق ٍب ضبزة 

 واإلمالة ُب )توىل( حبذؼ اؽبمزة الثانية )أفريت(ٍب الكسائي 
 (َٖٗوَأْعَيى قَِليًلً َوَأْكَدى )لنجم:

 )َوأَْعَطى ( وتقليل رأس اآلية )وأكدى( واندرج معو أبو عمرو  قالوف ٍب ورش على فتح 
 سهيل واإلمالةٍب ورش وعليو التقليل ؽبما ٍب خلف أماؽبما بال غىن ولو ب )أكدى(ربقيق اؽبمزة واإلمالة ٍب الت

 ٍب خالد باإلمالة والتحقيق باؽبمزة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ػبالد بالتسهيل باؽبمزة مع اإلمالة.
َِ فَػُهَو يَػَرى )لنجم:  (َٖ٘أِعْنَدُ  ِعْلُم اْلَغْي

 ُب )يرى( بالتقليل و بسكوف اؽباء )وْىو( ٍب أبو عمرو بسكوف اؽباء )وْىو( قالوف 
 وأماؿ )يرى( سكوف اؽباء )وْىو( بٍب الكسائي 

  بضم اؽبمزة )وُىو( وفتح )يرى( ٍب ابن كثًن  بضم اؽبمزة )وُىو( وقلل )يرى(  ٍب ورش
 )يرى( واندرج معو خلف العاشر  ٍب خلف باإلمالة

ـْ َلْم يُػَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى )لنجم:  (َٖٙأ
واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب أبو جعفر قرأ  ضبزة باإلمالة ٍبقلل )موسى( واندرج معو أبو عمرو قالوف ٍب ورش 

  حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن )وصال ووقفا( )ينبا دبا(
 (َٖٚوِإبْػَراِهيَم الَِّذي َوفَّى )لنجم:

 ح وصبَّالَلثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءوُب نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزَل  وربت الرعدأخًنا     ةبراءحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزََّل  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما ُب  النحلو  مرميوُب             
 ويرِوي ُب امتحانو اْلوََّل واؿ  حديد لذارياتوُب ا الشورىو  النجموُب            
 . ىهنا َلبن ذكوافووجهاف فيو           

 ُب )وَب( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ٍب ضبزة باإلمالةبو عمرو قلل )وَب( واندرج معو أقالوف ٍب ورش  
ـَ (أبدؿ الياء ألفا ٍب ىشاـ   )َوإِبْػرَاِىا

 (ُٖٛأْخَرى )لنجم:تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر َأَلَّ 
 الكسائي وخلف العاشر و واندرج معو خالد ُب )أخرى( قالوف ٍب أبو عمرو باإلمالة 
   ُب )أخرى(والتقليل  (َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزرَ )ُب ٍب ورش برتقيق الراء  (َوازِرٌَة ِوْزرَ )ُب  ٍب خلف باإلمالة وبال غنة

ْنَساِف ِإَلَّ َما َسَعى )لنجم:  (َٜٖوَأْف لَْيَس ِلْْلِ
  ُب )سعى( قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل

 العاشر  معو الكسائي وخلفواندرج والتحقيق ُب )لإلنساف(  ُب )سعى(ٍب خالد باإلمالة 



 

 

36 

  ْلنو رأس آية بالتقليل ُب )سعى( وُب )لاِلنساف( بالنقل  ٍب ورش
  .ُب )سعى( وأماؿُب )لإلنساف( بالسكت  ضبزةٍب 

 (َٓٗوَأفَّ َسْعَيُه َسْوَؼ يُػَرى )لنجم:
 ضبزة والكسائي وخلف العاشر معوُب )يرى( واندرج ٍب أبو عمرو باإلمالة قلل )يرى( قالوف ٍب ورش 

َْوَفى )لنجم:آَزاُ  اْلَجزَ ثُمَّ ُيجْ   (َٔٗء اِْ
)هبزاه( فتح على طوؿ اؼبتصل و بالتقليل ُب )اْلوَب( ٍب ورش على توسط اؼبتصل و ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل قالوف 

ووقف بالنقل والسكت ٍب )اْلوَب( و)هبزاه( ٍب خلف أماؽبما و)اْلوَب( )هبزاه(وبالنقل ٍب ورش قللهما وقلل )اْلوَب( 
 على التحقيق واندرج معو خلف العاشر )اْلوَب( و)هبزاه( سائي أماؽبما الك

 (َٕٗوَأفَّ ِإَلى رَبَّْك اْلُمْنتَػَهى )لنجم:
و الكسائي وخلف ع ضبزة أماؿ )اؼبنتهى( واندرج مواندرج معو أبو عمرو ٍبُب )اؼبنتهى( قالوف ٍب ورش على التقليل 

  العاشر 
 (ٖٗى )لنجم:َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبكَ 

قالوف ٍب ورش بالتقليل )وابكى( واندرج معو أبو عمرو ٍب ضبزة بالتحقيق والتسهيل وباإلمالة ٍب الكسائي أماؿ )وأبكى( 
)َوأَنَُّو ُىَو  أدغم اؽباء باؽباء ٍب رويس  )َوأَنَُّو ُىَو ( وقلل )وأبكى( أدغم اؽباء باؽباء واندرج معو خلف العاشر ٍب السوسي 

  )وأبكى( فتحو  نوخبلف ع (
 (َٗٗوأَنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا )لنجم:

 واندرج معو دوري أيب عمرو   وقلل )وأحيا(قالوف ٍب ورش  
وعلى التحقيق واإلمالة ُب )وأحيا( اندرج معو الكسائي  على )وأحيا( بالتحقيق والتسهيل ووقف وأماؿ )وأحيا(ٍب ضبزة 

 وخلف العاشر 
 وقلل )وأحيا( )َوأَنَُّو ُىَو ( باؽباء أدغم اؽباء ٍب السوسي 

 وفتح )أحيا( لف عنوخب )َوأَنَُّو ُىَو ( أدغم اؽباء باؽباء رويس  ٍب 
ُنْػَثى )لنجم: ِْ  (َ٘ٗوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َوا

 بالنقل وقلل )واَلنثى( قالوف ٍب ورش 
 )واَلنثى( ُب  على النقل والسكتُب )واَلنثى( باإلمالة ٍب ضبزة 

 ُب )واَلنثى( على التحقيق واندرج معو خلف العاشرباإلمالة  ٍب الكسائي
 (ِٙٗمْن نُْيَفٍة ِإَذا ُتْمَنى )لنجم:

 قالوف ٍب أبو عمرو بالتقليل ٍب خلف باإلمالة ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ٍب ورش 
ُْخَرى )لنجم:  (َٚٗوَأفَّ َعَلْيِه النَّْشَأَة اِْ

 النَّْشَأَة : الباقوف[ : ابن كثًن وابو عمرو [] ءةَ آشْ ]النَّ 
 باإلمالة ُب )اْلخرى( ووقف عليو  بالنقل والسكت  ضبزةٍب  بالنقل قالوف ٍب ورش قلل )اْلخرى(

  واندرج معو حلف العاشر ٍب الكسائي أماؿ )اْلخرى( على التحقيق
 ُب )اْلخرى( مالةمع اإل  )ءةَ آءَة ( ٍب أبو عمرو )النَّشْ آٍب ابن كثًن قرأ )النَّشْ 

 (ٛٗ)لنجم:َأْغَنى َوَأقْػَنى َوأَنَُّه ُهَو 
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 واندرج معو دوري أيب عمرو قالوف ٍب ورش على وجو فتح )أغىن( وتقليل )أقىن(
 ائيٍب الكس )وأقىن(على بالتحقيق والتسهيل ووقف ( َوأَقْػىَن ) (أَْغىَن )أماؽبما خلف  ٍب( َوأَقْػىَن ) (أَْغىَن )ٍب ورش قللهما 

  واندرج معو خلف العاشر( َوأَقْػىَن ) (أَْغىَن )أماؽبما 
 لف عنوخب أدغم اؽباء باؽباء )َوأَنَُّو ُىَو(رويس  وقلل )وأقىن( ٍب أدغم اؽباء باؽباء )َوأَنَُّو ُىَو(ٍب السوسي 

 (َٜٗوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشّْْعَرى )لنجم:
 وابن عامر وعاصم  عن رويس خبلف واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 وقلل )الشعرى( ٍب ورش 

 الكسائي وخلف العاشرضبزة و ُب )الشعرى( واندرج معو مالة إلعمرو با أيبدوري  ٍب
 خبلف عنو اؽباء باؽباء )َوأَنَُّو ُىَو(ٍب رويس أدغم  )الشعرى(  أماؿو  أدغم اؽباء باؽباء )َوأَنَُّو ُىَو(سي و ٍب الس
ُوَلى َأْهَلَك  ~َوأَنَّهُ   (ٓ٘)لنجم:َعاداً اِْ

]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 

وين عاداً وكسره وإسكاف َلـ اْلوىل وربقيق اؽبمزة بعدىا مضمومة مع إسكاف الواو وىذا كلو ُب حاؿ الوصل ورش تن
ولو ابتداء إثبات نبزة  ُب )اْلوىل(أسقط نبزة الوصل ونبزة القطع وأدغم التنوين ُب الالـ )عاَدّلوىل مع عدـ تثليث البدؿ 

ُلوىل( ولو إسقاطها )لُ  َِ  وىل(.[الوصل مفتوحة )َا
وابتدأ كحفص ولو وجهاف ؤىَل( لُّ عادَ ) بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأثبت اؽبمزةوقرأ قالوف 

 آخراف )أُلؤىل(و)ُلؤىل( 
ُب )اْلوىل( مع التقليل وىَل(لُّ عادَ ) بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأسقط اؽبمزةوقرأ ٍب أبو عمرو 

  (و)ُلوىل(ىلو تدأ كحفص ولو وجهاف آخراف )ألُ واب
 وىَل(لُّ عادَ ) بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأسقط اؽبمزةوقرأ  ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل

 واندرج معو يعقوب
 وىَل( بالتحقيق ٍب ابن كثًن )اْْلُ 
 ؤىَل(لُّ عادَ ) التعريف وصال وشدد الالـ وأثبت اؽبمزة بإدغم التنوين ُب َلـ أؿوقرأ اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 

 بإدغم التنوين ُب َلـ أؿ التعريف وصال وشدد الالـ وأسقط اؽبمزةوقرأ اؼبنفصل توسط على ٍب دروي أيب عمرو 
 وىَل(لُّ عادَ )

عدىا مضمومة مع وأظهر تنوين )عاداً( وكسره وإسكاف َلـ )اْلوىل( وربقيق اؽبمزة بعلى توسط اؼبنفصل ٍب ابن عامر 
 إسكاف الواو واندرج معو عاصم

وأظهر تنوين )عاداً( وكسره وإسكاف َلـ )اْلوىل( وربقيق اؽبمزة بعدىا مضمومة مع على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 
 واندرج معو خلف العاشر ُب )اْلوىل(باإلمالة و إسكاف الواو 

أدغم التنوين ُب الالـ )عاَد ّلوىل( مع عدـ تثليث البدؿ أسقط نبزة الوصل ونبزة القطع و على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 ُب )اْلوىل( 

 ُب )اْلوىل( واإلمالة  (اْْلُوىَل ُب )والسكت بالنقل على طوؿ اؼبنفصل ووقف  ضبزةٍب 
 (ٔ٘أَبْػَقى )لنجم: آَوثَُموَد َفم
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 صالفجم صل وُب النفلى عالشاطبية ُب سورة ىود : شبود مع الفرقاف والعنكبوت مل     ينوف 
 ضى   ر ا لثمود نونوا واخفضوا مب                         

 ]وشبوَد : عاصم وضبزة ويعقوب [ ]وشبوداً : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف قرأ بالتنوين )شبوداً( وعلى قصر اؼبنفصل 

 بقى( ٍب أبو عمرو قرأ بالتنوين )شبوداً( وعلى قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب )أ
  واندرج معو ابن عامرٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بالتنوين )شبوداً( 

 ٍ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 

 وقلل )أبقى( ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 وفتح )أبقى(ٍب عاصم قرأ بفتح )شبوَد( بال تنوين 

 )أبقى(  وأماؿٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح داؿ )شبوَد( 
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وفتح داؿ )شبوَد( وفتح )أبقى(

 (َٕ٘وَأْطَغى )لنجم:َأْظَلَم  مْ هُ َكانُوا   مْ َوقَػْوـَ نُوٍح ِمْن قَػْبُل ِإنػَّهُ 
  ُب )وأتقى( ٍب أبو عمرو بالتقليلكوف ميم اعبمع بسقالوف 
 وأماؿ )وأطغى( على ربقيق اؽبمزة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (َأْظَلمَ  مْ ىُ )ُب  بالتحقيق ضبزةٍب 
 بتسهيل نبزة )وأتقى( مع اإلمالة وجو ثافضبزة ٍب 

 وغلظ َلـ )أظلم(  (أَْظَلمَ  مْ ىُ )ُب ٍب ورش على طوؿ الصلة 
 على ربقيق اؽبمزة ٍب تسهيلها وجو ثاف وأماؿ )وأتقى( (أَْظَلمَ  مْ ىُ )ُب بالسكت  ٍب خلف

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  (َأْظَلمَ  مْ ىُ )ُب ٍب قالوف على الصلة بالقصر 
 (أَْظَلمَ  مْ ىُ )الصلة ُب  توسطقالوف بالصلة وعلى ٍب 

 (َٖ٘واْلُمْؤَتِفَكَة َأْهَوى )لنجم:
 قالوف 

 يب عمرو بالتقليل )أىوى( ٍب دوري أ
 باإلمالة )أىوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ضبزةٍب 

 ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة )َواْلُمْوَتِفَكَة ( وقلل )أىوى( واندرج معو السوسي 
  وفتح )أىوى( ٍب أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة )َواْلُمْوتَِفَكَة (

 (ٗ٘)لنجم: فَػَغشَّاَها َما َغشَّى
 ( )َغشَّىرو ٍب ورش قللهما )فَػَغشَّاَىا(وبتقليل )غشى( واندرج معو أبو عمبفتح )فغشاىا( و ورش قالوف ٍب 

 )َغشَّى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرٍب خلف أماؽبما )فَػَغشَّاَىا(و
 (ِ٘٘ء رَبَّْك تَػَتَماَرى )لنجم:فَِبَأيّْ آّل

ارى: وصال يعقوب ، ،اما ُب حاؿ اَلبتداء فال   بد من إظهار التاءين [] رَبَّْك تَػَتَماَرى : الباقوف[]ربك سبَّ
 قالوف 
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 على توسط اؼبتصلٍب أبو عمرو بالتقليل ُب )تتمارى( 
 على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش قلل )تتمارى( على قصر البدؿ )آَلء(

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرعلى طوؿ اؼبتصل  ٍب ضبزة باإلمالة ُب )تتمارى(
ارى(ٍب يعقوب بتشديد   التاء الواحدة وصال )ربك سبَّ

 والتقليل ُب اغبالٌن ْلنو رأس آية ٍب ورش وجهي البدؿ التوسط والطوؿ
ُوَلى )لنجم:  (َٙ٘هَذا نَِذيٌر ِمَن النُُّذِر اِْ

 قلل )اْلوىل( مع التحقيق قالوف ٍب أبو عمرو 
  على )اْلوىل( مع إمالتها بالنقل والسكتوقف  ضبزةٍب 

  حقيق ُب )اْلوىل( مع اإلمالة واندرج معو خلف العاشربالت ٍب الكسائي
  وترقيق الراء )نذير( وبالنقل والتقليل ُب )اَلوىل( )اَلوىل( ٍب ورش مع ثالثة البدؿ 

 (َٚ٘أزَِفِت اّْلزَِفُة )لنجم:
 بالسكت )اآلزفة(  ضبزةقالوف ٍب ورش بالنقل )معو بوجو ضبزة بقصر البدؿ( مع ثالثة البدؿ ٍب 

 سائي أماؿ )اآلزفة( وقفاٍب الك
 (ٛ٘لَْيَس َلَها ِمْن ُدوِف اللَِّه َكاِشَفٌة )لنجم:
  قالوف ٍب الكسائي أماؿ )كاشفة( وقفا
 (َٜ٘أَفِمْن َهَذا اْلَحِديِث تَػْعَجُبوَف )لنجم:
 اغبَِْديِث تَػْعَجُبوَف( ( قالوف ٍب السوسي أدغم الثاء بالتاء 

 (َٓٙوَتْضَحُكوَف َوَل تَػْبُكوَف )لنجم:
  قالوف
 (َٔٙساِمُدوَف )لنجم: مْ َوأَنْػتُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (ٕٙفَاْسُجُدوا لِلَِّه َواْعُبُدوا )لنجم:

  قالوف
 

 سورة القمر 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔاقْػتَػَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر )
 قالوف

 (ٕيُػْعِرُضوا َويَػُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرّّ )َوِإْف يَػَرْوا َآيًَة 
 )آية( وثالثة أوجو البدؿ  )مستمر(ترقق الراء ُب قالوف ٍب ورش ترقيق الراء )سحر(ووصال  

 (يَػَرْوا َآيَةً ) ُب بالسكت خلفٍب  (يَػَرْوا َآيَةً ) ُبوبالتحقيق  (َوِإْف يَػَرْوا)ٍب خلف بال غنة 
بُوا َواتػَّبَػُعو   َءُهمْ آَأْهوَ  آوََكذَّ
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 اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب ورش اؼبنفصل توسط على  ٍب قالوفاؼبنفصل  على قصرقالوف 
 )أَْىَواَءُىْم(ُب بالتسهيل مع اؼبد والقصر اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب ضبزة 

 (ٖوَُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرّّ )
: الباقوف[  ]مسِقرٍّ : أبو جعفر [ ]ُمْسَتِقرّّ

 قالوف 
 وصال والباقوف بالضم وصال وقرأ أبو جعفر مستِقرّْ بكسر الراء 

 رقق الراء وصال ورش )مستقر( و 
َنْب مْ َءهُ آَوَلَقْد جَ  ِْ  (ِٗء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر )آِمَن ا
 واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو عاصم ويعقوب على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب ابن كثًن بصلة اؼبيم وصلة اؽباء ُب )فيو( ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب ابن ذكواف باإلمالة ُب )جآءىم( 
 واندرج معو ىشاـ والكسائي اَءُىْم( )َوَلَقجَّ  لداؿ باعبيملٍب أبو عمرو باإلدغاـ 

 على توسط اؼبتصل  اَءُىْم( )َوَلَقجَّ ٍب خلف العاشر باإلدغاـ واإلمالة ُب 
 واإلمالة ُب )جآءىم( على طوؿ اؼبتصل وعلى السكت ُب )اْلنبآء( اَءُىْم( )َوَلَقجَّ ة باإلدغاـ ُب الداؿ باعبيم ٍب ضبز 

 اَءُىْم()َوَلَقجَّ ٍب خالد على التحقيق ُب )اْلنبآء( واإلمالة ُب )جآءىم( على طوؿ اؼبتصل واإلدغاـ ُب الداؿ باعبيم 
 ِحْكَمٌة بَاِلَغةٌ 

 (بَاِلَغةٌ )ماؿ قالوف ٍب الكسائي أ 
 (َ٘فَما تُػْغِن النُُّذُر )

 ]تغين : يعقوب بالياء وقفا وحذفها وصال[] تغن : الباقوف وقفا ووصال[
 قالوف ووقف يعقوب على تغن بالياء ووبذفها الباقوف

ُهمْ   فَػتَػَوؿَّ َعنػْ
 قالوف

اِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكٍر )  (ٙيَػْوـَ َيْدُع الدَّ
و جعفر ُب حالة الوصل ، والبزي ويعقوب ُب اغبالٌن[] الداِع : الباقوف[] ُنْكر: ابن كثًن ]الداعي : ورش وأبو عمرو وأب

 []ُنُكر: الباقوف[
 قنبل قرأ )ُنْكٍر( بسكوف الكاؼ  ثموقرأ بضم النوف والكاؼ )ُنُكر( قرأ )الداع( حبذؼ الياء قالوف 
 وقرأ بضم النوف والكاؼ )ُنُكر( بالسكت ُب )شيء(  ضبزةٍب 
 وقرأ بضم النوف والكاؼ )نُُكر( )شيء( ش قرأ )الدَّاِعي( وصال فقط مع اؼبد اؼبنفصل وتوسط اللٌنٍب ور 
 )نُْكٍر( بسكوف الكاؼ وصال ووقفا وقرأ  البزي قرأ )الدَّاِعي( ثم )شيء( الطوؿ ُب ورش علىٍب 
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و الداعي وب إَل أف يعقوب لمعو أبو جعفر ويعقوصال فقط واندرج  ُب )الدَّاِعي(ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل 
 وصال ووقفا 
  وصال فقط  ُب )الدَّاِعي(اؼبنفصل توسط على ٍب للدوري 

َْجَداِث   مْ ُخشًَّعا أَْبَصارُهُ   (َٚجَراٌد ُمْنَتِشٌر ) مْ َكأَنػَّهُ َيْخُرُجوَف ِمَن اِْ
 ]ُخشًَّعا :نافع وابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر[ ]َخاِشًعا : الباقوف[

 قالوف بالصلة )معو ابن كثًن وأبو جعفر(  ثموف )معو عاصم وابن عامر( قال
  ورقق راء )منتشر( وصال (ْجَداثِ َِ اَْلَ ) و (مْ ْبَصاُرىُ َف اَ  اُخشَّعَ )ُب ٍب ورش بالنقل 

 ٍب أبو عمرو قرأ )خاشعا( بزيادة ألف 
  (اْلجداث)قرأ خاشعا والسكت على و  (مْ ُخشًَّعا أَْبَصاُرىُ بالتحقيق ُب ) ضبزةٍب 

   (مْ ُخشًَّعا أَْبَصاُرىُ ُب ) على السكت (اْلجداثالسكت بٍب خلف 
 ُمْهِيِعيَن ِإَلى الدَّاِع 

 ]إىل الداعي : بإثبات الياء وصال : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وُب اغبالٌن : ابن كثًن ويعقوب والباقوف حبذفها[
 قفا واندرج معو يعقوب قالوف ٍب ابن كثًن قرأ  )الدَّاِعي( بالياء وصال وو 

 وقرأ بالياء وصال فقط )نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (
 (ٛيَػُقوُؿ اْلَكاِفُروَف َهَذا يَػْوـٌ َعِسٌر )

 (و)عسر( وصال اْلَكاِفُروفَ )قالوف  ٍب ورش رقق الراء ُب 
َلهُ  َبْت قَػبػْ بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا َمْجُنوٌف َواْزُدجِ  مْ َكذَّ  (َٜر )قَػْوـُ نُوٍح َفَكذَّ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ٍب خلف بال غنة )ؾَبُْنوٌف َواْزُدِجَر( ٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ورقق راء )وازدجر( ورش وصال 

 (ٓٔأَنّْي َمْغُلوٌب فَانْػَتِصْر ) ~َفَدَعا رَبَّهُ 
  وؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على ط

َهِمٍر )آِء ِبمَ آأَبْػَواَب السَّمَ  آفَػَفَتْحنَ   (ٍٔٔء ُمنػْ
 وىهنا فتحنا وُب اْلعراؼ واقرتبت كال لشاـ الشاطبية ُب اْلنعاـ: إذا فتحت شدد

 ]فَػَفتَّْحَنا : ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[   ]فَػَفَتْحَنا : الباقوف[
  واندرج معو ضبزة ورش  على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل ثم اؼبنفصل توسطالوف على ق ثمعلى قصر اؼبنفصل قالوف 

 ٍب ابن عامر بتشديد التاء ُب )فَػَفتَّْحَنا( على توسط اؼبنفصل 
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل والتشديد على التاء ُب )فَػَفتَّْحَنا( واندرج معو يعقوب.

َْرَض ُعُيونًا فَاْلتَػقَ   (َٕٔأْمٍر َقْد ُقِدَر ) ~ُء َعَلىآى اْلمَ َوَفجَّْرنَا اِْ
 الم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف شيوخا (  

 ]ِعُيونا : ابن كثًن وابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي []ُعُيونا : الباقوف[
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ٍب قالوف على  توسط بو عمرو وأبو جعفر ويعقوب واندرج معو أوقرأ بضم العٌن )ُعُيونا( على قصر اؼبنفصل قالوف 
 ( ِعُيوناً ) ٍب ابن كثًن بكسر العٌن ُبوقرأ بضم العٌن )ُعُيونا( واندرج معو ىشاـ وعاصم وخلف العاشر نفصل اؼب

 (ِعُيوناً (  واندرج معو الكسائي وشعبة ٍب خالد على التحقيق و  (وكسر العٌن ُب اؼبنفصل توسطٍب ابن ذكواف على 
 )ُعُيونًا ( ورقق راء )قدر( وصال بالنقل ُب )اَلرض( وضم العٌن ُب ِعُيوناً (  ٍب ورش  كسر العٌن ُبو 

 ( (ِعُيوناً ) وكسر العٌن ُبُب )اْلرض( بالسكت  ضبزةٍب 
 (ٖٔ)أَْلَواٍح َوُدُسٍر َوَحَمْلَناُ  َعَلى َذاِت 

 صلة اؽباء )َوضَبَْلَناُه(ٍب ابن كثًن  (أَْلَواٍح َوُدُسرٍ ُب )قالوف ٍب خلف بال غنة 
 (ًٗٔء ِلَمْن َكاَف ُكِفَر )آَتْجِري بَِأْعُيِنَنا َجزَ 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ورقق الراء وصال )كفر(على توسط اؼبتصل قالوف 
 (َ٘ٔآيًَة فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ) آَوَلَقْد تَػرَْكَناهَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
  )آية( رش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ واندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿٍب و 

 (َٙٔفَكْيَف َكاَف َعَذاِبي َونُُذِر )
 ]ونذري : ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب [ ] ونذر : الباقوف[

ء والتفخيم واحملقق التفخػيم أوىل قالوف ٍب يعقوب قرأ )نذري( بالياء وقفا ووصال ولورش فقط وصال )هبوز الرتقيق ُب الرا
) 

 (َٚٔوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَف ِللذّْْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )
 قالوف ٍب ابن كثًن قرأ )القراف(

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَف َعَذاِبي َونُُذِر )  (َٛٔكذَّ
 ]ونذري : ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب [ ] ونذر : الباقوف[

 قوب ولورش بالياء وصال فقطقالوف ٍب يع
 (ٜٔرِيًحا َصْرَصًرا ِفي يَػْوـِ َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ ) مْ َأْرَسْلَنا َعَلْيهِ  آِإنَّ 

 ] عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ]عليِهم : الباقوف[
ضم  قالوف ٍب لو بالصلة ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب )عليُهم(ٍب لقالوف بالتوسط ٍب لو بالتوسط والصلة ٍب ورش ٍب خلف ولو

 اؽباء )عليُهم(
َقِعٍر ) مْ تَػْنزُِع النَّاَس َكأَنػَّهُ   (َٕٓأْعَجاُز َنْخٍل ُمنػْ

 قالوف ٍب خلف بالسكت ٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب لو على التوسط ٍب ورش
 (َٕٔفَكْيَف َكاَف َعَذاِبي َونُُذِر )

 ]ونذري : ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب [ ] ونذر : الباقوف[
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 عقوب )نذري وقفاووصال ولورش وصال فقطقالوف ٍب ي
 (َٕٕوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَف ِللذّْْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )

 اف(رَ )القُ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها قالوف ٍب ابن كثًن قرأ 
َبْت ثَُموُد بِالنُُّذِر )  (َٖٕكذَّ
بػَ  قالوف ٍب أبو عمرو  ُموُد( واندرج معو الشامي وضبزة والكسائي .ثَّ بإدغاـ التاء بالثاء )َكذَّ

 (ٕٗ)َضًَلٍؿ َوُسُعٍر ِإًذا َلِفي  آِإنَّ  ~أََبَشًرا ِمنَّا َواِحًدا نَػتَِّبُعهُ  آفَػَقاُلو 
بػال علػى طػوؿ اؼبنفصػل و ٍب خلػف على طػوؿ اؼبنفصػل وانػدرج معػو خػالد ٍب ورش  اؼبنفصل  توسطعلى  قالوفقالوف ٍب 

 (ُعرٍ َضاَلٍؿ َوسُ ُب ) غنة
 (َٕ٘أُؤْلِقَي الذّْْكُر َعَلْيِه ِمْن بَػْيِنَنا َبْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشٌر )

] أأولقي : تسهيل الثانية مع اإلدخػاؿ : قػالوف وأبػو جعفػر ، وسػهلها مػع اإلدخػاؿ وعدمػو : أبػو عمػرو []وسػهلها مػن 
مػػع اإلدخػػاؿ وعدمػػو [] والبػػاقوف : غػػًن إدخػػاؿ : ورش وابػػن كثػػًن ورويػػس ، وؽبشػػاـ : التسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ والتحقيػػق 

 بالتحقيق بال إدخاؿ
قالوف )بالتسهيل وإدخاؿ ألف بينهما( معو )وجو ْليب عمرو وىشاـ( ٍب ورش بالتسهيل للثانية وترقيػق الػراء ُب )الػذكر( 

يػق ٍب ىشػاـ ورقق راء )أشر( وصال ٍب ابن كثًن بالتسهيل وصلة اؽباء ُب )عليػو( ٍب أبػو عمػرو ٍب ىشػاـ باإلدخػاؿ والتحق
 بالتحقيق بدوف إدخاؿ ٍب خلف بالتحقيق وعليو النقل والسكت أما التحقيق فدخل مع ىشاـ 

َِشُر )  (َٕٙسيَػْعَلُموَف َغًدا َمِن اْلَكذَّاُب اِْ
 ] ستعلموف : ابن عامر وضبزة [] سيعلموف : الباقوف[
 )ستعلموف( بتاء اػبطاب ٍب ابن عامر قرأ  قفاو  معو ضبزةاندرج قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اْلشر( ورقق الراء وصال 

 ُب )اْلشر( بالنقل والسكتووقف ستعلموف( بتاء اػبطاب )قرأ  ضبزةٍب 
َنًة َلهُ  هُ  مْ ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفتػْ  (َٕٚواْصيَِبْر ) مْ فَاْرَتِقبػْ

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 
هُ َونػَ  نَػُهْم آاْلمَ َأفَّ  مْ بّْئػْ  َء ِقْسَمٌة بَػيػْ

  (َأفَّ  مْ َونَػبّْئػْهُ ُب )ٍب خلف بالتحقيق بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 على طوؿ الصلة  وسط ٍب ورشصلة على التبال قالوفٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب 

 (َأفَّ  مْ َونَػبّْئػْهُ ُب )بالسكت  خلفٍب 
 (ُٕٛكلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضٌر )

 لوفقا
 (ٜٕفَػتَػَعاَطى فَػَعَقَر ) مْ فَػَناَدْوا َصاِحبَػهُ  

 ُب )فتعاطى(  ورش بالتقليل ٍببسكوف ميم اعبمع قالوف 
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة رخلف العاشو معو الكسائي ُب )فتعاطى( واندرج باإلمالة  ضبزةٍب 
 (َٖٓفَكْيَف َكاَف َعَذاِبي َونُُذِر ) 

 : ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب [ ] ونذر : الباقوف[]ونذري 
 الياء وقفا ووصال ولورش وصال فقطأثبت قالوف ٍب يعقوب 

 (َٖٔفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر )َصْيَحًة َواِحَدًة  مْ َأْرَسْلَنا َعَلْيهِ  آِإنَّ 
 بن كثًن وأبو جعفرواندرج معو ابالصلة  قالوف ثمعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 اؼبنفصل توسط على وضم اؽباء ُب )عليُهم( ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب يعقوب 
 بالصلة اؼبنفصل و توسط  قالوف علىٍب 

( ٍب خػالد وضػم اؽبػاء ُب )علػيُهم( َصْيَحًة َواِحَدةً ُب )بال غنة على طوؿ اؼبنفصل و  ٍب خلفعلى طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 (وضم اؽباء ُب )عليُهم( َصْيَحًة َواِحَدةً ُب )ة غنبعلى طوؿ اؼبنفصل و 

 (َٕٖوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَف ِللذّْْكِر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )
 اف(رَ )القُ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذؼ اؽبمزة قالوف ٍب ابن كثًن 

َبْت قَػْوـُ ُلوٍط بِالنُُّذِر )  (َٖٖكذَّ
 قالوف

 ُلوٍط َآَؿ  َحاِصًبا ِإّلَّ  مْ َلْيهِ َأْرَسْلَنا عَ  آِإنَّ 
 ( أوجو اؼبدود ٖمع )أدغم الالـ بالالـ )َآَؿ ُلوٍط( على قصر اؼبنفصل و السوسي  ثمعلى قصر اؼبنفصل قالوف 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب )عليُهم( 

 الصلة وسط اؼبنفصل وبقالوف على ت ثماؼبنفصل  توسطعلى ٍب قالوف 
  (َآؿَ )ُب البدؿ  ٖمع  (آلَّ اِ  ا فِ َحاِصبَ ُب )على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ٍب ورش 

 (َحاِصًبا ِإآلَّ ُب ) بالسكت خلف ثم)عليُهم( على طوؿ اؼبنفصل وبضم ىاء  ضبزةٍب 
َناهُ   (ِٖٗبَسَحٍر ) مْ َنجَّيػْ

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدنَا 

 قالوف
 (َٖ٘كَذِلَك َنْجِزي َمْن َشَكَر )

 قالوف
 (َٖٙبْيَشتَػَنا فَػَتَماَرْوا بِالنُُّذِر ) مْ َوَلَقْد أَْنَذَرهُ 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 
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 ْم(ْنَذَرىُ أَ  كت ُب )َوَلَقدْ ٍب خلف بالس ْم(ْنَذَرىُ اَ ٍب ورش بالنقل ُب )َوَلَقَد 
 (َٖٚفُذوُقوا َعَذاِبي َونُُذِر ) مْ َأْعيُػنَػهُ  آَوَلَقْد رَاَوُدوُ  َعْن َضْيِفِه َفَيَمْسنَ 

 ]ونذري : ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب [ ] ونذر : الباقوف[
 قالوفذري( وقفا ووصال ٍب لالياء )نأثبت على قصر اؼبنفصل و ٍب يعقوب بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل و قالوف 

 الصلة بو اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب  اؼبنفصل توسطعلى  قالوفبالصلة ٍب على قصر اؼبنفصل و 
 فها وقفا ذولو )نذري( بالياء وصال فقط وحاؼبنفصل طوؿ على ٍب ورش 

 واؽباء ُب )رَاَوُدوُه( )أعينهم( ٍب ابن كثًن بالصلة ُب اؼبيم 
 (ُٖٛبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرّّ ) مْ َوَلَقْد َصبََّحهُ 

 ]ولقصَّبحهم : أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] ولقْد صبحهم : الباقوف[
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 اـ وضبزة والكسائي وخلف العاشربََّحُهْم( واندرج معو ىشصَّ الصاد ُب )َوَلقَ ُب داؿ الإدغاـ ٍب أبو عمرو ب
 ورقق الراء ورش وصال ُب )مستقر(

 (َٜٖفُذوُقوا َعَذاِبي َونُُذِر )
 ]ونذري : ورش وصال وُب اغبالٌن يعقوب [ ] ونذر : الباقوف[

 وقفا ووصال ولورش وصال فقط)ونذري( الياء إثبات بقرأ قالوف ٍب يعقوب 
 (ِٓٗر فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَف ِللذّْكْ 
 اف(رَ )القُ بنقل حركة اؽبمزة إىل ماقبلها وحذفها قالوف ٍب ابن كثًن قرأ 

 (ِٔٗفْرَعْوَف النُُّذُر )َء َآَؿ آجَ َوَلَقْد 
: قػالوف والبػزي وأبػو عمػرو بإسػقاط اْلوىل وربقيػق الثانيػة مػع اؼبػد والقصػر [] ورش وقنبػل وأبػو جعفػر ورويػس : جا آؿ]

 ل الثانية مع ثالثة البدؿ لورش [] ورش وقنبل :أبدؽبا ألفا مع القصر واؼبد[ ]والباقوف : بالتحقيق [بتسهي
 بقصر جاء واؼبد  معو البزي( واندرج جا آؿ)قالوف بإسقاط اؽبمزة اْلوىل 

 والطوؿ باؼبتصلف حركات ٍب اؼبد حركتا ٙأبدؽبا ألفا باؼبد )آؿ( ٍب ( أوجو البدؿ ٍٖب ورش تسهيل اؽبمزة الثانية مع )
 والتوسط باؼبتصل ٕو ٍٙب قنبل بالتسهيل واؼبد 

 (َء َآؿَ آجَ )ٍب ابن ذكواف أماؿ جاء مع ربقيق اؽبمزتٌن 
  ( آ آؿ)َوَلَقجَّ والتوسط( آؿ ا)َوَلَقجَّ وإسقاط اؽبمزة اْلوىل مع القصر اَء( إدغاـ الداؿ باعبيم ُب )َوَلَقجَّ ٍب أبو عمرو ب

 والتحقيق واندرج معو الكسائي اَء( باعبيم ُب )َوَلَقجَّ ٍب ىشاـ بإدغاـ الداؿ 
 واإلمالة ُب )جآء( على طوؿ اؼبتصل اَء( )َوَلَقجَّ ٍب ضبزة بإدغاـ الداؿ باعبيم ُب 

 واإلمالة ُب )جآء( على توسط اؼبتصلَء( آ)َوَلَقجَّ ٍب خلف العاشر بإدغاـ الداؿ باعبيم ُب 
بُوا بَِآيَاتَِنا ُكلَّْها   (َٕٗعزِيٍز ُمْقَتِدٍر )َأْخَذ  مْ َخْذنَاهُ فَأَ َكذَّ
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  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأْخذَ  مْ َفَأَخْذنَاىُ )ُب قالوف بالصلة على القصر  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 
  (َأْخذَ  مْ َفَأَخْذنَاىُ )الصلة ُب توسط على  قالوفٍب 

  )بآياتنا( ( البدؿٖمع ) (َأْخذَ  مْ َفَأَخْذنَاىُ )على طوؿ الصلة ُب ٍب ورش 
 (َأْخذَ  مْ َفَأَخْذنَاىُ )ُب  ٍب خلف بالسكت

ٌر  مْ َأُكفَّارُكُ  ـْ  مْ ِمْن ُأولَِئكُ َخيػْ  (ٖٗبَػَراَءٌة ِفي الزُّبُِر ) مْ َلكُ َأ
ـْ  مْ ِمْن أُولَِئكُ ُب )بالتحقيق  ضبزة ثموبسكوف ميم اعبمع قالوف على توسط اؼبتصل    (َأ

ـْ  مْ أُولَِئكُ وعلى طوؿ الصلة ُب ) ( مْ ولَِئكُ اُ  ِمنُ ُب )وبالنقل )خًن(  ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ورقق راء    (َأ
ـْ  مْ ِمْن أُولَِئكُ ُب )السكت خلف بٍب  ـْ  مْ أُولَِئكُ ُب )على القصر و قالوف بالصلة  ثم (َأ    (َأ
ـْ  مْ أُولَِئكُ ُب ) لتوسطقالوف بالصلة وعلى اٍب     (َأ

ـْ يَػُقوُلوَف َنْحُن َجِميٌع ُمنْ   (َٗٗتِصٌر )َأ
 ورقق الراء ورش وصال ُب )منتصر( قالوف ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف )يَػُقوُلوَف كَبُْن(

بُػَر )  (َ٘ٗسيُػْهَزـُ اْلَجْمُع َويُػَولُّوَف الدُّ
 قالوف

 (َٙٗوالسَّاَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ ) مْ َبِل السَّاَعُة َمْوِعُدهُ 
  )أدىى( ورش بالتقليل ُب ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 )  ٍب ضبزة باإلمالة ُب )أدىى( والتحقيق والتسهيل ُب )َوأََمرُّ
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمٍب الكسائي أماؿ )أدىى( واندرج معو خلف العاشر 

 (ٚٗ)َضًَلٍؿ َوُسُعٍر ِإفَّ اْلُمْجرِِميَن ِفي 
 (َضاَلٍؿ َوُسُعرٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة

 (ُٛٗذوُقوا َمسَّ َسَقَر ) مْ ـَ ُيْسَحُبوَف ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِههِ يَػوْ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو دروي الكسائي)النار(  تقليل )النار( ٍب أبو عمرو أماؿٍب ورش ب
 (ِٜٗإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُ  ِبَقَدٍر )

 ُب )شيء( ٍب ورش بالطوؿ )شيء( قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب )خلقناه( ٍب ورش بالتوسط ُب اللٌن 
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )شيء( ٍب أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء )شيٍء خلقناه(

 (ِٓ٘إَلَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر ) آَأْمُرنَ  آَومَ 
 واندرج معو ضبزة  قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصلقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب

 (ٔ٘فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ) مْ َأْشَياَعكُ  آَوَلَقْد َأْهَلْكنَ 
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 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 الصلة قالوف بالتوسط و  ثمٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ( وعلى طوؿ اؼبنفصل آٍب ضبزة بالتحقيق ُب )َوَلَقْد أَْىَلْكنَ 
 ( وعلى طوؿ اؼبنفصل آْىَلْكنَ اَ  ُب )َوَلَقدَ ٍب ورش بالنقل 

 (  وعلى طوؿ اؼبنفصلآٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَْىَلْكنَ 
 (ٕ٘وَُكلُّ َشْيٍء فَػَعُلوُ  ِفي الزُّبُِر )

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

 (ٖ٘وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر ُمْسَتَيٌر )
 قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )صغًٍن َو ( 

 (ِٗ٘إفَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َونَػَهٍر )
 قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )جناٍت َو (

 (ِ٘٘د ِصْدٍؽ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر )ِفي َمْقعَ 
 ورقق الراء ورش وصال ُب )مقتدر( قالوف ٍب السوسي إدغاـ الداؿ ُب الصاد )َمْقَعِد ِصْدٍؽ(

  
 سورة الرحمن 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔالرَّْحَمُن )

 قالوف
 (َٕعلََّم اْلُقْرَآَف )

 رَاف(كة اؽبمزة احملذوفة إىل ما قبلها )القُ نقل حر بقالوف ٍب ابن كثًن قرأ 
ْنَساَف )  (َٖخَلَق اَِْ

 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اإلنساف( ٍب ضبزة بالسكت ُب )اإلنساف(
 (َٗعلََّمُه اْلبَػَياَف )

 قالوف
 (٘الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍف )

 قالوف
 (َٙوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِف )

 قالوف
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 (َٚء َرفَػَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَف )آمَ َوالسَّ 
 واندرج معو ضبزة قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبد اؼبتصل

 (َٛأَلَّ َتْيَغْوا ِفي اْلِميَزاِف )
 قالوف 

َِ َوََل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَف )  (َٜوَأِقيُموا اْلَوْزَف بِاْلِقْس
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب )زُبِْسُروا(

َْرَض َوَضَعَها ِلْلَنَاـِ )  (َٓٔواِْ
 بالنقل ُب )اَلرض( ولالناـ( ورش  ثمُب )لألناـ( بالنقل والسكت بالتحقيق ُب )اْلرض( ووقف خالد  ثمقالوف 
 )اْلرض( وعليو النقل والسكت ُب )لألناـ( ُببالسكت  ضبزةٍب 

َْكَماـِ )  (ِٔٔفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اِْ
 بالنقل ُب )اَلَكماـ( واندرج معو خالد بوجو النقل ورش  مثقالوف 

 وبال غنة ُب )فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل(ُب )اْلكماـ( بالنقل والسكت وقف خلف  ثمُب )اْلكماـ( ٍب خالد بالسكت 
َُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَحاُف  )الرحمن:  (َٕٔواْلَح

 كالشفى والنوف باػبفض كفع ثالثها بنصب  الشاطبية ُب سورة الرضبن: و)واغبب ذو الروباف( ر 
َواغْبَػػبُّ ُذو  ]َواغْبَػبَّ ُذا اْلَعْصػِف َوالرَّوْبَػػاَف : ابػن عامر[]َواغْبَػبُّ ُذو اْلَعْصػػِف َوالرَّوْبَػاِف : ضبػزة والكسػػائي وخلػف العاشػر[]

 : الباقوف[اْلَعْصِف َوالرَّوْبَافُ 
)َواغْبَػػبَّ ُذا اْلَعْصػػػِف َوالرَّوْبَػػاَف( لنصػػػب  نصػػػبٍب ابػػن عػػػامر قػػرأ ب (ِف َوالرَّوْبَػػػافُ َواغْبَػػػبُّ ُذو اْلَعْصػػ)برفػػػع الثالثػػة قػػرأ قػػالوف 

وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف ورفػػع )اغبػػب ذو ( اْلظبػػاء الثالثػػة ٍب ضبػػزة )واغبػػُب ذو العصػػِف والروبػػاِف( خبفػػض الروبػػاف 
 العاشر 

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖٔء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرلى توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )قالوف ع

ْنَساَف ِمْن َصْلَصاٍؿ َكاْلَفخَّاِر )  (َٗٔخَلَق اَِْ
 أبو عمرو أماؿ )الفخار( ومعو دوري الكسائي  ثمقالوف 

 وقلل )الفخار(ٍب ورش بالنقل ُب )اإلنساف( 
 )اإلنساف(بالسكت ُب  ضبزةٍب 

 (٘ٔفَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن نَاٍر )آَوَخَلَق اْلجَ 
 باإلمالة )نار( واندرج معو دوري الكسائي  أبو عمروقالوف ٍب ورش بتقليل )النار( ٍب 

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٙٔء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 ش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء()آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ور  ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
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 (َٚٔربُّ اْلَمْشرِقَػْيِن َوَربُّ اْلَمْغرِبَػْيِن )
 قالوف

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٛٔء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

 (َٜٔتِقَياِف )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يَػلْ 
 قالوف

نَػُهَما بَػْرزٌَخ ََل يَػْبِغَياِف )  (ٕٓبَػيػْ
 قالوف

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٕٔء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرجَ   (ٕٕاُف )َيْخُرُج ِمنػْ
 ىضبذ إالشاطبية ُب سورة الرضبن : و)ىبرُُج( فاضمم وافتح 

ولٌؤ : أبدؿ اؽبمزة مطلقا : السوسي وشعبة وأبو جعفر وُب الوقف ضبزة[ ]أما الثانية فال يبدؽبا وقفا إَل ىشاـ وضبزة لُّ ال]
[] ىُبْرَج : نافع وأبو عمرو وؽبما أيضا تسهيلها مع الرـو وؽبما كذلك إبداؽبا واوا خالصة مع السكوف واإلمشا ـ والرـو

 وأبو جعفر ويعقوب[ ] ىَبْرُج : الباقوف[
 عمرو ويعقوب  أيبدوري ومعو ورش و قرأ بضم الياء وفتح الراء ُب )ىُبْرَُج( قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر)اللولؤ( قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا و قرأ بضم الياء وفتح الراء ُب )ىُبْرَُج( ٍب السوسي 
 واندرج معو ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر ابن كثًن قرأ مبىن للفاعل )ىَبْرُُج(  ٍب

 )اللولؤ( وقرأ مبىن للفاعل )ىَبْرُُج(قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ٍب شعبة 
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖٕء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء()آآلء(  ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
َْعًَلـِ )  (َٕٗوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشَآُت ِفي اْلَبْحِر َكاِْ

 حيحا خبلف صاضبال  فالشاطبية ُب سورة الرضبن : وُب )اؼبْنَشآت( الشٌن بالكسر 
 ] اؼبنِشئآت : ضبزة وشعبة خبلف عنو [ ] اؼبْنَشآت : الباقوف[

 ووقػػف ٍب شػػعبة الوجػػو الثػػاين بكسػػر الشػػٌن )اْلُمْنِشػػَآُت( ٍب ضبػػزة )اْلُمْنِشػػَآُت()اؼبنَشػػآت( ( البػػدؿ ٖورش مػػع ) قػػالوف ٍب
 وقرأ بنصب )اؼبنَشأت(  ٍب دوري الكسائي أماؿ )اعبوار (ُب )كاْلعالـ( النقل والسكت ب

 )ووقف يعقوب بالياء ُب )اعبواري( وغًنه وبذفها(
بَاِف )ِء رَبّْ فَِبَأيّْ َآَّل   (ُٕ٘كَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
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َها فَاٍف )  (ُٕٙكلُّ َمْن َعَليػْ
 قالوف

َقى َوْجُه رَبَّْك ُذو اْلَجًَلِؿ َواَِْْكَراـِ )  (َٕٚويَػبػْ
 وترقيق راء )اَِلكراـ(كراـ( )اَلِ  ورش فتح )ويبقى( وبالنقل ُب قالوف ٍب

 وترقيق الراء فيها  ُب )اإلكراـ( ٍب وجو َلبن ذكواف أماؿ )واإلكراـ ( خبلف عنو ٍب ورش بتقليل )ويبقى( وبالنقل 
 ُب )اإلكراـ( ٍب ضبزة باإلمالة )ويبقى( ووقف بالنقل والسكت 

 ج معو خلف العاشرواندر ُب )اإلكراـ( والتحقيق ٍب الكسائي باإلمالة ُب )يبقى( 
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٕٛء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
َْرِض ُكلَّ يَػْوـٍ ُهَو ِفي َشْأٍف )  (َٜٕيْسأَُلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواِْ

 سي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )شاف( واندرج معو خالد وقفا وأبو جعفر ٍب ورش بالنقل ُب )اْلرض( قالوف ٍب السو 
 ٍب خلف بالسكت ُب )اْلرض( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )شاف(

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖٓء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 ى توسط وطوؿ البدؿ)آآلء()آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش عل ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

 (ٖٔالثػََّقًَلِف )أَيػَُّها  مْ َلكُ َسنَػْفُرُغ 
 اعشالشاطبية ُب سورة الرضبن : )نفرغ( الياء 

]َسيَػْفرُُغ : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]َسنَػْفرُُغ : الباقوف[] أَيُُّو : ابن عامر[  ]أَيَُّو : الباقوف[ ]ووقف باْللف على 
 والكسائي ويعقوب[ ] والباقوف يقفوف باؽباء ساكنة )أَيُّْو([)أَيػَُّها( أبو عمرو 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  (أَيػَُّها مْ َلكُ ُب )قالوف ٍب ابن عامر قرأ )أيُُو ( ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 (أَيػَُّها مْ َلكُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة  (أَيػَُّها مْ َلكُ ُب )التوسط بالصلة بٍب قالوف 

 معو الكسائي ويعقوب اندرج ضبزة قرأ بياء اػبطاب )َسيَػْفرُُغ( و  ٍب
  (أَيػَُّها مْ َلكُ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 ووقف على )أيها( باْللف أبو عمرو والكسائي ويعقوب
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٕٖء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 زة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء()آآلء( اندرج معو ضب ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
ْنِس  ُفُذوا ِمْن َأْقيَاِر  مْ ِإِف اْسَتَيْعتُ يَا َمْعَشَر اْلِجنّْ َواَِْ َْرِض فَانْػُفُذواَأْف تَػنػْ  السََّماَواِت َواِْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ٍب أبو عمرو أماؿ )أقطار( ومعو دوري الكسائي 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأْف  مْ ِف اْسَتَطْعتُ إِ ُب )ٍب قالوف بالصلة على قصرىا 
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 (َأْف  مْ ِإِف اْسَتَطْعتُ ُب ) ٍب قالوف بالصلة على توسطها
 َأْف( مْ وطوؿ الصلة ُب )اْسَتَطْعتُ  (ْقطَارِ اَ  ِمنَ و)ُب )اإلنس(و)اْلرض( ٍب ورش بالتقليل ُب )أقطار( وبالنقل 

  (َأْف  مْ ِإِف اْسَتَطْعتُ ُب )التحقيق  علىُب )اإلنس(و)اْلرض( ٍب ضبزة بالسكت 
 (َأفْ  مْ اْسَتَطْعتُ ُب ) على السكتُب )اإلنس(و)اْلرض( سكت ٍب خلف بال

ُفُذوَف ِإَلَّ ِبُسْليَاٍف )  (ََٖٖل تَػنػْ
 قالوف

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖٗء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( )آآلء( اندرج ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

 (ٖ٘يُػْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوُنَحاٌس َفًَل تَػْنَتِصَراِف ) 
 جال مكيهمالشاطبية ُب سورة الرضبن : )شواظ( بكسر الضم 
  حقالشاطبية ُب سورة الرضبن : ورفع )كُباٌس( جر 

 : الباقوف[ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوكُبَاسٌ :أبو عمرو وروح[ ]ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوكُبَاسٍ ثًن [ ]: ابن ك َواٌظ ِمْن نَاٍر َوكُبَاسٍ شِ ]
 )ناٍر وكباس( ٍب خلف بال غنة ( ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوكُبَاسٌ ضم الشٌن ورفع السٌن )قالوف 

 ( )ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوكُبَاسٍ  السٌنر  أبو عمرو أماؿ )النار( وقرأ جبٍب ورقق راء )تنتصراف(ٍب ورش بتقليل )النار( 
 ( )ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر َوكُبَاسٍ ٍب روح فتح )النار( وقرأ جبر السٌن )كباٌس( السٌن رفع  دوري علي أماؿ )النار( وقرأ بٍب

 )كباٍس(جر السٌن ٍب ابن كثًن بكسر الشٌن ُب )ِشواٌظ( و 
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖٙء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرلى توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )قالوف ع

َهاِف )آفَِإَذا اْنَشقَِّت السَّمَ    (ُٖٚء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدّْ
 ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل )السماء ( ومعو ضبزةعلى توسط اؼبتصل قالوف 

 (ٖٛبَاِف )ِء رَبُّْكَما ُتَكذّْ فَِبَأيّْ َآَّل 
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

 (َٜٖجافّّ )ِإْنٌس َوََل  ~فَػيَػْوَمِئٍذ ََل ُيْسَأُؿ َعْن َذنِْبهِ 
 (ِإْنٌس َوََل ُب ) قالوف ٍب قالوف بالتوسط ٍب ورش ٍب خلف بال غنة

بَاِف ) ءِ فَِبَأيّْ َآَّل   (ٓٗرَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

َْقَداـِ )  (ٔٗيُػْعَرُؼ اْلُمْجرُِموَف ِبِسيَماُهْم فَػيُػْؤَخُذ بِالنػََّواِصي َواِْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )فيوخذ( ٍب ورش بفتح )بسيماىم( 
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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( 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )فيوخذ( حبذؼ اؽبمزة ٍب السوسي بالتقليل )بسيماىم( و 
 ٍب ضبزة باإلمالة )بسيماىم( ووقف على )واْلقداـ( بالنقل والسكت 

 ٍب الكسائي باإلمالة )بسيماىم( فقط على التحقيق ُب )اْلقداـ( واندرج معو خلف العاشر
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٕٗء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرٍب ورش مع )قالوف على توسط اؼبتصل 
 (َٖٗهِذِ  َجَهنَُّم الَِّتي ُيَكذُّْب ِبَها اْلُمْجرُِموَف )

 قالوف ٍب السوسي بإدغاـ الباء ُب بالباء )ُيَكذُّْب َِّٔا(
نَػَها َوبَػْيَن َحِميٍم َآٍف )  (َٗٗيُيوُفوَف بَػيػْ

بالنقل والبدؿ ُب )آف( ثالثة أوجو مع ثالثة أوجو الوقف على الطوؿ ٍب التوسط ٍب القصر ولو وجو الػرـو قالوف ٍب ورش 
 مع قصر البدؿ وثالثة أوجو الوقف )قصر توسط طوؿ( ٍب خلف وجو السكت فقط 

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِ٘ٗء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء() ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

ـَ رَبِّْه َجنََّتاِف )  (َٙٗوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
 قالوف ٍب ضبزة أماؿ )خاؼ( ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف الساكنة مع اػباء )وؼبن خاؼ(

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٚٗء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرمع ) قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش

 (َٛٗذَواتَا َأفْػَناٍف )
 قالوف ٍب لو بالتوسط ٍب ورش بالطوؿ 

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٜٗء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 سط وطوؿ البدؿ)آآلء()آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على تو  ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

َناِف َتْجرِيَاِف )  (ِٓ٘فيِهَما َعيػْ
 قالوف ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )فيُهما(

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٔ٘ء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

 (ٕ٘لّْ فَاِكَهٍة َزْوَجاِف )ِفيِهَما ِمْن كُ 
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 قالوف ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )فيُهما(
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖ٘ء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
َرٍؽ  ئِنُػَها ِمنْ آُمتَِّكِئيَن َعَلى فُػُرٍش َبيَ   ِإْسَتبػْ

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 ٍب رويس على توسط اؼبتصل وبالنقل ُب )مِن استِبؽ(  

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ )متكئٌن( واندرج ضبزة بوجو النقل ُب )مِن استِبؽ(  
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب )مْن إستِبؽ( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )مْن إستِبؽ( 
 رش على توسط البدؿ )متكئٌن(  ٍب و 

 ٍب ورش بالطوؿ ُب البدؿ )متكئٌن(  
 )متكٌن(وكسر الكاؼ ٍب أبو جعفر قرأ حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن 

 (َٗ٘وَجَنى اْلَجنَّتَػْيِن َداٍف )
 قالوف

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِ٘٘ء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 ء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء()آآل ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

َلهُ   (َٙ٘وََل َجافّّ ) مْ ِفيِهنَّ قَاِصَراُت اليَّْرِؼ َلْم َيْيِمثْػُهنَّ ِإْنٌس قَػبػْ
 دى وتقبالِتالشاطبية ُب سورة الرضبن : وكسر ميم )يطمث( ُب اْلوىل ضم 

 ده    شيوخ ونص الليث بالضم اْلوَلوقاؿ بو الليث ُب الثاف وح                            
 وقوؿ الكسائي ضم أيهما تشا    وجيو وبعض اؼبقرئٌن بو تال                             

 ]ملَْ َيْطُمثْػُهنَّ : الكسائي خبلف عنو[ ]ملَْ َيْطِمثْػُهنَّ : الباقوف وىو الوجو الثاين للكسائي [
 )َيْطُمثْػُهنَّ( بضػم اؼبػيم ٍب ورش برتقيػق الػراء )قَاِصػرَاُت( ٍب يعقػوب قػرأ بضػم قالوف قالوف بالصلة ٍب الكسائي الوجو الثاين

 اؽباء )فيُهن( 
وُب غيث النفع )بتصرؼ( قاؿ اختلف على أيب اغبػارث أنػو كسػرنبا معػا وروى بعضػهم عنػو ضػمهما وروى بعضػهم أنػو 

الكسػػائي  التخيػػًن أي إذا ضػػم اْلوىل كسػػر يقرؤنبػػا بالضػػم والكسػػر صبيعػػا َل يبػػامه كيػػف يقرؤنبػػا وروى اْلكثػػروف عػػن 
 ٕٖٙالثانية وإذا كسر اْلوىل ضم الثانية وقاؿ: قرأنا ّٔما ؤّما نأخذ اىػ غيث النفع ص 

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٚ٘ء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 لبدؿ)آآلء()آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ ا ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

 (َٛ٘كأَنػَُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُف )
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 قالوف
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٜ٘ء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
ْحَساُف )آَهْل َجزَ  ْحَساِف ِإَلَّ اَِْ  (ُٓٙء اَِْ
 على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب )اَِلحساف( معا ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 
ْحَساُف( اْلخًنة على طوؿ اؼبتصل  ضبزةٍب  ْحَساُف( اْلوىل وعليو النقل والسكت ُب )اإْلِ  بالسكت على )اإْلِ

 ٍب خالد على التحقيق باْلوىل والنقل ُب الثانية 
بَاِف )ِء رَبُّْكَما ُتكَ فَِبَأيّْ َآَّل   (ٔٙذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
 (َٕٙوِمْن ُدونِِهَما َجنََّتاِف )

 ( البدؿٖقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
 (ُٗٙمْدَهامََّتاِف )

 قالوف
بَافِ فَِبَأيّْ َآَّل   (٘ٙ) ِء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
َناِف َنضَّاَخَتاِف )  (ِٙٙفيِهَما َعيػْ

َناِف َنضَّاَخَتاِف( ٍب يعقوب بضم اؽباء )فيُهما(  قالوف ٍب السوسي بإدغاـ النوف بالنوف )َعيػْ
بَاِف )ِء رَبّْ فَِبَأيّْ َآَّل   (ُٚٙكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
 (ِٛٙفيِهَما فَاِكَهٌة َوَنْخٌل َورُمَّاٌف ) 

 قالوف ٍب خلف بال غنة ٍب يعقوب بضم اؽباء )فيُهما(
بَ فَِبَأيّْ َآَّل   (ٜٙاِف )ِء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
َراٌت ِحَساٌف )  (ِٓٚفيِهنَّ َخيػْ

 قالوف ٍب ورش رقق الراء ُب )خًنات( ٍب أبو جعفر لو اإلخفاء عند اػباء )ِفيِهنَّ َخيػْرَاٌت( ٍب يعقوب بضم اؽباء )فيُهن(
بَاِف )ِبَأيّْ َآَّل فَ   (ِٔٚء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )
 (ُٕٚحوٌر َمْقُصورَاٌت ِفي اْلِخَياـِ )
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 قالوف
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٖٚء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرصل ٍب ورش مع )قالوف على توسط اؼبت
َلهُ   (ٗٚفّّ )آَوََل جَ  مْ َلْم َيْيِمثْػُهنَّ ِإْنٌس قَػبػْ

 دى وتقبالِتالشاطبية ُب سورة الرضبن : وكسر ميم )يطمث( ُب اْلوىل ضم 
 ه    شيوخ ونص الليث بالضم اْلوَلوقاؿ بو الليث ُب الثاف وحد                            
 وقوؿ الكسائي ضم أيهما تشا    وجيو وبعض اؼبقرئٌن بو تال                             

 ]ملَْ َيْطُمثْػُهنَّ : الكسائي خبلف عنو[ ]ملَْ َيْطِمثْػُهنَّ : الباقوف وىو الوجو الثاين للكسائي [
 وأبو جعفر ٍب الكسائي الوجو الثاين بضم اؼبيم ُب )َيْطُمثْػُهنَّ(قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 

بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِ٘ٚء رَبُّْكَما ُتَكذّْ
 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )

َقِريٍّ   (ِٙٚحَساٍف ) ُمتَِّكِئيَن َعَلى َرفْػَرٍؼ ُخْضٍر َوَعبػْ
قالوف ٍب خلف بال غنة )ُخْضٍر َو ( ٍب ورش بتوسط البدؿ )متكئٌن( ٍب ورش بالطوؿ ُب البدؿ )متكئٌن(  ٍب أبو جعفػر 

 قرأ حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌن )متكٌن( ولو اإلخفاء ُب التنوين مع اػباء )َرفْػَرٍؼ ُخْضٍر(
بَاِف )فَِبَأيّْ َآَّل   (ِٚٚء رَبُّْكَما ُتَكذّْ

 )آآلء( اندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ)آآلء( ( البدؿقصرلوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش مع )قا
 (ٛٚتَػَباَرَؾ اْسُم رَبَّْك ِذي اْلَجًَلِؿ َواَِْْكَراـِ ) 

 فيو سبثال الشاـالشاطبية ُب سورة الرضبن : وآخرىا يا )ِذي( اعبالؿ ابن عامر بواو ورسم 
 بن عامر[ ] ذي اعبالؿ : الباقوف[] ذو اعبالؿ : ا

 ُب )اإلكراـ( بالنقل والسكت ووقف ٍب خلف وبالنقل ُب )اَِلكراـ( قالوف ٍب ورش برتقيق الراء 
 )واإلكراـ(وفتح )ذو اعبالؿ( بضم الذاؿ وأبد الياء واوا قرأ عامر ٍب ابن 

 )واإلكراـ(ٍب ابن ذكواف أماؿ خبلف 
 

  
 سورة الواقعة 

 الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه 
 (ِٔإَذا َوقَػَعِت اْلَواِقَعُة )

 قالوف ٍب الكسائي الوجو الثاين أماؿ )الواقعة( وقفا
 (ٕلَْيَس ِلَوقْػَعِتَها َكاِذبٌَة )
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 قالوف ٍب الكسائي باإلمالة )كاذبة( وقفا 
 (َٖخاِفَضٌة رَاِفَعٌة )

 لك وقفا : خافضة : أماؽبا خبلف عنو(قالوف ٍب الكسائي باإلمالة وقفا )رافعة( خبلف عنو )وكذ
َْرُض رَجِّا )  (ِٗإَذا رُجَِّت اِْ

 ُب )اْلرض(ورش بالنقل  ثم قالوف  
 ُب )اْلرض(خلف بالسكت  ثم

 (َ٘وُبسَِّت اْلِجَباُؿ َبسِّا )
 قالوف

 (ًٙء ُمْنَبثِّا )آَفَكاَنْت َهب
 واندرج معو ضبزةٍب ورش بطوؿ اؼبتصل على توسط اؼبتصل قالوف 

 (َٚثًَلثًَة )َأْزَواًجا  مْ ُكْنتُ وَ 
( واندرج معػو أَْزَواًجا مْ وَُكْنتُ ُب )ٍب الكسائي باإلمالة وقفا )ثالثة( ٍب قالوف بالصلة على القصر بسكوف ميم اعبمع قالوف 

ٍب خلػف  (أَْزَواًجػا مْ وَُكْنػتُ ُب ) ٍب ورش بطوؿ الصلة (أَْزَواًجا مْ وَُكْنتُ بالصلة ُب ) على التوسط قالوفٍب ابن كثًن وأبو جعفر 
 (أَْزَواًجا مْ وَُكْنتُ ُب ) بالسكت

 (َٛأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ) آفََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة مَ 
 قالوف على قصر  اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  
 ٍب الكسائي باإلمالة وقفا )اؼبيمنة( على توسط اؼبنفصل 

 ةٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبز 
 (ٜ)اْلَمْشَأَمِة َأْصَحاُب  آَوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة مَ 

 قالوف على قصر  اؼبنفصل 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  

 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )اؼبشأمة( وقفا  على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل

 اؽبمزة )اؼبَشاَمة( مع حذؼ إىل الشٌن اؽبمزةنقل حركة ب (اْلَمْشَأَمةِ )على ضبزة ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف 
 (َٓٔوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف )

 قالوف
 (ُٔٔأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف )

 واندرج معو ضبزة قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل
 (ِٕٔفي َجنَّاِت النَِّعيِم )
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 قالوف
َوَّلِيَن )  (ٖٔثُػلٌَّة ِمَن اِْ
 ُب )اْلولٌن( ٍب خلف بالسكتُب )اََلولٌن( واندرج معو ضبزة بوجو قل قالوف ٍب ورش بالن

 (َٗٔوَقِليٌل ِمَن اّْلَِخرِيَن )
 مع ورش على قصر البدؿ ضبزة واندرج بالنقل والنقل ُب )اآلخرين( ( البدؿ ٖقالوف ٍب ورش مع )

 ُب )اآلخرين( بالسكت  ضبزةٍب 
 (َ٘ٔعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة )

 سائي باإلمالة وقفا ُب )موضونة( قالوف ٍب الك
َها ُمتَػَقابِِليَن )  (ُٙٔمتَِّكِئيَن َعَليػْ

 ( البدؿ ُب )متكئٌن( ٍب أبو جعفر لو )متكٌن( حبذؼ اؽبمزة ُب اغبالٌنٖقالوف ٍب ورش لو )
 (ِٚٔوْلَداٌف ُمَخلَُّدوَف ) مْ َيُيوُؼ َعَلْيهِ 

 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[
 سكوف ميم اعبمع قالوف ب

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 معو يعقوباندرج ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( و 
 (ٛٔبَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعيٍن )

 ]وكاس : السوسي وأبو جعفر ووقفا غبمزة[ ] وكأس : الباقوف[
 اؽبمزة ألفا واندرج معو أبو جعفر ٍب خلف بال غنة ُب )بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق(كاس( بإبداؿ و قالوف ٍب السوسي قرأ )

َها َوََل يُػْنزُِفوَف )  (ََٜٔل ُيَصدَُّعوَف َعنػْ
َزُفوَف : الباقوف[  ]يُػْنزُِفوَف : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [   ]يُػنػْ

َزُفوَف(   وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوبواندرج معو ورش وابن كثًن قالوف بفتح الزاي )يُػنػْ
 ٍب عاصم بكسر الزاي )يُػْنزُِفوَف( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر

 (َٕٓوفَاِكَهٍة ِممَّا يَػَتَخيػَُّروَف )
 قالوف

 (َٕٔوَلْحِم طَْيٍر ِممَّا َيْشتَػُهوَف )
 قالوف

 (ٕٕ) َوُحوٌر ِعينٌ 
 فاش( خفض رفعهما الشاطبية ُب سورة الواقعة : )وحور( و)عٌن

 ]َوُحوٍر ِعٌٍن : ضبزة والكسائي وأبو جعفر[  ]َوُحوٌر ِعٌٌن : الباقوف[
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 واندرج معو الكسائي وأبو جعفر )َوُحوٍر ِعٌٍن( ٍب ضبزة خبفض الراء والنوف (َوُحوٌر ِعٌنٌ )رفع الكلمتٌن قالوف 
 (َٖٕكَأْمثَاِؿ اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِف )

طلقا : السوسي وشعبة وأبو جعفر وُب الوقف ضبزة[ ]أما الثانية فال يبدؽبا وقفا إَل ىشاـ وضبزة ]لولٌؤ : أبدؿ اؽبمزة م
[أيضا  تسهيلها مع الرـو وؽبما : وؽبما   كذلك إبداؽبا واوا خالصة مع السكوف واإلمشاـ والرـو

 معو شعبة وأبو جعفرواندرج قالوف ٍب السوسي )اللولؤ( 
 (ُٕٗلوَف )ِبَما َكانُوا يَػْعمَ  آءً َجزَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
 (ٕ٘تَْأثِيًما )َلْغًوا َوََل ََل َيْسَمُعوَف ِفيَها 

 قالوف ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ألفا )تاثيما( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وخالد وقفا 
 ثيما(ووقف باْللف على )تا (َلْغًوا َوََل ُب )ٍب خلف بال غنة 

 (ِٕٙإَلَّ ِقيًًل َسًَلًما َسًَلًما )
 قالوف

 (َٕٚأْصَحاُب اْلَيِميِن ) آَوَأْصَحاُب اْلَيِميِن مَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 

 (ِٕٛفي ِسْدٍر َمْخُضوٍد )
 قالوف

 (َٜٕوطَْلٍح َمْنُضوٍد )
 قالوف

 (ٖٓلٍّ َمْمُدوٍد )َوظِ 
 قالوف

 (ٍٖٔء َمْسُكوٍب )آَوم
 واندرج معو ضبزة  طوؿ اؼبتصلعلى ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 

 (َٕٖوفَاِكَهٍة َكِثيَرٍة )
 قالوف ٍب ورش بالرتقيق للراء )كثًنة( ٍب الكسائي أماؿ )كثًنة( وقفا

 (َٖٖمْمُنوَعٍة )ََل َمْقُيوَعٍة َوََل 
 (ََل َمْقُطوَعٍة َوََل )ُب  الوجو الثاين باإلمالة )فبنوعة( ٍب خلف بال غنةقالوف ٍب الكسائي 
 (َٖٗوفُػُرٍش َمْرُفوَعٍة )

 قالوف ٍب الكسائي الوجو الثاين باإلمالة )مرفوعة(
 (ًٖ٘ء )آأَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنشَ  آِإنَّ 
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 اهنن( واندرج معو أبو جعفر وأبدؿ اؽبمزة ألفا )أنشعلى قصر اؼبنفصل ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل قالوف 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل 
 ًء(آوقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب )ِإْنشَ على طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ٍب 

 (َٖٙفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا )
 قالوف

 (ٖٚ) ُعُربًا أَتْػَرابًا
 اعتلىفحح ص: و)ُعْربا( سكوف الضم  الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد

 ]ُعْرباً :شعبة وضبزة وخلف العاشر[ ] ُعرُباً : الباقوف[
 ُعرُبَا َف اَتْػرَاباً( )قالوف قرأ بضم العٌن والراء ٍب ورش بالنقل 

 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج ٍب شعبة قرأ بسكوف الراء )ُعْربًا( و 
 ُب )ُعْربَا َف اَتْػرَاباً( بالنقل ٍب ضبزة قرأ بسكوف الراء )ُعْربًا( و 

 (ُعرُبًا أَتْػرَابًاُب ) ٍب خلف قرأ بسكوف الراء )ُعْربًا( وبالسكت
َْصَحاِب اْلَيِميِن ) ِِٖٛ) 

 قالوف
َوَّلِيَن )  (ٜٖثُػلٌَّة ِمَن اِْ

 بالسكت ُب )اْلولٌن( ضبزةٍب واندرج معو ضبزة بوجو قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اْلولٌن( 
 (ِٓٗمَن اّْلَِخرِيَن ) َوثُػلَّةٌ 

 واندرج معو ضبزة بوجو النقل على قصر البدؿ( البدؿ فيو ٖقالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اآلخرين( مع )
 بالسكت ُب )اآلخرين( ضبزةٍب 

 (َٔٗأْصَحاُب الشَّْماِؿ ) آَوَأْصَحاُب الشَّْماِؿ مَ 
 طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على 

 (ٕٗ)َسُموـٍ َوَحِميٍم ِفي 
يمٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة  (ظَبُوـٍ َوضبَِ

 (ٖٗ)ِمْن َيْحُموـٍ َوِظلٍّ 
 (ِمْن وَبُْموـٍ ُب ) قالوف ٍب خلف بال غنة

 (ََٗٗل بَارٍِد َوََل َكرِيٍم )
 قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )بارٍد َو(

َرِفيَن )َكانُوا قَػبْ   مْ ِإنػَّهُ   (َ٘ٗل َذِلَك ُمتػْ
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 
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 (ٙٗوََكانُوا ُيِصرُّوَف َعَلى اْلِحْنِث اْلَعِظيِم )
 قالوف ٍب ورش بالرتقيق بالراء ُب )يصروف(

َنا وَُكنَّا تُػَرابًا َوِعظَاًما أَ  ُعوثُوَف )وََكانُوا يَػُقوُلوَف أَِئَذا ِمتػْ  (ٚٗئِنَّا َلَمبػْ
 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آئذا           أئنا فذو استفهاـ الكل أوَل 

 ـبٌِب       سوى النازعات مع إذا وقعت وَل  والشاـُب النمل  نافعسوى                            
 اشدا وَلر تى أنكبوت ـبِبا       وىو ُب الثاين ُب الع عمناد عوف دو                           
 اعتال  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        

 وا حافظ باللعلى        أصوؽبم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                           
فػػر ويعقػػوب [] أئػػذا ..أئنػػا : البػػاقوف[ وكػػل علػػى أصػػلو مػػن التسػػهيل وعدمػػو : ]أئػػذا ..إنػػا : نػػافع والكسػػائي وأبػػو جع

فقالوف وأبو عمرو وأبو جعفر : بالتسهيل مع اإلدخاؿ ، وورش وابن كثًن ورويس : بالتسػهيل مػن غػًن إدخػاؿ ، ىشػاـ 
وحفػص وضبػزة والكسػائي  وبقق مع اإلدخاؿ ، ابن ذكواف والكسائي وروح والباقوف : وبققها بدوف إدخاؿ ]ِمْتنا : نافع

 وخلف العاشر [ ] ُمْتنا : الباقوف[
 (ؼببعوثوف )إناباإلخبار بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب )ائذا( وكسر ميم )ِمتنا( وقرأ قالوف 

 (ؼببعوثوف )إناباإلخبار وقرأ  وضم ميم )ُمتنا( بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب )ائذا( ٍب أبو جعفر
 )ِمتنا( وكسر ميم و)ائنا( ُب اَلثنٌن  )أئذا( بالتسهيل واإلدخاؿ ُب أبو عمروٍب 

 ( ؼببعوثوف )إناباإلخبار بتسهيل اْلوىل )أئذا( وكسر ميم )ِمتنا( وقرأ ٍب ورش 
 ( ؼببعوثوف )إناباإلخبار تنا( وقرأ ميم )مُ  ضمو بتسهيل اْلوىل )أئذا( ٍب رويس 

 وضم ميم )ُمتنا(ٍب ابن كثًن قرأ بتسهيلهما )أئذا(و)ائنا( 
 وضم ميم )ُمتنا( )أئذا(و)ائنا( واإلدخاؿ فيهما  حقيقاـ بالتىشٍب 

 واندرج معو شعبةوضم ميم )ُمتنا( من دوف إدخاؿ بالتحقيق ّٔما )أئذا(و)ائنا( ٍب ابن ذكواف 
 وخلف العاشر واندرج معو خالدبكسر ميم )ِمتنا( و بالتحقيق ّٔما )أئذا(و)ائنا( ٍب حفص 

  بكسر ميم )ِمتنا(و واإلخبار ُب الثانية )إنا(  أئذا()بالتحقيق ُب اْلوىل ٍب الكسائي 
  ميم )ِمتنا( ضمبو واإلخبار ُب الثانية )إنا(  )أئذا(بالتحقيق ُب اْلوىل  روحٍب 

 )َوِعظَاًما أَئِنَّا (بالساكن اؼبفصوؿ وبالتحقيق بال غنة ُب )تُػرَابًا َوِعظَاًما( و بالتحقيق ّٔما )أئذا(و)ائنا( ٍب خلف 
 بال غنة ُب )تُػرَابًا َوِعظَاًما(و  )َوِعظَاًما أَئِنَّا(بالساكن اؼبفصوؿ السكت بو تحقيق ّٔما )أئذا(و)ائنا( بالخلف ٍب 

َوَُّلوَف )آَأَوَآبَ   (ُٛٗؤنَا اِْ
 ]أْو آبآؤنا : قالوف وابن عامر وأبو جعفر[ ] أَوآبآؤنا : الباقوف[

 و ابن عامر وأبو جعفرقالوف على توسط اؼبتصل قرأ )أْو( بسكوف الواو واندرج مع
 واندرج معو ضبزة بوجوفتح الواو وبالنقل ُب )اْلولٌن( ب)أَو( قرأ على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 
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 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بالسكت ُب )اْلولٌن( و)أَو( بفتح الواو
 ُب )آبآؤنا(والطوؿ  وجهي البدؿ التوسطو فتح الواو وبالنقل ُب )اْلولٌن( ب)أَو( قرأ على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 

: أبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم وأبػػو جعفػػر  ٍب ابػػن كثػػًن علػػى توسػػط اؼبتصػػل وقػػرأ )أَو( بفػػتح الػػواو وانػػدرج معػػو البػػاقوف
 ويعقوب وخلف العاشر

َوَّلِيَن َواّْلَِخرِيَن ُقْل ِإفَّ   (ٜٗ)اِْ
 قالوف ٍب خالد بالتحقيق على )اْلولٌن( ووقف على )واْلخرين( بالنقل 

  ضبزة بالسكت على )اْلولٌن( ووقف على )واْلخرين(  بالنقل والسكت ٍب
 (اْْلَوَِّلٌَن َواآْلَِخرِينَ ُب )والنقل  ( البدؿ ُب )اآلخرين(ٖفَّ( مع )اِ ٍب ورش بالنقل ُب )ُقِل 

 والسكت السكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب )ُقْل ِإفَّ( والسكت على )اْلولٌن( ووقف ُب )اآلخرين( بالنقل بٍب خلف 
 (َٓ٘لَمْجُموُعوَف ِإَلى ِميَقاِت يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ )

 قالوف
بُوَف )آأَيػَُّها الضَّ  مْ ثُمَّ ِإنَّكُ   (ٔ٘لُّوَف اْلُمَكذّْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرأَيػَُّها(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ِإنَّكُ 
 أَيػَُّها(  مْ نَّكُ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )إِ 
 أَيػَُّها( مْ أَيػَُّها( ٍب خلف بالسكت ُب )ِإنَّكُ  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ِإنَّكُ 

 (ِٕ٘مْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوـٍ )َّلَِكُلوَف 
 (آَلَِكُلوفَ )ُب البدؿ  ٍب بالطوؿ (آَلَِكُلوفَ )ُب البدؿ قالوف ٍب ورش بالتوسط 

َها اْلُبُيوَف )َفَمالُِئوَف   (ِٖ٘منػْ
] فمالوف : أبو جعفر ووقفا ضبزة ولو وجهاف آخراف نبا : تسهيل اؽبمزة بينها وبٌن الواو وأبداؽبا ياء خالصة [] فمػالؤف 

 : الباقوف ولورش ثالثة البدؿ[
 )فمالوف(بإسقاط اؽبمزة وضم الالـ أ ر ٍب أبو جعفر ق (َفَمالُِئوفَ )قالوف ٍب ورش بالتوسط والطوؿ ُب البدؿ 

 (َٗ٘ف َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم )َفَشارِبُو 
 قالوف ٍب ابن كثًن على صلة اؽباء )عليو(

 (َ٘٘فَشارِبُوَف ُشْرَب اْلِهيِم )
 لصفو ادى ن ُبالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : وانضم )شرب( 

 ]ُشْرب : نافع وعاصم وضبزة وأبو جعفر[ ]َشْرب : الباقوف[
 معو ورش وعاصم وضبزة وأبو جعفر ج اندر قالوف وقرأ بضم الشٌن )ُشْرب( و 
 واندرج معو الباقوف ٍب ابن كثًن بفتح الشٌن )َشْرب(
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يِن ) مْ َهَذا نُػُزُلهُ   (ٙ٘يَػْوـَ الدّْ
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 

 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي النوف بالنوف )الدين كبن(
ُقوَف ) مْ َخَلْقَناكُ  َنْحنُ   (ٚ٘فَػَلْوََل ُتَصدّْ
 ة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلقالوف 

 (َٛ٘ما ُتْمُنوَف ) مْ فَػَرأَيْػتُ أَ 
حالػػػة الوصػػػل [] أفػػػريتم : )أفػػػرآيتم( ]أفػػػرايتم : بتسػػػهيل الثانيػػػة : نػػػافع وأبػػػو جعفػػػر ولػػػورش إبػػػداؽبا ألفػػػا مػػػع اؼبػػػد اؼبشػػػبع 

 زة[] أفرايتم : الباقوف بالتحقيق [ الكسائي حذؼ اؽبم
 واندرج معو أبو جعفر معو ورش ٍب قالوف بالصلة اندرج قالوف بالتسهيل ُب )أَفَػَرأَيْػُتْم( و 

َِ اؽبمزة الثانية تحقيق بٍب ابن كثًن )أفرآيتم( ( حركات ٍٙب ورش باؼبد )  والصلة  (مْ فَػَرأَيْػتُ )َأ
َِ اؽبمزة الثانية تحقيق بٍب أبو عمرو   )أفريتم( حبذؼ اؽبمزة ٍب الكسائي  (مْ أَيْػتُ فَػرَ )َأ

ـْ َنْحُن اْلَخاِلُقوَف ) ~أَأَنْػُتْم َتْخُلُقونَهُ   (َٜ٘أ
: قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر وىشاـ بوجو التسهيل مع اإلدخاؿ[] أانتم : ورش وابن كثًن ورويس بتسهيل الثانية أأنتم]

 ؿ[ ] الباقوف : بالتحقيق [[] لورش اؼبد اؼبشبع []ىشاـ : التحقيق مع اإلدخا
 على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ 

 خبلف عنو ىشاـ أيب عمرو و معو دوري اندرج و  على توسط اؼبنفصلبالتسهيل واإلدخاؿ  قالوفٍب 
 واندرج معو أبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ 

  بالصلةعلى توسط اؼبنفصل و سهيل واإلدخاؿ ٍب قالوف بالت
 ( على طوؿ اؼبنفصل نتم)آ( حركات ٙباؼبد )( ٍب نتماَ أللهمزة الثانية )التسهيل بٍب ورش 

 على قصر اؼبنفصل وبالصلة ٍب ابن كثًن بالتسهيل 
 ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ 

 ئي وخلف العاشر على توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم والكساٍب ابن ذكواف بالتحقيق 
 على طوؿ اؼبتصلٍب ضبزة بالتحقيق 

 ٍب يعقوب بالتحقيق على قصر اؼبنفصل
 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي النوف بالنوف )اػبالقوف كبن(

ْرنَا َنْحُن  َنُكُم اْلَمْوَت َوَما َنْحُن ِبَمْسُبوِقيَن )َقدَّ  (ٓٙبَػيػْ
 اردف )َقْدَرنا ( الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : وخ
 ]َقَدرنا : ابن كثًن [ ] َقدَّرنا : الباقوف[

ْرنَا)الداؿ قرأ بتشديد قالوف   ٍب ابن كثًن بتخفيف الداؿ ُب )َقَدْرنَا(واندرج معو الباقوف إَل :  (َقدَّ
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َؿ َأْمثَاَلكُ ~َعَلى  (ِٔٙفي َما ََل تَػْعَلُموَف ) مْ َونُػْنِشَئكُ  مْ َأْف نُػَبدّْ
 أبو جعفر واندرج معو ابن كثًن و بالصلة  قالوفٍب م اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل بسكوف ميقالوف 
 بالصلة و  على توسط اؼبنفصل قالوفٍب  قالوف على توسط اؼبنفصلٍب 

 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةٍب ورش 
 ووقف ضبزة على )ننشياكم( حبذؼ اؽبمزة وإبداؽبا بالياء

ُوَلى فَػَلْوََل َتذَكَُّروَف )َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة   (ٕٙاِْ
 ] النشآءة : ابن كثًن وأبو عمرو [ ] النشأة : الباقوف[ ]َتذَكَُّروَف : حفص وضبزة والكسائي وخلف[] َتذَّكَُّروَف : الباقوف[

 قالوف بتشديد الذاؿ )تذّّكروف(
 بالتخفيف ُب )تذّّكروف( ٍب حفص 

ْلوىل( قصر البدؿ مع فتح ٍب توسط البدؿ مع التقليل ٍب طوؿ البدؿ مع الفتح اليائي و البدؿ )اأوجو : (ٍٗب ورش مع )
 ٍب التقلل 

الد بػػالتخفيف ُب )تػػذّّكروف( وبػػػالتحقيق خػػٍب  فيهػػا واإلمالػػةُب )اْلوىل( ٍب خلػػف بػػالتخفيف ُب )تػػذّّكروف( وبالسػػكت 
 واإلمالة ُب )اْلوىل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 )النشآءة( على توسط اؼبتصل فتح الشٌن وزاد ألفا بعدىا قرأ ٍب ابن كثًن 
 )النشآءة(على توسط اؼبتصل فتح الشٌن وزاد ألفا بعدىا قرأ ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب )اْلوىل( وقرأ  

 (َٖٙما َتْحُرثُوَف ) مْ َأفَػَرأَيْػتُ 
شبع حالة الوصل [] أفريتم : الكسائي حذؼ ]أفرايتم : بتسهيل الثانية : نافع وأبو جعفر ولورش إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼب

 : الباقوف بالتحقيق [ أفرايتماؽبمزة[] 
 واندرج معو أبو جعفر معو ورش ٍب قالوف بالصلة اندرج و ( أفرايتم)قالوف بالتسهيل 
 مع الصلة  (مْ أَفَػَرأَيْػتُ )تحقيق بٍب ابن كثًن ( يتمآأفر )( حركات ٍٙب ورش باؼبد )

  (مْ أَفَػَرأَيْػتُ )ٍب أبو عمرو بالتحقيق 
 )أفرايتم(حبذؼ اؽبمزة ٍب الكسائي 

ـْ َنْحُن الزَّارُِعوَف ) ~أَأَنْػُتْم تَػْزَرُعونَهُ   (َٗٙأ
] أأنػػتم : قػػالوف وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر وىشػػاـ بوجػػو التسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ[] أانػػتم : ورش وابػػن كثػػًن ورويػػس بتسػػهيل 

 ع اإلدخاؿ[ ] الباقوف : بالتحقيق [الثانية [] لورش اؼبد اؼبشبع []ىشاـ : التحقيق م
 على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ 

 خبلف عنو ىشاـ أيب عمرو و معو دوري اندرج و  على توسط اؼبنفصلبالتسهيل واإلدخاؿ  قالوفٍب 
 واندرج معو أبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ 

  بالصلةعلى توسط اؼبنفصل و لوف بالتسهيل واإلدخاؿ ٍب قا
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 ( على طوؿ اؼبنفصل نتم)آ( حركات ٙباؼبد )( ٍب نتماَ أللهمزة الثانية )التسهيل بٍب ورش 
 على قصر اؼبنفصل وبالصلة ٍب ابن كثًن بالتسهيل 

 )أاأنتم(ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ 
 معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  على توسط اؼبتصل واندرجٍب ابن ذكواف بالتحقيق 

 على طوؿ اؼبتصلٍب ضبزة بالتحقيق 
 ٍب يعقوب بالتحقيق على قصر اؼبنفصل

 (٘ٙتَػَفكَُّهوَف ) مْ ُء َلَجَعْلَناُ  ُحيَاًما َفظَْلتُ آَلْو َنشَ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال  َشدّْد )تيمموا(     للبزيوُب الوصل 
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 رواندرج معو أبو جعف ٍب قالوف بالصلةعلى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 تػََّفكَُّهوَف(  وبوجو اػبلف بتشديد التاء مع صلة اؼبيم )َفظَْلُتْم بصلة اؽباء )عبَََعْلَناُه( ٍب البزي 

 واندرج معو ضبزةعلى طوؿ اؼبتصل  ٍب ورشبصلة اؽباء )عبَََعْلَناُه( قنبل بصلة اؼبيم و ٍب 
 (ِٙٙإنَّا َلُمْغَرُموَف )

 فا وَلصهاـ )إنا( الشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : واستف
 ]أئنا : شعبة[ ] إنا : الباقوف[

 قالوف ٍب شعبة وقرأ )أئنا(
 (َٚٙبْل َنْحُن َمْحُروُموَف )

 ْحُن(الكسائي باإلدغاـ مع الغنة )بَػنَّ  قالوف ٍب
 (َٛٙء الَِّذي َتْشَربُوَف )آَأفَػَرأَيْػُتُم اْلمَ 

ا ألفا مع اؼبد اؼبشبع حالة الوصل [] أفريتم : الكسائي حذؼ ]أفرايتم : بتسهيل الثانية : نافع وأبو جعفر ولورش إبداؽب
 اؽبمزة[] أفرايتم : الباقوف بالتحقيق [ 

 واندرج معو أبو جعفر للهمزة الثانية )أرايتم( على توسط اؼبتصلبالتسهيل قالوف 
  بالتسهيل على طوؿ اؼبتصل ورش ٍب 

 مع طوؿ اؼبد اؼبتصل )أرآيتم(  ( حركاتٙباؼبد )ٍب ورش 
 بتحقيق اؽبمزة )أفرأيتم( وبالصلة ٍب ابن كثًن 

 وخلف العاشر ويعقوب ٍب أبو عمرو بتحقيق اؽبمزة )أفرأيتم( على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم 
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 بتحقيق اؽبمزة )أفرأيتم( على طوؿ اؼبتصل  ضبزةٍب 
 يتم( )أفر حذؼ اؽبمزة ٍب الكسائي 

ـْ َنْحُن اْلُمْنزُِلوَف )ِمَن اأَنْػَزْلُتُموُ   مْ أَأَنْػتُ   (ْٜٙلُمْزِف َأ
] 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 [
 وىشاـ خبلف عنوعو أبو عمرو واندرج مقالوف بالتسهيل واإلدخاؿ 

 واندرج معو أبو جعفربالصلة و بالتسهيل واإلدخاؿ ٍب قالوف 
 على توسطها بالصلةو بالتسهيل واإلدخاؿ  ٍب قالوف
  الصلة( على طوؿ نتم)آ( حركات ٙباؼبد )ٍب ( وبطوؿ الصلة  نتماَ أللهمزة الثانية )التسهيل بٍب ورش 

 (أَنْػَزْلُتُموهُ اؼبيم وبصلة اؽباء )وبصلة ( نتماَ أة )للهمزة الثانيالتسهيل بٍب ابن كثًن 
 (نتماَ أللهمزة الثانية )التسهيل ب ٍب رويس

 )أاأنتم(ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ 
 وخلف العاشر وروح واندرج معو عاصم والكسائي )أأنتم( ٍب ابن ذكواف بالتحقيق 

 على طوؿ اؼبتصلٍب ضبزة بالتحقيق 
 (ُٓٚ  ُأَجاًجا فَػَلْوََل َتْشُكُروَف )ُء َجَعْلَناآَلْو َنشَ 
 )جعلناه( مع صلة اؽباء على توسط اؼبتصل ٍب ابن كثًن على توسط اؼبتصل قالوف 
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزةٍب ورش 

 (َٔٚأفَػَرأَيْػُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُروَف )
ا مع اؼبد اؼبشبع حالة الوصل [] أفريتم : الكسائي حذؼ ]أفرايتم : بتسهيل الثانية : نافع وأبو جعفر ولورش إبداؽبا ألف

 اؽبمزة[] أفرايتم : الباقوف بالتحقيق [ 
 واندرج معو ورش وأبو جعفر قالوف بالتسهيل 
 ( حركات ٍٙب ورش باؼبد )

 )أفرأيتم( ٍب ابن كثًن بالتحقيق 
 ٍب الكسائي حبذؼ اؽبمزة )أفريتم(

ـْ َنْحُن اْلُمْنِشُئوَف ) آَشَجَرتَػهَ  مْ أَْنَشْأتُ  مْ أَأَنْػتُ   (َٕٚأ
] 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 [
 اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو )أااَنتم( على قصربالتسهيل واإلدخاؿ قالوف 

  توسط اؼبنفصل على )أااَنتم( بالتسهيل واإلدخاؿ ٍب قالوف 
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 )أنشاًب( بإبداؿ اؽبمزة ألفا قرأ )أااَنتم( على قصر اؼبنفصل و بالتسهيل واإلدخاؿ ٍب السوسي 
 بالصلة على القصر)أااَنتم( و بالتسهيل واإلدخاؿ ٍب قالوف 

 )أنشاًب( بإبداؿ اؽبمزة ألفا قرأ و  بالصلة على القصر)أااَنتم( على قصر اؼبنفصل اإلدخاؿ بالتسهيل و  ابن وردافٍب 
 )أنشاًب( بإبداؿ اؽبمزة ألفا قرأ و  ابن ورداف اؽبمزة )اؼبنشوف( خبلف عن ذؼبالصلة وقرأ حب أبو جعفرٍب 
   اؼبنفصلتوسط الصلة و  توسطعلى بالصلة )أااَنتم( و بالتسهيل واإلدخاؿ قالوف ٍب 

 )آنتم( وبطوؿ الصلة وبطوؿ اؼبنفصل ( حركات ٙباؼبد ) ورشٍب على طوؿ اؼبنفصل )أاَنتم( بالتسهيل ٍب ورش 
 على قصر اؼبنفصل والصلة )أاَنتم( ٍب ابن كثًن بالتسهيل 

 ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ 
 ف العاشرعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخل لهمزةلٍب ابن ذكواف بالتحقيق 

 ( أوجو اؼبنشئوف بالتسهيل وحذؼ اؽبمزة وإبداؽبا بالياء ٖ)وقف بو حقق اؽبمزتٌن )أأنتم(  ضبزةٍب 
 التسهيل واغبذؼ واإلبداؿ ياء ( أوجو اؼبنشئوفٍٖب خلف بالسكت مع )

 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي النوف بالنوف )اؼبنشئوف كبن(
 (ًٖٚة َوَمَتاًعا ِلْلُمْقِويَن )َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكرَ 

 قالوف ٍب ورش ترقيق الراء ُب )تذكرة( ٍب خلف بال غنة ُب )تذكرًة َو (
 (َٗٚفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم )

 قالوف
 (ُ٘ٚأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوـِ ) َفآَل 

 ائعشالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : )دبوقع( باإلسكاف والقصر 
 دبوقع : ضبزة والكسائي وخلف []دبواقع : الباقوف[ ]

فػػػتح الػػػواو وزاد ألػػػف بعػػػدىا )دبَواقػػػع(  علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػًن ودوري أيب عمػػػرو وأبػػػو جعفػػػر قػػػالوف 
 ويعقوب

 نفصلعلى قصر اؼبأدغم اؼبيم بالباء )أُْقِسُم دبََواِقِع( فتح الواو وزاد ألف بعدىا )دبَواقع( و ٍب السوسي 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم  فتح الواو وزاد ألف بعدىا )دبَواقع( على توسط اؼبنفصلف ٍب قالو 

  على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر  حذؼ اْللف )دبوقع(أسكن الواو و ٍب الكسائي 
 فتح الواو وزاد ألف بعدىا )دبَواقع(  على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 على طوؿ اؼبنفصل ذؼ اْللف )دبوقع(حأسكن الواو و ٍب ضبزة 

 (َٙٚوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تَػْعَلُموَف َعِظيٌم )
 قالوف

 (ِٚٚإنَُّه َلُقْرَآٌف َكرِيٌم )
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 قالوف ٍب ابن كثًن )لقرَاف( نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها 
 (ِٛٚفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍف )

 قالوف
 ( ِٜٚإَلَّ اْلُمَيهَُّروَف ) ~ََل يََمسُّهُ 

  واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم    قالوف على توسط اؼبنفصل  ثملوف على قصر اؼبنفصل     قا
 (ٓٛتَػْنزِيٌل ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَن )

 قالوف
 (ُٔٛمْدِهُنوَف ) مْ َأفَِبَهَذا اْلَحِديِث أَنْػتُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
بُوَف ) مْ أَنَّكُ  مْ َوَتْجَعُلوَف ِرْزَقكُ   (ُٕٛتَكذّْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (مْ أَنَّكُ  مْ قالوف ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب )رِْزَقكُ 
 (  مْ أَنَّكُ  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب )رِْزَقكُ 

 (مْ أَنَّكُ  مْ بالسكت ُب )رِْزَقكُ  ( ٍب خلفمْ أَنَّكُ  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )رِْزَقكُ 
 (ِٖٛإَذا بَػَلَغِت اْلُحْلُقوـَ ) فَػَلْوَّل 

 اؼبنفصل واندرج معو ضبزة طوؿٍب ورش على  اؼبنفصل  قالوف على توسطقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب
 (ِٗٛحيَنِئٍذ تَػْنظُُروَف ) مْ َوأَنْػتُ 

 بو جعفرواندرج معو ابن كثًن وأ قالوف ٍب قالوف على الصلة
 (َ٘ٛوَلِكْن ََل تُػْبِصُروَف ) مْ َوَنْحُن َأقْػَرُب ِإلَْيِه ِمْنكُ 

 واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة  قالوف ٍب ورش بالرتقيق راء )تبصروف(
 وصلة اؼبيم ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )إليو(

َر َمِديِنيَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ  فَػَلْوَّل   (َٙٛغيػْ
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل وبسكوف قالوف 

  اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع  توسطعلى ٍب قالوف 
 اؼبنفصل  توسطعلى ٍب قالوف بالصلة 

 وتفخيم راء )غًن(  ؼبنفصلعلى طوؿ اراء ُب )غًن( ٍب ضبزة برتقيق الؼبنفصل على طوؿ اٍب ورش 
 (ِٚٛقيَن )َصادِ  مْ ِإْف ُكْنتُ  آتَػْرِجُعونَػهَ 
 على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و  قالوفٍب 
  اؼبنفصل  توسطعلى  قالوفٍب 
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 بالصلة و  قالوف على توسط اؼبنفصلٍب 
  على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ٍب ورش

 (َٛٛن )ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقرَّبِي آفََأمَّ 
 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ٍب ورش اؼبنفصل توسطعلى  قالوفثم على قصر اؼبنفصلقالوف 

 (ٜٛنَِعيٍم )فَػَرْوٌح َورَْيَحاٌف َوَجنَُّة 
]فَػُروح : رويس[] فَػَروح : الباقوف[]جنت : رظبت بالتاء فوقف عليها باؽبػاء : ابػن كثػًن وأبػو عمػرو والكسػائي ويعقػوب 

 وف بالتاء [ووقف الباق
 ٍب رويس قرأ بضم الراء )فَػُروح( ( فَػَرْوٌح َوَروْبَاٌف َوَجنَّةُ )ُب قالوف ٍب خلف بال غنو 

 (ٜٓاْلَيِميِن )ِمْن َأْصَحاِب ِإْف َكاَف  آَوَأم
 وبالنقل ُب )ِمَن َاصحاب(على طوؿ اؼبنفصل  ٍب ورش اؼبنفصل توسطقالوف على ٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 (ِمْن َأْصَحابِ )ُب وبالسكت  على طوؿ اؼبنفصل ( ٍب خلفِمْن َأْصَحابِ )ُب بالتحقيق و  ى طوؿ اؼبنفصلضبزة علٍب 

ـٌ َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِميِن )  (َٜٔفَسًَل
 (ِمْن َأْصَحابِ )ُب  ٍب خلف بالسكت وبالنقل ُب )ِمَن َاصحاب( قالوف ٍب ورش

بِيَن ال آَوَأمَّ   (ٕٜضَّالّْيَن )ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَكذّْ
 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةٍب ورش اؼبنفصل  توسطعلى  قالوفٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 

 (ٖٜفَػنُػُزٌؿ ِمْن َحِميٍم )
 قالوف

 (َٜٗوَتْصِلَيُة َجِحيٍم )
 قالوف ٍب السوسي )َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم( أدغم التاء اؼبربوطة باعبيم

 (َٜ٘يِقيِن )ِإفَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ الْ 
 َو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ؽَبَُو : الباقوف[] ؽبَْ 

 قالوف بسكوف اؽباء )ؽبْو( ٍب ورش بضم اؽباء )ؽبُو(
 ( َٜٙفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم )

 قالوف
  

 سورة الحديد 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َْرضِ َسبََّح ِللَِّه َما ِفي   السََّماَواِت َواِْ
 ُب )اْلرض( ٍب خلف بالسكتبالنقل ُب )اََلرض( واندرج معو ضبزة بوجو وقفا قالوف ٍب ورش 
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 (َٔوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 َو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوُىَو : الباقوف[] َوىْ 

 ُىو(اؽباء )وَ ضم كوف اؽباء )وْىو( وٍب ورش بسقالوف ب
َْرضِ   َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواِْ

 ُب )اْلرض( ٍب خلف بالسكتبالنقل ُب )اََلرض( واندرج معو ضبزة بوجو وقفا قالوف ٍب ورش 
 ُيْحِيي َويُِميتُ 

 قالوف
 (َٕوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوُىَو : الباقوف[
 بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبوعمرو والكسائي وأبو جعفر الوف ق

 ورقق راء )قدير( وصال  ُب )شيء( على توسط اللٌن )شيء( ٍب ورش على الطوؿ قرأ بضم اؽباء )وُىو( و ٍب ورش 
 ُب )شيء(بالسكت قرأ بضم اؽباء )وُىو( و  ضبزةٍب قرأ بضم اؽباء )وُىو( ٍب ابن كثًن 
 َواآْلَِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن  ُىَو اْْلَوَّؿُ 

 ُب )اْلوؿ(و)اآلخر(بالسكت  ضبزةٍب   و)اآلخر(ورقق راء )الظاىر()اآلحر( ( البدؿ ٖقالوف ٍب ورش مع )
 (َٖوُهَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )

 ] َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوُىَو : الباقوف[
 ْىو( واندرج معو أبوعمرو والكسائي وأبو جعفر بسكوف اؽباء )و قالوف 
 ورقق راء )قدير( وصال  ُب )شيء( على توسط اللٌن )شيء( ٍب ورش على الطوؿ قرأ بضم اؽباء )وُىو( و ٍب ورش 

 ُب )شيء(بالسكت قرأ بضم اؽباء )وُىو( و  ضبزةٍب قرأ بضم اؽباء )وُىو( ٍب ابن كثًن 
َْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاـٍ ثُمَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرشِ ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت   َواِْ

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرأماؿ )استوى( ُب )اْلرض( على التحقيق خالد  ثمقالوف 
 ُب )استوى(بالفتح و بالنقل ُب )اََلرض( ٍب ورش 

 .ُب )استوى(واإلمالة ْلرض( ُب )ابالسكت  ضبزةٍب ُب )استوى( التقليل بالنقل ُب )اََلرض( و  ورشٍب 
َها َوَما يَػْنِزُؿ ِمَن السَّمَ  َْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنػْ  ِء َوَما يَػْعُرُج ِفيَها آيَػْعَلُم َما يَِلُج ِفي اِْ

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب )اْلرض( 

 رض( ٍب ورش بالنقل ُب )اَلَ 
 ض( بالسكت ُب )اْلر  ضبزةٍب 

 ٍب السوسي )يَػْعَلُم َما( أدغم اؼبيم باؼبيم 
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 أَْيَن َما ُكْنُتْم  مْ َوُهَو َمَعكُ 
 قرأ بسكوف اؽباء )وْىو(قالوف 

 أَْيَن(. واندرج معو أبو جعفر مْ بالصلة بالقصر ُب )َمَعكُ و قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( ٍب قالوف 
 أَْيَن(. مْ )َمَعكُ  بالصلة على التوسط ُبو قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( ٍب قالوف 

 أَْيَن( مْ على طوؿ الصلة ُب )َمَعكُ و ٍب ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( 
 بالصلةو قرأ بضم اؽباء )وُىو( ٍب ابن كثًن 

 بدوف صلة ٍب ابن عامر وقرأ بضم اؽباء )وُىو( 
 أَْيَن(. مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َمَعكُ 
 (َٗواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر )

  قالوف
 الراء وصال ورش ورقق

َْرضِ   َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواِْ
 ُب )اْلرض( ٍب خلف بالسكتبالنقل ُب )اََلرض( واندرج معو ضبزة بوجو وقفا قالوف ٍب ورش 

ُُموُر )  (َ٘وِإَلى اللَِّه تُػْرَجُع اِْ
 صا وحيث تنزَلن ظبا: وُب التاء فاضمم وافتح اعبيم )َترِجع اؿ    أمور (  ٚٓ٘الشاطبية ُب البقرة 

 ال حلىحالدرة : ويَرِجُع كيف جا       إذا كاف لألخرى فسم 
 والشاـ  ىمالطيبة : )وترجع( الضم افتحا واكسر ظما      اْلمور 

 ]تُػْرَجع اْلمور : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر [] تَػْرِجع اْلمور : الباقوف[
 ْرَجع ( واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر قالوف قرأ بضم التاء وفتح اعبيم ُب )تػُ 

 ٍب ورش قرأ بضم التاء وفتح اعبيم ُب )تُػْرَجع ( وبالنقل ُب )اْلمور( 
  واندرج معو الكسائي ويعقوب وخلف العاشر ٍب ابن عامر قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجع(
 لنقل ٍب السكت ٍب ضبزة  قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجع( وبا

 يُوِلُج اللَّْيَل ِفي النػََّهاِر َويُوِلُج النػََّهاَر ِفي اللَّْيِل  
 الكسائي  معو دوري عليُب )النهار( واندرج ٍب أبو عمرو باإلمالة )النهار( قالوف ٍب ورش تقليل 

 (َٙوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )
 وُىو(بضم اؽباء )قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( ٍب ورش 

 ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه  مْ َآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ُب )آمنوا( بالطوؿ ورشٍب  )آمنوا( ٍب ورش بالتوسط للبدؿ
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 (َٚكِبيٌر )َأْجٌر   مْ َلهُ  َوأَنْػَفُقوا مْ فَالَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنكُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
  ( ورقق راء )كبًن(وصالَأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )على قصر البدؿ )آمنوا( وعلى طوؿ الصلة ٍب ورش 

 (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )ٍب خلف بالسكت 
  (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )وعلى التوسط  بالصلة قالوف ٍب( َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )وعلى القصر ٍب قالوف بالصلة 

 ( َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب ) )آمنوا( وعلى طوؿ الصلةٍب ورش بتوسط البدؿ 
 (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب ) ُب البدؿ )آمنوا( وعلى طوؿ الصلةبالطوؿ  ورشٍب 

 (ُٛمْؤِمِنيَن ) مْ تُ ِإْف ُكنْ  مْ ِميثَاَقكُ َوَقْد َأَخَذ  مْ لِتُػْؤِمُنوا ِبَربّْكُ  مْ ََل تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّه َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوكُ  مْ َوَما َلكُ 
 وَل ح اػباءالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : وقد )أخذ( أضمم واكسر 

 عنو و)ميثاُقُكم(                                     
 ]وقد ُأِخذ ميثاُقكم : أبو عمرو [ ] وقد َأَخَذ ميثاَقكم : الباقوف[

 والكسائي ويعقوب وخلف العاشر واندرج معو ابن عامر وعاصمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ِإْف( ووقف على )مومنٌن( بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا  مْ )ِميثَاَقكُ و(َوَقْد َأَخذَ )ٍب ضبزة بالتحقيق ُب 

 ِإْف( ووقف على )مومنٌن( بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِميثَاَقكُ 
ِخَذ ِميثَاُقُكْم ( رفع القاؼ فضم اؽبمزة وكسر اػباء و ٍب دوري قرأ مبين للمجهوؿ  ُِ  )َأ
 ِإْف(  مْ وبطوؿ الصلة ُب )ِميثَاَقكُ (َخذَ اَ  َوَقدَ )وبالنقل ُب تومنوا(و)تومنوف( لٍب ورش وأبدؿ اؽبمزة واوا )

ِخَذ ِميثَاُقُكْم ( وأبدؿ اؽبمزة واوا ) ُِ  تومنوا(و)تومنوف( لٍب السوسي قرأ مبين للمجهوؿ )َأ
 واندرج معو ابن كثًنِإْف(  مْ ُب )ِميثَاَقكُ  ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر

 ِإْف(   مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط بالصلة ُب )ِميثَاَقكُ 
 تومنوا(و)تومنوف(لجعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا )ٍب أبو 

 النُّوِر  ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى مْ َآيَاٍت بَػيػَّْناٍت لُِيْخرَِجكُ  ~ُهَو الَِّذي يُػنَػزُّْؿ َعَلى َعْبِد ِ 
 ] يُػْنزِؿ : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [ ] يُػنَػزّْؿ : الباقوف[

توسػػط ط اؼبنفصػل ٍب قػالوف علػى ٍب قػالوف علػى توسػوانػدرج معػو أبػػو جعفػر قػالوف علػى قصػر اؼبنفصػل ٍب قػالوف بالصػلة 
 )آيات( ( البدؿ ٍٖب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع ) بالصلةو اؼبنفصل 

 )يُػْنزُِؿ( مع الصلة على قصر اؼبنفصلالزايبالتخفيف ُب النوف و  بسكوفٍب ابن كثًن قرأ 
 وبدوف صلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب بالتخفيف )يُػْنزُِؿ( ٍب أبو عمرو 
 على توسط اؼبنفصلو بالتخفيف )يُػْنزُِؿ( ٍب دوري 

 (َٜلَرُءوٌؼ رَِحيٌم ) مْ َوِإفَّ اللََّه ِبكُ 
 : الباقوف[لرءوؼوالكسائي ويعقوب وخلف العاشر []  لرؤؼ : أبو عمرو وشعبة وضبزة]
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 )لرؤوؼ(  التوسط والطوؿالبدؿ  وجهي (ٕورش مع ) ثم( لرءوؼبسكوف اؼبيم وأثبت الواو ُب )قالوف 
 وخلف العاشر ويعقوب )َلَرُءٌؼ( واندرج معو شعبة وضبزة والكسائي حبذؼ الواو ٍب أبو عمرو قرأ 
 ( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرلرءوؼ) وأثبت الواو ُبٍب قالوف بالصلة 

َْرضِ َأَلَّ  مْ َلكُ َوَما   تُػْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوِللَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواِْ
 وعليو ُب )اْلرض( النقل والسكت ( َأَلَّ  مْ َلكُ )ُب ٍب خلف على التحقيق بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ( َأَلَّ  مْ َلكُ )ُب ٍب قالوف بالصلة على القصر 
  ( َأَلَّ  مْ َلكُ )ُب ٍب قالوف على التوسط بالصلة 

 ورقق راء )مًناث( ( َأَلَّ  مْ َلكُ )ُب ٍب ورش على طوؿ الصلة 
 وعليو النقل والسكت ُب )اْلرض( ٍب خلف السكت على الساكن اؼبفصوؿ )َلُكْم َأَلَّ (

 ِمْن قَػْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ ْن أَنْػَفَق مَ  مْ ََل َيْسَتِوي ِمْنكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
  (نْػَفقَ اَ  َمنَ بالنقل ُب )ٍب ورش 

 (َمْن أَنْػَفَق )ُب ٍب خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 وا ُأولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن أَنْػَفُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػلُ 
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة ٍب ورشعلى توسط اؼبتصل قالوف 

 وَُكًلِّ َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى 
 فىكالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : و)كٌل(  

 : الباقوف[وكاًل وعدوعد : ابن عامر [ ]وكٌل ]
 و أبو عمرو واندرج معُب )اغبسىن( )وكاًل( ٍب ورش بالتقليل الالـ نصب قالوف قرأ ب
 ( وعد وكالً ُب )بال غنة ُب )اغبسىن( و باإلمالة ٍب خلف 
 ومعو الكسائي وخلف العاشر ( وعد وكالً ُب )غنة بُب )اغبسىن( و باإلمالة ٍب خالد 

 ُب )وكٌل(الالـ رفع ٍب ابن عامر قرأ ب
 (َٓٔواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر )

 قالوف
 (َٔٔأْجٌر َكرِيٌم ) ~َه قَػْرًضا َحَسًنا فَػُيَضاِعَفُه َلُه َوَلهُ َمْن َذا الَِّذي يُػْقِرُض اللَّ 

 كره والعٌن ُب الكل ثقال ش ظباالشاطبية : )ُيَضاِعَفُو( ارفع ُب اغبديد وىا ىنا    
 ار واقصر مع مضعفةٍ دما ك           

 م حذاً إز ، وشدده كيف جا    حالدرة : )يضاعفو( انصب 
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 فدس كوى  ثيضاعفو    معا وثقلو وبابو  الح شفا حـزالطيبة : وارفع 
 ] فيضعُّْفو : ابن كثًن وأبو جعفر [] فيضعَّْفو : ابن عامر ويعقوب[] فيضاِعَفو : عاصم [ ] فيضاِعُفو : الباقوف[

 بو عمرو أواندرج معو وعلى قصر اؼبنفصل برفع الفاء )فَػُيَضاِعُفُو( بإثبات اْللف و قرأ قالوف 
وضبػزة والكسػائي  وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو على توسط اؼبنفصػلو برفع الفاء )فَػُيَضاِعُفُو( ت اْللف و بإثباقرأ ٍب قالوف 

 وخلف العاشر 
 )فَػُيَضعُّْفُو( ومعو أبو جعفر الفاء  رفعو ٍب ابن كثًن حبذؼ اْللف وتشيد العٌن 

 ٍب ابن عامر بالتشديد إَل أنو نصب الفاء )فَػُيَضعَّْفُو( على توسط اؼبنفصل 
 ٍب يعقوب بالتشديد إَل أنو نصب الفاء )فَػُيَضعَّْفُو( على قصر اؼبنفصل 

 ألف وفتح الفاء )فَػُيَضاِعَفُو( ٍب عاصم قرأ بزيادة 
َنْػَهػارُ ُبْشَراُكُم اْليَػْوـَ َجنَّاٌت َتْجػ مْ َوبِأَْيَمانِهِ  مْ بَػْيَن أَْيِديهِ  مْ يَػْوـَ تَػَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُهُ  ِْ  ِري ِمػْن َتْحِتَهػا ا

 َخاِلِديَن ِفيَها
 واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوببسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب دوري أماؿ )بشراكم( 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن

 )يسعى وبشراكم(وأماؿ ُب )اْلهنار( بالسكت  ضبزةٍب 
 معو الكسائي وخلف العاشر  اندرج و )يسعى وبشراكم( وأماؽبما  ُب )اْلهنار(  ٍب خالد على التحقيق

 وبالنقل ُب )اََلهنار( (بشراكم) وقللاؽبمزة من )اْلُموِمِنٌَن َواْلُموِمَناِت(  أبدؿٍب ورش 
 اؽبمزة من )اْلُموِمِنٌَن َواْلُموِمَناِت(  أبدؿو  (بشراكم)أماؿ ٍب السوسي 
 وبالصلة ْلُموِمَناِت(اؽبمزة من )اْلُموِمِنٌَن َوا أبدؿ ٍب أبو جعفر

 (بشراكم)أماؿ خبلف و  ٍب السوسي أماؿ وصال )ترى اؼبومنٌن(
 (َٕٔذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 قالوف
فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضػِرَب  مْ ءَكُ آِقيَل اْرِجُعوا َورَ  مْ يَػْوـَ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن َآَمُنوا اْنظُُرونَا نَػْقَتِبْس ِمْن نُورِكُ 

نَػُهْم ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة َوظَاِهُرُ  ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب )  (ٖٔبَػيػْ
 يصالفالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : و)أْنِظرونا( بقطٍع واكسر الضم 

 اػبالصة[] َآَمُنوا أَْنِظُرونَا : ضبزة[  ]َآَمُنوا اْنظُُرونَا : الباقوف[والكسائي ورويس []والباقوف : بالياء ىشاـ ]قيل :باإلمشاـ 
واندرج معو دوري أيب عمرو وابن ذكواف وعاصم والكسائي وروح وخلف  بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصلقالوف 
 العاشر

 نَػُهْم()َفُضِرَب بَػيػْ أدغم الباء بالباء  بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصلٍب السوسي 
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 على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ )آمنوا( وترقيق راء )ظاىره(ٍب ورش 
 معو الكسائي ورويس اندرج و وعلى توسط اؼبتصل ٍب ىشاـ بإمشاـ )قيل( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
ُرونَا(  ِِ  ٍب ضبزة قرأ ّٔمزة قطع مفتوحة وكسر الظاء )أْنِظ

 البدؿ )آمنوا( وترقيق راء )ظاىره( توسطو على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 البدؿ )آمنوا( وترقيق راء )ظاىره( طوؿعلى طوؿ اؼبتصل و ٍب 

 َنُكْن َمَعُكْم أََلْم  مْ يُػَناُدونَػهُ 
    بسكوف ميم اعبمع قالوف

    (َأملَْ  مْ يُػَناُدونَػهُ ُب )قالوف بالصلة على القصر  ثم
       (َأملَْ  مْ يُػَناُدونَػهُ ُب )قالوف على توسط الصلة  ثم
       (َأملَْ  مْ يُػَناُدونَػهُ ُب )ورش على طوؿ الصلة  ثم
    (َأملَْ  مْ يُػَناُدونَػهُ ُب ) خلف بالسكت ثم

ََماِنيُّ َحتَّى  مْ َواْرتَػْبتُ  مْ َوتَػَربَّْصتُ  مْ أَنْػُفَسكُ  مْ فَػتَػْنتُ  مْ قَاُلوا بَػَلى َوَلِكنَّكُ   (ٗٔبِاللَِّه اْلَغُروُر ) مْ رَّكُ اللَِّه َوغَ َء َأْمُر آجَ َوَغرَّْتُكُم اِْ
قالوف والبزي وأبو عمرو وبالقصر واؼبد  ى اؽبمزتٌنأسقط إحد: َء َأْمرُ آجَ  ]اْْلََماينْ : أبو جعفر [    ]اْْلََماينُّ : الباقوف[]

 قوف بالتحقيق[وسهل اؽبمزة الثانية : ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس ، ولورش وقنبل إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع والبا
 واندرج معو أبو عمرواؼبنفصل قصر على أَْمُر(   آأسقط اؽبمزة اْلوىل )جَ بسكوف ميم اعبمع و قالوف 

 واندرج معو أبو عمرو على توسط اؼبنفصلأَْمُر(   آمزة اْلوىل )جَ أسقط اؽببسكوف ميم اعبمع و ٍب قالوف 
 ٍب ورش بتقليل )بلى( (ْمرُ اَ َء آجَ )الثانية مع التسهيل باؽبمزة بالفتح ُب )بلى( وطوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 ٍب ورش بتقليل )بلى( (ْمرُ آَء آجَ )باؼبد ست حركات و بالفتح ُب )بلى( وطوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 (ْمرُ اَ َء آجَ ) على توسط اؼبتصل وبتسهيل اؽبمزة الثانيةٍب رويس 

 عاصم وروح واندرج معو على توسط اؼبتصلُب اؽبمزتٌن و ٍب ىشاـ بالتحقيق باؽبمزتٌن 
 ء( بالتحقيق باؽبمزتٌن على توسط اؼبتصل آٍب ابن ذكواف أماؿ )ج

 ٍب قالوف بالصلة على القصر وإسقاط اؽبمزة اْلوىل واندرج معو البزي
 وإسقاط اؽبمزة اْلوىل وعلى توسط اؼبد واندرج معو البزيْم( أَنْػُفَسكُ  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب )فَػتَػْنتُ 

 ( حركات وبالصلة ٙسهيل ُب اؽبمزة الثانية والصلة ٍب قنبل اؼبد )ٍب قنبل بالت
 بالصلة وقرأ بسكوف الياء )اْلمايْن(و  (ْمرُ اَ َء آجَ ) على توسط اؼبتصل وبتسهيل اؽبمزة الثانيةٍب أبو جعفر 

 ْم(أَنْػُفَسكُ  مْ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )فَػتَػْنتُ 
 ( حركات  ٍٙب ورش باؼبد )ْم(أَنْػُفَسكُ  مْ ؿ الصلة ُب )فَػتَػْنتُ ٍب ورش بالتقليل ُب )بلى( مع التسهيل وطو 

 )جاء( والسكت على )اْلماين( ٍب خلف باإلمالة ُب )بلى(و
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 ( وأماؽبما ٍب خالد بالتحقيق ُب )اْلماينّ 
 على توسط اؼبتصل ٍب الكسائي أماؿ )بلى( فقط 

 أماؿ )بلى( و)جآء(و ( والسكت على )اْلماينّ  ْم(كُ أَنْػُفسَ  مْ ٍب خلف على السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ ُب )فَػتَػْنتُ 
 على توسط اؼبتصل أماؿ )بلى( و)جآء( ٍب خلف العاشر 

 ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواِفْديٌَة َوََل  مْ فَاْليَػْوـَ ََل يُػْؤَخُذ ِمْنكُ 
  الشاـالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : و)يؤخذ(غًن 

 َخُذ : أبو جعفر[ ]يُوَخُذ : السوسي وورش ووقفا ضبزة[]يُػْؤَخُذ : الباقوف[] تُػْؤَخُذ :ابن عامر ويعقوب[ ]تُػوْ 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وعاصم وخالد والكسائي وخلف العاشر وقرأ بياء الغيبة )يؤخذ(قالوف بسكوف ميم اعبمع 

  (ِفْديٌَة َوََل )ُب بال غنة و  قرأ بياء الغيبة )يؤخذ(ٍب خلف 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًنو  لغيبة )يؤخذ(وقرأ بياء اٍب قالوف 

 بإبداؿ اؽبمزة واوا )يُوَخُذ ( واندرج معو السوسي بياء الغيبة و ٍب ورش قرأ 
 ٍب أبو جعفر قرأ بتاء اػبطاب وأبدؿ اؽبمزة واوا )توخذ(

 ٍب ابن عامر قرأ بتاء اػبطاب ُب )تُػْؤَخُذ( واندرج معو يعقوب 
 َمْأَواُكُم النَّاُر 

 قالوف 
 الوجو الثاينٍب ورش بالتقليل ُب )َمْأَواُكُم( 

 واندرج معو أبو جعفرٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة ألفا )َماَواُكُم( 
 ٍب ضبزة أماؿ )َمْأَواُكُم( ومعو الكسائي وخلف العاشر 

 ِهَي َمْوََلُكْم 
 قالوف 

 ُب )موَلكم(ٍب ورش بالتقليل 
 ُب )موَلكم(ٍب ضبزة باإلمالة 
 كسائي وخلف العاشر واندرج معو ال

 (َ٘ٔوبِْئَس اْلَمِصيُر )
 ورش قرأ )وبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  ثمقالوف 

 وصال ترقيق راء )اؼبصًن( ورشول
َن ُأوتُػوا اْلِكتَػاَب ِمػْن قَػْبػُل لِػذِْكِر اللَّػِه َوَمػا نَػػَزَؿ ِمػَن اْلَحػقّْ َوََل َيُكونُػوا َكالَّػِذي مْ َأْف َتْخَشَع قُػُلوبُػهُ  آأََلْم يَْأِف ِللَِّذيَن َآَمُنو 

ََمُد فَػَقَسْت قُػُلوبُػُهمْ   َفيَاَؿ َعَلْيِهُم اِْ
 زعذ إالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : )ما نزؿ( اػبفيف 
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و ] نػَػػػَزؿ : نػػػافع وحفػػػص [] نػَػػػزَّؿ : البػػػاقوف[] وَل تكونػػػوا : رويػػػس[] وَل يكونػػػوا : البػػػاقوف[] َعلَػػػْيِهِم اْْلََمػػػُد : أبػػػو عمػػػر 
ُهُم اْْلََمػػػُد : ضبػػػزة والكسػػػائي ويعقػػػوب وخلػػػف العاشػػػر[ ]َعلَػػػْيِهُم اْْلََمػػػُد : الباقوف[ ]فطػػػاؿ : تغلػػػيظ الػػػالـ وترقيقػػػو []َعلَػػػيػْ

 وجهاف لورش[
 َزؿ( بتخفيف الزايوقرأ )نػَ قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبيم ُب )َعَلْيِهِم اْْلََمُد(ء و اؽباوقرأ بكسر ٍب دوري أيب عمرو على قصر اؼبنفصل وقرأ )نَػزََّؿ( بتشديد الزاي 
ُهُم  ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ )نَػزََّؿ( بتشديد الزاي وقرأ بتاء اػبطاب )وَل تكونػوا( وقػرأ بضػم اؽبػاء واؼبػيم ُب )َعلَػيػْ

 اْْلََمُد(
ُهُم وقػػرأ بضػػم اوقػػرأ )نػَػػزََّؿ( بتشػػديد الػػزاي وقػػرأ بيػػاء الغيبػػة )وَل يكونػػوا( ٍب روح علػػى قصػػر اؼبنفصػػل  ؽبػػاء واؼبػػيم ُب )َعلَػػيػْ

 اْْلََمُد(
 َزؿ( بتخفيف الزاي وقرأ )نػَ ٍب قالوف بالصلة وعلى قصر اؼبنفصل 

 ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ )نَػزََّؿ( مع الصلة 
 وقرأ )نَزؿ( بتخفيف الزاي واندرج معو حفصعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
اؼبػيم ُب )َعلَػْيِهِم اؽبػاء و وقػرأ بكسػر  بتشديد الزاي وقػرأ بيػاء الغيبػة )وَل يكونػوا( على توسط اؼبنفصل وقرأ )نَػزََّؿ(ٍب دوري 
 اْْلََمُد(

اؼبػيم ُب اؽبػاء وضػم وقػرأ بكسػر  على توسط اؼبنفصل وقرأ )نَػزََّؿ( بتشديد الزاي وقرأ بياء الغيبػة )وَل يكونػوا(ٍب ابن عامر 
 واندرج معو عاصم اْْلََمُد( َلْيِهمُ )عَ 

ُهُم اْْلََمػُد(  وقػرأ )نػَػزََّؿ( بتشػديد الػزاي وقػرأ بيػاء الغيبػة )وَل يكونػوا(ئي ٍب الكسػا وانػدرج معػػو وبضػم اؽبػاء و اؼبػيم ُب )َعلَػيػْ
 خلف العاشر
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و ٍب قالوف 

 ُم اْْلََمُد(وقرأ )نَػزََّؿ( و بضم اؽباء و اؼبيم ُب )َعَليػْهُ  ُب )اْلمد( على السكتعلى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب 
ُهُم اْْلََمُد(على التحقيق ُب )اْْلََمُد( على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خالد   وقرأ )نَػزََّؿ( و بضم اؽباء و اؼبيم ُب )َعَليػْ

وُب التوسػػط والطػػوؿ الرتقيػػق والتغلػػيظ ُب )طػػاؿ( وقػػرأ )نػػزؿ(  ( البػػدؿ )أوتػػوا(ٖاف( مػػع )يَػػأمل ٍب ورش أبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا )
 بالتخفيف  

 ياف( و وقرا بكسر اؼبيم ُب )َعَلْيِهِم اْْلََمُد( أمل سي أبدؿ اؽبمزة ألفا )ٍب السو 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياف( وقرأ )نَػزََّؿ( بتشديد الزاي  

هُ   (ٙٔفَاِسُقوَف ) مْ وََكِثيٌر ِمنػْ
 ش بالرتقيق ُب راء )كثًن(ٍب ور واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
َْرَض بَػْعَد َمْوتَِها آاْعَلُمو   َأفَّ اللََّه ُيْحِيي اِْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بتوسط اؼبنفصل  
 وبالنقل ُب )اََلرض(ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
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 ُب )اْلرض(ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت 
 نفصلعلى طوؿ اؼبُب )اْلرض( و ٍب خالد بالتحقيق 

 (ٚٔتَػْعِقُلوَف ) مْ َقْد بَػيػَّنَّا َلُكُم اّْلَيَاِت َلَعلَّكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ُب )اآليات(بالسكت  ضبزةٍب ُب )اآليات( ( البدؿ ٍٖب ورش مع )
قَاِت َوَأقْػَرُضوا اللَّهَ  ِقيَن َواْلُمصَّدّْ  (َٛٔأْجٌر َكرِيٌم ) مْ َوَلهُ  مْ قَػْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َلهُ  ِإفَّ اْلُمصَّدّْ

 الصِ ـ دز والصاداف من بعد عذ إالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : )ما نزؿ( اػبفيف 
قَاِت : البػػاقوف[] ِقٌَن َواْلُمصَّػػدّْ قَاِت : ابػػن كثػػًن وشػػعبة[]ِإفَّ اْلُمصَّػػدّْ ِقٌَن َواْلُمَصػػدّْ ُيَضػػعَُّف:ابن كثػػًن وابػػن عػػامر  ]ِإفَّ اْلُمَصػػدّْ

 وأبو جعفر ويعقوب[ ]ُيَضاَعُف : الباقوف[
 قالوف قرأ )ُيَضاَعُف( بفتح العٌن واندرج معو حفص والكسائي وخالد وأبو عمرو وخلف العاشر 

 َأْجٌر(  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )َوؽبَُ 
 َأْجٌر(  مْ ٍب قالوف على قصر الصلة ُب )َوؽبَُ 

 َأْجٌر(  مْ توسط الصلة ُب )َوؽبَُ  ٍب قالوف على
 ٍب ابن عامر قرأ حبذؼ اْللف وتشديد الفاء ) ُيَضعَُّف( واندرج معو يعقوب 

 ٍب أبو جعفر بالصلة قرأ حبذؼ اْللف وتشديد الفاء ) ُيَضعَُّف(
 َأْجٌر( وبال غنة )حسناً يضاعف(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َوؽبَُ 

قَاِت( وقرأ ) ُيَضعَُّف( مع الصلة ٍب ابن كثًن بتخفيف الصاد ُب )الْ  ِقٌَن َواْلُمَصدّْ  ُمَصدّْ
قَاِت( وقرأ )ُيَضاَعُف( ِقٌَن َواْلُمَصدّْ  ٍب شعبة  )اْلُمَصدّْ

يُقوَف  ~َوالَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلهِ   ُأولَِئَك ُهُم الصّْدّْ
وانػدرج معػو ضبػزة  ( البػدؿقصرمع )وؿ اؼبنفصل على طٍب ورش  على توسط اؼبنفصل قالوفٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(
 َونُورُُهْم  مْ َأْجُرهُ  مْ َلهُ  مْ ُء ِعْنَد رَبّْهِ آَوالشَُّهدَ 
 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة مع القصر 
  (مْ َأْجُرىُ  مْ ؽبَُ قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )ٍب 

 (مْ َأْجُرىُ  مْ ؽبَُ على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة ُب )ٍب ورش 
 ( مْ َأْجُرىُ  مْ ؽبَُ ُب )على التحقيق على طوؿ اؼبتصل و  ضبزةٍب 
 (مْ َأْجُرىُ  مْ ؽبَُ ُب )على السكت و  خلف على طوؿ اؼبتصلٍب 

بُوا بِ   (ُٜٔأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم ) آَآيَاتِنَ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ



 

 

78 

)بآياتنػا( وانػدرج البػدؿ  علػى قصػرعلػى طػوؿ اؼبنفصػل ٍب ورش  قالوف علػى توسػط اؼبنفصػلٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 على طوؿ اؼبنفصل وتوسط وطوؿ البدؿ )بآياتنا(معو ضبزة ٍب ورش 

ٌَ  آاْعَلُمو  نْػَيا َلِع َنكُ أَنََّما اْلَحَياُة الدُّ َْوََلِد  مْ َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتَػَفاُخٌر بَػيػْ َْمَواِؿ َواِْ  َوَتَكاثُػٌر ِفي اِْ
 على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوب قالوف 

 فر جعواندرج معو ابن كثًن وأبو بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 على التقليل على قصر اؼبنفصل  أبو عمروٍب 
 على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم  قالوفٍب 
 الصلة على توسط اؼبنفصل وبقالوف ٍب 

  (الدنيا)تقليل على توسط اؼبنفصل و  ٍب دوري
 واندرج معو خلف العاشر ُب )الدنيا( باإلمالة على توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 
 )الدنيا(  ُبٍب لو بالتقليل  ُب )الدنيا(  بالفتحعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
علػػى  السػػكتو النقػل ب وقػػفو ُب )اْلمػواؿ( علػػى السػػكت وبػػال غنػة ُب )الػدنيا( باإلمالػػة علػػى طػوؿ اؼبنفصػػل و ٍب خلػف 
 )واْلوَلد(
 على )واْلوَلد( السكتو النقل ب وقفو ُب )اْلمواؿ( بالغنة ُب )الدنيا( و باإلمالة ٍب خالد 
 السكتو وعليو النقل ( ُب )اْلمواؿبالتحقيق ُب )الدنيا( باإلمالة ٍب ػبالد 
ََ َكَمَثِل   اْلُكفَّاَر نَػَباتُُه ثُمَّ يَِهيُج فَػتَػَراُ  ُمْصَفرِّا ثُمَّ َيُكوُف ُحيَاًما َغْيٍث َأْعَج
 قالوف 

 )افرتاه( اؽباء ٍب ابن كثًن بصلة 
 واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر )فرتاه( ٍب دوري أماؿ 

  )فرتاه(بالتقليل و  (ْعَجبَ اَ  فَ  َغْيثِ ُب )بالنقل ٍب ورش 
 )فرتاه( واإلمالة (َغْيٍث أَْعَجبَ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 َوِرْضَوافٌ ِمَن اللَِّه َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة َوِفي اّْلَِخَرِة َعَذاٌب 
 ] وُرضواف : شعبة [] وِرضواف : الباقوف[

و وابن عامر وحفص وخالد بوجو التحقيق والكسائي واندرج معو ابن كثًن وأبو عمر  (َوِرْضَوافٌ )قرأ بكسر الراء ُب قالوف 
 وخلف العاشر

 )َوُرْضَواٌف( ضم الراء ٍب شعبة 
 (َوِرْضَوافٌ )وقرأ بكسر الراء ُب )مغفرة( )اآلحرة(وورقق راء )اآلخرة( ( البدؿ ٍٖب ورش مع )

 (َوِرْضَوافٌ ) قرأ بكسر الراء ُبو (َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ )ُب وبال غنة ُب )اآلخرة( ٍب خلف بالسكت 
 (َوِرْضَوافٌ )وقرأ بكسر الراء ُب ( َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ )ُب  وغنةُب )اآلخرة( ٍب خالد بالسكت 
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نْػيَ   (ِٕٓإَلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر ) آَوَما اْلَحَياُة الدُّ
 على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب قالوف 
  ج معو ابن عامر وعاصمعلى توسط اؼبنفصل واندر  ٍب قالوف
 والتقليل ُب )الدنيا( بالفتح على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 

   دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب )الدنيا(ٍب ُب )الدنيا( بالتقليل و  أبو عمرو على قصر اؼبنفصلٍب 
 ُب )الدنيا( باإلمالة على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 

 ُب )الدنيا( واندرج معو خلف العاشرة باإلمالعلى توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 
َْرِض ُأِعدَّْت ِللَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلهِ آَوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّمَ  مْ ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبّْكُ  آَساِبُقو   ِء َواِْ
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 
 والكسائي وخلف العاشر على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصمٍب قالوف 
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و ٍب قالوف 
 ورقق راء )مغفرة( )آمنوا( ( البدؿ ٖمع )على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 ُب )اْلرض(  بالسكتعلى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب 
 ُب )اْلرض(بالتحقيق على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خالد 

 ُء آَذِلَك َفْضُل اللَِّه يُػْؤتِيِه َمْن َيشَ 
 وخلف العاشرويعقوب عمرو وابن ذكواف وعاصم والكسائي  ابن كثًن ودوري أيب على توسط اؼبتصل واندرج معوقالوف 

 سط مع التسهيل والرـو ٍب القصر مع التسهيل والرـو ( أوجو يشا بالقصر والتوسط والطوؿ ٍب التو ٍ٘ب ىشاـ )
 ( أوجو كبو ىشاـ إَل أنو عنده الطوؿ َل التوسط مع التسهيل والرـو ٍ٘ب خالد )

 القياس( أوجو ٘و))من يشآء( ٍب خلف بال غنة 
 معو السوسي وأبو جعفراندرج ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا  )يوتيو( و 

 (ٕٔاْلَعِظيِم )َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل 
 قالوف

 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي اؼبيم باؼبيم )العظيم ما(
َْرِض َوََل ِفي آمَ  َرَأَهاِإَلَّ  مْ أَنْػُفِسكُ  ~َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اِْ  ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَػْبِل َأْف نَػبػْ

 يعقوبواندرج معو أبو عمرو و على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلةٍب 
  قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرٍب 
  قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلةٍب 
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 على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )اََلرض( ٍب ورش 
 )نِبأىا(بالسكت )اْلرض( وتسهيل ؼبنفصل و على طوؿ ا ضبزةٍب 
 )نِبأىا(ُب اؽبمزة والتسهيل ُب )اْلرض( على السكت  (ِإَلَّ  مْ أَنْػُفِسكُ )ُب خلف بالسكت ٍب 

 )نِبأىا( ُب اؽبمزة والتسهيل ُب )اْلرض( ٍب خالد على التحقيق 
 (ِٕٕإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر )

 قالوف
 (ورقق الراء وصال ُب )يسًن

 َآتَاُكمْ  آَوََل تَػْفَرُحوا ِبمَ  مْ ِلَكْي ََل تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتكُ 
 فيظا حالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : و)آتاكم( فاقصر 

 ] أتاكم : أبو عمرو [] آتاكم : الباقوف[
 واندرج معو يعقوببسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل و قالوف 

 ر اؽبمزة )أتاكم(قصو على قصر اؼبنفصل ٍب دوري 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب  قالوف على توسط اؼبنفصل

 قصر اؽبمزة )أتاكم(و  اؼبنفصلٍب دوري على توسط 
 )آتاكم( واندرج معو خلف العاشر أماؿعلى توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 

 أماؿ )آتاكم(على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ضبزة 
 معو ابن كثًنواندرج  اؼبنفصلقصر ٍب قالوف بالصلة على 

 اؼبنفصلٍب قالوف بالصلة على توسط 
(أوجػػو ، قصػر مػػع الفػتح ٍب التوسػط بالبػػدؿ مػع التقليػل ٍب الطػػوؿ مػع الفػػتح ٍٗب ورش قػرأ بإبػداؿ اؽبمػػزة ألفػا )تاسػوا( و)

 والتقليل 
 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاسوا( على قصرىا )أتاكم(

 مزة ألفا )تاسوا(ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽب
َُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر )  (َٖٕواللَُّه ََل ُيِح

 قالوف
 الَِّذيَن يَػْبَخُلوَف َويَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلُبْخِل 
 لالمشالشاطبية : فتح سكوف )البخل( والضم 

 ]بالَبَخل : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[] بالُبْخل : الباقوف[
 الُبْخل( وف اػباء )بقرأ بضم الباء وسكقالوف 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر )بالَبَخل( الباء واػباء  حبفتقرأ ٍب ضبزة 
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 معو السوسي وأبو جعفر اندرج قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يامروف( و و الُبْخل( قرأ بضم الباء وسكوف اػباء )بٍب ورش 
 (ٕٗيُد )َوَمْن يَػتَػَوؿَّ فَِإفَّ اللََّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمِ 

 وصال موصال عمالشاطبية ُب سورة الواقعة واغبديد : وقل )ىو الغين( ىو احذؼ 
 ]فَِإفَّ اللََّو اْلَغيِنُّ اغبَِْميُد : نافع وابن عامر وأبو جعفر[ ]فَِإفَّ اللََّو ُىَو اْلَغيِنُّ اغبَِْميُد : الباقوف[

 ( واندرج معو ورش وابن عامر وأبو جعفر قالوف حبذؼ )ىو( )فَِإفَّ اللََّو اْلَغيِنُّ اغبَِْميدُ 
 )ُىَو اْلَغيِنُّ(بإثبات ىو قرأ ٍب ابن كثًن 
 أدغم اؽباء باؽباء )اللََّو ُىَو( و )ُىَو اْلَغيِنُّ( بإثبات ىو قرأ ٍب السوسي 
 ُب )من يتوؿ(بال غنة و )ُىَو اْلَغيِنُّ( بإثبات ىو قرأ ٍب خلف 

َِ ُرُسَلَنا بِاْلبػَ َلَقْد َأْرَسْلَنا   يػَّْناِت َوأَنْػَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَف لِيَػُقوـَ النَّاُس بِاْلِقْس
 ]ُرْسَلنا : أبو عمرو [ ] ُرُسَلنا : الباقوف[

 أبو عمرو بسكوف اؽباء )ُرْسَلَنا(  ثمقالوف 
 (َلَقْد أَْرَسْلَناُب )خلف بالسكت  ٍب (ْرَسْلَنااَ  َلَقدَ ُب )بالنقل ٍب ورش 

َِ َوأَ   نْػَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َولِيَػْعَلَم اللَُّه َمْن يَػْنُصُرُ  َوُرُسَلُه بِاْلَغْي
 دوري أماؿ )الناس( ثمقالوف 

 ُب )من ينصره( ٍب خلف بال غنة 
 )بَاٌس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة ألفا رش قرأ و ٍب 

 كثًن مع صلة اؽباء ُب )فيو(  ٍب ابن
 ( ِٕ٘إفَّ اللََّه َقِويّّ َعزِيٌز )

 قالوف
َة َواْلِكَتابَ نُوًحا َوِإبْػَراِهيَم َوَلَقْد َأْرَسْلَنا   َوَجَعْلَنا ِفي ُذرّْيَِّتِهَما النُّبُػوَّ

 ح وصبَّالَلثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءوُب نص  فيهاالشاطبية ُب البقرة : و 
 حرؼ تنزَل  وربت الرعدأخًنا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             

 ُمنَػزََّل  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما ُب  النحلو  مرميوُب             
 ويرِوي ُب امتحانو اْلوََّل واؿ  حديد لذارياتوُب ا الشورىو  النجموُب            
 . ىهنا َلبن ذكوافووجهاف فيو           

 اىاـ : ىشاـ [ ] إبراىيم : الباقوف[] إبر 
 قالوف قرأ باؽبمزة ُب )النبوءة( على توسط اؼبتصل 

 حبذؼ اؽبمزة )النبوة( ٍب ابن كثًن 
 )إبراىاـ( أبدؿ الياء ألفا وقرأ حبذؼ اؽبمزة )النبوة( ٍب ابن عامر 
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 (نُوًحا َوِإبْػرَاِىيمَ )ُبٍب خلف بال غنة 
 ا( وقرأ باؽبمزة ُب )النبوءة( على طوؿ اؼبتصل ْرَسْلنَ اَ  ٍب ورش بالنقل )َوَلَقدَ 

 ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا(
هُ   ُمْهَتٍد ْم َفِمنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

هُ   (ٕٙفَاِسُقوَف ) مْ وََكِثيٌر ِمنػْ
 عو ابن كثًن وأبو جعفرواندرج مبالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب ورش بالرتقيق راء )كثًن(  
نَػا َعلَػى  نَػاُ   مْ َآثَػارِهِ  ~ثُمَّ قَػفَّيػْ نَػا ِبِعيَسػى ابْػِن َمػْرَيَم َوَآتَػيػْ ْنِجيػَل َوَجَعْلنَػا ِفػي قُػلُػوِب الَّػِذيَن اتػَّبَػُعػوُ  رَْأفَػًة ِبُرُسػِلَنا َوقَػفَّيػْ اَِْ

َناَها َعَلْيهِ وَها َوَرْهَبانِيًَّة ابْػَتَدعُ َورَْحَمًة   َء ِرْضَواِف اللَِّه َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَهاآِإَلَّ ابِْتغَ  مْ َما َكَتبػْ
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب [] عليِهم : الباقوف[
 واندرج معو يعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 

(  مْ هِ ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة وعلى قصرىا ُب )َعَليْ   ِإَلَّ
 ٍ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 )ِبُرْسِلَنا(

 )ِبُرْسِلَنا( وإبداؿ اؽبمزة ألفا )رَاَفًة( ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأماؿ )آثارىم( وسكوف السٌن 
 وأبو اغبارث وحفص عامرواندرج معو ابن ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وضم راء )ُرْضَواِف( 

(   مْ ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب )َعَلْيهِ   ِإَلَّ
 ط اؼبنفصل وأماؿ )آثارىم( وسكوف السٌن ُب )ِبُرْسِلَنا( ٍب دوري على توس

 ٍب دوري الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )آثارىم( وضم السٌن ُب )ُرُسًلنا(
( وبالنقل ُب )اإلقبيل( مْ ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة ُب )َعَلْيهِ  مع  (ابْػَتَدُعوَىاَف  َوَرْىَبانِيَّةَ )وِإَلَّ

َناهُ (و)مْ َآثَارِىِ )( أوجو البدؿ ُبٖ)   (مْ َآثَارِىِ وقلل ) (َوَآتَػيػْ
ت ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وضم اؽبػاء ُب )علػيُهم( وبػال غنػة ُب )اتػَّبَػُعػوُه َرأْفَػًة َوَرضْبَػًة َوَرْىَبانِيَّػًة( والسػك

 ُب )اإلقبيل( 
( مْ إلقبيل( على السػكت ُب )َعلَػْيهِ ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب )ا  (َوَرْىَبانِيَّػًة ابْػتَػَدُعوَىا)وِإَلَّ

 وبال غنة ُب )اتػَّبَػُعوُه َرأَْفًة َوَرضْبًَة َوَرْىَبانِيًَّة(
 ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب )اإلقبيل( وبغنة ُب )اتػَّبَػُعوُه َرأَْفًة َوَرضْبًَة َوَرْىَبانِيًَّة(
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 ػبالد على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالتحقيق ُب )اإلقبيل( ٍب
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل و بضم اؽباء ُب )عليُهم(

هُ  َنا الَِّذيَن َآَمُنوا ِمنػْ  َأْجَرُهمْ  مْ َفَآتَػيػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 جعفر واندرج معو ابن كثًن وأبوَأْجَرُىْم(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ِمنػْهُ 
 َأْجَرُىْم(  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )ِمنػْهُ 

 ( البدؿ َٖأْجَرُىْم( مع ) مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ِمنػْهُ 
 َأْجَرُىْم( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمنػْهُ 

هُ   (ٕٚفَاِسُقوَف ) مْ وََكِثيٌر ِمنػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 جعفر  قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو ثم
 ورش برتقيق راء )كثًن(  ثم
 نُورًا َتْمُشوَف ِبِه َويَػْغِفْر َلُكمْ  مْ ِكْفَلْيِن ِمْن رَْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلكُ   مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّه َوَآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يُػْؤِتكُ  آيَ 

 أيب عمر بوجو اإلظهار ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري قالوف 
 ٍب دوري الوجو الثاين باإلدغاـ )َويَػْغِفْر َلُكْم( 

 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة ٍب 
 ) َويَػْغِفْر َلُكْم( وأدغم الراء بالالـ  ()يوتكموقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ٍب السوسي 

 )يوتكم( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ٍب أبو جعفر بالصلة 
 واندرج  معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشراؼبنفصل توسط على لوف ٍب قا

 ) َويَػْغِفْر َلُكْم( مع اإلدغاـ اؼبنفصل توسط على ٍب دوري 
  اؼبنفصل توسطٍب قالوف بالصلة على 

 أبدؿ اؽبمزة واوا )يوتكم( و على قصر البدؿ )آمنوا( معا على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 نفصل  ة على طوؿ اؼبٍب ضبز 

 )آمنوا( ٌنٍب الطوؿ ُب البدلالبدلٌن )آمنوا( توسط ٍب ورش على 
 (َٕٛواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم )

 قالوف
 ُء آتِيِه َمْن َيشَ لَِئًلَّ يَػْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأَلَّ يَػْقِدُروَف َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل اللَِّه َوَأفَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه يُػؤْ 

 وخلف العاشر ويعقوبوالكسائي  واندرج معو دوري أيب عمرو وابن ذكواف وعاصم لى توسط اؼبتصل عقالوف 
 ( أوجو )يشا( ٘ىشاـ و) ثم



 

 

84 

 ( أوجو مع ىشاـ وبقي التسهيل مع الطوؿ والرـو ٗ( أوجو واندرج ب)ٍ٘ب خالد بالتحقيق ُب )شيء( مع )
  )يؤتيو(ٍب ابن كثًن مع صلة اؽباء 

 مزة واوا )يوتيو( واندرج معو أبو جعفر  ٍب السوسي وأبدؿ اؽب
 ( أوجو )يشا( ٘و))من يشاء( ٍب خلف على السكت ُب )شيء( وبال غنة 
 ( أوجو )يشا(ٍ٘ب خالد بغنة وعلى السكت ُب )شيء( و)

  ياء خالصة )ليال( وتوسط اللٌن وطوؿ اللٌن ورقق راء )يقدروف( وأبدؿ اؽبمزة واوا )يوتيو( اؽبمزة ٍب ورش أبدؽبا 
 ( َٜٕواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم )

 قالوف
  

 سورة المجادلة 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ~َقْد َسِمَع اللَُّه قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي
 [ْد ظبَِع : الباقوفٍ زة والكسائي وحلف العاشرٍ  [ ]قَ ضب]َقسَِّمع : أبو عمرو وىشاـ و 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

َع( اؼبنفصل قصر ٍب دوري على   مع اإلدغاـ )َقْد ظبَِ
 ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وباإلدغاـ واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر 

 زة على طوؿ اؼبنفصل واإلدغاـ ُب )قد ظبع( ٍب ضب
 (ِٔإفَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر )

 قالوف
 َما ُهنَّ ُأمََّهاتِِهمْ  مْ ئِهِ آِمْن ِنسَ  مْ الَِّذيَن يُظَاِهُروَف ِمْنكُ 

ي وأبو جعفر ]َيظَّهَّروف : نافع وابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب[] يُظاىروف : عاصم[]َيظَّاىروف : ابن عامر وضبزة والكسائ
 وخلف العاشر[

  واندرج معو أبو عمرو ويعقوب)َيظَّهَُّروَف( على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء قالوف 
 )َيظَّهَُّروَف(قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء  ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل

 واندرج معو ابن كثًن )َيظَّهَُّروَف( د الظاء واؽباء قرأ بفتح الياء وبتشديبالصلة على توسط اؼبتصل و ٍب قالوف 
واندرج معو الكسائي  )َيظَّاِىُروَف(على توسط اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء ٍب ابن عامر 
 وخلف العاشر
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 اِىُروَف()َيظَّ على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء ٍب ضبزة 
 )َيظَّاِىُروَف(على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء  ٍب أبو جعفر
 )يُظَاِىُروَف(على طوؿ اؼبتصل قرأ بضم الياء وزبفيف الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء ٍب عاصم 
 َوَلْدنَػُهْم ِئي الآلَّ ِإَلَّ  مْ ِإْف ُأمََّهاتُػهُ 
ابػػن عػػامر وعاصػػم وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر ووقػػف ضبػػزة بتسػػهيل اؽبمػػزة مػػع اؼبػػد والقصػػر[ ]الػػآلء :  ] الآلئػػي :

ساكنة  ءعمرو وؽبما وقفا إبداؿ اؽبمزة يا( وصال : البزي وأبو ٖوالآلي: مدا مشبعا :الآلء: بالتسهيل مع اؼبد والقصر )
جعفػر وؽبمػا وقفػا ر : ورش وأبػو صػلآلء : بالتسهيل مع اؼبد والقمع إشباع اؼبد وؽبما تسهيلها بالرـو مع اؼبد والقصر[] ا

ساكنة مع إشباع اؼبد وؽبما تسهيلها بػالرـو مػع اؼبػد والقصػر[] قػالوف وقنبػل ويعقػوب وحبػذؼ اليػاء الػيت  ءإبداؿ اؽبمزة يا
 بعد اؽبمزة وربقيق اؽبمزة وصال ووقفا [

 واندرج معو يعقوب( ءِ )الآلقرأ حبذؼ الياء  مدا متصال وحقق اؽبمزة قالوف 
 )الآلِء(اؼبد والقصر  للهمزة وصال معبالتسهيل  أبو عمروٍب 

 وصال بإبداؽبا ياء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع )الآلِئي(ٍب أبو عمرو 
 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر (ِئيالآلَّ )على توسط اؼبتصل بالتحقيق ٍب ابن عامر 

   (ِئيالآلَّ ) على طوؿ اؼبتصلبالتحقيق  ضبزةٍب 
 معو قنبل  ( واندرجِإَلَّ  مْ أُمََّهاتُػهُ )على قصرىا بالصلة ( ءِ )الآلقرأ حبذؼ الياء  مدا متصال وحقق اؽبمزة ٍب قالوف 
 (ِإَلَّ  مْ أُمََّهاتُػهُ )على توسطها بالصلة ( ءِ )الآلقرأ حبذؼ الياء  مدا متصال وحقق اؽبمزة ٍب قالوف 
 اؼبشبع وصال ووقفااؼبد ساكنة مع ياء إبدؽبا بالتسهيل باؼبد والقصر و و  (ِإَلَّ  مْ مََّهاتُػهُ أُ ) قصرىاعلى بالصلة ٍب البزي 

 (ِإَلَّ  مْ أُمََّهاتُػهُ ) قصرىابالصلة على و  بالتوسط والقصر( ءِ )الآلقرأ حبذؼ الياء  مدا متصال وسهل اؽبمزة  ٍب أبو جعفر
 طوؽبػابالصػلة علػى و  باؼبػد والقصػر( ءِ )الػآلاء  مدا متصال وسهل اؽبمزة قرأ حبذؼ الي( ومْ مََّهاتُػهُ اُ  ِإفُ )ُب بالنقل  ورشٍب 
 (ِإَلَّ  مْ أُمََّهاتُػهُ )

 وصال بإبداؽبا ياء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع )الآلِئي(  ٍب ورش
  (ِإَلَّ  مْ أُمََّهاتُػهُ ) طوؽبابالصلة على و  (ِئيالآلَّ )على طوؿ اؼبتصل بالتحقيق و  (مْ ِإْف أُمََّهاتُػهُ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 لَيَػُقوُلوَف ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِؿ َوُزورًا  مْ َوِإنػَّهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفربالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (َٕوِإفَّ اللََّه َلَعُفوّّ َغُفوٌر )
 قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند الغٌن )َلَعُفوّّ َغُفوٌر(

 سَّا اثُمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوا فَػَتْحرِيُر َرقَػَبٍة ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتمَ  مْ ئِهِ آاِهُروَف ِمْن ِنسَ َوالَِّذيَن يُظَ 
والكسائي وأبو جعفر ]َيظَّهَّروف : نافع وابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب[] يُظاىروف : عاصم[]َيظَّاىروف : ابن عامر وضبزة 

 وخلف العاشر[
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  واندرج معو دوري أيب عمرو ويعقوب)َيظَّهَُّروَف( وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء على توسط اؼبتصل قالوف 
 أدغم الراء بالراء )فَػَتْحرِيُر َرقَػَبٍة( و )َيظَّهَُّروَف( على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء ٍب السوسي 
 واندرج معو ابن كثًن بالصلةو )َيظَّهَُّروَف( الظاء واؽباء  على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديدٍب قالوف 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء واؽباء)َيظَّهَُّروَف( ورقق راء )فتحرير(  
و الكسائي واندرج مع )َيظَّاِىُروَف(على توسط اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء ٍب ابن عامر 
 وخلف العاشر

 ُب)أف يتماسا(بال غنة و  )َيظَّاِىُروَف(على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء ٍب خلف 
 ُب)أف يتماسا(غنة بو  )َيظَّاِىُروَف(على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء ٍب خالد 
 )يُظَاِىُروَف(طوؿ اؼبتصل قرأ بضم الياء وزبفيف الظاء وألف بعدىا وكسر اؽباء على ٍب عاصم 

 ُتوَعُظوَف ِبِه  مْ َذِلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف ٍب قالوف بالصلة 

 (َٖواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر )
 قالوف

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن مِ   ْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا
 ُب )أف يتماسا( قالوف ٍب خلف بال غنة

ـُ ِستّْيَن ِمْسِكيًنا   َفَمْن َلْم َيْسَتِيْع فَِإْطَعا
 قالوف

 َذِلَك لِتُػْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه 
 قالوف ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )لتومنوا( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

 وُد اللَِّه َوتِْلَك ُحدُ 
 قالوف

 (َٗوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم )
 قالوف 

 خلف بالسكت ُب )َعَذاٌب أَلِيٌم(   ثمٍب ضبزة بالنقل ُب )َعَذاٌب أَلِيٌم( 
 ٍب ورش قلل )للكافرين( والنقل ُب )َعَذاٌب أَلِيٌم(  

 ٍب أبو عمرو باإلمالة )للكافرين( واندرج معو دوري الكسائي ورويس
 دُّوَف اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم آالَِّذيَن ُيحَ  ِإفَّ 

 قالوف
 َآيَاٍت بَػيػَّْناٍت  آَوَقْد أَنْػَزْلنَ 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  

 ( آٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )َوَقْد أَنْػَزْلنَ 
 ( البدؿ ُب )آيات( ٖ( مع )آنْػَزْلنَ ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )َوَقَد اَ ٍب ورش عل

 ( آٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل و بالسكت ُب )َوَقْد أَنْػَزْلنَ 
 (َ٘وِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهيٌن )

 قالوف ٍب ورش قلل )للكافرين( ٍب أبو عمرو باإلمالة )للكافرين( واندرج معو دوري الكسائي ورويس
َعثُػُهُم اللَُّه َجِميًعا فَػيُػَنبّْئُػهُ يػَ   ِبَما َعِمُلوا مْ ْوـَ يَػبػْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
 َأْحَصاُ  اللَُّه َوَنُسوُ  

 ورش بالتقليل ُب )أحصاه(  ثمقالوف 
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )أحصاه( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

ه ..شيء( أربعة أوجو فتح ذات الياء مع توسط وطوؿ )شيء( ٍب التقليل مع اأحصعدىا فلورش ُب )إذا وصلت دبا ب -
 التوسط والطوؿ

 (َٙواللَُّه َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )
 قالوف 

 ٍب ورش بالتوسط ُب اللٌن )شيء( ٍب ورش بالطوؿ ُب )شيء( 
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )شيء(

َْرِض أََلْم تَػَر َأفَّ اللََّه يَػعْ   َلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِْ
 بالنقل ُب )اََلرض( واندرج معو ضبزة بوجو ورش  ثمقالوف 
  سكت ُب )اْلرض(بال ضبزةٍب 

 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما(
 مْ َأْدنَػى ِمػْن َذلِػَك َوََل َأْكثَػػَر ِإَلَّ ُهػَو َمَعُهػ َوَّل  مْ َساِدُسػهُ  َوََل َخْمَسػٍة ِإَلَّ ُهػوَ  مْ َثًَلثَػٍة ِإَلَّ ُهػَو رَاِبُعُهػَما َيُكوُف ِمْن َنْجَوى 

 أَْيَن َما َكانُوا
 ] ما تكوف : أبو جعفر [] ما يكوف : الباقوف[ ] وَل أكثُر : يعقوب [ ] وَل أكثَر : الباقوف[ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 فع )وَل أكثُر (ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بر 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثًن الصلة على قصر ٍب قالوف 
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 توسط الصلة على ٍب قالوف 
  (أَْينَ  مْ َمَعهُ )وطوؿ الصلة ُب (طَبَْسٍة ِإَلَّ (و)َثاَلثٍَة ِإَلَّ )وبالنقل (و)قبوى( بالفتح ُب )أدَنعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
   (أَْينَ  مْ َمَعهُ )وطوؿ الصلة ُب (طَبَْسٍة ِإَلَّ (و)َثاَلثٍَة ِإَلَّ )وبالنقل ُب )أدَن(و)قبوى( بالتقليل على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 )أدَن وقبوى( وأماؿ  (أَْينَ  مْ َمَعهُ (و)طَبَْسٍة ِإَلَّ (و)ثٍَة ِإَلَّ َثاَل )ُب بالتحقيق على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 

 واندرج معو خلف العاشر قبوى()و ()أدَنأماؽبما على توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 
 ُب )أدَن(و)قبوى(   وأماؿ (أَْينَ  مْ َمَعهُ (و)طَبَْسٍة ِإَلَّ (و)َثاَلثٍَة ِإَلَّ ) بالسكتعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 

 أبو جعفر قرأ )ما تكوف( على قصر اؼبنفصل وبالصلة  ٍب
 ِبَما َعِمُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  مْ ثُمَّ يُػَنبّْئُػهُ 

 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )القيامة( وقفا ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 (ِٚإفَّ اللََّه ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )

 ُب )شيء( بالسكت ضبزةٍب اللٌن )شيء( طوؿ على  ورشٍب )شيء( قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن 
ذات الياء مع توسط وطوؿ )شيء(  إذا قرأت اآلية بكاملها ربصل لورش )قبوى  وأدَن . شيء( فيو أربعة أوجو فتح -
 التقليل وعليو التوسط والطوؿ ُب )شيء( ٍب
ْثِم َواْلُعػْدَواِف َوَمْعِصػَيِة الرَُّسػوِؿ َوِإَذا  أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن نُػُهوا َعػِن النَّْجػَوى ثُػمَّ   يَػُعػوُدوَف ِلَمػا نُػُهػوا َعْنػُه َويَػتَػنَػاَجْوَف بِػاَِْ
بُػَنا اللَُّه ِبَما نَػُقوُؿ  مْ أَنْػُفِسهِ  ~َحيػَّْوَؾ ِبَما َلْم ُيَحيَّْك ِبِه اللَُّه َويَػُقوُلوَف ِفي آءوؾج  َلْوََل يُػَعذّْ

 تكمال فلة إىل سورة ف: وُب )يتناجوف( أقصر النوف ساكنا  وقدمو او اضمم جيمو الشاطبية من سورة آّاد
 ]َويَػْنَتُجوف : ضبزة ورويس [ ]َويَػتَػَناَجْوَف: الباقوف[
 واندرج معو روحقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو أبوجعفرٍب قالوف بالصلة 
 ىشاـ وعاصم واندرج معو ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 وبالصلة على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 أماؿ )جاءوؾ( و على توسط اؼبنفصل ٍب ابن ذكواف 
 بالصلة وصلة اؽباء )عنو(  و اؼبنفصل  قصرعلى ٍب ابن كثًن 
 على الفتح )النجوى( وعليو قصر البدؿ )جآؤوؾ( وطولوو وبالنقل ُب )اَِلٍب( على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 بالتقليل ُب )النجوى( وعليو توسط البدؿ )جآؤوؾ( وطولوو وبالنقل ُب )اَِلٍب( ؼبنفصل على طوؿ اٍب ورش 

 على تقليل )النجوى( على قصر اؼبنفصل  دوري أيب عمروٍب 
 اؼبنفصل وعلى التقليل ُب )النجوى( وسطتدوري على  ٍب

  )جاءوؾ(وأماؿ )النجوى(نتجوف()يبسكوف التاء وحذؼ اْللف قرأ وبالسكت ُب )اإلٍب( و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
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وأمػػػػػػاؿ  )ينتجػػػػػػوف(بسػػػػػػكوف التػػػػػػاء وحػػػػػػذؼ اْللػػػػػػف قػػػػػػرأ ُب )اإلٍب( و علػػػػػػى التحقيػػػػػػق و  علػػػػػػى طػػػػػػوؿ اؼبنفصػػػػػػلٍب خػػػػػػالد 
  و)جاءوؾ()النجوى(

 )ينتجوف(بسكوف التاء وحذؼ اْللف ٍب رويس على قصر اؼبنفصل 
 وأماؿ )النجوى( ( بإثبات ألف بعد النوف )يتناجوفقرأ على توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 

 بإثبات ألف بعد النوف )يتناجوف(وى( وقرأ نجأماؿ )جآءوؾ( و)العلى توسط اؼبنفصل و ٍب خلف العاشر 
 (النجوى)باإلدغاـ )الَِّذيَن نُػُهوا( وتقليل على قصر اؼبنفصل و ٍب السوسي 

 َجَهنَُّم َيْصَلْونَػَها مْ َحْسبُػهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   ثم)يصلوهنا(  ورش بتغليظ الالـ ثم بسكوف ميم اعبمع قالوف

 (ٛفَِبْئَس اْلَمِصيُر )
 قالوف ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )فبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

ْثِم َواْلُعْدَواِف َوَمعْ  مْ ِإَذا تَػَناَجْيتُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ  َِْ  ِصَيِة الرَُّسوِؿ َوتَػَناَجْوا بِاْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى َفًَل تَػتَػَناَجْوا بِا
]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( 
 وف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قال

 ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ حبذؼ التاء اْلوىل وأبدؿ اْللف بعد النوف تاء )فال تنتجوا(
 توسط اؼبنفصلعلى ٍب قالوف 
 وبالتقليل توسط اؼبنفصل على ٍب دوري 

 شرواندرج معو خلف العا واإلمالة ُب )التقوى(توسط اؼبنفصل على ٍب الكسائي 
 الصلة وبتوسط اؼبنفصل على ٍب قالوف 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )اإلٍب( مع قصر البدؿ وفتح )التقوى(
 واإلمالة ُب )التقوى(بالسكت ُب )اإلٍب( ضبزة على طوؿ اؼبنفصل و ٍب 

 واإلمالة ُب )التقوى( بالتحقيق ُب )اإلٍب(على طوؿ اؼبنفصل ٍب خالد 
 مع توسط البدؿ وتقليل )التقوى( صل على طوؿ اؼبنفٍب ورش 
 على طوؿ البدؿ مع فتح )التقوى( ٍب تقليل )التقوى(على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 

 (ِٜإلَْيِه ُتْحَشُروَف ) ~َواتػَُّقوا اللََّه الَِّذي
 قالوف على قصر اؼبنفصل

 بصلة اؽباء ُب )إليو( على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 
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 لٍب قالوف على توسط اؼبنفص
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 بِِإْذِف اللَِّه َشْيًئا ِإَلَّ  مْ رّْهِ آِإنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْييَاِف لَِيْحُزَف الَِّذيَن َآَمُنوا َولَْيَس ِبضَ 
 ]لُِيْحزِف : نافع [ ]لَِيْحُزَف : الباقوف[

 سط اؼبتصلعلى تو زِف( )لُيحْ بضم الياء وسكوف اغباء قرأ قالوف 
وبالنقل ُب  توسط اللٌن )شيئا(و )آمنوا(وقصر البدؿ على فتح )النجوى( و زِف( )لُيحْ بضم الياء وسكوف اغباء قرأ ٍب ورش 

 (َلَّ اِ  ا فِ َشْيئَ )
 ٍب قالوف بالصلة 

 يئا(توسػػط اللػػٌن )شػػو علػػى طػػوؿ البػػدؿ )آمنػػوا( و زِف( )لُيْحػػبضػػم اليػػاء وسػػكوف اغبػػاء قػػرأ و علػػى فػػتح )النجػػوى( ٍب ورش 
 (َلَّ اِ  ا فِ َشْيئَ وبالنقل ُب )

)شػػيئا( وطػػوؿ اللػػٌن علػػى طػػوؿ البػػدؿ )آمنػػوا( و زِف( )لُيْحػػبضػػم اليػػاء وسػػكوف اغبػػاء قػػرأ و علػػى فػػتح )النجػػوى(  ورشٍب 
 (َلَّ اِ  ا فِ َشْيئَ وبالنقل ُب )
 أبو جعفر وبالصلة واندرج معوعلى توسط اؼبتصل ُزَف( )لَِيحْ بفتح الياء وسكوف اغباء قرأ ٍب ابن كثًن 
 واندرج معو عاصم ويعقوب على توسط اؼبتصلو ُزَف( )لَِيحْ اغباء سكوف بفتح الياء و قرأ ٍب ابن عامر 

 )آمنوا( ٍب توسط اللػٌن )شػيئا(وتوسط البدؿ زِف( )لُيحْ بضم الياء وسكوف اغباء قرأ و ُب )النجوى( ٍب ورش على التقليل 
 (َلَّ اِ  ا فِ َشْيئَ وبالنقل ُب )
 وعلى طوؿ البدؿ وتوسط اللٌن وطولوزِف( )لُيحْ بضم الياء وسكوف اغباء قرأ لى التقليل ُب )النجوى( ع -ٙوٍ٘ب ورش 

 (َلَّ اِ  ا فِ َشْيئَ وبالنقل ُب )
 على التقليل ُب )النجوى(و ُزَف( )لَِيحْ بفتح الياء وسكوف اغباء قرأ  أبو عمروٍب 

 بالسكت على )شيئا( و ُزَف( حْ )لِيَ بفتح الياء وسكوف اغباء قرأ و ٍب ضبزة أماؿ )النجوى( 
 ٍب خلف بالسكت على )شيئا( على السكت ُب )شيئاً إَل( 

 ٍب خالد بالتحقيق ُب )شيئا( وأماؿ )النجوى( ومعو الكسائي وخلف العاشر
 (َٓٔوَعَلى اللَِّه فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف )

 وأبو جعفر  ورش أبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنوف( واندرج معو السوسي ثمقالوف 
 تَػَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَػْفَسِح اللَُّه َلُكْم  مْ ِإَذا ِقيَل َلكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ 

 وفالنالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : وامدد ُب )آّالس( 
 ] آّالس : عاصم [ ] آّلس : الباقوف[

دوري أيب عمػرو وانػدرج معػو رأ حبذؼ اْللف بعد اعبيم وسكن اعبيم على اإلفراد )آّلػس( قالوف على قصر اؼبنفصل وق
 وروح
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 وباإلدغاـ )ِقيَل َلُكْم( قرأ حبذؼ اْللف بعد اعبيم على اإلفراد )آّلس( ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل 
 باإلمشاـ ُب )قيل( ٍب ورويس على قصر اؼبنفصل و 
 وخلف العاشر واندرج معو ابن ذكواف قرأ حبذؼ اْللف بعد اعبيم على اإلفراد )آّلس(ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ بإثبات ألف بعد اعبيم على صبع الكلمة )اْلَمَجاِلِس( 
 ٍب قالوف بالصلة 

 اإلمشاـ واندرج معو الكسائي ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل و)قيل( ب
 وقصر البدؿ )آمنوا( واندرج معو ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 على توسط ٍب طوؿ البدؿ )آمنوا(  و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 رََجاٍت َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم دَ  مْ َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَػْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنكُ 
 عم ال عفو خلفو   صالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : وكسر )انشزوا( فاضمم معا 

 ]انُشزوا فانُشزوا : نافع وابن عامر وشعبة خبلف عنو وحفص وأبو جعفر [] انِشزوا فانِشزوا : الباقوف[
ش علػػى قصػػر البػػدؿ وابػػن ذكػػواف وعاصػػم وانػػدرج معػػو ور وبسػػكوف مػػيم اعبمػػع بضػػم الشػػٌن )انُشػػزوا فانُشػػزوا( قػػالوف قػػرأ 

 خبلف عن شعبة 
 واندرج معو أبو جعفربضم الشٌن )انُشزوا فانُشزوا( ٍب قالوف بالصلة 

 البدؿ )آمنوا(طوؿ على ٍب ورش )آمنوا( على توسط البدؿ و بضم الشٌن )انُشزوا فانُشزوا( ٍب ورش 
 ُب )انِشزوا فانِشزوا(ٍب ابن كثًن بالصلة وكسر الشٌن 

 وخلف العاشر وروح ضبزة الوجو الثاين لشعبة و بكسر الشٌن ُب )اْنِشُزوا فَاْنِشُزوا( واندرج معو معو  أبو عمروٍب 
 معو رويس اندرج ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب )ِقيَل( وضم الشٌن و 

 ُب )انِشزوا فانِشزوا(ٍب الكسائي باإلمشاـ وكسر الشٌن 
 (َٔٔواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر )

 لوفقا
ُموا بَػْيَن َيَدْي َنْجَواكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ   َصَدَقًة  مْ ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَؿ فَػَقدّْ

 واندرج معو يعقوبوبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 

 قلل )قبواكم( فصل و على قصر اؼبنأبو عمرو ٍب 
 واندرج معو ابن عامر وعاصماؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع توسط على  ٍب قالوف
 بالصلة اؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 
 وتقليل )قبواكم( اؼبنفصل توسط على  يٍب دور 
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 واندرج معو خلف العاشر)قبواكم( وفتح )صدقة( أماؿ اؼبنفصل توسط على ٍب الكسائي 
 خبلف)صدقة(  أماؿ)قبواكم( و  أماؿاؼبنفصل توسط  على الكسائي ٍب 

 )قبواكم(وعلى قصر البدؿ وفتح على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 ُب )قبواكم(باإلمالة على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب 

 ُب )قبواكم( مع التقليل )آمنوا( توسط البدؿ على طوؿ اؼبنفصل على ٍب ورش 
 ٍب التقليل واكم( ُب )قبمع الفتح ُب )آمنوا( الطوؿ على  ورشٍب 

ٌر َلكُ   َوَأْطَهُر  مْ َذِلَك َخيػْ
 ضبزة الوجو الثاين )وأطهر ( بالتسهيل  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش برتقيق الراء ُب )خًن(

 (ٕٔفَِإْف َلْم َتِجُدوا فَِإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم )
 قالوف

ُموا بَػْيَن َيَدْي َنْجَواكُ َأْف  مْ ْشَفْقتُ أَأَ    َصَدقَاتٍ  مْ تُػَقدّْ
] 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[
 يل وإدخاؿ ألف بينهم ومعو وجو ؽبشاـ قالوف بالتسه

 بالتسهيل واإلدخاؿ ومع التقليل ُب )قبواكم(  أبو عمروٍب 
 واندرج معو أبو جعفر  (َأفْ  مْ أََأْشَفْقتُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على القصر 

 (َأفْ  مْ أََأْشَفْقتُ ُب )الصلة توسط على قالوف بالصلة و ٍب 
 ( )قبواكمٍب التقليل )قبواكم( وعليو الفتح  (َأفْ  مْ أََأْشَفْقتُ ُب )ة الصل وؿطعلى و  ( حركاتٍٙب ورش باؼبد )

 )قبواكم(ٍب التقليل )قبواكم( وعليو الفتح  (َأفْ  مْ أََأْشَفْقتُ ُب )الصلة  وؿطعلى اؽبمزة الثانيةو تسهيل ورش بٍب 
 الصلة بو لثانية اؽبمزة اٍب ابن كثًن بالتسهيل 

 ميم اعبمع بسكوف ٍب رويس بالتسهيل للهمزة الثانية و 
 مع اإلدخاؿ ُب اؽبمزتٌن ٍب ىشاـ بالتحقيق 

 وروح واندرج معو عاصمُب اؽبمزتٌن ٍب ابن ذكواف بالتحقيق 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )قبواكم(بالتحقيق ُب اؽبمزتٌن واإلمالة  ضبزةٍب 

 ُب )قبواكم(مالة واإل (َأفْ  مْ أََأْشَفْقتُ ُب )ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ 
 فََأِقيُموا الصًََّلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه  مْ فَِإْذ َلْم تَػْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّه َعَلْيكُ 

 )وآتوا( وتغليظ َلـ )الصالة(( البدؿ ٖقالوف ٍب ورش مع )
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (ٖٔيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف )َواللَُّه َخبِ 

  قالوف ٍب ورش بالرتقيق ُب )خبًن(
ََ اللَّػػُه َعلَػػْيهِ  هُ  مْ َمػػا ُهػػْم ِمػػْنكُ  مْ أَلَػػْم تَػػػَر ِإلَػػى الَّػػِذيَن تَػَولَّػػْوا قَػْوًمػػا َغِضػػ يَػْعَلُمػػوَف  مْ َوَيْحِلُفػػوَف َعلَػػى اْلَكػػِذِب َوُهػػ مْ َوََل ِمػػنػْ

(ٔٗ) 
 لة واندرج معو ابن كثًن قالوف بالص ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ٍب ضبزة قرأ )عليُهم( بضم اؽباء ومعو يعقوب 
 غضب( ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء عند الغٌن )قوماً 

 َعَذابًا َشِديًدا مْ َأَعدَّ اللَُّه َلهُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

 (َ٘ٔء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )آِإنػَُّهْم سَ  
 ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (َٙٔعَذاٌب ُمِهيٌن ) مْ ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه فَػَلهُ  مْ أَْيَمانَػهُ  آاتََّخُذو 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  مثعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 بالصلة على توسط اؼبنفصل و ٍب قالوف اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف 
 واندرج معو ضبزةعلى طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

هُ َلْن تُػْغِنَي   ِمَن اللَِّه َشْيًئاْم َأْوََلُدهُ  َوَّل  مْ َأْمَواُلهُ ْم َعنػْ
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واإلدغاـ )َشَيا () َشّيا (  نقلعلى طوؿ اؼبنفصل ووقف بال ضبزةٍب 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر اؼبنفصل قصرٍب قالوف بالصلة مع 

 توسط باؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة وعلى 
 )شيئا( ُبٍب الطوؿ ُب )شيئا( على التوسط وطوؿ اؼبنفصل  (مْ أَْمَواؽبُُ ْم َعنػْهُ )على طوؿ الصلة ُب ٍب ورش 
 ( واإلبداؿ واإلدغاـ )شّيا(شيا) نقلالوجهاف وقفا  وعليو (مْ أَْمَواؽبُُ ْم َعنػْهُ )ُب بالسكت على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 

 ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّارِ 
 أماؿ ُب )النار( واندرج معو دوري الكسائي على توسط اؼبتصل و ٍب دوري على توسط اؼبتصل قالوف 

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وفتح )النار()النار( تقليل و تصل ٍب ورش على طوؿ اؼب
 (ِٚٔفيَها َخاِلُدوَف ) مْ هُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
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َعثُػُهُم اللَُّه َجِميًعا فَػَيْحِلُفوَف َلُه َكَما َيْحِلُفوَف َلُكْم   يَػْوـَ يَػبػْ
 قالوف

 ءٍ َعَلى َشيْ  مْ َوَيْحَسُبوَف أَنػَّهُ 
 ]ووبَسبوف : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [] ووبِسبوف : الباقوف[

 واندرج معو أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشربكسر السٌن )َووَبِْسُبوَف( قرأ قالوف 
 )شيء(طوؿ ٍب على  )شيء(على توسط و بكسر السٌن )َووَبِْسُبوَف( قرأ ٍب ورش 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن  و ِسُبوَف( بكسر السٌن )َووبَْ قرأ ٍب قالوف 

 ٍب ىشاـ قرأ بفتح السٌن )ووبَسبوف( ولو وقفا )شي(و)شّي( باإلسكاف والرـو واندرج معو ضبزة 
 ٍب ابن ذكواف قرأ بفتح السٌن )ووبَسبوف( واندرج  معو عاصم 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بفتح السٌن )ووبَسبوف(
 (ٛٔاِذبُوَف )ُهُم اْلكَ  مْ ِإنػَّهُ  َأَّل 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 اؼبنفصل وبالصلة توسط ٍب قالوف على اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 اللَّهِ ِذْكَر  مْ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْييَاُف فَأَْنَساهُ 

ُهُم الشَّػػْيطَاُف :ضبػػزة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف العاشػػر[   ]َعلَػػْيِهُم الشَّػػْيطَافُ  :  ]َعلَػػْيِهِم الشَّػػْيطَاُف : أبػػو عمػػرو [  ]َعلَػػيػْ
 الباقوف[]عليُهم : بضم اؽباء وقفا ووصال :ضبزة ويعقوب[

 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم قالوف 
 )ذكر(للراء بالرتقيق فأنساىم( و ُب ) فتحبالٍب ورش 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 )ذكر(للراء بالرتقيق و  ُب )فأنساىم(بالتقليل ٍب ورش 

 )عليِهِم الشيطاف( بكسر اؽباء واؼبيم قرأ  أبو عمرو ٍب
 وخلف العاشرويعقوب  معو الكسائي اندرجو ُب )فأنساىم( واإلمالة  )عليُهُم الشيطاف(قرأ بضم اؽباء واؼبيم ٍب ضبزة 

 ُأولَِئَك ِحْزُب الشَّْييَافِ 
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزةٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 

 (ِٜٔإفَّ ِحْزَب الشَّْييَاِف ُهُم اْلَخاِسُروَف ) َأَّل 
  اؼبنفصلتوسط قالوف على ٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 )اػباسروف(  الراء قرتقيبعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 بتفخيم راء )اػباسروف(على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ضبزة 
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ََذلّْيَن ) ~دُّوَف اللََّه َوَرُسوَلهُ آِإفَّ الَِّذيَن ُيحَ   (ُٕٓأولَِئَك ِفي اِْ
 اؼبنفصل توسط قالوف على ٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 و غبمزة معو وجعلى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )اََلذلٌن( واندرج ٍب ورش 

 ُب )اْلذلٌن(بالسكت على طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب 
َْغِلَبنَّ أَنَا َوُرُسِلي ََ اللَُّه َِ  َكَت

 قالوف 
 وإذا وصلت باآلية التالية فتح الياء )رسلَي إف : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] والباقوف : بالسكوف :رسلي~إف[]

 (ِٕٔإفَّ اللََّه َقِويّّ َعزِيٌز )
 قالوف

 مْ َأْو ِإْخػَوانَػهُ  مْ َءهُ آَأْو أَبْػنَػ مْ َءهُ آَآبَػ آدُّوَف َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسػوَلُه َولَػْو َكػانُو آَتِجُد قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّه َواْليَػْوـِ اّْلَِخِر يُػوَ  ََل 
 َأْو َعِشيَرتَػُهمْ 

 واندرج معو دوري أيب عمرو وروحعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرعلى قصرىا بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 وعلى توسطها بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 ُب )اآلخر( بالتحقيق و اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب خالد 

 بالسكت ُب )اْلخر( و اؼبنفصل  وؿطعلى خالد  ٍب
( أوجػػو البػػدلٌن )اآلخػػر وآبػػاءىم( ٖوأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا )يومنػػوف( مػػع ) َعِشػػًنَتَػُهْم(ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل ورقػػق راء )

 (وبالنقل ُب )اآلخر أَْو َعِشًنَتَػُهْم( مْ أَْو ِإْخَوانَػهُ  مْ َءىُ آأَْو أَبْػنَ  مْ َءىُ آُب )َآبَ وبطوؿ الصلة 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومنوف( على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي 
 بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومنوف( على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو جعفر 

 والسكت ُب )اآلخر(ٍب خلف بال غنة )قَػْوًما يُػْؤِمُنوَف( 
 وُب )اْلخر(ُهْم(أَْو َعِشًنَتػَ  مْ أَْو ِإْخَوانَػهُ  مْ َءىُ آأَْو أَبْػنَ  مْ َءىُ آُب )َآبَ السكت ٍب خلف 

يَماَف َوأَيََّدهُ  ََ ِفي قُػُلوِبِهُم اَِْ  ِبُروٍح ِمْنُه  مْ ُأولَِئَك َكَت
يبَاَف :  يبَاَف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[] قُػُلؤُِِّم اإْلِ يبَاَف : أبو عمرو ويعقوب[] قُػُلؤُُِّم اإْلِ  الباقوف[]قُػُلؤِِِّم اإْلِ

 ر اؽباء وضم اؼبيم )قلؤُِِّم ( واندرج معو ابن عامر وعاصم  قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بكس
 ٍب قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج معو ابن كثًن وقفا وأبو جعفر 

يبَاَف( بكسر اؼبيم واندرج معو يعقوب   دوري أيب عمروٍب   على توسط اؼبتصل وقرأ )قُػُلؤِِِّم اإْلِ
يبَاَف( واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وبضم اؽب  اء واؼبيم )قُػُلؤُُِّم اإْلِ
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يبَاَف( وأدغم الكاؼ بالكاؼ ُب )أُولَِئَك َكَتَب(   ٍب السوسي على توسط اؼبتصل بكسر اؼبيم )قُػُلؤِِِّم اإْلِ
 ( البدؿ )اإليباف( ٍٖب ورش على طوؿ اؼبتصل مع )

يبَاَف( ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبالسكت ُب )اإليباف( وب  ضم اؽباء واؼبيم )قُػُلؤُُِّم اإْلِ
يبَاَف(  ٍب خالد بالتحقيق ُب )اإليباف( على طوؿ اؼبتصل وبضم اؽباء واؼبيم )قُػُلؤُُِّم اإْلِ

َنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها مْ َويُْدِخُلهُ  ِْ  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا
 ُب )النهار( بالسكت ضبزة ثمبالنقل ُب )النهار( ورش  ثمقالوف 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
هُ   َوَرُضوا َعْنهُ  مْ َرِضَي اللَُّه َعنػْ

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمقالوف 
 ُأولَِئَك ِحْزُب اللَّهِ 

 قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة 
 (ٕٕاللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَف ) ِإفَّ ِحْزبَ  َأَّل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبإدغاـ اؽباء باؽباء )اللَِّو ُىُم( 

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

  
 سورة الحشر 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َْرضِ  َسبََّح ِللَِّه َما  ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِْ

 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب بالنقل ُب )اََلرض( قالوف ٍب ورش 
 (َٔوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )

 ]َوْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوُىو : الباقوف[
 )وُىو( قالوف بسكوف اؽباء ُب )وْىو( ٍب ورش بضمها

َوَِّؿ اْلَحْشرِ  مْ َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِديَارِهِ  ~ُهَو الَِّذي ِِ 
 واندرج معو يعقوببسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل و قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و  قالوفٍب 

 أماؿ )ديارىم( على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو عمرو 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر اؼبنفصل توسطالوف على ٍب ق
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 بالصلة على توسط اؼبنفصل و ٍب قالوف 
 أماؿ )ديارىم( واندرج معو دوري الكسائي و  اؼبنفصل توسطعلى ٍب دوري أيب عمرو 

 قلل )ديارىم( وبالنقل ُب )مَن اَىل(على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 ل(ىْ أ ُب )منْ  تحقيق)ديارىم( وبال اؼبنفصل وفتحٍب ضبزة على طوؿ 

 بالسكت ُب )مْن أَىل(على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
 َأْف َيْخُرُجوا مْ ظَنَػْنتُ َما 

 (َأْف ىَبُْرُجواُب )ٍب خلف بالتحقيق وبال غنة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 وأبو جعفر  واندرج معو ابن كثًن (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على القصر 
  (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب )ٍب قالوف على توسط الصلة 
  (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة  

 (َأْف ىَبُْرُجواُب )وبال غنة  (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب )ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ 
 اللَُّه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا  ِمَن اللَِّه فَأَتَاُهمُ  مْ ُحُصونُػهُ  مْ َمانَِعتُػهُ  مْ أَنػَّهُ  آَوظَنُّو 

 وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 

 واندرج معو ابن عامر وعاصمعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 عو خلف العاشر  أماؿ )فأتاىم( واندرج مو على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 

 ٍب قالوف على الصلة وتوسط اؼبنفصل 
 )فأتاىم(ٍب ورش على التقليل )فأتاىم( على فتح على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 

 باإلمالة )فأتاىم( على طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب 
 ََ  َوَقَذَؼ ِفي قُػُلوِبِهُم الرُّْع

يعقوب[]قُػلُػػػػؤُُِّم الرُّْعػػػػَب : ضبػػػػزة وخلػػػػف العاشػػػػر[]قُػُلؤُُِّم الرُُّعػػػػَب :  ]قُػلُػػػػؤِِِّم الرُّْعػػػػَب :أبػػػػو عمػػػػرو[ ]قُػلُػػػػؤِِِّم الرُُّعػػػػَب :
 الكسائي[ ]قُػُلؤُِِّم الرُُّعَب : ابن عامر وأبو جعفر[ ]قُػُلؤُِِّم الرُّْعَب : الباقوف[

 الرْعب( واندرج معو ورش وابن كثًن وعاصمقُػُلؤُِِّم قالوف بسكوف ميم اعبمع وسكوف عٌن )
 الرُُّعَب( واندرج معو أبو جعفرقُػُلؤُِِّم ر بضم عٌن )الرُعب( )ٍب ابن عام

 ٍب دوري أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم )قُػُلؤِِِّم الرُّْعَب( وسكوف عٌن )الرْعب(
 َب( وضم عٌن )الرُعب(ؽباء واؼبيم )قُػُلؤِِِّم الرُّعُ ٍب يعقوب بكسر ا

 ( وسكوف عٌن )الرْعب( واندرج معو خلف العاشرٍب ضبزة بضم اؽباء واؼبيم )قُػُلؤُُِّم الرُّْعبَ 
 َب( وبضم عٌن )الرُعب(ؽباء واؼبيم )قُػُلؤُُِّم الرُّعُ ٍب الكسائي بضم ا

 ٍب السوسي )َوَقَذَؼ ُب( أدغم الفاء بالفاء وقرأ) قُػُلؤِِِّم الرُّْعَب(
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َْبَصاِر ) آُروا يَوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعَتبِ  مْ بِأَْيِديهِ  مْ ُيْخرِبُوَف بُػُيوتَػهُ   (ُٕأوِلي اِْ
 ز حالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : )ىبربوف( الثقيل 

ن عامر وشعبة وضبزة والكسائي وخلػف العاشػر[ ] بُػيُػوِتم : ب: الباقوف[]بُِيوِتم : قالوف واىُبْرِبُوف] ىُبَرّْبُوف : أبو عمرو[] 
 اقوف[]بأيِدُىم : يعقوب[ ]بأيِدِىم : البالباقوف[

 على قصر اؼبنفصل ( و ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء )قالوف قرأ بكسر الباء ُب )بُِيوتَػُهْم( 
ابػػن وانػػدرج معػػو علػػى توسػػط اؼبنفصػػل و ( ىُبْرِبُػػوفوقػػرأ بسػػكوف اػبػػاء وكسػػر الػػراء )ٍب قػػالوف قػػرأ بكسػػر البػػاء ُب )بِيُػػوتَػُهْم( 

 شعبة وأبو اغبارث وخلف العاشر عامر و 
وعلػػى توسػػط اؼبنفصػػل وأمػػاؿ ( ىُبْرِبُػػوفوقػػرأ بسػػكوف اػبػػاء وكسػػر الػػراء )دوري الكسػػائي قػػرأ بكسػػر البػػاء ُب )بِيُػػوتَػُهْم(  ٍب

 )اْلبصار( 
 على طوؿ اؼبنفصل ( و ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء )ٍب ضبزة قرأ بكسر الباء ُب )بُِيوتَػُهْم( 

 (ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء )أ بكسر الباء ُب )بُِيوتَػُهْم( ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وقر 
 (ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ) ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر الباء ُب )بُِيوتَػُهْم(

 راء )فاعتِبوا()اؼبومنٌن( ورقق واوا ٍب ورش بضم باء )بُػُيوتَػُهْم( وتقليل) اْلبصار( وأبدؿ نبزة 
 (ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء ) ٍب حفص على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم باء )بُػُيوِتم(
 وضم ىاء )بأيديُهم(( ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء )ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم باء )بُػُيوِتم( 

 والصلة( ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء )بُػُيوتَػُهْم( ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبضم الباء ُب )
واوا والصلة وأبدؿ نبزة ( ىُبْرِبُوفوقرأ بسكوف اػباء وكسر الراء )ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبضم الباء ُب )بُػُيوتَػُهْم( 

 )اؼبومنٌن( 
 واإلمالة ُب )اْلبصار( بُوَف(كسورة )ىُبَرّْ ػباء وتشديد الراء موقرأ بفتح اعلى قصر اؼبنفصل ٍب دوري أبو عمرو 

 واإلمالة ُب )اْلبصار( وقرأ بفتح اػباء وتشديد الراء مكسورة )ىُبَرِبُوَف(ٍب دوري على توسط اؼبنفصل 
 بُوَف(ػباء وتشديد الراء مكسورة )ىُبَرّْ ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن( وقرأ بفتح ا

بَػهُ  َوَلْوَّل  ََ اللَُّه َعَلْيِهُم اْلَجًَلَء َلَعذَّ نْػَيا  مْ َأْف َكَت  ِفي الدُّ
ُهُم اعبَْاَلَء : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر[ ]  : الباقوف[َعَلْيِهُم اعبَْاَلءَ ]َعَلْيِهِم اعبَْاَلَء : أبو عمرو[]َعَليػْ

 (اعبَْاَلءَ  ْيِهمُ َعلَ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )على قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 

 )َعَلْيِهِم اعبَْاَلَء( وتقليل )الدنيا( على قصر اؼبنفصل وكسر اؽباء واؼبيم ٍب أبو عمرو 
ُهُم اعبَْاَلَء(وصال ووقفا ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء واؼبيم   وفتح )الدنيا( )َعَليػْ

 ( واندرج معو ابن عامر وعاصم ْيِهُم اعبَْاَلءَ َعلَ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )على توسط اؼبنفصل   قالوفٍب
 بالصلة و  (ْيِهُم اعبَْاَلءَ َعلَ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
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 اَلَء( والتقليل ُب )الدنيا( )َعَلْيِهِم اعبَْ وكسر اؽباء واؼبيم على توسط اؼبنفصل ٍب دوري أبو عمرو 
ُهُم اعبَْاَلَء( وضم اؽباء واؼبيم على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي    واندرج معو خلف العاشرواإلمالة ُب )الدنيا( )َعَليػْ
 على فتح )الدنيا( ( و ْيِهُم اعبَْاَلءَ َعلَ على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )ٍب ورش 
 ُب )الدنيا(على التقليل ( و ْيِهُم اعبَْاَلءَ َعلَ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ) على طوؿ اؼبنفصلٍب ورش 

ُهُم اعبَْاَلَء(وصال ووقفا وقرأ بضم اؽباء واؼبيم  على طوؿ اؼبنفصل ضبزةٍب   واإلمالة ُب )الدنيا( )َعَليػْ
 (َٖعَذاُب النَّاِر )ِفي اّْلَِخَرِة  مْ َوَلهُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو دوري الكسائي رو أماؿ )النار( ٍب أبو عم

 وتقليل )النار()اآلخرة( وترقيق رائها ( البدؿ ٍٖب ورش مع )
 ( اآْلَِخَرةِ )ُب بالسكت  ضبزةٍب 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة
 قُّوا اللََّه َوَرُسوَلهُ آشَ  مْ َذِلَك بِأَنػَّهُ 
 ج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة واندر  ثم  قالوف 

 (ٗؽّْ اللََّه فَِإفَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب )آَوَمْن ُيشَ 
(آخلف بال غنة ُب )َوَمْن ُيشَ  ثم   قالوف  ؽّْ

 (ُ٘أُصوِلَها فَِبِإْذِف اللَِّه َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن ) ~ئَِمًة َعَلىآِمْن لِيَنٍة َأْو تَػرَْكُتُموَها قَ  مْ َما َقَيْعتُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ْو( اَ  فَ  ُب )لِيَنةِ بالنقل و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش ُب )لِيَنٍة أَْو( وبالتحقيق على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب 
 بالسكت ُب )لِيَنٍة أَْو( و على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 

  قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصلقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍبٍب 
هُ آَأفَ  آَومَ  َُ ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيشَ  مْ َأْوَجْفتُ  آَفمَ  مْ َء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمنػْ  ُء آَعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوََل رَِكاٍب َوَلِكنَّ اللََّه ُيَسلّْ

    واندرج معو أبو عمرو ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف اؼبيم قالوف 
 بالصلة على قصر اؼبنفصل و قالوف  مث

 بالصلة وباإلخفاء )من خيل( على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو جعفر 
 بصلة اؽباء )عليو( على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع و ٍب ابن كثًن 
  واندرج معو دوري أيب عمر وابن ذكواف وعاصم والكسائي وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
القيػاس اإلبػداؿ الػف مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب ( أوجػو ٘وقػف علػى )يشػاء( ب)و سط اؼبنفصػل  على تو ٍب ىشاـ 

 التسهيل مع التوسط والقصر والرـو
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل  ٍب قالوف 
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 واؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 ( أوجو )يشاء( ٍ٘ب خالد على طوؿ اؼبنفصل وب)

 ( أوجو )يشاء(٘و))ركاِب و( نة خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غ ثم
 (َٙواللَُّه َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 بالسكت ُب )شيء( ضبزةٍب  )شيء( طوؿٍب ورش على  )شيء( قالوف ٍب ورش على توسط اللٌن
َكػػْي ََل تَػػاَمى َواْلَمَسػػاِكيِن َوابْػػِن السَّػػِبيِل  اْلُقػػَرى َفِللَّػػِه َوِللرَُّسػػوِؿ َولِػػِذي اْلُقْربَػػى َواْليَ ِمػػْن َأْهػػِل َء اللَّػػُه َعلَػػى َرُسػػوِلِه آَأفَػػ آمػػ

َْغِنيَ بَػْيَن َيُكوَف ُدوَلًة   ِمْنُكْم ِء آاِْ
 َل( أنث )يكوف( خبلف دولةالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : ومع )

 كي َل يكوف دولػةً ]ىشاـ بوجهو الثاين[  : دولةٌ  ] كي َل يكوف  : ىشاـ خبلف عنو وأبو جعفر [ دولةٌ كي َل تكوف ]
 الباقوف[: 

 واندرج معو ابن كثًن ويعقوب (َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلةً )وقرأ بالياء ونصب دولًة قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ( دولةٌ  )كي َل تكوف أبدؿ الياء تاء ورفع دولةٌ  أبو جعفر على قصر اؼبنفصل و ٍب

   (َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلةً )وقرأ بالياء ونصب دولًة  (وأماؿ )القرى( وقلل )القرىبٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل 
 عاصمابن ذكواف و اندرج معو و  (َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلةً )وقرأ بالياء ونصب دولًة ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ُدوَلٌة(  َيُكوفَ َكْي ََل )ورفع دولٌة  بياءٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وقرأ خبلف 
 َتُكوَف ُدوَلٌة( َكْي ََل ) ورفع دولةٌ بدؿ الياء تاء بنفصل وقرأ خبلف ٍب ىشاـ على توسط اؼب

   (َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلةً )وقرأ بالياء ونصب دولًة  وأماؿ )القرى( وقلل )القرىب(ٍب دوري على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو خلف العاشر  (ُدوَلةً َكْي ََل َيُكوَف )وقرأ بالياء ونصب دولًة ٍب الكسائي أماؿ )القرى والقرىب واليتامى( 

 (َكػػْي ََل َيُكػػوَف ُدولَػػةً )وقػػرأ باليػػاء ونصػػب دولػػًة  وعلػػى الفػػتح ُب )القػػرى والقػػرىب واليتػػامى(علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل ٍب ورش 
   (ءِ آْغِنيَ اَْلَ وبالنقل ُب )ِمَن اَْىل(و)

   (َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلةً )بالياء ونصب دولًة وقرأ  ُب )القرى والقرىب واليتامى(على التقليل و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
وبالتحقيق ُب  (َكْي ََل َيُكوَف ُدوَلةً )وقرأ بالياء ونصب دولًة  ُب )القرى والقرىب واليتامى( ؼبنفصل أماؿعلى طوؿ ا ضبزةٍب 
  (ءِ آاْْلَْغِنيَ ( والسكت ُب )ِمْن أَْىلِ )

 َعْنُه فَانْػتَػُهوا  مْ كُ َآتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُ  َوَما نَػَها  آَوم
 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب

 واندرج معو أبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ابن كثًن بالصلة وبصلة اؽباء )َفُخُذوُه(و)َعْنُو( 

 واندرج معو ابن عامر وعاصمعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 بالصلة و ل على توسط اؼبنفصٍب قالوف 
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 أماؽبما )أتاكم(و)وهناكم( واندرج معو خلف العاشرو على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 
 مع الفتح ٍب التوسط مع التقليل ٍب الطوؿ مع الفتح والتقليل )آتاكم( ( قصر البدؿ ٍٗب ورش على طوؿ اؼبنفصل و)

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )هناكم(و)آتاكم(
 (ِٚإفَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب )َواتػَُّقوا اللََّه 

 قالوف
 اللََّه َوَرُسوَلهُ َوِرْضَوانًا َويَػْنُصُروَف يَػْبتَػُغوَف َفْضًًل ِمَن اللَِّه  مْ َوَأْمَواِلهِ  مْ ِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِهِ آِلْلُفَقر 

 ]وُرْضوانا : شعبة [ ] وِرْضوانا : الباقوف[
 ى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع علقالوف 

 قرأ بضم الراء )َوُرْضَوانًا( على توسط اؼبتصل و ٍب شعبة 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على توسط اؼبتصل و ٍب قالوف 

 أماؿ )ديارىم( واندرج معو دوري الكسائي على توسط اؼبتصل و ٍب أبو عمرو 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وقلل )ديارىم(  

 (َوِرْضَوانًا َويَػْنُصُروفَ )خالد على طوؿ اؼبتصل وبغنة  ثم (َوِرْضَوانًا َويَػْنُصُروفَ ) ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة
 (ُٛأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَف )

 قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
يَمػػ  اَر َواَِْ ػػا ُأوتُػػوا  مْ َوََل َيِجػػُدوَف ِفػػي ُصػػُدورِهِ  مْ ُيِحبُّػػوَف َمػػْن َهػػاَجَر ِإلَػػْيهِ  مْ اَف ِمػػْن قَػػػْبِلهِ َوالَّػػِذيَن تَػبَػػػوَُّءوا الػػدَّ َحاَجػػًة ِممَّ

 َخَصاَصةٌ  مْ َوَلْو َكاَف ِبهِ  مْ أَنْػُفِسهِ  ~َويُػْؤثُِروَف َعَلى
 مزة التسهيل واغبذؼ[( البدؿ وغبٖ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقوف[ ]تَػبَػوَُّءوا : وقفا لورش )

 واندرج معو دوري أيب عمرو قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يوثروف( 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )خصاصة( وقفا 

 قرأ بضم اؽباء ُب )إليُهم( و قصر اؼبنفصل  ٍب يعقوب على
وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا ُب )يػوثروف( مػػع ترقيػػق )واَِليبػاف( ٍب ورش علػى طػػوؿ اؼبنفصػل وقصػػر البػػدؿ )أوتوا(و)اإليبػاف( وبالنقػػل 

 الراء فيها 
 ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن

 بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يوثروف(ٍب أبو جعفر بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ( البدؿ التوسط ٍب ورش الطوؿ ُب )اإليباف( ٍٕب ورش )
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 بالسكت ُب )اإليباف( وقرأ بضم اؽباء ُب )إليُهم(   ضبزةٍب 
 (َٜوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَف )

 رش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد ٍب خلف بال غنة ُب )ومن يوؽ(قالوف على توسط اؼبتصل ٍب و 
يَمػاِف َوََل َتْجَعػْل ِفػي قُػُلوبِنَػا ِغػًلِّ ِللَّػِذيَن اْغِفْر لََنا يَػُقوُلوَف رَبػََّنا  مْ ُءوا ِمْن بَػْعِدهِ آَوالَِّذيَن جَ  َِْ ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِا َوَِِ
 (َٓٔرُءوٌؼ رَِحيٌم ) ِإنَّكَ  آَآَمُنوا رَبَّن

 ] رؤؼ : أبو عمرو وشعبة وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] رءوؼ : الباقوف[
 وقصر اؼبنفصل وأثبت واوا بعد اؽبمزة )رءوؼ(على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو يعقوب (لََنا اْغِفرْ )وباإلظهار  وقصر اؼبنفصل وحذؼ الواوا بعد اؽبمزة )رءؼ(ٍب دوري أيب عمرو 
 وأثبت واوا بعد اؽبمزة )رءوؼ(وتوسط اؼبنفصل اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع توسط ٍب قالوف على 

 معو الكسائي اندرج ( و اي حبذؼ الواو قرأ )رؤؼ على القصرتوسط اؼبنفصل و  علىٍب شعبة 
 ( الوجو الثاين للدوري ٍب دوري قرأ )رؤؼ(ٍب أبو عمرو بإدغاـ الراء ُب الالـ )اْغِفْر لََنا

بإدغاـ الراء ُب الالـ )اْغِفْر لََنا( الوجو الثاين  اؼبنفصل توسطالتوسط باؼبنفصل  ٍب دوري على  ٍب دوري قرأ )رؤؼ( وعلى
 و )رؤؼ( على القصر 

وؼ( ٍب ( أوجػو البػدَلت )جاءوا(و)باإليبػاف(و)رءٍٖب قالوف بالصلة ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصػل ٍب ورش مػع )
ابن ذكواف أماؿ )جاءوا( ومد )رؤوؼ( ٍب خلف العاشر أماؿ )جاءوا( وقصر )رؤؼ( ٍب خلف باإلمالة والسكت وقصر 

 )رؤؼ( ٍب خالد بالتحقيق   
ْخػَوانِِهُم الَّػِذيَن َكَفػُروا  َوََل نُِييػُع  مْ لََنْخػُرَجنَّ َمَعُكػ مْ ِمػْن َأْهػِل اْلِكتَػاِب لَػِئْن ُأْخػرِْجتُ أََلْم َتر ِإَلى الَّػِذيَن نَػافَػُقوا يَػُقولُػوَف َِِ

 (َٔٔلَكاِذبُوَف ) مْ َواللَُّه َيْشَهُد ِإنػَّهُ  مْ لَنَػْنُصَرنَّكُ  مْ ُقوتِْلتُ َأَحًدا أََبًدا َوِإْف  مْ ِفيكُ 
ْخَواهِنِِم الَِّذيَن : أبو عمرو ويعقوب[   ] ْخَواهِنُُم الَِّذينَ ]إِلِ  : الباقوف[ْخَواهِنُِم الَِّذينَ إِلِ : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[  ]إِلِ

ْخَواهِنُِم الَِّذينَ بسكوف ميم اعبمع وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب )قالوف   ( واندرج معو ابن عامر وعاصمإِلِ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأَحًدا مْ ِفيكُ )وعلى قصرىا ُب ٍب قالوف بالصلة 

ْخَواهِنُِم الَِّذينَ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب ) (َأَحًدا مْ ِفيكُ )ُب  الصلةعلى توسط بالصلة و ٍب قالوف   (إِلِ
ْخػػػػَواهِنُِم الَّػػػػِذينَ وقػػػػرأ بكسػػػػر اؽبػػػػاء وضػػػػم اؼبػػػػيم ُب ) (َأَحػػػػًدا مْ فِػػػػيكُ )ة ُب صػػػػلعلػػػػى طػػػػوؿ الٍب ورش   ِمػػػػنَ ُب )( وبالنقػػػػل إِلِ

 َِ  (بًَدااَ  ا فَ َأَحدَ )و (مْ ْخرِْجتُ اُ  لَِئنُ (و)ْىلِ َا
ْخَواهِنِِم الَِّذيَن( ومعو يعقوب واؽباء اؼبيم ٍب دوري قرأ بكسر   ُب )إِلِ

ْخػػػػػػَواهِنُُم الَّػػػػػػِذيَن( واؼبػػػػػػيم ُب بضػػػػػػم اؽبػػػػػػاء قػػػػػػرأ ٍب خلػػػػػػف  لَِئْن (و)ِمػػػػػػْن أَْىػػػػػػلِ )وبػػػػػػالتحقيق ُب  (أَبَػػػػػػًدا َوِإفْ ُب )وبػػػػػػال غنػػػػػػة )إِلِ
 (َأَحًدا أَبًَداو) (َأَحًدا مْ ِفيكُ )و(مْ ُأْخرِْجتُ 

ْخَواهِنُُم الَِّذيَن( يم ُب واؼببضم اؽباء قرأ ٍب خالد   خلف العاشر و ومعو الكسائي  (أَبًَدا َوِإفْ ُب )ُب بغنة )إِلِ
ْخَواهِنُُم الَِّذيَن( واؼبيم ُب بضم اؽباء قرأ ٍب خلف   (َأَحًدا أَبًَدا(و)َأَحًدا مْ ِفيكُ و)(مْ لَِئْن ُأْخرِْجتُ (و)ِمْن أَْىلِ ُب )بالسكت و )إِلِ

ْخَواهِنِِم الَِّذيَن( وأدغم النوف بالنوف )الَِّذيَن نَافَػُقوا(اؽباءو ٍب السوسي قرأ بكسر اؼبيم   ُب )إِلِ
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َْدبَاَر ثُمَّ ََل يُػْنَصُروَف ) مْ َولَِئْن َنَصُروهُ  مْ َولَِئْن ُقوتُِلوا ََل يَػْنُصُرونَػهُ  مْ لَِئْن ُأْخرُِجوا ََل َيْخُرُجوَف َمَعهُ   (ٕٔلَيُػَولُّنَّ اِْ
 قالوف بالصلة ٍب خلف السكت على السكت ٍب ٍب ورش قالوف ٍب خلف بالسكت ٍب 

َنْػتُ   ِمَن اللَّهِ  مْ َرْهَبًة ِفي ُصُدورِهِ َأَشدُّ  مْ َِ
  (َأَشدُّ  مْ َْلَنْػتُ ُب )على القصر و قالوف بالصلة  ثم     بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (َأَشدُّ  مْ َْلَنْػتُ ُب ) ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها
  (َأَشدُّ  مْ َْلَنْػتُ ُب )على طوؿ الصلة  ٍب ورش

 (َأَشدُّ  مْ َْلَنْػتُ ُب ) ٍب خلف بالسكت
 (ٖٔقَػْوـٌ ََل يَػْفَقُهوَف )ْم َذِلَك بِأَنػَّهُ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ُدرٍ جُ ِء آُمَحصََّنٍة َأْو ِمْن َورَ قُػًرى َجِميًعا ِإَلَّ ِفي  مْ ََل يُػَقاتُِلوَنكُ 
 سوة أوي ذالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : وكسر )جدار( ضم والفتح اقصروا 

: أماؽبػػا وقفػػا :أبػػو عمػػرو وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر  قُػػػًرى ]: البػػاقوف[ : ابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو[ ] ُجػػُدرٍ  ارٍ ] ِجػػدَ 
 وقللها ورش[

وانػػدرج معػو ابػػن عػػامر  يم والػػداؿ وحػذؼ اْللػػف )ُجػُدر(وقػػرأ بضػػم اعبػبسػػكوف مػيم اعبمػػع وعلػى توسػػط اؼبتصػل قػالوف 
 وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 وأماؽبا بكسر اعبيم وفتح الداؿ بعدىا الف )جدار( ٍب أبو عمرو قرأ 
 وقرأ بضم اعبيم والداؿ وحذؼ اْللف )ُجُدر(ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل 
 وبالنقلوحذؼ اْللف )ُجُدر( وقرأ بضم اعبيم والداؿ ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 

يًعا ِإَلَّ ُب )ٍب خلف بالتحقيق  وقػرأ بضػم اعبػيم والػداؿ وحػذؼ اْللػف )ُجػُدر(  (ءِ آِمػْن َورَ )ُب وبال غنة  (ؿُبَصََّنٍة أَوْ (و)صبَِ
 على طوؿ اؼبتصل
يًعا ِإَلَّ ُب )ٍب خلف بالسكت  يم والداؿ وحذؼ اْللف )ُجُدر( على وقرأ بضم اعب (ءِ آِمْن َورَ )وبال غنة  (ؿُبَصََّنٍة أَوْ (و)صبَِ

 طوؿ اؼبتصل
 واندرج معو أبو جعفر وقرأ بضم اعبيم والداؿ وحذؼ اْللف )ُجُدر(ٍب قالوف بالصلة 

 بكسر اعبيم وفتح الداؿ بعدىا الف )جدار( ٍب ابن كثًن بالصلة وقرأ 
نَػهُ  مْ بَْأُسهُ   َشِديٌد  مْ بَػيػْ
  بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 اندرج معو ابن كثًن و ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )باسهم( 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )باسهم(
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 َشتَّى مْ َجِميًعا َوقُػُلوبُػهُ  مْ َتْحَسبُػهُ 
وضبػػزة ]شػ  : أماؽبػػا ]ربِسػبهم : نػػافع وابػن كثػػًن وأبػػو عمػرو والكسػػائي ويعقػػوب وخلػف العاشػػر [ ] ربَسػػبهم : الباقوف[

 والكسائي وخلف العاشر وقللها أبو عمرو وورش خبلفو[
 أبو عمرو ويعقوب ورش بوجو الفتح و واندرج معو قرأ بكسر السٌن )ربِسبهم( قالوف 
 بالتقليل ُب )ش ( و قرأ بكسر السٌن )ربِسبهم( ٍب ورش 

 أماؽبا ُب )ش ( واندرج معو خلف العاشرو قرأ بكسر السٌن )ربِسبهم( ٍب الكسائي 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًنو قرأ بكسر السٌن )ربِسبهم( ٍب قالوف 

 واندرج معو عاصم بفتح السٌن )ربَسبهم( قرأ ٍب ابن عامر 
يًعا َوقُػُلوبُػهُ ُب )بغنة بفتح السٌن )ربَسبهم( قرأ ٍب خالد   وإمالة )ش (( مْ صبَِ
يًعا َوقُػلُ ُب )بال غنة و بفتح السٌن )ربَسبهم( قرأ ٍب خلف   وإمالة )ش ( ( مْ وبُػهُ صبَِ

 بالصلة و بفتح السٌن )ربَسبهم( قرأ ٍب أبو جعفر 
 (ٗٔقَػْوـٌ ََل يَػْعِقُلوَف ) مْ َذِلَك بِأَنػَّهُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف ٍب قالوف بالصلة 
 َقرِيًبا  مْ َكَمَثِل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ 
 أبو جعفرواندرج معو ابن كثًن و  قالوف ٍب قالوف بالصلة

 (٘ٔ)َعَذاٌب أَلِيٌم  مْ َوَلهُ  مْ َذاُقوا َوبَاَؿ َأْمرِهِ 
 واندرج اعبميع إَل :بسكوف ميم اعبمع قالوف 
  ( واندرج معو ضبزة بوجوَعَذاٌب أَلِيمٌ ُب )بالنقل ٍب ورش 

 ( َعَذاٌب أَلِيمٌ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

ْنَساِف الشَّْييَاِف ِإْذ قَاَؿ َكَمَثِل   (ٙٔاللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن )َأَخاُؼ  ~ِإنّْياْكُفْر فَػَلمَّا َكَفَر قَاَؿ ِإنّْي بَِريٌء ِمْنَك ِلْْلِ
 ] إيَن أخاؼ : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إين~ أخاؼ : الباقوف[

 عمرو وأبو جعفر  أيبدوري معو ابن كثًن و  واندرج وقرأ بفتح الياء ُب )إيَن أخاؼ(قالوف 
 على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر (َأَخاؼُ  ~ِإينّْ ُب )بإسكاف الياء قرأ ٍب ابن عامر 
ْنَسافِ ُب )على التحقيق و  وىو مد منفصل (َأَخاؼُ  ~ِإينّْ ُب )بإسكاف الياء قرأ ٍب خالد   وطوؿ اؼبنفصل  (ِلإْلِ
  (ْنَسافِ ِلاْلِ ُب )وبالنقل  أخاؼ( )إينَ وقرأ بفتح الياء ُب ٍب ورش 

ْنَسافِ ُب )بالسكت و  وىو مد منفصل (َأَخاؼُ  ~ِإينّْ ُب )بإسكاف الياء قرأ  ضبزةٍب   وطوؿ اؼبنفصل (ِلإْلِ
 على قصر اؼبنفصل (َأَخاؼُ  ~ِإينّْ ُب )بإسكاف الياء قرأ  ٍب يعقوب
 ْنَساِف( أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ ِلاْلِ و  أخاؼ(وقرأ بفتح الياء ُب )إيَن  ٍب السوسي
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 أَنػَُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلَدْيِن ِفيَها  آَفَكاَف َعاِقَبتَػُهمَ 
 على قصر اؼبنفصل قالوف 
 أماؿ )النار( على قصر اؼبنفصل و  أبو عمروٍب 

 اؼبنفصل توسط ف على ٍب قالو 
 درج معو دوري الكسائي ُب )النار( وانواإلمالة  اؼبنفصلتوسط على ٍب دوري 
 )النار( على طوؿ اؼبنفصل وفتح ضبزة ثم  قلل )النار( على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 

 (ُٚٔء الظَّاِلِميَن )آَوَذِلَك َجز 
 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبتصلعلى توسط اؼبتصل قالوف 

َمْت ِلَغٍد أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّه َوْلتَػْنظُْر نػَ  آيَ   ْفٌس َما َقدَّ
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل على قصر اؼبنفصل قالوف 

 )آمنوا( واندرج معو ضبزةالبدؿ  وقصرٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 ٍب ورش على توسط البدؿ )آمنوا( وطوؿ البدؿ )آمنوا(

 َواتػَُّقوا اللََّه 
  قالوف

 (ِٛٔإفَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف )
 ُب )خبًن( الوف ٍب ورش برتقيق الراءق

 أَنْػُفَسُهمْ  مْ فَأَْنَساهُ َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه 
 عاصمودوري أيب عمرو وابن عامر و واندرج معو ابن كثًن بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًن (أَنْػُفَسُهمْ  مْ َفأَْنَساىُ ُب )بالصلة على القصر  قالوف ٍب 
  (أَنْػُفَسُهمْ  مْ َفأَْنَساىُ ُب )الصلة توسط على قالوف ٍب 

 )فأنساىم( بفتح و  (أَنْػُفَسُهمْ  مْ َفأَْنَساىُ ُب )على طوؿ الصلة ٍب ورش 
 )فأنساىم( ُب التقليل وب (أَنْػُفَسُهمْ  مْ َفأَْنَساىُ ُب )على طوؿ الصلة  ورشٍب 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر)فأنساىم( ُب واإلمالة  (َسُهمْ أَنْػفُ  مْ َفأَْنَساىُ )على التحقيق  ضبزةٍب 
 )فأنساىم( ُب واإلمالة  (أَنْػُفَسُهمْ  مْ َفأَْنَساىُ )السكت ب لفخٍب 

 ( أوجو اؼبدود ٖمع ) ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف )َكالَِّذيَن َنُسوا(
 (ُٜٔأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَف )

 واندرج معو ضبزةرش على طوؿ اؼبتصل ٍب و على توسط اؼبتصل قالوف 
 َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنَّةِ  ~ََل َيْسَتِوي
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
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 أماؿ )النار( على قصر اؼبنفصل و  أبو عمروٍب 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 

 وقفاأماؿ فقط )اعبنة( و على توسط اؼبنفصل ٍب أبو اغبارث عن الكسائي 
 أماؿ )النار ( فقط و على توسط اؼبنفصل ٍب دوري أبو عمرو 
 أماؿ )النار(و)اعبنة( و على توسط اؼبنفصل ٍب دوري الكسائي 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل )النار(  
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح )النار(  

 (ٕٓئُِزوَف )آَحاُب اْلَجنَِّة ُهُم اْلفَ َأصْ 
 قالوف على توسط اؼبتصل
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 

 على اؼبد والقصر )الفآئزوف( وقفا ل سه ضبزة ٍب 
ًعا ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ   َلْو أَنْػَزْلَنا َهَذا اْلُقْرَآَف َعَلى َجَبٍل َلَرأَيْػَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدّْ

 عبميع إَل واندرج معو اقالوف 
 أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند اػباء )من خشية(  ثم
 اف( رَ )القُ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذفها ابن كثًن قرأ  ثم

 نزلنا( اَ ٍب ورش بالنقل ُب )لَو 
 خلف بالسكت ُب )لْو أنزلنا( ثم

َْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها ِللنَّاِس َلَعلَّهُ   (ٕٔ)يَػتَػَفكَُّروَف  مْ َوتِْلَك اِْ
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب دوري أماؿ )الناس( 

 ٍب ورش بالنقل ُب )اْلمثاؿ( 
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )اْلمثاؿ(

 ِإَلَه ِإَلَّ ُهوَ  ُهَو اللَُّه الَِّذي َّل 
 واندرج معو ضبزة اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط

َِ َوالشََّهاَدِة   َعاِلُم اْلَغْي
 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )الشهادة( وجو واحد

 (ُٕٕهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم )
 قالوف
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ـُ اْلُمْؤِمُن اْلمُ  ُهَو اللَُّه الَِّذي َّل   َهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبػُّْر ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السًََّل
 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 

 )اؼبومن( ورقق راء )اؼبتكِب( وصالواوا  ؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزةٍب ورش على طو 
 وابدؽبا وقفا ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأثبت نبزة )اؼبؤمن(

 (ُٖٕسْبَحاَف اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَف )
 قالوف

 ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوّْرُ  
 قالوف 

 م السوسي الراء بالالـ )اؼبصور لو( ورقق راء )اؼبصور ( ورش وصالوإذا وصلت باآلية التالية أدغ
َْسمَ   ُء اْلُحْسَنىآَلُه اِْ

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 ُب )اغبسىن(  أماؿٍب الكسائي ُب )اغبسىن( ٍب أبو عمرو بالتقليل 

 ُب )اغبسىن( على التقليل  ورشٍب ُب )اغبسىن( على الفتح على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 
 وإمالة )اغبسىن( ُب )اْلظباء( على السكت على طوؿ اؼبتصل و  ضبزةٍب 

 ُب )اغبسىن( واإلمالةُب )اْلظباء( على التحقيق على طوؿ اؼبتصل و ٍب خالد 
َْرِض    ُيَسبُّْح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواِْ

 قالوف 
 ٍب ورش وبالنقل ُب )اْلرض( واندرج معو ضبزة بوجو النقل وقفا 

 على السكت ُب )اْلرض( ضبزةٍب 
 ( َٕٗوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )

 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[
 قالوف بسكوف اؽباء ُب )وْىو( ٍب ورش بضمها )وُىو(

  
 سورة الممتحنة 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
ِمػػَن اْلَحػػقّْ  مْ ءَكُ آَجػػبِػػاْلَمَودَِّة َوقَػػْد َكَفػػُروا ِبَمػػا  مْ َء تُػْلُقػػوَف ِإلَػػْيهِ آَأْولِيَػػ مْ َوَعػػُدوَّكُ  تَػتَِّخػػُذوا َعػػُدوّْي أَيػَُّهػػا الَّػػِذيَن َآَمنُػػوا ََل  آيَػػ

 َء َمْرَضاِتيآغَ ِجَهاًدا ِفي َسِبيِلي َوابْتِ  مْ َخَرْجتُ  مْ ُكْنتُ ِإْف   مْ َأْف تُػْؤِمُنوا بِاللَِّه رَبّْكُ  مْ ُيْخرُِجوَف الرَُّسوَؿ َوِإيَّاكُ 
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 ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [] إليِهم : الباقوف[
 واندرج معو دوري أيب عمرووبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب )تومنوا(
 واندرج معو ابن كثًن  (ِإفْ  مْ َربّْكُ (و)َأفْ  مْ ِإيَّاكُ )وَ (ءَ آأَْولِيَ  مْ َوَعُدوَّكُ ُب )وعلى قصرىا بالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 

 على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب )تومنوا( وبالصلة أبو جعفرٍب 
ُهْم( على قصر اؼبنفصل و ٍب يعقوب   ضم اؽباء ُب )ِإلَيػْ
 واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ وعاصم  وبسكوف ميم اعبمععلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 

 )َمْرَضاٌب( أماؿ و على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 
 واندرج معو خلف العاشر (مْ ءَكُ آجَ ) أماؿو واؼبتصل على توسط اؼبنفصل ٍب ابن ذكواف 

 (ِإفْ  مْ َربّْكُ (و)َأفْ  مْ ِإيَّاكُ )وَ (ءَ آأَْولِيَ  مْ َوَعُدوَّكُ وعلى توسطها ُب )بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
وقصػػر البػػدؿ )آمنػػوا(  (ِإفْ  مْ َربُّْكػػ(و)َأفْ  مْ ِإيَّػػاكُ )وَ (ءَ آأَْولِيَػػ مْ َوَعػػُدوَّكُ ُب )ؼبنفصػػل واؼبتصػػل وطػػوؿ الصػػلة علػػى طػػوؿ اٍب ورش 

 وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب )تومنوا(
وضم اؽباء  (ِإفْ  مْ كُ َربّْ (و)َأفْ  مْ ِإيَّاكُ )وَ (ءَ آأَْولِيَ  مْ َوَعُدوَّكُ ُب )وبالتحقيق  (مْ ءَكُ آجَ )على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وأماؿ  ٍب ضبزة

ُهْم(  ُب )ِإلَيػْ
وضػػم  (ِإفْ  مْ َربُّْكػ(و)َأفْ  مْ ِإيَّػاكُ )وَ (ءَ آأَْولِيَػ مْ َوَعػُدوَّكُ ُب )وبالسػكت  (مْ ءَكُ آَجػ)علػى طػوؿ اؼبنفصػل واؼبتصػل وأمػاؿ ٍب خلػف 

ُهْم(    اؽباء ُب )ِإلَيػْ
)آمنوا( وأبدؿ اؽبمزة واوا  (ِإفْ  مْ َربّْكُ (و)َأفْ  مْ إِيَّاكُ )وَ (ءَ آيَ أَْولِ  مْ َوَعُدوَّكُ ُب )على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وطوؿ الصلة ٍب ورش 

 ُب )آمنوا(ٍب الطوؿ  )آمنوا( البدؿ توسط مع ُب )تومنوا( 
 َأْعَلْنُتْم  آَومَ  مْ َأْخَفْيتُ  آبِاْلَمَودَِّة َوأَنَا َأْعَلُم ِبمَ  مْ ُتِسرُّوَف ِإلَْيهِ 

 الجبتى واػبلف ُب الكسر ألوصل مع ضم نبزة وفتح الشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب ا
 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افتح 

]وأنآ أعلم : نافع وأبو جعفر باْللف وكل من راوييو على أصلو باؼبد [ ] وأنػْا أعلػم : البػاقوف[]إليُهم :ضبػزة ويعقػوب[] 
 إليِهم : الباقوف[

 ُب )وأنا أعلم( اؼبنفصل توسط قالوف على  ثم   على قصر اؼبنفصلو ُب )وأنا(  اْللفقرأ بإثبات قالوف 
  اؼبنفصل  توسطدوري على  ثم  وعلى قصر اؼبنفصل ٍب دوري )وأنْا أعلم ( بدوف ألف وصال 

 باإلدغاـ اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَا( على قصر اؼبنفصل و ٍب السوسي 
 واندرج معو أبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و و  اْللف ُب )وأنا(قرأ بإثبات ٍب قالوف 

 الصلة وبعلى توسط اؼبنفصل  قالوفٍب 
 الصلة وب على قصر اؼبنفصلٍب ابن كثًن حبذؼ اْللف وصال ُب )وأنْا أعلم( 
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 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
ُهْم( ضم اؽباء ُب )إِ على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ضبزة   لَيػْ

ُهْم( وقصر اؼبنفصل   ٍب يعقوب ضم اؽباء ُب )ِإلَيػْ
 اْللف مشبعا  ُب )وأنا( ورقق راء )تسروف( بإثباتٍب ورش قرأ 

 (َٔء السَِّبيِل )آفَػَقْد َضلَّ َسوَ  مْ َوَمْن يَػْفَعْلُه ِمْنكُ 
 ْد ضل : الباقوف[] فقضِّل : ورش وأبو عمرو وابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العاشر باإلدغاـ [] فق

 واندرج معو عاصم ويعقوبباإلظهار للداؿ عند الضاد )فقد ضل( وعلى توسط اؼبتصل قالوف 
 معو خالد اندرج و لَّ( أدغم الداؿ بالضاد )فَػَقضَّ على طوؿ اؼبتصل و  ورش ٍب

 العاشر وتوسط اؼبتصل واندرج معو الشامي والكسائي وخلف لَّ(أدغم الداؿ بالضاد )فَػَقضَّ و ٍب أبو عمرو 
  بالصلة واندرج معو أبو جعفرباإلظهار للداؿ عند الضاد )فقد ضل( وعلى توسط اؼبتصل ٍب قالوف 

ٍب ُب )يَػْفَعْلُو( مع صلة اؽباء وبالصلة ؼبيم اعبمع باإلظهار للداؿ عند الضاد )فقد ضل( وعلى توسط اؼبتصل ٍب ابن كثًن 
 لَّ(أدغم الداؿ بالضاد )فَػَقضَّ و ( يَػْفَعْلوُ َمْن ُب )بال غنة على طوؿ اؼبتصل و خلف 

 (ٕبِالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَف ) مْ َوأَْلِسَنتَػهُ  مْ أَْيِديَػهُ  مْ ِإلَْيكُ  آًء َويَػْبُسُيو آَأْعدَ  مْ َلكُ َيُكونُوا  مْ ِإْف يَػثْػَقُفوكُ 
 واندرج معو أبو عمروعلى قصر اؼبنفصل وعلى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 يعقوب على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب )أيِديُهم(ٍب 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشراؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 

 على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل ٍب خالد 
 (مْ أَْيِديَػهُ  مْ ِإلَْيكُ )وَ (ءً آأَْعدَ  مْ َلكُ )على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وطوؿ الصلة ُب ٍب ورش 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (مْ أَْيِديَػهُ  مْ ِإلَْيكُ )وَ (ءً آأَْعدَ  مْ َلكُ )ُب وعلى قصرىا بالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 

  (مْ أَْيِديَػهُ  مْ ِإلَْيكُ )وَ (ءً آأَْعدَ  مْ َلكُ )اؼبنفصل وبالصلة وعلى توسطها ُب  توسطعلى قالوف ٍب 
ًء آأَْعػدَ ) (ومْ ِإْف يَػثْػَقُفػوكُ )ُب بػال غنػة  (مْ أَيْػِديَػهُ  مْ ِإلَْيكُ )وَ (ءً آأَْعدَ  مْ َلكُ )لتحقيق ُب على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وباٍب خلف 
  (آَويَػْبُسُطو 
ًء آأَْعػدَ )(ومْ ِإْف يَػثْػَقُفػوكُ )ُب  وبػال غنػة (مْ أَْيِديَػهُ  مْ ِإلَْيكُ )وَ (ءً آأَْعدَ  مْ َلكُ )ُب  بالسكتعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و ٍب خلف 
 (آو َويَػْبُسطُ 

َفَعكُ َلْن   َأْوََلدُُكْم  َوَّل  مْ َأْرَحاُمكُ  مْ تَػنػْ
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
وبسػكوف مػيم اعبمػع وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو وابػن عػامر وعاصػم والكسػائي وخلػف اؼبنفصػل توسط على  قالوفٍب 

 العاشر
َفَعكُ ُب )تحقيق بالعلى طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب    (مْ أَْرَحاُمكُ  مْ تَػنػْ
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َفَعكُ ُب )على القصر و ٍب قالوف بالصلة   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (مْ أَْرَحاُمكُ  مْ تَػنػْ
َفَعكُ ُب )توسط قالوف بالصلة وعلى الٍب    (مْ أَْرَحاُمكُ  مْ تَػنػْ

َفَعكُ ُب )وبالتحقيق ٍب خلف بال غنة    (مْ أَْرَحاُمكُ  مْ تَػنػْ
َفَعكُ ُب ) لسكتٍب خلف با  (مْ أَْرَحاُمكُ  مْ تَػنػْ

َنُكْم   يَػْوـَ اْلِقَياَمِة يَػْفِصُل بَػيػْ
 مالكافيو  شوى والثقل ثص وصاده بكسر نالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : و)يفصل( فتح الضم 

 ضبػػزةل : ويعقػػوب[] يُػَفصّْػػ[]يَػْفِصػػل: عاصػػم ل : ابػػن عػػامر  وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر [] يُػَفصَّػػ]يُػْفَصػػُل : نػػافع وابػػن كثػػًن
 [وخلف العاشر الكسائيو 

 ومعو ابن كثًن وأبو عمرو وورش وأبو جعفر )يُػْفَصُل( وخففها وفتح الصاد وسكن الفاء قالوف قرأ بضم الياء 
 صَُّل( )يُػفَ وتشديد الصاد مفتوحة وفتح الفاء ٍب ابن عامر قرأ بضم الياء 

 ندرج معو يعقوب )يَػْفِصُل( واوخففها  فتح الياء وسكن الفاء وكسر الصادٍب عاصم 
 وخلف العاشر الكسائيمعو اندرج وتشديد الصاد مكسورة و وفتح الفاء صُّْل( بضم الياء ٍب ضبزة قرأ )يُػفَ 

 (َٖواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر )
 قالوف

 ورقق راء )بصًن( ورش وصال
َوِممَّػا تَػْعبُػُدوَف ِمػْن ُدوِف  مْ ِمػْنكُ  ؤاْ بُػػَرَآءُ ِإنَّػا  مْ ِإْذ قَػاُلوا ِلَقػْوِمهِ  ~يَم َوالَِّذيَن َمَعػهُ ِإبْػَراهِ  ~ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي مْ َلكُ َقْد َكاَنْت 

ػػَنُكُم اْلَعػػَداَوُة َواْلبَػْغَضػػ مْ اللَّػػِه َكَفْرنَػػا ِبُكػػ نَػنَػػا َوبَػيػْ َبِيػػِه ِإَلَّ قَػػػْوَؿ إِ  ~ُء أَبَػػًدا َحتَّػػى تُػْؤِمنُػػوا بِاللَّػػِه َوْحػػَد ُ آَوبَػػَدا بَػيػْ بْػػػَراِهيَم ِِ
َْستَػْغِفَرفَّ َلَك   َأْمِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيءٍ  آَومَ َِ

 ح وصبَّالَلثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءوُب نص  فيهاالشاطبية ُب البقرة : و 
 حرؼ تنزَل  وربت الرعدأخًنا     براءةحرفا  اْلنعاـومع آخر             
 ُمنَػزََّل  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما ُب  النحلو  ميمر وُب             
 ويرِوي ُب امتحانو اْلوََّل واؿ  حديد لذارياتوُب ا الشورىو  النجموُب            
 . ىهنا َلبن ذكوافووجهاف فيو           

ء أبػد : أبػدؽبا واوا ؿبضػة إبػراىيم : البػاقوف[ ] البغضػآُب إبراىاـ : ىشاـ [ ] ُب ] أسوة : عاصم [ ] إسوة : الباقوف[] 
 مفتوحة : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[] البغضآء أبدا : بالتحقيق : الباقوف[

واندرج معو دوري أيب عمرو  وبإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا )البغضاء وبدا(على قصر اؼبنفصل )إسوة( بكسر اؽبمزة قالوف قرأ 
 ورويس

وأبػػدؿ اؽبمػػزة واوا  مػػزة الثانيػػة واوا )البغضػػاء وبػػدا(وبإبػػداؿ اؽب علػػى قصػػر اؼبنفصػػل)إسػػوة(  بكسػػر اؽبمػػزةٍب السوسػػي قػػرأ 
 )تومنوا( 
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 وبإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا )البغضاء وبدا( اؼبنفصل توسط على و )إسوة( بكسر اؽبمزة قرأ ٍب قالوف 
 اؽبمزتٌن )البغضاء أبدا( حقق اؼبنفصل واؼبتصل و توسط على و )إسوة( بكسر اؽبمزة ٍب ابن ذكواف قرأ 

 حقق اؽبمزتٌن )البغضاء أبدا(اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل و  قصرعلى و )إسوة( بكسر اؽبمزة قرأ  ٍب روح
بإبػداؿ وقػرأ اْلوىل  )البغضػاء أبػدا(وحقػق اؽبمػزتٌن ُب اؼبنفصػل واؼبتصػل توسػط علػى و )إسػوة( بكسػر اؽبمػزة ٍب ىشاـ قرأ 
مػػػع  (شػػػيّ )و (شػػػيأوجػػػو )(ٗوالثانيػػػة )ِإَلَّ قَػػػػْوَؿ ِإبْػػػػرَاِىيَم ِْلَبِيػػػِو ( باليػػػاء  ووقػػػف )إبراىػػػاـ(   فقػػػط )حسػػػنة ُباليػػػاء ألفػػػا 

 اإلسكاف والرـو
وحقق اؽبمػزتٌن  (ِإنَّا مْ ِلَقْوِمهِ و) (ْسَوةٌ إِ  مْ َلكُ ُب )بالتحقيق اؼبنفصل واؼبتصل و  وؿطعلى و )إسوة( بكسر اؽبمزة قرأ  ضبزةٍب 
 مع اإلسكاف والرـو  (شيّ )و (شي)( أوجو ٗ)وقف و  )البغضاء أبدا(ُب 

 )البغضاء أبدا(وحقق اؽبمزتٌن ُب  على توسط اؼبنفصل واؼبتصل ٍب عاصم بضم نبزة ) ُأسوة (
ُب وعلى قصرىا بالصلة و  وبإبداؿ اؽبمزة الثانية واوا )البغضاء وبدا(على قصر اؼبنفصل )إسوة( بكسر اؽبمزة ٍب قالوف قرأ 

  (ِإنَّا مْ هِ ِلَقْومِ و) (ْسَوةٌ إِ  مْ َلكُ )
 (ْسػػَوةٌ إِ  مْ َلُكػػُب )وعلػػى قصػػرىا بالصػػلة و )إسػػوة( وبإبػػداؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واوا )البغضػػاء وبدا(بكسػػر اؽبمػػزة ٍب ابػػن كثػػًن قػػرأ 

 وتوسط اؼبتصلوعلى قصر اؼبنفصل مع صلة )ْلبيو(  (ِإنَّا مْ ِلَقْوِمهِ و)
 (ْسػَوةٌ إِ  مْ َلُكػُب )وعلػى قصػرىا بالصػلة و  واوا )البغضػاء وبػدا( )إسوة( وبإبداؿ اؽبمػزة الثانيػةبكسر اؽبمزة ٍب أبو جعفر قرأ 

 توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )تومنوا( قصر اؼبنفصل و على و  (ِإنَّا مْ ِلَقْوِمهِ و)
 (ِإنَّا مْ ِلَقْوِمهِ و) (ْسَوةٌ إِ  مْ َلكُ ُب )الصلة توسط وبالصلة وعلى  على توسط اؼبنفصل واؼبتصلٍب قالوف 

ورقػق  (ِإنَّػا مْ ِلَقػْوِمهِ و) (ْسػَوةٌ إِ  مْ َلُكػُب )علػى طػوؿ الصػلة اؼبنفصل واؼبتصػل و  وؿطعلى و )إسوة( كسر اؽبمزة بٍب ورش قرأ 
اللػػػٌن اؽبمػػػزة واوا )تومنػػػوا( علػػػى توسػػػط  بػػػدا( وابػػػدؿوَ  وأبػػػدؿ اؽبمػػػزة الثانيػػػة واوا مفتوحػػػة )البغضػػػاءُ ( َْلَْسػػػتَػْغِفَرفَّ لَػػػكَ راء )

 ٍب الطوؿ )شيء( 
وحقػػػق  (ِإنَّػػػا مْ ِلَقػػػْوِمهِ و) )لكػػػْم إسػػػوة(ُب بالسػػػكت اؼبنفصػػػل واؼبتصػػػل و  وؿطػػػعلػػػى و )إسػػػوة( كسػػػر اؽبمػػػزة بٍب خلػػػف قػػػرأ 
 مع اإلسكاف والرـو  (شيّ )و (شي)( أوجو ٗ)وقف و  )البغضاء أبدا(اؽبمزتٌن ُب 

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر ) ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَػبػْ  (ٗرَبػََّنا َعَلْيَك تَػوَكَّ
 قالوف
 ورقق ورش الراء )اؼبصًن( وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالراء )اؼبصًن ربنا(إذا  -
َنًة ِللَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَبػََّنا    رَبػََّنا ََل َتْجَعْلَنا ِفتػْ

 خبلف عن الدوري قالوف ٍب أبو عمرو بإدغاـ الراء بالالـ )َواْغِفْر لََنا(
 (٘يُز اْلَحِكيُم )ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِ 

 قالوف
 ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّه َواْليَػْوـَ اّْلَِخَر  مْ ِفيهِ  مْ َلَقْد َكاَف َلكُ  

 ] أسوة : عاصم [ ] إسوة : الباقوف[] فيُهم : يعقوب [] فيِهم : الباقوف[
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 كسائي وخلف العاشروابن عامر والعمرو  أبوواندرج معو )إسوة( بكسر اؽبمزة قالوف قرأ 
 بالنقل والسكت ووقف على )اآلخر(  )لكْم إسوة(ُب  لتحقيقباو )إسوة( بكسر اؽبمزة قرأ  ضبزةٍب 

  ٍب عاصم بضم نبزة ) ُأسوة (
  خر( والنقل فيو( البدؿ )اآلٖمع ) (ْسَوةٌ إِ  مْ َلكُ ُب )على طوؿ الصلة و )إسوة( بكسر اؽبمزة ٍب ورش قرأ 
 )لكْم إسوة(ُب بالسكت و بالنقل والسكت ووقف على )اآلخر( )إسوة( بكسر اؽبمزة قرأ  ٍب خلف

 قرأ بضم اؽباء ُب )فيُهم(و )إسوة( بكسر اؽبمزة ٍب يعقوب قرأ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (ْسَوةٌ إِ  مْ َلكُ ُب )وعلى قصرىا بالصلة و )إسوة( بكسر اؽبمزة قرأ ٍب قالوف 

  (ْسَوةٌ إِ  مْ َلكُ ُب ) توسطهاوعلى لصلة باو )إسوة( بكسر اؽبمزة ٍب قالوف قرأ 
 ( ٙفَِإفَّ اللََّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد )َوَمْن يَػتَػَوؿَّ 

 (َوَمْن يَػتَػَوؿَّ )ُب  خلف بال غنة ثم السوسي بإدغاـ اؽباء باؽباء )اللََّو ُىَو ( ثمقالوف 
َنكُ َأْف َيْجَعَل َعَسى اللَُّه  هُ  مْ يْػتُ َوبَػْيَن الَِّذيَن َعادَ  مْ بَػيػْ  َمَودَّةً  مْ ِمنػْ

 )مودة( وقفا  ماؿأ ٍب الكسائيبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (َأْف هَبَْعلَ )ُب  ٍب خلف بال غنةواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 َواللَُّه َقِديٌر 
 قالوف

 رقق الراء وصال )قدير(
 (َٚواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم )

 قالوف
َهاُكُم  يِن َوَلْم ُيْخرُِجوكُ  مْ اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُػَقاتُِلوكُ ََل يَػنػْ  ِإلَْيِهْم  آَوتُػْقِسُيو  مْ َأْف تَػبَػرُّوهُ  مْ ِمْن ِديَارِكُ  مْ ِفي الدّْ

 ]أْف تَّولوىم : البزي وصال[] إليُهم : ضبزة ويعقوب [] إليِهم : الباقوف[ 
 على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمعقالوف 

 بضم اؽباء ُب )إليُهم(  ٍب يعقوب
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وبسكوف ميم اعبمعٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 على طوؿ اؼبنفصلو  كم(وتقليل )دياِر َأْف(  مْ وطوؿ الصلة ُب )ِديَارِكُ فتح )ينهاكم ٍب ورش 
 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ )دياركم(

 اركم( ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )دي
 أبو جعفرابن كثًن و واندرج معو َأْف(  مْ ُب )ِديَارِكُ وعلى قصرىا بالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 َأْف(  مْ توسط الصلة ُب )ِديَارِكُ على بالصلة و على توسط اؼبنفصل و ٍب قالوف 

 لى طوؿ اؼبنفصلعو  كم(وتقليل )دياِر َأْف(  مْ اكم( وطوؿ الصلة ُب )ِديَارِكُ هٍب ورش بالتقليل ُب )ين
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 َأْف( وضم ىاء )إليُهم(  مْ ٍب ضبزة باإلمالة ُب )ينهاكم( وبالتحقيق ُب )ِديَارِكُ 
 َأْف( واإلمالة ُب )ينهاكم( وضم ىاء )إليُهم( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِديَارِكُ 

 واندرج معو خلف العاشرٍب أبو اغبرث عن الكسائي أماؿ )ينهاكم( على توسط اؼبنفصل 
 سائي أماؿ )ينهاكم (و)دياركم(ٍب دوري الك

َُّ اْلُمْقِسِييَن )  (ِٛإفَّ اللََّه ُيِح
 قالوف

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَػُلوكُ  يِن َوَأْخَرُجوكُ  مْ ِإنََّما يَػنػْ  َأْف تَػَولَّْوُهْم  مْ ِإْخَراِجكُ  ~َوظَاَهُروا َعَلى مْ ِمْن ِديَارِكُ  مْ ِفي الدّْ
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘ي عشرة أبيات البيت رقم الشاطبية ُب البقرة :للبز 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
 وُب آؿ عمراف لو َل تفرقوا      واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال

 وعند العقود التاء ُب َل تعاونوا    ويروى ثالثا ُب تلقف مثال
  ٕٔ٘-ٚٓ٘أبيات  (ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 ]أف تّػَولَّْوىم : البزي وصال [ ] أف تَػَولَّوىم : الباقوف[
 يعقوبواندرج معو  وبسكوف ميم اعبمعقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم وف ميم اعبمعوبسكٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 وطوؿ الصلة ُب )إخراجكم أف( وترقيق راء )إخراجكم( وعلى طوؿ اؼبنفصل قلل )دياركم( و  فتح )ينهاكم(ٍب ورش 

 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ )دياركم( 
 على توسط اؼبنفصل وأماؿ )دياركم( أيب عمرو ٍب دوري 
 واندرج معو قنبل وأبو جعفرَأْف(  مْ الصلة ُب )ِإْخرَاِجكُ على قصر اؼبنفصل و  بالصلة على قصرٍب قالوف 

وصال واتفقوا  قرأ بالتاء اؼبشددة )أف تّػَولَّْوىم(و َأْف(  مْ الصلة ُب )ِإْخرَاِجكُ على قصر ٍب البزي بالصلة على قصر اؼبنفصل و 
 على زبفيفها )للتاء( ابتداءً 

 َأْف(   مْ وتوسط الصلة ُب )ِإْخرَاِجكُ  ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط اؼبنفصل
 َأْف( وترقيق الراء ُب )إخراجكم(  مْ ٍب ورش على التقليل ُب )ينهاكم(و)دياركم( وعلى طوؿ الصلة ُب )ِإْخرَاِجكُ 
 َأْف(  مْ ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  أماؿ )ينهاكم( ٍب خلف بالسكت ُب )ِإْخرَاِجكُ 

 ج معو خلف العاشر  واندر  ٍب أبو اغبارث أماؿ )ينهاكم(
 ٍب دوري الكسائي أماؿ )ينهاكم(و)دياركم(

 (ٜفَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَف ) مْ َوَمْن يَػتَػَولَّهُ 
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 واندرج معو الباقوف إَل  وبسكوف ميم اعبمععلى توسط اؼبتصل قالوف 
 واندرج معو خالدعلى طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 و ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبتصل واندرج مع
 (مْ بال غنة ُب )َوَمْن يَػتَػَوؽبَُّ و على طوؿ اؼبتصل ٍب خلف 

 فَاْمَتِحُنوُهنَّ ءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا جَ  ايَ 
 واندرج معو أىل القصر إَلعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل قالوف 
 ْو(فَاْمَتِحُنوُىنَّ )ووقف ّٔاء السكت على  توسط اؼبتصلعلى قصر اؼبنفصل و يعقوب 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنات( واندرج معو أبو جعفر 
 واندرج معو أىل التوسط إَلٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 خلف العاشر  ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ )جاءكم( واندرج معو 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنات( وقصر البدؿ )آمنوا( وترقيق الراء ُب )مهاجرات(

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )جاءكم( 
قيػق الػراء وتر ُب )آمنػوا( التوسػط والطػوؿ : ( البػدؿ ٕ) ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنات( مػع

 ُب )مهاجرات(
 بِِإيَمانِِهنَّ اللَُّه َأْعَلُم 

 واندرج اعبميع إَلقالوف 
 التوسط والطوؿ ُب البدؿ )بإيباهنن( ( البدؿ ٍٕب ورش مع )

  الوجو الثاين بالتسهيل )بإيباهنن( ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم بِِإيبَاهِنِنَّ( ضبزةٍب 
 ْو(يبَاهِنِنَّ بِإِ )ٍب يعقوب وقف باؽباء 

 فَِإْف َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفًَل تَػْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر 
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 ٍب دوري بإمالة )الكفار( واندرج معو دوري الكسائي 
 من )مومنات( وبتقليل )الكفار( واوا ٍب ورش وأبدؿ اؽبمزة 

 مزة من )مومنات( ٍب السوسي أماؿ )الكفار( وأبدؿ اؽب
 ٍب أبو جعفر فتح )الكفار( وأبدؿ اؽبمزة من )مومنات(

 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالالـ )الكفار َل ىن( -
 َلُهنَّ َيِحلُّوَف  مْ َوََل هُ  مْ ََل ُهنَّ ِحلّّ َلهُ 

 معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة واندرج  ثم ْو(ؽَبُنَّ )يعقوب وقف ّٔاء السكت على  ثمقالوف 
 أَنْػَفُقوا  آمَ  مْ َوَآُتوهُ 
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 وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل القصر إَلقالوف على قصر اؼبنفصل 
 وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل التوسطٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )وآتوىم( واندرج معو ضبزة  
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرة على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصل

 الطوؿو التوسط )وآتوىم( ( البدؿ ٍٕب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل مع )
 ُأُجوَرُهنَّ َآتَػْيُتُموُهنَّ  آَأْف تَػْنِكُحوُهنَّ ِإذَ  مْ َوََل ُجَناَح َعَلْيكُ 

 واندرج أىل القصر إَل عبمعوبسكوف ميم اعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
  ْو(ُأُجوَرُىنَّ )وقف ّٔاء السكت على  على قصر اؼبنفصلٍب يعقوب 

 واندرج أىل التوسط  وبسكوف ميم اعبمعٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 على طوؿ اؼبنفصل و  َأْف( مْ ُب )َعَلْيكُ  تحقيقبالٍب ضبزة 

 درج معو ابن كثًن وأبو جعفروان َأْف( مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )َعَلْيكُ 
 َأْف(  مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )َعَلْيكُ 

 ( قصر وتوسط وطوؿَآتَػْيُتُموُىنَّ ) ( البدؿٖمع ) َأْف( مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )َعَلْيكُ 
 َأْف( مْ وبالسكت ُب )َعَلْيكُ ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل 
 أَنْػَفُقوا  آَوْلَيْسأَُلوا م مْ أَنْػَفْقتُ  آَواْسأَُلوا مَ َوََل ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر 

 ال حالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : وُب )سبسكوا( ثقل 
ػػػُكوا : أبػػػو عمػػػرو ويعقػػػوب [ ] سُبِْسػػػكوا : البػػػاقوف[] وسػػػلوا : ابػػػن كثػػػًن والكسػػػائي وخلػػػف العاشػػػر [ ]واسػػػألوا :  ] سُبَسّْ

 الباقوف[
 فصل وبسكوف ميم اعبمععلى قصر اؼبنقالوف 

 واندرج معو أبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 
 واندرج معو ابن عامر وعاصماؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع توسط على ٍب قالوف 
 بالصلة اؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 
 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةٍب ورش 

 مع الصلة على قصر اؼبنفصل )وسلوا ما( وحذؼ اؽبمزة  نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلوٍب ابن كثًن 
  على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر)وسلوا ما( نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذؼ اؽبمزة ٍب الكسائي 
 واندرج معو يعقوب وعلى قصر اؼبنفصل  (سّْكوا)سبَُ بفتح اؼبيم وتشديد السٌن مكسورة قرأ ٍب أبو عمرو 
 وعلى توسط اؼبنفصل (سّْكوا)سبَُ بفتح اؼبيم وتشديد السٌن مكسورة رأ قٍب دوري 

 ُحْكُم اللَّهِ  مْ َذِلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوف ثمقالوف 
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َنُكمْ   َيْحُكُم بَػيػْ
َنُكْم( ثمقالوف   السوسي باإلدغاـ للميم بالباء ُب )وَبُْكُم بَػيػْ

 (َٓٔواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم )
 الوفق

 أَنْػَفُقوا  آِمْثَل مَ  مْ َفَآُتوا الَِّذيَن َذَهَبْت َأْزَواُجهُ  مْ ِإَلى اْلُكفَّاِر فَػَعاقَػْبتُ  مْ ِمْن َأْزَواِجكُ َشْيٌء  مْ َوِإْف فَاَتكُ 
 واندرج معو يعقوب وعلى قصر اؼبنفصلبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 وأبو اغبارث وخلف العاشر بن عامر وعاصماؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ا توسطعلى  قالوفٍب 

  على طوؿ اؼبنفصل (مْ َذَىَبْت أَْزَواُجهُ (و)ِإىَل  مْ أَْزَواِجكُ و) (مْ ِمْن أَْزَواِجكُ و)(َشْيءٌ ُب )ٍب خالد على التحقيق 
 أماؿ )الكفار( على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو عمرو 

 الكسائيواندرج معو دوري أماؿ )الكفار( اؼبنفصل و توسط دوري على  ٍب
ل وقل (مْ ْزَواُجهُ اَ  َذَىَبتَ و) (مْ ْزَواِجكُ اَ  ِمنَ )وبالنقل ُب  )فآتوا( قصر البدؿ وعليو)شيء( ( أوجو )توسط اللٌن ٍٗب ورش )
 وعلى طوؿ اؼبنفصل  (ِإىَل  مْ أَْزَواِجكُ )وعلى طوؿ الصلة ُب )الكفار( 

 )فآتوا( البدؿ توسطوعليو  )شيء( توسط ٍب
 )فآتوا( البدؿ وؿطوعليو  )شيء( ٍب توسط
 )فآتوا( البدؿ طوؿوعليو  )شيء( ٍب طوؿ

 على طوؿ اؼبنفصل  (مْ َذَىَبْت أَْزَواُجهُ (و)ِإىَل  مْ أَْزَواِجكُ و) (مْ ِمْن أَْزَواِجكُ )ُب على التحقيق  (َشْيءٌ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 على طوؿ اؼبنفصل  (مْ َذَىَبْت أَْزَواُجهُ (و)ِإىَل  مْ أَْزَواِجكُ و) (مْ ِمْن أَْزَواِجكُ )ُب على السكت  (َشْيءٌ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 اؼبنفصل توسطعلى  قالوف بالصلةٍب 
 (ِٔٔبِه ُمْؤِمُنوَف ) مْ أَنْػتُ  ~َواتػَُّقوا اللََّه الَِّذي

 ى قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنوف( ٍب السوسي علوبسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثًن بالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 

 بو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وابدؿ اؽبمزة واوا ُب )مومنوف( أٍب 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف وبسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 

 اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )مومنوف( واندرج معو ضبزة وقفا ٍب ورش على طوؿ 
َيْسػػػرِْقَن َوََل يَػػػػْزنِيَن َوََل يَػْقػػػتُػْلَن َشػػػْيًئا َوََل َأْف ََل ُيْشػػػرِْكَن بِاللَّػػػِه  ~َءَؾ اْلُمْؤِمنَػػػاُت يُػَباِيْعنَػػػَك َعلَػػػىآأَيػَُّهػػػا النَّبِػػػيُّ ِإَذا َجػػػ آيَػػػ

 َوَأْرُجِلِهنَّ َوََل يَػْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍؼ فَػَباِيْعُهنَّ َواْستَػْغِفْر َلُهنَّ اللَّهَ أَْيِديِهنَّ بَػْيَن بِبُػْهَتاٍف يَػْفَترِيَنُه َن َأْوََلَدُهنَّ َوََل يَْأتِي
علػػى )وجهػاف( وتوسػػط اؼبتصػل و  بإبػداؿ اؽبمػػزة الثانيػة واواللهمػزة الثانيػػة و قػرأ بإثبػػات نبػزة )النػػيبء إذا(  بالتسػهيل قػالوف 

 قصر اؼبنفصل
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 واندرج معو دوري أيب عمرو بوجو اإلظهار على قصر اؼبنفصل قرأ حبذؼ اؽبمزة )النيب( ٍب ابن كثًن 
 الوجو الثاين بإدغاـ الراء بالالـ )واستغفر ؽبن(و نبزة )النيب( حبذؼ و  على قصر اؼبنفصلعمرو  أيبدوري ٍب 

 ووقف على أمثاؽبا ّٔاء السكت (نَّ أَْيِديهُ )وضم ىاء  نبزة )النيب(حبذؼ و  ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل
 أبػػدؿ اؽبمػػزة واوا )اؼبومنػػات(و بإدغػػاـ الػػراء بػػالالـ )واسػػتغفر ؽبػػن( و نبػػزة )النػػيب( حبػػذؼ و  علػػى قصػػر اؼبنفصػػلٍب السوسػػي 

 وألفا ُب )ياتٌن( 
وألفػا ُب  ا )اؼبومنػات(أبػدؿ اؽبمػزة واو و )واسػتغفر ؽبػن(  وباإلظهػارنبػزة )النػيب( حبػذؼ و  علػى قصػر اؼبنفصػلأبو جعفر  ٍب

   )ياتٌن( 
 )وجهاف(  بإبداؿ الثانية واواللهمزة الثانية و قرأ بإثبات نبزة )النيبء إذا(  بالتسهيل اؼبنفصل و ٍب قالوف على توسط 

وانػدرج معػو ىشػاـ وعاصػم  اإلظهػار ُب )واسػتغفر ؽبػن(وعلػى قرأ حبذؼ اؽبمزة )النػيب( و على توسط اؼبنفصل ٍب الدوري 
   والكسائي
 باإلدغاـ الراء بالالـ )واستغفر ؽبن(  وقرأ حبذؼ اؽبمزة )النيب( و على توسط اؼبنفصل ٍب الدوري 

 ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل  وأماؿ )جآءؾ( واندرج معو خلف العاشر 
مػػع وجهػػٌن شػػيئا ُب ( )وجهػػاف بإبػػداؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واواللهمػػزة الثانيػػة و قػػرأ بإثبػػات نبػػزة )النػػيبء إذا(  بالتسػػهيل ٍب ورش 

أبدؿ اؽبمزة واوا )أي على التسهيل توسط وطوؿ )شيئا( وعلى اإلبداؿ واوا توسط وطوؿ )شيئا( و اللٌن التوسط والطوؿ 
 وألفا ُب )ياتٌن(  )اؼبومنات(
 (يَنوُ بِبُػْهَتاٍف يَػْفرتَِ (و)َشْيًئا َوََل )ُب وبال غنة  أماؿ )جاءؾ( بالسكت ُب )شيئا(على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
 (بِبُػْهَتاٍف يَػْفرَتِيَنوُ (و)َشْيًئا َوََل )ُب غنة وب وبالسكت ُب )شيئا( على طوؿ اؼبنفصلٍب خالد 
   (بِبُػْهَتاٍف يَػْفرَتِيَنوُ (و)َشْيًئا َوََل )ُب غنة وببالتحقيق ُب )شيئا( و  على طوؿ اؼبنفصلٍب خالد 

 (ِٕٔإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم ) 
 قالوف

ََ الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَػَولَّْوا أَيػَُّها  آيَ  َقْد يَِئُسوا ِمَن اّْلَِخَرِة َكَمػا يَػِئَس اْلُكفَّػاُر ِمػْن َأْصػَحاِب اْلُقبُػوِر  مْ اللَُّه َعَلْيهِ قَػْوًما َغِض
(ٖٔ) 

 واندرج معو أبو عمرووبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 
 معو ابن كثًن بالصلة واندرج و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 

 (قَػْوًما َغِضبَ )وبالصلة وباإلخفاء للتنوين عند الغٌن  على قصر اؼبنفصلوأبو جعفر 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 ْصَحاِب( اَ  ة( وترقيق راءىا وبالنقل ُب )ِمنَ )اآلخر )آمنوا(وُب  ٌنالبدل قصرمع فصل على طوؿ اؼبنٍب ورش 
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 بالتحقيق ُب )ِمْن َأْصَحاِب(و بالسكت ُب )اآلخرة( وضم ىاء )عليُهم( و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
 بالسكت ُب )ِمْن َأْصَحاِب( على السكت ُب )اآلخرة( على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 
 و)اآلخرة(بالتحقيق ُب )ِمْن َأْصَحاِب( و طوؿ اؼبنفصل  علىٍب خالد 
 و)اآلخرة(طوؿ البدؿ )آمنوا( و البدؿ توسط  وجهي مع على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

  
 سورة الصف 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َْرضِ   َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِْ

 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب )اَلرض(  بالنقل ُبقالوف ٍب ورش 
 (َٔوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )

 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[
 بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف 
 بضم اؽباء )وُىو( واندرج معو الباقوف( ٍب ورش

 (ِٕذيَن َآَمُنوا ِلَم تَػُقوُلوَف َما ََل تَػْفَعُلوَف )أَيػَُّها الَّ  آيَ 
 واندرج معو أىل القصرقالوف على قصر اؼبنفصل 

  واندرج معو أىل التوسطٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ واندرج معو ضبزة 

 )آمنوا(طوؿ  و توسط  وجهي البدؿ )آمنوا(ٍب ورش مع 
 (ْٖقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْف تَػُقوُلوا َما ََل تَػْفَعُلوَف )َكبُػَر مَ 
 قالوف 

َُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِلِه َصفِّا َكأَنػَّهُ  َياٌف َمْرُصوٌص ) مْ ِإفَّ اللََّه ُيِح  (ٗبُػنػْ
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ِلَقْوِمِه يَا قَػْوـِ ِلَم تُػْؤُذونَِني َوَقْد تَػْعَلُموَف أَنّْي َرُسوُؿ اللَِّه ِإلَْيُكمْ  َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى
 قالوف 

 نين( واندرج معو أبو جعفر و ٍب ورش على فتح )موسى( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توذ
 سي نين( واندرج معو السو و ٍب ورش على التقليل ُب )موسى( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توذ

 ُب )موسى(  ٍب دوري بالتقليل 
 واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر (ُب )موسى(  ٍب خلف باإلمالة 

 َأزَاَغ اللَُّه قُػُلوبَػُهْم  آفَػَلمَّا زَاُغو 
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 واندرج معو أىل القصر قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو أىل التوسطٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 أماؿ )زاغوا( و على طوؿ اؼبنفصل ضبزة  ثمفصل على طوؿ اؼبنٍب ورش 
 (َ٘واللَُّه ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَن )

 قالوف
قًا ِلَما بَػْيَن َيَديَّ ِمَن التػَّْورَاِة َوُمَبشًّْرا  مْ ئِيَل ِإنّْي َرُسوُؿ اللَِّه ِإلَْيكُ آِإْسرَ  ~َوِإْذ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني َرُسػوٍؿ بِ ُمَصدّْ

 َأْحَمدُ  ~ِمْن بَػْعِدي اْسُمهُ يَْأِتي 
]التوراة : أماؽبػػا ابػػن ] بعػػدَي اظبػػو : نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو وشػػعبة وأبػػو جعفػػر ويعقػػوب[ ] بعػػدْي اظبػػو : البػػاقوف[

 ذكواف وأبو عمرو والكسائي وخلف العاشر .وقللها : ضبزة وورش وقالوف خبلف عنو[
 واندرج معو يعقوب وفتح )التوراة( وفتح ياء )بعدَي (  اعبمع ميموف على قصر اؼبنفصل وسكقالوف 

 بالتقليل ُب التوراة وفتح ياء )بعدَي (اعبمع و ميم وسكوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 أماؿ )التوراة( وفتح ياء )بعدَي( اعبمع و ميم على قصر اؼبنفصل وسكوف ٍب دوري 

 أماؿ )التوراة( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة  ألفا )ياٌب( وفتح ياء )بعدَي(مع و اعبميم على قصر اؼبنفصل وسكوف السوسي  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وفتح ياء )بعدَي(  (التوراة)وفتح اعبمع ميم قصر اؼبنفصل وصلة على ٍب قالوف 

وسػػهل ا )يػػاٌب( وقػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة  ألفػػوفػػتح يػػاء )بعػػدَي(  (التػػوراة)قصػػر اؼبنفصػػل وصػػلة اؼبػػيم وفػػتح علػػى ٍب أبػػو جعفػػر 
 )إسرائيل ( باؼبد والقصر اؽبمزة الثانية 
 وفتح ياء )بعدَي(بالتقليل ُب )التوراة( اعبمع و ميم قصر اؼبنفصل وصلة على ٍب قالوف 

 واندرج معو شعبة وفتح )التوراة( وفتح ياء )بعدَي ( اعبمع يم مسكوف اؼبنفصل و توسط ٍب قالوف على 
 واندرج معو حفص)بعدْي اظبو(  بسكوف الياء ُبو وفتح )التوراة( اعبمع يم م سكوفاؼبنفصل و توسط على ٍب ىشاـ 
 وفتح ياء )بعدَي ( (التوراة)بالتقليل ُب اعبمع و ميم وسكوف اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف 
 أماؿ )التوراة( وفتح ياء )بعدَي( اعبمع و ميم اؼبنفصل وسكوف  توسطعلى ٍب دوري 

 وسكن الياء ُب )بعدْي اظبو( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (التوراة)أماؿ ل و اؼبنفصتوسط على ٍب ابن ذكواف 
 وفتح ياء )بعدَي(   (التوراة)وفتح اعبمع يم معلى توسط اؼبنفصل مع صلة الوف ٍب ق

 وفتح ياء )بعدَي(  بتقليل )التوراة( اعبمع و يم معلى توسط اؼبنفصل مع صلة ٍب قالوف 
 )التوراة( ورقق راء )مبشرا(  قللقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياٌب( وفتح ياء )بعدَي( و و  على طوؿ اؼبنفصلٍب ورش 
 وقرأ بسكوف الياء ُب )بعدْي اظبو(  (ِبَرُسوٍؿ يَْأٌب )ُب وبال غنة  (التوراة)على تقليل على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
 )بعدْي اظبو(بسكوف الياء ُب و  (ٌب ِبَرُسوٍؿ يَأْ )ُب بغنة )التوراة( و وتقليل على طوؿ اؼبنفصل ٍب خالد 
 (ٙبِاْلبَػيػَّْناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن ) مْ َءهُ آفَػَلمَّا جَ 

 لال     مشالشاطبية : و)ساحر( بسحر ّٔا مع ىود والصف 
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 ] ساحر :ضبزة والكسائي وخلف العاشر[]ِسحر : الباقوف[
واندرج معو أبو عمرو وحذؼ اْللف وسكن اغباء )سحر( وكسر السٌن وبسكوف ميم اعبمع  على توسط اؼبتصلقالوف 

 ويعقوبوىشاـ وعاصم 
 )ساحر( بفتح السٌن وألف بعدىا وكسر اغباء قرأ و  على توسط اؼبتصلٍب الكسائي 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر و  على توسط اؼبتصلٍب قالوف 
 ورقق راء )سحر(اء )سحر( وكسر السٌن وحذؼ اْللف وسكن اغبعلى طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 وحذؼ اْللف وسكن اغباء )سحر( أماؿ )جاءىم( و  على توسط اؼبتصلٍب ابن ذكواف 
 وأماؿ )جآءىم()ساحر( بفتح السٌن وألف بعدىا وكسر اغباء قرأ و ٍب خلف العاشر على توسط اؼبتصل 

 )ساحر( اء بفتح السٌن وألف بعدىا وكسر اغبقرأ أماؿ )جاءىم( و على طوؿ اؼبتصل  ضبزةٍب 
ْسًَلـِ  ~ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهَو يُْدَعىَوَمْن َأْظَلُم   ِإَلى اَِْ

 واندرج معو أبو جعفر بسكوف اؽباء )وْىو( و على قصر اؼبنفصل قالوف 
 بسكوف اؽباء )وْىو(و اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 

 واندرج معو يعقوبو( بضم اؽباء )وىُ على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 
 واندرج معو عاصم بضم اؽباء )وُىو(ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل و 

 بسكوف اؽباء )وْىو( وأماؿ )افرتى( على قصر اؼبنفصل و ٍب دوري 
 بسكوف اؽباء )وْىو( وأماؿ )افرتى( اؼبنفصل و توسط على ٍب دوري 

 )افرتى( و)يدعى( بسكوف اؽباء )وْىو( وأماؿ و اؼبنفصل توسط على ٍب الكسائي 
النقػػل ب )اإلسػػالـ(  كلمػػة  علػػى ووقػػفبضػػم اؽبػػاء )وُىػػو( وأمػػاؿ )افػػرتى( و)يػػدعى( و (َوَمػػْن َأْظلَػػمُ )بػػالتحقيق ُب  ضبػػزةٍب 

 والسكت 
  بضم اؽباء )وُىو( وأماؿ )افرتى( و)يدعى( واؼبنفصل توسط على ٍب خلف العاشر 
 يم وأماؿ افرتى وسكن اؽباء ُب )وْىو( )أظلم فبن( اؼبيم باؼباؼبيم باؼبيم ٍب السوسي أدغم 

 ٍب ورش بالنقل )ومَن اَظلم( وقلل )افرتى( وغلظ الالـ ُب )أظلم( وضم ىاء )وُىو(  والنقل ُب )اَِلسالـ( 
 ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )ومْن أظلم( وأماؿ )أفرتى( ووقف على )اإلسالـ( بالنقل والسكت

 (ْٚوـَ الظَّاِلِميَن )َواللَُّه ََل يَػْهِدي اْلقَ 
 قالوف

 (َٛواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِ  َوَلْو َكرَِ  اْلَكاِفُروَف ) مْ يُرِيُدوَف لُِيْيِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْػَواِههِ 
 َلدذا شن عالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : و)متم( َل تنونو واخفض )نوره( 

] ليطفئوا : الباقوف[] متُم نُورِِه : ابن كثًن وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [  ] ليطفوا ، متٌم نُوَرُه : أبو جعفر [
 ]متٌم نُوَرُه: الباقوف[
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 وابن عامر وشعبة ويعقوبواندرج معو أبو عمرو قالوف وقرأ نوف اؼبيم ونصب الراء )متٌم نوَرُه( 
 وف اؼبيم ونصب الراء )متٌم نوَرُه( ٍب ورش مع ترقيق الراء ُب )الكافروف( على قصر البدؿ )ليطفئوا( ون

 )ُمِتمُّ نُورِِه( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر بضم اؼبيم وجر الراء ٍب حفص قرأ 
 ٍب قالوف بالصلة وقرأ نوف اؼبيم ونصب الراء )متٌم نوَرُه( 

 ٍب ابن كثًن بالصلة وقرأ بضم اؼبيم وكسر الراء )ُمِتمُّ نُورِِه( 
 ن اؼبيم ونصب الراء )متٌم نوَرُه( ينو بتالبدؿ )ليطفئوا( على التوسط وطولو وقرأ  (ٍٕب ورش مع )

وقػرأ نػوف اؼبػيم ونصػب الػراء )مػتٌم وضػم الفػاء ٍب أبو جعفر بالصلة و)متٌم نوَرُه( وقرأ )ليطفوا( حبذؼ اؽبمزة وصال ووقفػا 
 نوَرُه( 

يِن ُكلِّْه َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلحَ  ~ُهَو الَِّذي  قّْ لُِيْظِهَرُ  َعَلى الدّْ
 على قصر اؼبنفصل واندرج معهابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف 

 َسَل َرُسوَلُو( أدغم الالـ بالراء )أَرْ على قصر اؼبنفصل و ٍب السوسي 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم اؼبنفصل توسطٍب قالوف على 

 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )باؽبدى( و  اؼبنفصل توسطعلى ائي ٍب الكس
 )باؽبدى( ورقق راء )ليظهره( على الفتح و  اؼبنفصل وؿطعلى ٍب ورش 

 )باؽبدى( ورقق راء )ليظهره( على التقليل و  اؼبنفصل وؿطعلى  ورشٍب 
 باؽبدى()أماؿ و  اؼبنفصل وؿطعلى  ضبزةٍب 

 (َٜوَلْو َكرَِ  اْلُمْشرُِكوَف )
 قالوف

 (ٓٔ)َعَذاٍب أَلِيٍم ِمْن  مْ َعَلى ِتَجارٍَة تُػْنِجيكُ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُّكُ  آيَ 
 ثقال الشاـالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : و)تنجيكم( عن 

 ]تُػَنجّْيكم : ابن عامر [ ] تُػْنِجيكم : الباقوف[
 مع واندرج معو أبو عمرو ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 
 والكسائي وخلف العاشر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو وعاصمتوسط ٍب قالوف على 
ياؼبنفصل و توسط على ٍب ابن عامر   ُكْم( قرأ بفتح النوف وتشديد اعبيم )تُػَنجّْ
 بالصلة اؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 

 وعليو النقل والتحقيق ُب الوقف على )َعَذاٍب أَلِيٍم( )َىْل أَُدلُُّكْم( على التحقيق ُب الساكن اؼبفصوؿ  ضبزةٍب 
 )َىْل أَُدلُُّكْم(ُب ٍب خلف على السكت ُب الساكن اؼبفصوؿ وعليو ُب الوقف النقل والسكت 

 (لِيمٍ اَ  فَ  َعَذابِ )وُدلُُّكْم(اَ  )َىلَ وبالنقل ُب  ( البدؿ ُب )آمنوا(ٖمع )فصل على طوؿ اؼبنٍب ورش 
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 َوأَنْػُفِسُكمْ  مْ تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَف ِفي َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلكُ 
 واندرج معو الباقوف إَل بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 لى اؽبمزة بالتسهيل )َوأَنْػُفِسُكْم ٍب ضبزة الوجو الثاين ُب الوقف ع
 واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة 

 معو السوسي اندرج معو و )تومنوف( بإبداؿ اؽبمزة واوا قرأ ٍب ورش 
 )تومنوف(بإبداؿ اؽبمزة واوا قرأ بالصلة و أبو جعفر ٍب 

ٌر َلكُ  مْ َذِلكُ   (ٔٔتَػْعَلُموَف ) مْ ِإْف ُكْنتُ  مْ َخيػْ
 واندرج معو اعبميع إَل اعبمع  قالوف بسكوف ميم
 ِإْف(  مْ ء )خًن( وطوؿ الصلة ُب )َلكُ اٍب ورش برتقيق ر 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرِإْف(  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب )َلكُ 
 ِإْف(  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب )َلكُ 

  ِإْف( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َلكُ 
َنْػَهاُر َوَمَساِكَن طَيَّْبًة ِفي َجنَّاِت َعْدفٍ  مْ َويُْدِخْلكُ  مْ َبكُ ُذنُو  مْ يَػْغِفْر َلكُ  ِْ  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا
 بسكوف ميم اعبمع اندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 هنار( ورش بالنقل ُب )اَلَ  ثم
 بالسكت ُب )اْلهنار(  ضبزةٍب 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 ٍب أبو عمرو باإلدغاـ ُب الراء بالالـ )يَػْغِفْر َلُكْم( الوجو الثاين للدوري

 (َٕٔذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )
 قالوف

 َوُأْخَرى ُتِحبُّونَػَها
 واندرج معو اعبميع إَل قالوف 

 ُب )أخرى( ٍب ورش بالتقليل 
 ومعو ضبزة والكسائي وخلف العاشر ُب )أخرى( ٍب أبو عمرو أماؿ 

ٌَ نَ   ْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَػْتٌح َقرِي
 قالوف

 (َٖٔوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَن )
 ورش )اؼبومنٌن( واندرج معو السوسي وأبو جعفر   ثمقالوف 

 ى اللَِّه ِإلَ  ~أَْنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَوارِيّْيَن َمْن أَْنَصاِري آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُو  آيَ 
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  ظباالشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : وهلل زد َلما وأنصار نونا   
هلل : نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر [ ] أنصػػار اهلل : البػػاقوف[] أنصػػارَي إىل : نػػافع وأبػػو جعفػػر [ ]  اً ] أنصػػار 

 أنصاري~ إىل : الباقوف[
لنصػػػب وزاد َلـ اعبػػػر للفػػػظ اعباللػػة )أَْنَصػػػاراً للَّػػػِو( وقػػرا بفػػػتح اليػػػاء ُب )َمػػػْن قػػػرأ نػػػوف الػػراء باعلػػػى قصػػػر اؼبنفصػػل و قػػالوف 

 أَْنَصارَِي ِإىَل ( واندرج معو أبو جعفر 
قػػرأ نػػوف الػػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة )أَْنَصػػاراً للَّػػِو( وسػػكن اليػػاء ُب )َمػػْن و  علػػى قصػػر اؼبنفصػػلٍب ابػػن كثػػًن 

 ندرج معو أبو عمرووا ِإىَل( ~أَْنَصارِي
قػرأ نػوف الػراء بالنصػب وزاد َلـ اعبػر للفػظ اعباللػة )أَْنَصػاراً للَّػِو( وقػرا بفػتح اليػاء ُب )َمػْن و ٍب قالوف على توسػط اؼبنفصػل 

 أَْنَصارَِي ِإىَل ( 
سػػكن اليػػاء ُب )َمػػْن ن الػػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة )أَْنَصػػاراً للَّػػِو( و ينػػو بتٍب دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػرأ 

 أَْنَصارِي ِإىَل(
وقػرأ بػألف ُب لفػظ اعباللػة  )أَْنَصػاَر اللَّػِو( وقػرأ بسػكوف اليػاء )َمػْن أَْنَصػارِي على توسط اؼبنفصل وفتح الراء ٍب ابن عامر 

 أبو اغبارث وخلف العاشر عاصم و واندرج معو ِإىَل( 
   وأمػػػاؿ)أَْنَصػػػاَر اللَّػػػِو( وقػػػرأ بسػػػكوف اليػػػاء )َمػػػْن أَْنَصػػػارِي ِإىَل(  وقػػػرأ بػػػألف ُب لفػػػظ اعباللػػػة فػػػتح الػػػراء ٍب دوري الكسػػػائي 

 أنصارْي( )
ن الػػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة )أَْنَصػػاراً للَّػػِو( ينػػو بتوقػػرأ وقصػػر البػػدؿ )آمنػػوا( ٍب ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل 

 ْنَصارَِي ِإىَل( اَ  ح الياء ُب )َمنَ وفتوبالنقل 
ِإىَل(  ~بألف ُب لفظ اعباللة  )أَْنَصاَر اللَِّو( وقرأ بسكوف الياء )َمْن أَْنَصارِيبفتح الراء و طوؿ اؼبنفصل وقرأ على ٍب ضبزة  

 أنصاري(  وبالتحقيق ُب )منْ 
ىَل( إِ  ~بألف ُب لفظ اعباللة  )أَْنَصاَر اللَِّو( وقرأ بسكوف الياء )َمْن أَْنَصارِيبفتح الراء و على طوؿ اؼبنفصل وقرأ ٍب خلف 

 أنصاري (  بالسكت ُب )منْ و 
 وقػػرأ نػػوف الػػراء بالنصػػب وزاد َلـ اعبػػر للفػػظ اعباللػػة )أَْنَصػػاراً للَّػػِو(ُب )آمنػػوا( الطػػوؿ و ٍب ورش مػػع وجهػػي البػػدؿ التوسػػط 

 ْنَصارَِي ِإىَل( اَ  ح الياء ُب )َمنَ وفتوبالنقل 
 )أَْنَصاَر اللَِّو( وقرأ بسكوف الياء )َمْن أَْنَصارِي ِإىَل( وقرأ بألف ُب لفظ اعباللة ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وفتح الراء 

 قَاَؿ اْلَحَوارِيُّوَف َنْحُن أَْنَصاُر اللَّهِ 
 السوسي بإدغاـ النوف بالنوف )اغبََْوارِيُّوَف كَبُْن( ثمقالوف 

 ئَِفةٌ آيَل وََكَفَرْت طَ آِ ِإْسرَ  ~ئَِفٌة ِمْن بَِنيآَفَآَمَنْت طَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوبوتوسط اؼبتصل فصل قالوف على قصر اؼبن

 )إسرائيل ( باؼبد والقصر اؽبمزة الثانية وسهل وتوسط اؼبتصل أبو جعفر على قصر اؼبنفصل  ثم
 وتوسط اؼبتصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم وخلف العاشرٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
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 وأماؿ )طائفة ( وقفا وتوسط اؼبتصل فصل الكسائي على توسط اؼبن ثم
 وقصر البدؿ )فآمنت( وطوؿ اؼبتصلٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 وبالتسهيل ُب )طائفة( على اؼبد ٍب على القصر واؼبتصل على طوؿ اؼبنفصل  ضبزة ثم
 ( البدؿ التوسط ٍب الطوؿ ٍٕب ورش مع )

 ( ٗٔفََأْصَبُحوا ظَاِهرِيَن ) مْ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلى َعُدوّْهِ  
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة  قالوفٍب 

 )آمنوا( البدؿ على توسط وطوؿٍب ورش 
  

 سورة الجمعة 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم )ُيَسبُّْح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما   (ِٔفي اِْ
 )اْلرض(  ُببالسكت  ضبزةٍب بالنقل ُب )اََلرض( ٍب ورش واندرج معو اعبميع إَل  قالوف 

هُ  ُمّْيّْيَن َرُسوًَل ِمنػْ ُلو  مْ ُهَو الَِّذي بَػَعَث ِفي اِْ ُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػْبُل َويُػَعلّْمُ  مْ َويُػزَكّْيهِ َآيَاتِِه  مْ َعَلْيهِ يَػتػْ
 (َٕلِفي َضًَلٍؿ ُمِبيٍن )

 ] عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقوف[ ] ويزكيُهم : يعقوب [ ] ويزكيِهم : الباقوف[
 واندرج معو اعبميع إَلبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ي( ٍب السوسي بإدغاـ الالـ بالالـ )قَػْبُل َلفِ 
 وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(  (َآيَاتِوِ  مْ َعَلْيهِ )بالتحقيق ُب )اْلميٌن(وٍب خالد 

 ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب )عليُهم( و)يزكيُهم(
   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َآيَاتِوِ  مْ َعَلْيهِ )ُب  على القصرو بالصلة ٍب قالوف 
   (اتِوِ َآيَ  مْ َعَلْيهِ )توسط ُب لى العو بالصلة ٍب قالوف 
   (َآيَاتِوِ  مْ َعَلْيهِ )ُب )آياتو( وعلى طوؿ الصلة ُب ( البدؿ ٖمع )بالنقل ُب )اََلمّْيٌن( ٍب ورش 

 وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(  (َآيَاتِوِ  مْ َعَلْيهِ )بالسكت ُب )اْلميٌن( والتحقيق ُب  ضبزةٍب 
 وضم اؽباء ُب )عليُهم(   (َآيَاتِوِ  مْ َعَلْيهِ )ُب السكت على بالسكت ُب )اْلميٌن( ٍب خلف 

هُ   َلمَّا يَػْلَحُقوا ِبِهْم  مْ َوَآَخرِيَن ِمنػْ
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 البدؿ ُب )آخرين( توسط وطوؿٍب ورش مع 
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 (َٖوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 و والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[]وْىو : قالوف وأبو عمر 

 واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 واندرج معو الباقوف ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(

 ُء  اَذِلَك َفْضُل اللَِّه يُػْؤتِيِه َمْن َيشَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 

( حركات ٗ)بدؽبا ألف مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب تسهيلها مع التوسط ( أوجو أٍ٘ب ىشاـ ووقفا على )يشاء( ب )
 والقصر والرـو 

 ٍب القصر والرـو ( حركات ٙ)ٍب خالد كبو ىشاـ إَل أف لو التسهيل مع اؼبد 
 ( أوجو )يشاء( ٘و))من يشآء( ٍب خلف بال غنة 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يوتيو(على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يوتيو( على توسط اؼبتصل و ي السوس ٍب 

 يندرج السوسي وأبو جعفر مع ورشعلى يشاء بطوؿ العارض للسكوف  وإذا وقف القارئ
 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب )يؤتيو( 

 (َٗواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم )
 قالوف
 )العظيم مثل( إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي اؼبيم باؼبيم  -

ُلوا التػَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا  َمَثُل الَِّذيَن ُحمّْ
 وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشروىشاـ وعاصم بفتح )التوراة( واندرج معو ابن كثًن قالوف 

 معو ضبزة اندرج ٍب قالوف بتقليل )التوراة( و 
 )اغبمار()التوراة( و ٍب ورش بتقليل

  ومعو ابن ذكواف بوجو ودوري الكسائي خبلف عن السوسي )اغبمار( و)التوراة( عمرو أماؽبما  وأبٍب 
 فقط ومعو أبو اغبارث عن الكسائي  (التوراة)ٍب ابن ذكواف أماؿ 

  )اغبمار( و (التوراة)وأماؽبما  (ٍب )التوراةخبلف عنو ٍب السوسي أدغم التاء ُب الثاء 
بُوا بِ   اللَِّه بَِآيَاِت ْئَس َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ

 واندرج معو اعبميع إَل قالوف 
  أ )بيس( وحذؼ اؽبمزة وقصر البدؿ واندرج معو السوسي وأبو جعفر ٍب ورش قر 

 (ِبَآيَاتِ )ُب ٍب ورش على التوسط والطوؿ ُب البدؿ 
 (٘)َواللَُّه ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن 
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 قالوف
 (َٙصاِدِقيَن ) مْ ِللَِّه ِمْن ُدوِف النَّاِس فَػَتَمنػَُّوا اْلَمْوَت ِإْف ُكْنتُ ُء آَأْولِيَ  مْ أَنَّكُ  مْ َزَعْمتُ ِإْف  آأَيػَُّها الَِّذيَن َهاُدو  آُقْل يَ  

 واندرج معو السوسي ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبميع قالوف 
 أماؿ )الناس( قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل و  علىٍب الدوري 
وانػػدرج معػو ابػػن   (ءُ آأَْولِيَػ مْ أَنَُّكػ(و)مْ أَنَّكُ  مْ َزَعْمػػتُ )وعلػػى قصػرىا ُب بالصػلة و علػى قصػػر اؼبنفصػل وتوسػػط اؼبتصػل ٍب قػالوف 

 كثًن وأبو جعفر
 شروالكسائي وخلف العااؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم توسط على ٍب قالوف 

 واإلمالة ُب )الناس( اؼبنفصل واؼبتصل توسط ٍب دوري على 
 (ءُ آأَْولِيَ  مْ أَنَّكُ (و)مْ أَنَّكُ  مْ َزَعْمتُ )وعلى توسطها ُب بالصلة و  اؼبنفصل واؼبتصلتوسط على  قالوفٍب 

 (ءُ آأَْولِيَ  مْ أَنَّكُ (و)مْ أَنَّكُ  مْ َزَعْمتُ )اؼبنفصل واؼبتصل وعلى طوؿ الصلة ُب  وؿطعلى ٍب ورش 
 (ءُ آأَْولِيَ  مْ أَنَّكُ (و)مْ أَنَّكُ  مْ َزَعْمتُ )ُب بالتحقيق اؼبنفصل واؼبتصل و  وؿطعلى  ضبزةٍب 
 (ءُ آأَْولِيَ  مْ أَنَّكُ (و)مْ أَنَّكُ  مْ َزَعْمتُ )ُب  بالسكتاؼبنفصل واؼبتصل و  وؿطعلى  خلفٍب 

 أََبًدا ِبَما َقدََّمْت أَْيِديِهمْ  ~َوََل يَػَتَمنػَّْونَهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفرؼبنفصل قالوف على قصر ا

 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم ىاء )أيديُهم( 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

  معو ضبزة بوجو النقلاندرج يديهم( و وبالنقل ُب )قدمَت اَ على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 بالتحقيق ُب )قدمْت أيديهم( و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
 بالسكت ُب )قدمْت أيديهم(و على طوؿ اؼبنفصل  ٍب خلف

 (َٚواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن )
 قالوف

 ُقْل ِإفَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَف ِمْنُه فَِإنَُّه ُمًَلِقيُكْم 
 برتقيق الراء )تفروف( و فَّ( اِ  ٍب ورش بالنقل ُب )ُقلِ  ُب )منو( قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء

 ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل ِإفَّ(
َِ َوالشََّهاَدِة فَػيُػَنبُّْئكُ   (ٛتَػْعَمُلوَف ) مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ ثُمَّ تُػَردُّوَف ِإَلى َعاِلِم اْلَغْي

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ِذْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَػْيعَ فَاْسَعْوا ِإَلى اْلُجُمَعِة ِمْن يَػْوـِ ِإَذا نُوِدَي ِللصًََّلِة  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ 

 اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 البدؿ )آمنوا( على قصر ىل(اِ  اْ وِ بتغليظ َلـ )للصالة( والنقل )فاسعَ على طوؿ اؼبنفصل و  ورشٍب 
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 (ِمْن يَػْوـِ )ُب وبال غنة  (فَاْسَعْوا ِإىَل ُب )بالتحقيق ُب الساكن اؼبفصوؿ على طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
   (ِمْن يَػْوـِ )ُب وبال غنة  (فَاْسَعْوا ِإىَل ُب )ُب الساكن اؼبفصوؿ  سكتبالعلى طوؿ اؼبنفصل و  خلفٍب 

  (ِمْن يَػْوـِ )ُب غنة وب (فَاْسَعْوا ِإىَل ُب )اؼبفصوؿ  بالتحقيق ُب الساكنعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خالد 
 )آمنوا( البدؿ توسط وطوؿمع ىل( اِ  اْ وِ بتغليظ َلـ )للصالة( والنقل )فاسعَ على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 

ٌر َلكُ  مْ َذِلكُ   (ٜتَػْعَلُموَف ) مْ ِإْف ُكْنتُ  مْ َخيػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
  ِإْف( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َلكُ 

 ِإْف(   مْ ٍب ورش برتقيق راء )خًن( وطوؿ الصلة ُب )َلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرِإْف(  مْ على القصر ُب )َلكُ و ٍب قالوف بالصلة 

 ِإْف( مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )َلكُ 
َْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل ا  (ٓٔتُػْفِلُحوَف ) مْ للَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَّكُ فَِإَذا ُقِضَيِت الصًََّلُة فَانْػَتِشُروا ِفي اِْ

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

 ُب )اْلرض( بالسكت  ضبزةٍب 
 َلـ )الصالة( وبالنقل ُب )اَلرض(  غلظٍب ورش رقق راء )كثًنا(و)فانتشروا( و 

َها َوتَػرَُكوَؾ قَ  آَلْهًوا انْػَفضُّو ًة َأْو َوِإَذا رََأْوا ِتَجارَ   ئًِما آِإلَيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف توسط اؼبنفصل  

 )بالتسهيل مع اؼبد والقصر(  (قائما)ووقف على   (آؽَبًْوا انْػَفضُّو و) و(أَ ُب )ذبارًة وبالتحقيق على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 
 وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  (آانْػَفضُّو  اْ فِ ؽَبْوَ و)اَو( فَ  ُب )ذبارةَ ٍب ورش بالنقل 

 وعليو التسهيل باؼبد والقصر ُب )قائما(  (آؽَبًْوا انْػَفضُّو و) بالسكت ُب )ذبارًة أو(و على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 
ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَّْجارَِة   ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيػْ

 قالوف 
 وقفا بوجو واحد  ٍب الكسائي أماؿ )التجارة(

 ٍب السوسي أدغم الواو بالواو )اللَّْهِو َوِمَن( 
 ٍب ورش برتقيق الراء )خًن(

ُر الرَّازِِقيَن )  ( َٔٔواللَُّه َخيػْ
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء )خًن(

  
 سورة المنافقوف 
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 ْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ اللَِّه َواللَُّه يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلهُ َءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا نَ آِإَذا جَ 
 على طوؿ اؼبتصلٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 

 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )جاءؾ( على توسط اؼبتصل و ٍب ابن ذكواف 
 أماؿ )جاءؾ( و على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة 

 (َٔن َلَكاِذبُوَف )َواللَُّه َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقي
 قالوف

 ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَّهِ  مْ أَْيَمانَػهُ  آاتََّخُذو 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل قالوف 

 واندرج معو ضبزة لاؼبنفص وؿطعلى  بالصلة ٍب ورشو على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 (َٕء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )آسَ  مْ ِإنػَّهُ 

 واندرج معو ضبزة قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 (ُٖهوَف )ََل يَػْفقَ  مْ فَػهُ  مْ ثُمَّ َكَفُروا َفيُِبَع َعَلى قُػُلوِبهِ َآَمُنوا  مْ بِأَنػَّهُ َذِلَك 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 َلى( وسي أدغم العٌن بالعٌن )َفطُِبعَّ ٍب الس

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َآَمُنوا مْ بِأَنػَّهُ ُب )على قصرىا و ٍب قالوف بالصلة 
  (َآَمُنوا مْ بِأَنػَّهُ ُب )على توسطها و ٍب قالوف بالصلة 

 ُب )آمنوا( البدؿ أوجو ( ٖمع ) (ُنواَآمَ  مْ بِأَنػَّهُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة 
 (َآَمُنوا مْ بِأَنػَّهُ ُب ) ٍب خلف بالسكت

 تُػْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم  مْ َوِإَذا رَأَيْػتَػهُ 
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلةبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َوِإْف يَػُقوُلوا 
 (َوِإْف يَػُقوُلوا) ُب قالوف ٍب خلف بال غنة

 ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ  مْ َكأَنػَّهُ 
 الحضا ر اد ز الشاطبية من سورة آّادلة إىل سورة ف : و)خْشٌب( سكوف الضم 

 : الباقوف[ُخُشب] ُخْشب : قنبل وأبو عمرو والكسائي [ ]
 قرأ بسكوف الشٌن )ُخْشب( أبو عمرو ٍب ( ُخُشببسكوف ميم اعبمع وضم الشٌن )قالوف 
 وقفا أماؿ )مسندة( كسائي قرأ بسكوف الشٌن )ُخْشب( و ٍب ال
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 قرأ بسكوف الشٌن )ُخْشب(( واندرج معو البزي وأبو جعفر ٍب قنبل بالصلة و ُخُشبوضم الشٌن ) ٍب قالوف بالصلة
 َيْحَسُبوَف ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم 

[ ] وَبَْسػػػبوف : البػػػاقوف[] علػػػيُهم : ضبػػػزة ]وَبِْسػػػبوف : نػػػافع وابػػػن كثػػػًن وأبػػػو عمػػػرو والكسػػػائي ويعقػػػوب وخلػػػف العاشػػػر 
 ويعقوب [ ]عليِهم : الباقوف[
 واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو والكسائي وخلف العاشرقالوف بكسر السٌن )وَبِْسبوف( 

 وصال ووقفا قرأ )عليُهم( بضم اؽباءو ٍب يعقوب وبكسر السٌن )وَبِْسبوف( 
 واندرج معو عاصم وأبو جعفر وكسر ىاء )عليِهم( ٍب ابن عامر بفتح السٌن )وَبَْسبوف(

 وصال ووقفا قرأ )عليُهم( بضم اؽباءو  بفتح السٌن )وَبَْسبوف(ٍب ضبزة 
 ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهمْ 

 قالوف
 قَاتَػَلُهُم اللَّهُ 

 قالوف
 (ٗأَنَّى يُػْؤَفُكوَف )

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

( وقرأ   )يؤفكوف( بإثبات اؽبمزة ٍب دوري قلل )َأَنَّ
( ووقف حبذؼ اؽبمزة ُب ) يُوَفُكوَف( واندرج معو الكسائي و خلف العاشر ضبزةٍب   أماؿ )َأَنَّ

 (ُ٘مْسَتْكِبُروَف ) مْ َيُصدُّوَف َوهُ  مْ َورَأَيْػتَػهُ  مْ َرُسوُؿ اللَِّه َلوَّْوا رُُءوَسهُ  مْ َلكُ  تَػَعاَلْوا َيْستَػْغِفرْ  مْ َوِإَذا ِقيَل َلهُ 
 لفي إالشاطبية ُب آّادلة إىل سورة من ف : وخف )لَوَوا( 

 بالياء اػبالصة[]َلَوْوا : نافع وروح[ ] َلوَّْوا : الباقوف[ ] قيل : باإلمشاـ : ىشاـ والكسائي ورويس[ ] قيل : والباقوف 
 واندرج معو روح وبسكوف ميم اعبمع ا( لوف بتخفيف الواو اؼبفتوحة )لَووْ قا

 ( البدؿ )رءوسهم( وترقيق الراء )مستكِبوف(ٍٖب ورش بالتخفيف للواو اؼبفتوحة )لَوَوا( مع )
 خبلف عنو ْم( بإدغاـ الراء بالالـ )َيْستَػْغِفْر َلكُ و ا( وْ )لوَّ الواو اؼبفتوحة بالتشديد قرأ ٍب دوري 
وانػدرج معػو ابػن  الوجػو الثػاين لػوالػراء بػالالـ )َيْسػتَػْغِفْر َلُكػْم(  ُب ا( بػدوف إدغػاـوْ )لوَّ الواو اؼبفتوحة بالتشديد قرأ ٍب دوري 

 وخلف العاشر ذكواف وعاصم
 بالصلة و ا( بتخفيف الواو اؼبفتوحة )لَووْ ٍب قالوف 

 واندرج معو أبو جعفربالصلة و ا( وْ وَّ )لالواو اؼبفتوحة بالتشديد قرأ ٍب ابن كثًن 
 الراء بالالـ )َيْستَػْغِفْر َلُكْم(  بإدغاـو ( أوجو اؼبدود ٖمع )ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ )ِقيَل ؽَبُْم( 

 ٍب ىشاـ بإمشاـ )قيل( واندرج معو الكسائي ورويس



 

 

130 

ـْ  مْ َأْستَػْغَفْرَت َلهُ  مْ َعَلْيهِ ٌء آَسوَ   َلْن يَػْغِفَر اللَُّه َلُهمْ  مْ َلْم َتْستَػْغِفْر َلهُ َأ
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب[]عليِهم : الباقوف[]تستغفر ؽبم :للبصري باإلدغاـ خبلف عن الدوري[

 واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرعلى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
  عن الدوريْغِفْر ؽَبُْم( خبلف أدغم الراء بالالـ )َتْستػَ على توسط اؼبتصل و  أبو عمروٍب 

ـْ  مْ ؽبَُ (و)َأْستَػْغَفْرتَ  مْ َعَلْيهِ ُب )وعلى قصرىا بالصلة على توسط اؼبتصل ٍب قالوف   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأ
ـْ  مْ ؽبَُ (و)َأْستَػْغَفْرتَ  مْ َعَلْيهِ ُب )وعلى توسطها بالصلة على توسط اؼبتصل ٍب قالوف    (َأ
 قرأ بضم اؽباء )عليُهم( ط اؼبتصل و على توسٍب يعقوب 
ـْ  مْ ؽبَُ (و)َأْستَػْغَفْرتَ  مْ َعَلْيهِ ُب )على طوؿ اؼبتصل وعلى طوؿ الصلة ٍب ورش   )لن يغفَر (الراء رتقيق بو  (َأ

ـْ  مْ ؽبَُ (و)َأْستَػْغَفْرتَ  مْ َعَلْيهِ ُب ) تحقيقبالو بضم اؽباء )عليُهم( على طوؿ اؼبتصل و  ضبزةٍب   (َأ
ـْ  مْ ؽبَُ (و)َأْستَػْغَفْرتَ  مْ َعَلْيهِ ُب ) بالسكتو بضم اؽباء )عليُهم( ؼبتصل و على طوؿ اٍب خلف   (َأ

 (ِٙإفَّ اللََّه ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَن )
 قالوف

َفضُّوا  ُهُم الَِّذيَن يَػُقوُلوَف ََل تُػْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّه َحتَّى يَػنػْ
 قالوف

َْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ََل يَػْفَقُهوَف )ئِ آَوِللَِّه َخزَ   (ُٚن السََّماَواِت َواِْ
 على توسط اؼبتصل واندرج اعبميع إَلقالوف 
 ُب )اََلرض( بالنقل على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 

 ُب )اْلرض( بالسكتو  ضبزة على طوؿ اؼبتصلٍب 
ََذؿَّ يَػُقوُلوَف لَِئْن رََجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرِجَ  َها اِْ ََعزُّ ِمنػْ  نَّ اِْ

 قالوف 
 ُب )اْلذؿ( ووقف بالنقل ُب )اْلعز( ٍب خالد بالتحقيق 
 ُب )اْلذؿ( وبالنقل ُب )اْلعز( ٍب ورش بالنقل 

 ُب )اْلذؿ(  ووقف بالنقل وبالسكتُب )اْلعز( بالسكت  ضبزةٍب 
 (ٛنَّ اْلُمَناِفِقيَن ََل يَػْعَلُموَف )َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلكِ 

 واندرج معو السوسي وأبو جعفر)للمومنٌن( واوا اؽبمزة  إبداؿورش ب ثمقالوف 
 َعْن ِذْكِر اللَّهِ  مْ َوََل َأْوََلدُكُ  مْ َأْمَواُلكُ  مْ تُػْلِهكُ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل  آيَ 

 رج معو أبو عمرو ويعقوبوبسكوف ميم اعبمع واندقالوف على قصر اؼبنفصل 
 وأبو جعفر  ابن كثًنواندرج معو  (مْ أَْمَواُلكُ  مْ تُػْلِهكُ ُب )وعلى قصرىا ٍب قالوف بالصلة 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
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 (مْ أَْمَواُلكُ  مْ تُػْلِهكُ ُب ) وعلى توسطهابالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 (مْ أَْمَواُلكُ  مْ تُػْلِهكُ ُب ))آمنوا( وطوؿ الصلة ( البدؿ ٖمع )على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (مْ أَْمَواُلكُ  مْ تُػْلِهكُ ُب )تحقيق بالو على طوؿ اؼبنفصل  ضبزة ٍب 
 (مْ أَْمَواُلكُ  مْ تُػْلِهكُ ُب )سكت بالو على طوؿ اؼبنفصل  ٍب خلف

 (ْٜلَخاِسُروَف )َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم ا
 قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبرتقيق الراء ُب )اػباسروف( 

 أدغم الالـ بالذاؿ )يفعل ذلك( ٍب خلف بال غنة ُب )َوَمْن يَػْفَعْل(و ٍب أبو اغبارث على توسط اؼبتصل 
ٍَ فََأصَّػدََّؽ َوَأُكػْن  ُم اْلَمػْوُت فَػيَػُقػوَؿ َربّْ لَػْوَّل ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَي َأَحػدَكُ  مْ َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقْػَناكُ  َأخَّْرتَنِػي ِإلَػى َأَجػٍل َقرِيػ

 (ِٓٔمَن الصَّاِلِحيَن )
 فالحالشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : )أكوف( بواو وانصبوا اعبـز 

 ] وأكوف : أبو عمرو [ ] أكن : الباقوف[
 معوبسكوف ميم اعب قالوف على قصر اؼبنفصل

 أكوَف(و ونصب النوف )بعد الكاؼ واوا  وزادٍب دوري على قصر اؼبنفصل 
 وبسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 أكوَف( و ونصب النوف )بعد الكاؼ واوا  وزادٍب دوري على توسط اؼبنفصل 
 ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياٌب( 
 أكوَف(و ونصب النوف )بعد الكاؼ واوا  وزادٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياٌب( 

 ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب )أف يأٌب( 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 

 بالصلةو ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياٌب(وبالصلة  فصلٍب أبو جعفر على قصر اؼبن

 َء َأَجُلَها آاللَُّه نَػْفًسا ِإَذا جَ َوَلْن يُػَؤخَّْر 
]جػػػا أجلهػػػا : قػػػالوف والبػػػزي والبصػػػري [] جػػػاء اجلهػػػا بالتسػػػهيل ورش وقنبػػػل وأبػػػو جعفػػػر ورويس[]جاءآجلهػػػا : باؼبػػػد 

 حركتاف : ورش وقنبل [ ] جاء أجلها : بالتحقيق : الباقوف[
 واندرج معو البزي وأبو عمروالقصر واؼبد  وف أسقط إحدى اؽبمزتٌن علىقال

 ٍب قنبل قرأ بتسهيل اؽبمزة الثانية ولو اؼبد حركتاف 
 على توسط اؼبتصل ٍب ىشاـ بتحقيق اؽبمزتٌن 

 واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبتصل ء( آ)جٍب ابن ذكواف أماؿ 
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 على طوؿ اؼبتصل ء( آ)جٍب خالد أماؿ 
 وعلى طوؿ اؼبتصل َذا(اِ  ا فِ واوا  )يوخر( وبالنقل ُب )نَػْفسَ  ورش أبدؿ اؽبمزة ٍب

 وليس للسوسي فيها شيئا وعلى توسط اؼبتصل ا( إذَ  ساً ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا  )يوخر( وبالتحقيق ُب )نفْ 
 ء( على طوؿ اؼبتصلآوأماؿ )ج وبالتحقيق ُب )نَػْفًسا ِإَذا( (َوَلْن يُػَؤخّْرَ )ُب بال غنة ٍب خلف 
 ء( على طوؿ اؼبتصل آوأماؿ )ج ُب )نَػْفًسا ِإَذا( سكتوبال (َوَلْن يُػَؤخّْرَ )ُب بال غنة ٍب خلف 

 ( ٔٔ)تَػْعَمُلوَف َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما 
 فصالشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : )دبا يعملوف( 
 ]دبا يعملوف : شعبة [ ] دبا تعملوف : الباقوف[

 ٍب شعبة قرأ بياء الغيبة )يعملوف(  (تَػْعَمُلوفَ )بتاء اػبطاب  قرأقالوف 
 برتقيق الراء )خبًن(و  (تَػْعَمُلوفَ )قرأ بتاء اػبطاب ٍب ورش 

  
 سورة التغابن 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َْرضِ   ُيَسبُّْح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِْ

 بالسكت ُب )اْلرض( ضبزة)اْلرض( واندرج معو ضبزة بوجو وقفا ٍب قالوف ٍب ورش بالنقل ُب 
 َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اغبَْْمُد 

 قالوف
 (َٔوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

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

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

 ُب )شيء(ضبزة بالسكت ٍب 
 ُمْؤِمٌن  مْ َكاِفٌر َوِمْنكُ  مْ َفِمْنكُ  مْ ُهَو الَِّذي َخَلَقكُ 

 )مومن(بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا وقرأ ٍب خالد بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 )مومن( بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا وقرأ  (مْ اِفٌر َوِمْنكُ كَ )ُب ٍب خلف بال غنة 

 )مومن(بإبداؿ اؽبمزة واوا وقرأ ٍب ورش برتقيق الراء )كافر( 
 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة 

 )مومن(بإبداؿ اؽبمزة واوا وقرأ بالصلة أبو جعفر ٍب 
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 )مومن(بداؿ اؽبمزة واوا بإوقرأ )خلقكم( ُب القاؼ بالكاؼ ٍب السوسي باإلدغاـ الكامل 
 (َٕواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر )

 ورقق الراء وصال ورش قالوف
َْرَض بِاْلَحقّْ َوَصوَّرَكُ   فََأْحَسَن ُصَورَُكْم  مْ َخَلَق السََّماَواِت َواِْ

 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًن بالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ُب )اْلرض(بالسكت  ضبزةٍب )اََلرض(  بالنقل ُبٍب ورش 

 (َٖوِإلَْيِه اْلَمِصيُر )
 ورقق الراء وصال ورش قالوف

َْرِض َويَػْعَلُم َما ُتِسرُّوَف َوَما تُػْعِلُنوَف   يَػْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َواِْ
 بالسكت ُب )اْلرض(  ضبزةقالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اْلرض( وترقيق راء )تسروف( ٍب 

 اؼبيم )يعلم ما( معا  ب السوسي أدغم اؼبيمٍب 
 (َٗواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )

 قالوف
 (َ٘عَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َوَلهُ  مْ نَػَبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَػْبُل َفَذاُقوا َوبَاَؿ َأْمرِهِ  مْ أََلْم يَْأِتكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 والتحقيق اندرج مع قالوف ليم( وقف بالنقل على )عذاٌب أ ضبزةٍب 

 على )عذاٌب أليم( سكتوقف بالٍب خلف 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 

 ُب )عذاٌب أليم(ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتكم( وبالنقل 
 ُب )عذاٌب أليم( وبالتحقيق ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتكم( 
 ُب )عذاٌب أليم( وبالتحقيق ة ألفا )ياتكم(ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمز 

 َفَكَفُروا َوتَػَولَّْوا أََبَشٌر يَػْهُدونَػَنا  آبِاْلبَػيػَّْناِت فَػَقاُلو  مْ ُرُسُلهُ  مْ َذِلَك بِأَنَُّه َكاَنْت تَْأتِيهِ 
 ] ُرْسُلهم : أبو عمرو [ ] ُرُسُلهم : الباقوف[

 وبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 
 على توسط اؼبنفصل  ٍب قالوف
 (أََبَشٌر يَػْهُدونَػَناُب )بال غنة و على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 

 (أََبَشٌر يَػْهُدونَػَناُب ) وبغنةٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل 
 بسكوف السٌن ُب )رْسلهم( و على قصر اؼبنفصل ٍب دوري 

 بسكوف السٌن ُب )رْسلهم(و اؼبنفصل توسط على  دوريٍب 
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 واندرج معو ابن كثًنصر اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة على ق
 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاتيهم( و على قصر اؼبنفصل ٍب أبو جعفر بالصلة 
  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاتيهم( 

 بسكوف السٌن )رْسُلُهم( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاتيهم( وقرأ و على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي 
 َواْستَػْغَنى اللَُّه 

 قالوف
 (َٙواللَُّه َغِنيّّ َحِميٌد )

 قالوف
َعُثواَأْف  آَزَعَم الَِّذيَن َكَفُرو   َلْن يُػبػْ

بػال علػى طػوؿ اؼبنفصػل و ٍب خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل ٍب ورش اؼبنفصػل توسط على  قالوفٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
َعُثو ُب ) غنة  (اَلْن يُػبػْ

َعُثنَّ ثُمَّ لَتُػَنبػَُّؤفَّ ِبَما َعِمْلُتْم   ُقْل بَػَلى َورَبّْي لَُتبػْ
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )بلى( ٍب خلف باإلمالةُب )بلى( قالوف ٍب ورش بالتقليل 

 (َٚوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر )
 ورقق الراء وصال ورش قالوف

 أَنْػَزْلَنا  ~َوالنُّوِر الَِّذي َفَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ 
 اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل قالوف 
 )آمنوا( واندرج معو ضبزةالبدؿ  على طوؿ اؼبنفصل على قصرٍب ورش 

 )آمنوا(البدؿ  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على توسط وطوؿ
 (َٛواللَُّه ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر )

 ورش ورقق الراء وصال قالوف
 لِيَػْوـِ اْلَجْمِع  مْ يَػْوـَ َيْجَمُعكُ  

 ]قبمعكم : يعقوب[ ] هبمعكم : الباقوف[
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب يعقوب قرأ بنوف العظمة )يـو قبمعكم(
 َذِلَك يَػْوـُ التػََّغاُبِن 

 قالوف
َنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ َمْل َصاِلًحا ُيَكفّْْر َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّه َويَػعْ  ِْ  أََبًدا آَعْنُه َسيَّْئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا
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 ] نكفر ، ندخلو : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] يكفر ، يدخلو : الباقوف[
  )نكفر( و)ندخلو( قرأ بنوف العظمة ُبو على قصر اؼبنفصل قالوف 

 ومعو ابن عامر )نكفر( و)ندخلو(  قرأ بنوف العظمة ُباؼبنفصل و توسط ٍب قالوف على 
 الغيبة )يكفر(و)يدخلو( بصلة اؽباء )عنو( وقرأ بياء على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 
 واندرج معو يعقوباء وبدوف صلة اؽبياء الغيبة )يكفر(و)يدخلو( بعلى قصر اؼبنفصل و ٍب دوري 

 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ياء الغيبة )يكفر(و)يدخلو(بو  اؼبنفصلسط تو ٍب دوري على 
 ياء الغيبة )يكفر(و)يدخلو(بو  ُب )اْلهنار(على التحقيق و خالد على طوؿ اؼبنفصل ٍب 
 ياء الغيبة )يكفر(و)يدخلو(بو  ُب )اْلهنار(بالسكت و على طوؿ اؼبنفصل خالد ٍب 

( البػػػدؿ ُب )سػػػيئاتو( وأبػػػدؿ اؽبمػػػزة واوا ُب ٖوف العظمػػػة )نكفػػػر( و)ندخلػػػو( ومػػػع )قػػػرأ بنػػػعلػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل ٍب ورش 
 ُب )اََلهنار( وبالنقل ُب)يومن( 

 )يكفر( و)يدخلو( وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن( )بالياء( للغيبة على قصر اؼبنفصل وٍب السوسي 
وباليػػػػاء )يكفػػػػر( ( َصػػػػاغِبًا ُيَكفّْػػػػرْ (و)يُػْؤِمنْ  َوَمػػػػنْ )ُب بػػػػال غنػػػػة و  ُب )اْلهنػػػػار(بالسػػػػكت و علػػػػى طػػػػوؿ اؼبنفصػػػػل ٍب خلػػػػف 
 و)يدخلو( 

 قرأ بنوف العظمة )نكفر( و)ندخلو( وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن(و ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل 
 (َٜذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 قالوف
بُوا   ِر َخاِلِديَن ِفيَها ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّا آبَِآيَاتِنَ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

أيب عمػرو ٍب دوري علػى توسػط اؼبنفصػل وإمالػة )النػار( ٍب قػالوف على قصػر اؼبنفصػل ٍب دوري على قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو دوري الكسائي وإمالة )النار(  على توسط اؼبنفصل

 ( آِبَآيَاتِنَ )وقلل )النار( وقصر البدؿ  على طوؿ اؼبنفصل ورش ٍب
 وفتح )النار( ى طوؿ اؼبنفصلعلٍب ضبزة 
 وقلل )النار(( آِبَآيَاتِنَ )البدؿ  توسط وطوؿمع  على طوؿ اؼبنفصلٍب ورش 

 (َٓٔوبِْئَس اْلَمِصيُر )
 )اؼبصًن( ورقق الراء وصال ورشقالوف ٍب ورش قرأ )بيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 

 بِِإْذِف اللَِّه ُمِصيَبٍة ِإَلَّ َأَصاَب ِمْن  آمَ 
 (َلَّ اِ  فِ  ُمِصيَبةِ ُب )وبالنقل  على طوؿ اؼبنفصلعلى قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش لوف قا
 (ُمِصيَبٍة ِإَلَّ ُب ) بالسكتو على طوؿ اؼبنفصل خلف  ٍب (ُمِصيَبٍة ِإَلَّ ُب )بالتحقيق و على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب 

 َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّه يَػْهِد قَػْلَبُه 
 واندرج معو اعبميع إَللوف قا
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  معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفااندرج و  أبدؿ اؽبمزة واوا )يومن(ٍب ورش 
 ٍب خلف بال غنة ُب )َوَمْن يُػْؤِمْن(

 (َٔٔواللَُّه ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )
 واندرج اعبميع إَل قالوف 

 ٍب ورش مع وجهي اللٌن بالتوسط والطوؿ ُب )شيء( 
 ُب )شيء( بالسكت ضبزةٍب 

 َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ 
 قالوف

 (ٕٔفَِإنََّما َعَلى َرُسولَِنا اْلَبًَلُغ اْلُمِبيُن ) مْ فَِإْف تَػَولَّْيتُ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو  اللَُّه َّل 
 واندرج معو ضبزةصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر اؼبنفقالوف 

 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الواو بالواو )ىو وعلى اهلل ( -
 (َٖٔوَعَلى اللَِّه فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف )

 وضبزة وقفا معو السوسي وأبو جعفراندرج و )اؼبومنوف( أبدؿ اؽبمزة واوا ورش  ثمقالوف 
 فَاْحَذُروُهْم  مْ َعُدوِّا َلكُ  مْ َوَأْوََلدِكُ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجكُ  آيَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف  بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 زواجكم(وبالنقل ُب )مَن َ لى طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آمنوا( ٍب ورش ع
 وبالتحقيق ُب )مْن أزواجكم( على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 

 ٍب خلف بالسكت ُب )مْن أزواجكم( 
 زواجكم(وبالنقل ُب )مَن َ  البدؿ )آمنوا( توسط وطوؿمع على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (ٗٔوا فَِإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم )َوِإْف تَػْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوتَػْغِفرُ 
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء )وتغفروا(

َنٌة  مْ َوَأْوََلدُكُ  مْ َأْمَواُلكُ  آِإنَّمَ   ِفتػْ
ٍب الكسػػائي علػػى علػػى توسػػط اؼبنفصػػل  بالصػػلة ٍب قػػالوف و علػػى قصػػر اؼبنفصػػل  ٍب قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل  قػػالوف 

علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو بالصػػلة ٍب ورش و علػػى توسػػط اؼبنفصػػل  ا ٍب قػػالوف توسػػط اؼبنفصػػل  وأمػػاؿ )فتنػػة ( وقفػػ
 ضبزة

 (َ٘ٔأْجٌر َعِظيٌم ) ~َواللَُّه ِعْنَد ُ 
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 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةٍب ورش على توسط اؼبنفصل   قالوفٍب على قصر اؼبنفصل  قالوف 
َنْػُفِسُكْم َواْسَمُعوا وَ  مْ فَاتػَُّقوا اللََّه َما اْسَتَيْعتُ  ًرا ِِ  َأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيػْ

 خلف بالوجو الثاين بإبداؿ اؽبمزة ياء )ليانفسكم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمٍب ورش برتقيق راء )خًنا( 

 (َٙٔوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَف )
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد ورش  ثمعلى توسط اؼبتصل قالوف 

 بال غنة ُب )َوَمْن يُوَؽ(على طوؿ اؼبتصل و ٍب خلف 
 َويَػْغِفْر َلُكْم  مْ َلكُ َحَسًنا ُيَضاِعْفُه ِإْف تُػْقِرُضوا اللََّه قَػْرًضا 

 ره والعٌن ُب الكل ثقال كش ظباالشاطبية ُب البقرة : )ُيَضاِعَفُو( ارفع ُب اغبديد وىا ىنا    
 ار واقصر مع مضعفةٍ دما ك           

 م حذاً إز ، وشدده كيف جا    حالدرة : )يضاعفو( انصب 
 فدس كوى  ثيضاعفو    معا وثقلو وبابو  الشفا حـز حالطيبة : وارفع 

 : الباقوف[ُيَضاِعْفو]  ُيَضعّْْفو : ابن كثًن وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب [] 
ورش والػػدوري معػػو وانػػدرج ( ُيَضػػاِعْفووقػػرأ بإثبػػات الػػف بعػػد الضػػاد وخفػػف العػػٌن مكسػػورة )بسػػكوف مػػيم اعبمػػع قػػالوف 

 بوجو عدـ اإلدغاـ وعاصم والكسائي وخلف العاشر وخالد 
  عن الدوريأدغم الراء بالالـ )ويغفر لكم( بوجو خبلف ( و ُيَضاِعْفوقرأ ) أبو عمروٍب 

 الصلة ب( و ُيَضاِعْفوقرأ )ٍب قالوف 
 مع الصلة واندرج معو أبو جعفر ُب )ُيَضعّْْفُو(  عٌند الوشدبعد الضاد ذؼ اْللف حقرأ ٍب ابن كثًن 
 واندرج معو يعقوب ُب )ُيَضعّْْفُو(  عٌند الوشدبعد الضاد ذؼ اْللف حقرأ ٍب ابن عامر 

 وقرأ )ُيَضاِعْفُو( (َحَسًنا ُيَضاِعْفوُ )ُب ٍب خلف بال غنة 
 (ٚٔوٌر َحِليٌم )َواللَُّه َشكُ 

 قالوف
َِ َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )  (َٛٔعاِلُم اْلَغْي

 قالوف 
  

 سورة اليًلؽ 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َة  آيَ  تِِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ  أَيػَُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَّْساَء َفيَلُّْقوُهنَّ ِلِعدَّ
 أبدؿ الثانية واوا ولو أيضا بتسهيل الثانية وقرأ )النيبء إذأ ( على قصر اؼبنفصل وأثبت نبزة قالوف 
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 وأبو جعفر ويعقوبواندرج معو أبو عمرو )النيب( حبذؼ اؽبمزة قرأ على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 
 أبدؿ الثانية واواولو أيضا بتسهيل الثانية وقرأ )النيبء إذأ ( بإثبات نبزة وقرأ اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة )النيب( ٍب دوري 
 وأماؿ العدة وقفا على توسط اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة )النيب( ٍب الكسائي 
وغلػػظ َلـ  أبػػدؿ الثانيػػة واواضػػا ولػػو أيبتسػػهيل الثانيػػة وقػػرأ )النػػيبء إذأ ( بإثبػػات نبػػزة وقػػرأ علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل ٍب ورش 
 )طلقتم( 

 حذؼ اؽبمزة )النيب(على طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب 
 َواتػَُّقوا اللََّه رَبَُّكْم 

 قالوف
 ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنةٍ َأْف يَْأتِيَن  ََل ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن بُػُيوتِِهنَّ َوََل َيْخُرْجَن ِإّّل 
وابن عامر وحفػص وأبػو جعفػر ويعقػوب[] بِيُػوِتن : البػاقوف[] ُمبًػيػَّنَػة :ابػن كثػًن ]بُػُيوِتن : بضم الباء : ورش وأبو عمرو 

 وشعبة [] ُمبَػيػَّْنة : الباقوف[
َ وكسر على قصر اؼبنفصل و كسر الباء ُب )بُِيوِِتِنَّ( قالوف    ٍة(   َِ الياء ُب )ُمبَػٌنّْ

ٍة( ٍب ابن كثًن  َِ ٍة(   فتح الياءو على قصر اؼبنفصل و فتح الياء ُب )ُمبَػٌّنَ َِ  ُب )ُمبَػٌّنَ
َ وكسر اؼبنفصل  توسطعلى و كسر الباء ُب )بُِيوِِتِنَّ( ٍب قالوف    ٍة(   َِ الياء ُب )ُمبَػٌنّْ
ٍة( ُب وبفتح الياء على توسط اؼبنفصل و )بيوِتن( ُب باء الكسر ٍب شعبة   َِ  )ُمبَػٌّنَ

 واندرج معو خلف العاشر قفا )ُمبَػيػَّْنٍة(كسر الياء وأماؽبا و و على توسط اؼبنفصل و  )بيوِتن(ُب ء الباكسر ٍب الكسائي  
َ وكسر وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتٌن( اؼبنفصل  وؿطعلى و )بُػُيوِِتِنَّ( ضم الباء ُب ٍب ورش   ٍة(   َِ الياء ُب )ُمبَػٌنّْ

َ وكسر ٍب دوري قرأ بضم الباء )بُػُيوِِتِنَّ( على قصر اؼبنفصل   واندرج معو يعقوب ٍة(َِ الياء ُب )ُمبَػٌنّْ
 ي قرأ بضم الباء )بُػُيوِِتِنَّ( على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتٌن(  واندرج معو أبو جعفر ٍب السوس

 وحفص واندرج معو ابن عامروقرأ بضم الباء )بُػُيوِِتِنَّ(  ٍب دوري على توسط اؼبنفصل
َ كسر و (َأْف يَْأِتٌنَ )ُب بال غنة و على طوؿ اؼبنفصل و )بُػُيوِِتِنَّ( ُب ٍب خلف بضم الباء   ٍة(   َِ الياء ُب )ُمبَػٌنّْ

َ وكسر  (َأْف يَْأِتٌنَ )ُب غنة بو على طوؿ اؼبنفصل و )بُػُيوِِتِنَّ (  ُببضم الباء  دٍب خال  ٍة(   َِ الياء ُب )ُمبَػٌنّْ
 َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه 

 قالوف
 َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسهُ 

 شر [] فقْد ظلم : أظهر الباقوف[و وورش وابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العامر م أبو عغ] فقْد ظلم : أد
 وأبو جعفر ويعقوب واندرج معو ابن كثًن وعاصم )فَػَقْد ظََلَم(أظهر الداؿ عند الظاء )قالوف 

 َلَم()فَػَقظَّ ٍب ورش أدغم الداؿ بالظاء وتغليظ الالـ 
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 وخالد والكسائي وخلف العاشر  ابن عامراندرج معو و َلَم( )فَػَقظَّ عمرو أدغم الداؿ بالظاء  ٍب أبو
(َلَم( )فَػَقظَّ ٍب خلف باإلدغاـ   وبال غنة ُب )َوَمْن يَػتَػَعدَّ

 (ََٔل َتْدِري َلَعلَّ اللََّه ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمًرا )
 قالوف

 َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ِللَِّه  مْ َمْعُروٍؼ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنكُ فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍؼ َأْو فَارُِقوُهنَّ بِ 
 واندرج اعبميع إَل قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 ٍب خلف بال غنة )دبَْعُروٍؼ َوَأْشِهُدوا( وبالتحقيق ُب )دبَْعُروٍؼ أَْو( 

 ُب )دبَْعُروٍؼ أَْو(  ٍب ورش وبالنقل
 ٍب خلف بالسكت ُب )دبَْعُروٍؼ أَْو(

 يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَػْوـِ اّْلَِخِر  مْ َذِلكُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ووقف بالنقل والسكت ُب )اآلخر(  ضبزةٍب 
 خر(( البدؿ ُب )اآلٖمع )ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن( 

 وحقق ُب )اآلخر(ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن( 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومن(
 (َٕوَمْن يَػتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا )
 قالوف ٍب خلف بال غنة )َوَمْن يَػتَِّق(

َُ  َويَػْرزُْقُه ِمنْ   َحْيُث ََل َيْحَتِس
 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب )َويَػْرزُْقُو(

 َعَلى اللَِّه فَػُهَو َحْسُبهُ َوَمْن يَػتَػوَكَّْل 
 ]فْهو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] فُهو : الباقوف[

 (َوَمْن يَػتَػوَكَّلْ )ُب  بال غنةو و( بضم اؽباء )فهُ ٍب خلف بضم اؽباء )فُهو( )فْهو( ٍب ورش بسكوف اؽباء قالوف قرأ 
 ِإفَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِ ِ 

 غبفصالشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : و)بالَغ( َلتنوين مع خفض )أمره(   
 ]بَاِلُغ أَْمرِِه : حفص [] بَاِلٌغ أَْمَرُه : الباقوف[

 عبميع إَلواندرج ا)بَاِلٌغ أَْمَرُه( بتنوين الغٌن ونصب الراء قالوف قرأ 
 ْمَرُه(  اَ  فَ  نوين للغٌن والنصب للراء )بَاِلغُ ورش بالنقل وقرأ بالت ثم
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 )بَاِلٌغ أَْمَرُه( للراء والنصب للغٌن ٍب خلف بالسكت وقرأ بالتنوين 
 حفص ضم الغٌن وكسر الراء )بَاِلُغ أَْمرِِه( ثم

 (َٖقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلّْ َشْيٍء َقْدرًا )
 قْد جعل: باإلظهار : الباقوف[ بو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر []]قجَّعل: أدغم أ

 باإلظهار للداؿ عند اعبيم )قْد جعل(قالوف 
 ُب )شيء(  الطوؿعلى ٍب ورش )شيء( توسط اللٌن باإلظهار للداؿ عند اعبيم )قْد جعل( على  ٍب ورش

 وخلف العاشر والكسائي ىشاـ وضبزة واندرج معو ( قجَّعل)ٍب أبو عمرو أدغم الداؿ ُب اعبيم 
  ُب )شيء( السكتبو ( قجَّعل)باإلدغاـ ُب  ضبزة ٍب 

تُػُهنَّ َثًَلثَُة  مْ اْرتَػْبتُ ِإِف  مْ ِئكُ آِنسَ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن َوالآلَّ   َلْم َيِحْضَن ِئي َأْشُهٍر َوالآلَّ َفِعدَّ
والآلي: مدا ]لف العاشر ووقف ضبزة بتسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر[ ] الآلئي : ابن عامر وعاصم وضبزة والكسائي وخ

: البػػزي وأبػػو عمػػرو وؽبمػػا وقفػا إبػػداؿ اؽبمػػزة يػػاء سػػاكنة مػػع ووقفػػا( وصػال ٖمشػبعا :الػػآلء: بالتسػػهيل مػػع اؼبػػد والقصػػر )
ها بػػػالرـو مػػػع اؼبػػػد ق النشػػػر وؽبمػػػا تسػػػهيليػػػبػػػل مػػػن طر  إشػػػباع اؼبػػػد )وَل إدغػػػاـ ؽبمػػػا مػػػن طريػػػق اغبػػػرز ُب )الآلئػػػي يئسػػػن(

إبداؿ اؽبمزة ياء ساكنة مػع ( أوجو ٖ): ورش وأبو جعفر وؽبما وقفا وصال ر صوالقصر[] الآلء : بالتسهيل مع اؼبد والق
تسػػهيلها بػػالرـو مػػع اؼبػػد والقصػػر[] قػػالوف وقنبػػل ويعقػػوب وحبػػذؼ اليػػاء الػػيت بعػػد اؽبمػػزة  وقفػػا أيضػػا مػػاوؽب ،اؼبػػد إشػػباع 

 يب عمرو[]ضبزة وقفا وجهٌن[جعفر والبزي وأ أوجو وقفا لورش وأيب ٖ]فا [وربقيق اؽبمزة وصال ووق
واندرج معػو وبسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل معا ء( )والآلحبذؼ الياء وصال ووقفا ومده مدا متصال قرأ قالوف 
 يعقوب

وعلػػى  (ِإفِ  مْ ِنَسػػاِئكُ ُب )رىا وعلػػى قصػػبالصػػلة معػػا و ء( )والػػآلحبػػذؼ اليػػاء وصػػال ووقفػػا ومػػده مػػدا متصػػال قػػرأ ٍب قػػالوف 
 معو قنبل اندرج و توسط اؼبتصل 

وعلػػى  (ِإفِ  مْ ِنَسػاِئكُ ُب ) هاعلػى توسػػطو بالصػػلة معػا و ء( )والػػآلحبػذؼ اليػػاء وصػال ووقفػػا ومػده مػػدا متصػال قػػرأ قػالوف ٍب 
 توسط اؼبتصل 

ُب وعلػػػى طػػػوؿ الصػػػلة اؼبتصػػػل  وعلػػػى طػػػوؿمعػػػا  (ءمػػػع اؼبػػػد والقصػػػر ُب )والػػػآلاؽبمػػػزة سػػػهل قػػػرأ حبػػػذؼ اليػػػاء و ٍب ورش 
 (ِإفِ  مْ ِنَساِئكُ )

واندرج معو أبو  وعلى توسط اؼبتصلوبالصلة معا ( ءوالقصر ُب )والآل توسطمع الاؽبمزة سهل قرأ حبذؼ الياء و ٍب البزي 
 جعفر
ط وعلػػى توسػػ وبسػػكوف مػػيم اعبمػػع معػػا( ءوالقصػػر ُب )والػػآل توسػػطمػػع الاؽبمػػزة سػػهل قػػرأ حبػػذؼ اليػػاء و  أبػػو عمػػروٍب 

 اؼبتصل
 وعلى توسط اؼبتصل وبالصلة إبداؽبا مع اؼبد اؼبشبع )مد كلمي ـبفف(ٍب البزي 

 وعلى توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمعإبداؽبا مع اؼبد اؼبشبع )مد كلمي ـبفف(  أبو عمروٍب 
 عاشروالكسائي وخلف الواندرج معو عاصم للهمزة وأثبت الياء مدا مشبعا )الآلئي( بالتحقيق ٍب ابن عامر 
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ُب بال غنة و  (ِإفِ  مْ ِنَساِئكُ ُب )للهمزة وأثبت الياء مدا مشبعا )الآلئي( وعلى طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق بالتحقيق ٍب خلف 
 (ِئيَأْشُهٍر َوالآلَّ )

ُب بغنػػة و  (ِإفِ  مْ ِنَسػػاِئكُ ُب )للهمػػزة وأثبػػت اليػاء مػػدا مشػػبعا )الآلئػػي( وعلػػى طػوؿ اؼبتصػػل وبػػالتحقيق بػػالتحقيق ٍب خػالد 
 (ِئيْشُهٍر َوالآلَّ أَ )

ُب وبال غنة  (ِإفِ  مْ ِنَساِئكُ ُب )بالسكت للهمزة وأثبت الياء مدا مشبعا )الآلئي( وعلى طوؿ اؼبتصل و بالتحقيق ٍب خلف 
 (ِئيَأْشُهٍر َوالآلَّ )
] وجهػاف أوجو : التسهيل مع اؼبد والقصر واإلبداؿ ياء مع اؼبد اؼبشػبع وقفػا : لػورش والبػزي وأيب عمػرو وأيب جعفػر[ ٖ]

 وقفا تسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر غبمزة[ وكل على أصلو باؼبد .
َْحَماؿِ َوُأوََلُت ا  َحْمَلُهنَّ َأْف َيَضْعَن َأَجُلُهنَّ  ِْ
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 ( ضْبَاؿِ َْلَ بالنقل ُب )اٍب ورش 

 ( َأْف َيَضْعنَ ُب )وبال غنة ( ْْلَضْبَاؿِ ُب )اٍب خلف بالسكت 
 (َأْف َيَضْعنَ ُب )وغنة ( ْْلَضْبَاؿِ ُب )اخالد بالسكت  ٍب

 (َٗوَمْن يَػتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمرِِ  ُيْسًرا )
 ]ُيُسرا : أبو جعفر [] ُيْسرا : الباقوف[

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 ٍب أبو جعفر قرأ بضم السٌن )ُيُسرا( 

 ْمرِِه( اَ ٍب ورش بالنقل ُب )ِمَن 
 ٍب خلف بال غنة ُب )َوَمْن يَػتَِّق( وبالتحقيق ُب )ِمْن أْمرِِه( 

 بالسكت ُب )ِمْن أْمرِِه(و  ٍب خلف وبال غنة ُب )َوَمْن يَػتَِّق(
 ِإلَْيُكْم  ~َذِلَك َأْمُر اللَِّه أَنْػَزَلهُ 

 زةواندرج معو ضبعلى طوؿ اؼبنفصل  ٍب ورش قالوف على توسط اؼبنفصلٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 (َ٘أْجًرا ) ~اللََّه ُيَكفّْْر َعْنُه َسيَّْئاتِِه َويُػْعِظْم َلهُ َوَمْن يَػتَِّق 
 على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر قالوف على توسط اؼبنفصلٍب 

  قصر البدؿ )سيئاتو( واندرج معو خالدع معلى طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 توسط البدؿ وطولو )سيئاتو(مع على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 وصلة اؽباء ُب )عنو( على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن 
 (َوَمْن يَػتَّقِ ُب ) بال غنةعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
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 َعَلْيِهنَّ رُّوُهنَّ لُِتَضيػُّْقوا آَوََل ُتضَ  مْ ِمْن ُوْجدِكُ  مْ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُ 
 ]ِوْجدِكم : روح[] ُوْجدِكم : الباقوف[

 واندرج معو اعبميع إَل بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 (وْ َعَلْيِهنَّ )ووقف ّٔاء السكت  بسكوف ميم اعبمعٍب رويس 

 (وْ َعَلْيِهنَّ )ووقف ّٔاء السكت ٍب روح قرأ بكسر الواو )ِوْجدِكم( 
 ( مْ )ِمْن ُوْجدِكُ  ٍب خلف بال غنة ُب

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 )َحْيُث َسَكْنُتْم( ٍب السوسي أدغم الثاء بالسٌن ُب

 َحْمَلُهنَّ َوِإْف ُكنَّ ُأوََلِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن 
 واندرج معو اعبميع إَل قالوفٍب 
 (وْ ضَبَْلُهنَّ ) يعقوب وقف ّٔاء السكت ُبٍب 

 َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  مْ َلكُ فَِإْف َأْرَضْعَن 
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 (وْ ُأُجوَرُىنَّ )يعقوب وقف ّٔاء السكت ُب  ٍب
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر الصلة ب قالوفٍب 

 (َفَآُتوُىنَّ ) ُب ( البدؿٖمع )( ْرَضْعنَ اَ  فَِإفَ ُب )بالنقل ٍب ورش 
 (فَِإْف أَْرَضْعنَ )ُب  ٍب خلف بالسكت

َنكُ   ِبَمْعُروٍؼ  مْ َوْأَتِمُروا بَػيػْ
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 واندرج معو ابن كثًنبالصلة  قالوفٍب 

 ٍب ورش أبدؿ اؽبمزة ورقق الراء )واسبروا( 
 أبو جعفر ٍب السوسي )واسبروا( مع تفخيم الراء واندرج معو

 (ُٙأْخَرى ) ~َفَستُػْرِضُع َلهُ  مْ َوِإْف تَػَعاَسْرتُ 
 يعقوبعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو قالوف 
 أماؿ )أخرى(على قصر اؼبنفصل و  أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن عامر وعاصماؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
  وخلف العاشر ئيمعو الكساواندرج )أخرى( ُب مع اإلمالة اؼبنفصل توسط على ٍب دوري 
 )أخرى( ُب  التقليلمع اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب ورش 

 )أخرى( ُب أماؿ اؼبنفصل و  وؿطعلى  ضبزةٍب 
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 اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن أبو جعفرقصر ٍب قالوف بالصلة على 
 اؼبنفصلتوسط على بالصلة  قالوفٍب 

  لِيُػْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 
 قالوف

 َآتَاُ  اللَّهُ  آَلْيِه ِرْزُقُه فَػْليُػْنِفْق ِممَّ َوَمْن ُقِدَر عَ 
 على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصمقالوف ٍب 

 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )آتاه( على توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 
 أماؿ )آتاه(اؼبنفصل و  على طوؿضبزة ٍب 

 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء ُب )عليو( 
ٍب طوؿ البدؿ مع الفتح ٍب  - ٗوٖالتوسط ُب البدؿ مع التقليل  - ٕقصر البدؿ مع الفتح ( أوجو )آتاه ( ٍٗب ورش )
 وكل ذلك مع ترقيق الراء ُب )قدر(التقليل 

 َآتَاَها  آمَ نَػْفًسا ِإَلَّ ََل ُيَكلُّْف اللَُّه 
  على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبف قالو 
 على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم  قالوفٍب 

  واندرج معو خلف العاشرأماؿ )آتاىا( على توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 
 أماؿ )آتاىا(على طوؿ اؼبنفصل و ضبزة ٍب 

التوسػط ُب البػدؿ مػع التقليػل  - ٕقصػر البػدؿ مػع الفػتح  - ٔ )آتاىا(( أوجو ٗمع ) (َلَّ اِ  ا فِ نَػْفسَ ُب )بالنقل ٍب ورش 
 ٍب طوؿ البدؿ مع الفتح ٍب التقليل - ٗوٖ

 أماؿ )آتاىا(على طوؿ اؼبنفصل و ( نَػْفًسا ِإَلَّ ُب ) ٍب خلف على السكت
 (َٚسَيْجَعُل اللَُّه بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا )

 ر [] ُعْسٍر ُيْسرًا : الباقوف[]ُعُسر ُيُسرا : أبو جعف
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 ٍب خلف بال غنة ُب )ُعْسٍر ُيْسرًا( 
 ٍب أبو جعفر قرأ بضم السٌن فيهما )ُعُسر ُيُسرا(

َناَها ِحَسابًا َعْن َأْمِر وََكأَيّْْن ِمْن قَػْريٍَة َعَتْت  بْػَناَهارَبػَّْها َوُرُسِلِه َفَحاَسبػْ  (َٛعَذابًا ُنْكًرا ) َشِديًدا َوَعذَّ
 ] وكآئن : ابن كثًن : مد متصل[] كآئن : بتسهيل اؽبمزة مع اؼبد والقصر [] وكأين : الباقوف[

 ]ُنُكرا : نافع وابن ذكواف وشعبة وأبو جعفر ويعقوب[ ] ُنْكرا : الباقوف[
 وشعبة ويعقوب معو ابن ذكواف واندرج قرأ بضم الكاؼ )ُنُكرا( قرأ بعد اؽبمزة ياء )كأين( و قالوف 



 

 

144 

 واندرج معو ىشاـ وحفص وخالد والكسائي وخلف العاشر سكن الكاؼ )ُنْكرا(قرأ بعد اؽبمزة ياء )كأين( و ٍب دوري 
بْػَناَىا)ُب بال غنة و  (َعْن أَْمرِ )وبالتحقيق ُب قرأ بعد اؽبمزة ياء )كأين( ٍب خلف   وسكن الكاؼ ُب )ُنْكرا( (َشِديًدا َوَعذَّ

 بػَّْها( أدغم الراء بالراء ُب )أَْمرَّ اؽبمزة ياء )كأين( و قرأ بعد ٍب السوسي 
بْػَناَىا)ُب بال غنة و  (َعْن أَْمرِ )ُب بالسكت قرأ بعد اؽبمزة ياء )كأين( و ٍب خلف   وسكن الكاؼ ُب )ُنْكرا( (َشِديًدا َوَعذَّ
 ( وضم الكاؼ ُب )ُنُكرا(  رِ بالنقل )عَن اَمْ و قرأ بعد اؽبمزة ياء )كأين( ٍب ورش 

 سكن الكاؼ )ُنْكرا(و )كائن( مدا متصال  زاد ألفا بعد الكاؼ ابن كثًن ٍب
 )كآئن( وضم كاؼ )ُنُكرا(باؼبد والقصر  اؽبمزةل سهو  زاد ألفا بعد الكاؼٍب أبو جعفر 

 (َٜفَذاَقْت َوبَاَؿ َأْمرَِها وََكاَف َعاِقَبُة َأْمرَِها ُخْسًرا )
 قالوف

 يًدا َعَذابًا َشدِ  مْ َأَعدَّ اللَُّه َلهُ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 

َْلَباِب الَِّذيَن َآَمُنوا  آفَاتػَُّقوا اللََّه يَ  ِْ  ُأوِلي ا
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمعلى قصر اؼبنفصل قالوف 

 ( البدؿ )آمنوا( ٍٖب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )اْللباب( مع )
 على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب )اْللباب(  ضبزة ٍب

 ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )اْللباب(  
 (ِٓٔذْكًرا ) مْ َقْد أَنْػَزَؿ اللَُّه ِإلَْيكُ 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بسكوف ميم اعبمع قالوف 
  التفخيم والرتقيق نْػَزَؿ( وُب )ذكرا( وجهٌناَ ٍب ورش بالنقل ُب )َقَد 

 ٍب خلف بالسكت ُب )َقْد أَنْػَزَؿ(
ُلو   اللَِّه ُمبَػيػَّْناٍت لُِيْخِرَج الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّورِ َآيَاِت  مْ َعَلْيكُ َرُسوًَل يَػتػْ

 عقوب[] ُمبَػيّْنات : الباقوف[] ُمبَػيَّنات : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وي
 معو أبو عمرو وشعبة ويعقوب اندرج و الياء )مبيَّنات(  فتحبو بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 والكسائي وخلف العاشر وخالد ومعو حفص بكسر الياء )ُمبَػيػَّْناٍت( ٍب ابن عامر 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر الياء )مبيَّنات(  فتحبو  (َآيَاتِ  مْ َعَلْيكُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 الياء )مبيَّنات( فتحبو  (َآيَاتِ  مْ َعَلْيكُ ُب )ٍب قالوف بتوسط بالصلة  
 ياء )مبيَّنات(  فتحب)آمنوا( و ( البدؿ ٖمع ) (َآيَاتِ  مْ َعَلْيكُ ُب )ٍب ورش بطوؿ الصلة 

ُلو)بال غنة ُب ٍب خلف    بكسر الياء )ُمبَػيػَّْناٍت( و (َآيَاتِ  مْ َعَلْيكُ ُب ) بالتحقيقو (َرُسوًَل يَػتػْ
ُلو)بال غنة ُب ٍب خلف   َآيَاِت( وبكسر ياء )مبيّْنات( مْ بالسكت )َعَلْيكُ و  (َرُسوًَل يَػتػْ
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َنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ َصاِلًحا يُْدِخْلُه بِاللَِّه َويَػْعَمْل َوَمْن يُػْؤِمْن  ِْ  أََبًدا  آَجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا
 نافع وابن عامر وأبو جعفر [] يدخلو : الباقوف[] ندخلو : 

 وعلى قصر اؼبنفصل )ندخلو(  أبدؿ الياء نوفقالوف 
 واندرج معو ابن عامر  وعلى توسط اؼبنفصل)ندخلو(  أبدؿ الياء نوفٍب قالوف 

 وعلى قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن قرأ بالياء )يدخلو ( مع الصلة للهاء 
 واندرج معو يعقوب على قصر اؼبنفصل و قرأ بالياء )يدخلو( ٍب دوري 
 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  وعلى قصر اؼبنفصل قرأ بالياء )يدخلو( ٍب دوري 
 على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )اْلهنار( قرأ بالياء )يدخلو( ٍب خالد 
 بالسكت ُب )اْلهنار( و قرأ بالياء )يدخلو( ٍب خالد 

 و( وبالنقل ُب )اََلهنار( وأبدؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن(  ٍب ورش قرأ بالنوف )ندخل
 أبدؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن( و قرأ بالياء )يدخلو( ٍب السوسي 

 ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا ُب )يومن( وقرأ بالنوف )ندخلو( على قصر اؼبنفصل 
 على طوؿ اؼبنفصل و بالسكت ُب )اْلهنار( و اء )يدخلو( باليو  (َصاغِبًا يُْدِخْلوُ )و(َوَمْن يُػْؤِمنْ )ُب قرأ بال غنة ٍب خلف 

 (ٔٔاللَُّه َلُه ِرْزقًا )َقْد َأْحَسَن 
 (َقْد َأْحَسنَ ُب ) ٍب خلف بالسكت(ْحَسنَ اَ  َقدَ ُب )بالنقل قالوف ٍب ورش 

َْمػُر اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن  َْرِض ِمثْػَلُهنَّ يَػتَػنَػػزَُّؿ اِْ ػاِْ قَػِديٌر َوَأفَّ َشػْيٍء َأفَّ اللَّػَه َعلَػى ُكػلّْ  آنَػُهنَّ لِتَػْعَلُمػو بَػيػْ
 ( ِٕٔبُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما )َقْد َأَحاَط اللََّه 
 ويعقوبواندرج معو أىل القصر ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر على قصر اؼبنفصل قالوف 

 عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرواندرج معو أىل التوسط دوري أيب اؼبنفصل توسط على  قالوف ثم
 وعلى طوؿ اؼبنفصل (َشْيءٍ (و)اْْلَْمرُ (و)اْْلَْرضِ ُب )ُب الساكن اؼبوصوؿ  بالتحقيقٍب خالد 
 )شيء(على توسط اللٌن ووعلى طوؿ اؼبنفصل  (َحاطَ اَ  َقدَ )بالنقل ُب )اََلرض(و)اََلمر(وٍب ورش 

 )شيء( اللٌن  وؿطعلى ووعلى طوؿ اؼبنفصل  (َحاطَ اَ  دَ قَ )ورش بالنقل ُب )اََلرض(و)اََلمر(وٍب 
قَػػػػْد )والتحقيػػػق ُب ( قَػػػِديٌر َوَأفَّ )ُب وبػػػال غنػػػة  وعلػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل (َشػػػْيءٍ (و)اْْلَْمرُ (و)اْْلَْرضِ ُب )ٍب خلػػػف بالسػػػكت 

  (َأَحاطَ 
ُب وبػال غنػة  وعلػى طػوؿ اؼبنفصػل (طَ قَػْد َأَحػا)ُب  وعليو السكت (َشْيءٍ (و)اْْلَْمرُ (و)اْْلَْرضِ ُب )ٍب خلف على السكت 

 (َقِديٌر َوَأفَّ )
 وعلى طوؿ اؼبنفصل (َقْد َأَحاطَ )والتحقيق ُب  (َشْيءٍ (و)اْْلَْمرُ (و)اْْلَْرضِ ُب ) ٍب خالد على السكت

  
 سورة التحريم 
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
ـُ مَ  آيَ   لَُّه َلَك َأَحلَّ ال آأَيػَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرّْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ باؽبمزة مدا متصال )النيبء( 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوبحبذؼ اؽبمزة )النيب( على قصر اؼبنفصل و  ٍب ابن كثًن
ـُ َما( و حبذؼ اؽبمزة )النيب( على قصر اؼبنفصل و ٍب السوسي   أدغم اؼبيم باؼبيم ُب )رُبَرّْ
 توسط اؼبنفصل وباؽبمز ُب )النيبء(  ٍب قالوف على

وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم والكسػػائي ٍب دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وحػػذؼ اؽبمػػزة مػػن )النػػيب( 
 وخلف العاشر

 ٍب ورش قرأ باؽبمز )النيبء( على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وحذؼ اؽبمزة من )النيب( 

 َمْرَضاَة َأْزَواِجَك تَػْبَتِغي 
 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )مرضاة(

 (َٔواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم )
 قالوف

 َتِحلََّة أَْيَماِنُكْم  مْ َقْد فَػَرَض اللَُّه َلكُ  
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب 

 َواللَُّه َمْوََلُكْم 
 واندرج اعبميع وورش بوجو الفتح إَلالوف ق

 ٍب ورش بالتقليل ُب )موَلكم( 
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )موَلكم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

 (َٕوُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم )
 ] وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر واندرجقالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 واندرج معو الباقوف  ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(

  َعْن بَػْعضٍ النَِّبيُّ ِإَلى بَػْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا فَػَلمَّا نَػبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُ  اللَُّه َعَلْيِه َعرََّؼ بَػْعَضُه َوَأْعَرضَ َوِإْذ َأَسرَّ 
 سورة ف : وبالتخفيف )عرَّؼ( الشاطبية من آّادلة إىل 

: نػػافع[ ] النػػيب إىل : )وجهػػاف(واوا  اأبػػدؽبسػػهل اؽبمػػزة الثانيػػة و  ]َعػػَرَؼ : الكسػػائي [ ] َعػػرَّؼ : البػػاقوف[ ]النػػيبء إىل :
 الباقوف[
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 وىل( ِاىل(و)النيبءُ  ءُ )النيب )وجهاف(واوا  اأبدؽبسهل اؽبمزة الثانية و )النيبء( بإثبات اؽبمزة قالوف قرأ 
 )عليو( اؽباء صلة بو )النيب( قرأ حبذؼ اؽبمزة ابن كثًن  ٍب
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وضبزة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر)النيب( قرأ حبذؼ اؽبمزة  أبو عمروٍب 

 ( َرؼَ )عَ الراء ف خفو  )النيب(قرأ حبذؼ اؽبمزة ٍب الكسائي 
 ِاىل(و)النيبء وىل( ءُ )النيب)وجهاف( واوا  اأبدؽبنية و وسهل اؽبمزة الثا (َسرَّ اَ  َوِإذَ ُب )بالنقل ٍب ورش 

 )النيب( وقرأ حبذؼ اؽبمزة  (َوِإْذ َأَسرَّ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 َهَذا َمْن أَنْػَبَأَؾ فَػَلمَّا نَػبََّأَها ِبِه قَاَلْت 

 (َمْن أَنْػَبَأؾَ ُب ) ٍب خلف بالسكت( نْػَبَأؾَ اَ  َمنَ بالنقل ُب ) قالوف ٍب ورش
 (ٖأَِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر )قَاَؿ نَػبَّ 
 قالوف

 ِإَلى اللَِّه فَػَقْد َصَغْت قُػُلوُبُكَما  آِإْف تَػُتوب
 ] فقصَّغت : أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر []فقْد َصغْت : الباقوف[

 وباإلظهار واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
 أدغم الداؿ بالصاد )فَػَقْد َصَغْت( و قصر اؼبنفصل  علىٍب أبو عمرو 
 وباإلظهار واندرج معو ابن ذكواف وعاصم  اؼبنفصل توسطٍب قالوف على 
 واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر َغْت( أدغم الداؿ بالصاد )فَػَقصَّ اؼبنفصل و توسط ٍب دوري على 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وباإلظهار ُب )قْد صغت(
  على طوؿ اؼبنفصل وأدغم الداؿ بالصاد )فَػَقْد َصَغْت( ضبزة ٍب

 َوِإْف َتظَاَهَرا َعَلْيِه فَِإفَّ اللََّه ُهَو َمْوََلُ  َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن 
    لدى التحرمي أيضا رَبَلَّال عنهمابتاً    و ث)َتظَّاَىُروف( الظاُء ُخفَّْف الشاطبية :

 م وضبزة والكسائي وخلف[ ] َتظَّاىرا : الباقوف[]َتظَاىرا : عاص
 ] َجِبِيل : ابن كثًن[]َجِبَئل: شعبة[]َجِبَئيل :ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ]ِجِبِيل : الباقوف[

 يعقوب دوري أيب عمرو وابن عامر و )ِجِبِيل( واندرج معو بكسر اعبيم والراء قالوف شدد الظاء ) تظّاىرا( وقرأ 
 واندرج معو أبو جعفرظاء ) تظّاىرا( وبالفتح ُب )موَله( وقرأ )ِجِبِيل( وابدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن( ٍب ورش شدد ال

 )اؼبومنٌن(  وأبدؿ اؽبمزة واوا وبالتقليل ُب )موَله( وقرأ )ِجِبِيل( شدد الظاء ) تظّاىرا( ٍب ورش 
 اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن(  وأبدؿ( أدغم اؽباء باؽباء )اللََّو ُىوَ و شدد الظاء ) تظّاىرا( ٍب السوسي 
 وياء بعدىا)َجِْبِيل(  )عليو( وفتح اعبيم وكسر الراءاؽباء صلة وبشدد الظاء ) تظّاىرا( ٍب ابن كثًن 

 ٍب شعبة بتخفيف الظاء )تظاىرا( وقرأ بفتح اعبيم والراء ونبزة بعدىا )َجِبَئل( 
 وياء بعدىا )ِجِبِيل( ٍب حفص بتخفيف الظاء )تظاىرا( وقرأ بكسر اعبيم والراء 



 

 

148 

 )اؼبومنٌن( وقفا وأبدؿ اؽبمزة واوا  و على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة بتخفيف الظاء )تظاىرا( وأماؿ )موَله( و)َجِبَئيل(
 واندرج معو خلف العاشرعلى توسط اؼبتصل ٍب الكسائي بتخفيف الظاء )تظاىرا( وأماؿ )موَله( و)َجِبَئيل( 

 (َٗظِهيٌر ) ِئَكُة بَػْعَد َذِلكَ َواْلَمآَل 
 على توسط اؼبتصل واندرج اعبميع إَل قالوف 

 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
ًرا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَػاٍت قَانِتَػاٍت تَ َأْف يُػْبِدَلُه ِإْف طَلََّقُكنَّ  ~َعَسى رَبُّهُ  ثَػيّْبَػاٍت ِئَحاٍت آئِبَػاٍت َعابِػَداٍت َسػآَأْزَواًجا َخيػْ

 (٘)َكارًا َوأَبْ 
 لالظافيو كالشاطبية ُب سورة الكهف : ومن بعد بالتخفيف )يْبدؿ( ىهنا   وفوؽ وربت اؼبلك  

لو : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر[ ]يُػْبِدلو : الباقوف[  ]يُػَبدّْ
َلُو( على قصر اؼبنفصل و قالوف   واندرج معو دوري أيب عمروقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ )يُػَبدّْ

لَػُو(قرأ بفتح الباء وتشديد الػداؿ لى قصر اؼبنفصل و عٍب السوسي  )وجػو  الكػاؼ )طلقكػن(عنػد لقػاؼ وباإلظهػار ل )يُػَبدّْ
 )مومنات(أبدؿ اؽبمزة واوا و  خبلف عنو(

لَػػُو( و ٍب أبػػو جعفػػر  ػػرًا( قػػرأ بفػػتح البػػاء وتشػػديد الػػداؿ )يُػَبدّْ وا أبػػدؿ اؽبمػػزة واو وباإلخفػػاء للتنػػوين عنػػد اػبػػاء ُب )أَْزَواًجػػا َخيػْ
 )مومنات(
 واندرج معو يعقوب )يُػْبِدَلُو(وسكن الباء وخفف الداؿ مكسورة على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن 
لَػُو(قرأ بفػتح البػاء وتشػديد الػداؿ على قصر اؼبنفصل و ٍب السوسي  أبػدؿ و خبلػف  وأدغػم القػاؼ بالكػاؼ )طَلََّقُكػنَّ( )يُػَبدّْ
 )مومنات(اؽبمزة واوا 

َلُو( نفصل و اؼب وسطعلى تٍب قالوف    واندرج معو دوري أيب عمروقرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ )يُػَبدّْ
 واندرج معو عاصم )يُػْبِدَلُو( على توسط اؼبنفصل وسكن الباء وخفف الداؿ مكسورة ٍب ابن عامر 

َلُو( فتح )عيسى( وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و ٍب ورش  أبدؿ اؽبمزة و  )خًنا(ورقق راء قرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ )يُػَبدّْ
 )مومنات(واوا 
َلُو( قلل )عيسى( وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و  ورشٍب  أبدؿ اؽبمزة و  ورقق راء )خًنا(قرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ )يُػَبدّْ
  )مومنات(واوا 

َأْف ُب )نػػة وبػػال غ )يُػْبِدلَػػُو(وسػػكن البػػاء وخفػػف الػػداؿ مكسػػورة  وعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل أمػػاؿ )عيسػػى(ٍب خلػػف 
 بكارا( اَ بالتسهيل ُب )و  وبالتحقيق ُب )وأبكارا( وقف و ( ثَػيَّْباٍت َوأَْبَكارًا(و)يُػْبِدَلُو 

 (َأْف يُػْبِدلَػوُ ُب )بغنػة و  )يُػْبِدلَػُو(وسكن الباء وخفف الػداؿ مكسػورة  وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل أماؿ )عيسى(ٍب خالد 
 بكارا( اَ بالتسهيل ُب )و  ويق ُب )وأبكارا( بالتحقوقف و ( ثَػيَّْباٍت َوأَْبَكارًاو)

وانػػدرج معػػو  )يُػْبِدلَػػُو(وسػػكن البػػاء وخفػػف الػػداؿ مكسػػورة  وعلػػى توسػػط اؼبنفصػػل واؼبتصػػل أمػػاؿ )عيسػػى(ٍب الكسػػائي 
 خلف العاشر
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َهػا َمآَل النَّػاُس َواْلِحَجػانَػارًا َوُقوُدَهػا  مْ َوَأْهِلػيكُ  مْ أَنْػُفَسػكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمنُػوا قُػو  آيَ  ِئَكػٌة ِغػًَلٌظ ِشػَداٌد ََل يَػْعُصػوَف رَُة َعَليػْ
 (َٙويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروَف )ْم َأَمَرهُ  آاللََّه مَ 
 واندرج معو دوري أيب عمرو ويعقوب على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمعقالوف 

 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومروف( وبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن على قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 

ِئَكٌة ِغاَلٌظ( وأبػدؿ اؽبمػزة واوا )يػومروف(  ٍب ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وباإلخفاء للتنوين عند الغٌن )َمآَل 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرقالوف على توسط اؼبنفصل 

 وبالصلة على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 واندرج معو خالدوأبدؿ اؽبمزة واوا )يومروف( وعلى قصر البدؿ )آمنوا( واؼبتصل على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومروف( وقفا  (نَارًا َوُقوُدَىا)ُب بال غنة و على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل ٍب خلف 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومروف( وطولو )آمنوا( على توسط البدؿ و صل على طوؿ اؼبنفصل واؼبتٍب ورش 

 اْليَػْوـَ تَػْعَتِذُروا أَيػَُّها الَِّذيَن َكَفُروا ََل  آيَ 
  على توسط اؼبنفصلقالوف  ثم اؼبنفصل قصرعلى قالوف 
  (تَػْعَتِذُروا)ُب برتقيق الراء و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (تَػْعَتِذُروا)ُب الراء  فخيمبتو  على طوؿ اؼبنفصل ضبزةٍب 
 (ٚتَػْعَمُلوَف ) مْ ِإنََّما ُتْجَزْوَف َما ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
َجنَّػاٍت َتْجػِري ِمػْن  مْ َويُْدِخَلكُ  مْ يَّْئاِتكُ سَ  مْ ُيَكفَّْر َعْنكُ َأْف  مْ رَبُّكُ ِإَلى اللَِّه تَػْوبًَة َنُصوًحا َعَسى  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوبُو  آيَ 

َنْػَهاُر يَػْوـَ ََل ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعهُ  ِْ  َتْحِتَها ا
 شعبةالشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : وضم )َنُصوحا( 

 ] ُنُصوحا : شعبة [] َنُصوحا : الباقوف[
 )النيبء(بإثبات اؽبمزة قرأ و ح نوف )َنُصوحا( على قصر اؼبنفصل وفتقالوف 

 واندرج معو يعقوب )النيب(حبذؼ اؽبمزة قرأ و على قصر اؼبنفصل وفتح نوف )َنُصوحا( ٍب دوري 
 (َأفْ  مْ َربُّكُ ُب )وعلى قصرىا بالصلة و )النيبء( بإثبات اؽبمزة قرأ و على قصر اؼبنفصل وفتح نوف )َنُصوحا( ٍب قالوف 

 
 واندرج معو أبو جعفر بالصلة و وفتح نوف )َنُصوحا( قصر اؼبنفصل  علىٍب ابن كثًن 
 بإثبات اؽبمزة )النيبء(قرأ و  وفتح نوف )َنُصوحا( اؼبنفصلتوسط على ٍب قالوف 
 واندرج مع ابن عامر وحفص )النيب(حبذؼ اؽبمزة قرأ اؼبنفصل وفتح نوف )َنُصوحا( و توسط على ٍب دوري 
 (َأفْ  مْ َربُّكُ ُب ) وعلى توسطها لصلةبااؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 
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وانػػدرج معػػو خلػػف  )النػػيب(حبػػذؼ اؽبمػػزة قػػرأ وفػػتح نػػوف )َنُصػػوحا( و أمػػاؿ )عسػػى( اؼبنفصػػل و توسػػط علػػى ٍب الكسػػائي 
 العاشر 
 )النيب(حبذؼ اؽبمزة قرأ و )ُنُصوحا( بضم النوف قرأ و اؼبنفصل توسط على ٍب شعبة 
وبالنقػل ُب  (َأفْ  مْ َربُُّكػُب )وعلػى طػوؿ الصػلة )عسػى(  وفػتح معػا )آمنػوا( وعلى قصػر البػدؿ على طوؿ اؼبنفصلٍب ورش 
 )النيبء(بإثبات اؽبمزة قرأ و  )اََلهنار(
)ُنُصوحا( بضم النوف قرأ ُب )عسى( و واإلمالة )أف يكفر(  وبال غنة ُب )اْلهنار(بالسكت و  على طوؿ اؼبنفصلٍب خلف 

 )النيب(حبذؼ اؽبمزة قرأ و 
حبػػذؼ قػػرأ و )ُنُصػػوحا( بضػػم النػػوف قػػرأ ُب )عسػػى( و واإلمالػػة  ُب )اْلهنػػار( علػػى التحقيػػقو  اؼبنفصػػلعلػػى طػػوؿ ٍب خػػالد 
 )النيب(اؽبمزة 

ُب واإلمالػػة  )أف يكفػػر( وبػػال غنػػة (َأفْ  مْ َربُُّكػػُب ) السػػكت يػػوعلو  ُب )اْلهنػػار(السػػكت و  علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػلٍب خلػػف 
 )النيب(حبذؼ اؽبمزة قرأ و )ُنُصوحا( بضم النوف قرأ )عسى( و 

وبالنقػل ُب  (َأفْ  مْ َربُُّكػُب )وعلى طوؿ الصػلة )عسى(  وتقليل )آمنوا( معا البدؿ  توسطمع  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
 )النيبء(بإثبات اؽبمزة قرأ و  )اََلهنار(

وبالنقػل  (َأفْ  مْ َربُُّكػُب )وعلى طوؿ الصلة )عسى(  وفتح وتقليل )آمنوا( معاالبدؿ  طوؿمع  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
 )النيبء(بإثبات اؽبمزة قرأ و   ُب )اََلهنار(

 أَْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا آيَػُقوُلوَف رَبػَّنَ  مْ َوبِأَْيَمانِهِ  مْ َيْسَعى بَػْيَن أَْيِديهِ  مْ نُورُهُ 
 بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل واندرج الدوري بوجو اإلظهار قالوف 
 إدغاـ الراء بالالـ )َواْغِفْر لََنا( وري على قصر اؼبنفصل خبلف عن الد أبوعمروٍب 

 وعاصم ؼبنفصل واندرج معو ابن عامرتوسط ٍب قالوف على 
 والوجو الثاين باإلدغاـ )َواْغِفْر لََنا( اؼبنفصل توسط على ٍب دوري 
 بالفتح ُب )يسعى( و اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب ورش 

 على قصر اؼبنفصل ( و مْ ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )أَْيِديهُ 
 ُب )يسعى( بالتقليل اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب ورش 

 أماؿ )يسعى( و اؼبنفصل  وؿطعلى  ضبزةٍب 
 اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشرتوسط ٍب الكسائي أماؿ )يسعى( على 

 اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقصر على و الصلة بٍب قالوف 
 لاؼبنفص توسطعلى و الصلة بقالوف ٍب 

 (ِٛإنََّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 ُب )شيء(بالسكت  ضبزةٍب )شيء( وطولو اللٌن  توسطقالوف ٍب ورش مع 



 

 

151 

 ٔ(ستة أوجو اجتمع بدؿ )آمنوا وسيئاتكم( ويائي )عسى ويسعى( ولٌن )شيء( ٙوإذا قرأت اآلية كلها كاف لورش ) -
ط البدؿ مع تقليل )عسى ويسعى( وتوسػط )شػيء( توس – ٕقصر البدؿ مع فتح )عسى ويسعى( وتوسط )شيء(  –
طػػوؿ البػػدؿ وتقليػػل )عسػػى ويسػػعى(  – ٙو٘طػػوؿ البػػدؿ مػػع فػػتح )عسػػى ويسػػعى( وتوسػػط وطػػوؿ )شػػيء(  – ٗوٖ

 وتوسط وطوؿ )شيء(
 أَيػَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم  آي

 إثبات اؽبمزة )النيبء(قرأ بو على قصر اؼبنفصل قالوف 
 )النيب( وحذؼ اؽبمزة على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن 
 قرأ بضم اؽباء )عليُهم(و على قصر اؼبنفصل ٍب يعقوب 
 قرأ بإثبات اؽبمزة )النيبء( و  اؼبنفصلتوسط على ٍب قالوف 
 اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اؽبمزة )النيب(توسط على ٍب دوري 
 بات اؽبمزة )النيبء(قرأ بإثو  اؼبنفصل وؿطعلى ٍب ورش 

 بضم اؽباء ُب )عليُهم( و  )النيب(حبذؼ اؽبمزة قرأ اؼبنفصل  وؿطعلى  ضبزةٍب 
 َجَهنَُّم  مْ َوَمْأَواهُ 
 قالوف 

 ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )مأواىم( 

 ٍب السوسي بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ماواىم( واندرج معو أبو جعفر 
 معو الكسائي وخلف العاشر ج اندر ٍب ضبزة أماؿ )مأواىم( و 

 (َٜوبِْئَس اْلَمِصيُر )
 ]وبيس : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا غبمزة[ ]بئس : الباقوف[

 ورش قرأ )بيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ثمقالوف 
 ُلوٍط نُوٍح َواْمَرَأَة َضَرَب اللَُّه َمَثًًل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة 

 (نُوٍح َواْمَرأَةَ )ُب  غنة قالوف ٍب خلف بال
ُهَما ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوِقيلَ  اِخِليَن َكانَػَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا َصاِلَحْيِن َفَخانَػَتاُهَما فَػَلْم يُػْغِنَيا َعنػْ  اْدُخًَل النَّػاَر َمػَع الػدَّ

(ٔٓ) 
 ة : الباقوف[] قيل : باإلمشاـ ؽبشاـ والكسائي ورويس []قيل: بالكسرة اػبالص

 قالوف 
  معو الكسائي ورويساندرج ٍب ىشاـ باإلمشاـ )قيل( و 

 ٍب ورش على توسط اللٌن )شيئا( 
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 ُب )شيئا(ٍب ورش على الطوؿ 
 ُب )شيئا(وبالسكت ُب )شيئاً وقيل( ٍب خلف بال غنة 
 ُب )شيئاً وقيل( وغنةُب )شيئا( ٍب خالد بالسكت 

ِلػِه َآَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَف ِإْذ قَاَلْت َربّْ اْبِن لِػي ِعْنػَدَؾ بَػْيتًػا ِفػي اْلَجنَّػِة َوَنجّْنِػي ِمػْن ِفْرَعػْوَف َوَعمَ  َوَضَرَب اللَُّه َمَثًًل ِللَِّذينَ 
 (َٔٔوَنجِّْني ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن )

 )آمنوا(البدؿ  توسط وطوؿٍب ورش مع واندرج اعبميع إَل قالوف 
َقْت ِبَكِلَمػػاِت رَبػَّْهػػا وَُكُتبِػػِه وََكانَػػْت ِمػػَن  ~َراَف الَّتِػػيَوَمػػْرَيَم ابْػنَػػَت ِعْمػػ َأْحَصػػَنْت فَػْرَجَهػػا فَػنَػَفْخنَػػا ِفيػػِه ِمػػْن ُروِحنَػػا َوَصػػدَّ

 (ٕٔ) اْلَقانِِتينَ 
 العى ضبريف وُب التحرمي صبع شالشاطبية ُب البقرة : والتوحيد ُب )وكتابو( 

 فاشالطيبة : )كتابو( بتوحيد 
 حفص وأبو عمرو ويعقوب [ ]كتابو : الباقوف[] وكتبو : 
 واندرج معو أبو جعفر)كتابو( بتوحيد قرأ و على قصر اؼبنفصل قالوف 

 واندرج معو يعقوب)كتبو( وقرأ جبمع على قصر اؼبنفصل ٍب دوري 
 وبصلة اؽباء )فيو()كتابو( بتوحيد قرأ على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 
 درج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وشعبة والكسائي وخلف العاشروان اؼبنفصلتوسط على ٍب قالوف 
 معو حفص اندرج )كتبو( و  وقرأ جبمع اؼبنفصلتوسط على ٍب دوري 
 كتابو( معو ضبزة )بتوحيد قرأ و  اؼبنفصل وؿطعلى ٍب ورش 

 )كتابو( بتوحيد قرأ و إمالة )عمراف( وقرأ  خبلفٍب ابن ذكواف 
  

 سورة الملك 
 ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ 
 (ٔتَػَباَرَؾ الَِّذي بَِيِدِ  اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 على توسط اللٌن وترقيق راء )قدير(و )وُىو( قرأ بضم اؽباء )وْىو( ٍب ورش بسكوف اؽباء قالوف قرأ 
 اللٌن وترقيق راء )قدير(  وؿطعلى و )وُىو( قرأ بضم اؽباء ٍب ورش 

 ُب )شيء( على السكت ضبزة ٍب
ُلوَكُ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة   َعَمًًل َأْحَسُن ْم أَيُّكُ  مْ لَِيبػْ

ُلوَكُ ُب )قالوف بالصلة على القصر  ثم     بسكوف ميم اعبمعقالوف   (َأْحَسنُ ْم أَيُّكُ  مْ لَِيبػْ
ُلوَكُ ُب )على التوسط بالصلة  قالوفٍب   (ْحَسنُ أَ ْم أَيُّكُ  مْ لَِيبػْ

ُلوَكُ ُب )على طوؿ الصلة  ٍب ورش  (َأْحَسنُ ْم أَيُّكُ  مْ لَِيبػْ
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ُلوَكُ ُب ) ٍب خلف بالسكت  (َأْحَسنُ ْم أَيُّكُ  مْ لَِيبػْ
 (َٕوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر )

 )وُىو( ّٔاء السكت )وُىوه( لى)وُىو( ووقف يعقوب عبضم اؽباء )وْىو( ٍب ورش بسكوف اؽباء قالوف 
 َق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباقًا الَِّذي َخلَ 
 قالوف

 َما تَػَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن تَػَفاُوتٍ 
 ق ِتلالشالشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : )من تُفُوت( على القصر والتشديد 

 ]تَفوُّت : ضبزة والكسائي[ ] تفاوت : الباقوف[
 واندرج معو خلف العاشر)ترى(  أماؿٍب أبو عمرو )ترى( قالوف ٍب ورش بالتقليل وجو واحد 

 معو الكسائي اندرج و )تفّوت( د الواو يشدتاْللف و  وقرأ بإسقطأماؿ )ترى( ٍب ضبزة 
 (ٖفَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَػَرى ِمْن ُفُيوٍر )

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 )ترى( ُب ٍب ورش مع التقليل 
 واندرج معو ضبزة والكسائي رى( تّ )ىل الالـ بالتاء وأدغم )ترى( ٍب أبو عمرو أماؿ 

 وفتح )ترى(رى( )ىل تّ الالـ بالتاء دغاـ أٍب ىشاـ 
َْ ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر ) َقِل  (ٗثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَػْيِن يَػنػْ

 ئا : الباقوف[جعفر مطلقا وغبمزة وقفا [ ] خاس ]خاسيا : أبو
  ابن كثًن قرأ بضم اؽباء )وُىو(ثم و(    قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وىْ 

 ئاً وُىو( وضم اؽباء خلف بال غنة )خاس ثم
 )خاسيا وْىو( وسكن ىاء )وْىو( أبدؿ اؽبمزة ياء مطلقا أبو جعفر  ثم
    وصالليك( وترقيق راء )حسًن( اِ ورش بالنقل ُب )ينقلِب ِ ثم 
 خلف بالسكت ُب )ينقلْب إليك( ثم

نْػَيا ِبَمَصابِيَح َوَجَعْلَناَها رُُجوًما ِللشََّياِطيِن آسَّمَ الَوَلَقْد زَيػَّنَّا   َء الدُّ
 وابن كثًن وعاصم ويعقوب بن ذكوافاوجو بمعو اندرج و  على توسط اؼبتصل (َوَلَقْد َزيػَّنَّا)أظهر الداؿ عند الزاي قالوف 
 وعلى طوؿ اؼبتصل على الفتح ُب )الدنيا(و (َوَلَقْد َزيػَّنَّا)أظهر الداؿ عند الزاي ٍب ورش 
 وعلى طوؿ اؼبتصلُب )الدنيا(  تقليلعلى الو (َوَلَقْد َزيػَّنَّا)أظهر الداؿ عند الزاي ٍب ورش 

 وقلل )الدنيا(بإدغاـ الداؿ ُب الزاي )َوَلَقْد َزيػَّنَّا( ٍب أبو عمرو 
 دنيا(وفتح )الخبلف عن ابن ذكواف بإدغاـ الداؿ ُب الزاي )َوَلَقْد َزيػَّنَّا( ابن عامر  ٍب

 وعلى طوؿ اؼبتصل)َوَلَقْد َزيػَّنَّا( وإمالة )الدنيا(  بإدغاـ الداؿ ُب الزايٍب ضبزة 
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 ٍب الكسائي باإلدغاـ )َوَلَقْد َزيػَّنَّا( وإمالة )الدنيا( مع التوسط ُب اؼبتصل )السماء( واندرج معو خلف العاشر
 (َ٘عَذاَب السَِّعيِر ) مْ َوَأْعَتْدنَا َلهُ 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوفقالوف ٍب 

 َعَذاُب َجَهنََّم  مْ َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَربّْهِ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

 (َٙوبِْئَس اْلَمِصيُر )
 معو السوسي وأبو جعفراندرج ورش بإبداؿ اؽبمزة ياء )بيس( و  ثمقالوف 

 (ُٚعوا َلَها َشِهيًقا َوِهَي تَػُفوُر )أُْلُقوا ِفيَها َسمِ  آِإذَ 
 بسكوف اؽباء )وْىي( على قصر اؼبنفصل و قالوف 

 بكسر اؽباء )وِىي( على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء )وْىي( 

 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبكسر ىاء )وِىي( 
 واندرج معو خالد )وِىي( على طوؿ اؼبنفصل وكسر ىاء ٍب ورش 
 بال غنة ُب )َشِهيًقا َوِىَي(و على طوؿ اؼبنفصل وكسر ىاء )وِىي( ٍب خلف 

 َتَكاُد َتَميػَُّز ِمَن اْلَغْيِظ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙلطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )ا

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

يز : البزي باؼبد اؼبشبع[ ] تكاد سَبيز : الباقوف[  ]تكآد سبَّ
 أدغم الداؿ بالتاء ) تكاْد سبيز( بدوف مد السوسي ثمد سّبيز( آالبزي باؼبد اؼبشبع )تك ثمقالوف 
 (َٛنِذيٌر ) مْ َخَزنَػتُػَها أََلْم يَْأِتكُ  مْ أُْلِقَي ِفيَها فَػْوٌج َسأََلهُ  آُكلَّمَ 
 واندرج معو الدوري أيب عمرو ويعقوبوبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 

 بالصلة واندرج معو ابن كثًن و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 أبدؿ اؽبمزة ألفا )ياتكم( و على قصر اؼبنفصل السوسي ٍب 

 ٍب أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة والصلة ُب )ياتكم(
اؼبنفصػل وبسػكوف مػيم اعبمػع وانػدرج معػو دوري أيب عمػرو وابػن عػامر وعاصػم والكسػائي وخلػف توسط قالوف على  ٍب

 العاشر
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 بالصلة اؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 
  وصال وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )ياتكم( ورقق راء )نذير( ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل

 وأثبت نبزة )يأتكم(على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
بْػَنا َوقُػْلَنا َما نَػزََّؿ اللَُّه ِمْن آقَاُلوا بَػَلى َقْد جَ   (ِٜفي َضًَلٍؿ َكِبيٍر )ِإَلَّ  مْ َشْيٍء ِإْف أَنْػتُ َءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ

 واندرج معو عاصم ويعقوبكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل وبسقالوف 
(  مْ على القصر ُب )أَنْػتُ و بالصلة و على توسط اؼبتصل ٍب قالوف   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرِإَلَّ
(  مْ على توسط الصلة ُب )أَنْػتُ على توسط اؼبتصل و ٍب قالوف   ِإَلَّ
)شػيء( اللػٌن ُبورقػق راء )نػذير( وتوسػط ؼبتصػل علػى طػوؿ او ءنػا( آوأظهر الداؿ عند اعبيم )قد ج وفتح )بلى(ٍب ورش 

(  مْ وعلى طوؿ الصلة ُب )أَنْػتُ  (مْ وبالنقل ُب )َشْيٍء ِإَف اَنْػتُ    ورقق راء )كبًن( وصالِإَلَّ
 ٍب ورش على طوؿ )شيء( 

  ُب )قْد جآءنا(أماؿ )جاءنا( وباإلظهار على توسط اؼبتصل و ٍب ابن ذكواف 
 معو ىشاـ واندرج غم الداؿ ُب اعبيم )قد جاءنا( أدعلى توسط اؼبتصل و ٍب أبو عمرو 

علػػى توسػػط اللػػٌن ُب و علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل ورقػػق راء )نػػذير( و ءنػػا( آوأظهػػر الػػداؿ عنػػد اعبػػيم )قػػد جقلػػل )بلػػى( ٍب ورش 
( مْ ( وطوؿ الصلة ُب )أَنْػتُ مْ َف اَنْػتُ اِ  فِ  ُب )َشْيءِ وبالنقل )شيء(   ورقق راء )كبًن( وصال ِإَلَّ

 وبالسكت على )شيء( على طوؿ اؼبتصل و )جاءنا( وأدغم الداؿ باعبيم )قد جاءنا( )بلى(وٍب ضبزة أماؿ 
وأدغػػػم الػػػداؿ  (ِإَلَّ  مْ أَنْػػػػتُ (و)مْ ِإْف أَنْػتُ ( و)َشػػػْيٍء ِإفْ )ٍب خلػػػف بالسػػػكت ُب )شػػػيء( علػػػى السػػػكت ُب السػػػاكن اؼبفصػػػوؿ 

 باعبيم )قد جاءنا( 
 )شيء( وأدغم الداؿ باعبيم )قد جاءنا(   ٍب خالد على طوؿ اؼبتصل وأماؿ)بلى( وبالتحقيق ُب

 ءنا( ومل يبل )جاءنا( آ( وأدغم الداؿ باعبيم )قد جسائي أماؿ )بلىٍب الك
 على توسط اؼبتصلو خلف العاشر وأدغم الداؿ باعبيم )قد جاءنا( وأماؿ )بلى وجاءنا( بدوف سكت ٍب 

 (َٓٔأْصَحاِب السَِّعيِر ) ~َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَػْعِقُل َما ُكنَّا ِفي
 واندرج معو ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش اؼبنفصل  على توسط قالوفٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 

َْصَحاِب السَِّعيِر ) مْ فَاْعتَػَرُفوا ِبَذنِْبهِ   (َٔٔفُسْحًقا ِِ
 الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : )فُسُحقا( سكونا ضم مع غيب )يعلموف( من رض

 : الباقوف[فُسْحقا]َفُسُحقا : الكسائي وأبو جعفر[ ]
 واندرج معو اعبميع إَل( فُسْحقا) وقرأ بسكوف اغباء ُب بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 الكسائي بضم اغباء ُب )َفُسُحًقا(  ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم

 ٍب أبو جعفر قرأ بضم اغباء ُب )َفُسُحًقا( وبالصلة



 

 

156 

َِ َلهُ  مْ ِذيَن َيْخَشْوَف رَبػَّهُ ِإفَّ الَّ   (َٕٔكِبيٌر )َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر   مْ بِاْلَغْي
 واندرج معو اعبميع إَلبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ووصال )َكِبًٌن(  ٍب ورش رقق راء )َمْغِفَرٌة(
 (َمْغِفَرٌة َوَأْجرٌ )ُب ٍب خلف بال غنة 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 اْجَهُروا ِبهِ َأِو  مْ قَػْوَلكُ َأِسرُّوا وَ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًن (أَوِ  مْ قَػْوَلكُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 (أَوِ  مْ قَػْوَلكُ ُب )ٍب قالوف على التوسط بالصلة 

  (أَوِ  مْ قَػْوَلكُ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 (أَوِ  مْ قَػْوَلكُ ُب ) ؿ الصلةٍب ورش رقق راء )وأسروا( وعلى طو 

 (ِٖٔإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )
 قالوف

 (َٗٔأََل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّييُف اْلَخِبيُر )
  وصال ورش بضم اؽباء وترقيق راء )اػببًن( ثمقالوف قرأ لسكوف ىاء )وْىو( 

 ند اػباء )من خلق( سكوف ىاء )وْىو( وباإلخفاء للنوف عبٍب أبو جعفر قرأ 
 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َمْن( ووسكن اؽباء )وْىو(

َْرَض َذُلوًَل فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقهِ   ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اِْ
 اندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 بالنقل ُب )اََلرض(ٍب ورش 

  ُب )اْلرض(بالسكت  ضبزةٍب 
 ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ )َجَعَل َلُكُم(

 (َ٘ٔوِإلَْيِه النُُّشوُر )
 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )وإليو(

َْرَض فَِإَذا ِهَي َتُموُر )َأْف َيْخِسَف ِء آَمْن ِفي السَّمَ  مْ أََأِمْنتُ   (ِٙٔبُكُم اِْ
عمرو وأبو جعفر وىشاـ بوجو []تسهيل الثانية ورش والبػزي ] النشور أأمنتم : تسهيل الثانية مع اإلدخاؿ : قالوف وأبو 

ورويػػس[ ]اإلبػػداؿ مػػع القصػػر لػػورش [] التحقيػػق للهمػػزتٌن مػػع اإلدخػػاؿ : وجػػو ؽبشػػاـ[] التحقيػػق َلبػػن ذكػػواف وعاصػػم 
ة[] وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] وقنبل حاؿ الوصػل أبػدؿ اؽبمػزة اْلوىل واوا وحاَلَلبتػداء ب)أأمنػتم( سػهل َلثانيػ

 : الباقوف[السماِءَأفْ السماِءَين: نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[ ]
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 واندرج معو أبو عمرو بالتسهيل واإلدخاؿ )أَأَِمْنُتْم( وُب  )السََّماِء َأْف( أبدؿ الثانية ياء مفتوحة  قالوف 
 واندرج معو أبو جعفربالصلة و دؿ الثانية ياء مفتوحة  بالتسهيل واإلدخاؿ )أَأَِمْنُتْم( وُب  )السََّماِء َأْف( أبٍب قالوف 

 وبالنقل ُب )اََلرض( )السماِءَين( وُب الثانية ياء  )أَأَِمْنُتْم( ٍب ورش بالتسهيل ُب اْلوىل
 )السماِءَين(والثانية ياء ِمْنُتْم( آ)( حركتٌن ٕباؼبد ) ورشٍب 
 داؿ الياء تسهيل اْلوىل وُب الثانية )السماِءَين( إب ابن كثًنٍب 

 (السماِءَأفْ وحقق اؽبمزتٌن ُب )ٍب ىشاـ بوجو التسهيل مع اإلدخاؿ ُب اْلوىل 
 (السماِءَأفْ اؽبمزتٌن ُب اْلوىل وحقق اؽبمزتٌن ُب )ربقيق اْلدخاؿ مع ب ىشاـٍب 

وخلػػف  ويعقػػوبوتوسػػط اؼبتصػػل وانػػدرج معػػو عاصػػم والكسػػائي ِء َأْف( آ)أأمنتم(و)السػػمبػػالتحقيق فيهمػػا ٍب ابػػن ذكػػواف 
 العاشر

  (َأْف ىَبِْسفَ )ُب بالسكت ُب )اْلرض( وبال غنة )أأمنتم(و)السماِء َأْف( و بالتحقيق فيهما ٍب خلف 
 ٍب خالد على السكت ُب )اْلرض( وبغنة 

 ٍب خالد على التحقيق ُب )اْلرض( وطوؿ اؼبتصل
 وإذا ابتدأ )أأمنتم( قرأ كالبزي منتم..(َواَ )إذا وصلت اآلية دبا قبلها قرأ قنبل بالواو وتسهيل الثانية ) النشور 

ـْ َأِمْنتُ   َحاِصًبا  مْ َعَلْيكُ َأْف يُػْرِسَل ِء آَمْن ِفي السَّمَ  مْ َأ
 ]السماِء َيْن: نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[ ]السماِء َأْف : الباقوف[

  رو ورويسعلى توسط اؼبتصل واندرج معو أبو عموأبدؿ الثانية ياء مفتوحة قالوف 
 وخلف العاشروروح واندرج معو عاصم والكسائي ء أف( آ)السمبالتحقيق  ابن عامرٍب 

ـْ أَِمْنتُ بالتحقيق ُب )ٍب خلف   (َأْف يُػْرِسلَ ُب )بال غنة ( وعلى طوؿ اؼبتصل و مْ َأ
ـْ أَِمْنتُ بالتحقيق ُب )ٍب خالد    وبغنة  على طوؿ اؼبتصل( و مْ َأ
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على توسط اؼبتصل و فتوحة وأبدؿ الثانية ياء مٍب قالوف 

ـَ اَمنتم( وطوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة الثانية ياء )السماِء َيْن(   ٍب ورش بالنقل ُب )أ
ـْ أمنتم( وطوؿ اؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن   (َأْف يُػْرِسلَ ُب )وبال غنة )السماء أف( ٍب خلف بالسكت ُب )أ

 ( ْٚٔيَف َنِذيِر )َفَستَػْعَلُموَف كَ 
 وبرتقيق الراء ووقف حبذؼ الياء وقفا بالياء على )نذيري( ولورش وصال بالياءوصال و يعقوب ثم   قالوف

 (َٛٔفَكْيَف َكاَف َنِكيِر ) مْ َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع

 ( حركػػات )نكػػًني ~ أومََل(ٙاليػػاء ولػورش إذا وصػػل باؼبػد )وصػال بوقفػا ووصػػال يعقػػوب وقػف باليػػاء علػى )نكػػًني( ثػم 
 وليعقوب حركتاف

  مع اؼبدود الثالثة السوسي أدغم النوف بالنوف )َكاَف َنِكًِن( ثم
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 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثم
 َصافَّاٍت َويَػْقِبْضنَ  مْ َأَوَلْم يَػَرْوا ِإَلى اليَّْيِر فَػْوقَػهُ 

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

 ىل( اِ  اْ وِ رَ  ورش بالنقل ُب )يػَ ٍب
 ٍب خلف بالسكت ُب )يروا إىل( وبال غنة ُب )صافاٍت َو(

 َما يُْمِسُكُهنَّ ِإَلَّ الرَّْحَمنُ 
 قالوف

 (ِٜٔإنَُّه ِبُكلّْ َشْيٍء َبِصيٌر )
 قالوف 

 ورش على الطوؿ ُب )شيء( ثموصال  )شيء( ورقق راء )بصًن( ورش بالتوسط ُب اللٌن ُب ثم
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )شيء(
 ِمْن ُدوِف الرَّْحَمنِ  مْ يَػْنُصرُكُ  مْ َأمَّْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلكُ 
 : الباقوف[ينُصرُكم: باختالس الضمة :دوري أيب عمرووجو ثاف[ ]كمينُصُر ]ينُصرْكم : أبو عمرو[ ]

 واندرج معو اعبميع إَل وبسكوف ميم اعبمع( ينُصرُكمضم الصاد والراء )قرأ بقالوف 
 أبو عمرو بسكوف الراء ُب )يَػْنُصرُْكْم( خبلف عن الدوري  ثم
 (كمينُصُر )دوري لو أيضا اَلختالس ُب الضمة  ثم

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 (ِٕٓإِف اْلَكاِفُروَف ِإَلَّ ِفي ُغُروٍر )

 ورش برتقيق الراء ُب )الكافروف( ثمقالوف 
 َأْمَسَك ِرْزَقهُ ِإْف  مْ يَػْرزُُقكُ َأمَّْن َهَذا الَِّذي 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ِإْف( مْ ُب )يَػْرزُُقكُ ٍب قالوف على قصر الصلة 
 ِإْف( مْ ُب )يَػْرزُُقكُ ٍب قالوف على توسطها 

 وبالنقل ُب )إَف اَمسك(  ِإْف( مْ ُب )يَػْرزُُقكُ وؿ الصلة ٍب ورش على ط
 ٍب السوسي باإلدغاـ التاـ ُب )يرزقكم( القاؼ بالكاؼ 

 ك(سَ و)إْف أمْ  ِإْف( مْ ُب )يَػْرزُُقكُ ٍب خلف بالسكت 
 (َٕٔبْل َلجُّوا ِفي ُعتُػوٍّ َونُػُفوٍر )
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 حلف بال غنة ُب )ُعتُػوٍّ َونُػُفوٍر( ثمقالوف 
 (َٕٕأْهَدى َأمَّْن يَْمِشي َسِويِّا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ) ~ي ُمِكبِّا َعَلى َوْجِههِ َأَفَمْن يَْمشِ 

 واندرج معو البزي وأبو عمرو وأبو جعفر وروحعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو رويسقرأ بالسٌن )على سراط( على قصر اؼبنفصل و قنبل  ثم

 ابن عامر وعاصم اؼبنفصل واندرج معو توسط ٍب قالوف على 
  واندرج معو خلف العاشر أماؿ )أىدى(اؼبنفصل و توسط على الكسائي  ثم

  ُب )أىدى(  على التقليلعلى طوؿ اؼبنفصل و  ورش ثم ُب )أىدى(  على الفتحعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 ُب )أىدى(  باإلمالة على طوؿ اؼبنفصل ٍب خالد 
وباإلمشػاـ ُب صػاد )صػراط( ُب )أىػدى( مػن يبشػي(و)أمن يبشػي( واإلمالػة بال غنػة ُب )أفعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 

 صوت الزاي
َْفِئَدةَ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع  مْ أَْنَشَأكُ  ~ُقْل ُهَو الَِّذي َْبَصاَر َواِْ  َواِْ

 بسكوف ميم اعبمععلى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 َلُكُم( أدغم الالـ بالالـ )َوَجَعَل على قصر اؼبنفصل و ٍب السوسي 
 بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرعلى قصر اؼبنفصل و ٍب قالوف 

  اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشرتوسط ٍب قالوف على 
 وقفاأماؿ )اْلفئدة( اؼبنفصل و توسط على ٍب الكسائي 
 بالصلة اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف 
  (ْفِئَدةَ ْبَصاَر َواَْلَ َواَْلَ )بالنقل اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب ورش 

ونقػل حركتهػا إىل الثانيػة اؽبمػزة  أسػقطة( و والسػكت ُب )اْلفِػدَ )َواَلِفَدة( ٍب ضبزة بالسكت على )اْلبصار( ووقف بالنقل 
 ما قبلها 

 ها ونقل حركتها إىل ما قبلالثانية اؽبمزة  أسقطة( و دَ فِ الَ وَ ُب ) فقطبالنقل  وقفو ٍب خالد بالتحقيق ُب )اْلبصار( 
 (َٖٕقِليًًل َما َتْشُكُروَف )

 قالوف
َْرِض َوِإلَْيِه ُتْحَشُروَف ) مْ ُقْل ُهَو الَِّذي َذرََأكُ   (ِٕٗفي اِْ

 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 قرأ بالنقل ُب )اَلْرِض( ٍب ورش 

 ُب )اْلرض( بالسكت قرأ  ضبزةٍب 
 واندرج معو أبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 صلة اؽباء )إليو(بصلة اؼبيم وبابن كثًن  ٍب
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 (َٕ٘صاِدِقيَن ) مْ َويَػُقوُلوَف َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإْف ُكْنتُ 
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
  الوجو الثاين  )م (ُب ٍب ورش بالتقليل 

 م ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرٍب ضبزة باإلمالة ُب )
 (ٕٙأَنَا َنِذيٌر ُمِبيٌن ) آُقْل ِإنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّه َوِإنَّمَ 
 واندرج معو أىل القصرقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو أىل التوسطٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 قْل إمبا( )ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب 

 ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )قِل ِامبا( ورقق راء )نذير( ٍب 
 ٍب خلف على السكت ُب )قْل إمبا(

 (ِٕٚبِه َتدَُّعوَف ) مْ فَػَلمَّا رََأْوُ  زُْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُ  الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكْنتُ 
 ْكُماللِتَ  جاؿٌ ر رىا ضما الشاطبية : و)قيل( و)غيض( ٍب )جيء( يشمها      لدى كس

 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             
 ]سيئت : باإلمشاـ ُب السٌن نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ورويس [ ] سيئت بالكسرة اػبالصة : الباقوف[

إلمشػػػاـ : ىشػػػاـ والكسػػػائي ورويػػػس[ ] قيػػػل : بالكسػػػرة اػبالصػػػة : ]تَػػػْدُعوف : يعقػػػوب[ ] تَػػػدَُّعوف : البػػػاقوف[ ]قيػػػل: با
 الباقوف[
 معو ورش وابن ذكواف واندرج باإلمشاـ ُب )سيئت( بسكوف ميم اعبمع و قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر باإلمشاـ ُب )سيئت( و قالوف بالصلة  ثم
 ىشاـ بإمشاـ )قيل(و)سيئت( واندرج معو الكسائي  ثم
 كسرة خالصة ُب )سيئت( و)قيل( واندرج معو عاصم وضبزة وخلف العاشر أبو عمرو قرأ ب ثم
 يعقوب قرأ بكسرة خالصة ُب )سيئت(و)قيل( وقرأ بسكوف الداؿ )َتْدُعوف(  ثم
 ابن كثًن بالصلة وبكسرة خالصة ُب )سيئت( و)قيل( ثم

 (ٕٛاْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )َمْن ُيِجيُر فَ َأْهَلَكِنَي اللَُّه َوَمْن َمِعَي َأْو رَِحَمَنا ِإْف  مْ ُقْل َأرَأَيْػتُ 
 ]أرأيتم : بالتسهيل لنافع[ ]أرآيتم : باؼبد اؼبشبع لورش وجو ثاف[] أريتم : الكسائي[

 ] أرأيتم : الباقوف[] أىلكيْن اهلل: ضبزة[ ] أىلكيَن اهلل : الباقوف[
 بو جعفر[ ] معي~ أو : الباقوف[] معَي أو : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأ

  قالوف بالتسهيل )أرايتم( وفتح ياء )أىلكيَن( وقرأ بفتح ياء )معَي(
 واندرج معو أبو جعفر   قالوف على قصر الصلة ثم
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 (ِإفْ  مْ أََرأَيْػتُ ُب ) قالوف على توسط الصلة ثم
 و)معَي( وبالصلة ؼبيم اعبمع ُب )أرأيتم( وفتح ياء )أىلكيَن( الثانية اؽبمزة إثبات ابن كثًن قرأ ب ثم
 أبو عمرو قرأ باؽبمزة ُب )أرأيتم( وفتح ياء )أىلكيَن( و)معَي(  وأماؿ )الكافرين(  ثم
  ابن عامر قرأ باؽبمزة ُب )أرأيتم( وفتح ياء )أىلكيَن( و)معَي( واندرج معو حفص ثم
ُب )معْي( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف  شعبة قرأ باؽبمزة ُب )أرأيتم( وفتح ياء )أىلكيَن( وقرأ بسكوف الياء ثم

 العاشر 
 وأماؿ )الكافرين(  قرأ باؽبمزة ُب )أرأيتم( وفتح ياء )أىلكيَن( وقرأ بسكوف الياء ُب )معْي( على قصر اؼبنفصل رويس ثم

 قرأ باؽبمزة ُب )أرأيتم( وفتح ياء )أىلكيَن( وقرأ بسكوف الياء ُب )معْي( على قصر اؼبنفصل ٍب روح
وقػػرأ بسػكوف اليػػاء ُب )معػػْي( وقػػرأ )أىلكػػيْن( بسػػكوف اليػػاء  (ِإفْ  مْ أََرأَيْػػػتُ ُب )وبػػالتحقيق خلػف قػػرأ بػػاؽبمزة ُب )أرأيػػتم(  ثػػم
 ووقف بالنقل والتحقيق ُب )عذاب أليم( (َفَمْن هبًُِنُ )ُب بال غنة و 

عػْي( علػى طػوؿ اؼبنفصػل ووقػف بالنقػل ( وقػرأ بسػكوف اليػاء ُب )مزة ُب )أرأيػتم( وسػكن يػاء )أىلكػينْ خػالد قػرأ بػاؽبم ثم
 والتحقيق ُب )عذاب أليم( 

 يتم( وفتح الياء ُب)أىلكيَن اهلل ( وسكن الياء ُب )معْي( رث عن الكسائي حبذؼ اؽبمزة ُب)أر أبو اغبا ثم
  (رينالكاف)يتم( وفتح الياء ُب)أىلكيَن اهلل ( وسكن الياء ُب )معْي( وأماؿ دوري الكسائي حبذؼ اؽبمزة ُب)أر  ثم
وقلػل  وفػتح يػاء )أىلكػيَن( و)معػَي( (ِإفْ  مْ يْػػتُ اَ أَرَ ُب )يػتم( وبالتسػهيل ُب اؽبػزة الثانيػة وطػوؿ الصػلة راَ اَ ورش بالنقػل )قػَل  ثم

 )الكافرين( 
 وقلػل وفتح ياء )أىلكيَن( و)معَي( ورقػق راء )هبػًن( (ِإفْ  مْ أََرأَيْػتُ ُب )( حركات ُب )أرآيتم( وطوؿ الصلة ٙورش باؼبد ) ثم

 )الكافرين( 
ػػػًنُ )ُب بػػػال غنػػػة ولػػػو سػػػكوف اليػػػاء ُب )أىلكيْن(و)معػػػْي(  (ِإفْ  مْ أََرأَيْػػػػتُ ُب )خلػػػف بالسػػػكت  ثػػػم النقػػػل ب وقػػػفو  (َفَمػػػْن هبُِ

 والسكت ُب )عذاب أليم( 
ْلَنا  ُقْل ُهَو الرَّْحَمُن َآَمنَّا ِبِه َوَعَلْيِه تَػوَكَّ

 )آمنا(البدؿ  توسط وطوؿ ٍب ورش معمع صلة اؽباء )وعليو( قالوف ٍب ابن كثًن 
 (َٜٕفَستَػْعَلُموَف َمْن ُهَو ِفي َضًَلٍؿ ُمِبيٍن )

 ضر الشاطبية من آّادلة إىل سورة ف : )فُسُحقا( سكونا ضم مع غيب )يعلموف( من 
 ]فسيعلموف : الكسائي[ ] فستعلموف : الباقوف[

 
 بياء الغيبة  الكسائي قرأ )فسيعلموف( ثمقالوف قرأ بتاء اػبطاب )فستعلموف(     

 ( ٍٖٓء َمِعيٍن )آِبمَ  مْ يَْأتِيكُ َغْورًا َفَمْن  مْ ؤُكُ آِإْف َأْصَبَح مَ  مْ تُ ُقْل َأرَأَيػْ 
 وعلى توسط اؼبتصلوبسكوف ميم اعبمع قالوف بالتسهيل للهمزة الثانية ُب )أرايتم( 
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 وعلى توسط اؼبتصلعلى القصر بالتسهيل )أرايتم( وبالصلة ٍب قالوف 
 وعلى توسط اؼبتصل( تِيُكمْ ايَ )وأبدؿ اؽبمزة ألفا  التسهيل )أرايتم( وبالصلةب أبو جعفر ٍب

 وعلى توسط اؼبتصلِإْف(  مْ تُ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )أََرأَيػْ 
 وعلى توسط اؼبتصل بالصلةو  ٍب ابن كثًن بإثبات اؽبمزة ُب )أرأيتم(

 اندرج معو ابن عامر وعاصم وخالد ويعقوب وخلف العاشر  و  وبسكوف ميم اعبمعبإثبات اؽبمزة ُب )أرأيتم( ٍب دوري 
 وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )ياتيكم(  بإثبات اؽبمزة ُب )أرأيتم(ٍب السوسي 
 بال غنة ُب )َفَمْن يَْأتِيُكْم( و  بإثبات اؽبمزة ُب )أرأيتم(ٍب خلف 

 اؽبمزة الثانية   إسقاطٍب الكسائي قرأ )أرايتم( ب
 يتم( آ( حركات ُب )أر ٙباؼبد ) ورشِإَف َاْصَبَح( وبالتسهيل وبطوؿ الصلة ٍب  مْ تُ اَرَاَيػْ  ٍب ورش بالنقل ُب )ُقلَ 

 ِإْف َأْصَبَح( وبال غنة )َفَمْن يَْأتِيُكْم( مْ تُ على السكت ُب )ُقْل أََرأَيػْ و  بإثبات اؽبمزة ُب )أرأيتم(ٍب خلف 
  

 سورة القلم 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔقَلِم َوَما َيْسيُُروَف )ف َوالْ 
 قالوف باإلظهار واندرج معو ورش بوجو وابن كثًن وأبو عمرو وحفص وضبزة

وانػدرج معػػو ابػػن عػػامر وشػػعبة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف ّوالقلم( )نػُػػواؼبػػد اؼبشػػبع ورش لػػو وجػو ثػػاف باإلدغػػاـ والغنػػة  ثػػم
 العاشر 

 أبو جعفر سكت على نوف سكتة لطيفة من غًن تنفس ثم
 (ٕأَْنَت بِِنْعَمِة رَبَّْك ِبَمْجُنوٍف ) آمَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َر َمْمُنوٍف ) َْجًرا َغيػْ  (َٖوِإفَّ َلَك َِ

َر( ثمورش برتقيق الراء )غًن(  ثمقالوف   أبو جعفر باإلخفاء ُب )َْلَْجرًا َغيػْ
 (ٗنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم )َوإِ 

 قالوف
 (َ٘فَسُتْبِصُر َويُػْبِصُروَف )

 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء بالكلمتٌن
 (ٙبِأَيّْيُكُم اْلَمْفُتوُف )

 قالوف
 (ِٚإفَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن )
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 )وْىو( واندرج معو الدوري والكسائي وأبو جعفر  قالوف قرأ بسكوف اؽباء
 ٍب ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( واندرج معو الباقوف إَل

 ٍب السوسي قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( وأدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَْن(و)أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن(
بِيَن )  (َٛفًَل ُتِيِع اْلُمَكذّْ

 قالوف 
 (ٜفَػُيْدِهُنوَف ) َودُّوا َلْو ُتْدِهنُ 

 قالوف 
ٍؼ َمِهيٍن )  (َٓٔوََل ُتِيْع ُكلَّ َحًلَّ

 قالوف 
 (ٍٔٔء بَِنِميٍم )آَهمَّاٍز َمشَّ 

 قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
 (َٕٔمنَّاٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد أَثِيٍم )

 ل ُب )ُمْعَتٍد أَثِيٍم( واندرج معو ضبزة بوجو النقل قالوف واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق ٍب ورش بالنق
 ٍب خلف بالسكت ُب )ُمْعَتٍد أَثِيٍم(

 (ُٖٔعُتلٍّ بَػْعَد َذِلَك زَنِيٍم )
 قالوف 

 (َٗٔأْف َكاَف َذا َماٍؿ َوبَِنيَن )
 أيضا شعبةو  ضبزة الدليل من الشاطبية : )ُب اف كاف( شفع 
مػػا [] أأْف كػػاف : أبػػو جعفػػر وىشػػاـ بالتسػػهيل مػػع اإلدخػػاؿ[]أأف كػػاف : ابػػن ] أأْف كػػاف : شػػعبة وضبػػزة وروح بتحقيقه

 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 

 وإدخاؿ ألف بينهما واندرج معو أبو جعفر ُب الثانية  بالتسهيلو قرأ )أَأْف َكاَف( ىشاـ  ثم
 بدوف إدخاؿ واندرج معو رويس ُب الثانية بالتسهيل و قرأ )أَأْف َكاَف( ابن ذكواف  ثم
 بالتحقيق ُب اؽبمزتٌن واندرج معو خالد وروح و قرأ )أَأْف َكاَف( شعبة ثم 
 اٍؿ وبنٌن(بتحقيق اؽبمزتٌن وبال غنة ُب )مقرأ )أَأْف َكاَف( خلف  ثم
َوَّلِيَن )  َلى َعَلْيِه َآيَاتُػَنا قَاَؿ َأَساِطيُر اِْ  (ِ٘ٔإَذا تُػتػْ

 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 والنقل ُب )اَلوَّلٌن( وطولبو فتح اليائي )تتلى( وعليو القصر ُب البدؿ )آياتنا(  ٍب ورش رقق راء )أساطًن( مع

 على صلة اؽباء ُب )عليو(  ٍب ابن كثًن
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 والنقل ُب )اَلوَّلٌن( وبطولو ل )تتلى( وعليو التوسط ُب البدؿقلو  ق راء )أساطًن(قر ٍب ورش 
 السكت ُب )اْْلَوَِّلٌَن( و ٍب ضبزة أماؿ) تتلى ( وعليو وقفا النقل 

 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )تتلى(والتحقيق ُب )اْلولٌن( واندرج معو خلف العاشر 
 (ِٙٔسُمُه َعَلى اْلُخْرُطوـِ )َسنَ 

 قالوف 
 (َٚٔأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا لََيْصرُِمنػََّها ُمْصِبِحيَن ) آَكَما بَػَلْونَ   مْ ِإنَّا بَػَلْونَاهُ 

 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبوبسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبنفصل 
  عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرواندرج معو دوري أيبٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )إَذ اَقسموا( 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )ِإْذ أَْقَسُموا( 
 ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب )ِإْذ أَْقَسُموا( 

 بو جعفر ٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأ
 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

 (َٛٔوََل َيْسَتثْػُنوَف )
 قالوف 

َها طَ   (ٜٔئُِموَف )آنَ  مْ ِئٌف ِمْن رَبَّْك َوهُ آَفيَاَؼ َعَليػْ
وخلػػف ويعقػوب علػى توسػػط اؼبتصػل وبسػػكوف مػيم اعبمػػع وانػدرج معػػو أبػو عمػػرو وابػن عػػامر وعاصػم والكسػػائي قػالوف 
 العاشر

 اندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة و 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 

 على طوؿ اؼبتصل ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب )نَائُِموَف( ضبزةٍب 
 (ٕٓفََأْصَبَحْت َكالصَّرِيِم )

 قالوف 
 (ٕٔفَػتَػَناَدْوا ُمْصِبِحيَن )

 قالوف 
 (َٕٕصارِِميَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ ْم َأِف اْغُدوا َعَلى َحْرِثكُ  

 ]أِف اغدوا : أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب[ ] أُف اغدوا : الباقوف[
 وخلف العاشروالكسائي وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر قالوف بضم النوف )أُف( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ِإْف( ْم )َحْرِثكُ ُب على القصر و ٍب قالوف بالصلة 
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 ِإْف( ْم )َحْرِثكُ ُب ة وعلى توسط الصلة ٍب قالوف بضم النوف )أُف( وبالصل
 ِإْف( ْم )َحْرِثكُ ُب ٍب ورش بضم النوف )أُف( وعلى طوؿ الصلة 

 ٍب أبو عمرو بكسر النوف ُب التقاء الساكنٌن )أِف اغدوا( اندرج معو عاصم وضبزة ويعقوب 
 ْف( إِ ْم ٍب خلف بكسر النوف ُب التقاء الساكنٌن )أِف اغدوا( وبالسكت ُب )َحْرِثكُ 

 (ٖٕيَػَتَخافَػُتوَف ) مْ فَاْنيََلُقوا َوهُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ٍب ورش غلظ َلـ )فانطلقوا(

 (ِٕٗمْسِكيٌن ) مْ َأْف ََل َيْدُخَلنػََّها اْليَػْوـَ َعَلْيكُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  

 (َٕ٘حْرٍد قَاِدرِيَن )َوَغَدْوا َعَلى 
 قالوف 

 (ِٕٙإنَّا َلَضالُّوَف ) آفَػَلمَّا رََأْوَها قَاُلو  
 قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  

 (َٕٚبْل َنْحُن َمْحُروُموَف )
 اء الغنةالكسائي أدغم الالـ بالنوف )َبْل كَبُْن( مع بق ثمقالوف 

 (َٕٛلْوََل ُتَسبُّْحوَف ) مْ أََلْم َأُقْل َلكُ  مْ قَاَؿ َأْوَسيُهُ 
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 َأملَْ( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )أَْوَسُطهُ 
 َأملَْ(  مْ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )أَْوَسُطهُ 

 ُقْل( اَ َأملَْ( وبالنقل ُب)َأمَلَ  مْ رش على طوؿ الصلة ُب )أَْوَسُطهُ ٍب و 
 َأملَْ(و)َأملَْ أَُقْل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )أَْوَسُطهُ 

 (ِٜٕإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن ) آقَاُلوا ُسْبَحاَف رَبػّْنَ 
 رج معو ضبزةقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واند

 (َٖٓعَلى بَػْعٍض يَػَتًَلَوُموَف ) مْ فََأقْػَبَل بَػْعُضهُ  
 قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب خلف بال غنة ُب )بَػْعٍض يَػَتاَلَوُموَف( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

 (ِٖٔإنَّا ُكنَّا طَاِغيَن ) آقَاُلوا يَا َويْػَلنَ  
 لوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قا

َها ِإنَّ َأْف يُػْبِدلََنا  آَعَسى رَبػُّنَ  ًرا ِمنػْ  (ِٕٖإَلى رَبػَّْنا رَاِغُبوَف ) آَخيػْ
 لالظافيو كالشاطبية ُب سورة الكهف : ومن بعد بالتخفيف )يْبدؿ( ىهنا   وفوؽ وربت اؼبلك  

لنا : نافع وأب  و عمرو وأبو جعفر [] أف يُػْبِدلنا : الباقوف[] أف يُػَبدّْ
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لََنااؼبنفصل و  على قصرقالوف   معو أبو عمرو وأبو جعفر اندرج ( و قرأ بفتح الباء وتشديد الداؿ )يُػَبدّْ
 واندرج معو يعقوببسكوف الباء وزبفيف الداؿ )يُػْبِدلََنا( على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 

لََنا قرأاؼبنفصل و توسط ٍب قالوف على   عو دوري أيب عمرو اندرصب( و بفتح الباء وتشديد الداؿ )يُػَبدّْ
 واندرج معو عاصم بسكوف الباء وزبفيف الداؿ )يُػْبِدلنا( اؼبنفصل و توسط على ٍب ابن عامر 
لََنا( ورقق راء )خًنا( قرأ بفتح الباء وتشديد الداؿعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش   سى(الفتح والتقليل ُب )ع مع  )يُػَبدّْ
 بسكوف الباء وزبفيف الداؿ )يُػْبِدلنا(اؼبنفصل و  وؿطعلى و( َأْف يُػْبِدلََناُب )أماؿ )عسى( وبال غنة ٍب خلف 
 بسكوف الباء وزبفيف الداؿ )يُػْبِدلنا(اؼبنفصل و  وؿطعلى و( َأْف يُػْبِدلََناُب )غنة ماؿ )عسى( وبأ ٍب خالد

 وسكوف الباء وزبفيف الداؿ )يُػْبِدلََنا( واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب )عسى(
 َكَذِلَك اْلَعَذاُب 

 قالوف
 (َٖٖوَلَعَذاُب اّْلَِخَرِة َأْكبَػُر َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف )

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ )أكِب لو( 
 ( البدؿ ٖمع ) ٍب ورش بالنقل ُب )اآلخرة( وترقيق رائها

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )اآلخرة(
 (َٖٗجنَّاِت النَِّعيِم ) مْ ِإفَّ ِلْلُمتَِّقيَن ِعْنَد رَبّْهِ 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمقالوف 
 (َٖ٘أفَػَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن )

 قالوف  
 (َٖٙكْيَف َتْحُكُموَف )  مْ َما َلكُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمقالوف 
ـْ َلكُ   (ِٖٚكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسوَف )  مْ َأ
   واندرج معو اعبميع إَل بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر    ثم
 ابن كثًن مع صلة اؽباء ُب )فيو( ثم

 (ِٖٛفيِه َلَما َتَخيػَُّروَف ) مْ ِإفَّ َلكُ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘بية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم الشاط

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
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  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )
 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(لو  إىل قولو : وُب الكل اختلف
 ]ؼبآ زّبًنوف : البزي وصال مع اؼبد اؼبشبع [ ] ؼبا زبًنوف: الباقوف[

 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر 

َيػَُّروَف( مع صلة اؽبا آٍب البزي بالصلة وتشديد التاء ُب زبًنوف مع اؼبد الكلمي اؼبثقل )َلمَ   ء ُب )فيو( زبَّ
 ٍب قنبل بصلة اؼبيم وصلة اؽباء فقط

ـْ َلكُ  َنا  مْ َأ  (َٜٖلَما َتْحُكُموَف ) مْ يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ِإفَّ َلكُ بَاِلَغٌة ِإَلى أَْيَماٌف َعَليػْ
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 ن كثًن وأبو جعفرواندرج معو اب أيَْبَاٌف( مْ ُب )َلكُ على القصر و قالوف بالصلة  ثم
 أيَْبَاٌف( مْ ُب )َلكُ قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة  ثم

 (ىَل اِ  فِ  بَاِلَغةُ وبالنقل ُب )أيَْبَاٌف(  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )َلكُ 
 (بَاِلَغٌة ِإىَل )و أيَْبَاٌف( مْ خلف بالسكت ُب )َلكُ  ثم

 (ِٓٗبَذِلَك َزِعيٌم ) مْ أَيػُّهُ  مْ َسْلهُ 
 م اعبمع واندرج معو اعبميع إَل بسكوف ميقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (مْ أَيػُّهُ  مْ َسْلهُ ُب )على القصر بالصلة و ٍب قالوف 
   (مْ أَيػُّهُ  مْ َسْلهُ ُب ) توسطال قالوف بالصلة وعلىٍب 

 (مْ أَيػُّهُ  مْ َسْلهُ ُب ) ٍب خلف بالسكت (مْ أَيػُّهُ  مْ َسْلهُ ُب )على طوؿ الصلة  ٍب ورش
ـْ لَ   (ِٔٗإْف َكانُوا َصاِدِقيَن ) مْ ئِهِ آُء فَػْلَيْأُتوا ِبُشرَكَ آُشرَكَ  مْ هُ َأ

 بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 أبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )فلياتوا( و  على توسط اؼبتصلٍب السوسي 

 اؽبمزة ألفا ُب )فلياتوا(   ِإْف( وأبدؿ مْ ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة ُب )ِبُشرََكائِهِ 
 ِإْف( مْ ُب )ِبُشرََكائِهِ ٍب ضبزة بالتحقيق 

 ِإْف(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِبُشرََكائِهِ 
 واندرج معو ابن كثًنِإْف(  مْ ُب )ِبُشرََكائِهِ على القصر و ٍب قالوف بالصلة 

 ِإْف(  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط بالصلة ُب )ِبُشرََكائِهِ 
 فر أبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )فلياتوا( وبالصلة ٍب أبو جع

 (ٕٗيَػْوـَ ُيْكَشُف َعْن َساٍؽ َويُْدَعْوَف ِإَلى السُُّجوِد َفًَل َيْسَتِييُعوَف )
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 خلف بال غنة ُب )َساٍؽ َويُْدَعْوَف( ثمقالوف 
 ِذلٌَّة  مْ تَػْرَهُقهُ  مْ َخاِشَعًة أَْبَصارُهُ 

 إَلبسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع قالوف 
 ٍب الكسائي أماؿ وقفا )ذلة( 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  
 ( مْ ْبَصاُرىُ اَ  فَ  ٍب ورش بالنقل ُب )َخاِشَعةَ 

 ْم(ٍب خلف بالسكت ُب )َخاِشَعًة أَْبَصاُرىُ 
 (َٖٗساِلُموَف ) مْ َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَف ِإَلى السُُّجوِد َوهُ 

 ة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بالصل ثمقالوف 
 َفَذْرِني َوَمْن ُيَكذُّْب ِبَهَذا اْلَحِديِث 

 قالوف ٍب السوسي )ُيَكذُّْب ََِّٔذا( ٍب خلف بال غنة ُب )َوَمْن ُيَكذُّْب(
 وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا )اغبديث سنستدرجهم( أدغم السوسي الثاء بالسٌن

 (ََٗٗل يَػْعَلُموَف ) ِمْن َحْيثُ  مْ َسَنْسَتْدرُِجهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   ثم قالوف

 (ِ٘ٗإفَّ َكْيِدي َمِتيٌن ) مْ َوُأْمِلي َلهُ 
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ِإفَّ( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   مْ قالوف بالصلة على قصرىا ُب )ؽبَُ  ثم
 ِإفَّ(  مْ على توسطها ُب )ؽبَُ ٍب قالوف بالصلة 

 ِإفَّ(  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ؽبَُ 
 ِإفَّ( مْ بالسكت ُب )ؽبَُ  خلفٍب 

ـْ َتْسأَُلهُ   (ِٙٗمْن َمْغَرـٍ ُمثْػَقُلوَف ) مْ َأْجًرا فَػهُ  مْ َأ
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ا( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  َأْجرً  مْ قالوف بالصلة ومع القصر ُب )َتْسَأؽبُُ  ثم
 َأْجرًا(   مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها  )َتْسَأؽبُُ 

 َأْجرًا(   مْ ورش بطوؿ الصلة  )َتْسَأؽبُُ  ثم
 َأْجرًا( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َتْسَأؽبُُ 

َُ فَػهُ  ـْ ِعْنَدُهُم اْلَغْي  (َٚٗيْكُتُبوَف ) مْ َأ
 اعبميع إَلبسكوف ميم اعبمع واندرج معو قالوف 



 

 

169 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  
َِ اْلُحوِت ِإْذ نَاَدى َوُهَو َمْكُظوـٌ )  (ٛٗفَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبَّْك َوََل َتُكْن َكَصاِح

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو دوري أيب عمرو بوجو اإلظهار ُب )فاصِب غبكم( وأبو جعفر
 بضم اؽباء ُب )وُىو( على الفتح ُب )نادى( واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم ويعقوب ٍب ورش وقرأ

 ٍب ورش على التقليل ُب )نادى( وقرأ بضم اؽباء ُب )وُىو(
 ٍب ضبزة باإلمالة )نادى( وقرأ بضم اؽباء ُب )وُىو( واندرج معو خلف العاشر 

 )وْىو(ٍب الكسائي باإلمالة ُب )نادى( وبسكوف اؽباء ُب 
 ٍب دوري بالوجو الثاين )فاصِب غبكم( أدغم الراء بالالـ وبسكوف اؽباء ُب )وْىو( واندرج معو السوسي 

 (ِٜٗء َوُهَو َمْذُموـٌ )آَأْف َتَدارََكُه نِْعَمٌة ِمْن رَبِّْه لَُنِبَذ بِاْلَعرَ  َلْوَّل 
 ر [ ] وُىو : الباقوف[ف] وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جع

 وأبو جعفر واندرج معو أبو عمروبسكوف اؽباء ُب )وْىو( على قصر اؼبنفصل و قالوف 
 واندرج معو يعقوببضم اؽباء ُب )وُىو( على قصر اؼبنفصل و ٍب ابن كثًن 

 واندرج معو دوري أيب عمرو والكسائي بسكوف اؽباء ُب )وْىو( و  على توسط اؼبنفصلقالوف ٍب 
 واندرج معو عاصم وخلف العاشربضم اؽباء ُب )وُىو( و  على توسط اؼبنفصلٍب ابن عامر 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب )وُىو( واندرج معو ضبزة
 (ٓ٘فَاْجَتَباُ  رَبُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّاِلِحيَن )

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )فاجتباه( 

 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )فاجتباه( 
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )فاجتباه( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

 (َٔ٘لمَّا َسِمُعوا الذّْْكَر َويَػُقوُلوَف ِإنَُّه َلَمْجُنوٌف ) مْ الَِّذيَن َكَفُروا لَيُػْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِهِ َوِإْف َيَكاُد 
 الد خالشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة : وضمهم ُب )يَػْزِلقونك( 

 ]لَيَػْزِلُقونك: نافع وأبو جعفر [ ] لَيُػْزِلُقونك : الباقوف[
 وبسكوف ميم اعبمعقالوف قرأ بفتح الياء )لَيَػْزِلُقونك( 

 ٍب قالوف بالصلة وقرأ بفتح الياء )لَيَػْزِلُقونك( واندرج معو أبو جعفر 
 يَػْزِلُقونك(ٍب ورش بالتقليل ُب )بأبصارىم( وترقيق الراء ُب )الذكر( وقرأ بفتح الياء )لَ 

 ٍب ابن كثًن قرأ بضم الياء )لُيزلقونك( وبالصلة 
 ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )بأبصارىم( ومعو دوري الكسائي 

 وأبو اغبارث ويعقوب وخلف العاشر واندرج معو عاصم وخالدلقونك( زْ ٍب ابن عامر )ليػُ 
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 واندرج معو  (َوِإْف َيَكادُ )ُب  ٍب خلف بال غنة
 ية تنفع من اإلصابة بالعٌن . يقرأىا لنفسو أو على غًنه .واهلل أعلم ىذه اآل "يث النفعغ" صاحب كتابقاؿ 

 ( َٕ٘وَما ُهَو ِإَلَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن )
 ورش رقق راء )ذكر( ثم قالوف 

  
 سورة الحاقة 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔاْلَحاقَُّة )

 خبلف عنو قالوف ٍب الكسائي أماؿ )اغباقة(
 (ٕقَُّة )آَما اْلحَ 

 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )اغباقة( خبلف عنو
 ( ٖقَُّة )آَأْدرَاَؾ َما اْلحَ  آَومَ 

 على قصر اؼبنفصلقالوف 
 أماؿ )أدراؾ( و على قصر اؼبنفصل ٍب البصري 

  اؼبنفصل توسطٍب قالوف على 
 ر ووجو للكسائي  أماؿ )أدراؾ( واندرج معو خلف العاشٍب دوري على توسط اؼبنفصل و 

 أماؿ )اغباقة( خبلف عنو وقفا و ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )أدراؾ( 
 ٍب ورش بطوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب )أدراؾ( 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ(

َبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِاْلَقارَِعِة )  (َٗكذَّ
 قالوف 

َبْت شَبُوُد (   واندرج معو ابن عامر وضبزة والكسائي بوجوٍب البصري أدغم )َكذَّ
َبْت شَبُوُد ( و أماؿ )بالقارعة( خبلف عنو  ٍب الكسائي أدغم التاء بالثاء )َكذَّ

 ( ٘فََأمَّا ثَُموُد فَُأْهِلُكوا بِاليَّاِغَيِة )
 الكسائي أماؿ )بالطاغية( وقفا ثمقالوف 

 (ٍٙة )َوَأمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتِيَ 
 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )عاتية( بال خلف وقفا

 َسْبَع لََياٍؿ َوثََمانَِيَة أَيَّاـٍ ُحُسوًما ْم َسخََّرَها َعَلْيهِ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 ٍب خلف بال غنة )لياٍؿ وشبانية( وقرأ بضم اؽباء )عليُهم( 
 واندرج معو يعقوب ٍب خالد قرأ بغنة )لياٍؿ وشبانية( وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (َٚنْخٍل َخاِويٍَة )َأْعَجاُز  مْ َكأَنػَّهُ فَػتَػَرى اْلَقْوـَ ِفيَها َصْرَعى  
 واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوبقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (أَْعَجازُ  مْ َكأَنػَّهُ ُب )ٍب ورش بفتح )صرعى( وطوؿ الصلة 
 واندرج معو ابن كثًن (أَْعَجازُ  مْ َكأَنػَّهُ ُب )الوف بالصلة ٍب ق

 (أَْعَجازُ  مْ َكأَنػَّهُ ُب )ٍب أبو جعفر باإلخفاء )لَبٍْل َخاِويٍَة( وبالصلة 
 (أَْعَجازُ  مْ َكأَنػَّهُ ُب )ٍب قالوف على توسط الصلة 
 (أَْعَجازُ  مْ َكأَنػَّهُ ُب )وطوؿ الصلة ٍب ورش بالتقليل ُب )صرعى( 

 قلل )َصْرَعى( بدوف صلة  عمروأبو ٍب 
 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )َصْرَعى( ٍب ضبزة 

 ٍب الكسائي أماؿ )َصْرَعى( وأماؿ وقفا )خاوية( بال خالؼ
 أَْعَجاُز(  مْ بالسكت ُب )َكأَنػَّهُ و ٍب خلف أماؿ )َصْرَعى( 

 للسوسي أماؿ )فرتى( وصال وقلل )َصْرَعى(ثاف ٍب وجو 
 (ِٛمْن بَاِقَيٍة ) مْ فَػَهْل تَػَرى َلهُ 

 ]فهرّتى: أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي [] فهل ترى : الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش بالتقليل )ترى( 

 تَػَرى( وأماؿ )ترى( واندرج معو ضبزة وباإلمالة )فَػَهلْ )فهرّتى( ٍب أبو عمرو باإلدغاـ ُب الالـ بالتاء 
 وأماؿ )ترى( وأماؿ )باقية( وقفا بال خالؼَرى( اإلدغاـ ُب الالـ بالتاء )فَػَهتػَّ ٍب الكسائي ب

 وبالفتح ُب )ترى(َرى( )فَػَهتػَّ ٍب ىشاـ باإلدغاـ ُب الالـ بالتاء 
َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت بِاْلَخاِطَئةِ آَوجَ   (ٜ) َء ِفْرَعْوُف َوَمْن قَػبػْ

 الحوًى رِ الشاطبية من سورة ف إىل القيامة : و)من قَػْبلو( فاكسر وحرؾ 
َلو : الباقوف[  ] ومن ِقَبلو: أبو عمرو والكسائي ويعقوب [  ] من قَػبػْ

 ] باػباطية :أبو جعفر ووقفا غبمزة[  ]خاطئة:الباقوف[
َلو(قالوف   واندرج معو ىشاـ وعاصم  قرأ بفتح القاؼ وسكوف الباء )قَػبػْ
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لَػػػػو(  وأبػػػػدؿ اؽبمػػػػزة واوا )باػباطيػػػػة( بإبػػػػداؿ اؽبمػػػػزة يػػػػاء مفتوحػػػػة قػػػػرأ و ٍب أبػػػػو جعفػػػػر قػػػػرأ بفػػػػتح القػػػػاؼ وسػػػػكوف البػػػػاء )قَػبػْ
 )َواْلُموَتِفَكاُت(

 واندرج معو يعقوبقرأ بكسر القاؼ وفتح الباء )ِقبَػَلو( ٍب دوري 
 وأماؿ )اػباطئة( وقفا قرأ بكسر القاؼ وفتح الباء )ِقبَػَلو(ٍب الكسائي 
 )َواْلُموَتِفَكاُت( وقرأ بكسر القاؼ وفتح الباء )ِقبَػَلو(وأبدؿ اؽبمزة واوا ٍب السوسي 

َلو(قرأ ب )َواْلُموَتِفَكاُت(وأبدؿ اؽبمزة واوا ٍب ورش بطوؿ اؼبتصل   فتح القاؼ وسكوف الباء )قَػبػْ
َلو(قرأ بء( على توسط اؼبتصل آٍب ابن ذكواف أماؿ )ج  واندرج معو خلف العاشر  فتح القاؼ وسكوف الباء )قَػبػْ

َلو(قرأ بء( على طوؿ اؼبتصل آٍب ضبزة أماؿ )ج  )باػباطية(بإبداؿ اؽبمزة ياء مفتوحة  ووقف فتح القاؼ وسكوف الباء )قَػبػْ
 (ٓٔرَابَِيًة )َأْخَذًة ْم فََأَخَذهُ  مْ َرُسوَؿ رَبّْهِ فَػَعَصْوا  

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 وقفا ٍب الكسائي أماؿ )رابية( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأْخَذةً ْم َفَأَخَذىُ ُب )على القصر و  قالوف بالصلة ٍب
  (َأْخَذةً ْم َفَأَخَذىُ ُب )التوسط قالوف بالصلة وعلى ٍب 

 (َأْخَذةً ْم َفَأَخَذىُ ُب )على طوؿ الصلة  ٍب ورش
 (َأْخَذةً ْم َفَأَخَذىُ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 (مْ َرُسوَؿ َرِّّْٔ )ٍب السوسي أدغم الالـ بالراء 
 (ِٔٔفي اْلَجارِيَِة ) مْ ُء َحَمْلَناكُ آِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلمَ 

 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 أماؿ )اعْبَارِيَِة( على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 
 رواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفبالصلة على توسط اؼبتصل و ٍب قالوف 

 واندرج معو ضبزةٍب ورش بطوؿ اؼبتصل 
 (ُٕٔأُذٌف َواِعَيٌة ) آَتْذِكَرًة َوَتِعيَػهَ  مْ لَِنْجَعَلَها َلكُ 

 ] أْذف : نافع [ ] أُُذف : الباقوف[
 قرأ بسكوف الذاؿ )أُْذٌف( و على قصر اؼبنفصل قالوف 

 يعقوبواندرج معو بضم الذاؿ )أُُذٌف( وقرأ على قصر اؼبنفصل ٍب البصري 
 توسط اؼبنفصل وسكن الذاؿ ُب )أُْذٌف( قالوف على  ٍب

 ابن عامر وعاصم وخلف العاشرواندرج معو ضم الذاؿ ُب )أُُذٌف( و على توسط اؼبنفصل ٍب دوري 
 أماؿ )واعية( وقفا و ضم الذاؿ ُب )أُُذٌف( و على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 
 ضم الذاؿ ُب )أُُذٌف(و  على طوؿ اؼبنفصلٍب خالد 
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 برتقيق الراء )َتْذِكَرًة( وسكوف الذاؿ ُب )أُْذٌف( و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 بال غنة )َتْذِكَرًة َوَتِعيَػَها(و) أُُذٌف َواِعَيٌة( و ضم الذاؿ ُب )أُُذٌف( و على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 
 قرأ بسكوف الذاؿ )أُْذٌف(و بالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرلذاؿ )أُُذٌف( ٍب ابن كثًن بالصلة وقرأ بضم ا
 قرأ بسكوف الذاؿ )أُْذٌف(و الصلة بٍب قالوف على توسط باؼبنفصل و 

 (ٖٔفَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر نَػْفَخٌة َواِحَدٌة )
 واندرج اعبميع إَلقالوف 

 أماؿ )َواِحَدٌة (ٍب الكسائي 
 ٍب خلف بال غنة )نَػْفَخٌة َواِحَدٌة(

َْرضُ   (ٗٔ)دَكًَّة َواِحَدًة َواْلِجَباُؿ َفدُكََّتا  َوُحِمَلِت اِْ
 قالوف 

 أماؿ )َواِحَدٌة (ٍب الكسائي 
 ( دَكًَّة َواِحَدةً ُب )بال غنة ُب )اْلرض( و ٍب خلف بالسكت بالنقل ُب )اَلْرض( ٍب ورش 

 وبغنة ُب )اْلرض( ٍب خالد بالسكت
 (٘ٔاْلَواِقَعُة )فَػيَػْوَمِئٍذ َوقَػَعِت 

 قالوف 
 (فَػيَػْوَمِئٍذ َوقَػَعتِ )ُب  ي أماؿ )الواقعة( ٍب خلف بال غنةٍب الكسائ

 (ُٙٔء َفِهَي يَػْوَمِئٍذ َواِهَيٌة )آَواْنَشقَِّت السَّمَ 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وأبو جعفر بسكوف اؽباء )فَػْهَي(و  على توسط اؼبتصلقالوف 

 ( وقفا بسكوف اؽباء )فَػْهَي( وأماؿ )واىيةو  على توسط اؼبتصلٍب الكسائي 
 أدغم الياء بالياء مع سكوف اؽباء )فْهي يومئذ(و  على توسط اؼبتصل ٍب السوسي
 واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشرقرأ بكسر اؽباء )َفِهَي( و  على توسط اؼبتصلٍب ابن كثًن 
 واندرج معو خالدقرأ بكسر اؽباء )َفِهَي( و على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 بال غنة قرأ بكسر اؽباء )َفِهَي( وطوؿ اؼبتصل و اؼبتصل على طوؿ ٍب خلف 

 ئَِها آَأْرجَ  ~َواْلَمَلُك َعَلى
 اؼبنفصل توسط قالوف على  ثمعلى قصر اؼبنفصل   قالوف 
 على طوؿ اؼبنفصل  ٍب ورش
 على طوؿ اؼبنفصل ووقف على )أرجآئها( بالتسهيل مع اؼبد والقصر ٍب ضبزة

 (ٚٔيَػْوَمِئٍذ ثََمانَِيٌة ) مْ ْوقَػهُ َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَّْك فػَ 
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 اندرج معو اعبميع إَلبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 أماؿ )شبانية( وقفا  الكسائي ٍب

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (َٛٔخاِفَيٌة ) مْ يَػْوَمِئٍذ تُػْعَرُضوَف ََل َتْخَفى ِمْنكُ 

 ىبفى( شفاء الشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة : و)
 ] َلىبفى : ضبزة والكسائي وخلف [ ] وَل زبفى : الباقوف[

 قالوف قرأ بتاء اػبطاب )وَل زبفى( 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 الوجو الثاينٍب ورش بتقليل )زَبَْفى( 
 ٍب ضبزة قرأ بياء الغيبة وأماؽبا )ىْبَفى( واندرج معو خلف العاشر 

 )َخاِفَيٌة( وقفا أماؿ أماؿ )ىبفى(و قرأ بياء الغيبة ُب )ىَبَْفى( و  يٍب الكسائ
 (ُٜٔؤـُ اقْػَرُءوا ِكَتابَِيْه )آِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَػيَػُقوُؿ هَ َمْن ُأوِتَي  فََأمَّا 
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 وعلى طوؿ اؼبتصل  (َمْن أُوٌبَ ُب )بالتحقيق ٍب ضبزة 
ُِ  َمنُ ُب )بالنقل ٍب ورش    )اقْػَرُءوا(و)أُوٌبَ( ٌن( البدلٖمع ) (وٌبَ ُا

 على طوؿ اؼبتصل  (َمْن أُوٌبَ ُب ) ٍب خلف بالسكت
إذا وصػلت اآليػػة دبػػا بعػػدىا )كتابيػػْو إين( قػرأ ورش بسػػكوف اؽبػػاء وتػػرؾ النقػػل كبػاقي القػػرأ وقػػرأ أيضػػا بالنقػػل واْلوىل : إذا 

هما فاإلسكاف .وليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب )كتابيو( وأثبتها أدغمت اؽباء ُب )ماليْو ىلك( فالنقل ، وإف سكت بين
 غًنه ووقف اعبميع بإثباِتا 

 (ِٕٓإنّْي ظَنَػْنُت أَنّْي ُمًَلٍؽ ِحَسابَِيْه )
 قالوف

  وكلهم أصبعوا على إثباِتا ُب الوقف ،وليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب )حسابيو( وأثبتها غًنه 
 (ٕٔفَػُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )

 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر)فْهو( بسكوف اؽباء قالوف قرأ 
 )فْهو( وأماؿ )رَاِضَيٍة( بسكوف اؽباء ٍب الكسائي قرأ 

 واندرج معو الباقوف )فَػُهَو(بضم اؽباء ٍب ورش 
 (ِٕٕفي َجنٍَّة َعالَِيٍة )

 الكسائي أماؿ )عالية( وقفا ثمقالوف 
 (ُٖٕقُيوفُػَها َدانَِيٌة )
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 لكسائي أماؿ )َدانَِيٌة(قالوف ٍب ا
َيَّاـِ اْلَخالَِيِة ) مْ َأْسَلْفتُ  آُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبمَ  ِْ  (ِٕٗفي ا

 على قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 

 اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
  وقفا الَِيِة(أماؿ )اػبَْ اؼبنفصل و توسط على ٍب الكسائي 
 بالصلة اؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 
 ُب )اْلياـ(بالسكت اؼبنفصل و  وؿطعلى  ضبزةٍب وبالنقل ُب )لَيَّاـ(اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب ورش 
 اؼبنفصل بالتحقيق ُب )اْلياـ( وؿطعلى  ٍب خالد

 (ِٕ٘كَتابَِيْه )ُأوَت   َلمْ َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فَػيَػُقوُؿ يَا لَْيَتِني 
 قالوف 
   (ملَْ أُوتَ )و (َمْن أُوٌبَ ُب )بالتحقيق ٍب ضبزة 
 (أُوتَ )و )أُوٌبَ( ٌن( البدلٖمع ) (وٌبَ اُ  َمنُ ُب )بالنقل ٍب ورش 

   (ملَْ أُوتَ )و (َمْن أُوٌبَ ُب ) ٍب خلف بالسكت
 وا على إثباِتا ُب الوقف، وكلهم أصبعوليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب )كتابيو( وأثبتها غًنه 

 (َٕٙما ِحَسابَِيْه )َوَلْم َأْدِر 
 (وملَْ أَْدرِ ُب ) ٍب خلف بالسكت (ْدرِ اَ  وملََ بالنقل ُب ) قالوف ٍب ورش

 ، وكلهم أصبعوا على إثباِتا ُب الوقفوليعقوب وصال حذؼ اؽباء ُب )حسابيو( وأثبتها غًنه 
 (ٕٚلَْيتَػَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة )يَا 

 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )اْلَقاِضَيَة(
 (َٕٛأْغَنى َعنّْي َمالَِيْه ) آمَ 

 صل فالشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة : مالية ماىية 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أغىن( واندرج معو خلف العاشر 

 ؼبنفصل وعلى الفتح ُب )أغىن( ٍب ورش بالتقليل ُب )أغىن(ٍب ورش على طوؿ ا
 أماؿ )أغىن( و  على طوؿ اؼبنفصلٍب ضبزة 

ِتػػا وقفػػا [] البػػاقوف أثبتوىػػا وصػػال ووقػػف وللمثبتػػٌن وصػػال اوأثب)مػػامَه ىلػػك( ]حػذؼ ضبػػزة ويعقػػوب : ىػػاء ماليػػو وصػػال 
ولورش وجهاف مفرعاف عنػده علػى وجهيػو فػإذا قػرأ لػو ك( )ماليْو َىلوالثاين اإلظهار )ماليّهلك( وجهاف : اْلوؿ اإلدغاـ 
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(بالنقػػل  ( وإذا قػػرأ لػػو بػػرتؾ النقػػل )ماليّهلػػك( تعػػٌن اإلدغػػاـ )كتابِيػػِو ِاينّْ ُب  تعػػٌن اإلظهػػارأي بإسػػكاف اؽبػػاء )كتابِيػػْو إينّْ
 واإلظهار َل يتأتى إَل مع السكت سكتة لطيفة من غًن تنفس على اؽباء )ماليْو َىلك(

 (ٜٕنّْي ُسْليَانَِيْه )َهَلَك عَ  
 صل   وسلطانية من دوف ىاء فتوصالفالشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة : مالية ماىية 

 قالوف
 ، وللجميع إثباِتا وقفا ايعقوب وصال وأثبتها غًننبضبزة و ُب )حسابيو( حذؼ اؽباء و 

 (ُٖٓخُذوُ  فَػُغلُّوُ  )
 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )ُخُذوُه(

 (ٖٔثُمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُ  ) 
 قالوف

ُعوَف ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُ  )  (ٕٖثُمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبػْ
 ورش برتقيق راء )ذراعا( ثمقالوف 

 (ِٖٖإنُّه َكاَف ََل يُػْؤِمُن بِاللَِّه اْلَعِظيِم )
 معو السوسي وأبو جعفراندرج )يومن( و أبدؿ اؽبمزة واوا قالوف ٍب ورش 

 (ََٖٗل َيُحضُّ َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكيِن )وَ 
 قالوف

 (ٖ٘فَػَلْيَس َلُه اْليَػْوـَ َهاُهَنا َحِميٌم )
 قالوف
ـٌ ِإَلَّ َوََل   (ٖٙ)ِمْن ِغْسِليٍن َطَعا
  (ِمْن ِغْسِلٌنٍ )ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند الغٌن  قالوف
  (َلَّ اِ  فِ  َطَعاـُ ُب )بالنقل  ٍب ورش

ـٌ ِإَلَّ ُب ) على الساكن اؼبفصوؿٍب خلف بالسكت   (َطَعا
 ( ِٖٚإَلَّ اْلَخاِطُئوَف ) ~ََل يَْأُكُلهُ 
 توسط اؼبنفصل على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على  قالوف

 و)اػباطوف()اػباطيوف()اغباِطُوف(ُب وحذفها وقفا  بتسهيل وبإبداؿ اؽبمزة ياء مضمومةوقرأ ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 
 وثلث البدؿ )اػباطئوف(اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )ياكلو ( ٍب ورش قرأ بطوؿ 

 ٍب السوسي وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )ياكلو ( على قصر اؼبنفصل 
 وف( على قصر اؼبنفصلُب )اػباطُ وضم الطاء ٍب أبو جعفر وأبدؿ اؽبمزة ألفا ُب )ياكلو ( وحذؼ اؽبمزة 

 (ُٖٛأْقِسُم ِبَما تُػْبِصُروَف ) آلفَ 
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 ى قصر اؼبنفصل قالوف عل
 ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أقسم دبا( على قصر اؼبنفصل

 اؼبنفصلتوسط ٍب قالوف على 
 وترقيق الراء ُب )تُػْبِصُروَف( على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 بتفخيم الراء و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
 (ٜٖ)تُػْبِصُروَف َوَما ََل 

 (تُػْبِصُروفَ )ُب  قالوف ٍب ورش برتقيق الراء
 (ِٓٗإنَُّه َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم ) 

 السوسي أدغم الالـ بالراء )لقوؿ رسوؿ( ثمقالوف 
 َوَما ُهَو ِبَقْوِؿ َشاِعرٍ 

 قالوف
 (َٔٗقِليًًل َما تُػْؤِمُنوَف )

 اعدو لقالو خبلف مالشاطبية من سورة ف : ويذكروف يؤمنوف 
 كواف[]تؤمنوف : الباقوف وىو الوجو الثاين َلبن ذكواف[] يؤمنوف : ابن كثًن ويعقوب وابن عامر خبلف عن ابن ذ 

 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 )يُػْؤِمُنوَف( واندرج معو يعقوب وىشاـ ووجو َلبن ذكواف
 ََل ِبَقْوِؿ َكاِهٍن وَ 

 قالوف
 (َٕٗقِليًًل َما َتذَكَُّروَف )

 اعدو لقالو خبلف مالشاطبية من سورة ف : ويذكروف يؤمنوف 
 ووجو َلبن ذكػواف ] يذّّكروف : ابن كثًن ويعقوب وابن عامر خبلف عن ابن ذكواف[ ] تذَّّكروف : نافع وأبو عمرو وشعبة

 وأبو جعفر[ ] تذَّكروف : الباقوف[
 ذكوافالوف بتاء اػبطاب وتشديد الذاؿ )َتذّّكروف ( واندرج معو ورش وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ووجو َلبن ق

 كَُّروَف( واندرج معو ىشاـ ويعقوب ووجو َلبن ذكواف )يَذَّ بياء اػبطاب وتشديد الذاؿ ٍب ابن كثًن 
 زة والكسائي وخلف العاشر وزبفيف الذاؿ ُب )َتذَكروف( واندرج معو ضب بٍب حفص قرأ بتاء اػبطا

 (ٖٗتَػْنزِيٌل ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَن )
 قالوف

َنا بَػْعَض  َقَاِويِل َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ  (ٗٗ)اِْ
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 قالوف 
 واندرج معو ضبزة بوجو  (اْْلَقَاِويلِ ُب )ٍب ورش بالنقل 

 (اْْلَقَاِويلِ ُب ) ٍب خلف بالسكت
 ْلخذنا( أدغم الالـ بالالـ السوسي  وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا )اْلقاويل

ََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن ) َِٗ٘) 
 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )منو(

 (ٙٗثُمَّ َلَقَيْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن )
 قالوف

 (ِٚٗمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن ) مْ َفَما ِمْنكُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

  َحٍد(ٍب ورش بالنقل ُب )ِمَن اَ 
 ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب )ِمْن َأَحٍد(

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر 
 ٍب ابن كثًن بالصلة وبصلة اؽباء )عنو(

 ( َٛٗوِإنَُّه لََتْذِكَرٌة ِلْلُمتَِّقيَن )
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء )لََتْذِكَرٌة(

بِي مْ َوِإنَّا لَنَػْعَلُم َأفَّ ِمْنكُ   (َٜٗن )ُمَكذّْ
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

 (َٓ٘وِإنَُّه َلَحْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفرِيَن )
 قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب )اْلَكاِفرِيَن( 

 ورويس ٍب دوري أيب عمرو أماؽبا )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو السوسي ودوري الكسائي
 (َٔ٘وِإنَُّه َلَحقُّ اْلَيِقيِن )

 قالوف
 ( َٕ٘فَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم )

 قالوف
  

 سورة المعارج 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ِٔئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع )آَسَأَؿ سَ 
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 الشاطبية من سورة ف : وساؿ ّٔمز غصن داف وغًنىم من اؽبمز أو من واو أو ياء ابدَل
 جعفر [ ] سأؿ : الباقوف[ ] ساؿ : نافع وابن عامر وأبو 

 واندرج معو ابن عامر وأبو جعفرعلى توسط اؼبتصل قالوف قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ساؿ( 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ساؿ( 

وخلػف  بويعقػو وعاصػم والكسػائي وانػدرج معػو أبػو عمػرو  على توسط اؼبتصلٍب ابن كثًن قرأ بإثبات اؽبمزة ُب )َسَأَؿ( 
 العاشر

 ٍب خلف بال غنة ُب )ِبَعَذاٍب َواِقٍع( على طوؿ اؼبتصل 
 ٍب خالد بغنة ُب )ِبَعَذاٍب َواِقٍع( على طوؿ اؼبتصل

 (ِٕلْلَكاِفريَن لَْيَس َلُه َداِفٌع )
 ورويس قالوف ٍب ورش بتقليل )لِْلَكاِفريَن( ٍب البصري أماؿ) لِْلَكاِفريَن( ومعو دوري الكسائي

 (ِٖه ِذي اْلَمَعارِِج )ِمَن اللَّ 
 قالوف

 إذا وصل باآلية اليت بعدىا )اؼبعارج تعرج( أدغم السوسي اعبيم بالتاء
 (ِٗئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه ِفي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُ  َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة )تَػْعُرُج اْلَمآَل 

 تالر الشاطبية من سورة ف : و)يعرج( 
 رج : الباقوف[] يعرج : الكسائي [ ] تع

 على توسط اؼبتصلقالوف 
 بصلة اؽباء )إليو( على توسط اؼبتصل و ٍب ابن كثًن 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة 
 ٍب الكسائي قرأ بياء الغيب ُب )يَػْعرُُج( وأماؿ )َسَنٍة( وقفا

ًرا َجِميًًل )  (٘فَاْصِبْر َصبػْ
 قالوف
 (ٙيَػَرْونَُه بَِعيًدا ) مْ ِإنػَّهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع لوف قا

 (َٚونَػَراُ  َقرِيًبا )
 قالوف 

 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )َونَػرَاُه( 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )نراه(

 ٍب بصري باإلمالة )ونراه( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
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 (ٛ) ُء َكاْلُمْهلِ آيَػْوـَ َتُكوُف السَّمَ 
 على طوؿ اؼبتصلقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش 

 (َٜوَتُكوُف اْلِجَباُؿ َكاْلِعْهِن )
 قالوف
 (َٓٔحِميٌم َحِميًما )َيْسَأُؿ َوََل 

 ] وَل ُيسأؿ : أبو جعفر[ ] وَل َيْسَأؿ : الباقوف[
 اندرج معو اعبميع إَل( َيْسَأؿُ )فتح الياء قالوف 

 ؿ(ألمجهوؿ )ُيسمبين لضم الياء ، ٍب أبو جعفر 
 يُػَبصَُّرونَػُهْم 

 قالوف
 (ٔٔيَػَودُّ اْلُمْجِرـُ َلْو يَػْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يَػْوِمِئٍذ بَِبِنيِه )

 الشبضا      وُب النمل حصن قبلو النوف ر تى أالشاطبية ُب سورة ىود : و)يوَمئذ ( مع ساؿ فافتح 
 الباقوف[ ] يَػْوَمِئذ : نافع والكسائي وأبو جعفر[ ] يَػْوِمِئذ ؾ 

 قالوف قرأ بفتح اؼبيم )يوَمئذ( واندرج معو الكسائي وأبو جعفر
 واندرج معو الباقوف ٍب ابن كثًن قرأ بكسر اؼبيم )يوِمئذ(

 (َٕٔوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه )
 بالتسهيل )وأخيو( قالوف ٍب ضبزة وقفا الوجو الثاين 

 (َٖٔوَفِصيَلِتِه الَِّتي تُػْؤِويِه )
 قالوف 

 فر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وقفا ووصال )توويو( وضبزة وقفا ٍب أبو جع
 ثاف أدغم الواو اؼببدلة من اؽبمزة ُب الواو اليت بعدىا )تُػّويو( ٍب ضبزة لو وجو

َْرِض َجِميًعا ثُمَّ يُػْنِجيِه )  (َٗٔوَمْن ِفي اِْ
 ُب )اْلرض(  وخلف بالسكتُب )اَلرض( قالوف ٍب ورش على النقل 

 َكًلَّ 
 قالوف

 (ِ٘ٔإنػََّها َلَظى )
 قالوف 

 ٍب ورش بالتقليل ُب )لظى( واندرج معو أبو عمرو
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )لظى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
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 (ٙٔنَػزَّاَعًة ِللشََّوى )
 الشاطبية من سورة ف : و)نزاعة( فارفع سوى حفصهم 

 ] نزاعًة : حفص[ ] نزاعٌة : الباقوف[
 نَػزَّاَعٌة(قالوف قرأ بالرفع )

 ٍب ورش قرأ بالرفع )نَػزَّاَعٌة( وبالتقليل ُب )للشوى( واندرج معو أبو عمرو  
 ٍب ضبزة قرأ بالرفع )نَػزَّاَعٌة( وباإلمالة ُب )للشوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 ٍب حفص بالنصب ُب )نَػزَّاَعًة(
 (َٚٔتْدُعوا َمْن َأْدبَػَر َوتَػَولَّى )

 قالوف 
 والتحقيق ُب )مْن أدبر(رو بالتقليل ُب )وتوىل( ٍب أبو عم

 دبر( ٍب ورش بالتقليل ُب )توىل( والنقل ُب )مَن َ 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  والتحقيق ُب )مْن أدبر(ٍب ضبزة باإلمالة ُب )توىل( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )مْن أدبر( واإلمالة ُب )توىل(
 (َٛٔوَجَمَع فََأْوَعى )

 قالوف 
 ورش بالتقليل ُب )فأوعى( واندرج معو أبو عمرو ٍب

 ٍب ضبزة بوجو التحقيق باؽبمزة وأماؽبا ُب )فأوعى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 وعى(اَ ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل ُب اؽبمزة مع اإلمالة ُب )ف

ْنَساَف ُخِلَق َهُلوًعا )  (ِٜٔإفَّ اَِْ
 ُب )اإلْنساف( خلف بالسكتْنساف( ٍب ُب )اَلِ قالوف ٍب ورش على النقل 
 (ِٕٓإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا )

 قالوف 
ُر َمُنوًعا )  (َٕٔوِإَذا َمسَُّه اْلَخيػْ

 رقق راء )اػبًن(قالوف ٍب ورش 
 (ِٕٕإَلَّ اْلُمَصلّْيَن )

 قالوف 
 (َٖٕدائُِموَف ) مْ َعَلى َصًَلتِهِ  مْ الَِّذيَن هُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

  ضبزة وقف بالتسهيل على اؼبد والقصر ُب )َدائُِموَف( ٍب
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 أبو جعفر واندرج معو ابن كثًن و الالـ ُب )َصاَلِِتِْم( ٍب قالوف بالصلة  غليظٍب ورش بت
 (َٕٗحقّّ َمْعُلوـٌ ) مْ َأْمَواِلهِ  ~َوالَِّذيَن ِفي

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 ابن كثًن وأبو جعفرواندرج معو ٍب قالوف بالصلة 

 على توسط اؼبنفصلٍب قالوف 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 

 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
 (ِٕ٘ئِل َواْلَمْحُروـِ )آلِلسَّ 

 واندرج معو ضبزة قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طولو
يِن ) ُقوَف بِيَػْوـِ الدّْ  (َٕٙوالَِّذيَن ُيَصدّْ

 وفقال
 (ُٕٚمْشِفُقوَف ) مْ ِمْن َعَذاِب رَبّْهِ  مْ َوالَِّذيَن هُ 
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفٍب 

ُر َمْأُموٍف ) مْ ِإفَّ َعَذاَب رَبّْهِ   (َٕٛغيػْ
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 )ماموف(بداؿ اؽبمزة ألفا بإقرأ ٍب السوسي 
 )ماموف(بإبداؿ اؽبمزة ألفا قرأ و ٍب ورش برتقيق الراء )غًن( 

 واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة 
 )ماموف(الفا بو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة أٍب 

 (َٜٕحاِفُظوَف ) مْ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجهِ 
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
ُر َمُلوِميَن ) مْ فَِإنػَّهُ  مْ َمَلَكْت أَْيَمانُػهُ َأْو َما  مْ َأْزَواِجهِ  ~ِإَلَّ َعَلى  (َٖٓغيػْ
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبوبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر أَْو( مْ ْزَواِجهِ ُب )أَ وعلى قصرىا بالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر على توسط اؼبنفصلٍب قالوف 
 أَْو( مْ بالصلة على توسطها ُب )أَْزَواِجهِ و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
 ورقق راء )غًن( (مْ َمَلَكْت أيَْبَانُػهُ ُب )وبالنقل أَْو(  مْ وطوؿ الصلة ُب )أَْزَواِجهِ على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
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 (مْ َمَلَكْت أيَْبَانُػهُ ُب )و  أَْو( مْ بالتحقيق ُب )أَْزَواِجهِ و على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب 
 (مْ َمَلَكْت أيَْبَانُػهُ ُب )و  أَْو( مْ بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ُب )أَْزَواِجهِ و على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 

 (َٖٔء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَف )آابْػتَػَغى َورَ َفَمِن 
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 وطوؿ اؼبتصلٍب ورش على الفتح ُب )ابتغى( 
 وطوؿ اؼبتصلٍب ورش على التقليل ُب )ابتغى( 

 ٍب ضبزة أماؿ )ابتغى( على طوؿ اؼبتصل 
 لعاشرٍب الكسائي أماؿ )ابتغى( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف ا

ََمانَاتِهِ  مْ َوالَِّذيَن هُ   (ٕٖرَاُعوَف )ْم َوَعْهِدهِ  مْ ِِ
 اريادالشاطبية ُب سورة اؼبؤمنوف : أماناِتم وحد وُب ساؿ 

 ]ِْلََمانَِتِهْم : ابن كثًن [ ]ِْلََمانَاِِتِْم : الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع وباعبمع ُب )ْلماناِتم(قالوف 

 واندرج معو أبو جعفراِتم( وباعبمع )ْلمانٍب قالوف بالصلة 
 )ِْلََمانَِتِهْم(بالصلة وأفرد أي حذؼ اْللف بعد النوف ٍب ابن كثًن 

 (ٖٖقَائُِموَف ) مْ ِبَشَهاَداتِهِ  مْ َوالَِّذيَن هُ 
 تقبال حفصالشاطبية من سورة ف : وقل شهاداِتم باعبمع 

 ]ِبَشَهاَداِِتِْم : حفص ويعقوب [ ]ِبَشَهاَدِِتِْم : الباقوف[
 )ِبَشَهاَدِِتِْم( حبذؼ اْللف اليت بعد الداؿ لوف قرأ قا
 ضبزة ووقف بالتسهيل باؼبد والقصر ُب )قَائُِموَف(  ثم
 )ِبَشَهاَداِِتِْم( واندرج معو يعقوب بزيادة ألف بعد الداؿ حفص قرأ ثم 
 ثًن وأبو جعفرواندرج معو ابن ك)ِبَشَهاَدِِتِْم( حبذؼ اْللف اليت بعد الداؿ قالوف بالصلة و قرأ  ثم

 (ُٖٗيَحاِفُظوَف ) مْ َعَلى َصًَلتِهِ  مْ َوالَِّذيَن هُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمورش بتغليظ الالـ )َصاَلِِتِْم(  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ٖ٘أُولَِئَك ُب َجنَّاٍت ُمْكَرُموَف )
 درج معو ضبزةوانٍب ورش على طوؿ اؼبتصل على توسط اؼبتصل قالوف 

 (َٖٙفَماِؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَػَلَك ُمْهِيِعيَن )
 قالوف

 (َٖٚعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَّْماِؿ ِعزِيَن )
 قالوف
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هُ   ( َٖٛجنََّة نَِعيٍم )َأْف يُْدَخَل  مْ أََيْيَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ٍب خلف بال غنة ُب )َأْف يُْدَخَل( 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرَأْف(  مْ قالوف بالصلة على القصر ُب )ِمنػْهُ ٍب 

 َأْف(  مْ التوسط ُب )ِمنػْهُ  بالصلة علىٍب قالوف 
 َأْف(  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ِمنػْهُ 
 (َأْف يُْدَخلَ )وبال غنو ُب  َأْف( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمنػْهُ 

 َكًلَّ 
 قالوف

 (ٜٖا يَػْعَلُموَف )ِممَّ  مْ ِإنَّا َخَلْقَناهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب 
 (َٓٗلَقاِدُروَف ) اُأْقِسُم ِبَربّْ اْلَمَشاِرِؽ َواْلَمَغاِرِب ِإنَّ  َفآَل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
(و ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل   أدغم اؼبيم بالباء )أُْقِسُم ِبَربّْ

 أىل التوسط معو قالوف على التوسط ُب اؼبنفصل واندرج ٍب 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل ورقق الراء ُب )لقادروف( 

 وتفخيم الراء ُب )لقادروف(على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
هُ  ~َعَلى ًرا ِمنػْ َؿ َخيػْ  (َٔٗوَما َنْحُن ِبَمْسُبوِقيَن ) مْ َأْف نُػَبدّْ
 على قصر اؼبنفصلقالوف 

 الصلة اؼبنفصل وبتوسط على ٍب قالوف اؼبنفصل توسط بالصلة ٍب قالوف على و قصر اؼبنفصل على ٍب قالوف 
 وتفخيم راء )خًنا( على طوؿ اؼبنفصل برتقيق الراء )خًنا( ٍب ضبزةو على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (َٕٗيُخوُضوا َويَػْلَعُبوا َحتَّى ُيًَلُقوا يَػْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَف ) مْ َفَذْرهُ 
 وا : أبو جعفر[ ] يالقوا : الباقوف[قَ لْ ] يػَ 

 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًنبالصلة  قالوفٍب 

 )يَػْلَقوا(بالصلة وفتح الياء وسكن الالـ وحذؼ اْللف ٍب أبو جعفر 
َْجَداِث ِسَراًعا َكأَنػَّهُ  ٍَ يُ  مْ يَػْوـَ َيْخُرُجوَف ِمَن اِْ  (ٖٗوِفُضوَف )ِإَلى ُنُص

 ] ُنُصب : حفص وابن عامر [ ] ُنْصب : الباقوف[



 

 

185 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد )َنْصب(
 ٍب ابن عامر قرأ بضم النوف والصاد )ُنُصب( واندرج معو حفص 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرىَل( إِ  مْ ٍب قالوف وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد )َنْصب( وبالصلة على قصرىا ُب )َكأَنػَّهُ 
 ِإىَل( مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )َكأَنػَّهُ 

 ِإىَل( ورقق راء )سراعا(  مْ ٍب ورش وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد )َنْصب( وبطوؿ الصلة ُب )َكأَنػَّهُ 
 )َنْصٍب يوفضوف( ٍب خلف وقرأ بفتح النوف وسكوف الصاد )َنْصب( وبالسكت ُب )اْلجداث( وبال غنة ُب

 ٍب خالد بالسكت ُب )اْلجداث( وبغنة ُب )َنْصٍب يوفضوف(
 ٍب السوسي باإلدغاـ ُب الثاء بالسٌن ُب )اْْلَْجَداِث ِسرَاًعا( 

 ِإىَل(   مْ ٍب خلف بالسكت ُب )اْلجداث( على السكت ُب اؼبفصوؿ ُب )َكأَنػَّهُ 
 ِذلٌَّة  مْ تَػْرَهُقهُ  مْ َخاِشَعًة أَْبَصارُهُ 

 ف بسكوف ميم اعبمع قالو 
 ٍب الكسائي أماؿ )ذلة( 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 ْم( ْبَصاُرىُ اَ  فَ  ل ُب )َخاِشَعةَ ٍب ورش بالنق

 ْم(ٍب خلف بالسكت ُب )َخاِشَعًة أَْبَصاُرىُ 
 (َٗٗذِلَك اْليَػْوـُ الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَف )

 قالوف 
  

 سورة نوح 
 لَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ال

 (ٔ)َعَذاٌب أَلِيٌم  مْ َأْف يَْأتِيَػهُ َأْف أَْنِذْر قَػْوَمَك ِمْن قَػْبِل  ~نُوًحا ِإَلى قَػْوِمهِ َأْرَسْلَنا  آِإنَّ 
 وبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًنبالصلة و على قصر اؼبنفصل  قالوفٍب 

 )ياتيهم( أبدؿ اؽبمزة ألفا و ؼبنفصل على قصر اٍب السوسي 
 )ياتيهم( أبدؿ اؽبمزة ألفا  بالصلة وو على قصر اؼبنفصل ٍب أبو جعفر 
 اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 

 الصلة وب اؼبنفصلتوسط على  قالوفٍب 
  (لِيمٌ اَ  فَ  َعَذابُ و) (ْنِذرْ اَ  َأفَ (و)ىَل اِ  ا فِ نُوحَ )وبالنقل ُب على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 بالنقل والتحقيق والسكت ُب )َعَذاٌب أَلِيٌم( ( أوجو ٖولو ) (مْ َأْف يَْأتِيَػهُ )ُب بال غنة و على طوؿ اؼبنفصل خلف ٍب 



 

 

186 

 )َعَذاٌب أَلِيٌم( بالنقل والتحقيق ووقف على على طوؿ اؼبنفصل ٍب خالد 
وعليػو  (َأْف أَنْػِذرْ (و)نُوًحػا ِإىَل )وؿ بالسػكت علػى السػاكن اؼبفصػو (مْ َأْف يَػْأتِيَػهُ )ُب بػال غنػة على طػوؿ اؼبنفصػل ٍب خلف 

 ُب )َعَذاٌب أَلِيٌم(النقل والسكت 
 (َٕنِذيٌر ُمِبيٌن ) مْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ ِإنّْي َلكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمورش برتقيق الراء )نَِذيٌر(  ثمقالوف 
 (َٖأِف اْعُبُدوا اللََّه َواتػَُّقوُ  َوَأِطيُعوِف )

] وأطيعوين : يعقوب ُب اغبالٌن : وقفا ووصال[ ] وأطيعوف : الباقوف[ ] أِف اعبدوا : أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب[ 
 ] أُف اعبدوا : الباقوف[

 واندرج معو ابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشرقالوف قرأ بضم النوف )َأُف اْعُبُدوا( 
 وُه( ٍب ابن كثًن وبصلة اؽباء )َواتػَّقُ 

 واندرج معو عاصم قرأ بكسر النوف )َأِف اْعُبُدوا( ٍب أبو عمرو 
 ووقف ُب الوجو الثاين بالتسهيل )واَطيعوف( قرأ بكسر النوف )َأِف اْعُبُدوا( ٍب ضبزة

 قرأ بالياء وصال ووقفا )َوَأِطيُعوين(و قرأ بكسر النوف )َأِف اْعُبُدوا( ٍب يعقوب 
 َأَجٍل ُمَسمِّى ~ِإَلى مْ َويُػَؤخّْرْكُ  مْ ِبكُ ِمْن ُذنُو  مْ يَػْغِفْر َلكُ  

 ويعقوب قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو بوجو اإلظهار دوري
 وابن عامر وعاصم واندرج معو بوجو اإلظهار دورياؼبنفصل ٍب قالوف على توسط 

 أماؿ )ُمَسمِّى( وقفا واندرج معو خلف العاشرو اؼبنفصل على توسط ٍب الكسائي 
 )يوخركم(وأبدؿ اؽبمزة واوا  وقفا وفتح )ُمَسمِّى(طوؿ اؼبنفصل ى ٍب ورش عل

 )يوخركم(ورقق الراء وأبدؿ اؽبمزة واوا التقليل ُب )مسمى( وقفا وبطوؿ اؼبنفصل على ورش ٍب 
 أماؿ )ُمَسمِّى( وقفاو ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة على القصر 

 بالصلة  اؼبنفصل و ط توسٍب قالوف على 
 على قصر اؼبنفصل وخبلف عن الدوري  أبو عمروٍب 

 خبلف عنو دغاـ الراء بالالـ )يَػْغِفْر َلُكْم(أتوسط اؼبنفصل ٍب دوري على 
 َ)يُوخّْرُْكْم( وبالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا على قصر اؼبنفصل ٍب أبو جعفر 

 َء ََل يُػَؤخَّرُ آِإفَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا جَ 
  )يؤخر(على طوؿ اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا ٍب ورش على توسط اؼبتصل لوف قا

 ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَء( ٍب ضبزة أماؿ )َجاَء( على طوؿ اؼبتصل ووقف على )يُوخَُّر(
 خر لو( أدغم السوسي الراء بالالـ وأبدؿ اؽبمزة واواؤ ذا وصلت اآلية دبا بعدىا : )َل يإ



 

 

187 

 (َٗف )تَػْعَلُمو  مْ َلْو ُكْنتُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (٘قَاَؿ َربّْ ِإنّْي َدَعْوُت قَػْوِمي لَْيًًل َونَػَهارًا )
 قالوف 

 ٍب خلف بال غنة )لَْياًل َونَػَهارًا( 
 ٍب السوسي أدغم الالـ بالراء )قاؿ رب(

 ( ٙا )ِإَلَّ ِفَرارً  ~ُدَعاِئي مْ فَػَلْم يَزِْدهُ 
 ] دعائَي إَل : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر[ ] دعائي ~ إَل : الباقوف[

 أبو عمرو وابن عامرورش و واندرج معو وبسكوف ميم اعبمع  (إَل ِئيآ) ُدعَ قرأ بفتح الياء قالوف 
 والكسائي وخلف العاشرعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو حفص ( ~ إَل) ُدَعاِئيٍب شعبة قرأ بسكوف الياء 
 على طوؿ اؼبنفصل ( ~ إَل) ُدَعاِئيٍب ضبزة قرأ بسكوف الياء 

 على قصر اؼبنفصل( ~ إَل) ُدَعاِئيٍب يعقوب قرأ بسكوف الياء 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (إَل ِئيآ) ُدعَ قرأ بفتح الياء ٍب قالوف بالصلة 
 ثالثة البدؿ (إَل ِئيآ) ُدعَ ولورش وقفا على 
 (َٚوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَػُروا اْسِتْكَبارًا ) مْ َواْستَػْغَشْوا ثَِيابَػهُ  مْ َآَذانِهِ  ~ِفي مْ َأَصاِبَعهُ  آَجَعُلو  مْ لِتَػْغِفَر َلهُ  مْ َوِإنّْي ُكلََّما َدَعْوتُػهُ 

 وبسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبنفصل 
 توسط اؼبنفصل ٍب قالوف على 

 ؼبنفصل أماؿ )آذاهنم(ٍب دوري الكسائي على توسط ا
 على طوؿ اؼبنفصلٍب ضبزة 
 ( البدؿ ُب )َآَذاهِنِْم( وترقيق الراء ُب )لِتَػْغِفَر( ٖمع )على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

  ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ ُب )لِتَػْغِفَر ؽَبُْم( 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 توسط اؼبنفصل بالصلةعلى قالوف ٍب 
 (ِٛجَهارًا ) مْ ثُمَّ ِإنّْي َدَعْوتُػهُ  

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (ٜ)ِإْسَرارًا  مْ َلهُ َوَأْسَرْرُت  مْ َأْعَلْنُت َلهُ  ~ثُمَّ ِإنّْي

 نت : الباقوف[] إيَن أعلنت : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] إين~ أعل
 واندرج معو أبو عمروفتح الياء )ِإينَّْ أَْعَلْنُت( قرأ بقالوف 
 طوؿ الصلة بو فتح الياء )ِإينَّْ أَْعَلْنُت( قرأ بٍب ورش 
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر فتح الياء )ِإينَّْ أَْعَلْنُت(قرأ بو  (ِإْسرَارًا مْ ؽبَُ ُب )على قصرىا و بالصلة ٍب قالوف 
 فتح الياء )ِإينَّْ أَْعَلْنُت(قرأ بو  (ِإْسرَارًا مْ ؽبَُ ُب ) توسطهاعلى و بالصلة ف قالو ٍب 

 ٍب ىشاـ قرأ بسكوف الياء ُب )ِإينّْ أَْعَلْنُت( على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 

 ٍب خلف بالسكت 
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل 

 (َٓٔف َغفَّارًا )ِإنَُّه َكا مْ فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَبَّكُ 
 )َربَُّكْم ِإنَُّو( بالصلة على قصرىا  قالوفقالوف ٍب 

 )َربَُّكْم ِإنَُّو( على توسطها قالوف بالصلة ٍب 
 )َربَُّكْم ِإنَُّو(ٍب خلف بالسكت 

 ٍب ورش بطوؿ الصلة وترقيق الراء ُب )اْستَػْغِفُروا(
 (ِٔٔمْدرَارًا ) مْ َء َعَلْيكُ آيُػْرِسِل السَّمَ  

 واندرج معو ابن كثًن أبو جعفربالصلة  قالوفعلى توسط اؼبتصل ٍب  قالوف
 ضبزة  واندرج معوٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 

 (ٕٔ)أَنْػَهارًا  مْ َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلكُ  مْ بَِأْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلكُ  مْ َويُْمِددْكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

  (ارًاأَنْػهَ  مْ َلكُ ُب )ٍب ورش بطوؿ الصلة 
 ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ ُب )َوهَبَْعْل َلُكْم( معا 

 ووقف بالتحقيق والسكت ُب )َلُكْم أَنْػَهارًا(  (َجنَّاٍت َوهَبَْعلْ )و(بَِأْمَواٍؿ َوبَِنٌنَ )ٍب خلف بال غنة 
  (أَنْػَهارًا مْ َلكُ ُب )قصرىا على و بالصلة ٍب قالوف 

 (أَنْػَهارًا مْ َلكُ ُب )توسطها على و بالصلة قالوف ٍب 
 (ََٖٔل تَػْرُجوَف ِللَِّه َوقَارًا ) مْ َما َلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن أبو جعفربالصلة  قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (ٗٔ)َأْطَوارًا  مْ َخَلَقكُ َوَقْد 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ( َأْطَوارًا مْ َخَلَقكُ )ُب قالوف بالصلة على القصر ٍب 
  ( َأْطَوارًا مْ َخَلَقكُ )ُب  توسطعلى ال قالوف بالصلةٍب 

 (َأْطَوارًا مْ َخَلَقكُ )ُب ٍب ورش على طوؿ الصلة 
 ( َأْطَوارًا مْ َخَلَقكُ )ُب ٍب خلف بالسكت 
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 ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن )َخَلَقُكْم( إدغاما تاما
 (٘ٔأََلْم تَػَرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباقًا )

 قالوف 
 (َٙٔوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا )

 ] فيُهن : يعقوب [ ] فيِهن : الباقوف[
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء ُب )ِسرَاًجا( 

 ٍب السوسي أدغم السٌن بالسٌن )الشَّْمَس ِسرَاًجا( 
 ٍب خلف بال غنة )نُورًا َوَجَعَل( 
 )ِفيُهنَّ( ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب

َْرِض نَػَباتًا ) مْ َواللَُّه أَنْػَبَتكُ   (ِٚٔمَن اِْ
 ُب )اْلرض(بالسكت  ضبزةٍب ُب )اَلرض( ٍب ورش بالنقل بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (ٛٔ)ِإْخَراًجا  مْ َوُيْخرُِجكُ ِفيَها  مْ ثُمَّ يُِعيدُكُ 
 عبمع بسكوف ميم اقالوف 
 برتقيق الراء ُب )ِإْخرَاًجا( ( و ِإْخرَاًجا مْ َوىُبْرُِجكُ على طوؿ الصلة ُب )ٍب ورش 
 (ِإْخرَاًجا مْ َوىُبْرُِجكُ بالصلة وعلى قصرىا ُب )ٍب قالوف 

 ( ِإْخرَاًجا مْ َوىُبْرُِجكُ قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )ٍب 
 (ِإْخرَاًجا مْ َوىُبْرُِجكُ ُب ) ٍب خلف بالسكت

َْرَض ِبَساطًا )َوال  (ٜٔلَُّه َجَعَل َلُكُم اِْ
 قالوف 

 ُب )اَلرض( ٍب ورش بالنقل 
 ُب )اْلرض( بالسكت  ضبزةٍب 

 ٍب السوسي قرأ باإلدغاـ ُب الالـ بالالـ )َجَعَل َلُكُم(
َها ُسُبًًل ِفَجاًجا )   (ٕٓلَِتْسُلُكوا ِمنػْ

 قالوف
 (ِٕٔإَلَّ َخَسارًا ) ~وا َمْن َلْم يَزِْدُ  َماُلُه َوَوَلُد ُ َعَصْوِني َواتػَّبَػعُ  مْ قَاَؿ نُوٌح َربّْ ِإنػَّهُ 

 ه : الباقوف[ه : ابن كثًن وأبو عمرو وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] َوَوَلدُ ] َوُوْلدُ 
 وقرأ بفتح الواو والالـ ُب )َوَوَلده(قالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن عامروعاصمالواو والالـ ُب )َوَوَلده( ٍب قالوف على التوسط ُب اؼبنفصل وقرأ بفتح 
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ُدُه( ٍب البصري قرأ بضم الواو وسكوف الالـ  ِْ  واندرج معو يعقوب)َوُوَؿ
ُدُه( ٍب دوري على التوسط ُب اؼبنفصل وقرأ بضم الواو وسكوف الالـ  ِْ  واندرج معو الكسائي وخلف العاشر)َوُوَؿ

 واو والالـ ُب )َوَوَلده( ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بفتح ال
ُدُه(ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل بضم الواو وسكوف الالـ  ِْ  )َوُوَؿ

 واندرج معو أبو جعفروقرأ بفتح الواو والالـ ُب )َوَوَلده( اؼبنفصل ٍب قالوف بالصلة على قصر 
 وقرأ بفتح الواو والالـ ُب )َوَوَلده(اؼبنفصل على توسط بالصلة ٍب قالوف 
ُدُه(قرأ بضم الواو وسكوف الالـ وبالصلة  ٍب ابن كثًن ِْ  )َوُوَؿ

 (َٕٕوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا )
 قالوف

 (ٖٕيَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسًرا )َودِّا َوََل ُسَواًعا َوََل َوََل َتَذُرفَّ  مْ َوقَاُلوا ََل َتَذُرفَّ َآِلَهَتكُ 
 ] ُوّدا : نافع وأبو جعفر[ ]َوّدا : الباقوف[

 واندرج معو ورش بوجو قصر البدؿ )آؽبتكم(بضم الواو ُب )ُوّدا(  قالوف قرأ
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وخالد والكسائي وخلف العاشرٍب بصري قرأ بفتح الواو )َودِّا( بفتح الواو 
 (ُسَواًعا َوََل ) (وَودِّا َوََل )ُب ٍب خلف قرأ بفتح الواو )َودِّا( وبال غنة 

 ُب )ُوّدا( وبالصلة واندرج معو أبو جعفرٍب قالوف قرأ بضم الواو 
 وبالصلةٍب ابن كثًن قرأ بفتح الواو )َودِّا( 

 ُب )َآؽِبََتُكْم( وقرأ بضم الواو ُب )ُوّدا( توسط وطوؿ البدؿٍب ورش مع 
 َكِثيًراَوَقْد َأَضلُّوا  

 قالوف 
  وترقيق الراء ُب )َكِثًنًا(( َضلُّوااَ  َوَقدَ ُب )ٍب ورش بالنقل 

 (َوَقْد َأَضلُّواُب ) بالسكت ٍب خلف
 (َٕٗوََل َتزِِد الظَّاِلِميَن ِإَلَّ َضًَلًَل )

 قالوف
 (ِٕ٘مْن ُدوِف اللَِّه أَْنَصارًا ) مْ فَُأْدِخُلوا نَارًا فَػَلْم َيِجُدوا َلهُ ُأْغرُِقوا  مْ َخِييَئاتِهِ ِممَّا 

 لال كالشاطبية ُب اْلعراؼ :  
 بالكسر عدَل  الغًنلفوا و أما كورفعو      عنو( وحده )خطيئاتكم                        
 ج فيها ونوحهاحولكن خطايا                         

 ]خطاياىم : أبو عمرو[ ]َخِطيَئاِِتِْم : الباقوف[
 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
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 (أُْغرُِقوا مْ ِتِِ آَخِطيئَ ُب )على القصر و ٍب قالوف بالصلة 
 (أُْغرُِقوا مْ ِتِِ آَخِطيئَ ُب ) الصلة وعلى توسطهاقالوف بٍب 

 ( البدؿ ُب )َخِطيَئاِِتِْم( ٖمع ) (أُْغرُِقوا مْ ِتِِ آَخِطيئَ ُب )بطوؿ الصلة ٍب ورش 
 (أُْغرُِقوا مْ ِتِِ آَخِطيئَ ُب )بالسكت على طوؿ اؼبتصل و ٍب خلف 

 اىم(ايَ )خطَ بفتح الطاء بعدىا ألف بعدىا ياء مفتوحة ٍب بصري قرأ 
َْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا )وَ   (ٕٙقَاَؿ نُوٌح َربّْ ََل َتَذْر َعَلى اِْ

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 بالتقليل ُب ) اْلَكاِفرِيَن( بالنقل ُب )اَلرض( و ٍب بصري أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( ٍب ورش 

 ُب )اْلرض(ٍب ضبزة بالسكت 
 (ِٕٚإَلَّ فَاِجًرا َكفَّارًا ) آاَدَؾ َوََل يَِلُدو ُيِضلُّوا ِعبَ  مْ ِإنََّك ِإْف َتَذْرهُ 

 وبسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼبنفصل 
 امنفصل وبسكوف ميم اعبمع توسط ٍب قالوف على 

 ( برتقيق راء )فاجراعلى طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 اؼبنفصل قصر ٍب ضبزة ٍب قالوف بالصلة على 

 اؼبنفصل توسطقالوف بالصلة وعلى ٍب 
 (َٕٛن ِإَلَّ تَػَبارًا )بّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَػْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوََل َتزِِد الظَّاِلِميرَ 

 ] بييَت : ىشاـ وحفص[ ] بييْت : الباقوف[
وضبػػزة وشػػعبة وابػػن كثػػًن وابػػن ذكػػواف اإلظهػػار  بوجػػو قػػالوف قػػرأ بسػػكوف اليػػاء )بَػْيػػيِتْ( وانػػدرج معػػو بوجػػو دوري أيب عمػػرو

 وخلف العاشرويعقوب والكسائي 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ُب )مومنا وللمومنٌن واؼبومنات( واندرج معو أبو جعفر و وقرأ بسكوف الياء )بَػْييِتْ( ٍب ورش 

 ٍب ىشاـ بفتح الياء )بَػْييِتَ( واندرج معو حفص 
 )اْغِفْر مه( وسكن الياء )بييْت( لالـ خبلف عنو للراء باٍب دوري باإلدغاـ 

 ٍب السوسي سكن الياء )بييْت( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ُب )مومنا وللمومنٌن واؼبومنات( باإلدغاـ )اْغِفْر مه(
  

 سورة الجن 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ِٔإنَّا َسِمْعَنا قُػْرَآنًا َعَجًبا ) آو ِإَليَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَػَفٌر ِمَن اْلِجنّْ فَػَقالُ ُقْل ُأوِحَي 
 على قصر اؼبنفصلقالوف 

 انا( رَ حذؼ اؽبمزة ونقل حركتها إىل اْللف )قػُ و على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثًن 
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 واندرج معو أىل التوسط اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف 
 وعلى طوؿ اؼبنفصل (ُقْل أُوِحيَ ُب )بالتحقيق ٍب ضبزة 

 ( أوجو البدؿ )أوحي(ٖمع ) على طوؿ اؼبنفصل و (وِحيَ اُ  ُقلُ )ُب ٍب ورش بالنقل 
 وعلى طوؿ اؼبنفصل (ُقْل أُوِحيَ ُب ) ٍب خلف بالسكت

 ِإَلى الرُّْشِد َفَآَمنَّا ِبِه  ~يَػْهِدي
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصلتوسط على  قالوفٍب 
 زةواندرج معو ضب( فآمناالبدؿ )قصر على على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 ( فآمناالبدؿ )توسط وطوؿ على على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (َٕأَحًدا ) آَوَلْن ُنْشِرَؾ ِبَربػّْنَ 
 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل اؼبنفصل توسط على قالوف قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب 

 (َٖوَلًدا )َوََل اتََّخَذ َصاِحَبًة َوأَنَُّه تَػَعاَلى َجدُّ رَبػَّْنا َما 
 [ ] وإنو : الباقوف[العاشر وأبو جعفر وخلف وحفص وضبزة والكسائي ] وأنو : ابن عامر

 عمرو وشعبة ويعقوب أيبدوري واندرج معو ابن كثًن و قرأ بكسر اؽبمزة )َوإنَُّو( قالوف 
 (اِحَبةً ازبََّذ صَّ )وأدغم الذاؿ بالصاد ُب  قرأ بكسر اؽبمزة )َوإنَُّو(ٍب السوسي 

 قرأ بكسر اؽبمزة )َوإنَُّو(و  ُب )تعاىل( ٍب ورش بالتقليل
 )َوأَنَُّو( واندرج معو حفص وأبو جعفر بفتح اؽبمزة قرأ  ابن عامرٍب 

 وأماؿ )تعاىل(  (َصاِحَبًة َوََل ُب )وبال غنة ٍب خلف بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو( 
 ندرج معو الكسائي وخلف العاشر وأماؿ )تعاىل( وا (َصاِحَبًة َوََل ُب )غنة وبٍب خالد بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو( 

 (َٗوأَنَُّه َكاَف يَػُقوُؿ َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّه َشَييًا )
 [ ] وإنو : الباقوف[العاشر وأبو جعفر وخلف] وأنو : ابن عامروحفص وضبزة والكسائي 

 ابن كثًن وأبو عمرو وشعبة ويعقوبورش و واندرج معو )َوإنَُّو( اؽبمزة  كسربقالوف قرأ 
 واندرج معو حفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر الشامي بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو( ٍب قرأ

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّه َكِذبًا ) آَوأَنَّا ظَنَػنَّ   (َ٘أْف َلْن تَػُقوَؿ اَِْ
 لباقوف[] تَػُقل : الن تَػَقّوؿ : يعقوب[ [ ] وإنا : الباقوف[] العاشر ] وأنا : ابن عامروحفص وضبزة والكسائي وخلف

 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( على قصر اؼبنفصلقالوف 
 )تَقوَّؿ( بتشديد الواو مفتوحة قرأ و  بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( على قصر اؼبنفصلٍب يعقوب 
 اؼبنفصلتوسط على و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب قالوف 
 وبالنقل ُب )اَِلْنُس(على طوؿ اؼبنفصل و إنَّا( بكسر اؽبمزة )وَ ٍب ورش 
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 واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر اؼبنفصلتوسط على و بفتح اؽبمزة )َوأَنَّا( و  ابن عامرٍب 
 ُب )اإلنس( وبالسكت اؼبنفصل وؿطعلى و بفتح اؽبمزة )َوأَنَّا( و ٍب ضبزة 

 اؼبنفصل وؿطعلى و ا( بفتح اؽبمزة )َوأَنَّ و ُب )اإلنس( ٍب خالد على التحقيق 
ْنِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمَن اْلِجنّْ   (َٙرَهًقا ) مْ فَػَزاُدوهُ َوأَنَُّه َكاَف رَِجاٌؿ ِمَن اَِْ
 [ ] وإنو : الباقوف[العاشروخلف ] وأنو : ابن عامروحفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر 

 عو أبو عمرو وشعبة ويعقوبوبسكوف ميم اعبمع واندرج م قرأ بكسر اؽبمزة )َوإنَُّو(قالوف 
 واندرج معو ابن كثًنبالصلة و قرأ بكسر اؽبمزة )َوإنَُّو(  قالوفٍب 

 وبالنقل ُب )اَِلْنُس(بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب ورش 
 واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشرقرأ بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو(  ابن عامرٍب 

 (مْ فَػزَاُدوىُ )وأماؿ  ُب )اإلنس( وبالتحقيقبفتح اؽبمزة )َوأَنَّا(  ٍب خالد
 (مْ فَػزَاُدوىُ )وبالصلة ُب بفتح اؽبمزة )َوأَنَّا(  ٍب أبو جعفر

 (مْ فَػزَاُدوىُ )وأماؿ  ُب )اإلنس( وبالسكتبفتح اؽبمزة )َوأَنَّا( و ٍب ضبزة 
َعَث  مْ ظَنَػْنتُ ظَنُّوا َكَما  مْ َوأَنػَّهُ   (ٚاللَُّه َأَحًدا )َأْف َلْن يَػبػْ

 وحفص وضبزة والكسائي وخلف[ ] وإهنم : الباقوف[ عامر] وأهنم : ابن 
 واندرج معو أبو عمرو وشعبة ويعقوبوبسكوف ميم اعبمع بكسر اؽبمزة )َوإنػَُّهْم( قالوف 
 (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب )وبطوؿ الصلة بكسر اؽبمزة )َوإنػَُّهْم( ٍب ورش 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (َأفْ  مْ ْنتُ ظَنػَ ُب )بالصلة على القصر و بكسر اؽبمزة )َوإنػَُّهْم( ٍب قالوف 

  (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب ) التوسطعلى و  قالوف بالصلةٍب 
 حفص وخالد والكسائي وخلف العاشرواندرج معو  بفتح اؽبمزة )َوأَنػَُّهْم( ابن عامرٍب 

 (َأفْ  مْ ْنتُ ظَنػَ ُب )وبالتحقيق ُب ) (َلْن يَػبػَْعثَ )ُب بال غنة و بفتح اؽبمزة )َوأَنػَُّهْم( ٍب خلف 
 (َأفْ  مْ ظَنَػْنتُ ُب )ُب ) سكتوبال (َلْن يَػبػَْعثَ )ُب بال غنة و بفتح اؽبمزة )َوأَنػَُّهْم( ٍب خلف 

 (ٛ)َشِديًدا َوُشُهًبا َء فَػَوَجْدنَاَها ُمِلَئْت َحَرًسا آَوأَنَّا َلَمْسَنا السَّمَ 
 قوف[ [ ] وإنا : الباالعاشر وحفص وضبزة والكسائي وخلف ] وأنا : ابن عامر

 ] ُمِليت : أبو جعفر[] ُمِلئت : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثًن أبو عمرو وشعبة ويعقوبوعلى توسط اؼبتصل قالوف بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( 

 ٍب أبو جعفر بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( وقرأ حبذؼ اؽبمزة وأبدؽبا ياء مفتوحة)مليت( 
 بكسر اؽبمزة )َوإنَّا(و على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 العاشر وحفص والكسائي وخلفوعلى توسط اؼبتصل واندرج معو بفتح اؽبمزة )َوأَنَّا(  ابن عامر ٍب
 (َشِديًدا َوُشُهًبا)في بال غنة و  على طوؿ اؼبتصلو ٍب خلف بفتح اؽبمزة )َوأَنَّا( 
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 على طوؿ اؼبتصلو  ٍب خالد بفتح اؽبمزة )َوأَنَّا(
َها َمَقاِعدَ   (ِٜللسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اّْلََف َيِجْد َلُه ِشَهابًا َرَصًدا ) َوأَنَّا ُكنَّا نَػْقُعُد ِمنػْ

] اآلف : ورش وابػػن ورداف بنقػػل حركػػة  [ ] وإنػػا : البػػاقوف[العاشػػر وحفػػص وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف ] وأنػػا : ابػػن عػػامر
 ( البدؿ[ ] اآلف : الباقوف[ٖاؽبمزة إىل الالـ مع حذفها ولورش )

 واندرج معو ابن كثًن أبو عمرو وشعبة وابن صباز ويعقوب إنَّا( قالوف بكسر اؽبمزة )وَ 
 ( أوجو البدؿ والنقل ُب حركة اؽبمزة إىل الالـ مع حذؼ اؽبمزة واندرج ابن ورداف مع وجو القصر ٍٖب ورش مع )

 واندرج معو حفص وخالد والكسائي وخلف العاشربفتح الكسرة )َوأَنَّا(  ابن عامرٍب 
 ى )اآلف( وبفتح الكسرة )َوأَنَّا(ٍب ضبزة بالسكت عل

ـْ َأرَاَد  ~َوأَنَّا ََل َنْدِري َْرِض َأ  (َٓٔرَشًدا ) مْ رَبػُّهُ  مْ ِبهِ َأَشرّّ ُأرِيَد ِبَمْن ِفي اِْ
 [ ] وإنا : الباقوف[العاشر وحفص وضبزة والكسائي وخلف ] وأنا : ابن عامر

 معو أبو عمرو ويعقوبوعلى قصر اؼبنفصل واندرج  بكسر اؽبمزة )َوإنَّا(قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة وعلى قصر اؼبنفصل و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا(  قالوفٍب 

 اؼبنفصل توسط  علىو بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب قالوف 
 بالصلة و اؼبنفصل توسط  علىو بكسر اؽبمزة )َوإنَّا(  قالوفٍب 

ـْ أَرَادَ ) (اْْلَْرضِ (و)َأَشرّّ أُرِيدَ )ُب نفصل وبالنقل اؼب وؿط علىو بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب ورش   (َأ
 واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر اؼبنفصلتوسط  علىو  بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ابن عامرٍب 

ـْ أَ ) (وَأَشرّّ أُرِيدَ )اؼبنفصل وبالسكت ُب )اْلرض( وبالتحقيق ُب  وؿط علىو  بفتح الكسرة )َوأَنَّا(ٍب ضبزة   (رَادَ َأ
ـْ أَرَادَ ) (وَأَشرّّ أُرِيدَ )ُب )اْلرض( وبالسكت و  اؼبنفصل وؿط علىو  بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ٍب خلف  (َأ
ـْ أَرَادَ ) (وَأَشرّّ أُرِيدَ )و اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )اْلرض( وؿط علىو  بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ٍب خالد  (َأ

 َذِلَك  َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَف َوِمنَّا ُدوفَ 
 وحفص وضبزة والكسائي وخلف[ ] وإنا : الباقوف[ ] وأنا : ابن عامر

 واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوبقالوف بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( 
 واندرج معو حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ٍب ابن عامر

 غم السوسي الكاؼ بالكاؼ )ذلك كنا(وإذا وصلت دبا بعده أد
 (ٔٔ)ِئَق ِقَدًدا آَطرَ ُكنَّا 
 واندرج معو اعبميع إَلعلى توسط اؼبتصل  قالوف

 (ِئَق ِقَدًداآَطرَ )ٍب السوسي أدغم القاؼ بالقاؼ 
 اؼبتصل واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ

َْرِض َوَلنْ  آَوأَنَّا ظَنَػنَّ   (ٕٔنُػْعِجَزُ  َهَربًا ) َأْف َلْن نُعِجَز اللََّه ِفي اِْ
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 [ ] وإنا : الباقوف[العاشر وحفص وضبزة والكسائي وخلف ] وأنا : ابن عامر
 معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوبواندرج  على قصر اؼبنفصلبكسر اؽبمزة )َوإنَّا( قالوف 

 اء )نُػْعِجَزُه َىَربًا( أدغم اؽباء باؽبعلى قصر اؼبنفصل و و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب السوسي 
 اؼبنفصلتوسط على و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب قالوف 
 وبالنقل ُب )اََلرض( اؼبنفصل وؿطعلى و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا(  ٍب ورش

 العاشر وحفص والكسائي وخلف اؼبنفصل واندرج معوتوسط على و بفتح الكسرة )َوأَنَّا(  ابن عامرٍب 
  اؼبنفصل وؿطعلى و بفتح الكسرة )َوأَنَّا( و ُب )اْلرض( ٍب ضبزة بالسكت 
 اؼبنفصل وؿطعلى و بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ُب )اْلرض( و ٍب خالد بالتحقيق 

 َآَمنَّا ِبِه  ~َوأَنَّا َلمَّا َسِمْعَنا اْلُهَدى
 وحفص وضبزة والكسائي وخلف[ ] وإنا : الباقوف[ ] وأنا : ابن عامر

قصر اؼبنفصل وانػدرج معػو ورش بوجػو قصػر البػدؿ وفػتح )اؽبػدى( وابػن كثػًن أبػو عمػرو  وعلىبكسر اؽبمزة )َوإنَّا( قالوف 
 وأبو جعفر ويعقوب

 اؼبنفصلتوسط على و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا(  قالوفٍب 
 )آمنػا( ٍب تقليػل )اؽبػدى( وطػوؿ البػدؿ (فتح )اؽبػدى( أوجو ٖ)وباقي  اؼبنفصل وؿطعلى و بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( ٍب ورش 
 )آمنا(ُب  وطولو ط البدؿ توسعلى 
 واندرج معو حفص على توسط اؼبنفصل و بفتح الكسرة )َوأَنَّا(  ابن عامرٍب 

  (اؽبدى)أماؿ و  اؼبنفصل وؿطعلى و بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ٍب ضبزة 
 معو خلف العاشر اندرج و )اؽبدى( أماؿ و  اؼبنفصلتوسط على و بفتح الكسرة )َوأَنَّا( ٍب الكسائي 

 ( َٖٔرَهًقا )َبْخًسا َوََل ِبَربِّْه َفًَل َيَخاُؼ ِمْن َفَمْن يُػؤْ 
 قالوف 
 واندرج معو السوسي وأبو جعفر  (يُػْؤِمنْ )أبدؿ اؽبمزة واوا ٍب ورش 

 (خَبًْسا َوََل )و(َفَمْن يُػْؤِمنْ )ُب  ٍب خلف بال غنة
 َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَف َوِمنَّا اْلَقاِسُيوفَ 

 وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] وإنا منا : الباقوف[] وأنا منا : ابن عامر 
 قالوف بكسر اؽبمزة )َوإنَّا( واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو جعفر وأبو عمرو وشعبة ويعقوب 

 ٍب ابن عامر بفتح الكسرة )َوأَنَّا(  واندرج معو حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر
 (ٗٔا َرَشًدا )فَُأولَِئَك َتَحرَّوْ َفَمْن َأْسَلَم 

 على توسط اؼبتصل واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 طوؿ اؼبتصلعلى و (َفَمْن َأْسَلمَ )بالتحقيق ُب ٍب ضبزة 
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 طوؿ اؼبتصلعلى و (ْسَلمَ اَ  َفَمنَ )بالنقل ُب ٍب ورش 
 طوؿ اؼبتصل على و (َفَمْن َأْسَلمَ )ُب ٍب خلف بالسكت 

 (٘ٔنََّم َحيًَبا )َوَأمَّا اْلَقاِسُيوَف َفَكانُوا ِلَجهَ 
 قالوف

َناهُ  َْسَقيػْ  (ًٙٔء َغَدقًا )آمَ  مْ َوَأْف َلِو اْستَػَقاُموا َعَلى اليَّرِيَقِة َِ
 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ضبزةعلى طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة 
  )َماًء َغَدقًا(ٍب أبو جعفر باإلخفاء التنوين مع الغٌن

 ِفيِه  مْ لِنَػْفِتنَػهُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 (َٚٔوَمْن يُػْعِرْض َعْن ِذْكِر رَبِّْه َيْسُلْكُه َعَذابًا َصَعًدا )

 ] نسلكو : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر[ ] يسلكو : الباقوف[
 واندرج معو ورش ودوري أيب عمرو وابن عامر وأبو جعفرقرأ بالنوف )نسلكو( ف قالو 

 بصلة اؽباء )نسلكو( و قرأ بالنوف )نسلكو( ٍب ابن كثًن 
 ٍب عاصم قرأ بالياء )َيْسُلْكُو( واندرج معو خالد والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 ربو(  ٍب السوسي قرأ بنوف العظمة )نسلكو( وأدغم الراء بالراء )ذكر
 ٍب خلف بال غنة ُب )من يعرض( وقرأ بياء الغيبة )َيْسُلْكُو(

 (َٛٔوَأفَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفًَل َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا )
 قالوف

ـَ َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُ  َكاُدوا َيُكونُوَف َعَلْيِه لَِبًدا )  (َٜٔوأَنَُّه َلمَّا قَا
 ] وأَنو ؼبّا : الباقوف[]لَُبدا : ىشاـ خبلف عنو [ ] لَِبدا : الباقوف وىو الوجو الثاين ؽبشاـ[] وإنو ؼبّا : نافع وشعبة[ 

 قالوف بكسر اؽبمزة قرأ )َوإنَُّو( واندرج معو ورش وشعبة 
 ٍب ابن كثًن قرأ بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو( مع صلة )عليو( و )يدعوه(  

وحفػص وضبػزة  عامر خبلػف عػن ىشػاـصلة )عليو( و )يدعوه(  واندرج معو ابن ٍب البصري قرأ بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو( بدوف 
 والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر  

 ٍب ىشاـ قرأ بفتح اؽبمزة )َوأَنَُّو( مع صلة )عليو( قرأ بضم الالـ )لَُبًدا( خبلف عنو
 (َٕٓأَحًدا )~ ُأْشِرُؾ ِبهِ  َأْدُعو رَبّْي َوَّل  آُقْل ِإنَّمَ 
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 إمبا : عاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] قاؿ إمبا : الباقوف[]قل 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل قرأ )قاؿ( 

  واندرج معو ابن عامر والكسائي وخلف العاشر ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ )قاؿ( 
 آ(مبََّ اِ ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )قاؿ( وبالنقل ُب )ُقِل 

َا(   ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ )ُقْل ِإمبَّ
َا(   ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ )ُقْل ِإمبَّ

َا( وبالسكت ُب )ُقْل ِإمبََّ    آ( ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ )ُقْل ِإمبَّ
 نفصل قرأ حبذؼ اْللف بعد القاؼ )قل إمبا( ٍب أبو جعفر على قصر اؼب

 (َٕٔضرِّا َوََل َرَشًدا ) مْ َأْمِلُك َلكُ  ُقْل ِإنّْي َّل 
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوب على قصر اؼبنفصلو قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على قصر اؼبنفصلو ٍب قالوف بالصلة 
وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػم والكسػػػائي  صػػل وبسػػػكوف مػػيم اعبمػػعٍب قػػالوف علػػى التوسػػط ُب اؼبنف

 وخلف العاشر
 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 وبال غنة ُب )ضرأً وَل(  ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل 
 ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة ُب)ضرأً وَل(    

 ين(اِ ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )قِل 
 وبال غنة ُب )ضرأً وَل(   ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل بالسكت ُب )قْل إين(

 (ِٕٕمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا )َلْن ُيِجيَرِني ِمَن اللَِّه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ُقْل ِإنّْي 
 قالوف 

 (َأَحٌد َوَلنْ و) (َلْن هبًَُِنين )ُب بال غنة ٍب خلف 
 ورقق راء )هبًنين(  (دَ جِ اَ  َوَلنَ )وٍب ورش بالنقل )قِل ِاين(

 (َأَحٌد َوَلنْ و) (َلْن هبًَُِنين )ُب بال غنة و  (َوَلْن َأِجدَ )وٍب خلف بالسكت ُب )قْل إين(
 ِإَلَّ َبًَلًغا ِمَن اللَِّه َوِرَساََلتِِه 

 قالوف
 (ٖٕأََبًدا ) آاللََّه َوَرُسوَلُه فَِإفَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيهَ َوَمْن يَػْعِص 

 قالوف على قصر اؼبنفصل قالوف 
 اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 

 على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
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  (َوَمْن يَػْعصِ )ُب  بال غنةعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
 (َٕٗعَدًدا )نَاِصًرا َوَأَقلُّ َمْن َأْضَعُف ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَف َفَسيَػْعَلُموَف  ~َحتَّى

 يعقوبواندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر و قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ودوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشراؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 

 رقق راء )ناصرا( و  (ْضَعفُ اَ  َمنَ ُب )على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ٍب ورش 
 (نَاِصرًا َوأََقلُّ ) ُب بال غنةو  (َمْن َأْضَعفُ ُب )على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ٍب خلف 
 (نَاِصرًا َوأََقلُّ )ُب  بال غنةو  (َمْن َأْضَعفُ ُب )على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق  ٍب خالد
 (نَاِصرًا َوأََقلُّ )ُب  بال غنةو  (َمْن َأْضَعفُ ُب ) بالسكتعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 

ـْ َيْجَعُل َلُه رَ  ~ ُقْل ِإْف َأْدِري ٌَ َما ُتوَعُدوَف َأ  ( َٕ٘أَمًدا ) ~بّْيَأَقرِي
 ]ريَب أمدا : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] ريب~ أمدا : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو وأبو جعفرقالوف قرأ بفتح الياء )ريَب ( على قصر اؼبنفصل 
 أََمًدا(  ~ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف الياء ُب)َريبّْ 

 وأدغم الالـ بالالـ )هبعل ّلو( وفتح الياء ُب )ريَب أمدا(لى قصر اؼبنفصل عٍب السوسي 
  واندرج معو دوري أيب عمرو( أمداتوسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء )ريَب ٍب قالوف على 

 والكسائي وخلف العاشر واندرج معو عاصم( ~أمداعلى توسط اؼبنفصل وسكوف ياء )ريب ابن عامرٍب 
 (ُقْل ِإْف أَْدرِي)وبالتحقيق ُب  أمدا( ~ُب )ريبياء الوسكوف نفصل ٍب ضبزة على طوؿ اؼب

 ْدرِي(اَ  ِإفَ  مدا( وبالنقل ُب )ُقلِ اَ وفتح الياء ُب )ريَب على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 ( ~أمدا)ريبوسكوف ياء ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل ِإْف أَْدرِي( 

َِ َفًَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبهِ   (َٕٙحًدا )أَ  ~َعاِلُم اْلَغْي
 قالوف على قصر اؼبنفصل

 اؼبنفصل  توسطقالوف على ٍب 
 على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
 برتقيق الراء ) يُْظِهُر(و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 (َٕٚرَصًدا )َوِمْن َخْلِفِه ِإَلَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍؿ فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن بَػْيِن َيَدْيِه 
 عبميع إَلواندرج معو اقالوف 

 (َوِمْن َخْلِفوِ ٍب أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند اػباء )
 وبصلة اؽباء ُب )يديو( ٍب ابن كثًن 

 ُب )ارتضى( الوجو الثاين ٍب ورش بالتقليل 
 ُب )ارتضى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرٍب ضبزة أماؿ 
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 ( َٕٛوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا ) مْ َط ِبَما َلَدْيهِ َوَأَحا مْ ِرَساََلِت رَبّْهِ َقْد أَبْػَلُغوا لِيَػْعَلَم َأْف 
 ] لديُهم : ضبزة ويعقوب باغبالٌن[]لديِهم : الباقوف[] لِيُػْعَلَم : رويس[ ] لِيَػْعَلَم : الباقوف[

 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوبقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 العاشر ٍب الكسائي أماؿ )وأحصى( واندرج معو خلف 

 أماؿ )وأحصى(و بالسكت ُب )شيء( وقرأ بضم اؽباء ُب )لديُهم( و( َقْد أَبْػَلُغوا)قرأ بالتحقيق ُب ٍب ضبزة 
 أماؿ )وأحصى( و )شيء( و( َقْد أَبْػَلُغوا)والتحقيق ُب وقرأ بضم اؽباء ُب )لديُهم( ٍب خالد 

 وقرأ بضم اؽباء ُب )لديُهم( روح ٍب
 ابن كثًن وأبو جعفرواندرج معو ٍب قالوف بالصلة 

 بلغوا( وفتح )وأحصى( على توسط اللٌن )شيء( وطوؿ اللٌن )شيء(اَ ٍب ورش بالنقل ُب )َقَد 
 ٍب ورش بالنقل ُب )َقَد ابلغوا( وتقليل )وأحصى( على توسط اللٌن )شيء( وطوؿ اللٌن )شيء(

 ٍب خلف أماؿ )وأحصى( وبالسكت ُب )شيء( على السكت ُب اؼبفصوؿ )قْد أبلغوا(
 )لِيُػْعَلَم( وقرأ بضم اؽباء ُب )لديُهم(بضم الياء ُب ٍب رويس قرأ 

  
 سورة المزمل 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔأَيػَُّها اْلُمزَّمُّْل ) آيَ 

 واندرج معو ضبزة قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
 (ٕ َقِليًًل )ُقِم اللَّْيَل ِإَلَّ 

 قالوف 
 (َٖأِو انْػُقْص ِمْنُه َقِليًًل ) ~ِنْصَفهُ 
 الحَ ٍد ن ُِب يضم لزوما ،كسره  ...الشاطبية  ُب البقرة :    وضمك أوىل الساكنٌن لثالث    
  و)ؿبظورا انظر( مع )قد استهزئ( اعتال ...)قل ادعوا( )أو انقص( )قالت اخرج( )أف اعبدوا(   
ْقوََِل  ابن ذكواف لتنويِنِو قاؿ ...، وبكسرِِه َلبن العال ِسوى أْو وُقل  ) ُِ   ـِ

 ...خبلف لو ُب رضبة وخبيثة 
 الدرة       : وأْو   وؿ الساكنٌن اضمم ف  ، وبقل حال 

 بكسر ، وطاء اضطر فاكسره )آ(منا                  
 وغًن أو ضبا     طيبة : والساكن اْلوؿ ضم   لضم نبز الوصل اكسره  مبا فز غًن قل حال

 ] أِو انقص : عاصم وضبزة [ ] أُو انقص : الباقوف[
 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل وبالضم للتقاء الساكنٌن )أُو انقص( 
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 ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل بالضم للتقاء الساكنٌن )أُو انقص( وبصلة اؽباء )منو(
وانػػػػدرج معػػػػو دوري ايب عمػػػػرو وابػػػػن عػػػػامر ُب اؼبنفصػػػػل وبالضػػػػم للتقػػػػاء السػػػػاكنٌن )أُو انقػػػػص(  ٍب قػػػػالوف علػػػػى التوسػػػػط
 والكسائي وخلف العاشر
 اؼبنفصل وكسر الواو للتقاء الساكنٌن )أِو انقص(  ٍب عاصم على توسط

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وضم الواو )أُو انقص( 
 قص(ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وكسر الواو ُب )أِو ان

 (َٗأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِّْل اْلُقْرَآَف تَػْرتِيًًل )
 نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها )الُقرَاَف(قالوف ٍب ابن كثًن 

 (ِ٘إنَّا َسنُػْلِقي َعَلْيَك قَػْوًَل ثَِقيًًل )
 قالوف

 (ِٙإفَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأقْػَوـُ ِقيًًل )
 : أبو جعفر وغبمزة وقفا [ ] ناشئة : الباقوف[ ] ِوطآء : أبو عمرو وابن عامر [ ]َوطئا : الباقوف[ ] ناشية 
 واندرج اعبميع إَل ()َوْطئابفتح الواو وسكوف الطاء قرأ قالوف 

( و ( )َوْطئابفتح الواو وسكوف الطاء قرأ ٍب خلف   بال غنة ُب )وطئاً وأقـو
 ء( واندرج معو ابن عامر آط)وِ وزاد ألفا بعدىا  ءالطا حبكسر الواو وفتٍب دوري قرأ 
 وأبدؿ اؽبمزة ياء ُب )ناشية(( )َوْطئابفتح الواو وسكوف الطاء قرأ ٍب أبو جعفر 

 (ِٚإفَّ َلَك ِفي اَلنػََّهاِر َسْبًحا َطِويًًل )
 قالوف ٍب ورش قلل )النهار( ٍب دوري أماؿ )النهار( واندرج معو دوري الكسائي

 (َٛم رَبَّْك َوتَػَبتَّْل ِإلَْيِه تَػْبِتيًًل )َواذُْكِر اسْ 
 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة )إليو( 

 (ِٜإَلَه ِإَلَّ ُهَو فَاتَِّخْذُ  وَِكيًًل ) َربُّ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َّل 
 ربُّ اؼبشرؽ : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر [ ] ربّْ اؼبشرؽ : الباقوف[]

 أبو جعفر و  واندرج معو أبو عمرووعلى قصر اؼبنفصل ( ُب )ربُّ الباء رفع بقرأ قالوف 
 وبصلة اؽباء ُب )فازبذوه( وعلى قصر اؼبنفصل ُب )ربُّ (  الباءرفع بقرأ ٍب ابن كثًن 
 ُب )ربُّ ( واندرج معو دوري أيب عمرو وحفص الباءرفع بو توسط اؼبنفصل على  ٍب قالوف

 ُب )ربُّ (  باءالرفع بٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل و 
 قرأ خبفض الباء ُب )ربّْ ( واندرج معو شعبة والكسائي وخلف العاشرو ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ خبفض الباء ُب )ربّْ ( 
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ خبفض الباء ُب )ربّْ (
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 (َٓٔهْجًرا َجِميًًل ) مْ َواْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َواْهُجْرهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

ْلهُ  بِيَن ُأوِلي النػَّْعَمِة َوَمهّْ  (َٔٔقِليًًل ) مْ َوَذْرِني َواْلُمَكذّْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (ٕٔ)ًَل َوَجِحيًما أَْنَكا آِإفَّ َلَديْػنَ 
بػال و علػى طػوؿ اؼبنفصػل ٍب خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل ٍب ورش على قصر اؼبنفصل قالوف 
 (أَْنَكاًَل َوَجِحيًماُب ) غنة

 (ٖٔ)ُغصٍَّة َوَعَذابًا أَلِيًما َوَطَعاًما َذا 
 والباقوف إَلقالوف معو خالد بوجو التحقيق 

 ومعو خالد بوجو النقل  (َوَعَذابًا أَلِيًما)ُب ٍب ورش بالنقل 
 (َوَعَذابًا أَلِيًماُب )النقل والتحقيق والسكت على الساكن اؼبفصوؿ قف بو و (ُغصٍَّة َوَعَذابًا)ُب ٍب خلف بال غنة 

َْرُض َواْلِجَباُؿ وََكاَنِت اْلِجَباُؿ َكِثيًبا َمِهيًًل )  (ٗٔيَػْوـَ تَػْرُجُف اِْ
 )اْلرض( ُببالسكت  ضبزةٍب  رض(َلَ )اُب قالوف ٍب ورش 

 ( َ٘ٔأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَف َرُسوًَل ) آَكمَ   مْ َرُسوًَل َشاِهًدا َعَلْيكُ  مْ ِإلَْيكُ  آَأْرَسْلنَ  آِإنَّ 
 على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و  قالوفٍب 
 اؼبنفصل توسط ى قالوف عل ٍب
 بالصلة اؼبنفصل و توسط قالوف على ٍب 

 واندرج معو ضبزة على طوؿ اؼبنفصلٍب ورش 
 (ٙٔفَػَعَصى ِفْرَعْوُف الرَُّسوَؿ فََأَخْذنَاُ  َأْخًذا َوبِيًًل )

 قالوف 
 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )فأخذناه( 

 الوجو الثاين ٍب ورش بالتقليل ُب )فعصى(
 خذاً وبيال( وأماؿ ُب )فعصى( ٍب خلف بال غنة ُب )أ

 ٍب خالد أماؿ ُب )فعصى( وبغنة ُب )أخذاً وبيال( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (ٚٔيَػْوًما َيْجَعُل اْلِوْلَداَف ِشيًبا ) مْ َفَكْيَف تَػتػَُّقوَف ِإْف َكَفْرتُ  

 واندرج معو اعبميع إَل قالوف بسكوف ميم اعبمع
 عل( ٍب خلف بال غنة ُب )يوماً هب

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
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َفِيٌر ِبِه آالسَّمَ   ُء ُمنػْ
 قالوف على التوسط باؼبتصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق راء )منفِطر( 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وتفخيم راء )منفطر(

 (َٛٔكاَف َوْعُدُ  َمْفُعوًَل )
 قالوف

 ِإفَّ َهِذِ  َتْذِكَرٌة  
 وقفا ُب )تذكرة( الكسائي أماؿ ثمُب )تذكرة( ورش برتقيق الراء  ثملوف قا

 (َٜٔء اتََّخَذ ِإَلى رَبِّْه َسِبيًًل )آَفَمْن شَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل

 واندرج معو خلف العاشرٍب ابن ذكواف أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل 
 لٍب ضبزة أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتص

 ئَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك آِإفَّ رَبََّك يَػْعَلُم أَنََّك تَػُقوـُ َأْدَنى ِمْن ثُػُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثُػُلَثُه َوطَ 
:  ]ثُػْلثي : ىشاـ [ ]ثُػُلثي : الباقوف] ] َوِنْصِفِو وثُػُلِثِو : نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب [ ]َوِنْصَفُو وثُػُلَثوُ 

 الباقوف[
)وثُػُلِثو( واندرج معو أبو عمرو وابن ذكواف وأبو جعفر الثانية الثاء جر الفاء )نصِفِو ( و  رقالوف على توسط اؼبتصل قرأ جب

 ويعقوب
 )وثُػُلِثو(  الثانية الثاء  جرالفاء )نصِفِو ( و  رٍب ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ جب

 واندرج معو عاصم و( على توسط اؼبتصل )وثُػُلثَ الثانية ء الثا نصبالفاء )نصَفو( و  نصبٍب ابن كثًن قرأ ب
 ر الثاء )وثُػُلِثو( على توسط اؼبتصلجر الفاء )نصِفِو ( و بسكوف الالـ ُب )ثْلثي( و قرأ جبٍب ىشاـ 

 )وثُػُلِثو(  الثانية ر الثاء جر الفاء )نصِفِو ( و ؿ اؼبتصل قرأ جبٍب ورش بالتقليل ُب )أدَن( على طو 
 ( وُ )وثُػُلثَ الثانية الثاء  نصبو الفاء )نصَفو(  نصبطوؿ اؼبتصل أماؿ )أدَن( وقرأ بٍب ضبزة على 

و( واندرج معو خلف )وثُػُلثَ الثانية الثاء  نصبو  الفاء )نصَفو( و نصبٍب الكسائي على توسط اؼبتصل أماؿ )أدَن( وقرأ ب
 العاشر 

ُر اللَّْيَل َوالنػََّهاَر   َواللَُّه يُػَقدّْ
 ق راء )يقدر(قالوف ٍب ورش رق

 َعِلَم َأْف َلْن ُتْحُصوُ  فَػَتاَب َعَلْيُكمْ 
 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )رُبُْصوُه(
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 فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمَن اْلُقْرَآِف 
 (رَافِ )القُ  قالوف ٍب ابن كثًن قرأ حبذؼ اؽبمزة ونقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها

َْرِض يَػْبتَػُغوَف ِمْن َفْضِل اللَِّه َوَآَخُروَف يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللَّهِ َمْرضَ  مْ َعِلَم َأْف َسَيُكوُف ِمْنكُ   ى َوَآَخُروَف َيْضرِبُوَف ِفي اِْ
 قالوف 

وعليػػو  )مرضػػى( ٍب التقليػػل ُب اليائي )آخػػروف( معػػا وعليػػو قصػػر ٍب طػػوؿ البػػدؿ)مرضػػى( ( أوجػػو فػػتح اليػػاء ٍٗب ورش )
  وف( معا)آخر التوسط ٍب الطوؿ ُب البدؿ 

 أماؿ )مرضى( وبالسكت ُب )اْلرض( ٍب ضبزة 
 ُب )اْلرض( بالتحقيقأماؿ )مرضى( و ٍب خالد 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 َما تَػَيسََّر ِمْنُه فَاقْػَرُءوا 

 (فَاقْػَرُءوا) قالوف ٍب ورش على التوسط والطوؿ ُب البدؿ
 الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا اللََّه قَػْرًضا َحَسًنا َوَأِقيُموا الصًََّلَة َوَآُتوا 
 ( البدؿ ُب )َوَآُتوا( وتغليظ َلـ )الصَّاَلَة(ٖقالوف ٍب ورش مع )

َنْػُفِسكُ  ُموا ِِ ًرا َوَأْعَظَم ِعْنَد اللَِّه ُهَو ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُ   مْ َوَما تُػَقدّْ  َأْجًرا َخيػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

   ًنا(خ)ٍب ورش رقق راء 
رًا َوأَْعَظمَ )ُب ٍب خلف بال غنة    (َخيػْ

 (وَ ِعْنَد اللَِّو ىُّ )ٍب السوسي ادغم اؽباء باؽباء 
 ٍب قالوف بالصلة 

 )ذبَُِدوُه( اؽباء ُب مع صلة بالصلة ٍب ابن كثًن 
 اإلخفاء النوف الساكنة مع اػباء )ِمْن َخًْنٍ(بالصلة ٍب أبو جعفر 

 َواْستَػْغِفُروا اللَّهَ 
 ٍب ورش رقق راء )واستغفروا(  قالوف

 ( ِٕٓإفَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم ) 
 قالوف
 

  
 سورة المدثر 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
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ثػُّْر ) َهايَآاَيػُّ   (ٔاْلُمدَّ
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 
 ش رقق راء )اؼبدثر(ور اؼبنفصل واندرج معو ضبزة وإذا وصل  ٍب ورش على طوؿ

 (ُٕقْم فَأَْنِذْر )
 قالوف

 (َٖورَبََّك َفَكبػّْْر )
 قالوف

 (َٗوثَِياَبَك َفَيهّْْر )
 قالوف

 (َ٘والرُّْجَز فَاْهُجْر )
 ] الرُّجز : حفص وأبو جعفر ويعقوب[ ]والرّْجز : الباقوف[

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف قرأ بكسر الراء  )َوالرّْْجَز ( 
 أ بضم الراء )َوالرُّْجَز( واندرج معو أبو جعفر ويعقوبٍب حفص قر 

 (َٙوََل َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر )
 ورقق الراء ورش وصال )تستكثر( قالوف

 (َٚوِلَربَّْك فَاْصِبْر )
 قالوف

 (ٛفَِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر )
 ر( قالوف ٍب ورش رقق )نقِ 

 (َٜفَذِلَك يَػْوَمِئٍذ يَػْوـٌ َعِسيٌر )
 ورقق الراء وصال ورش )عسًن( ٍب خلف بال غنة )يَػْوَمِئٍذ يَػْوـٌ( قالوف

ُر َيِسيٍر )  (َٓٔعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيػْ
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

ُر( وتقليل )اْلَكاِفرِيَن(   ٍب ورش برتقيق الراء ُب )َغيػْ
 ٍب دوري أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي ورويس

 (َٔٔمْن َخَلْقُت َوِحيًدا )َذْرِني وَ 
 قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء )َوَمْن َخَلْقُت(

 (َٕٔوَجَعْلُت َلُه َماًَل َمْمُدوًدا )
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 قالوف
 (َٖٔوبَِنيَن ُشُهوًدا )

 قالوف
 (َٗٔوَمهَّْدُت َلُه َتْمِهيًدا )

 قالوف
 (٘ٔ)َأْف َأزِيَد ثُمَّ َيْيَمُع  

 (َأْف أَزِيدَ )ُب  ٍب خلف بالسكت (زِيدَ اَ  َأفَ )بالنقل ُب قالوف ٍب ورش 
 َكًلَّ 
 قالوف

 (ِٙٔإنَُّه َكاَف ِّلَيَاتَِنا َعِنيًدا )
 )آلياتنا(قالوف ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ 

 (َٚٔسُأْرِهُقُه َصُعوًدا )
 قالوف

 (ِٛٔإنَُّه َفكََّر َوَقدََّر )
 قالوف

 (ٜٔفَػُقِتَل َكْيَف َقدََّر )
 قالوف

 (َٕٓقدََّر ) ثُمَّ قُِتَل َكْيفَ 
 قالوف

 (ٕٔثُمَّ َنَظَر )
 قالوف

 (ٕٕثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر )
 قالوف

 (ٖٕثُمَّ َأْدبَػَر َواْسَتْكبَػَر )
 قالوف

 (ٕٗ)ِسْحٌر يُػْؤثَػُر ِإَلَّ  آفَػَقاَؿ ِإْف َهذَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ر )يوثر( ومعو أبو جعفبإبداؿ اؽبمزة واوا قرأ و صل فٍب السوسي على قصر اؼبن
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 ٍب قالوف على التوسط باؼبنفصل 
 برتقيق الراء ُب )ِسْحٌر( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يوثر( على طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يوثر ( وقفا وفخم الراء ُب )ِسْحٌر(و (ِسْحٌر يُػْؤثَػرُ )على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة ُب ٍب خلف 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ُب )يوثر ( وقفا وفخم الراء ُب )ِسْحٌر(و (ِسْحٌر يُػْؤثَػرُ )وبغنة ُب  على طوؿ اؼبنفصل الدٍب خ
 (ِٕ٘إَلَّ قَػْوُؿ اْلَبَشِر ) آِإْف َهذَ 

 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل على توسط اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 (َٕٙسُأْصِليِه َسَقَر )
 ثًن بصلة اؽباء )َسُأْصِليِو(قالوف ٍب ابن ك

 (َٕٚأْدرَاَؾ َما َسَقُر ) آَومَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب على قصر اؼبنفصلقالوف 
 أماؿ )أَْدرَاَؾ( و على قصر اؼبنفصل  أبو عمروٍب 

 ولندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وحفص على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 
  وخلف العاشر الكسائيو  ابن ذكواف بوجو وشعبةمعو اندرج ( و أَْدرَاؾَ ) وأماؿ نفصلعلى توسط اؼبٍب دوري 
  وجها واحدا  قلل )أَْدرَاَؾ(و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 (أَْدرَاؾَ ) وأماؿ على طوؿ اؼبنفصلٍب ضبزة 

)  إذا وصلت باآلية اليت بعده أدغم السوسي الراء بالالـ )سقر َلَّ
 (ُٕٛر )ََل تُػْبِقي َوََل َتذَ 

 قالوف
 إذا وصلت باآلية اليت بعده أدغم السوسي الراء بالالـ )تذر لَّوَّاحة(

 (َٜٕلوَّاَحٌة ِلْلَبَشِر )
 قالوف

َها ِتْسَعَة َعَشَر )  (َٖٓعَليػْ
 ْعِشر : أبو جعفر [ ]تسعة َعَشر : الباقوف[ ] تسعةَ 

 )ِتْسَعَة ْعَشَر ( عشر قالوف ٍب أبو جعفر قرأ بسكوف العٌن ُب 
تَػهُ ِئَكًة َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإَلَّ َمآَل  آَوَما َجَعْلن َنًة ِللَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَػْيِقَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َويَػْزَداَد ِإَلَّ  مْ ِعدَّ ِفتػْ

 آَمػاذَ َمػَرٌض َواْلَكػاِفُروَف  مْ ِمنُػوَف َولِيَػُقػوَؿ الَّػِذيَن ِفػي قُػلُػوِبهِ ِإيَمانًػا َوََل يَػْرتَػاَب الَّػِذيَن ُأوتُػوا اْلِكتَػاَب َواْلُمؤْ  آالَِّذيَن َآَمُنو 
 َأرَاَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثًًل 

 وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو يعقوبعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
تَػهُ )وعلى قصرىا ُب بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف   ابن كثًن  واندرج معو (ِإَلَّ  مْ ِعدَّ



 

 

207 

 )اؼبومنوف(بإبداؿ اؽبمزة واوا وقرأ بالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب أبو جعفر 
 )النار(أماؿ و على قصر اؼبنفصل ٍب دوري 

 )النار(أماؿ  )اؼبومنوف(بإبداؿ اؽبمزة واوا وقرأ  على قصر اؼبنفصلٍب السوسي 
 خلف العاشرواندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي و  على توسط اؼبنفصلٍب قالوف 
تَػهُ )وعلى توسطها ُب بالصلة و  على توسط اؼبنفصلٍب قالوف   (ِإَلَّ  مْ ِعدَّ
 )النار( واندرج معو دوري الكسائيأماؿ و  على توسط اؼبنفصلٍب دوري 
تَػهُ ٖمع )على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش  ( مْ ( البدؿ وترقيق الراء ُب )َواْلَكاِفُروَف ( وطوؿ الصلة ُب )ِعدَّ إبداؿ اؽبمزة بوقرأ  ِإَلَّ
 )اؼبومنوف(واوا 

 (َمَرٌض َواْلَكاِفُروفَ )و وتفخيم الراء ُب )َواْلَكاِفُروَف ( وبال غنة ُب )ِإيبَانًا َوََل(على طوؿ اؼبنفصل ٍب خلف 
 (َمَرٌض َواْلَكاِفُروفَ )و ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل بغنة ُب )ِإيبَانًا َوََل(
تَػهُ ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت ُب )عِ  (  مْ دَّ  ِإَلَّ

 ُء آُء َويَػْهِدي َمْن َيشَ آَكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيشَ 
 واندرج معو اعبميع إَل على توسط اؼبتصلقالوف 

بداؿ اؽبمزة الفا مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب تسػهيل اؽبمػزة مػع اؼبػد القياس إ( أوجو ٘)و على توسط اؼبتصلٍب ىشاـ 
 ( ءآُب )يشوالقصر والرـو 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
بداؿ اؽبمزة الفا مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب تسهيل اؽبمزة مع إالقياس ( أوجو ٘)و)من يشآء( معا ٍب خلف بال غنة 
  (ءآُب )يشاؼبد والقصر والرـو 

ُب صػر والػرـو القيػاس إبػداؿ اؽبمػزة الفػا مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب تسػهيل اؽبمػزة مػع اؼبػد والق( أوجػو ٘)وٍب خالد 
  (ءآ)يش

 َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَّْك ِإَلَّ ُهَو 
 قالوف

 ما(إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الواو بالواو )إَل ىو وّ 
 (َٖٔوَما ِهَي ِإَلَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشِر )

 اشردوري أماؿ )ذكرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف الع ثمورش قلل )ذكرى(  ثمقالوف 
 (َٕٖكًلَّ َواْلَقَمِر )

 قالوف
 (َٖٖواللَّْيِل ِإْذ َأْدبَػَر )

 ] إذ أدبر : نافع وحفص وضبزة ويعقوب وخلف العاشر [ ] إذا دبر : الباقوف]
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 ضبزة بوجو التحقيق واندرج معو بر( أدْ  )إذْ بعد الذاؿ ونبزة قطع بعده داؿ ساكنة  حبذؼ اْللفقالوف قرأ 
 واندرج معو ضبزة بوجودبر( اَ  ٍب ورش وقرأ بالنقل )إذَ 

 ٍب خلف بالسكت ُب )إْذ أدبر( 
بزيػػادة ألػػف بعػػد الػػذاؿ وحػػذؼ نبػػزة وفػػتح الػػداؿ )أدبػػر( وانػػدرج معػػو وأبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر  بػػر ()إذا دَ ٍب ابػػن كثػػًن قػػرأ 
 وشعبة والكسائي 

 (َٖٗأْسَفَر ) آَوالصُّْبِح ِإذَ 
  واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصلنفصل اؼبتوسط ٍب قالوف على على قصر اؼبنفصل قالوف 

ْحَدى اْلُكَبِر )  ( ِٖ٘إنػََّها ََِ
  قالوف

 )إلحدى : أمالو وقفا : ضبزة والكسائي وخلف العاشر وقللها أبو عمرو وورش خبلف عنو(
 (َٖٙنِذيًرا ِلْلَبَشِر )

 ورش رقق راء )نذيرا( ثمقالوف 
 ن(سي الراء بالالـ )للبشر ؼبّ إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أغم السو 

ـَ َأْو يَػَتَأخََّر ) مْ َء ِمْنكُ آِلَمْن شَ   (َٖٚأْف يَػتَػَقدَّ
 وبسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل قالوف 
 َأْف(  مْ بالصلة على القصر ُب )ِمْنكُ على توسط اؼبتصل و  قالوفٍب 

 ْف( أَ  مْ ُب )ِمْنكُ على توسطها بالصلة اؼبتصل و توسط على قالوف ٍب على 
 َأْف( مْ ُب )ِمْنكُ ٍب ورش بطوؿ الصلة 
 واندرج معو خلف العاشر ء( آ)شٍب ابن ذكواف أماؿ 

ـَ( ٍب خلف   بالتسهيلووقف على )يتأخر(  ء( آ)ش َأْف( وأماؿ مْ ُب )ِمْنكُ وبالتحقيق بال غنة ُب )َأْف يَػتَػَقدَّ
ـَ( بٍب خالد   بالتسهيل ووقف على )يتأخر(  ء(آ)ش ( وأماؿَأفْ  مْ ُب )ِمْنكُ وبالتحقيق غنة ُب )َأْف يَػتَػَقدَّ

  بالتسهيل ُب )يتأخر(ووقف  )شاء(  َأْف( وأماؿ مْ ُب )ِمْنكُ ٍب خلف بالسكت 
 (ُٖٛكلُّ نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة )

 قالوف
 (َٜٖأْصَحاَب اْلَيِميِن ) ِإّلَّ 

 ؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةعلى طو ٍب ورش على توسط اؼبنفصل قالوف ٍب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 ( ٓٗ)َءُلوَف آَجنَّاٍت يَػَتسَ ِفي 

 اؼبد والقصر معبالتسهيل  (َءُلوفَ آيَػَتسَ )وقف على قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب خالد 
 اؼبد والقصر معبالتسهيل  (َءُلوفَ آيَػَتسَ )وقف على  (َءُلوفَ آَجنَّاٍت يَػَتسَ )ُب ٍب خلف بال غنة 
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 (ِٔٗن اْلُمْجرِِميَن )عَ 
 قالوف
 (ِٕٗفي َسَقَر ) مْ َسَلَككُ َما 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 (مْ َسَلكُّ )ُب ٍب السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ 

 (ٖٗقَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلّْيَن )
 قالوف 

 (َٗٗوَلْم َنُك نُْيِعُم اْلِمْسِكيَن )
 قالوف
 (ِ٘ٗئِضيَن )آا َنُخوُض َمَع اْلخَ وَُكنَّ 

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 طوؿ اؼبتصل على ٍب ورش 

 بالتسهيل مع اؼبد والقصر وقف على )اػبائضٌن(  ضبزةٍب 
يِن )  (ٙٗوَُكنَّا ُنَكذُّْب بِيَػْوـِ الدّْ

 قالوف 
( ثم  السوسي أدغم الباء بالباء )ُنَكذُّْب بِيَػْوـِ

 (ُٚٗن )أَتَانَا اْلَيِقي ~َحتَّى
 وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب واندرج معو ابن كثًنقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم اؼبنفصل على توسط قالوفٍب 
 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )أتانا( و  اؼبنفصل على توسطٍب الكسائي 
 )أتانا( على فتح و  وؿ اؼبنفصلعلى طٍب ورش 

 )أتانا(تقليل و  وؿ اؼبنفصلعلى طعلى ورش ٍب 
 )أتانا( أماؿو  وؿ اؼبنفصلعلى طٍب ضبزة 

َفُعهُ   (َٛٗشَفاَعُة الشَّاِفِعيَن ) مْ َفَما تَػنػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصل
 (َٜٗعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن ) مْ َفَما َلهُ 
 عبمع بسكوف ميم اقالوف 

 ٍب ورش برتقيق الراء )التَّْذِكَرِة( 
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 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 (ُٓ٘حُمٌر ُمْستَػْنِفَرٌة ) مْ َكأَنػَّهُ 

 ] مستنَفرة : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] مستنِفرة : الباقوف [
 ة( واندرج معو ابن عامر وورشقالوف فتح الفاء )مستنَفرَ 

 أ بكسر الفاء )مستنِفرة( ٍب البصري قر 
  وقفا ٍب الكسائي أماؿ )ُمْستَػْنِفَرٌة(

 بفتح الفاء )مستنَفرة( واندرج معو أبو جعفر و ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ابن كثًن قرأ بكسر الفاء )ُمْستَػْنِفَرٌة( وبالصلة 

 (ٔ٘فَػرَّْت ِمْن َقْسَورٍَة )
 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )قسورة(

هُ َبْل يُرِيُد ُكلُّ ا  (ُٕ٘صُحًفا ُمَنشََّرًة )َأْف يُػْؤَتى  مْ ْمِرٍئ ِمنػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 )يوتى( قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ٍب السوسي 
  (يُػْؤَتى)أماؿ ٍب خالد 
 (يُػْؤَتى)أماؿ و (َأْف يُػْؤَتى)ُب بال غنة ٍب خلف 

 َأْف( مْ ُب )ِمنػْهُ على قصرىا ٍب قالوف بالصلة 
 )يوتى( قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا و َأْف(  مْ  )ِمنػْهُ ُبٍب أبو جعفر بالصلة 

 َأْف(  مْ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )ِمنػْهُ 
 )يوتى( وعلى فتح )يوتى(وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا َأْف(  مْ ورش بطوؿ الصلة ُب )ِمنػْهُ ٍب 
 )يوتى(  تقليل)يوتى( وعلى وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا َأْف(  مْ بطوؿ الصلة ُب )ِمنػْهُ ورش ٍب 

 (يُػْؤَتى)أماؿ و (َأْف يُػْؤَتى)ُب بال غنة و  َأْف( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمنػْهُ 
 َكًلَّ 
 قالوف

 ( َٖ٘بْل ََل َيَخاُفوَف اّْلَِخَرَة )
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 راء )اآلخرة(ُب البدؿ والرتقيق أوجو ( ٍٖب ورش مع )
 )اآلخرة( ُب بالنقل والسكت وقف ٍب ضبزة 

 وقفا وبالتحقيق الكسائي أماؿ )اْلخرة(ٍب 
 (ِٗ٘إنَُّه َتْذِكَرٌة ) َكآلَّ 
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 واندرج معو ابن كثًن وابو عمرو وأبو جعفر ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل  قالوف
 اؼبنفصل توسط على ٍب قالوف 

  وقفا أماؿ )تذكرة(اؼبنفصل و توسط على ٍب الكسائي 
 راء )تذكرة( فخيمعلى طوؿ اؼبنفصل وبت ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء )تذكرة(ٍب ورش 
 (َ٘٘ء ذََكَرُ  )آَفَمْن شَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 على طوؿ اؼبتصلٍب ورش 

 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل و ٍب ابن ذكواف 
 ٍب ضبزة أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل 

 هُ اللَّ َء آَأْف َيشَ  َوَما َيْذُكُروَف ِإّلَّ 
 ] تْذكروف : نافع [ ] يْذكروف : الباقوف[

 وعلى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل )َتْذُكُروَف(بتاء اػبطاب قرأ قالوف 
 وتوسط اؼبتصلاؼبنفصل  توسطعلى و  )َتْذُكُروَف(بتاء اػبطاب قرأ ٍب قالوف 
 وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل )َتْذُكُروَف(بتاء اػبطاب قرأ ٍب ورش 
 وتوسط اؼبتصل وعلى قصر اؼبنفصل )يَْذُكُروَف(قرأ بياء الغيبة ًن ٍب ابن كث
 اؼبنفصل وتوسط اؼبتصلتوسط على و  )يَْذُكُروَف(قرأ بياء الغيبة ٍب دوري 
  (ءَ آَأْف َيشَ )ُب  بال غنة وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل )يَْذُكُروَف(قرأ بياء الغيبة ٍب خلف 
 وعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل ُروَف()يَْذكُ قرأ بياء الغيبة  ٍب خالد

 (ُىوَ  اللَّوُ )إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي اؽباء باؽباء 
 ( َٙ٘أْهُل التػَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة )ُهَو 

 قالوف 
 وترقيق الراء ُب )اْلَمْغِفَرِة( ُب )التقوى( فتح لٍب ورش با

 الراء ُب )اْلَمْغِفَرِة(وترقيق ُب )التقوى( بالتقليل ورش ٍب 
 واندرج معو خلف العاشرٍب ضبزة أماؿ )التقوى( 

 )اؼبغفرة(وقفا ٍب الكسائي أماؿ )التقوى( و 
  

 سورة القيامة 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔاْلِقَياَمِة )ُأْقِسُم بِيَػْوـِ  َّل 
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 لقيامة َل اْلوىل وباغباؿ أوَلكا وُب   از اد خبلف ىالشاطبية ُب سورة يونس : وقصر وَل 
 : الباقوف وىو الوجو الثاين للبزي[آل أقسم] ْلقسم : ابن كثًن خبلف عن البزي [ ]

 ج معو البزي بوجوواندر ( آل أقسموأثبت ألفا بالالـ اْلوىل ) على قصر اؼبنفصلقالوف 
  (أُْقِسُم بِيَػْوـِ  آَل )ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وادغم اؼبيم بالباء 

 واندرج معو أىل التوسطاؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
 أماؿ )القيامة( و اؼبنفصل توسط على ٍب الكسائي 
 اؼبنفصل واندرج معو ضبزة وؿطعلى ٍب ورش 

 )ْلقسم( خبلف عن البزي حبذؼ اْللف اْلوىل قرأ و  على قصر اؼبنفصلٍب ابن كثًن 
 (ٕاللَّوَّاَمِة ) النػَّْفسِ ُأْقِسُم بِ  َوَّل 

  على قصر اؼبنفصل قالوف
  (النػَّْفسِ بِ  ِِ أُْقِسمُ  آَل )ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وادغم اؼبيم بالباء 

 اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 
 أماؿ )القيامة( اؼبنفصل و توسط على ٍب الكسائي 

 اؼبنفصل واندرج معو ضبزة وؿطعلى  ٍب ورش
ْنَساُف أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه ) َُ اَِْ  (ٖأََيْحَس

 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظباالشاطبية ُب البقرة : و)وْبَسُب( كسر السٌن مستقبال 
 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 

 بتثص ن ُبتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  
 ] أوْبَسب : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] أوْبِسب : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثًن ودوري أيب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بكسر السٌن )َأوَبِْسُب(قرأ قالوف 
 أدغم العٌن بالعٌن )قَبَْمَع ِعظَاَمُو( و قرأ بكسر السٌن )َأوَبِْسُب( ٍب السوسي 
 وبالنقل ُب )اََلرض( قرأ بكسر السٌن )َأوَبِْسُب(ٍب ورش 

 واندرج معو عاصم وأبو جعفر ُب(قرأ بفتح السٌن )َأوَبْسَ  ابن عامرٍب 
 ُب )اْلرض( بالسكتو  قرأ بفتح السٌن )َأوَبَْسُب( ضبزةٍب  

 (َٗأْف ُنَسوَّْي بَػَنانَُه ) ~بَػَلى قَاِدرِيَن َعَلى
  ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو قالوف 
 عمرو وابن عامر وعاصمواندرج معو دوري أيب  اؼبنفصل توسطعلى  قالوفٍب 

  وعلى طوؿ اؼبنفصل  ٍب ورش على فتح )بلى(
  ُب )بلى( وعلى طوؿ اؼبنفصل التقليل ورش بٍب 
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  وعلى طوؿ اؼبنفصل  ٍب ضبزة أماؿ )بلى(
 واندرج معو خلف العاشر اؼبنفصلٍب الكسائي أماؿ )بلى( على توسط 

ْنَساُف لِيَػْفُجَر َأَماَمُه )  (َ٘بْل يُرِيُد اَِْ
 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزة ثمبالنقل ُب )اَِلنساف( ورش ثم الوف ق

 (َٙيْسَأُؿ أَيَّاَف يَػْوـُ اْلِقَياَمِة )
 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )القيامة(

 (ٚفَِإَذا بَِرَؽ اْلَبَصُر )
 ]بَػَرَؽ : نافع وأبو جعفر[ ] بَرَِؽ : الباقوف[ 

 بو جعفرواندرج معو ورش وأقالوف قرأ بفتح الراء )بَػَرَؽ( 
 واندرج معو الباقوف ٍب ابن كثًن بكسر الراء ُب )بَرَِؽ(

 (َٛوَخَسَف اْلَقَمُر )
 قالوف

 (َٜوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمُر )
 قالوف

ْنَساُف   (ٓٔاْلَمَفرُّ )يَػْوَمِئٍذ أَْيَن يَػُقوُؿ اَِْ
 واندرج اعبميع إَلقالوف 
  (ْينَ اَ  فَ  يَػْوَمِئذِ ) بالنقل ُب )اَِلنساف(وٍب ورش 

 (يَػْوَمِئٍذ أَْينَ ُب )ُب )اإلنساف( والتحقيق  بالسكت ضبزةٍب 
  (يَػْوَمِئٍذ أَْينَ ُب )ُب )اإلنساف( والسكت  بالسكت ٍب خلف

 (َٔٔكًلَّ ََل َوَزَر )
 قالوف

 (ِٕٔإَلى رَبَّْك يَػْوَمِئٍذ اْلُمْستَػَقرُّ )
 قالوف

ـَ وَ  ْنَساُف يَػْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ  (َٖٔأخََّر )يُػَنبَّأُ اَِْ
 قالوف اندرج معو خالد بوجو التحقيق 

 اإلنساف( والتسهيل ُب )وأخَّر( )ٍب خالد بالتحقيق ُب 
 بالنقل ُب )اَِلنساف( ٍب ورش 

 التحقيق ٍب التسهيل ُب )وأخَّر(ب وقفبالسكت على )اإلنساف( و  ضبزةٍب 
ْنَساُف َعَلى نَػْفِسِه َبِصيَرٌة )  (َٗٔبِل اَِْ



 

 

214 

 خالد بوجو التحقيق على )اإلنساف(واندرج قالوف 
 ٍب الكسائي أماؿ )َبِصًنٌَة( 
 نساف( وترقيق الراء ُب )َبِصًنٌَة( ٍب ورش بالنقل على )اَلِ 

 على )اإلنساف( ٍب ضبزة بالسكت
 (َ٘ٔمَعاِذيَرُ  )َوَلْو أَْلَقى 
 قالوف 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرأماؿ )ألقى( ٍب ضبزة 
 بالفتح ٍب التقليل ُب )ألقى( ورقق راء )معاذيره( )ولَو اَْلَقى( و بالنقل ُب ٍب ورش 

 أماؿ )ألقى(و  (َوَلْو أَْلَقىُب ) ٍب خلف بالسكت
 (ََٙٔل ُتَحرّْْؾ ِبِه ِلَساَنَك لِتَػْعَجَل ِبِه )

 قالوف
َنا َجْمَعُه َوقُػْرَآنَُه )  (ِٚٔإفَّ َعَليػْ

 ] قرانو : ابن كثًن [ ] قرآنو : الباقوف[
 ابن كثًن قرأ )قرانو( ثم قالوف

 (ٛٔفَِإَذا قَػَرْأنَاُ  فَاتَِّبْع قُػْرَآنَُه )
 ] قرأناه : الباقوف[]قراناه : السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [: ابن كثًن [ وناه أ] قر 

 )قرأناه( ُب اؽباء انو( والصلة )قرَ بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها قالوف ٍب ابن كثًن قرأ 
 واندرج معو أبو جعفر)قراناه( ؽبمزة ألفا أبدؿ اٍب السوسي 

َنا بَػَيانَُه )  (ٜٔثُمَّ ِإفَّ َعَليػْ
 قالوف

 (َٕٓكًلَّ َبْل ُتِحبُّوَف اْلَعاِجَلَة )
 ] وببوف : ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب[ ] رببوف : الباقوف[

 قرأ بتاء اػبطاب )رببوف( قالوف 
 غم الالـ بالتاء )بتُِّحبُّوف( وَل يدغمها ىشاـ ْلنو يبدؿ التاء ياءوأدقرأ بتاء اػبطاب )رببوف( ٍب ضبزة 

 أماؿ )اْلَعاِجَلَة( وقفاو وأدغم الالـ بالتاء )بتُِّحبُّوف( قرأ بتاء اػبطاب )رببوف( ٍب الكسائي 
 ٍب ابن كثًن قرأ )وببوف( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب

 (َٕٔوَتَذُروَف اّْلَِخَرَة )
 ف : ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب[ ] تذروف : الباقوف[] يذرو 
 قرأ بتاء اػبطاب )تذروف(قالوف 
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 ( البدؿ وترقيق الراء ُب )اآلخرة( ٖمع )قرأ بتاء اػبطاب )تذروف( ٍب ورش 
 بالنقل والسكت ُب )اْلخرة( ووقف قرأ بتاء اػبطاب )تذروف(  ضبزةٍب 

 وبالتحقيقأماؿ )اْلخرَة( و ف( قرأ بتاء اػبطاب )تذرو ٍب الكسائي 
 بن كثًن قرأ بياء الغيبة ُب )ويذروف( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوبٍب ا

 (ُٕٕوُجوٌ  يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة )
 ُب )وجوٌه يومئذ(قالوف ٍب ورش رقق راء )ناضرة( ٍب الكسائي أماؿ )نَاِضَرٌةَ ( ٍب خلف بال غنة 

 (ٖٕ)ِإَلى رَبػَّْها نَاِظَرٌة 
 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء )نَاِظَرٌة( ٍب الكسائي أماؿ )نَاِظَرٌة(

 (َٕٗوُوُجوٌ  يَػْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة )
 قالوف 

 ٍب ورش رقق راء )باسرة( 
 ٍب الكسائي أماؿ )بَاِسَرٌة( 

 ُب )وجوٌه يومئذ( ٍب خلف بال غنة
 (ِٕ٘بَها فَاِقَرٌة )َأْف يُػْفَعَل َتُظنُّ 
 قالوف 
 رقق راء )فاقرة( ٍب ورش 

 ٍب  الكسائي أماؿ )فَاِقَرٌةَ ( 
 (َأْف يُػْفَعلَ ُب )ٍب خلف بال غنة 

 ( ِٕٙإَذا بَػَلَغِت التػََّراِقَي ) َكآلَّ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل  ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 (َٕٚوِقيَل َمْن رَاٍؽ )
اـ والكسائي ورويس [ ] قيل بالكسرة للقاؼ اػبالصة : الباقوف[]من راؽ : قػرأ حفػص بالسػكت ] قيل : باإلمشاـ ؽبش

 على النوف سكتة لطيفة من غًن تنفس[ ] مرّاؽ : باإلدغاـ : الباقوف[
 دوف قطع لطيفة     على ألف التنوين ُب )عوجا( بال حفصالشاطبية ُب سورة الكهف : وسكتة 

 رقدنا( وَل  ـ )بل راف( والباقوف َل سكت موصالوُب نوف )من راؽ( و)م      
 واندرج معو اعبميع إَلأدغم النوف بالراء قالوف 

 ( ٍب حفص بالسكت سكتة لطيفة من غًن تنفس على )منْ 
 ٍب ىشاـ بإمشاـ ضمة القاؼ )قيل( واندرج معو الكسائي ورويس

 (َٕٛوَظنَّ أَنَُّه اْلِفَراُؽ )
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 قالوف 
 (وَل ترقيق لرائها لورش أيضا للجميع )تفخيم الراء ُب الفراؽ

 (َٜٕواْلتَػفَِّت السَّاُؽ بِالسَّاِؽ )
 قالوف

 (ِٖٓإَلى رَبَّْك يَػْوَمِئٍذ اْلَمَساُؽ )
 قالوف

 (َٖٔفًَل َصدََّؽ َوََل َصلَّى )
 قالوف 

 رج معو أبو عمروٍب ورش بالتقليل والالـ ليس لو فيها إَل الرتقيق ْلنو ليس لو ىنا إَل التقليل وجها واحدا واند
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )صلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 (َٕٖوَلِكْن َكذََّب َوتَػَولَّى )
 قالوف 

 ُب )وتوىل( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش بالتقليل 
 ُب )وتوىل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة باإلمالة
ََ ِإَلى  (ٖٖيَّى )َأْهِلِه يَػَتمَ  ~ثُمَّ َذَه

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب قالوف على قصر اؼبنفصل
 على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب ) يتمطى(  أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن عامر وعاصمتوسط اؼبنفصل ٍب قالوف على 
 والتقليل ُب ) يتمطى(توسط اؼبنفصل على  أيب عمرو دوريٍب 

 واندرج معو خلف العاشر أماؿ ُب ) يتمطى(ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل و 
 رأس آية ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل ُب ) يتمطى(
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ ُب ) يتمطى(

 (َٖٗأْوَلى َلَك فََأْوَلى )
 قالوف 

 واندرج معو أبو عمرو)فأوىل( الثانية وىل( وبتقليل أٍب ورش بفتح )
 (َفَأْوىَل ) (وأَْوىَل )بتقليلهما ورش ٍب 

 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج و وبتحقيق اؽبمزة ُب الثانية  (َفَأْوىَل ) (وأَْوىَل )ٍب ضبزة أماؽبما 
 وبتسهيل اؽبمزة ُب الثانية )فاَوىل( (َفَأْوىَل ) (وأَْوىَل )أماؽبما ٍب ضبزة 

 (ٍُٖ٘بَّ أَْوىَل َلَك َفَأْوىَل )
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 قالوف 
 واندرج معو أبو عمرو)فأوىل( ة الثانيوىل( وبتقليل أٍب ورش بفتح )

 (َفَأْوىَل ) (وأَْوىَل )بتقليلهما ورش ٍب 
 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج و وبتحقيق اؽبمزة ُب الثانية  (َفَأْوىَل ) (وأَْوىَل )ٍب ضبزة أماؽبما 

 وبتسهيل اؽبمزة ُب الثانية )فاَوىل( (َفَأْوىَل ) (وأَْوىَل )أماؽبما ٍب ضبزة 
 َِْ َُ ا َرَؾ ُسًدى )أََيْحَس  (ْٖٙنَساُف َأْف يُػتػْ

 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظباالشاطبية ُب البقرة : و)وْبَسُب( كسر السٌن مستقبال 
 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 

 بتثص ن ُبتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  
 الكد  ن ُبالشاطبية ُب سورة طو : واضمم سوى 

 وفيو وُب سدى   فباؿ وقوؼ ُب اْلصوؿ تأصال باقيهمويكسر                         
 ]أوْبَسب : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر[ ]أوْبِسب : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثًن ويعقوب وفتح )ُسدى(قالوف بكسر السٌن )َأوَبِْسُب( 
 دى( )سُ  قرأ بكسر السٌن )أوبِسب( وبالتقليل ُب أبو عمرو ٍب

 دى( واندرج معو خلف العاشر أماؿ )سُ و ٍب الكسائي قرأ بكسر السٌن )أوبِسب( 
 نساف(ٍب ورش قرأ بكسر السٌن )أوْبِسب( وقلل )ُسدى( وبالنقل ُب )اَلِ 

 وأبو جعفر حفص)ُسدى( واندرج معو  وفتحبفتح السٌن )َأوَبَْسُب(  ابن عامرٍب 
 واندرج معو خالددى( والتحقيق ُب )اإلنساف( مالة ُب )سُ بفتح السٌن )َأوَبَْسُب( وباإل شعبةٍب 

 )ُسدى(  ُبٍب ضبزة قرأ )بفتح السٌن ُب )أوبَسب( وبالسكت ُب )اإلنساف( واإلمالة 
 (ٖٚأََلْم َيُك نُْيَفًة ِمْن َمِنيٍّ يُْمَنى )

 ]يبىن : حفص ويعقوب[ ] سبىن : الباقوف[
  ًن وشعبة وأبو جعفر ويعقوبواندرج معو ابن كث)سبىن( قرأ بالتاء قالوف 
 )سبىن( واندرج معو أبو عمرو  هاقللو قرأ بالتاء ٍب ورش 
 )سبىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  اأماؽبو قرأ بالتاء ٍب ضبزة 

 واندرج معو يعقوب  ٍب حفص قرأ بالياء )يبىن(
 (ٖٛثُمَّ َكاَف َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى )

 ًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبواندرج معو ابن كثقالوف 
 ُب )فسوى( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش بالتقليل 
 ُب )فسوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة باإلمالة 
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ُنْػَثى ) ِْ  (َٜٖفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َوا
 نثى( وبالنقل قالوف   ٍب ورش قلل )اَلَ 

 اؽبمزةتحقيق بو ْلنثى( ٍب أبو عمرو قلل )ا
 ٍب ضبزة باإلمالة بالنقل ُب )اْلنثى( 

 ٍب ضبزة بالسكت واإلمالة ُب )اْلنثى( 
 واندرج معو خلف العاشر اؽبمزةتحقيق بو ٍب الكسائي أماؿ )اْلنثى( 

  ( ٓٗاْلَمْوَتى )َأْف ُيْحِيَي  ~أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى
 ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبواندرج معو  على قصر اؼبنفصلقالوف 
 )اؼبوتى(ُب بالتقليل و على قصر اؼبنفصل  أبو عمروٍب 

 اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصمتوسط على ٍب قالوف 
 )اؼبوتى(ُب بالتقليل اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب دوري 

 واندرج معو خلف العاشر )اؼبوتى(ُب  اؼبنفصل وأماؿتوسط على  ٍب الكسائي
 )اؼبوتى( ُب بالتقليل اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب ورش 
 )اؼبوتى(ُب  وأماؿ( َأْف وُبِْييَ )ُب بال غنة اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب خلف 
 )اؼبوتى(ُب  وأماؿ (َأْف وُبِْييَ )ُب غنة باؼبنفصل و  وؿطعلى  ٍب خالد

  
 سورة اَنساف 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
ْنَساِف ِحينٌ َهْل أََتى   (َٔيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا )الدَّْهِر َلْم ِمَن  َعَلى اَِْ
 قالوف 

 (الدَّْىِر ملَْ )ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ 
 السكت على)اإلنساف(و)شيئا( وبأماؿ )أتى( و  (َىْل أََتىضبزة على التحقيق ُب )ٍب 

 ا( وبالتحقيق ُب )اإلنساف(و)شيئ أماؿ )أتى(و  (َىْل أََتىعلى التحقيق ُب )ٍب خالد 
 ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َىْل أََتى( والسكت على الساكن اؼبوصوؿ ُب )اإلنساف(و)شيئا( 

 والتوسط ُب اللٌن )شيئا(ٍب لو الطوؿ فيوُب )اَِلنساف( ٍب ورش بالنقل 
ْنَساَف ِمْن   (ٕيًرا )نَػْبَتِليِه َفَجَعْلَناُ  َسِميًعا َبصِ نُْيَفٍة َأْمَشاٍج ِإنَّا َخَلْقَنا اَِْ

 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم وخالد والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشرقالوف 
 َفَجَعْلَناُه( كثًن بصلة اؽباء )نَػْبَتِليِو()  ٍب ابن

 ورقق راء بصًنا (ْمَشاجٍ اَ  فَ  نُْطَفةِ و)نساف(ُب )اَلِ ٍب ورش بالنقل 
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 (نُْطَفٍة أَْمَشاجٍ ) التحقيق ُبو  نساف(ُب )اَلِ بالسكت  ضبزةٍب 
 (نُْطَفٍة أَْمَشاجٍ )ُب  على السكت نساف(ُب )اَلِ ٍب خلف بالسكت 

 (َٖكُفورًا )َشاِكًرا َوِإمَّا  ِإنَّا َهَديْػَناُ  السَِّبيَل ِإمَّا 
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 

 ٍب ورش برتقيق الراء ُب )َشاِكرًا(
 (َشاِكرًا َوِإمَّا)ُب ٍب خلف بال غنة 

 (َٗوَأْغًَلًَل َوَسِعيًرا ) َأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن َسًَلِسًَلْ  آِإنَّ  
]سالسالً : نافع وىشاـ وشعبة والكسائي وأبو جعفر وصال وإبدالو ألفا وقفا [ ] سالسَل : الباقوف واختلفوا وقفا : أبو 

 عمرو وروح وقفا باْللف . 
 . الـحبذؼ اْللف وإسكاف ال قنبل وضبزة ورويس وخلف العاشر

 بزي وابن ذكوف وحفص وجهاف : بإثبات اْللف وحذفو وقفا[ال
 أبو جعفرواندرج معو ووقف باْللف مد عوض )َساَلِساَلً( بالنصب بتنوينها قرأ وصال و على قصر اؼبنفصل قالوف 
 روح واندرج معو ووقف باْللف قرأ وصال حبذؼ اْللف )َساَلِسَل( على قصر اؼبنفصل و  البزيٍب 
 حبػػذؼ اْللػػف وإسػػكاف الػػالـولػػو وجػػو ثػػاف : وقػػف قػػرأ وصػػال حبػػذؼ اْللػػف )َساَلِسػػَل( و علػػى قصػػر اؼبنفصػػل  البػػزيٍب 

 قنبل ورويس واندرج معو
 وأماؿ )للكافرين(ووقف باْللف قرأ وصال حبذؼ اْللف )َساَلِسَل( و على قصر اؼبنفصل ٍب أبو عمرو 

ىشػاـ وشػعبة وأبػو وانػدرج معػو ووقػف بػاْللف مػد عػوض اَلً( )َساَلِسػبتنوينهػا قػرأ وصػال و ٍب قالوف على توسط اؼبنفصػل 
 اغبارث عن الكسائي

 واندرج معو واندرج معو حفص ووقف باْللف ٍب ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل قرأ وصال حبذؼ اْللف )سالسَل( 
وإسػػكاف حبػػذؼ اْللػػف ولػػو وجػػو ثػػاف : وقػػف ٍب ابػػن ذكػػواف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػرأ وصػػال حبػػذؼ اْللػػف )سالسػػَل( 

 وخلف العاشرحفص واندرج معو  الالـ
وانػدرج وأمػاؿ )للكػافرين( ووقػف بػاْللف قػرأ وصػال حبػذؼ اْللػف )َساَلِسػَل( و ٍب دوري أيب عمرو على توسط اؼبنفصل 

 معو دوري الكسائي 
 راء )سعًنا( وقلل )للكافرين( ورققووقف باْللف مد عوض )َساَلِساَلً( بتنوينها قرأ وصال و ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 حبػذؼ اْللػػف وإسػكاف الػػالـولػو وجػو ثػػاف : وقػف قػرأ وصػػال حبػذؼ اْللػف )َساَلِسػػَل( و  ٍب خلػف علػى طػػوؿ اؼبنفصػل

 و(  وبال غنة ُب )أغالَلً 
 حبػػذؼ اْللػػف وإسػػكاف الػػالـولػػو وجػػو ثػػاف : وقػػف قػػرأ وصػػال حبػػذؼ اْللػػف )َساَلِسػػَل( و ٍب خػػالد علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل 

 وبغنة ُب )أغالَل و(
َبْػَراَر َيْشَربُوَف ِمْن َكْأٍس َكاَف ِمَزاُجَها َكاُفورًا )إِ  ِْ  (٘فَّ ا

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
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 واندرج معو أبو جعفر )كاس( بإبداؿ اؽبمزة ألفا ٍب السوسي قرأ 
 بالنقل ُب )اَلَبرار( ٍب ورش 

 ُب )اْلبرار( بالسكت ضبزةٍب 
ًنا َيْشَرُب   (ٙيُػَفجُّْرونَػَها تَػْفِجيًرا ) ِبَها ِعَباُد اللَّهِ َعيػْ

 قالوف 
ُرونَػَها تَػْفِجًنًا(   ٍب ورش برتقيق الراء فيهما )يُػَفجّْ

 ٍب السوسي أدغم الباء بالباء )يشرب ّٔا( 
ًنا َيْشَربُ )ُب  ٍب خلف بال غنة  (َعيػْ

 (ٚيُوُفوَف بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَف يَػْوًما َكاَف َشرُُّ  ُمْسَتِييًرا )
 ش برتقيق الراء )ُمْسَتِطًنًا(قالوف ٍب ور 

ـَ َعَلى ُحبِّْه   (ٛ)ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسيًرا َويُْيِعُموَف اليََّعا
 واندرج اعبميع ومنهم خالد بوجو التحقيق ُب )وأسًنا( إَلقالوف 

 ٍب ورش برتقيق الراء )َوَأِسًنًا( 
 التسهيل فيها و )َوَأِسًنًا(  قيق ُبوبالتح (ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسًنًا)ٍب خلف بال غنة 

 ٍب خالد بالتسهيل ُب )َوَأِسًنًا(
 (ُٜشُكورًا )ًء َوََل آَجزَ  مْ ِلَوْجِه اللَِّه ََل نُرِيُد ِمْنكُ  مْ ِإنََّما نُْيِعُمكُ 

 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 على طوؿ اؼبتصلٍب ورش 
  (ًء َوََل آَجزَ )ُب بال غنة على طوؿ اؼبتصل و ٍب خلف 
 واندرج  معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على توسط اؼبتصل و ٍب قالوف 

 (ِٓٔإنَّا َنَخاُؼ ِمْن رَبػَّْنا يَػْوًما َعُبوًسا َقْمَيرِيًرا )
 ورش برتقيق الراء )َقْمَطرِيرًا( ثمقالوف 

 (ٔٔ) َنْضَرًة َوُسُرورًا مْ فَػَوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْليَػْوـِ َوَلقَّاهُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 (مْ َوَلقَّاىُ (و)فَػَوقَاُىمُ )ٍب ورش قللهما 
 (مْ َوَلقَّاىُ (و)فَػَوقَاُىمُ )وأماؽبما  (َنْضَرًة َوُسُرورًا)ُب ٍب خلف بال غنة 
 (مْ َوَلقَّاىُ )(وفَػَوقَاُىمُ )وأماؽبما (َنْضَرًة َوُسُرورًا)ُب ٍب خالد بغنة 

 (ٕٔ)َجنًَّة َوَحرِيًرا ِبَما َصبَػُروا  مْ َوَجَزاهُ 
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 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوببسكوف ميم اعبمع قالوف 
 برتقيق الراء )َوَحرِيرًا( بفتح )وجزاىم( و ٍب ورش 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 ق الراء )َوَحرِيرًا( برتقيبتقليل )وجزاىم( و ٍب ورش 
 (َجنًَّة َوَحرِيرًا)ُب بال غنة أماؿ )وجزاىم( و ٍب خلف 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َجنًَّة َوَحرِيرًا)ُب غنة بأماؿ )وجزاىم( و ٍب خالد 
َرَ ُمتَِّكِئيَن   (ِٖٔئِك ََل يَػَرْوَف ِفيَها َشْمًسا َوََل َزْمَهرِيًرا )آِفيَها َعَلى اِْ
 على توسط اؼبتصل قالوف 

 وترقيق الراء ُب )َزْمَهرِيرًا( ( ُمتَِّكِئٌنَ وقصر البدؿ )ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
 بال غنة ُب )مَشًْسا َوََل( وتفخيم الراء ُب )َزْمَهرِيرًا(و على طوؿ اؼبتصل ٍب خلف 
 غنة ُب )مَشًْسا َوََل( وتفخيم الراء ُب )َزْمَهرِيرًا(بو على طوؿ اؼبتصل  ٍب خالد

 وترقيق الراء ُب )َزْمَهرِيرًا( ( ُمتَِّكِئٌنَ وعلى توسط وطوؿ البدؿ )ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
 )متكٌن( وصال ووقفا حبذؼ اؽبمزة ٍب أبو جعفر قرأ 

 ووقفا غبمزة كأيب جعفر ولو أيضا التسهيل
 (ِٗٔظًَلُلَها َوُذلَّْلْت ُقُيوفُػَها َتْذلِيًًل ) مْ َوَدانَِيًة َعَلْيهِ 

  قالوف
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة  قالوفٍب 

 ٍب ضبزة قرأ )عليُهم( بضم اؽباء واندرج معو يعقوب
 (٘ٔبَِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قَػَوارِيَر ) مْ َويُيَاُؼ َعَلْيهِ 

 ووقفا بإبدالو ألفا[ ]قواريراً : نافع وشعبة والكسائي وابن كثًن وأبو جعفر وخلف العاشر وصال بالتنوين 
 ووقفوا باْللف[ ، ]قوارير : وصال : أبو عمرو وابن عامر وحفص وروح برتؾ التنوين وصال 

 [] قوارير وصال برتؾ التنوين : ضبزة ورويس ووقفا بإسكاف الراء
ر وانػدرج وقفػا وانػدرج معػو شػعبة والكسػائي وخلػف العاشػ )أي دبػد العػوض( وقػف بػاْللفو )قواريراً ( بتنوينها قرأ قالوف 

 فقط أبو عمرو وابن عامر وحفص أما وصال فحذفوا اْللف 
 )قواريراً (ورقق راء توسط وطوؿ البدؿ )آنية( و  قصر على )أي دبد العوض( )قواريراً ( وقف باْللفبتنوينها قرأ ٍب ورش 
 بن كثًن وأبو جعفر بالصلة واندرج معو او  )أي دبد العوض( باْللف)قواريراً ( وقف بتنوينها قرأ ٍب قالوف 

مػع حبػذؼ اْللػف عليهػا ووقػف وصػلها بػرتؾ التنػوين أي : بػراء مفتوحػة ُب )قػوارير( و ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( 
 و(  )فضةٍ ُبوبال غنة إسكاف الراء 
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انػدرج معػو ُب )قػوارير( وبغنػة ُب )فضػٍة و( و مػع إسػكاف الػراء ٍب خالد قرأ بضػم اؽبػاء ُب )علػيُهم( ووقػف حبػذؼ اْللػف 
 رويس

 ووقف باْللف ُب )قواريرا(وصلها برتؾ التنوين أي : براء مفتوحة ُب )قوارير( و ٍب روح قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( 
 (ٙٔقَػَوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَها تَػْقِديًرا ) 

ير : وصال : ابن كثًن وخلف العاشر ]قواريراً : نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر وصال بالتنوين ووقفا بإبدالو ألفا[ ]قوار 
 [ووقفوا حبذؼ اْللف مع إسكاف الراء وأبو عمرو وابن ذكواف وحفص وروح برتؾ التنوين وصال

 ] قوارير وصال برتؾ التنوين: ضبزة ورويس ووقفا بإسكاف الراء [ ] ىشاـ وصال برتؾ التنوين ووقف باْللف [ 
 واندرج معو شعبة والكسائي وأبو جعفر  )أي دبد العوض( اْللفبووقف ( قالوف وصال بالتنوين ُب )قواريراً 

 ٍب ورش وصال بالتنوين ُب )قواريرا( وترقيق راء )قواريرا( و)تقديرا(  
وانػدرج معػو أبػو عمػرو وابػن عػامر حبػذؼ اْللػف مػع إسػكاف الػراء  فووقػٍب ابن كثًن قػرأ حبػذؼ التنػوين )قػواريَر( وصػال 

 شروخلف العا وحفص وضبزة ويعقوب
 (َٚٔوُيْسَقْوَف ِفيَها َكْأًسا َكاَف ِمَزاُجَها زَْنَجِبيًًل )

 )كاسا(أبدؿ اؽبمزة ألفا واندرج معو أبو جعفر السوسي  ثمقالوف 
ًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًًل )  (َٛٔعيػْ

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر )تسمى(ضبزة أماؿ ثم)تسمى( ورش قلل  ثمقالوف 
 (ُٜٔلْؤُلًؤا َمْنُثورًا ) مْ َحِسْبتَػهُ  مْ ِوْلَداٌف ُمَخلَُّدوَف ِإَذا رَأَيْػتَػهُ  مْ ْيهِ َوَيُيوُؼ َعلَ 

أبػدؽبا واوا مفتوحػة بعػدا  أبػدؿ اؽبمػزة اْلوىل واوا سػاكنة والثانيػة ]لولؤاً : السوسي وشعبة وأبو جعفر[]لولؤاً : ضبػزة وقفػا:
 اقوف[[]لؤلؤاً: البمد العوض ، ولو ايضا ُب الثانية اإلبداؿ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب السوسي أبدؿ اؽبمزة اْلوىل واوا ساكنة )لولؤا( واندرج معو شعبة 
 أبدؿ اؽبمزة اْلوىل واوا ساكنة )لولؤا( بالصلة و معو ابن كثًن ٍب أبو جعفر واندرج ٍب قالوف بالصلة واندرج 

أبػػدؽبا واوا  أبػػدؿ اؽبمػػزة اْلوىل واوا سػػاكنة والثانيػػة وغبمػػزة وقفػػا : ٍب ضبػػزة قػػرأ بضػػم اؽبػػاء )علػػيُهم( وانػػدرج معػػو يعقػػوب
 مفتوحة بعدا مد العوض ، ولو ايضا ُب الثانية اإلبداؿ

 (َٕٓكِبيًرا )نَِعيًما َوُمْلًكا  َوِإَذا رَأَْيَت َثمَّ رَأَْيَت 
 ]وقف رويس ّٔاء السكت على )ٍّب( والباقوف برتكها[

  .(نَِعيًما َوُمْلًكا)خلف بال غنة  برتقيق الراء )كبًنا( ٍبقرا قالوف ٍب ورش 
َرؽٌ  مْ َعالِيَػهُ   ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ
َرٌؽ : ابن كثًن ] عالِيْ  َرٌؽ : نافع وحفص[ ]ُخْضٍر َوِإْسَتبػْ ِهم : نافع وضبزة وأبو جعفر [ ] عالِيَػُهم : الباقوف[ ]ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ

َرٍؽ : أبو عمر  َرٍؽ : الباقوف[وشعبة[ ]ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ  و وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[ ] ُخْضٍر َوِإْسَتبػْ
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ِْ بكسر اؽباء بإسكاف الياء و وقرأ قالوف بسكوف ميم اعبمع  َرٌؽ( الراء والقاؼِىم( ورفع )عامِه وانػدرج معػو  )ُخْضٌر َوِإْسػَتبػْ
 ورش
ِْ بكسػػػر اؽبػػػاء بإسػػػكاف اليػػػاء و وقػػػرأ خلػػػف  ثػػػم ( وبػػػال غنػػػة ُب )خضػػػٍر وإسػػػتِبؽٍ  )خضػػػرٍ  جػػػر الػػػراء والقػػػاؼو ِىم( )عػػػامِه

 (وإستِبؽٍ 
ِْ بكسر اؽباء بإسكاف الياء و وقرأ خالد  ثم  (وبغنة ُب )خضٍر وإستِبؽٍ ( )خضٍر وإستِبؽٍ  جر الراء والقاؼو   ِىم()عامِه
ِْ  ثم َرٌؽ(قالوف بصلة ميم اعبمع وقرأ بكسر الالـ واؽباء )عامِه  ِىم( ورفعهما )ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ
الثانيػػة )ُخْضػػٌر  جػػر القػػاؼ ُب)عػػالِيِهم( ورفػػع اْلوىل و بكسػػر اؽبػػاء بإسػػكاف اليػػاء و وقػػرأ مػػيم اعبمػػع  أبػػو جعفػػر بصػػلة ثػػم

َرٍؽ( ولو اإلخفاء ُب التنوين عند اػباء )سندٍس خضٌر(   َوِإْسَتبػْ
 ندرج معو شعبةوا (وإستِبؽٌ  اْلوىل ورفع الثانية )خضرٍ  روبالصلة وقرأ جبُهم( يػَ )عالِ ابن كثًن بفتح الياء وضم اؽباء  ثم
( واندرج معو الثانية )خضٌر وإستِبؽٍ  جر القاؼ ُب اْلوىل و الراء ُب رفع و ُهم( يػَ )عالِ فتح الياء وضم اؽباء ُب  أبو عمرو ثم

 ابن عامر ويعقوب
َرٌؽ( الراء والقاؼورفع ُهم( يػَ )عالِ حفص بفتح الياء وضم اؽباء  ثم  )ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ
 واندرج معو خلف العاشر ( )خضٍر وإستِبؽٍ  الراء والقاؼجر و  ُهم(يػَ )عالِ ؽباء ُب الكسائي وفتح الياء وضم ا ثم

 (َٕٔشَرابًا َطُهورًا ) مْ رَبػُّهُ  مْ ِفضٍَّة َوَسَقاهُ َأَساِوَر ِمْن  آَوُحلُّو 
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
 أبو جعفرواندرج معو ابن كثًن و  بالصلةعلى قصر اؼبنفصل  قالوفٍب 

 اؼبنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصمتوسط على ٍب قالوف 
 بالصلة اؼبنفصل و توسط على  قالوفٍب 

 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )سقاىم( اؼبنفصل و توسط على ٍب الكسائي 
 ُب )سقاىم( على الفتح و ورقق راء )أساور( اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب ورش 

  ُب )سقاىم(  على التقليلو ورقق راء )أساور( نفصل اؼب وؿطعلى ورش ٍب 
 (مْ ِفضٍَّة َوَسَقاىُ )ُب ُب )سقاىم( وبال غنة أماؿ اؼبنفصل  وؿطعلى ٍب خلف 
 (مْ ِفضٍَّة َوَسَقاىُ )ُب غنة وب ُب )سقاىم(اؼبنفصل وأماؿ  وؿطعلى ٍب خالد 

 (ٕٕ) َمْشُكورًا مْ َسْعُيكُ ًء وََكاَف آَجزَ  مْ ِإفَّ َهَذا َكاَف َلكُ 
 بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل قالوف 
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد ٍب ورش 
  (ًء وََكافَ آَجزَ )ُب بال غنة على طوؿ اؼبتصل و ٍب خلف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (ِٖٕإنَّا َنْحُن نَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَف تَػْنزِيًًل )
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 قالوف 
 نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها )الُقرَاَف(ابن كثًن ٍب 

 ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف )كَبُْن نَػزَّْلَنا(
 (ٕٗأَْو َكُفورًا )َآشبًا  مْ ِمنػْهُ فَاْصِبْ غِبُْكِم َربَّْك َوََل ُتِطْع 

 قالوف واندرج  الدوري بوجو اإلظهار 
 ال غنة )َآشبًا أَْو( بو  (َآشبًا مْ ِمنػْهُ بالتحقيق ُب )خلف  ثم
 ( َآشبًا مْ ِمنػْهُ ُب )قالوف بالصلة على القصر  ثم
  (َآشبًا مْ ِمنػْهُ ُب )توسط العلى قالوف بالصلة  ثم
 ورش على طوؿ الصلة وبالنقل ُب )َآشبًا أَْو(ثم 
  بال غنة )َآشبًا أَْو( و  (َآشبًا مْ ِمنػْهُ بالسكت ُب )خلف  ثم
 ء بالالـ خبلف عن الدوري )فَاْصِبْ غِبُْكِم(أبو عمرو باإلدغاـ الرا ثم

 (ٕ٘)ُبْكَرًة َوَأِصيًًل َواذُْكِر اْسَم رَبَّْك 
 قالوف 

 ٍب خالد وقف بالتسهيل )وَاصيال( الوجو الثاين
 ووقف بالتحقيق وبالتسهيل على )وَاصيال( الوجو الثاين (ُبْكَرًة َوَأِصياًل )ُب  ٍب خلف بال غنة

 (ْٕٙسُجْد َلُه َوَسبّْْحُه لَْيًًل َطِويًًل )َوِمَن اللَّْيِل فَا
 قالوف

 (ٕٚيَػْوًما ثَِقيًًل ) مْ َءهُ آِء ُيِحبُّوَف اْلَعاِجَلَة َوَيَذُروَف َورَ ِإفَّ َهُؤَّل  
 على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمعقالوف 
 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًنبالصلة على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل و  قالوفٍب 

 اؼبنفصل واؼبتصل توسط ٍب قالوف على 
 بالصلة و  اؼبنفصل واؼبتصلتوسط على  قالوفٍب 

 اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ضبزة وؿطعلى ٍب ورش 
ْلَنا َأْمثَاَلهُ  مْ َأْسَرهُ  آَوَشَدْدنَ  مْ َنْحُن َخَلْقَناهُ  َنا َبدَّ  (ٕٛتَػْبِديًًل ) مْ َوِإَذا ِشئػْ

 صل وبسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفقالوف 
 )شينا( على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ياء ٍب السوسي 

 اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
 على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 

 )شينا( وأبدؿ اؽبمزة ياء ٍب أبو جعفر بالصلة 
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 بالصلة اؼبنفصل و توسط على ٍب قالوف 
 ِإفَّ َهِذِ  َتْذِكَرٌة  

 )تذكرة( ٍب الكسائي أماؿ )تذكرة( قالوف ٍب ورش على ترقيق الراء
 (َٜٕء اتََّخَذ ِإَلى رَبِّْه َسِبيًًل )آَفَمْن شَ 
 على توسط اؼبتصل  قالوف 
 على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبتصل   ٍب ابن ذكواف أماؿ )شاء(
 أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل  ضبزةٍب 

 اللَّوُ  ءَ آَيشَ  َأفْ  ُءوَف ِإآلَّ آَوَما َتشَ 
 ءوف : الباقوف[آءوف : ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر [ ] تشآ]يش

 ءوف( آ)ثشوقرأ بتاء اػبطاب وتوسط اؼبتصل قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واؼبتصلٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 دواندرج معو خال ءوف(آ)تشوقصر البدؿ وقرأ بتاء اػبطاب واؼبتصل على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 (ءَ آَأْف َيشَ ُب )وبال غنة وقرأ بتاء اػبطاب واؼبتصل ٍب خلف على طوؿ اؼبنفصل 

 ءوف(آ)تش طوؿ البدؿو على توسط واؼبتصل و على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
 ُءوَف( واندرج معو أبو عمرو آ)َيشَ وسط اؼبتصل تو وقرأ بياء الغيبة ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل 

 )َيَشاُءوَف( واندرج معو ابن عامر وقرأ بياء الغيبة اؼبنفصل  واؼبتصل  على توسطأيب عمرو ٍب دوري 
 (ِٖٓإفَّ اللََّه َكاَف َعِليًما َحِكيًما )

 قالوف
 ِفي رَْحَمِتِه ُء آَمْن َيشَ يُْدِخُل 
 (ءُ آَمْن َيشَ )ُب  بال غنةاؼبتصل  وؿطعلى ٍب خلف اؼبتصل  وؿطعلى ٍب ورش وسط اؼبتصل على تقالوف 
 (َٖٔعَذابًا أَلِيًما ) مْ ِلِميَن َأَعدَّ َلهُ َوالظَّا
 واندرج معو اعبميو وبوجو التحقيق ضبزةقالوف 

 واندرج ضبزة بوجو  ٍب ورش بالنقل ُب )َعَذابًا أَلِيًما (
 ٍب خلف بالسكت ُب )َعَذابًا أَلِيًما( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
  

  
 سورة المرسًلت 
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 للَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ا
 (َٔواْلُمْرَسًَلِت ُعْرفًا )

 قالوف
 (ٕفَاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا )

 قالوف
 (َٖوالنَّاِشَراِت َنْشًرا )

 قالوف 
 ٍب ورش رقق راء )الناشرات( 

 (ٗفَاْلَفارِقَاِت فَػْرقًا )
 قالوف

 (٘فَاْلُمْلِقَياِت ِذْكًرا )
 قالوف واندرج الباقوف ووجو ػبالد 

 ٍب ورش الوجو الثاين ترقيق راء )ذكرا(
وانػػدرج معػػو خػػالد بوجػػو مػػع اؼبػػد اؼبشػػبع وَل هبػػوز ( أوجػػو اؼبػػد ٖمػػع )ٍب السوسػػي أدغػػم التػػاء بالػػذاؿ )فاؼبلقيػػات ذكػػرا( 

 ػبالد : قصر وَل توسط وَل رـو 
 (ُٙعْذرًا َأْو نُْذرًا )

 وهضب صحأّمالشاطبية : ُب الضم اَلسكاف حصال و)نْذرا( 
 اشر[]أو نُُذرا: الباقوف[عأبو عمرو وحفص وضبزة والكسائي وخلف ال ُذرا : روح[] ُعْذرا : الباقوف[]أو نُْذرا:] عُ 

وابػن عػامر وشػعبة وأبػو جعفػر واندرج معو ابن كثًن را( أو نُذُ  )وضم الذاؿ ُب  (قالوف بسكوف الذاؿ ُب الكلمتٌن )عْذرا
 ورويس
وانػػدرج معػػو حفػػص وخػػالد والكسػػائي وخلػػف رًا ( الػػذاؿ )نُػػذْ  سػػكوفرا( وقػػرأ بقػػرأ بسػػكوف الػػذاؿ ُب )ُعػػذْ  أبػػو عمػػروٍب 

 العاشر  
 رًا ()نُذُ بضم الذاؿ ُب وقرأ ْو( اَ  ا فَ رَ ذْ بالنقل ُب )عُ و قرأ بسكوف الذاؿ ُب )ُعْذرا( ٍب ورش 
 (  رًاالذاؿ )نُذْ  سكوفوقرأ ببالسكت ُب )ُعْذرًا أَْو( و قرأ بسكوف الذاؿ ُب )ُعْذرا( ٍب خلف 

 ٍب روح قرأ بضم الذاؿ ُب الكلمتٌن )ُعُذرًا( و)نُُذرا( 
 (ِٚإنََّما ُتوَعُدوَف َلَواِقٌع )

 قالوف
 (ٛفَِإَذا النُُّجوـُ ُطِمَسْت )

 قالوف
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 (ُٜء ُفرَِجْت )آَوِإَذا السَّم
 على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة قالوف

 (َٓٔوِإَذا اْلِجَباُؿ ُنِسَفْت )
 قالوف

 (َٔٔوِإَذا الرُُّسُل ُأقػَّْتْت )
 : أبو عمرو [ ] أقتت : الباقوف[وقتت]

 قالوف 
 ( تْ تَ قػّْ )وُ بإبداؿ اؽبمزة واوا مع تشديد القاؼ ُب اغبالتٌن ٍب البصري قرأ 
 (تْ تَ قِ وُ أبدؿ اؽبمزة واوا مضمومة مع زبفيف القاؼ )ٍب أبو جعفر 

َيّْ  َلْت ِِ  (ٕٔ)يَػْوـٍ ُأجّْ
 واندرج معو اعبميع وضبزة بوجو التحقيق إَل قالوف

 (يَػْوـٍ ُأجَّْلتْ ُب )بالسكت  خلفٍب ( واندرج معو ضبزة بوجو النقل يَػْوـٍ ُأجَّْلتْ بالنقل ُب )ٍب ورش 
 (ٖٔلِيَػْوـِ اْلَفْصِل )

 قالوف
 (َٗٔأْدرَاَؾ َما يَػْوـُ اْلَفْصِل ) آَومَ 

 أبو جعفر ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن و قالوف 
 أماؿ )أدراؾ( على قصر اؼبنفصل و  أبو عمروٍب 

 اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم توسط ٍب قالوف على 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر أماؿ )أدراؾ( اؼبنفصل و توسط على ٍب دوري 
 )أدراؾ(  اؼبنفصل وتقليل وؿطعلى ٍب ورش 
 اؾ( أماؿ )أدر اؼبنفصل و  وؿطعلى ٍب ضبزة 

بِيَن )َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ   (ِ٘ٔلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب خلف بال غنة  ثمقالوف 

َوَّلِيَن )  (ٙٔأََلْم نُػْهِلِك اِْ
 بالسكت ُب )اْْلَوَِّلٌَن( ضبزةٍب  واندرج معو ضبزة بوجو قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اْْلَوَِّلٌَن (

 (ٚٔثُمَّ نُػْتِبُعُهُم اّْلَِخرِيَن )
 قالوف 
  واندرج معو ضبزة بوجوالبدؿ  قصرمع بالنقل ُب ) اآْلَِخرِيَن ( ٍب ورش 

  بالسكت ُب )اآْلَِخرِيَن( ضبزةٍب 
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 على توسط وطوؿ البدؿ بالنقل ُب ) اآْلَِخرِيَن ( ٍب ورش
 (َٛٔكَذِلَك نَػْفَعُل بِاْلُمْجرِِميَن )

 قالوف 
بِيَن )َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ   (ِٜٔلْلُمَكذّْ

 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  ٍب خلف بال غنة قالوف
 (ٍٕٓء َمِهيٍن )آِمْن مَ  مْ أََلْم َنْخُلْقكُ 

 وبسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل قالوف 
ولػػػو ُب )لبلقكػػػم( إدغامػػػا كػػػامال ولػػػو إدغػػػاـ نػػػاقص اي مػػػع بقػػػاء صػػػفة اَلسػػػتعالء وىػػػذا عبميػػػع القػػػراء إَل السوسػػػي فلػػػو 

 اإلدغاـ الكامل 
 اؼبتصل واندرج معو ضبزةعلى طوؿ ٍب ورش 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة و على توسط اؼبتصل ٍب قالوف 

 إدغاما كامال أدغم القاؼ بالكاؼ )لَبُْلْقُكْم(و على توسط اؼبتصل ٍب السوسي 
 (َٕٔفَجَعْلَناُ  ِفي قَػَراٍر َمِكيٍن )

 قالوف 
 ٍب ورش قلل )قرار( واندرج معو ضبزة

 )قرار( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب أبو عمرو أماؿ
 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )َفَجَعْلَناُه(

 (ِٕٕإَلى َقَدٍر َمْعُلوـٍ )
 قالوف

 (ٖٕفَػَقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروَف )
 ] فقدَّرنا : نافع والكسائي وأبو جعفر [ ] فقَدرنا: الباقوف[

 الكسائي وأبو جعفر قالوف قرأ بتشديد الداؿ )فقدَّرنا( واندرج معو 
 ( وبرتقيق الراء )اْلَقاِدُروَف(ٍب ورش قرأ بتشديد الداؿ )فقدَّرنا

 ٍب ابن كثًن قرأ بتخفيف الداؿ )فَػَقَدرنا( 
بِيَن )  (َٕٗوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة

َْرَض ِكَفاتًا )  (ٕ٘أََلْم َنْجَعِل اِْ
 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب ُب )اََلرض( ٍب ورش بالنقل قالوف 

 (ٕٙ) ًء َوَأْمَواتًاآَأْحيَ 
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 واندرج معو خالد بوجو التحقيق على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 
 على وجو التسهيل ُب )َوأَْمَواتًا( و على طوؿ اؼبتصل ٍب خالد 
 التسهيل لوو  والتحقيق ُب )َوأَْمَواتًا( (َوأَْمَواتًا ءً آَأْحيَ )ُب غنة  بالو على طوؿ اؼبتصل ٍب خلف 

َناكُ َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي   (ًٕٚء فُػَراتًا )آمَ  مْ َشاِمَخاٍت َوَأْسَقيػْ
 على توسط اؼبتصلقالوف 
 واندرج معو خالد على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة و على توسط اؼبتصل ٍب قالوف 
َناكُ )ُب  بال غنةو على طوؿ اؼبتصل ٍب خلف   (مْ َشاـِبَاٍت َوَأْسَقيػْ

بِيَن )  (َٕٛوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة

بُوَف ) مْ ِإَلى َما ُكْنتُ  آاْنيَِلُقو   (ِٜٕبِه ُتَكذّْ
 و عمرو ويعقوبواندرج معو أبعلى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على قصر اؼبنفصل و  قالوفٍب 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرصل نفعلى توسط اؼب قالوفٍب 
 بالصلة و صل نفعلى توسط اؼبقالوف ٍب 

 واندرج معو ضبزة صلنفعلى طوؿ اؼب ٍب ورش
ٍَ ) ِإَلى آاْنيَِلُقو   (ِٖٓظلٍّ ِذي َثًَلِث ُشَع

 ] انطََلقوا : رويس [ ] انطَِلقوا : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر وروحقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الثاء بالشٌن )َثاَلِث ُشَعٍب( 
 وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرواندرج معو دوري أيب عمرو ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 َلقوا(ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الطاء والالـ )انطَ 
َِ )ظَِليٍل َوََل ََل   (ٖٔيُػْغِني ِمَن اللََّه

 (ظَِليٍل َوََل )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
 (ِٕٖر )ِإنػََّها تَػْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقصْ 

، وأمػا ُب حػاؿ الوقػف فػورش يرققهػا مطلقػا سػواء قالوف ٍب ورش رقق الراء اْلوىل أمػا الثانيػة فػأصبعوا علػى ترقيقهػا وصػال 
 وقف بالسكوف أـ بالرـو ، والباقوف إف وقفوا بالسكوف فخموىا ، وغن وقفوا بالرومرققوىا

 (َٖٖكأَنَُّه ِجَماَلٌة ُصْفٌر )
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 [الباقوفاَلت : ]صِب  اَلت : رويس[]صبُ ائي وخلف العاشر [حفص وضبزة والكس]صبالت : 
 واندرج معو اعبميع إَل)صباَلت( ُب  زيادة ألف بعد الالـ قرأ بقالوف 

  واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر )صِبالت ( وحذؼ اْللف بعد الالـٍب حفص بكسر اعبيم 
 اَلت(بضم اعبيم )صبُ و  زيادة ألف بعد الالـ بٍب رويس قرأ 

بِيَن )  (َٖٗوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
 (َٖ٘هَذا يَػْوـُ ََل يَػْنِيُقوَف )

 قالوف
 (ٖٙفَػيَػْعَتِذُروَف ) مْ َوََل يُػْؤَذُف َلهُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة 

 ا )يوذف( ورقق راء )فيعتذروف(  ٍب ورش بإبداؿ اؽبمزة واو 
 م()يوذف ؽبّ وأدغم النوف بالالـ )يوذف(  السوسي أبدؿ اؽبمزة واوا ٍب

 ٍب أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة واوا )يوذف( مع الصلة 
بِيَن )  (َٖٚوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة

 َهَذا يَػْوـُ اْلَفْصِل 
 فقالو 

َوَّلِيَن  مْ َجَمْعَناكُ   (ٖٛ)َواِْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ضبزة بوجو (َواْْلَوَِّلٌنَ ُب )بالنقل ٍب ورش 

  (َواْْلَوَِّلٌنَ ُب )بالسكت  ضبزةٍب 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 (َٜٖكْيٌد َفِكيُدوِف )ْم  فَِإْف َكاَف َلكُ 
 قالوف 
 ب قرأ )فكيدوين( وقفا ووصال ٍب يعقو 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
بِيَن )  (َٓٗوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
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 (ٔٗ)ِظًَلٍؿ َوُعُيوٍف ِإفَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي 
 الم صحبةانو دعيوف شيوخا (     الدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ 

 ] وِعيوف : كسر العٌن ابن كثًن وابن ذكواف وشعبة وضبزة والكسائي 
 واندرج معو ورش وأبو عمرو وىشاـ وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشرقالوف قرأ بضم العٌن ُب )َوُعُيوٍف ( 

 شعبة وخالد والكسائيواندرج معو ابن ذكواف و ٍب ابن كثًن قرأ بكسر العٌن )َوِعُيوٍف( 
 وقرأ بكسر العٌن )َوِعُيوٍف( (ُيوفٍ ِظاَلٍؿ َوعِ )ُب ٍب خلف بال غنة 

 (َٕٗوفَػَواِكَه ِممَّا َيْشتَػُهوَف )
 قالوف

 (ٖٗتَػْعَمُلوَف ) ُتمْ ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكنْ 
 بسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل و قالوف 

 بن كثًن وأبوجعفرواندرج معو اٍب قالوف بالصلة 
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزةٍب ورش 

 وقف ضبزة على )ىنيئا( بإبداؿ اؽبمزة ياء وإدغاـ الياء قبلها فيها
 (ِٗٗإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )

 قالوف
بِيَن )  (َ٘ٗوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة

 (ُٙٗمْجرُِموَف ) مْ َقِليًًل ِإنَّكُ وا َوَتَمتػَُّعوا ُكلُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفرٍب قالوف بالصلة 
 (مْ قَِلياًل ِإنَّكُ )ُب  ٍب خلف بالسكت (مْ نَّكُ اِ   فِ قَِلياَل )بالنقل ُب  ٍب ورش

بِيَن )  (َٚٗوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  غنةقالوف ٍب خلف بال 

 (َٛٗوِإَذا ِقيَل َلُهُم ارَْكُعوا ََل يَػرَْكُعوَف )
 قالوف 

 ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ )ِقيَل ؽَبُُم( 
 ٍب ىشاـ باإلمشاـ واندرج مع الكسائي ورويس

بِيَن )  (َٜٗوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
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 (ِٓ٘بَأيّْ َحِديٍث بَػْعَدُ  يُػْؤِمُنوَف )فَ 
 قالوف 
 أبدؿ اؽبمزة واوا واندرج مع السوسي وأبو جعفر ٍب ورش

 
  

 سورة النبأ 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔءُلوَف )آَعمَّ يَػَتسَ 
 ءلوف(آقصر )يتسبالتسهيل على اؼبد والوقف قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة 

 (َٕعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم )
 قالوف

 (ِٖفيِه ُمْخَتِلُفوَف ) مْ الَِّذي هُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 بصلة اؽباء أيضا )فيو(بصلة ميم اعبمع و ٍب ابن كثًن 

 (َٗكًلَّ َسيَػْعَلُموَف )
 قالوف

 (٘ثُمَّ َكًلَّ َسيَػْعَلُموَف )
 قالوف

َْرَض ِمَهاًدا )  (ٙأََلْم َنْجَعِل اِْ
 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب  ُب )اََلرض( قالوف ٍب ورش بالنقل

 (َٚواْلِجَباَؿ َأْوتَاًدا )
 قالوف

 (ٛ) َأْزَواًجا مْ َوَخَلْقَناكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

  رج معو ابن كثًن وأبوجعفرواند (أَْزَواًجا مْ َوَخَلْقَناكُ )ُب ٍب قالوف بالصلة على القصر 
  (أَْزَواًجا مْ َوَخَلْقَناكُ )ُب على التوسط بالصلة قالوف ٍب 

  (أَْزَواًجا مْ َوَخَلْقَناكُ )ُب ٍب ورش بطوؿ الصلة 
 (أَْزَواًجا مْ َوَخَلْقَناكُ )ُب  ٍب خلف بالسكت
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 ( ُٜسَباتًا ) مْ َوَجَعْلَنا نَػْوَمكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
  واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر لةبالص قالوفٍب 

 (َٓٔوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا )
 قالوف 

 ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ )اللَّْيَل لَِباًسا(
 ( َٔٔوَجَعْلَنا النػََّهاَر َمَعاًشا )

 قالوف
َنا فَػْوَقكُ  ًعا ِشَداًدا ) مْ َوبَػنَػيػْ  (َٕٔسبػْ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
  درج معو ابن كثًن وأبوجعفروان بالصلة قالوفٍب 

 (َٖٔوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا )
 قالوف 

 ٍب ورش برتقيق الراء ُب )ِسرَاًجا( 
 ٍب خلف بال غنة )ِسرَاًجا َوىَّاًجا (

 (ًٗٔء َثجَّاًجا )آَوأَنْػَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت مَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 ُب )اْلُمْعِصرَاِت( برتقيق الراء على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 
 طوؿ اؼبتصل وتفخيم الراء على ٍب ضبزة 

 (٘ٔلُِنْخِرَج ِبِه َحبِّا َونَػَباتًا )
 قالوف ٍب خلف بال غنة )َحبِّا َونَػَباتًا(

 (ٙٔ) َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا
 (َوَجنَّاٍت أَْلَفافًاُب ) ٍب خلف بالسكت (ْلَفافًااَ  فَ  َوَجنَّاتِ ُب )قالوف ٍب ورش بالنقل 

 (ِٚٔإفَّ يَػْوـَ اْلَفْصِل َكاَف ِميَقاتًا )
 قالوف

َفُخ ِفي الصُّوِر فَػَتْأُتوَف َأفْػَواًجا )  (ٛٔيَػْوـَ يُػنػْ
 واندرج معو السوسي وأبو جعفر )فَػَتاُتوَف(ألفا اؽبمزة  أبدؿ قالوف ٍب ورش 
 (ُٜٔء َفَكاَنْت أَبْػَوابًا )آَوفُِتَحِت السَّمَ 

 ي وخلف العاشر [ ] فُػتَّْحت : الباقوف[]وفُِتَحت: عاصم وضبزة والكسائ
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 إَلواندرج معو الباقوف وعلى توسط اؼبتصل )َوفُػتَّْحِت( التاء تشديد بقرأ قالوف 
 بْػَوابًا( اَ  تصل وبالنقل ُب )َفَكاَنتَ على طوؿ اؼبو )َوفُػتَّْحِت( التاء تشديد بقرأ ٍب ورش 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشروعلى توسط اؼبتصل ُب )وفُِتَحت( التاء تخفيف ٍب عاصم ب
 وعليو النقل والتحقيق ُب )َفَكاَنْت أَبْػَوابًا( على طوؿ اؼبتصل و ُب )وفُِتَحت( التاء تخفيف بٍب ضبزة 
 وبالسكت ُب )َفَكاَنْت أَبْػَوابًا(على طوؿ اؼبتصل و ُب )وفُِتَحت(  التاءتخفيف بٍب خلف 

 ( ٕٓ)َوُسيػَّْرِت اْلِجَباُؿ َفَكاَنْت َسَرابًا 
 قالوف  

 واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر سَّرَابًا( رو أدغم التاء بالسٌن )َفَكانَ ٍب أبو عم
 ٍب ورش برتقيق الراء )َوُسيػَّْرِت(

 (ِٕٔإفَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا )
 قالوف

 (ِٕٕلليَّاِغيَن َمَآبًا )
 اً()َماَب ( البدؿ ٍب ضبزة بالتسهيلٖقالوف ٍب ورش مع )

 (َٖٕأْحَقابًا ) آََلبِِثيَن ِفيهَ 
 ]لَِبِثٌن : ضبزة وروح[ ] َلبثٌن : الباقوف[

 وبإثبات اْللف بعد الالـ )َلبثٌن(قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل  

 اْللف بعد الالـ )لبثٌن(  إسقاطٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ ب
 اْللف بعد الالـ )لبثٌن( إسقاطلى قصر اؼبنفصل قرأ بٍب روح ع

 (ََٕٗل َيُذوُقوَف ِفيَها بَػْرًدا َوََل َشَرابًا )
 قالوف ٍب خلف بال غنة )بَػْرًدا َوََل( 

 (ِٕ٘إَلَّ َحِميًما َوَغسَّاقًا )
 ] وَغسَّاقا : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] وَغَساقا : الباقوف[

 ٌن )َوَغَساقًا( قالوف بتخفيف الس
 واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر )َوَغسَّاقًا( السٌن تشديد ٍب حفص ب
يًما َوَغسَّاقًا(و )َوَغسَّاقًا( السٌن تشديد بٍب خلف   بال غنة ُب )ضبَِ

 (ًٕٙء ِوفَاقًا )آَجزَ 
 واندرج معو خالد على طوؿ اؼبتصل قالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش 
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 ًء ِوفَاقًا(آبال غنة ُب )َجزَ و اؼبتصل على طوؿ ٍب خلف 
 (َٕٚكانُوا ََل يَػْرُجوَف ِحَسابًا )  مْ نػَّهُ إِ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 
بُوا ابًا )  بَِآيَاتَِنا وََكذَّ  (ِٕٛكذَّ

 (ِبَآيَاتَِنا) قالوف ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ
َناُ  ِكَتابًا )وَُكلَّ َشْيٍء أَ   (ْٜٕحَصيػْ

َناُه(   قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )َأْحَصيػْ
 )شيء(ُب  بالسكت ضبزةٍب )شيء( طوؿ اللٌن و ٍب ورش على توسط 

 (َٖٓعَذابًا )ِإَلَّ  مْ نَزِيدَكُ َفُذوُقوا فَػَلْن 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

  (ِإَلَّ  مْ نَزِيدَكُ ُب ) ٍب قالوف بالصلة على القصر
  (ِإَلَّ  مْ نَزِيدَكُ ُب )الصلة  توسطعلى قالوف  ٍب

  (ِإَلَّ  مْ نَزِيدَكُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة 
   (ِإَلَّ  مْ نَزِيدَكُ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 (ِٖٔإفَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفازًا )

 قالوف
 (ِٕٖئَق َوَأْعَنابًا )آَحدَ 

 ضبزة واندرج معوٍب ورش على طوؿ اؼبتصل على توسط اؼبتصل قالوف 
ََ أَتْػَرابًا )  (ٖٖوََكَواِع

 قالوف
 (ٖٗوََكْأًسا ِدَهاقًا )

 واندرج معو أبو جعفر )وكاسا(ألفا اؽبمزة  أبدؿقالوف ٍب السوسي 
ابًا )  (ََٖ٘ل َيْسَمُعوَف ِفيَها َلْغًوا َوََل ِكذَّ

ابا: الباقوف[] كِ   َذابا : الكسائي [ ]ّكذَّ
ابا( قالوف قرأ بتشديد الذاؿ )كِ   ذَّ

ابا( وبال غنة )َلْغًوا َوََل( خلف قرأ بتشديد الذاؿ )كِ  ٍب  ذَّ
ابا(ٍب الكسائي قرأ بتخفيف الذاؿ )كِ  َِ  َذ

 (ًٖٙء ِحَسابًا )آًء ِمْن رَبَّْك َعيَ آَجزَ 
 واندرج معو ضبزةطوؿ اؼبتصل على ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالوف 
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نَػُهَما الرَّ  َْرِض َوَما بَػيػْ  (ْٖٚحَمِن ََل يَْمِلُكوَف ِمْنُه ِخيَابًا )َربّْ السََّماَواِت َواِْ
]ربُّ السػػموات ، الػػرضبُن : نػػػافع وابػػن كثػػػًن وأبػػو عمػػػرو وأبػػو جعفػػر [ ] ربّْ السػػػموات ، الػػرضبِن : ابػػػن عػػامر وعاصػػػم 

 ويعقوب [ ]ربّْ السموات ، الرضبُن : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[
 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ضبُن()الر رفع النوف ُب )رُب( و الباء رفع قالوف قرأ ب
 وبصلة اؽباء )منو( )الرضبُن( رفع النوف ُب )رُب( و الباء رفع قرأ بٍب ابن كثًن 
 رض( وبالنقل ُب )اَلَ )الرضبُن( رفع النوف ُب )رُب( و الباء رفع قرأ بٍب ورش 

( و الباء باعبر ُب  ابن عامرٍب   صم ويعقوب)الرضبِن( واندرج معو عااعبر ُب النوف)ربّْ
( وبالرفع ُب )الرضبُن( وبالسكت ُب )اْلرض(  ٍب ضبزة قرأ باعبر ُب )ربّْ

( وبالرفع ُب )الرضبُن( وبالتحقيق ُب )اْلرض( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ٍب خالد قرأ باعبر ُب )ربّْ
 ِئَكُة َصفِّاَواْلَمآَل يَػْوـَ يَػُقوـُ الرُّوُح 

 على توسط اؼبتصلقالوف 
  (ِئَكُة َصفِّاَواْلَمآَل سي على توسط اؼبتصل وأدغم التاء بالصاد )ٍب السو 
 واندرج معو ضبزة طوؿ اؼبتصلعلى ٍب ورش 

 (ََٖٛل يَػَتَكلَُّموَف ِإَلَّ َمْن َأِذَف َلُه الرَّْحَمُن َوقَاَؿ َصَوابًا )
 قالوف 

 ٍب السوسي أدغم النوف بالالـ )أذف لَّو( 
  ِذَف(اَ  ٍب ورش بالنقل )َمنَ 

 ٍب خلف بالسكت ُب الساكن اؼبفصوؿ )َمْن أَِذَف(
 َذِلَك اْليَػْوـُ اْلَحقُّ  

 قالوف
 (ٜٖبًا )آَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِّْه مَ آَفَمْن شَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 ( البدؿ )مآبا( ٖمع )على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 أماؿ )شاء( واندرج معو خلف العاشرٍب ابن ذكواف 
 با( اَ سهيل )مَ وقف بتء( و ٍب ضبزة أماؿ )شا

 ( ٓٗيَػْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُ  َويَػُقوُؿ اْلَكاِفُر يَا لَْيَتِني ُكْنُت تُػَرابًا )َقرِيًبا يَػْوـَ َعَذابًا  مْ أَْنَذْرنَاكُ  آِإنَّ  
 على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو أبو جعفربالصلة  قالوفٍب 

 بالصلة وبصلة اؽباء )يداه( ثًن ٍب ابن ك
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 رقق راء )الكافر(و  على طوؿ اؼبنفصلبالصلة ٍب ورش اؼبنفصل و توسط على  قالوفٍب اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
 راء )الكافر(  وفخم (َقرِيًبا يَػْوـَ )ُب  بال غنةعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب خلف 
 راء )الكافر(  فخمو  (َقرِيًبا يَػْوـَ )ُب  غنةبعلى طوؿ اؼبنفصل و  ٍب خالد

 
  

 سورة النازعات 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔوالنَّازَِعاِت َغْرقًا )
 قالوف

 (َٕوالنَّاِشيَاِت َنْشيًا )
 قالوف

 (ٖ) َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا
 (َوالسَّاحِبَاِت َسْبًحا) قالوف ٍب السوسي أدغم التاء بالسٌن

ًقا  (ٗ) فَالسَّاِبَقاِت َسبػْ
ًقا) قالوف ٍب السوسي أدغم التاء بالسٌن  (فَالسَّاِبَقاِت َسبػْ

 (٘فَاْلُمَدبػَّْراِت َأْمًرا )
 قالوف ٍب ورش رقق راء )فاؼبدبرات( 

 (ٙ)الرَّاِجَفُة يَػْوـَ تَػْرُجُف  
 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )الراجفة(

 (بَػُعَهاتَػتْ  الرَّاِجَفةُ )إذا وصلت باآلية بعدىا أدغم السوسي التاء بالتاء 
 (ٚالرَّاِدَفُة )تَػْتبَػُعَها 

 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )الرادفة(
 (َٛواِجَفٌة )قُػُلوٌب يَػْوَمِئٍذ 

 الكسائي أماؿ )واجفة(  ثمقالوف 
 ) يَػْوَمِئٍذ َواِجَفٌة (و(قُػُلوٌب يَػْوَمِئذٍ )ُب  ٍب خلف بال غنة

 (ٜأَْبَصارَُها َخاِشَعٌة )
 خبلف عنو قالوف ٍب الكسائي أماؿ )خاشعة(

 (ٓٔيَػُقوُلوَف أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَف ِفي اْلَحاِفَرِة )
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 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آئذا           أئنا فذو استفهاـ الكل أوَل 
 ـبٌِب       سوى النازعات مع إذا وقعت وَل  والشاـُب النمل  نافعسوى                            

 اشدا وَلر تى أُب العنكبوت ـبِبا       وىو ُب الثاين  عمناد عوف دو                           
 اعتال  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        

 الوا حافظ بلعلى        أصوؽبم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                           
 ] 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 
 عاصم وروح وخلف العاشرتٌن بدوف إدخاؿ واندرج معو ٍب ابن ذكواف بتحقيق اؽبمز 

 ٍب الكسائي بتحقيق اؽبمزتٌن وأماؿ )اغْبَاِفَرِة( وقفا 
 ٍب أبو جعفر قرأ على اإلخبار )إنا(

 (ٔٔأَِئَذا ُكنَّا ِعظَاًما َنِخَرًة ) 
ن عػػػػػامر والكسػػػػػائي ]نػػػػػاخرة : شػػػػػعبة وضبػػػػػزة والكسػػػػػائي ورويػػػػػس وخلػػػػػف العاشػػػػػر [] لبػػػػػرة : البػػػػػاقوف[] إذا : نػػػػػافع وابػػػػػ

 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 )لِبرة(
 عد النوف ُب )ناخرة( وأماؿ )ناخرة( وقفا ألف ب زيادةٍب الكسائي قرأ على اإلخبار )إذا( وقرأ ب
 ألف بعد النوف ُب )ناخرة( زيادةبٍب رويس قرأ على اإلخبار )إذا( وقرأ 

 ٍب ابن كثًن قرأ على اإلستفهاـ )أئذا( وسهل اؽبمزة الثانية وقرأ حبذؼ اْللف بعد النوف )لبرة( 
خاؿ وقرأ حبذؼ اْللف بعد النػوف )لبػرة( وانػدرج معػو أبػو ٍب البصري قرأ على اإلستفهاـ )أئذا( وبتسهيل الثانية مع اإلد

 جعفر 
 ٍب حفص قرأ على اإلستفهاـ )أئذا( وبتحقيق الثانية وقرأ حبذؼ اْللف بعد النوف )لبرة( 

 اْللف بعد النوف )ناخرة( واندرج معو ضبزة وخلف العاشر زيادةب ٍب شعبة قرأ على اإلستفهاـ )أئذا( وبتحقيق الثانية وقرأ
 (ُٕٔلوا تِْلَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرٌة )قَا

 قالوف 
 ٍب ورش رقق راء )خاسرة( 
 ٍب الكسائي أماؿ )َخاِسَرٌة( 
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 ٍب أبو جعفر اإلخفاء بالتنوين مع اػباء )َكرٌَّة َخاِسَرٌة(
 (ٖٔفَِإنََّما ِهَي زَْجَرٌة َواِحَدٌة )

 قالوف 
 ٍب الكسائي أماؿ )واحدة( 

 َواِحَدٌة()َزْجَرٌة  ٍب خلف بال غنة
 (ٗٔبِالسَّاِهَرِة ) مْ فَِإَذا هُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب ورش رقق راء )بالساىرة( 
 ٍب الكسائي أماؿ )بِالسَّاِىَرِة( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (َ٘ٔحِديُث ُموَسى )َهْل أتَاَؾ 
 قالوف 
 قلل )موسى(  أبو عمروٍب 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر أماؽبما )أتاؾ(و)موسى( و (َىْل أتَاؾَ )ُب  لى التحقيقعٍب ضبزة 
 (وفتح )أتاؾ( وتقليل )موسى (تَاؾَ اَ  َىلَ )ُب بالنقل ٍب ورش 

   (ل )موسى)أتاؾ( وقل قللو  (تَاؾَ اَ  َىلَ )ُب بالنقل  ورشٍب 
 أماؽبما )أتاؾ(و)موسى( و (َىْل أتَاؾَ )ُب ٍب خلف بالسكت 

 (ٙٔرَبُُّه بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى ) ِإْذ نَاَدا ُ 
 كاذ الشاطبية ُب سورة طو : ونوف ّٔا والنازعات )طوًى( 

 ]ُطوى : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب[ ] طًوى : الباقوف[
 مر وعاصم()ويندرج معو وقفا ابن عا واندرج معو أبو جعفر ويعقوبوقفا ووصال قالوف  بدوف تنوين ُب )طوَى ( 
 وبتقليل )طوى( ْلنو رأس آية على فتح )ناداه( واندرج معو أبو عمرو وقفا ووصال ٍب ورش بدوف تنوين ُب )طوَى ( 

 وقفا ووصال ٍب ابن كثًن قرأ بصلة اؽباء )ناداه( بدوف تنوين ُب )طوَى (
 صم والكسائي وخلف العاشر  واندرج معو عاصال ووقف بإبدالو ألفا مع كسره و قرأ بتنوين )طًوى( ٍب ابن عامر 

 بتقليل )ناداه( و)طوى( و ٍب ورش بدوف تنوين ُب )طوَى ( 
أماؽبما)نػػاداه(و)طوى( وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف و وصػػال ووقػػف بإبدالػػو ألفػػا مػػع كسػػره قػػرأ بتنػػوين )طػػًوى( ٍب ضبػػزة 
 العاشر 

 ووقف يعقوب على )بالوادي( بزيادة ياء وقفا وحذفها وصال
َْ ِإَلى  (ِٚٔفْرَعْوَف ِإنَُّه َطَغى ) اْذَه
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 ُب )طغى( أماؿ و (اْذَىْب ِإىَل ُب )بالتحقيق ٍب ضبزة ُب )طغى( قالوف ٍب بصري بالتقليل 
  ُب )طغى( وقلل (ىَل اِ  اْذَىبِ ُب )ٍب ورش بالنقل 

  ُب )طغى(  وأماؿ (اْذَىْب ِإىَل ُب ) ٍب خلف بالسكت
 (َٛٔأْف تَػزَكَّى ) ~فَػُقْل َهْل َلَك ِإَلى

 ] تَػزَّّكى : نافع وابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب   ] تَػزَكَّى : الباقوف[
 وقرأ بتشديد الزاي والكاؼ )تزَّكَّى( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب على قصر اؼبنفصل قالوف 
 بالتقليل ُب )تزَكَّى( وخفف الزاي و على قصر اؼبنفصل بصري أبو عمرو الٍب 

 نفصل وقرأ بتشديد الزاي والكاؼ )تزَّكَّى(  ٍب قالوف على توسط اؼب
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل على التقليل ُب )تزَكَّى( وخفف الزاي

 وفتح )تزكى( وعاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ  بتخفف الزاي ُب )تزَكَّى( ابن عامرٍب 
 ندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ  بتخفف الزاي ُب )تزَكَّى( وأماؿ )تزكى( وا

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بتشديد الزاي والكاؼ )تزَّكَّى( وبالتقليل ُب )تزَّكَّى( 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ  بتخفف الزاي ُب )تزَكَّى( وأماؿ )تزكى( 

 (َٜٔوَأْهِدَيَك ِإَلى رَبَّْك فَػَتْخَشى )
 عمرو قالوف ٍب ورش وقلل )زبشى( واندرج معو أبو 

 ٍب ضبزة أماؿ )زبشى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
َرى فََأرَاُ  اّْلَيََة   (ٕٓ)اْلُكبػْ

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 (اْلُكبػَْرى))فأراه(ووقلل  ( البدؿٖالنقل ُب )اآلية( مع ) ٍب ورش

 والكسائي وخلف العاشر ة( التحقيق ُب )اآليواندرج معو خالد بوجو  (اْلُكبػَْرى))فأراه(وٍب بصري وأماؿ 
 (اْلُكبػَْرى))فأراه(وبالسكت على )اآلية( وأماؿ  ضبزةٍب 

 (ٕٔ)َوَعَصى َفَكذََّب 
وانػدرج معػو الكسػائي وخلػف  (َوَعَصػىُب )ٍب ضبػزة باإلمالػة واندرج معػو أبػو عمػرو  (َوَعَصىُب )قالوف ٍب ورش بالتقليل 

 العاشر
 (ٕٕ)َيْسَعى ثُمَّ َأْدبَػَر 
وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف  (َيْسػػَعىُب )ٍب ضبػػزة باإلمالػػة وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو  (َيْسػػَعىُب )رش بالتقليػػل قػػالوف ٍب و 
 العاشر

 (ٖٕ)فَػَناَدى َفَحَشَر  
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وانػدرج معػو الكسػائي وخلػف  (فَػنَػاَدىُب )ٍب ضبػزة باإلمالػة وانػدرج معػو أبػو عمػرو  (فَػَناَدى ُب )قالوف ٍب ورش بالتقليل 
 العاشر

َْعَلى أَنَا رَبُُّكُم  فَػَقاؿَ    (ٕٗ)اِْ
 قالوف 

  (اْْلَْعَلىُب )ٍب ورش بالتقليل والنقل 
   (اْْلَْعَلىُب )بصري بالتقليل والتحقيق  ٍب
 بالنقل والسكتووقف  (اْْلَْعَلىُب )ضبزة باإلمالة ٍب 

ُوَلى )  (ٕ٘فََأَخَذُ  اللَُّه َنَكاَؿ اّْلَِخَرِة َواِْ
 قالوف 

 )َواْْلُوىَل(ُب  مع التحقيق يلٍب البصري بالتقل
 بالنقل واإلمالة على )َواْْلُوىَل( و  ٍب خالد بالتحقيق على )اآْلَِخَرِة (

 )َواْْلُوىَل(ُب مع التحقيق ٍب الكسائي أماؿ 
ُب ليػػػل بالتقو  ىَل(وُ )َوالْػػػو والنقػػػل ُب )اآلخػػػرة( )َواْْلُوىَل( ومػػػع ترقيػػػق راء )اآلخػػػرة(و )اآلخػػػرة( ٌنقصػػػر البػػػدلعلػػػى ٍب ورش 

 ىَل(وُ )َوالْ 
ُب بالتقليػل و  ىَل(وُ )َوالْػو والنقل ُب )اآلخػرة(ومع ترقيق راء )اآلخرة(  )َواْْلُوىَل(و )اآلخرة(ُب  ٌنالبدلتوسط على ورش ٍب 
 ىَل(وُ )َوالْ 
 
ُب بالتقليػل و  ىَل(وُ )َوالْػو والنقػل ُب )اآلخػرة(ومع ترقيػق راء )اآلخػرة(  )َواْْلُوىَل( و ُب )اآلخرة( ٌنالبدلطوؿ على ورش ٍب 
 ىَل(وُ )َوالْ 
 )اْلوىل(و ىَل(وُ )َوالْ بالسكت على )اآْلَِخَرِة( وعليو النقل والسكت ُب  ضبزةٍب 

َرًة   (ٕٙ)ِلَمْن َيْخَشى ِإفَّ ِفي َذِلَك َلِعبػْ
 قالوف 

  (ىَبَْشىُب )بالتقليل ٍب بصري 
  (ىَبَْشىُب )ٍب خالد أماؿ 

  (ىَبَْشىُب )وأماؿ  (ِلَمْن ىَبَْشى)ُب ٍب خلف بال غنة 
َرًة(  (ىَبَْشىُب )بالتقليل  ٍب ورش برتقيق الراء )َلِعبػْ

 ُء آالسَّمَ َخْلًقا أَـِ َأَشدُّ  مْ أَأَنْػتُ 
 قالوف بالتسهيل مع اإلدخاؿ مع توسط اؼبتصل واندرج معو أبو عمرو 
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( ٖالسماء( باإلبداؿ ألفا مع )( أوجو القياس وقفا على )ٍ٘ب ىشاـ بالتسهيل مع اإلدخاؿ ووقف على )السماء( ب )
 أوجو اؼبد ٍب التسهيل مع الرـو باؼبد والقصر

 واندرج معو أبو جعفر مع التسهيل واإلدخاؿ  (َأَشدُّ  مْ أَأَنْػتُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على قصرىا 
  مع التسهيل واإلدخاؿ (َأَشدُّ  مْ أَأَنْػتُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على توسطها 

 (ـِ اَ  ا فَ َخْلقَ )وبالنقل ُب وطوؿ اؼبتصل  (َأَشدُّ  مْ أَأَنْػتُ ُب )الصلة الطويلة بو  ٍب ورش بتسهيل الثانية
 (ـِ اَ  ا فَ َخْلقَ )وبالنقل ُب وطوؿ اؼبتصل  (َأَشدُّ  مْ أَأَنْػتُ ُب )الصلة الطويلة بو  ٍب ورش أبدؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع

 ٍب ابن كثًن بتسهيل الثانية وبالصلة وتوسط اؼبتصل
( أوجػو القيػاس وقفػا علػى )السػماء( باإلبػداؿ ألفػا ٘قيق اؽبمزتٌن مع اإلدخاؿ ووقػف علػى )السػماء( ب )ٍب ىشاـ بتح

 ( أوجو اؼبد ٍب التسهيل مع الرـو باؼبد والقصرٖمع )
 ٍب ابن ذكواف بتحقيق اؽبمزتٌن )أأنتم( وتوسط اؼبتصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب

 ( أوجو ٘تٌن ووقف على السماء ب)ٍب ضبزة بتحقيق اؽبمز 
 ( أوجو٘و )خلقاً أـ( ووقف على )السماء( ب) ٍب خلف بالسكت )أأنتْم أشد(

 (ٕٚ) َناَهابػَ 
 قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح 

 واندرج معو أبو عمرو  (َناَىا)بػَ ُب ٍب ورش بالتقليل 
 اشرواندرج معو الكسائي وخلف الع (َناَىا)بػَ ُب ٍب ضبزة باإلمالة 

 (ٕٛ)َفَسوَّاَها َرَفَع َسْمَكَها 
 قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح 

 واندرج معو أبو عمرو  (َفَسوَّاَىا)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َفَسوَّاَىا)ُب ٍب ضبزة باإلمالة 

َلَها َوَأْخَرَج   (ٜٕ)ُضَحاَها َوَأْغَيَش لَيػْ
 و لورش بالفتحواندرج معو وجقالوف 

 واندرج معو أبو عمرو  (ُضَحاَىا)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (ُضَحاَىا)ُب ٍب ضبزة باإلمالة 

َْرَض بَػْعَد َذِلَك   (ٖٓ)َدَحاَها َواِْ
 قالوف 
 ( َدَحاَىاُب )بصري بالتقليل أبو عمرو الٍب 

 ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر َحاَىادَ ُب ))اْلرض( أماؿ ُب  تحقيقبالٍب خالد 
 ( َدَحاَىاقلل ُب )وفتح ٍب بالنقل ُب )اََلرض( ٍب ورش 
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 )اْلرض( وإمالة)دحاىا(ُب بالسكت  ضبزةٍب 
َها مَ   (َٖٔءَها َوَمْرَعاَها )آَأْخَرَج ِمنػْ

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 ُب )مرعاىا( بالتقليل على توسط اؼبتصل و ٍب بصري 
 واندرج معو خلف العاشرُب )مرعاىا(  إماؿو  على توسط اؼبتصل يٍب الكسائ
  على طوؿ اؼبتصل وبالتقليل ُب )مرعاىا(  ٍب ورش

 ُب )مرعاىا( إماؿعلى طوؿ اؼبتصل و  ضبزةٍب 
 (ٕٖ)َأْرَساَها َواْلِجَباَؿ 

 قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح 
 مرو واندرج معو أبو ع (أَْرَساَىا)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (أَْرَساَىا)ُب ٍب ضبزة باإلمالة 

َنْػَعاِمُكْم ) مْ َمَتاًعا َلكُ   (َٖٖوِِ
 بسكوف ميم اعبمع إَلقالوف 

 التسهيل )َوِْلَنْػَعاِمُكْم( بٍب ضبزة الوجو الثاين 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

َرى )َءِت اليَّامَّ آفَِإَذا جَ   (ُٖٗة اْلُكبػْ
 على توسط اؼبتصل قالوف 

 واندرج معو الكسائي )الكِبى( أماؿ على توسط اؼبتصل و ٍب بصري 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وتقليل )الكِبى( 

 على توسط اؼبتصل ءت(آأماؿ )جٍب ابن ذكواف 
 )الكِبى(أماؿ على توسط اؼبتصل و  ءت(آأماؿ )جٍب خلف العاشر 

 ءت(و)الكِبى(آأماؽبما )جتصل و على طوؿ اؼبٍب ضبزة 
ْنَساُف يَػْوـَ يَػَتذَكَُّر   (ٖ٘)َسَعى َما اَِْ

 قالوف 
 (َسَعى)ُب بصري بالتقليل أبو عمرو الٍب 

ْنَساُف(ُب  تحقيقبالٍب خالد   واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (َسَعى)ُب أماؿ  )اإْلِ
  (َسَعى)وقلل ُب  ْنَساُف(اَْلِ )بالنقل ُب ٍب ورش 

ْنَساُف(ُب بالسكت  ضبزة ٍب  (َسَعى) وإمالة )اإْلِ
 (ٖٙ)ِلَمْن يَػَرى َوبُػرَّْزِت اْلَجِحيُم 
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 قالوف 
  (يَػَرى)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 الكسائي وخلف العاشرخالد و واندرج معو  (يَػَرى)ُب باإلمالة ٍب أبو عمرو 
 (ِلَمْن يَػَرى)وبال عنة ُب  (يَػَرى)ُب باإلمالة ٍب خلف 

 (ٖٚ)َطَغى ْن فََأمَّا مَ 
 قالوف 

 واندرج معو أبو عمرو  (َطَغى)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َطَغى)ُب ٍب ضبزة باإلمالة 

نْػَيا )  (َٖٛوَآثَػَر اْلَحَياَة الدُّ
 قالوف 
 واندرج معو أبو عمرو )الدنيا( بالتقليل بقصر البدؿ )وآثر( و ٍب ورش 

 )الدنيا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ُبٍب ضبزة باإلمالة 
 )الدنيا(بالتقليل و  ؿ )َوَآثَػَر(بدتوسط الٍب ورش مع  

 )الدنيا(بالتقليل و  ؿ )َوَآثَػَر(بدال وؿطمع  ٍب ورش 
 (ٜٖفَِإفَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى ) 

 قالوف 
  أيب عمرودوري ُب )اؼبأوى( واندرج معو ٍب ورش بالتقليل 

   )اؼباوى(ألفا وقفا اؽبمزة  وأبدؿبتقليل )اؼبأوى(  ٍب السوسي
   )اؼباوى(ألفا وقفا اؽبمزة  وأبدؿ )اؼباوى(ُب ضبزة باإلمالة ٍب 

 واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي أماؿ )اؼبأوى(
   )اؼباوى(ألفا وقفا اؽبمزة  وأبدؿ وى(ا)اؼب ٍب أبو جعفر فتح

ـَ رَبِّْه   (َٓٗونَػَهى النػَّْفَس َعِن اْلَهَوى )َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا
 واندرج معو أبو عمرو )اؽبوى( ُب قالوف ٍب ورش بالتقليل 

 واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي أماؿ )اؽبوى( 
 و)اؽبوى(ٍب ضبزة باإلمالة ُب )خاؼ( 

 )من خاؼ(للنوف الساكنة عند اػباء ٍب أبو جعفر باإلخفاء 
 (ْٔٗأَوى )فَِإفَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلمَ 

 قالوف 
  أيب عمرودوري ُب )اؼبأوى( واندرج معو ٍب ورش بالتقليل 
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   )اؼباوى(ألفا وقفا اؽبمزة  وأبدؿبتقليل )اؼبأوى( ٍب السوسي 
   )اؼباوى(ألفا وقفا اؽبمزة  وأبدؿ )اؼباوى(ُب ضبزة باإلمالة ٍب 

 واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي أماؿ )اؼبأوى(
   )اؼباوى(ألفا وقفا اؽبمزة  وأبدؿ وى(ا)اؼب حٍب أبو جعفر فت

 (َٕٗيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَف ُمْرَساَها )
 قالوف ٍب ورش بالتقليل ٍب ضبزة باإلمالة

 (ٖٗ)ِذْكَراَها ِفيَم أَْنَت ِمْن 
 قالوف 

  (ِذْكرَاَىا)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 الكسائي وخلف العاشرضبزة و معو  واندرج (ِذْكرَاَىا)ُب باإلمالة  أبو عمروٍب 

 (ٗٗ)ُمْنتَػَهاَها ِإَلى رَبَّْك 
 قالوف واندرج معو وجو لورش بالفتح 

 واندرج معو أبو عمرو  (ُمْنتَػَهاَىا)ُب ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (ُمْنتَػَهاَىا)ُب ٍب ضبزة باإلمالة 

 (٘ٗا )أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاهَ  آِإنَّم
 ] منذٌر : أبو جعفر[ ] منذُر : الباقوف[ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ويعقوب
 ٍب بصري على قصر اؼبنفصل قلل )ىبشاىا( 

 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بتنوين )منذٌر ( 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم 

 )ىبشاىا( على توسط اؼبنفصل ٍب دوري بالتقليل ُب 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )ىبشاىا( واندرج معو خلف العاشر   

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل بالفتح )ىبشاىا( وترقيق الراء ُب )ُمْنِذُر (
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب )ىبشاىا( وترقيق الراء ُب )ُمْنِذُر (

  )ىبشاىا( ْن ىَبَْشاَىا ( وأماؿنة ُب )مَ ٍب خلف بال غ
 )ىبشاىا(ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة وأماؿ 

 ( ٙٗ)ُضَحاَها َعِشيًَّة َأْو ِإَلَّ  آيَػْوـَ يَػَرْونَػَها َلْم يَػْلَبُثو ْم َكأَنػَّهُ 
 واندرج معو يعقوب بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصلقالوف 
 (ُضَحاَىاُب )تقليل بالو  على قصر اؼبنفصلبصري ال أبو عمروٍب 
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 اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم توسط ٍب قالوف على 
 ( ُضَحاَىاُب )بالتقليل اؼبنفصل توسط على  دوري أيب عمروٍب 

 واندرج معو خلف العاشر (ُضَحاَىاُب )أماؿ اؼبنفصل و توسط على  ٍب الكسائي
 (ُضَحاَىاُب )التقليل بالفتح و ( و وْ اَ  فَ  َعِشيَّةَ على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )ٍب ورش 

 (ُضَحاَىاُب )أماؿ ( و َعِشيًَّة أَوْ ُب )ٍب ضبزة على التحقيق 
 (ُضَحاَىاُب ) (َعِشيًَّة أَوْ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفراؼبنفصل قصر  ٍب قالوف بالصلة على

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصلٍب 
  

 سورة عبس 
 ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ 

 (َٔعَبَس َوتَػَولَّى )
 قالوف 

 )توىل( واندرج معو أبو عمرو تقليل ٍب ورش ب
 ُب )توىل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة باإلمالة

َْعَمى )آَأْف جَ   ( َٕءُ  اِْ
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 ٍب بصري على توسط اؼبتصل وقلل )اْْلَْعَمى( 
 كسائي على توسط اؼبتصل أماؿ )اْْلَْعَمى( ٍب ال

 عمى( والتقليل والنقل ُب )اَلَ على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 ءه( آٍب ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )ج

 على توسط اؼبتصل وأماؿ )اْلعمى(  (ءهآج)ٍب خلف العاشر أماؿ 
 مع اإلمالة  والنقل والسكت على )اْلعمى(  (ءهآج)أماؿ و على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة 

 (َٖوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يَػزَّكَّى )
 قالوف 

 واندرج معو أبو عمرو ُب )يزكى(ورش بالتقليل  ثم
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )يزكى( أماؿ ضبزةٍب 

َفَعُه الذّْْكَرى )  (َٗأْو َيذَّكَُّر فَػتَػنػْ
 ] فتنفَعو : عاصم [ ] فتنفُعو : الباقوف[ 
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 ضم العٌن )فتنفُعو( ٍب ورش قرأ بضم العٌن )فتنفُعو( وقلل )الذكرى( قالوف قرأ ب
 ٍب بصري قرأ بضم العٌن )فتنفُعو( وأماؿ )الذكرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 

 ٍب عاصم قرأ بفتح العٌن )فتنفَعو(
 (َ٘أمَّا َمِن اْستَػْغَنى )

 قالوف 
 أبو عمرو ٍب ورش بالتقليل ُب )استغىن( واندرج معو 

 ٍب ضبزة أماؿ ُب )استغىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (ٙفَأَْنَت َلُه َتَصدَّى )

 ]تصَّدَّى : نافع وابن كثًن وأبو جعفر [ ] َتَصدَّى : الباقوف[
 قالوف بالتشديد ُب الصاد والداؿ )َتصَّدَّى( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 

 )َتصَّدَّى(وتقليل )َتصَّدَّى( لداؿ ٍب ورش بالتشديد ُب الصاد وا
 ٍب بصري بالتخفيف ُب الصاد وتقليلها )َتَصدَّى(

 ٍب ابن عامر بالتخفيف ُب الصاد وفتحها )َتَصدَّى( 
 ٍب ضبزة بالتخفيف ُب الصاد وإمالتها )َتَصدَّى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 (ٚ)يَػزَّكَّى َوَما َعَلْيَك َأَلَّ 
 قالوف 
 رش بالتقليل ُب )يَػزَّكَّى( واندرج معو أبو عمرو ٍب و 

 ٍب ضبزة أماؿ ُب )يَػزَّكَّى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (ٛ)َيْسَعى َءَؾ آجَ َوَأمَّا َمْن 
 على توسط اؼبتصل قالوف 

 (َيْسَعى)على توسط اؼبتصل وقلل ٍب بصري 
 (َيْسَعى)على توسط اؼبتصل أماؿ  الكسائي ٍب

 (َيْسَعى)طوؿ اؼبتصل  علىٍب ورش 
 (َءؾَ آجَ )أماؿ على توسط اؼبتصل ٍب ابن ذكواف 

 (َيْسَعى)و (َءؾَ آجَ )وأماؿ على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة 
 (َيْسَعى)و (َءؾَ آجَ )وأماؿ على توسط اؼبتصل ٍب خلف العاشر 

 (ٜ)َيْخَشى َوُهَو 
 واندرج معو أبو جعفر)وْىو( بسكوف اؽباء قالوف 
  (ىَبَْشى))وْىو( وتقليل بسكوف اؽباء بصري أبو عمرو الٍب 
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 (ىَبَْشى))وْىو( وأماؿ بسكوف اؽباء ٍب الكسائي 
  (ىَبَْشى)وتقليل بضم اؽباء )وُىو( ٍب ورش 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب (ىَبَْشى)وفتح بضم اؽباء )وُىو( ٍب ابن كثًن 
 ف العاشرواندرج معو خل (ىَبَْشى)أماؿ و بضم اؽباء )وُىو( ٍب ضبزة 

 (ٓٔفَأَْنَت َعْنُه تَػَلهَّى )
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

  تنازعوا تعارفوا ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 تػََّلهى : البزي مع اؼبد اؼبشبع [ ] عنو تَػَلهى : الباقوف[ ~] عنو
 قالوف 

 ٍب ورش قلل )تلهى( واندرج معو أبو عمرو 
 ٍب ضبزة أماؿ )تَػَلهى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

 تػََّلهَّى(  ~شبع )عنوٍب بزي قرأ بتشديد التاء مع اؼبد اؼب
 ٍب قنبل بصلة اؽباء )عنو(

 (ِٔٔإنػََّها َتْذِكَرٌة ) َكآلَّ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )تذكرة( وقفا
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء )َتْذِكَرٌة( 

 يم الراء ُب )تذكرة(ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخ
 (َٕٔء ذََكَرُ  )آَفَمْن شَ  

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )َشاَء( على توسط اؼبتصل و ٍب ابن ذكواف 
 َء(آ)شَ على طوؿ اؼبتصل وأماؿ ٍب ضبزة 

 (ِٖٔفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة )
 قالوف 
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 قفاٍب الكسائي أماؿ )مكرمة( و 
 (َٗٔمْرُفوَعٍة ُمَيهََّرٍة )

 اندرج معو اعبميع والكسائي بوجو الفتحقالوف 
 خبلف عنو وقفاٍب الكسائي أماؿ )مطهرة( 

 (٘ٔبِأَْيِدي َسَفَرٍة )
 قالوف 

 ٍب ورش برتقيق راء )سفرة( 
 خبلف عنو وقفا ٍب الكسائي أماؿ )سفرة(

 (ِٙٔكَراـٍ بَػَررٍَة )
 خبلف عنو وقفا ة(الكسائي أماؿ )برر  ثمقالوف 

 ٍب ورش رقق راء )كراـ(
ْنَساُف مَ   (َٚٔأْكَفَرُ  )آ قُِتَل اَِْ

 على قصر اؼبنفصلقالوف 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل

 طوؿ اؼبنفصلوعلى ٍب خالد على التحقيق ُب )اإلنساف( 
 نساف(ش على طوؿ اؼبنفصل والنقل ُب )اَلِ ٍب ور 
 ؿ اؼبنفصلطو وعلى  بالسكت ُب )اإلنساف( ضبزةٍب 

 (َٛٔشْيٍء َخَلَقُه )ِمْن َأيّْ 
 قالوف 

 )َشْيٍء َخَلَقُو( التنوين عند اػباء اإلخفاء ُب بٍب أبو جعفر 
 ُب )شيء(بالسكت و (ِمْن َأيّْ )بالتحقيق ُب  ضبزةٍب 

َِ  ِمنَ )ُب بالنقل ٍب ورش   ُب )شيء(  لو الطوؿو )شيء( على توسط اللٌن و (يّْ َا
 ُب )شيء( على السكت (َأيّْ ِمْن )ُب السكت ب خلفٍب 

 (ِٜٔمْن نُْيَفٍة َخَلَقُه فَػَقدَّرَُ  )
 قالوف 

 ٍب أبو جعفر باإلخفاء )نُْطَفٍة َخَلَقُو(
 (ٕٓثُمَّ السَِّبيَل َيسََّرُ  )

 قالوف
 (ٕٔثُمَّ َأَماَتُه فََأقْػبَػَرُ  )
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 قالوف
 بتسهيل اؽبمزة )فاَقْػَِبه( الوجو الثاينٍب ضبزة 
 (ٕٕ)أَْنَشَرُ   ءَ آشَ ثُمَّ ِإَذا 

قالوف والبزي وأبػو عمػرو [] تسػهيل الثانيػة : ورش وقنبػل وأبػو جعفػر ورويػس []ولػورش  أحد اؽبمزتٌن]شاء أف : أسقط 
 وقنبل إبداؽبا ألفا مع اؼبد اؼبشبع للساكنٌن [ ] والباقوف : بالتحقيق [

 و البزي وأبو عمرو واندرج مع (أَْنَشَرهُ  آشَ )قالوف أسقط اؽبمزة اْلوىل مع القصر واؼبد 
 (ْنَشَرهُ اَ َء آشَ )ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وبتسهيل الثانية 

 واندرج معو رويس وأبو جعفر  (ْنَشَرهُ اَ َء آشَ )ٍب قنبل على توسط اؼبتصل والتسهيل ُب الثانية 
 على طوؿ اؼبتصل و  (ْنَشَرهُ آَء آشَ )( حركات ٍٙب ورش باؼبد اؼبشبع )
 على توسط اؼبتصلو  (ْنَشَرهُ آَء آشَ )حركات ( ٍٙب قنبل باؼبد اؼبشبع )

 واندرج معو عاصم والكسائي وروح( َء أَْنَشَرهُ آشَ )بالتحقيق باؽبمزتٌن ٍب ىشاـ 
 على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر ء( آ)شأماؿ و ( َء أَْنَشَرهُ آشَ )بالتحقيق باؽبمزتٌن ٍب ابن ذكواف 

 ء(آ)ش أماؿو على طوؿ اؼبتصل و ( َشَرهُ َء أَنْ آشَ )بالتحقيق باؽبمزتٌن ٍب ضبزة 
 (َٖٕأَمَرُ  )آ َكًلَّ َلمَّا يَػْقِض مَ 

 واندرج معو ضبزةقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
ْنَساُف ِإَلى َطَعاِمِه )  (ٕٗفَػْليَػْنظُِر اَِْ

 (نسافُب )اإل كتبالس ضبزةٍب ُب )اَِلنساف( قالوف ٍب ورش بالنقل 
َنا اْلم  (َٕ٘ء َصبِّا )آأَنَّا َصَببػْ

 ] أنا صببنا : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] إنا صببنا : الباقوف[
 )إنا( على توسط اؼبتصلبكسر اؽبمزة قالوف قرأ 
 )إنا( على طوؿ اؼبتصل بكسر اؽبمزة ٍب ورش قرأ 

 وخلف العاشر ، ورويس وصال ، ؼبتصل واندرج معو الكسائي ٍب عاصم قرأ بفتح اؽبمزة ُب )أنا( على توسط ا
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ بفتح اؽبمزة ُب )أنا(

 يقرأ بالفتح وصال ويبتدئ بالكسر رويس 
َْرَض َشقِّا )  (ٕٙثُمَّ َشَقْقَنا اِْ
 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب ُب )اََلرض( قالوف ٍب ورش بالنقل 

َنا ِفيَها حَ   (ٕٚبِّا )فَأَنْػَبتػْ
 قالوف

 (ٕٛ) َوِعَنًبا َوَقْضًبا
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 (َوِعَنًبا َوَقْضًبا)ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
 (ٜٕ) َوزَيْػُتونًا َوَنْخًًل 

 (َوَزيْػُتونًا َولَبْاًل )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
 (ِٖٓئَق ُغْلًبا )آَوَحدَ 
 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبتصلعلى توسط اؼبتصل قالوف 
 (ٖٔ) َهًة َوأَبِّاَوفَاكِ 
 قالوف 
 (َوفَاِكَهًة َوأَبِّا)ُب  الوجو الثاين بالتحقيق وبالتسهيل )وأبا( وبال غنة خلفٍب 

 (َوفَاِكَهًة َوأَبِّا)ُب  غنةبالتحقيق وبالتسهيل )وأبا( وب الوجو الثاين ٍب خالد
َنْػَعاِمُكْم )ْم َمَتاًعا َلكُ   (َٕٖوِِ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 نْػَعاِمُكْم( بالتسهيل )َوَِلَ الوجو الثاين  ٍب ضبزة

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (َٖٖءِت الصَّاخَُّة )آفَِإَذا جَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 

 خبلف عنو وقفا أماؿ )الصاخة(على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 
 على طوؿ اؼبتصلٍب ورش 

 ءت( آاؿ )جأمعلى توسط اؼبتصل و ٍب ابن ذكواف 
 ءت(آأماؿ )جو على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة 

 (ٖٗيَػْوـَ يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه )
 قالوف واندرج وجو التحقيق غبمزة 

 ِخيِو( وتفخيم راء )يفر( اَ  ضبزة بالنقل )ِمنَ  ٍب
 ٍب خلف بالسكت )ِمْن َأِخيِو( 

 ِخيِو( ورقق راء )يفر( اَ  ٍب ورش بالنقل ُب )ِمنَ 
 ًن وصال باآلية بعده )أخيو ( صلة اؽباءوَلبن كث

 (َٖ٘وُأمِّْه َوأَبِيِه )
 قالوف 

 ٍب ضبزة بالتسهيل الوجو الثاين ُب )وأبيو( 
 وَلبن كثًن وصال باآلية بعده )وأبيو ( صلة اؽباء
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 (َٖٙوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه )
 قالوف 

 وَلبن كثًن وصال باآلية بعده )وبنيو ( صلة اؽباء
هُ  ِلُكلّْ اْمِرئٍ   (ٖٚيَػْوَمِئٍذ َشْأٌف يُػْغِنيِه ) مْ ِمنػْ

 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 ٍب خلف بال غنة ُب )َشْأٌف يُػْغِنيِو( 

 )َشاٌف ( أبدؿ اؽبمزة ألفا ٍب السوسي 
 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة 

 )َشاٌف ( أبدؿ اؽبمزة ألفا  ٍب أبو جعفر بالصلة و
 نيو ( صلة اؽباءوَلبن كثًن وصال باآلية بعده )يغ

 (ُٖٛوُجوٌ  يَػْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة ) 
 قالوف 

 ٍب ورش برتقيق الراء )ُمْسِفَرٌة( 
 ٍب الكسائي أماؿ )ُمْسِفَرٌة( 

 ٍب خلف بال غنة )ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ(
 (َٜٖضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة )

 قالوف 
 ٍب ورش برتقيق الراء )ُمْسَتْبِشَرٌة ( 

 َتْبِشَرٌة( ٍب الكسائي أماؿ )ُمسْ 
َها َغبَػَرٌة )  (َٓٗوُوُجوٌ  يَػْوَمِئٍذ َعَليػْ

 قالوف 
 خبلف عنو وقفا ٍب الكسائي أماؿ )غِبة(

 ٍب خلف بال غنة )َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ(
 (ٔٗتَػْرَهُقَها قَػتَػَرٌة )

 قالوف 
 خبلف عنو وقفا الكسائي أماؿ )قرتة( ثم

 ( ُٕٗأولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة )
 الوف ق

 خبلف عنو وقفاالكسائي أماؿ )اْلَفَجَرُة(  ثم
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 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
  

 سورة التكوير 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ِٔإَذا الشَّْمُس ُكوَّْرْت )
 ورش رقق راء )كورت(  ثمقالوف 

 (َٕوِإَذا النُُّجوـُ اْنَكَدَرْت )
 قالوف

 (ٖاُؿ ُسيػَّْرْت )َوِإَذا اْلِجبَ 
 ورش برتقيق الراء )ُسيػَّْرْت( ثمقالوف 

 (َٗوِإَذا اْلِعَشاُر ُعيَّْلْت )
 قالوف

 (َ٘وِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )
 ورش برتقيق الراء ُب )ُحِشَرْت( ثمقالوف 

 (َٙوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَّْرْت )
 ف[]ُسِجرت : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [ ]ُسجّْرت : الباقو 

 قالوف بتشديد اعبيم )ُسجّْرت( 
 ٍب ابن كثًن بالتخفيف )ُسِجَرْت( واندرج معو أبو عمرو ويعقوب

 ٍب ورش برتقيق الراء ُب )ُسجَّْرْت( مع التشديد باعبيم
 (َٚوِإَذا النػُُّفوُس ُزوَّْجْت )

 )النػُُّفوُس ُزوَّْجْت(السٌن بالزاي دغاـ أقالوف ٍب السوسي 
 (ُٛة ُسِئَلْت )َوِإَذا اْلَمْوُءودَ 

 قالوف واندرج معو ورش بوجو القصر ُب البدؿ )اؼبوءودة( 
 ٍب السوسي أدغم التاء بالسٌن )اؼبوءودة سئلت(

 ٍب ضبزة بتسهيل اؽبمزة )ُسِئَلْت( ولو اإلبداؿ واوا ؿبضة )سولت( 
 ٍب ورش على وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ )اْلَمْوُءوَدُة(

  ٍَ  (ٜ) قُِتَلتْ بَِأيّْ َذْن
 ] قُػتّْلت : أبو جعفر[ ] قُِتلت : الباقوف[
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 أبو جعفر بالتشديد ُب التاء اؼبكسورة )قُػتػَّْلْت( ثم (قُِتَلتْ )قالوف بتخفيف التاء اؼبكسورة 
 (َٓٔوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت )

 : نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب [ ] ُنشّْرت : الباقوف[ُنِشرت]
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ( ُنِشرت) قالوف بتخفيف الشٌن

 ٍب ابن كثًن بالتشديد ُب )ُنشَّْرْت( واندرج معو أبو عمرو وضبزة والكسائي وخلف العاشر 
 ٍب ورش برتقيق الراء ُب )ُنِشَرْت( وزبفيف الشٌن

 (ُٔٔء ُكِشَيْت )آَوِإَذا السَّمَ 
 واندرج معو ضبزة اؼبتصلقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ 

 (َٕٔوِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَّْرْت )
 ] ُسعّْرت : نافع وابن ذكواف وحفص وأبو جعفر ورويس[ ] ُسِعرت : الباقوف[

 قالوف بتشديد العٌن اؼبكسورة )ُسعّْرت( واندرج معو ابن ذكواف وحفص وأبو جعفر ورويس 
 ٍب ورش برتقيق الراء ُسعَّْرْت 

ف العػػٌن اؼبكسػػورة )ُسػػِعرت( وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو وىشػػاـ وشػػعبة وضبػػزة والكسػػائي وروح وخلػػف ٍب ابػػن كثػػًن بتخفيػػ
 العاشر

 ( َٖٔوِإَذا اْلَجنَُّة ُأْزِلَفْت )
 قالوف

 (َٗٔأْحَضَرْت ) آَعِلَمْت نَػْفٌس م
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثماؼبنفصل توسط على  قالوف ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 (ُ٘ٔأْقِسُم بِاْلُخنَِّس ) آَل فَ 
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثماؼبنفصل توسط على  قالوف ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أُْقِسُم بِاػْبُنَِّس(
 (ٙٔاْلَجَواِر اْلُكنَِّس )

 دوري الكسائي أماؿ )اعبََْواِر(  ثمقالوف 
 اضطرارياو بالياء يعقوب وقفا اختباريا أ ووقف على )اعبواري(
 (َٚٔواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس )

 قالوف
 (َٛٔوالصُّْبِح ِإَذا تَػنَػفََّس )

 قالوف
 (ِٜٔإنَُّه َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيٍم )
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 السوسي أدغم الالـ بالراء ُب )َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ( ثمقالوف 
ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍن )  (ِٕٓذي قُػوَّ

 قالوف
 ( ُٕٔميَاٍع َثمَّ َأِميٍن )

 قالوف
 (ِٕٕبَمْجُنوٍف ) مْ َوَما َصاِحُبكُ 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمقالوف 
ُُفِق اْلُمِبيِن ) َآ ُ َوَلَقْد رَ  ِْ  (ٖٕبِا

 تال هبسن وُب الراء حوُب نبزه     صحبة زف مالشاطبية ُب اْلنعاـ : وحرُب )رأى( كال أمل 
 ُب الكل قلال   عثمافصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          

وابػػن ذكػػواف خبلػػف عنػػو فيهمػػا[]رآه : قللهمػػا ورش مػػع والكسػػائي وخلػػف العاشػػر ]رآه :أمػػاؿ الػػراء واؽبػػاء شػػعبة وضبػػزة 
 وجو الثاين َلبن ذكواف[تثليث البدؿ[]رآه : أماؿ الراء وحدىا أبو عمرو[]رآه : فتحهما الباقوف وىو ال

 )إمالة الراء للسوسي َل يعمل بو(
 قالوف واندرج ابن ذكواف بوجو عدـ اإلمالة 

 ( أوجو البدؿٖمع )فق( والنقل ُب )اَلَ ( َآهُ ر َِ )الراء واؽبمزة ٍب ورش تقليل 
 والتحقيق ُب )اْلفق( ( َآهُ ر َِ )أماؿ الراء و بصري أبو عمرو الٍب 

والكسائي وخلف واندرج معو شعبة وخالد على وجو التحقيق ُب )اْلفق( ( َآهُ ر َِ )اء واؽبمزة الر  ٍب ابن ذكواف خبلف أماؿ
 العاشر 

 (َآهُ ر َِ )ٍب ضبزة بالسكت ُب )اْلفق( وأماؿ الراء واؽبمزة ُب 
َِ ِبَضِنيٍن )  (َٕٗوَما ُهَو َعَلى اْلَغْي

 ] بظنٌن : ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي ورويس[ ] بضنٌن : الباقٌن[
 الوف قرأ بالضاد )بضنٌن( ق

 )بظنٌن( واندرج معو الدوري أيب عمرو والكسائي ورويس  ٍب ابن كثًن قرأ بالظاء ُب
 ٍب السوسي أدغم الباء بالباء )اْلَغْيِب ِبظَِنٌٍن( وقرأ بالظاء ُب )بظنٌن(

 (َٕ٘وَما ُهَو ِبَقْوِؿ َشْييَاٍف رَِجيٍم )
 قالوف

 (ٕٙفَأَْيَن َتْذَهُبوَف )
 قالوف

 (ِٕٚإْف ُهَو ِإَلَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن )
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 قالوف ٍب ورش رقق راء )ذكر( 
 (َٕٛأْف َيْسَتِقيَم ) مْ َء ِمْنكُ آِلَمْن شَ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع ٍب قالوف بالصلة على القصر ٍب قالوف بتوسط الصلة 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة 
 تصل واندرج معو خلف العاشر ٍب ابن ذكواف أماؿ )شآء ( على توسط اؼب

 ٍب خلف على طوؿ اؼبتصل أماؿ )شآء( وبال غنة ُب )أف يستقيم( ٍب خالد بغنة ُب )أف يستقيم( 
 َأْف( وبال غنة ُب )أف يستقيم( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْنكُ 

 ( ٜٕاللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن )َأْف َيَشاَء  ِإّلَّ ُءوَف آَتشَوَما 
 ؼبنفصل وتوسط اؼبتصل على قصر اقالوف 
 اؼبنفصل واؼبتصل توسط  قالوف علىٍب 

 (ُءوفَ آَتش)( البدؿ ٖعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مع )ٍب ورش 
 (َأْف َيَشاءَ )ُب  بال غنةعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و ٍب خلف 

  
 سورة اَنفيار 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ُٔء انْػَفَيَرْت )آِإَذا السَّمَ 
 واندرج معو ضبزة على طوؿ اؼبتصلورش ٍب  اؼبتصل توسطعلى قالوف 

َُ انْػَتثَػَرْت )  (َٕوِإَذا اْلَكَواِك
 قالوف

 (َٖوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَّْرْت )
 ورش برتقيق الراء )ُفجَّْرْت( ثمقالوف 

 (َٗوِإَذا اْلُقُبوُر بُػْعِثَرْت )
 ورش برتقيق الراء )بُػْعِثَرْت( ثمقالوف 
 (٘نَػْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرْت ) َعِلَمتْ 

 قالوف ٍب ضبزة الوجو الثاين بالتسهيل ُب )َوَأخََّرْت(
ْنَساُف َما َغرََّؾ ِبَربَّْك اْلَكرِيِم ) آيَ   (ٙأَيػَُّها اَِْ

 ْنَساُف( والنقل ُب )اَْلِ فصل على طوؿ اؼبنورش  ثماؼبنفصل توسط على  قالوفٍب قالوف على قصر اؼبنفصل 
ْنَساُف( و طوؿ اؼبنفصل  على زةضبٍب  ْنَساُف(  طوؿ اؼبنفصل  علىخالد  ثمبالسكت ُب )اإْلِ  والتحقيق ُب )اإْلِ
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 (ٚالَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَؾ فَػَعَدَلَك )
 ]فَػَعَدَلك : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] فَػَعدََّلك : الباقوف[

َلَك( وا  ندرج ورش معو بوجو الفتح قالوف بالتشديد ُب الداؿ ُب )فَػَعدَّ
َلَك( وبالتقليل ُب )فسواؾ(   ٍب ورش بالتشديد ُب الداؿ ُب )فَػَعدَّ

 ٍب عاصم بالتخفيف ُب الداؿ ُب )فَػَعَدَلك( 
 ٍب ضبزة بالتخفيف ُب الداؿ ُب )فَػَعَدَلك( وأماؿ ُب )فسواؾ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 (َٛك )َء رَكَّبَ آِفي َأيّْ ُصورٍَة َما شَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 
 واندرج معو خلف العاشر ء( آأماؿ )شاؼبنفصل و توسط على ٍب ابن ذكواف 

 ء(آأماؿ )شو فصل على طوؿ اؼبنٍب ضبزة فصل على طوؿ اؼبنٍب ورش 
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الكاؼ بالكاؼ )ركبك كال( 

يِن )َكًلَّ َبْل تُ  بُوَف بِالدّْ  (َٜكذّْ
 ] يكذبوف : أبو جعفر [ ] تكذبوف : الباقوف[

 قالوف بتاء اػبطاب ُب )تكذبوف(  
بُوَف( واندرج معو ضبزة والكسائي ) بَػتُّ  ٍب ىشاـ أدغم َلـ بل ُب التاء  َكذّْ

بُوَف(  ٍب أبو جعفر قرأ بالياء ُب ) ُيَكذّْ
 (َٓٔلَحاِفِظيَن ) مْ َوِإفَّ َعَلْيكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفروف ٍب قالوف بالصلة قال
 (ِٔٔكَراًما َكاتِِبيَن )

 قالوف ٍب ورش برتقيق الراء )ِكرَاًما(
 (ٕٔيَػْعَلُموَف َما تَػْفَعُلوَف )

 قالوف
َبْػَرارَ ِإفَّ  ِْ  (َٖٔلِفي نَِعيٍم ) ا

 (اْْلَبْػرَار)ُب  بالسكت ضبزة ثمُب )اَلَبراَر( ورش على النقل  ثمقالوف 
 (َٗٔوِإفَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم )

 قالوف 
 ٍب السوسي أدغم )اْلُفجَّاَر َلِفي(

يِن )  (َ٘ٔيْصَلْونَػَها يَػْوـَ الدّْ
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 ورش بتغليظ الالـ ُب )َيْصَلْونَػَها( ثمقالوف 
َها  مْ َوَما هُ   (ٙٔ)ئِِبيَن آِبغَ َعنػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 الطوؿ والقصر  مع (ئِِبٌنَ آِبغَ )تسهيل ووقف بالطوؿ اؼبتصل  علىٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بالصلةٍب
يِن )َأْدرَاَؾ  آَوم  (َٚٔما يَػْوـُ الدّْ

 على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 مالة )أَْدرَاَؾ(على قصر اؼبنفصل وإ أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن ذكواف بفتح )أْدراؾ( خبلف عنو وحفص  اؼبنفصلتوسط وف على ٍب قال
 واندرج معو ابن ذكواف خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر)أَْدرَاَؾ( ُب واإلمالة  اؼبنفصلٍب دوري على توسط 

 على طوؿ اؼبنفصل وقلل )أدراؾ( ٍب ورش 
  على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ( ٍب ضبزة 

يِن ) َأْدرَاؾَ  آمَ  ثُمَّ   (ٛٔيَػْوـُ الدّْ
 على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 مالة )أَْدرَاَؾ(على قصر اؼبنفصل وإ أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن ذكواف بفتح )أْدراؾ( خبلف عنو وحفص  اؼبنفصلتوسط ٍب قالوف على 
 واندرج معو ابن ذكواف خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر)أَْدرَاَؾ(  ُبواإلمالة  اؼبنفصلٍب دوري على توسط 

 على طوؿ اؼبنفصل وقلل )أدراؾ( ٍب ورش 
  على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ( ٍب ضبزة 

 يَػْوـَ ََل َتْمِلُك نَػْفٌس لِنَػْفٍس َشْيًئا 
 ] يوـُ َل : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب[ ] يوـَ َل : الباقوف[

نقػػػل حركػػػة اؽبمػػػزة بووقػػػف علػػػى )شػػػيئا(  ضبػػػزةٍب اللػػػٌن )شػػػيئا(  ٍب علػػػى طػػػوؿاللػػػٌن )شػػػيئا( ف ٍب ورش علػػػى توسػػػط قػػػالو 
 على )شيا(و)شّيا(  واإلبداؿ

 ٍب ابن كثًن )يَوـُ( واندرج معو أبو عمرو ويعقوب
َْمُر يَػْوَمِئٍذ ِللَِّه )  ( َٜٔواِْ

 )اْلمر( ُب بالسكت ضبزةٍب بالنقل ُب )اََلمر( قالوف ٍب ورش 
 

 سورة الميففين
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
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 (َٔوْيٌل ِلْلُمَيفِّْفيَن )
 قالوف

 (ٕالَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَػْوُفوَف )
 قالوف ٍب دوري أماؿ )الناس(

 (ُٖيْخِسُروَف ) مْ َوزَنُوهُ َأْو  مْ َكاُلوهُ َوِإَذا  
  بسكوف ميم اعبمعقالوف 

  (أَوْ  مْ َكاُلوىُ ُب )على القصر و ٍب قالوف بالصلة 
  (أَوْ  مْ َكاُلوىُ ُب )على التوسط بالصلة و  قالوفٍب 

  قيق الراء ُب )ىُبِْسُروَف(ر وت (أَوْ  مْ َكاُلوىُ ُب )ٍب ورش على طوؿ الصلة 
 (أَوْ  مْ َكاُلوىُ ُب ) ٍب خلف بالسكت
ُعوثُوَف  مْ َأََل َيُظنُّ ُأولَِئَك أَنػَّهُ   (ٗ)َمبػْ

 على توسط اؼبتصل  قالوف
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة على توسط اؼبتصل ٍب قالوف 

 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل
 (٘لِيَػْوـٍ َعِظيٍم )

 قالوف
 (ٙيَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس ِلَربّْ اْلَعاَلِميَن )

 قالوف
 (ٚ)ِإفَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجّْيٍن  آلكَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 أماؿ )الفجار(  و ٍب دوري على قصر اؼبنفصل 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أماؿ )الفجار( وأدغم الراء ُب الالـ )الفجار لفي(
 اؼبنفصل  ٍب قالوف على توسط

 معو دوري الكسائي اندرج ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب )الفجار( و 
 ؼبنفصل وتقليل )الفجار( ٍب ورش على طوؿ ا

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل والفتح ُب )الفجار(
 (َٛأْدرَاَؾ َما ِسجّْيٌن ) آَومَ 

 على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 مالة )أَْدرَاَؾ(على قصر اؼبنفصل وإ أبو عمروٍب 
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 ح )أْدراؾ( خبلف عنو وحفص واندرج معو ابن ذكواف بفت اؼبنفصلتوسط ٍب قالوف على 
 واندرج معو ابن ذكواف خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر)أَْدرَاَؾ( ُب واإلمالة  اؼبنفصلٍب دوري على توسط 

 وقلل )أدراؾ( على طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش 
  على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ( ٍب ضبزة 

 ( ِٜكَتاٌب َمْرُقوـٌ )
 قالوف

بِيَن )َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ   ( ِٓٔلْلُمَكذّْ
 (َوْيٌل يَػْوَمِئذٍ )ُب  خلف بال غنة ثمقالوف 

يِن ) بُوَف بِيَػْوـِ الدّْ  (ٔٔالَِّذيَن ُيَكذّْ
 قالوف

 (ٕٔ)ُمْعَتٍد أَثِيٍم ِإَلَّ ُكلُّ  ~َوَما ُيَكذُّْب ِبهِ 
  اؼبنفصلتوسط على  قالوف ثمعلى قصر اؼبنفصل قالوف 
 ( واندرج معو ضبزة بوجو ثِيمٍ اَ  فَ  ُمْعَتدِ )ُب على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ٍب ورش 

  (ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ُب )على التحقيق على طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةٍب 
  (ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ُب )السكت خلف على طوؿ اؼبنفصل وبٍب 

 أدغم )ُيَكذُّْب ِبِو(و على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي 
َلى َعَلْيِه َآيَاتُػَنا قَاَؿ َأَساطِ  َوَّلِيَن )ِإَذا تُػتػْ  (ٖٔيُر اِْ

 واندرج معو ابو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 ورقق راء )أساطًن(   )آياتنا( والنقل ُب )اََلولٌن(على فتح )تتلى( وعليو القصر والطوؿ ُب البدؿ ٍب ورش 

 ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )عليو( 
 ورقق راء )أساطًن(  )آياتنا( والنقل ُب )اََلولٌن( ؿ ُب البدؿ والطو  توسط)تتلى( وعليو ال تقليلعلى ٍب ورش 
 النقل والسكت ُب )اْْلَوَِّلٌَن( ب وقفو أماؿ )تتلى( ٍب ضبزة 

 والتحقيق ُب )اْلولٌن( واندرج معو خلف العاشر أماؿ )تتلى(ٍب الكسائي 
 (َٗٔما َكانُوا َيْكِسُبوَف ) مْ َكًلَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِبهِ 

 دوف قطع لطيفة     على ألف التنوين ُب )عوجا( بال حفصطبية ُب سورة الكهف : وسكتة الشا
 وُب نوف )من راؽ( و)مرقدنا( وَل  ـ )بل راف( والباقوف َل سكت موصال      

] بل راف : سكت حفص سكتة لطيفة من غًن تنفس على َلـ )بل( ويلـز منو اإلظهار []برّاف : الباقوف برتؾ السكت 
 دغاـ الالـ بالراء[مع إ

 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب قالوف أدغم الالـ بالراء )برّاف( وسكوف ميم اعبمع
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب شعبة أدغم الالـ بالراء و أماؿ )راف( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 

 ُب)بل( سكتة لطيفة من غًن تنفس ٍب حفص بالسكت على الالـ 
 (٘ٔيَػْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَف ) مْ ِإنػَُّهْم َعْن رَبّْهِ  َكآّل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل القصر
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

 لتوسطٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو أىل ا
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 (َٙٔلَصاُلوْا اْلَجِحيِم ) مْ ثُمَّ ِإنػَّهُ  

 قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو الباقوف سوى :
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر

بُوَف ) ِبهِ  مْ ثُمَّ يُػَقاُؿ َهَذا الَِّذي ُكْنتُ   (ُٚٔتَكذّْ
 : إَلقالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو الباقوف 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبوجعفر

َبْػَراِر َلِفي ِعلّْيّْيَن ) َكآّل  ِْ  (ِٛٔإفَّ ِكَتاَب ا
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب قالوف على قصر اؼبنفصل

 )اْلبرار( ٍب دوري على قصر اؼبنفصل أماؿ 
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الراء ُب الالـ )اْلرار لفي( مع اإلمالة

 واندرج معو ابن عامر وعاصمٍب قالوف على التوسط ُب اؼبنفصل 
 ٍب دوري على التوسط ُب اؼبنفصل واإلمالة ُب )اْلبرار( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 تقليل ُب )اْلبرار(  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل وال
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت والتقليل ُب )اْلبرار(  

 ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب )اْلبرار( وبالتحقيق فيها 
 (َٜٔأْدرَاَؾ َما ِعلّْيُّوَف ) آَومَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب
 وإمالة )أَْدرَاَؾ( اؼبنفصل على قصر ٍب أبو عمرو 
 توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ ووجو َلبن ذكواف وحفص ٍب قالوف على 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وإمالة )أَْدرَاَؾ( واندرج معو شعبة وابن ذكواف خبلف عنو والكسائي وخلف العاشر 
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 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل )أدراؾ(
 وإمالة )أدراؾ(ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 

 (ِٕٓكَتاٌب َمْرُقوـٌ )
 قالوف

 (َٕٔيْشَهُدُ  اْلُمَقرَّبُوَف ) 
 قالوف

َبْػَراَر َلِفي نَِعيٍم ) ِْ  (ِٕٕإفَّ ا
 قالوف 

 ٍب ورش بالنقل ُب )اْلبرار( 
 بالسكت ُب )اْلبرار( ضبزةٍب 

َرَ َعَلى   (ٖٕيَػْنظُُروَف )ِئِك آاِْ
 على توسط اؼبتصل قالوف 
  (ِئكِ آاْْلَرَ )وبالنقل ُب ؿ اؼبتصل على طو ٍب ورش 

  (ِئكِ آاْْلَرَ )ُب بالسكت على طوؿ اؼبتصل و  ضبزةٍب 
  ( ِئكِ آاْْلَرَ )ُب  بالتحقيقعلى طوؿ اؼبتصل و ٍب خالد 

 (َٕٗنْضَرَة النَِّعيِم ) مْ تَػْعِرُؼ ِفي ُوُجوِههِ 
 : الباقوف[  : أبو جعفر ويعقوب[ ] تَػْعِرؼ ُب وجوىهم نضرةَ نضرةُ  ]تُػْعَرؼ ُب وجوىهم

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ٍب السوسي أدغم )تَػْعِرُؼ ُب ( 
 (نضرةُ ورفع ))تُػْعرُؼ( مع الصلة بضم التاء وفتح الراءقرأ ٍب أبو جعفر 
 وبسكوف ميم اعبمع (نضرةُ ورفع ))تُػْعرُؼ( بضم التاء وفتح الراءقرأ  ٍب يعقوب

 (ٕ٘)َمْخُتوـٍ ُيْسَقْوَف ِمْن رَِحيٍق 
 قالوف

 (ـَبُْتوـٍ ِخَتاُموُ )وإذا وصلت باَلية بعدىا قرأ أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء 
 (َٕٙذِلَك فَػْلَيتَػَناَفِس اْلُمتَػَناِفُسوَف )ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي 

 و : الباقوف[امُ : الكسائي [ ] ِختَ  وُ ] َخاسبَُ 
 ٍب ألف بعدىا )ِخَتامو ( التاء فتحو كسر اػباء قرأ بقالوف 

 (ِمْسٌك َوُب )وبال غنة ُب  ٍب ألف بعدىا )ِخَتامو ( التاء فتحو قرأ بكسر اػباء ٍب خلف 
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 ٍب الكسائي قرأ خباء مفتوحة بعدىا ألف )َخاسبو(
 (َٕٚوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم )

 قالوف
ًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَّبُوَف )  (َٕٛعيػْ

 قالوف 
 ٍب السوسي أدغم الباء بالباء ُب )يشرب ّٔا( 

ًنا َيْشَرُب(  ٍب خلف بال غنة )َعيػْ
 (ِٜٕإفَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َيْضَحُكوَف )

 ورش على توسط وطوؿ البدؿ )َآَمُنوا( ثمقالوف 
 (ٖٓيَػتَػَغاَمُزوَف ) مْ َوِإَذا َمرُّوا ِبهِ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف 
 (َٖٔأْهِلِهُم انْػَقَلُبوا َفِكِهيَن ) ~ِإَلى آَوِإَذا انْػَقَلُبو 

 ] أىلِهِم انقلبوا : أبو عمرو ويعقوب[ ] أىليُهُم انقلبوا : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]أىليِهُم انقلبوا : الباقوف[
  : الباقوف[]فكهٌن : حفص وأبو جعفر [ ] فاكهٌن

وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن )فػػاكهٌن( وأثبػػت ألفػػا بعػػد الفاء(  ِهػػمُ وقػػرأ بكسػػر اؽبػػاء وضػػم اؼبػػيم )أىلِ قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل 
 ويعقوب 

 وقرأ حبذؼ اْللف بعد الفاء )فكهٌن( (  ِهمُ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )أىلِ ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل 
 وقرأ بإثبات الف بعد الفاء )فاكهٌن( صل وكسر اؽباء واؼبيم )أَْىِلِهِم(على قصر اؼبنف أبو عمروٍب 

وانػدرج معػو  (وقػرأ بإثبػات الػف بعػد الفػاء )فػاكهٌن ( ِهػمُ وقرأ بكسر اؽباء وضػم اؼبػيم )أىلِ ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ابن عامر وشعبة

 ٍب حفص على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذؼ اْللف بعد الفاء )فكهٌن( 
 دوري على توسط اؼبنفصل و كسر اؽباء واؼبيم )أَْىِلِهِم( وقرأ بإثبات ألف بعد الفاء )فاكهٌن( ٍب 

وانػدرج معػو خلػف وقػرأ بإثبػات ألػف بعػد الفػاء )فػاكهٌن(  ل وضػم اؽبػاء واؼبػيم )أَْىِلُهػُم(ٍب الكسائي علػى توسػط اؼبنفصػ
 العاشر

 وقرأ بإثبات ألف بعد الفاء )فاكهٌن( (  ِهمُ ىلِ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )أٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وضم اؽباء واؼبيم )أَْىِلُهُم( وقرأ بإثبات ألف بعد الفاء )فاكهٌن(

 (َٕٖلَضالُّوَف ) ِإفَّ َهُؤَّلِ  آقَاُلو  مْ َوِإَذا رََأْوهُ 
  أبو عمرو ويعقوبواندرج معو قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 
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 وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػػن عػػامر وعاصػػمٍب قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وسػػكوف مػػيم اعبمػػع  وتوسػػط اؼبتصػػل 
 والكسائي وخلف العاشر

 واندرج معو ضبزةميم اعبمع  ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وسكوف
 بو جعفرواندرج معو ابن كثًن وأٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

 (َٖٖحاِفِظيَن ) مْ ُأْرِسُلوا َعَلْيهِ  آَومَ 
 واندرج معو أبو عمرو قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
  ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم(
والكسػػائي وخلػػف  وانػػدرج معػػو دوري أيب عمػػرو وابػن عػػامر وعاصػػمٍب قػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وسػػكوف مػيم اعبمػػع 

 العاشر
 ٍب قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم(

 (ٖٗاِر َيْضَحُكوَف )فَاْليَػْوـَ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ 
 قالوف 
 على قصر البدؿ )آمنوا( وقلل )الكفار( ٍب ورش 

 واندرج معو دوري الكسائي أماؿ )الكفار(  أبو عمروٍب 
 ٍب ورش وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ )َآَمُنوا(

َرَ َعَلى   (ٖ٘يَػْنظُُروَف )ِئِك آاِْ
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 ( ِئكِ آاْْلَرَ نقل ُب )وبالعلى طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 ( ِئكِ آاْْلَرَ ُب ) بالسكتو على طوؿ اؼبتصل  ضبزةٍب 
 (ِئكِ آاْْلَرَ ُب )على التحقيق و  على طوؿ اؼبتصلٍب خالد 

 ( َٖٙهْل ثُػوَّْب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَػْفَعُلوَف )
 ىشاـ أدغم َلـ ىل ُب الثاء )َىْل ثُػوَّْب( واندرج معو ضبزة والكسائي ثمقالوف 

  
 سورة اَنشقاؽ 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
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 (ُٔء اْنَشقَّْت )آِإَذا السَّمَ 
 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبتصل على توسط اؼبتصل قالوف 

 (َٕوَأِذَنْت ِلَربػَّْها َوُحقَّْت )
 قالوف 

َْرُض ُمدَّْت )  (َٖوِإَذا اِْ
 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب ُب )اََلرض( قالوف ٍب ورش بالنقل 

 (َٗوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت )
 قالوف 

 (َ٘وَأِذَنْت ِلَربػَّْها َوُحقَّْت )
 قالوف

ْنَساُف ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَّْك َكْدًحا َفُمًَلِقيِه ) آيَ   (ٙأَيػَُّها اَِْ
 قوبواندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب السوسي باإلدغاـ الكاؼ بالكاؼ ُب )ِإنََّك َكاِدٌح(و)َربَّْك َكْدًحا( 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ىَل(اِ  فِ  نساف( وُب )َكاِدحُ على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ُب )اَلِ  ٍب ورش
 بالسكت على )اإلنساف( و  على طوؿ اؼبنفصلٍب ضبزة 

 ٍب خلف بالسكت على )اإلنساف( وعلى الساكن اؼبفصوؿ )َكاِدٌح ِإىَل( 
 ٍب خالد على طوؿ اؼبنفصل والتحقيق ُب )اإلنساف( وُب الساكن الفصوؿ )َكاِدٌح ِإىَل(

 (ٚفََأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه )
 قالوف 
 ( البدؿ ُب )أُوٌبَ(ٖمع ) وٌبَ(اُ  )َمنُ بالنقل ُب ٍب ورش 

 ٍب خلف بالسكت ُب الساكن اؼبفصوؿ )َمْن أُوٌبَ(
َُ ِحَسابًا َيِسيًرا )  (َٛفَسْوَؼ ُيَحاَس

 ورش برتقيق الراء )َيِسًنًا(  ثمقالوف 
 ٍب خلف بال غنة )ِحَسابًا َيِسًنًا(

َُ ِإَلى َقِل  (َٜأْهِلِه َمْسُرورًا ) ~َويَػنػْ
 واندرج معو ضبزة قالوف على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصلقالوف على قصر اؼبنفصل ٍب 

 (َٓٔء َظْهرِِ  )آَوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه َورَ 
 على توسط اؼبتصلقالوف 
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 ( البدؿ ُب )أُوٌبَ(ٖمع ) وٌبَ(اُ  )َمنُ على طوؿ اؼبتصل وبالنقل ُب ٍب ورش 
 صوؿ )َمْن أُوٌبَ(بالسكت ُب الساكن اؼبفعلى طوؿ اؼبتصل و ٍب خلف 

 (َٔٔفَسْوَؼ َيْدُعو ثُػُبورًا )
 قالوف  

 (َٕٔوَيْصَلى َسِعيًرا )
 ]وُيَصلَّى : نافع وابن كثًن وابن عامر والكسائي وغلظ ورش الالـ مع الفتح ورققها مع التقليل[ ]وَيْصَلى : الباقوف[

 و ابن كثًن وابن عامر واندرج مع)َوُيْصَلى( بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ قرأ قالوف 
 وتغليظ الالـ وترقيق راء )سعًنا( على الفتح )َوُيْصَلى( بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ قرأ ٍب ورش 
 وترقيق الالـ وترقيق الراء ُب )سعًنا( على التقليل )َوُيْصَلى( بضم الياء وفتح الصاد وشدد الالـ قرأ ٍب ورش 

  وأماؽبا )َوُيْصَلى( لصاد وشدد الالـ بضم الياء وفتح اقرأ ٍب الكسائي 
  ويعقوبوأبو جعفر عاصم واندرج معو َ)َيْصَلى( وزبفيف الالـ بفتح الياء وسكوف الصاد  أبو عمروٍب 

 أماؿ َ)َيْصَلى( واندرج معو خلف العاشر و َ)َيْصَلى( وزبفيف الالـ بفتح الياء وسكوف الصاد ٍب ضبزة 
 (ْٖٔسُرورًا )مَ  ~ِإنَُّه َكاَف ِفي َأْهِلهِ 

  واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصلاؼبنفصل توسط ٍب قالوف على على قصر اؼبنفصل قالوف 
 (ٗٔ)َلْن َيُحوَر ِإنَُّه َظنَّ َأْف 

 (َلْن وَبُورَ )ُب قالوف ٍب خلف بال غنة 
 (ِ٘ٔإفَّ رَبَُّه َكاَف ِبِه َبِصيًرا ) ~بَػَلى
 اؼبنفصلتوسط لى على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف ع قالوف
 على فتح )بلى(و ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء ُب )َبِصًنًا( ٍب 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء ُب )َبِصًنًا( على التقليل ُب )بلى(ٍب 

  )بلى( أماؿو على طوؿ اؼبنفصل ٍب ضبزة 
 واندرج معو خلف العاشر )بلى( أماؿاؼبنفصل و توسط على ٍب الكسائي 

 ( ُٙٔأْقِسُم بِالشََّفِق ) َفآَل 
 على قصر اؼبنفصلقالوف 

 أدغم اؼبيم بالباء )أقسم بالشفق( و على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 (َٚٔواللَّْيِل َوَما َوَسَق )

 قالوف 
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 (َٛٔواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق )
 قالوف 

 (ٜٔرَْكُبنَّ طَبَػًقا َعْن طََبٍق )لَتػَ 
ِّ : الباقوف[  ] لرتَكََبّ : ابن كثًن وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] لرتَكَُبّ

 واندرج معو ورش وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب قالوف بضم الباء )لرتَكَُبّ (
 والكسائي وخلف العاشرواندرج معو ضبزة  ٍب ابن كثًن قرأ بفتح الباء )لَتَػرَْكََبَّ(

 (ََٕٓل يُػْؤِمُنوَف ) مْ َفَما َلهُ 
 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو اعبميع إَل قالوف 
 واندرج معو السوسي )يومنوف( أبدؿ اؽبمزة واوا ٍب ورش 

 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة 
 )يومنوف(أبدؿ اؽبمزة واوا  ٍب أبو جعفر بالصلة و

 (ِٕٔهُم اْلُقْرَآُف ََل َيْسُجُدوَف )َوِإَذا ُقِرَئ َعَليْ 
ُهُم اْلُقػػػْرَآُف : ضبػػزة والكسػػػائي ويعقػػػوب وخلػػف العاشػػػر[]  : ابػػػن كثػػػًن[]َعلَػػػْيِهُم اْلُقػػرَافُ  ]َعلَػػْيِهِم اْلُقػػػْرَآُف : أبػػو عمػػػرو[]َعَليػْ

 اكنة وقفا ، ووقف ضبزة كأيب جعفر[: الباقوف[] ُقرَِي : أبو جعفر ابدؿ اؽبمزة ياء مفتوحة وصال ، وياء سَعَلْيِهُم اْلُقْرَآفُ 
 ( اْلُقْرَآفُ َعَلْيِهُم قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب )قالوف 

 َعَلْيِهمُ وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب )( َعَلْيِهُم اْلُقرَافُ )حذؼ اؽبمزة و ٍب ابن كثًن ونقل حركتها إىل ما قبلها 
ِِ القر  ِِ  آف( ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )عليِهِم

)عليُهم( واندرج معو الكسائي وصال وخلف العاشر  بضم اؽباءٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء واؼبيم )عليُهُم القرآف( وقفا ووصال 
 وصال ويعقوب وقفا ووصال 

 ضبزة كأيب جعفرعليها صال وساكنة وقفا )ُقرِيَّ ( ووقف ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء مفتوحة و 
بُوَف )َبِل الَِّذيَن َكَفرُ   (ٕٕوا ُيَكذّْ

 قالوف 
 (َٖٕواللَُّه َأْعَلُم ِبَما يُوُعوَف )

 قالوف ٍب السوسي أدغم )أَْعَلُم دبَا(
 (ٕٗ)ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  مْ فَػَبشّْْرهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ضبزة بوجو (لِيمٍ اَ  فَ  ِبَعَذابِ ُب )ٍب ورش بالنقل 
  (لِيمٍ ِبَعَذاٍب أَ ُب )ٍب خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثًن أبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
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ُر  مْ َلهُ ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت   ( َٕ٘مْمُنوٍف )َأْجٌر َغيػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )على قصرىا ٍب قالوف بالصلة 
 (َأْجٌر َغيػْرُ )وباإلخفاء للتنوين عند الغٌن  (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )بالصلة على قصرىا ٍب أبو جعفر 

 (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على التوسط 
 (َأْجرٌ  مْ ؽبَُ ُب ) ٍب خلف بالسكت

ُر(ٍٖب ورش مع )  ( البدؿ ُب )َآَمُنوا( وطوؿ الصلة ُب) ؽَبُْم َأْجٌر( وترقيق الراء ُب )َغيػْ
  

 سورة البروج 
 الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن 

 (ِٔء َذاِت اْلبُػُروِج )آَوالسَّمَ 
  على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة ٍب ورشعلى توسط اؼبتصل قالوف 

 (َٕواْليَػْوـِ اْلَمْوُعوِد )
 قالوف

 (ٖ)َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد  
 (َوَشاِىٍد َوَمْشُهودٍ )قالوف ٍب خلف بال غنة 

 (ٗ)اْْلُْخُدوِد قُِتَل َأْصَحاُب 
 (اْْلُْخُدودِ ُب ) بالسكتوقف  ضبزةٍب واندرج معو ضبزة بوجو ( ْخُدودِ اَْلُ ُب )بالنقل ورش قالوف ٍب 

 (٘النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد )
 قالوف 

 ٍب ورش قلل )النار( 
 دوري الكسائياندرج معو ٍب أبو عمرو أماؿ )النار( و 

َها قُػُعوٌد ) مْ ِإْذ ىُ   ( َٙعَليػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (َٚعَلى َما يَػْفَعُلوَف بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد ) مْ َوهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو السوسي )باؼبومنٌن( بإبداؿ اؽبمزة واوا قرأ ٍب ورش 

 واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة 
 )باؼبومنٌن(اوا بإبداؿ اؽبمزة و قرأ ٍب أبو جعفر بالصلة و 
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هُ َوَما نَػَقُموا   (ٛبِاللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِميِد )َأْف يُػْؤِمُنوا  ِإّلَّ  مْ ِمنػْ
 عمرو ويعقوب دوري أيبواندرج معو بسكوف ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل قالوف 

 (ِمُنواوْ َأْف يػُ )وابدؿ اؽبمزة واوا على قصر اؼبنفصل  ٍب السوسي
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرل اؼبنفصتوسط ٍب قالوف على 

  (َأْف يُػْؤِمُنواُب )غنة  بال( و ِإآلَّ  مْ ِمنػْهُ )على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ٍب خلف 
  (َأْف يُػْؤِمُنواُب )غنة ب( و ِإآلَّ  مْ ِمنػْهُ )على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ٍب خالد 

 واندرج معو ابن كثًن ( ِإآلَّ  مْ ِمنػْهُ )ُب ر ٍب قالوف بالصلة على القص
  (ِمُنواوْ َأْف يػُ )وابدؿ اؽبمزة واوا ( ِإآلَّ  مْ ِمنػْهُ )ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة على قصرىا ُب 

 ( ِإآلَّ  مْ ِمنػْهُ )اؼبنفصل وتوسط الصلة ُب توسط على  قالوفٍب 
 (ِمُنواوْ َأْف يػُ )وابدؿ اؽبمزة واوا ( آلَّ إِ  مْ ِمنػْهُ )على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة ُب  ٍب ورش

  (َأْف يُػْؤِمُنواُب )غنة  بال( و ِإآلَّ  مْ ِمنػْهُ )على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق ُب ٍب خلف بالسكت 
َْرِض   الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواِْ

 رض(ُب )اْل بالسكت ضبزةٍب بالنقل ُب )اََلرض( واندرج معو ضبزة بوجو قالوف ٍب ورش 
 (َٜواللَُّه َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 ٍب ورش على توسط وطوؿ اللٌن )شيء( 

 بالسكت على)شيء( ضبزةٍب 
 (َٓٔحرِيِق )َعَذاُب الْ ْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلهُ  مْ َلْم يَػُتوبُوا فَػَلهُ َواْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ ِإفَّ الَِّذيَن فَػتَػُنوا اْلُمْؤِمِنيَن 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًنبالصلة  قالوفٍب 

 وأبدؿ اؽبمزة ُب )اؼبومنٌن واؼبومنات(ٍب ورش 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة ُب )اؼبومنٌن واؼبومنات(

 (ٍُبَّ َواْلُمْؤِمَناِت )وأدغم التاء بالثاء  أبدؿ اؽبمزة ُب )اؼبومنٌن واؼبومنات( ٍب السوسي
َنْػَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيُر ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلهُ  ِْ  (َٔٔجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا

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

 نْػَهاُر( على قصر البدؿ )آمنوا( وبالنقل ُب )اَلَ ٍب ورش 
 ُب )اْلَنْػَهاُر( ٍب ضبزة بالسكت

 وبالنقل ُب )اَلَنْػَهاُر(  ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(
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 (ِٕٔإفَّ َبْيَش رَبَّْك َلَشِديٌد )
 قالوف

 ( ِٖٔإنَُّه ُهَو يُػْبِدُئ َويُِعيُد )
 قالوف ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ِإنَُّو ُىَو(

 (ٗٔ)ُدوُد اْلوَ َوُهَو اْلَغُفوُر 
 [ ] وُىو : الباقوف[وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ] وْىو : قالوف

 أبو عمرو والكسائي وأبو جعفرواندرج معو )وْىو( بسكوف اؽباء قالوف قرأ 
 واندرج معو الباقوف ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(

 ُذو( اْلَوُدودُ )وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الداؿ بالذاؿ 
 (٘ٔو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد )ذُ 

 ]آّيِد : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] آّيُد : الباقوف[
 أو وصالقالوف ووقف بالرـو بالضم 

 ٍب ضبزة قرأ وصال بالكسر وكذا بالرـو بالكسرة )آّيِد ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (ٙٔفَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد )

 قالوف 
 (َٚٔحِديُث اْلُجُنوِد )َهْل أَتَاَؾ 
 قالوف 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر)أتاؾ( أماؿ و (َىْل أَتَاؾَ ُب )على التحقيق ٍب ضبزة 
 )أتاؾ( ُب على الفتح و (تَاؾَ اَ  َىلَ ُب )بالنقل ٍب ورش 

 )أتاؾ(ُب  على التقليلو (تَاؾَ اَ  َىلَ ُب )ورش بالنقل ٍب 
 )أتاؾ(  ُب  اإلمالة مع (َىْل أَتَاؾَ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 (ِٛٔفْرَعْوَف َوثَُموَد )
 قالوف

( ٍَ  (َٜٔبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي َتْكِذي
 قالوف

ٌَ ) مْ َواللَُّه ِمْن َورَائِهِ   ( ُٕٓمِحي
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
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 (َٕٔبْل ُهَو قُػْرَآٌف َمِجيٌد )
 كثًن [ ] قرآف : الباقوف [] قراف : ابن  

 (افٌ رَ )قػُ نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وأسقطها قالوف ٍب ابن كثًن 
 (ِٕٕفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ )

 ] ؿبفوٌظ : بالرفع : نافع [ ] ؿبفوٍظ : باػبفض : الباقوف[
  واندرج معو ورشقالوف بالرفع وصال وبالسكوف وبالرـو للضمة وقفا 

 واندرج معو الباقوف ال وبالرـو للكسرة وقفاٍب ابن كثًن باػبفض وص
  

 سورة اليارؽ 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ِٔء َواليَّاِرِؽ )آَوالسَّمَ 
 على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزةورش  ثم قالوف على توسط اؼبتصل

 (َٕأْدرَاَؾ َما اليَّاِرُؽ ) آَومَ 
 كثًن وأبو جعفر ويعقوب  ابنواندرج معو  على قصر اؼبنفصلقالوف 
 أماؿ )أدراؾ( و على قصر اؼبنفصل  أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وحفص ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
 شعبة والكسائي وخلف العاشر ابن ذكواف بوجو اإلمالة و ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واإلمالة ُب )أدراؾ( واندرج معو 

 ل ُب )أدراؾ( وعلى طوؿ اؼبنفصل ٍب ورش بالتقلي
 اإلمالة ُب )أدراؾ( وعلى طوؿ اؼبنفصلبٍب ضبزة 

( َُ  (ٖالنَّْجُم الثَّاِق
 قالوف

َها َحاِفٌظ )  (ِٗإْف ُكلُّ نَػْفٍس َلمَّا َعَليػْ
 َلدفوه صىل إالشاطبية ُب سورة ىود : وخف )وإف كالِّ ( 

 اعتالفص نامل كوفيها وُب ياسٌن والطارؽ العلى       يشدد )ؼبّا(  
 سن خبلفو لوُب زخرؼ ُب نص 

ا : الباقوف[ 
َ
 ] وإف كل نفس َلمَّا : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] إْف كل نفس ؼب

ا(  الالـتخفيف قالوف قرأ ب
َ
 وخلف العاشرويعقوب واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو والكسائي )ؼب

 معو عاصم وضبزة وأبو جعفر ٍب ابن عامر قرأ )ؼبّا( بالتشديد واندرج
ْنَساُف ِممَّ ُخِلَق )  (٘فَػْليَػْنظُِر اَِْ
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 ُب )اإلنساف(بالسكت  ضبزةٍب بالنقل ُب (اَِلنساف( قالوف ٍب ورش 
 (ٍٙء َداِفٍق )آُخِلَق ِمْن مَ 

 واندرج معو ضبزةقالوف على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
َِ َوال َِ )آتػَّرَ َيْخُرُج ِمْن بَػْيِن الصُّْل  (ِٚئ

 على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل قالوف 
 ِئِب( بالتسهيل مع اؼبد والقصرآٍب ضبزة وقف على )َوالتػَّرَ 
 (ِٛإنَُّه َعَلى رَْجِعِه َلَقاِدٌر )

 وصالورش رقق راء )لقادر(  ثم قالوف
َلى السَّرَ   (ٜئُِر )آيَػْوـَ تُػبػْ

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 وصال ؿ اؼبتصل ورقق راء )السرائر( ٍب ورش على طو 

 ٍب ضبزة وقف على ) السَّرَائُِر( بالتسهيل مع اؼبد والقصر
ٍة َوََل َفَما َلُه ِمْن   ( ٓٔنَاِصٍر )قُػوَّ

 (قُػوٍَّة َوََل ) خلف بال غنة ثمقالوف 
 (ِٔٔء َذاِت الرَّْجِع )آَوالسَّمَ 

 معو ضبزةواندرج  ورش على طوؿ اؼبتصل ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
َْرِض َذاِت الصَّْدِع )  (َٕٔواِْ

 قالوف 
 بالنقل ُب )اََلرض( ٍب ورش 

 ُب )اْلرض( بالسكت ضبزةٍب 
 (ِٖٔإنَُّه َلَقْوٌؿ َفْصٌل )

 قالوف
 (َٗٔوَما ُهَو بِاْلَهْزِؿ )

 قالوف
 (َ٘ٔيِكيُدوَف َكْيًدا ) مْ ِإنػَّهُ 

 ن كثًن وأبو جعفرواندرج معو ابقالوف بالصلة  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 (َٙٔوَأِكيُد َكْيًدا )

 قالوف
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 ( ُٚٔرَوْيًدا ) مْ َفَمهِّْل اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش قلل )اْلَكاِفرِيَن( 

 يسأماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي ورو  أبو عمروٍب 
  

 سورة اِعلى 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َْعَلى َسبِّْح اْسَم رَبَّْك   (ٔ)اِْ
 ُب )اْلعلى(ٍب البصري بالتحقيق والتقليل على( ُب )اَلَ قالوف ٍب ورش بالتقليل مع النقل 

 النقل والسكت وقف عليها بو  ُب )اْلعلى(ٍب ضبزة باإلمالة 
 والتحقيق واندرج معو خلف العاشر  اْلعلى(ُب )ٍب الكسائي باإلمالة 
 (ٕالَِّذي َخَلَق َفَسوَّى )

 ورش بالتقليل ُب )فسوى( واندرج معو أبو عمرو ثم قالوف 
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )فسوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 (َٖوالَِّذي َقدََّر فَػَهَدى )
 ] َقَدَر : الكسائي [ ] َقدَّر : الباقوف[ 

 ف ٍب ورش قلل )فهدى( واندرج معو أبو عمرو  قالو 
 ٍب ضبزة أماؿ )فهدى( واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب الكسائي قرأ بتخفيف الداؿ )َقَدَر( وأماؿ )فهدى(
 (َٗأْخَرَج اْلَمْرَعى ) ~َوالَِّذي

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل 
 وقلل )اؼبرعى( بالتقليل ٍب البصري على قصر اؼبنفصل و 

 ابن عامر وعاصم واندرج معو ٍب قالوف بتوسط اؼبنفصل 
 وقلل )اؼبرعى( ٍب دوري بتوسط اؼبنفصل 

 واندرج معو خلف العاشر )اؼبرعى( ٍب الكسائي بتوسط اؼبنفصل وأماؿ 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل )اؼبرعى(

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل و أماؿ )اؼبرعى( 
 (ً٘ء َأْحَوى )آَعَلُه ُغثَ َفجَ 
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 على توسط اؼبتصل قالوف 
 ُب )أحوى( بالتقليل على توسط اؼبتصل ٍب البصري 
 واندرج معو خلف العاشر ُب )أحوى( أماؿ على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 
 ْحَوى(اَ  فَ  ءَ آعلى )ُغثَ وبالنقل بالتقليل ُب )أحوى( على طوؿ اؼبتصل و ٍب ورش 
 بالنقل والتحقيق وأماؿ ُب )أحوى( ًء َأْحَوى( آعلى )ُغثَ وقف تصل و على طوؿ اؼبٍب ضبزة 

 مع اإلمالة ُب )أحوى(ًء َأْحَوى( آعلى )ُغثَ خلف بالسكت ٍب 
 (َٙسنُػْقرُِئَك َفًَل تَػْنَسى )

 قالوف 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )تنسى( واندرج معو أبو عمرو  
 ف العاشر ووقف على )سنقرئك( بالتسهيل واإلبداؿٍب ضبزة باإلمالة ُب )تنسى( واندرج معو الكسائي وخل

 (َٚء اللَُّه ِإنَُّه يَػْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى )آِإَلَّ َما شَ 
 على توسط اؼبتصلقالوف 

 وقلل )ىبفى( على توسط اؼبتصل ٍب أبو عمرو 
 بالتقليل )ىبفى(و ء( آطوؿ اؼبتصل )شعلى ٍب ورش 

 ء(آؿ )شأماو على توسط اؼبتصل ٍب ابن ذكواف 
 ء( على توسط اؼبتصل وأماؿ )ىبفى(آٍب خلف العاشر أماؿ )ش

 ء( على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )ىبفى(آٍب ضبزة أماؿ )ش
 (َٛونُػَيسُّْرَؾ ِلْلُيْسَرى )

 [] للُيُسرى : أبو جعفر [ ] للُيْسرى : الباقوف
 قالوف بسكوف السٌن )للُيْسرى( 

 زة والكسائي وخلف العاشر ٍب أبو عمرو أماؿ )للُيْسرى ( واندرج معو ضب
 ٍب أبو جعفر قرأ بضم السٌن )للُيُسرى( 

 ٍب ورش رقق راء )ونُيِسُرؾ ( وقلل )للُيْسرى(
 (َٜفذَكّْْر ِإْف نَػَفَعِت الذّْْكَرى )

 قالوف 
 ضبزة والكسائي وخلف العاشر بصري أماؿ )الذكرى( واندرج معو  ٍب

 ذكرى()الْف( وقلل اِ ٍب ورش بالنقل ُب )َفذَكِّْر 
ْر إْف( وأماؿ   )الذكرى(ٍب خلف بالسكت ُب )َفذَكّْ

 (َٓٔسَيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى )
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 قالوف 
 ٍب ورش قلل )ىبشى( واندرج معو أبو عمرو 

 الكسائي وخلف العاشر خالد و ٍب خالد أماؿ )ىبشى( واندرج معو 
 ٍب خلف بال غنة )من ىبشى( وأماؿ )ىبشى( 

َْشَقى   (ٔٔ)َويَػَتَجنَّبُػَها اِْ
 قالوف 

 شقى( ٍب ورش بالنقل والتقليل ُب )اَلَ 
 ٍ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

 (ٕٔالَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكبػَْرى )
 بو عمرو أماؿ ُب )الكِبى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشرأ ثم الوف ٍب ورش بالتقليل ُب )الكِبى(ق

 (ٖٔثُمَّ ََل يَُموُت ِفيَها َوََل َيْحَيا )
 قالوف ٍب ورش قلل )وبيا( واندرج معو أبو عمرو 

 ٍب ضبزة أماؿ )وبيا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 (ٗٔتَػزَكَّى ) َقْد َأفْػَلَح َمنْ 

 قالوف 
 ٍب البصري قلل )تزكى( 

 ٍب ضبزة على التحقيق ُب )قْد أفلح( وأماؿ )تزكى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 فلح( وقلل )تزكى(اَ ٍب ورش بالنقل ُب )قَد 

 ٍب خلف بالسكت ُب )قْد أفلح( 
 (َ٘ٔوذََكَر اْسَم رَبِّْه َفَصلَّى )

 قالوف 
 واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش قلل )فصلى( 

 ٍب ضبزة أماؿ )فصلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
نْػَيا )َبْل تُػْؤثُِروَف   (ٙٔاْلَحَياَة الدُّ

]يػػؤثروف :أبػػو عمػػرو وَل ىبفػػى اإلبػػداؿ للسوسػػي[ ]تػػؤثروف :البػػاقوف واإلبػػداؿ لػػورش وأيب جعفػػر ووقفػػا غبمػػزة ظػػاىر[ ] 
 [يوالكسائ بتُّؤثروف : أدغم ىشاـ وضبزة

 واندرج معو ابن كثًن وابن ذكواف وعاصم ويعقوبقالوف 
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 وأماؿ )الدنيا(  (َبْل تُػْؤثُِروفَ )ُب ٍب خلف العاشر باإلظهار 
 وفتح )الدنيا( واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توثروف( ٍب ورش 
 بالتقليل ُب )الدنيا( و قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توثروف( ٍب ورش 
 ي قرأ بياء الغيبة )يؤثروف( وقلل )الدنيا( ٍب دور 

 ٍ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
ٌر َوأَبْػَقى )َواّْلَِخرَ   (ُٚٔة َخيػْ
 واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبقالوف 

 )وأبقى(ٍب البصري قلل 
 التسهيل )وأبقى(و )وأبقى( ُب بالتحقيق بالتحقيق ُب )اآلخرة( وأماؿ )وأبقى( ووقف ٍب خالد 

 شرٍب الكسائي بالتحقيق ُب )اآلخرة( وأماؿ )وأبقى( واندرج معو خلف العا
 وترقيق راء )اآلخرة( و)خًن( وقلل )وأبقى(( البدؿ )َواآْلَِخَرُة( ٍٖب ورش ورقق راء )خًن( مع )

 التسهيل )وأبقى(و )وأبقى( ُب بالتحقيق وأماؿ )وأبقى( ووقف   )خًن َو(ُبوبال غنة ُب )واآلخرة( ٍب خلف بالسكت 
 التسهيل )وأبقى(و )وأبقى( ُب بالتحقيق ( ووقف وأماؿ )وأبقى  )خًن َو(ُب وبغنةُب )واآلخرة( ٍب خالد بالسكت 

ُوَلى )  (ِٛٔإفَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اِْ
 قالوف 
 ( البدؿ ٖمع )بالنقل ُب )اََلوىل( والتقليل ٍب ورش 

 )اْلوىل( ُب ٍب بصري بالتقليل 
  مع اإلمالة فيو )اْلوىل(ٍب ضبزة وقف بالنقل والسكت على 

 ندرج معو خلف العاشروا )اْلوىل(أماؿ ٍب الكسائي 
 ( ُٜٔصُحِف ِإبْػَراِهيَم َوُموَسى )

 اندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 قلل )موسى( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش 
 أماؿ )موسى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة

  
 سورة الغاشية 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ِٔة )َهْل أَتَاَؾ َحِديُث اْلَغاِشيَ 
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 قالوف 
 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )أتاؾ( و  )َىْل أَتَاَؾ(بالتحقيق ُب  ضبزةٍب 

 ٍب الكسائي أماؿ )أتاؾ( و)الغاشية( وقفا 
 )أتاؾ( ٍب على التقليل ُب)أتاؾ( تاؾ( على فتح اَ ٍب ورش بالنقل ُب )ىَل 
 أماؿ )أتاؾ(و  )َىْل أَتَاَؾ(ٍب خلف بالسكت ُب 

 (َٕخاِشَعٌة ) ُوُجوٌ  يَػْوَمِئذٍ 
 قالوف 

 وقفا خبلف عنوٍب الكسائي أماؿ )خاشعة( 
 ٍب أبو جعفر أخفى التنوين عند اػباء )يَػْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة( 
 ٍب خلف أدغم بال غنة التنوين عند الياء )ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ(

 (َٖعاِمَلٌة نَاِصَبٌة )
 وقفاقالوف ٍب الكسائي أماؿ )ناصبة( 

 (ِٗمَيًة )َتْصَلى نَارًا َحا
 ] ُتْصلى : أبو عمرو وشعبة ويعقوب [ ] َتْصلى : الباقوف [ 

 قالوف 
 الوجو الثاينورش قلل )َتصلى( ثم 
 واندرج معو خلف العاشرضبزة أماؿ )َتْصلى(   ثم
 )حامية( ووقفا الكسائي أماؿ )َتصلى(  ثم
 )ُتصلى( واندرج معو شعبة ويعقوببضم التاء البصري قرأ  ثم

 (٘)َعْيٍن َآنَِيٍة ْن ُتْسَقى مِ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن ذكواف وعاصم وابو جعفر ويعقوبقالوف 

 ٍب ىشاـ أماؿ اؽبمزة واْللف من )ءانية( 
)آنية( وطوؽبا ُب توسط ُب )تسقى( ال( حركات ومع التقليل ٙ( أوجو : فتح ُتسقى مع قصر )أنية( ومدىا )ٍٗب ورش )
 (َآنَِيةٍ  فَ  َعٌْنِ )وبالنقل ُب 

 واندرج معو خلف العاشر بوجو التحقيقالنقل والتحقيق ب (َعٌْنٍ َآنَِيةٍ )ووقف على ٍب ضبزة أماؿ )ُتسقى( 
 َيٍة( ٍب خلف بالسكت ُب )َعٌْنٍ َآنِ 
 أماؿ الياء واؽباء وقفا)ءانية( و  ٍب الكسائي أماؿ )ُتسقى(

ـٌ ِإَلَّ  مْ لَْيَس َلهُ   (ِٙمْن َضرِيٍع )َطَعا
 سكوف ميم اعبمع بقالوف 
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 (َلَّ اِ  فِ  َطَعاـُ )ُب بالنقل ٍب ورش 
ـٌ ِإَلَّ )ُب  ٍب خلف بالسكت  (َطَعا
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 (ََٚل ُيْسِمُن َوََل يُػْغِني ِمْن ُجوٍع )
 قالوف

 (ُٛوُجوٌ  يَػْوَمِئٍذ نَاِعَمٌة )
 قالوف 

 وقفاٍب الكسائي أماؿ )ناعمة( 
 بال غنة ُب التنزين مع الياء )ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ( ٍب خلف

 (ِٜلَسْعِيَها رَاِضَيٌة )
  وقفا الكسائي أماؿ )راضية( ثمقالوف 

 (ِٓٔفي َجنٍَّة َعالَِيٍة )
 وقفاالكسائي أماؿ )عالية(  ثمقالوف 

 (ََٔٔل َتْسَمُع ِفيَها ََلِغَيًة )
 كثًن وأبو عمرو ورويس [ ] َل َتسمع فيها : الباقوف[] َل ُتسمع فيها : نافع [ ] َل ُيسمع فيها : ابن  

 قالوف قرأ بضم التاء اؼبضمومة )ُتْسَمُع( واندرج معو ورش 
 ٍب ابن كثًن قرأ بياء الغيبة اؼبضمومة )ُيْسَمُع ( واندرج معو أبو عمرو ورويس  
 فتوحة )َل َتسمع( وأماؿ )َلغية( ٍب ىشاـ قرأ بتاء اػبطاب اؼبفتوحة )َل َتسمع( ٍب الكسائي قرأ بتاء اػبطاب اؼب

 (ِٕٔفيَها َعْيٌن َجارِيٌَة )
 وقفاقالوف ٍب الكسائي أماؿ )جارية( 

 (ِٖٔفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة )
 قالوف 

 وقفا خبلف عنوٍب الكسائي أماؿ )مرفوعة( 
 (َٗٔوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة )

 قالوف 
 وقفا خبلف عنوٍب الكسائي أماؿ )موضوعة( 

 (ِ٘ٔرُؽ َمْصُفوَفٌة )َونََما
 قالوف 

 وقفاٍب الكسائي أماؿ )مصفوفة( 
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 (َٙٔوَزرَاِبيُّ َمْبُثوثٌَة )
 قالوف 

 وقفاٍب الكسائي أماؿ )مبثوثة( 
ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت )  (َٚٔأَفًَل يَػْنظُُروَف ِإَلى اَِْ

 بالسكت ُب )اإلبل( ضبزةبل( ٍب قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اَلِ 
 (ِٛٔء َكْيَف رُِفَعْت )آَوِإَلى السَّمَ 

 على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة قالوف
 (َٜٔوِإَلى اْلِجَباِؿ َكْيَف ُنِصَبْت )

 قالوف
َْرِض  َوِإَلى   (َٕٓكْيَف ُسِيَحْت )اِْ
 قالوف 

 ( رضٍب ورش بالنقل ُب )اَلَ 
 )اْْلَْرِض(بالسكت ُب  ضبزةٍب 

 (َٕٔت ُمذَكٌّْر )أَنْ  آَفذَكّْْر ِإنَّمَ 
 على قصر اؼبنفصل قالوف 

 اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
َا(وبالتحقيق ُب )على طوؿ اؼبنفصل  ضبزةٍب  ْر ِإمبَّ  َفذَكّْ

َا( ٍب ورش بالنقل على ) ْر ِإمبَّ  وصالورقق راء )مذكر( َفذَكّْ
َا(ُب )ٍب خلف بالسكت  ْر ِإمبَّ  َفذَكّْ

 (ٕٕ)ِبُمَسْيِيٍر  مْ َلْسَت َعَلْيهِ 
] علػػيُهم : ضبػػزة ويعقػػوب [ ] علػػيِهم : البػػاقوف[ ] دبسػػيطر : ىشػػاـ [] دبصػػيطر : بإمشػػاـ الصػػاد زايػػا غبمػػزة خبلػػف عػػن 

 خالد [ ] دبصيطر : الباقوف[
 قالوف قرأ بالصاد )دبصيطر( واندرج معو الباقوف وبوجو ػبالد 

 ٍب ىشاـ بالسٌن )دبسيطر( 
 وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 

 ٍب ضبزة قرأ )عليُهم( بضم اؽباء وبإمشاـ الصاد زايا )دبصيطر( 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )عليُهم( وبالصاد )دبصيطر(

 (ِٖٕإَلَّ َمْن تَػَولَّى وََكَفَر )
 قالوف 
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 ٍب ورش بالتقليل ُب )توىل( 
 ٍب ضبزة أماؿ ُب )توىل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

بُهُ  َْكبَػَر ) فَػيُػَعذّْ  (ٕٗاللَُّه اْلَعَذاَب اِْ
 بالسكت ُب )اْلكِب(وقف  ضبزةقالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اْلكِب( واندرج معو ضبزة بوجو ٍب 

 (ِٕ٘إيَابَػُهْم ) آِإفَّ ِإلَْين
 ] إيَّأّم : أبو جعفر [ ] إيأّم : الباقوف[

 على قصر اؼبنفصلقالوف 
 يد الياء )ِإيَّابَػُهْم( قرأ بتشدعلى قصر اؼبنفصل و ٍب أبو جعفر 

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

َنا ِحَسابَػُهْم )  (ٕٙثُمَّ ِإفَّ َعَليػْ
 قالوف 

  
 سورة الفجر 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (َٔواْلَفْجِر )

 قالوف
 (َٕولََياٍؿ َعْشٍر )

 قالوف 
 (َٖوْتِر )َوالشَّْفِع َوالْ 

 : الباقوف[والَوتر] والِوتر : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]
 (والَوترقرأ بفتح الواو )قالوف 

 ٍب ضبزة قرأ بكسر الواو )واْلِوْتِر( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 (َٗواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر )

 لٌن ابن كثًن ويعقوب[ ]يسر : الباقوف[]يسري نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصال ، وُب اغبا
 قالوف 

 )يْسرِي( واندرج معو يعقوببالياء ُب اغبالٌن ابن كثًن قرأ  ثم
 (َ٘هْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر )

 السوسي أدعم الكاؼ بالقاؼ )َذِلَك َقَسٌم( ثمقالوف 
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 (ٙأََلْم تَػَر َكْيَف فَػَعَل رَبَُّك ِبَعاٍد )
 أدغم الفاء بالفاء )َكْيَف فَػَعَل( والالـ بالراء )فَػَعَل َربَُّك(قالوف ٍب السوسي 
 (ِٚإَرـَ َذاِت اْلِعَماِد )

 قالوف 
( تفخم الراء عبميع القراء ومعهم ورش   ُب )إـر

 (ٛالَِّتي َلْم ُيْخَلْق ِمثْػُلَها ِفي اْلِبًَلِد )
 قالوف 

 (َٜوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر بِاْلَواِد )
بالوادي : ورش بإثبات الياء وصال وُب اغبالٌن البزي ويعقوب وقنبل أثبتهػا وصػال واختلػف عنػو وقفػا فػروي عنػو إثباِتػا ]

 وروي عنو حذفها[ ] بالواد : الباقوف[
 قالوف 

 )بالوادي( واندرج معو يعقوب ووجو لقنبلأثبت الياء ُب اغباليت ٍب البزي 
َْوتَاِد )  (َٓٔوِفْرَعْوَف ِذي اِْ

 بالنقل ُب )اََلوتاد( واندرج معو ضبزة بوجو ورش  ثمالوف ق
 ُب )اْلوتاد(بالسكت  ضبزة وقفٍب 

 (ٔٔالَِّذيَن َطَغْوا ِفي اْلِبًَلِد )
 قالوف

 (ٕٔفََأْكثَػُروا ِفيَها اْلَفَساَد )
 قالوف

ََّ َعَلْيهِ   (ٖٔرَبَُّك َسْوَط َعَذاٍب ) مْ َفَص
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرلة بالص قالوفٍب 

 ٍب ضبزة قرأ )عيُهم( بضم اؽباء ومعو يعقوب 
 (ِٗٔإفَّ رَبََّك لَِباْلِمْرَصاِد )

 قالوف
 تفخم الراء عبميع القراء ومعهم ورش ُب )لباؼبرصاد(

ْنَساُف ِإَذا َما ابْػَتًَلُ  رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونَػعََّمُه فَػيَػُقوُؿ رَبّْ   (٘ٔي ~ َأْكَرَمِن )فََأمَّا اَِْ
 ] ريَب 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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وانػدرج معػو  درج معػو أبػو جعفػرووقػف حبػذؼ اليػاء وانػقالوف قرأ بفتح اليػاء وُب الثانيػة أثبػت اليػاء وصػال )ريَب أكػرمن( 
 دوري أيب عمرو وقفا

 ٍب البزي قرأ بفتح الياء ُب)ريَب( وأثبت الياء وقفا ووصال)أكرمين(
 ٍب يعقوب بسكوف الياء فتكوف مد منفصل على قصره )ريب~ أكرمين( وأثبت الياء وقفا ووصال)أكرمين(

 ووقف بالنوف ُب )أكرمن( أكرمن(ٍب ىشاـ بسكوف الياء )ريْب( على التوسط ُب اؼبنفصل )ريب~ 
( ووصل   ووقف بالنوف ُب )أكرمن(ٍب السوسي قرأ بفتح الياء ُب)ريَب( وأدغم الالـ بالراء )فَػيَػُقوُؿ َريبّْ

ووقػػف  علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل )ريب~ أكػػرمن(و  وبسػػكوف اليػػاء ُب )ريب( أمػػاؿ )ابػػتاله(بػػالتحقيق ُب )اإلنسػػاف( و ٍب خػػالد 
 بالنوف ُب )أكرمن(

بالسكوف ُب النوف وقفا وُب الوصل  (بالنقل ُب )اإلنساف( وفتح الياء ُب )ريَب أكرمن(وقرأ )أكرمنْ فتح )ابتاله( و  ٍب ورش
 أثبت الياء )أكرمين( 

بالسكوف ُب النوف وقفا وُب الوصل أثبت  بالنقل ُب )اإلنساف( وفتح الياء ُب )ريَب أكرمن(و ٍب ورش بالتقليل ُب )ابتاله( 
 الياء )أكرمين(

ووقػػػف  )ريب~ أكػػػرمن( وبسػػػكوف اليػػػاء ُب )ريب(ٍب ضبػػػزة بالسػػػكت ُب )اإلنسػػػاف( وأمػػػاؿ )ابػػػتاله( علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل 
 بالنوف ُب )أكرمن(

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )ابتاله( واندرج معو خلف العاشر
 (َٙٔأَهاَنِن ) ~ِإَذا َما ابْػَتًَلُ  فَػَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه فَػيَػُقوُؿ رَبّْي آَوَأمَّ 

 ] ريَب أىانن : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر [] ريب~أىانن : الباقوف[
 ]أىانين :أثبتها وصال نافع وأبو جعفر وُب اغبالٌن البزي ويعقوب[ ]أىانن : الباقوف[ 

 ] فَػَقدَّر : ابن عامر وأبو جعفر[ ]فَػَقَدر : الباقوف[
 حبذؼ الياء )أىانن( وإذا وصل أثبت الياء )أىانين( واندرج معو بوجو أيب عمرو قالوف قرأ بفتح الياء )ريَب( ووقف 

 وأثبت الياء وقفا ووصال ُب الثانية على قصر اؼبنفصل )ريب أىانين( )ريْب( يعقوب قرأ بسكوف الياء اْلوىل  ثم
 أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء ُب )ريَب( وشدد الداؿ ُب )فَػقََّدَر(  ثم
البزي على قصر اؼبنفصل  قرأ بسكوف الياء اْلوىل وأثبت الياء وقفا ووصال ُب الثانيػة )ريب أىػانين( مػع صػلة اؽبػاء ُب  ثم

 )ابتاله( و)عليو( 
 )أىانن( بسكوف النوف  قنبل فتح الياء ُب )ريَب( وبصلة اؽباء ُب )ابتاله( و)عليو( وقرأ حبذؼ اؽباء وقفا ووصال ثم
قرأ بفتح الياء )ريَب( ووقف حبذؼ الياء )أىانن( وإذا وصل حذؼ اليػاء )أىػانين( وىػو الوجػو الثػاين دوري أيب عمرو  ثم
 لو

( ووصل ووقف بالنوف ُب )أكرمن(  ٍب السوسي قرأ بفتح الياء )ريَب( وأدغم الالـ بالراء )فَػيَػُقوُؿ َريبّْ
  )أىانن( وأثبتها وصال قالوف على توسط اؼبنفصل وفتح الياء ُب )ريَب( ووقف حبذؼ الياء ُب ثم
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 عاصم بسكوف الياء ُب )ريْب( وحبذؼ الياء )أىانن( وقفا ووصال ثم
على توسط اؼبنفصل وسكن الياء ُب )ريْب( وحبذؼ الياء )أىانن( وقفػا ووصػال وقػرأ  )فَػقَّػَدَر( بالتشػديد ُب  ابن عامر ثم

 الداؿ 
 ياء ُب )أىانن( مطلقا واندرج معو خلف العاشر الكسائي أماؿ )ابتاله( وسكن الياء ُب )ريْب( وحذؼ ال ثم
 ورش على الفتح ُب )ابتاله( قرأ بفتح الياء )ريَب( ووقف حبذؼ الياء )أىانن( وإذا وصل أثبت الياء )أىانين(  ثم
 ورش قرأ بفتح الياء )ريَب( ووقف حبذؼ الياء )أىانن( وإذا وصل أثبت الياء )أىانين( وبالتقليل ُب )ابتاله(  ثم
 ضبزة أماؿ )ابتاله( بسكوف الياء ُب )ريْب( وحبذؼ الياء )أىانن( وقفا ووصال ثم
 َكًلَّ   

 قالوف
 (َٚٔبل ََل ُتْكرُِموَف اْلَيِتيَم )

وأبػػو جعفػػر وخلػػف وعاصػػم وضبػػزة والكسػػائي ]يكرمػػوف : أبػػو عمػػرو ويعقػػوب[ ]ُتكرمػػوف : نػػافع وابػػن كثػػًن وابػػن عػػامر 
 [العاشر

 ْكرُِموَف ( )تُ بتاء اػبطاب قالوف  قرأ 
 )ُيْكرُِموَف( واندرج معو يعقوبقرأ بياء الغيبة ٍب البصري 

 (َٛٔوََل َتَحاضُّوَف َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكيِن )
 وف : الباقوف[وف : أبو عمرو ويعقوب[ ]وَل رباضّ وف : نافع وابن كثًن وابن عامر[ ]وَل وبضّ ]وَل ربضّ 

لػف وتشػديد الضػاد بضػمة )ربضػوف( وانػدرج معػو ورش وابػن كثػًن وابػن قالوف قرأ بتػاء اػبطػاب وبضػم اغبػاء وحػذؼ اْل
 عامر  

 ٍب بصري قرأ بياء الغيبة وضم اغباء وحذؼ اْللف بعدىا وشدد الضاد مضمومة )وبضوف( واندرج معو يعقوب
و جعفر وخلف ٍب عاصم قرأ بفتح اغباء بعدىا ألف وزبفيف الضاد مضمومة )رَبَاضُّوَف( واندرج معو ضبزة والكسائي وأب

 العاشر  
 (َٜٔوتَْأُكُلوَف التػَُّراَث َأْكًًل َلمِّا )

 ]ويأكلوف : أبو عمرو ويعقوب [] وتأكلوف : الباقوف[ 
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف قرأ بتاء اػبطاب )تَْأُكُلوَف( 

 ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تَاُكُلوَف( واندرج معو أبو جعفر 
 ُلوَف( واندرج معو يعقوب ٍب دوري قرأ )يَْأكُ 

 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يَاُكُلوَف(
 (َٕٓوُتِحبُّوَف اْلَماَؿ ُحبِّا َجمِّا )

 ] ووببوف : أبو عمرو ويعقوب [ ] ورببوف : الباقوف[



 

 

284 

 :  إَلقالوف بالتاء للخطاب )َوربُِبُّوَف( واندرج معو الباقوف 
 ( واندرج معو يعقوبٍب بصري بياء الغيبة )َووبُِبُّوفَ 

َْرُض دَكِّا دَكِّا )  (َٕٔكًلَّ ِإَذا دُكَِّت اِْ
  ضبزة بالسكت ُب )اْلرض(ٍب بالنقل ُب )اََلرض( قالوف ٍب ورش 

 (َٕٕء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا )آَوجَ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 )جآء( واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبتصل وأماؿ ٍب ابن ذكواف 
 على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )جآء( ٍب ضبزة

 َوِجيَء يَػْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم 
 ْكُماللِتَ  جاؿٌ ر الشاطبية : و)قيل( و)غيض( ٍب )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما 

 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             
 ل صورش على طوؿ اؼبت ثمعلى توسط اؼبتصل  قالوف

 ىشاـ بإمشاـ )جيء( واندرج معو الكسائي ورويس على توسط اؼبتصل  ثم
ْنَساُف َوأَنَّى َلُه الذّْْكَرى )يَػْوَمِئٍذ يَػَتذَكَُّر   (ٖٕاَِْ

 بو جعفر ويعقوبأو واف عامر وعاصم واندرج معو ابن كثًن قالوف 
 ذّْْكَرى( أماؿ )الفتح )أَن( و السوسي  ثم
(  ثم  دوري أماؿ )الذّْْكَرى( وقلل )َأَنَّ
 واندرج معو خلف العاشرالكسائي أماؽبما )الذكرى( و)أَن(  ثم
 التقليل ُب )أَن( وقلل )الذكرى( وجها واحدا  ثمورش بالنقل ُب )اإلنساف( وعلى الفتح  ثم
 (يَػْوَمِئٍذ يَػَتذَكَّرُ ) وبال غنة ُبخلف بالسكت على )اإلنساف( واماؽبما )الذكرى( و)أَن(  ثم
 وأماؽبما )الذكرى( و)أَن(  ُب )اإلنساف(خالد بالسكت ثم 
 وأماؽبما )الذكرى( و)أَن( ُب )اإلنساف( خالد بالتحقيقثم 

 (ٕٗيَػُقوُؿ يَا لَْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتي )
 قالوف

 (َٕ٘أَحٌد ) ~فَػيَػْوَمِئٍذ ََل يُػَعذُّْب َعَذابَهُ 
 َِ  لكسائي ويعقوب [] َل يُعذّْب : الباقوف[ب : ا]َل يُعذَّ

 الذاؿ اؼبشددة )يُعذّْب ( كسروقرأ بقالوف على قصر اؼبنفصل 
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 الذاؿ اؼبشددة )يُعذّْب ( كسروقرأ بٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 الذاؿ اؼبشددة )يُعذّْب (  كسروقرأ بٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 ذاؿ اؼبشددة )يُػَعَذب( ال فتحقرأ بو ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل 
 الذاؿ اؼبشددة )يُػَعَذب( فتحٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ ب

 (َٕٙأَحٌد )~ َوََل يُوِثُق َوثَاَقهُ 
 : الباقوف[وَل يوِثق] َل يوَثق :الكسائي ويعقوب [ ]

 واندرج معو ابن كثًن وابو عمرو وأبو جعفر (وَل يوِثقوكسر الثاء )قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم وخلف العاشر( وَل يوِثقوكسر الثاء )قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 واندرج معو ضبزة (وَل يوِثقوكسر الثاء )ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 قرأ بفتح الثاء ُب )يُوَثق( و الكسائي على توسط اؼبنفصل  ثم
 اء ُب )يُوَثق(قرأ بفتح الثو يعقوب على قصر اؼبنفصل  ثم
 (ٕٚأَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْيَمِئنَُّة ) آيَ 

 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(
 (ٕٛبِّْك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة )ِإَلى رَ  ~اْرِجِعي

 قالوف على قصر اؼبنفصل  
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )مرضية( وقفا 
 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 وتفخم الراء عبميع القراء ُب )ارجعي( ْلف الكسر عارض
 (ٜٕفَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )

 فقالو 
 ( َٖٓواْدُخِلي َجنَِّتي )

 قالوف
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 البلدسورة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (ٔ)ّل أُْقِسُم بَِهَذا اْلبَػَلِد( )البلد:

 فالوف على قصر اؼبنفصل 
 ٍب السوسي باإلدغاـ الكبًن ُب اؼبيم مع الباء)أُْقِسُم ََِّٔذا(

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 معو ضبزةٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج 

َل : زائدة )أقسم( فعل مضارع وفاعلو : مسترت يعود على اهلل سبحانو واعبملة مستأنفة ، ّٔذا: جار وؾبرور متعلق ب 
 )أقسم(البلد : بدؿ من اسم اإلشارة 

 (َٕوأَْنَت ِحلّّ ِبَهَذا اْلبَػَلِد )البلد:
 قالوف

ار وؾبرور متعلق ب)حل( . البلد : بدؿ من اسم وأنت: الواو حالية أو اعرتاضية أنت : مبتدأ حل: خِب ّٔذا: ج
  اإلشارة واعبملة ُب ؿبل نصب حاؿ من )ىذا البلد( أو معرتضة َل ؿبل ؽبا من اإلعراب

 (ٖ)البلد: َوَواِلٍد َوَما َوَلدَ 
 (َوَواِلٍد َوَماُب )قالوف ٍب خلف بال غنة 

ابق .وما: الواو : عاطفة ما: اسم موصوؿ ُب ووالد : الواو : عاطفة أو حرؼ قسم والد : معطوؼ على القسم الس
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 .
 (ٗ)البلد: َخَلْقَنا اَنَساَف ِفي َكَبدٍ  َلَقدْ 

 ُب )اإلنساف( بالسكت ضبزة ثماَِلنساف( ُب )ورش بالنقل  ثمقالوف 
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 
 أي: حاؿ كونو مكابد للمشاؽ .  حاؿ من )اإلنساف( 

َُ َأفْ   (٘)البلد: َلْن يَػْقِدَر َعَلْيِه َأَحدٌ  أََيْحَس
 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظباالشاطبية ُب البقرة : و)وْبَسُب( كسر السٌن مستقبال 

 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 
 بتثص ن ُبتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  

 ] أوْبَسب : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر[ ] أوْبِسب : الباقوف[
 أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشرواندرج معو  قالوف بكسر السٌن ُب )َأوَبِْسُب(

 ٍب ابن كثًن  بكسر السٌن ُب )َأوَبِْسُب( وبصلة )عليو( 
 ( ٍب ورش بكسر السٌن ُب )َأوَبِْسُب( ورقق راء )يقدر



 

 

287 

 ٍب ابن عامر بفتح السٌن )َأوَبَْسُب( واندرج معو عاصم وخالد وأبو جعفر 
 وفتح السٌن . ٍب خلف بال غنة ُب )َلْن يَػْقِدَر (

التوجيو :أوبسب: اؽبمزة لالستفهاـ اإلنكاري .وبسب: فعل مضارع وفاعلو ضمًن يعود على )اإلنساف(واعبملة صبلة 
: ـبففة من الثقيلة واظبها: ضمًن الشأف.لن: حرؼ نصب يقدر : فعل مضارع إنشائية َل ؿبل ؽبا من اإلعراب . أف

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( 

 (ٙ)البلد: داً ُقوُؿ َأْهَلْكُت َماَلً لُبَ يػَ 
 ] لُبَّدا : أبو جعفر [ ]لَُبدا : الباقوف[

 فتح الباء )لَُبدا( قالوف 
 ٍ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 
 لبدا: صفة ؿ)ماَل(واعبملة الفعلية ُب ؿبل نصب مقوؿ ؿ)يقوؿ(  . أىلكت: فعل وفاعل ماَل: مفعوؿ بو

َُ َأْف َلْم يَػَر ُ أَيَ   (ٚ)البلد: َأَحدٌ  ~ْحَس
 ] أوْبَسب : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر[ ] أوْبِسب : الباقوف[

  واندرج معو يعقوب وابن كثًن وأبو عمرووعلى قصر اؼبنفصل  قالوف بكسر السٌن ُب )َأوَبِْسُب(
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر اؼبنفصل توسط على و كسر السٌن ُب )َأوَبِْسُب( بٍب قالوف 
 اؼبنفصل طوؿ على و كسر السٌن ُب )َأوَبِْسُب( ٍب ورش ب

 واندرج معو عاصم اؼبنفصل توسط على و )َأوَبَْسُب( ٍب ابن عامر بفتح السٌن 
 ؼبنفصلعلى الطوؿ باو بفتح السٌن )َأوَبَْسُب( ٍب ضبزة 

 باؼبنفصل لقصرعلى او  )َأوَبَْسُب( ٍب أبو جعفر بفتح السٌن ُب
أوبسب: اؽبمزة لالستفهاـ اإلنكاري .وبسب: فعل مضارع وفاعلو ضمًن يعود على )اإلنساف(واعبملة صبلة إنشائية َل 

ع ؾبزـو ب)مل( واؽباء ؿبل ؽبا من اإلعراب . أف: ـبففة من الثقيلة واظبها: ضمًن الشأف مل: حرؼ جـز يره: فعل مضار 
: 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(
نَػْينِ   (ٛ)البلد: أََلْم َنْجَعْل َلُه َعيػْ

  قالوف
حرؼ حـز . قبعل:فعل مضارع ؾبزـو ب)مل( لو: جار وؾبرور متعلق ب)قبعل( أمل: اؽبمزة لالستفهاـ اَلستنكاري. مل: 

 ْلنو دبعىن لبلق. عينٌن: مفعوؿ بو واعبملة صبلة إنشائية َل ؿبل ؽبا من اإلعراب
 (ٜ)البلد: َوِلَساناً َوَشَفتَػْينِ 

 (َوِلَساناً َوَشَفتَػٌْنِ ) قالوف ٍب خلف بال غنة
 معطوفاف على عينٌن.

 (ٓٔ)البلد: النَّْجَدْينِ َوَهَديْػَناُ  
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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.
 (ٔٔ)البلد: َفًل اقْػَتَحَم اْلَعَقَبةَ 

 الكسائي أماؿ )العقبة( وقفا ثملوف قا
فال: الفاء عاطفة.َ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 

جح اْلقواؿ اعبارية ىنا وقيل َل: ربضيضية واْلصل: فأَل اقتحم العقبة ٍب ُحذفت اؽبمزة للتخفيف وىذا القوؿ وىذا ار 
 ضعيف وإف كاف واضح اؼبعىن كما مر.

 (ٕٔ)البلد: َأْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبةُ  ~َوَما
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أماؿ )أدراؾ( 
 واندرج معو وجو َلبن ذكواف اؼبنفصل توسط ٍب قالوف على 
 أماؿ )أدراؾ ( واندرج معو وجو َلبن ذكواف وشعبة وخلف العاشر اؼبنفصل و توسط  على  ٍب أبو عمرو
 العقبة()أماؿ وقفا و  (أماؿ )أدراؾاؼبنفصل و توسط  على ٍب الكسائي 
 ُب )أدراؾ( بالتقليلعلى طوؿ اؼبنفصل و ٍب ورش 
 ُب )أدراؾ(  مالةباإلنفصل و على طوؿ اؼبٍب ضبزة 

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 

ـ والتفسًن فإف قولو )وما أدراؾ ما العقبة( عٌن تلك العقبة ْلف اؼبعرؼ بالالـ واْللف إذا أعيد كاف الثاين ؼبعىن اإلّٔا
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  
 (ٖٔ)البلد:  َبةٍ َفكُّ رَقػَ 

 : ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي[ ]َفكُّ َرقَػَبٍة: الباقوف[ َفكَّ رَقَػَبةً (]
 )رقبٍة(قرأ بضم الكاؼ وجر قالوف 

 ( واندرج معو أبو عمرو َفكَّ َرقَػَبةً (بفتح الكاؼ ونصب )رقبًة( قرأ ٍب ابن كثًن
 و أماؿ )رقبو( َفكَّ َرقَػَبًة(بفتح الكاؼ ونصب )رقبًة(  قرأ (ٍب الكسائي 

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 . 

ـٌ : الباقوف[إذا وصل باآلية اليت بعدىا : ]فكَّ رقبًة أو أَْطَعَم : ابن كثًن و  َأْو  أبو عمرو والكسائي [ ] فكُّ رقبٍة أو إْطعا
ـٌ   (ِٗٔفي يَػْوـٍ ِذي َمْسَغَبٍة )البلد:ِإْطَعا
  (أَْو ِإْطَعاـٌ )كسر اؽبمزة وزاد ألف بعد العٌن والتنوين بالرفع على اؼبيم ُب قالوف  

 (ْطَعاـٌ اِ  أَوِ بالنقل ُب )ٍب ورش 
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 (ْو ِإْطَعاـٌ )َ ُب  ٍب خلف بالسكت
 واندرج معو أبو عمرو )أَْو اَْطَعَم (بفتح اؽبمزة واؼبيم وخذؼ اْللف بعد العٌن والتنوين  قرأٍب ابن كثًن 
 )مسغبو(وقفا وأماؿ )أَْو اَْطَعَم ( بفتح اؽبمزة واؼبيم وخذؼ اْللف بعد العٌن والتنوين  قرأٍب الكسائي 

: جار وؾبرور متع ( أو إطعاـ : معطوؼ على )فك رقبة( ُب يـو  لق ب)إطعاـ( ذي مسغبة : صفة ؿ )يـو
 (٘ٔيَِتيماً َذا َمْقَربٍَة )البلد:

 قالوف ٍب الكسائي أماؿ )مقربة( وقفا
 يتيما: مفعوؿ بو ؿ)إطعاـ( ذا مقربة : صفة ؿ )يتيما( 

َربَةٍ   (ٙٔ)البلد: َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتػْ
 (مرتبةوقفا )قالوف ٍب الكسائي أماؿ 
   يتيما .ذا مرتبة : صفة ؿ)مسكينا( أو مسكينا: معطوفة على 

 (ٚٔثُمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر َوتَػَواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة )البلد:
 وقفا )باؼبرضبة( قالوف ٍب الكسائي أماؿ 

 )آمنوا(وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ ورش بٍب 
اظبها ضمًن يعود على اإلنساف اؼبذكور. من الذين: جار وؾبرور خِب  ٍب : حرؼ عطف وتراخ كاف: فعل ماض ناقص و 

كاف وصبلة كاف : معطوفة على صبلة قولو )فال اقتحم العقبة( أي: فهال اقتحم العقبة ٍب كاف من الذين ..أخل )امنوا(: 
)تواصوا( تواصوا: فعل وفاعل صلة اؼبوصوؿ وتواصوا: فعل وفاعل معطوؼ على )أمنوا( بالصِب: جار وؾبرور متعلق ب

  معطوؼ أيضا على )أمنوا( باؼبرضبة: جار وؾبرور متعلق ب)تواصوا(  
 (ٛٔ)البلد:اْلَمْيَمَنِة ولَِئَك َأْصَحاُب أُ 

 على توسط اؼبتصل قالوف 
  (اْلَمْيَمَنةِ )وقفا أماؿ على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 
 واندرج معو ضبزةطوؿ اؼبتصل على ٍب ورش 

  نافا بيانيا ئ: مضاؼ إليو واعبملة مستأنفة استحاب : خِبه اؼبيمنة أولئك: مبتدأ أص
 (ٜٔ)البلد:اْلَمْشَأَمِة َأْصَحاُب  مْ َوالَِّذيَن َكَفُروا بِآياتَِنا هُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
شَ اؽبمز  إسقاطبَمِة( ٍب ضبزة ووقف على )اْلَمشَ 

َ
 َمِة( ة ونقل حركتها إىل الشٌن )اؼب

 (اْلَمْشَأَمةِ )وقفا  ماؿأٍب الكسائي 
 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًنَأْصَحاُب(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ىُ 
 َأْصَحاُب(   مْ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )ىُ 
 (  ِبآياتَِنا َأْصَحاُب( وعليو ثالثة أوجو البدؿ ُب ) مْ ٍب ورش بالصلة على الطوؿ ُب )ىُ 

 َمِة(ل حركتها إىل الشٌن على )اْلَمشَ اؽبمزة ونق إسقاطبَحاُب( والوقف َأصْ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ىُ 
والذين: الواو: استئنافية الذين: مبتدأ وصبلة )كفروا( صلة اؼبوصوؿ بآياتنا: جار وؾبرور متعلق ب)كفروا( ىم: مبتدأ ثاف 

نَاٌر  مْ َعَلْيهِ ِب عن الذين أو ضمًن فصل أصحاب اؼبشئمة: خِب ومضاؼ إليو واعبملة خِب عن )الذين( أو )ىم( خ
  (ُٕٓمْؤَصَدٌة )البلد:
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 [وضبزة إف وقف عليها  ] مؤصدة : أبو عمرو وحفص وضبزة ويعقوب وخلف العاشر[ ] موصدة : الباقوف
 )ُموَصَدٌة( بإبداؿ اؽبمزة واوا قالوف وقرأ 

 العاشر )ُمْؤَصَدٌة( واندرج معو حفص وخلف بإثبات نبزة على الواو ٍب أبو عمرو وقرأ 
 واندرج معو يعقوبباؽبمز ولكن قرأ )عليُهم( بضم اؽباء  (مؤصدة)ٍب ضبزة قرأ 

 عليهم: خِب مقدـ نار: مبتدأ مؤخر مؤصدة: صفة ؿ)نار( واعبملة خِب ثاف عن )ىم( أو عن )الذين( أو مستأنفة .  
 

 سورة الشمس
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (ٔ)الشمس: ِس َوُضَحاَهاَوالشَّمْ 
 واندرج اعبميع ووجو الفتح لورش إَلف قالو  

 واندرج معو أبو عمرو )َوُضَحاَىا( ما قبل اؽباءالتقليل فيبٍب ورش 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر )َوُضَحاَىا(ٍب ضبزة أماؿ ما قبل اؽباء 

  (َٕواْلَقَمِر ِإَذا َتًلَها )الشمس:
 واندرج معو ورش بوجو الفتحقالوف 

 )تالىا( الوجو الثاين واندرج معو أبو عمرو  ا قبل اؽباء مٍب ورش بالتقليل 
 ٍب الكسائي أماؿ )تالىا( 

َها  (ٖ)الشمس: َوالنػََّهاِر ِإَذا َجًلَّ
 قالوف 

 ٍب ضبزة أماؿ )جالىا( 
 جالىا(فتح )و  ()النهار ٍب ورش قلل
 جالىا()قلل ما قبل اؽباء و  ()النهار ٍب ورش قلل

 )جالىا( ما قبل اؽباء  قللار( و بصري أماؿ) النهال أبو عمروٍب 
  ٍب دوري الكسائي أماؽبما )النهار وجالىا(

  (ٗ)الشمس: َواللَّْيِل ِإَذا يَػْغَشاَها
 قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح 

 واندرج معو أبو عمرو (ْغَشاَىا)يػَ قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
 كسائي وخلف العاشرواندرج معو ال (ْغَشاَىا)يػَ أماؿ ما قبل اؽباء ٍب ضبزة و 

  (٘)الشمس: ِء َوَما بَػَناَهاآمَ َوالسَّ 
 على توسط اؼبتصل قالوف 
 )بناىا( ما قبل اؽباء تقليل بعلى توسط اؼبتصل و بصري ال أبو عمروٍب 

 واندرج معو خلف العاشر)بناىا( ما قبل اؽباء أماؿ و على توسط اؼبتصل ٍب الكسائي 
 )بناىا(ل اؽباء ما قبتقليل بو على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 )بناىا(ما قبل اؽباء أماؿ و على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة 
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َْرِض َوَما َطَحاَها   (ٙ)الشمس: َواِْ
 قالوف واندرج معو خالد بوجو 

 ُب )طحاىا( ما قبل اؽباء تقليل بو التحقيق ُب )اْلرض( بٍب بصري 
 )طحاىا( ما قبل اؽباء أماؿ و التحقيق ُب )اْلرض( بٍب الكسائي 

 رض(الفتح ُب )طحاىا( وبالنقل ُب )اَلَ رش على ٍب و 
 رض(ُب )طحاىا( وبالنقل ُب )اَلَ ما قبل اؽباء تقليل بورش ٍب 

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )اْلرض( وليس لو إَل الفتح ُب )طحاىا( 
 (ٚ)الشمس:َسوَّاَها َونَػْفٍس َوَما 

 واندرج معو ورش بوجو الفتح )ُب سواىا( قالوف 
 ( واندرج معو أبو عمروَسوَّاَىا)ُب ل اؽباء ما قبتقليل بٍب ورش 
 ( َسوَّاَىا)ُب ( وأماؿ ما قبل اؽباء َونَػْفٍس َوَماُب )بال غنة ٍب خلف 
 ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر َسوَّاَىا)ُب ( وأماؿ ما قبل اؽباء َونَػْفٍس َوَماُب )غنة ب ٍب خالد

 (ٛ:)الشمسَوتَػْقَواَها َهَمَها ُفُجوَرَها فَأَلْ 
 قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح 

 واندرج معو أبو عمرو (َوتَػْقَواَىا)قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َوتَػْقَواَىا)أماؿ ما قبل اؽباء ٍب ضبزة و 

 (ٜ)الشمس: َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَها
 قالوف 
 واندرج معو أبو عمرو (تَػْقَواَىاوَ )وفتح  (َقْد أَفْػَلحَ )بالنقل ُب ٍب ورش 
  (َوتَػْقَواَىا)قلل ما قبل اؽباء و  (َقْد أَفْػَلحَ )بالنقل ُب ٍب ورش 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َوتَػْقَواَىا)أماؿ ما قبل اؽباء و  (َقْد أَفْػَلحَ )بالتحقيق ُب ٍب ضبزة 
 (تَػْقَواَىاوَ )أماؿ ما قبل اؽباء و  (َقْد أَفْػَلحَ )بالسكت ُب  ٍب خلف

  (ٓٔ)الشمس:َدسَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن 
 قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح 

 واندرج معو أبو عمرو (َدسَّاَىا)قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
  (َدسَّاَىا))خاب( وأماؿ ما قبل اؽباء أماؿ ٍب ضبزة و 
 خلف العاشراندرج معو و  (َدسَّاَىا)وأماؿ ما قبل اؽباء الكسائي 

َبْت ثَُموُد ِبيَْغَواَهاكَ    (ٔٔ)الشمس: ذَّ
 قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح 

 (ِبَطْغَواَىا)قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
 (ِبطَْغَواَىا)ٍب خلف العاشر أماؿ ما قبل اؽباء 

بَػثَّ )أدغم التاء بالثاء ُب  ٍب أبو عمرو  (ِبطَْغَواَىا)قلل ما قبل اؽباء و  (ُمودُ َكذَّ
بَػثَّ )أدغم التاء بالثاء ُب  رٍب ابن عام  (ِبَطْغَواَىا)وفتح  (ُمودُ َكذَّ
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بَػثَّ )أدغم التاء بالثاء ُب ٍب ضبزة   (ِبطَْغَواَىا)أماؿ ما قبل اؽباء و  (ُمودُ َكذَّ
  (ِبطَْغَواَىا)أماؿ ما قبل اؽباء و  (ُمودُ َكذَّبَػثَّ )أدغم التاء بالثاء ُب الكسائي 

  (ٕٔ:)الشمسَأْشَقاَها ِإِذ انْػبَػَعَث 
 قالوف واندرج معو ورش بوجو الفتح 

 واندرج معو أبو عمرو (َأْشَقاَىا)قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َأْشَقاَىا)أماؿ ما قبل اؽباء ٍب ضبزة و 
  (ٖٔ)الشمس:ِه نَاَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها َرُسوُؿ اللَّ  مْ فَػَقاَؿ َلهُ 

 ورش بوجو الفتح  قالوف واندرج معو
 واندرج معو دوري أيب عمرو (َوُسْقَياَىا)قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر (َوُسْقَياَىا)أماؿ ما قبل اؽباء ٍب ضبزة و 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (َأْشَقاَىا)ل اؽباء قلل ما قبو  (مْ فَػَقاَؿ ؽبَُ )أدغم الالـ بالالـ  ٍب السوسي
بُوُ   ـَ َفَكذَّ   (ٗٔ)الشمس: َفَسوَّاَها مْ ِبَذنِْبهِ  مْ رَبػُّهُ  مْ َعَلْيهِ فَػَعَقُروَها َفَدْمَد

 واندرج معو ابن عامر وعاصم (َفَسوَّاَىا)ُب الفتح قالوف واندرج معو ورش بوجو 
 واندرج معو أبو عمرو (َفَسوَّاَىا)قلل ما قبل اؽباء ٍب ورش و 
 واندرج معو خلف العاشر (َفَسوَّاَىا)ما قبل اؽباء سائي أماؿ ٍب الك
 (مْ َعَليػْهُ )اؽباء ُب  موض (َفَسوَّاَىا)أماؿ ما قبل اؽباء ٍب ضبزة 

 واندرج معو أبو جعفر (َفَسوَّاَىا)ُب الفتح و ٍب قالوف بالصلة 
 (َفَسوَّاَىا)ُب الفتح و رأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( قٍب يعقوب 
 (َفَكذَّبُوهُ )بالصلة ؼبيم اعبمع وصلة اؽباء  ٍب ابن كثًن

  (٘ٔ)الشمس: َوَل َيَخاُؼ ُعْقَباَها
 ] فال ىباؼ : نافع وابن عامر وأبو جعفر[ ] وَل ىباؼ : الباقوف[

 واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر وفتح )عقباىا()فال ىباؼ( بإبداؿ الواو فاء قالوف قرأ 
 )عقباىا( ما قبل اؽباء ىباؼ( وقلل )فال بإبداؿ الواو فاء ورش قرأ  ثم
    ويعقوب وعاصم وفتح )عقباىا()َوَل ىَبَاُؼ( بالواو ابن كثًن قرأ  ثم
 )عقباىا(  ما قبل اؽباء )َوَل ىَبَاُؼ( وقلل بالواو بصري قرأ أبو عمرو ال ثم
 ائي وخلف العاشرواندرج معو الكس )ُعْقَباَىا(ما قبل اؽباء )َوَل ىَبَاُؼ( وأماؿ بالوا ضبزة قرأ  ثم

 سورة الليل 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔواللَّْيِل ِإَذا يَػْغَشى )
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
  قلل )يغشى( واندرج معو ابو عمرو ٍب ورش 
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 )يغشى( واندرج معو الكسائي وحلف العاشر ٍب ضبزة أماؿ
 (َٕوالنػََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى )

 قالوف  
  ضبزة أماؿ )ذبلى( واندرج معو أبو اغبارث وخلف العاشر ٍب

 و)ذبلى(  ٍب ورش قلل )النهار(
 البصري أماؿ )النهار( وقلل )ذبلى(أبو عمرو ٍب 

 ٍب دوري الكسائي أماؽبما )النهار( و)ذبلى(
ُنْػَثى ) ِْ  (َٖوَما َخَلَق الذََّكَر َوا

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 نثى( لتقليل ُب )اَلَ  ورش بالنقل على اٍب

 ٍب البصري قلل )اْلنثى( على التحقيق  
 نثى( ٍب ضبزة أماؿ على النقل ُب )اَلَ 

 ٍب ضبزة على السكت واإلمالة ُب )اْلنثى( 
 ٍب الكسائي أماؿ )اْلنثى( على التحقيق واندرج معو خلف العاشر 

 (َٗلَشتَّى ) مْ ِإفَّ َسْعَيكُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش قل  ل )َلَش َّ
( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر   ٍب ضبزة أماؿ )َلَش َّ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (َ٘واتػََّقى )َمْن َأْعَيى فََأمَّا 
 قالوف 

 ٍب البصري قلل )واتقى( 
 ليل ُب )واتقى(عطى(على الفتح ُب )أعطى( وبالتقٍب ورش بالنقل ُب )مَن اَ 
 عطى(على التقليل ُب )أعطى( وبالتقليل ُب )واتقى( ٍب ورش بالنقل ُب )مَن اَ 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (َمْن أَْعَطى)ُب واتقى( على التحقيق ) (ٍب ضبزة أماؿ )أعطى

 وأماؿ )أعطى واتقى(  ٍب خلف بالسكت ُب )مْن أعطى(
 (ٙ)بِاْلُحْسَنى َوَصدََّؽ 

 واندرج معو اعبميع إَلف قالو 
  واندرج معو ابو عمرو  )بِاغبُْْسىَن(قلل ٍب ورش 
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 واندرج معو الكسائي وحلف العاشر )بِاغبُْْسىَن( ٍب ضبزة أماؿ
 ( َٚفَسنُػَيسُّْرُ  ِلْلُيْسَرى )

 ]للُيُسرى : أبو جعفر [ ]للُيْسرى : الباقوف[
 قالوف قرأ بسكوف السٌن )للٌيْسرى(    

 بصري أماؿ )للُيْسرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلق العاشر ال أبو عمرو ثم
 أبو جعفر قرأ بضم السٌن )للُيُسرى( ثم
  ورقق راء )فسنيسره(ورش وقلل )للُيْسرى(  ثم

 ( َٛوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْستَػْغَنى )
 قالوف 

 ٍب ورش قلل )واستغىن( واندرج معو أبو عمرو 
 درج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة أماؿ )واستغىن( وان

 (ٜ) وََكذََّب بِاْلُحْسَنى
 قالوف 
 عمرو  أيبدوري واندرج معو قلل )اغبسىن( ٍب ورش 

 ٍب ضبزة أماؿ )اغبسىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 (وََكذََّب بِاغبُْْسىَن )وأدغم الباء بالباء  قلل )اغبسىن(ٍب السوسي 

 (ٓٔ) َفَسنُػَيسُّْرُ  ِلْلُعْسَرى
 ] للُعُسرى : أبو جعفر[ ]للُعْسرى : الباقوف[

     قالوف قرأ بسكوف السٌن )للُعْسرى(
 بصري قرأ بسكوف السٌن )للُعْسرى( وأماؽبا )للُعْسرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر    أبو عمرو ال ثم
 أبو جعفر قرأ بضم السٌن )للُعُسرى( ثم
 ُعْسرى( وقللها )للُعْسرى( ورقق راء )فسنيسره( ورش قرأ بسكوف السٌن )لل ثم

 (ِٔٔإَذا تَػَردَّى ) ~َوَما يُػْغِني َعْنُه َماُلهُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 بصري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب )تردى( أبو عمرو الٍب 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقلل )تردى( 
 وسط اؼبنفصل وأماؿ )تردى( ٍب الكسائي على ت

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتقليل ُب )تردى( 
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 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )تردى( 
 وفتح )تردى( ٍب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )عنو(

َنا َلْلُهَدى )  ( ِٕٔإفَّ َعَليػْ
 قالوف 

 ٍب ورش قلل )للهدى( واندرج معو أبو عمرو 
 ؿ )للهدى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرٍب ضبزة أما

ُوَلى )  (َٖٔوِإفَّ لََنا َلآْلَِخَرَة َواِْ
 قالوف 
 بصري قلل )اْلوىل( على التحقيق أبو عمرو الٍب 

 واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي أماؿ )اْلوىل( على التحقيق 
  تقليلل على الوبالنقاَلوىل( )ووترقيق رائها  (ُب )لآلخرة ٌنٍب ورش قصر البدل

 ٍب التوسط للبدلٌن )اآلخرة( و)اآلوىل( وعلى التقليل ُب )اْلوىل( 
 ُب )اآلوىل(  تقليلوبالنقل على الٍب الطوؿ ُب البدلٌن 

 وإمالتها ُب )اآلوىل(والسكت ٍب ضبزة بالسكت ُب )لألخرة( وعليو النقل 
 ماؽباٍب خالد بالتحقيق ُب )لألخرة( وبالنقل والسكت ُب )اْلوىل( وأ

 (ٗٔنَارًا تَػَلظَّى ) مْ فَأَْنَذْرُتكُ  
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
 وُب آؿ عمراف لو َل تفرقوا      واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال

 ونوا    ويروى ثالثا ُب تلقف مثالوعند العقود التاء ُب َل تعا
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 ]ناراً تَّلظى : البزي ورويس وصال[ ] ناراً تَػَلظى : الباقوف باإلظهار[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ٍب ورش قلل )تلظى( واندرج معو أبو عمرو 
 ٍب ضبزة أماؿ )تلظى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 واندرج معو قنبل وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
  تشديد التاء )تّلظى( ببالصلة و ٍب البزي  
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 تشديد التاء )تّلظى(ب رويس ٍب
َْشَقى ) آََل َيْصًَلهَ   (ِ٘ٔإَلَّ اِْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل 
 وبالتقليل ُب )اْلشقى(على قصر اؼبنفصل  أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن عامر وعاصمٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 وبالتقليل ُب )اْلشقى(ٍب دوري على توسط اؼبنفصل 

 وغلظ َلـ )يصالىا( اْلشقى(ُب )والنقل وعلى الفتح ورش على طوؿ اؼبنفصل ٍب 
 ُب )اْلشقى( وغلظ َلـ )يصالىا(والنقل التقليل وعلى ورش على طوؿ اؼبنفصل ٍب 

 السكت ُب )اْلشقى( واإلمالة فيها و ٍب ضبزة وقف بالنقل ُب )اْلشقى( واإلمالة فيها 
 شرعا( على التحقيق واندرج معو خلف الماؿ )اْلشقىأٍب الكسائي 

 (ٙٔتَػَولَّى )الَِّذي َكذََّب وَ  
 قالوف 

( واندرج معو أبو عمرو   ٍب ورش قلل )َوتَػَوىلَّ
( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ٍب ضبزة أماؿ )َوتَػَوىلَّ

َتْػَقى ) ِْ  (َٚٔوَسُيَجنَّبُػَها ا
 قالوف 

 ٍب ورش بالنقل والتقليل ُب )اآلتقى( 
 ٍب بصري بالتحقيق والتقليل ُب )اْلتقى( 

 واإلمالة ُب )اْلتقى(  ٍب وقف بالسكت واإلمالة ُب )اْلتقى(  ٍب ضبزة وقف بالنقل
 ٍب الكسائي أماؿ )اْلتقى( بالتحقيق

 (ٛٔالَِّذي يُػْؤِتي َماَلُه يَػتَػزَكَّى )
 قالوف ٍب دوري أثبت نبزة )يؤتى( وقلل )يتزكى( 

 اشر عزكى( واندرج معو الكسائي وخلف الٍب ضبزة أماؿ )يت
 وٌب( وقلل )يتزكى( واندرج معو السوسي  ورش أبدؿ اؽبزة واوا )يٍب

 وفتح )يتزكى( ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبزة واوا )يوٌب(
ََحٍد ِعْنَدُ  ِمْن نِْعَمٍة   (ٜٔ)ُتْجَزى َوَما ِِ

 قالوف 
 ( واندرج معو أبو عمرو ذُبَْزىٍب ورش قلل )

 ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرذُبَْزى  ضبزة أماؿ )وٍب
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َْعَلى )آِإَلَّ ابِْتغَ   (َٕٓء َوْجِه رَبِّْه اِْ
 على توسط اؼبتصلقالوف 

 قلل )اْلعلى( بالتحقيق على توسط اؼبتصل و ٍب دوري 
 أماؿ )اْلعلى( بالتحقيق على توسط اؼبتصل ٍب الكسائي 
 قلل )اْلعلى( و بالنقل على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 بالنقل وأماؿ )اْلعلى(  على طوؿ اؼبتصل ووقف ٍب ضبزة 
 بالسكت وأماؿ )اْلعلى(على طوؿ اؼبتصل ووقف زة ٍب ضب

 (َٕٔوَلَسْوَؼ يْرَضى ) 
 قالوف 

 ٍب ورش قلل )يْرَضى( واندرج معو أبو عمرو 
 ٍب ضبزة أماؿ َ)يْرَضى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
  

 سورة الضحى 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔوالضَُّحى )
 قالوف 
 )الضحى( واندرج معو أبو عمرو قلل ٍب ورش 
 أماؿ )الضحى( وندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة

 (َٕواللَّْيِل ِإَذا َسَجى )
 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
 قلل )سجى( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش 

 أماؿ )سجى(  الكسائيٍب 
 (َٖما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَػَلى )

 يع إَلواندرج معو اعبمقالوف 
 قلل )قلى( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش 
 أماؿ )قلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة

ُوَلى ) ٌر َلَك ِمَن اِْ  (َٗوَلآْلَِخَرُة َخيػْ
 قالوف 

 قلل )اْلوىل( على التحقيق ٍب بصري 



 

 

298 

 أماؿ )اْلوىل( على التحقيق واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي 
  مع كل وجو من البدؿآلخرة(و)خًن( مع تقليل اْلوىل )ولآلخرة(و)اََلوىل( ورقق راء )لبدلٌن وثالث الٍب ورش 

 فيهاعلى )اْلوىل( واإلمالة بالنقل والسكت ووقف ٍب ضبزة على السكت ُب )ولآلخرة( 
 فيها)اْلوىل( واإلمالة  ُبٍب خالد على التحقيق ُب )لآلخرة( وعليو النقل 

 (٘بَُّك فَػتَػْرَضى )َوَلَسْوَؼ يُػْعِييَك رَ 
 قلل )فرتضى( واندرج معو أبو عمرو قالوف ٍب ورش 

 أماؿ )فرتضى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة
 (ٙأََلْم َيِجْدَؾ يَِتيًما َفَآَوى )

  وقلل )فآوى( ( البدؿ ُب )َفَآَوى(ٖقالوف ٍب ورش مع )
 معو الكسائي وخلف العاشر واندرجوأماؿ )فآوى( ٍب ضبزة على التحقيق )َفَآَوى( 

 )فآوى( وأماؿ )فآوى( على التسهيل باؽبمزةضبزة ٍب 
 (َٚلِّ فَػَهَدى )آَوَوَجَدَؾ ضَ 

 قالوف 
 قلل )فهدى( واندرج معو أبو عمرو ٍب ورش 
 أماؿ )فهدى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة

 (ِٛئًًل فََأْغَنى )آَوَوَجَدَؾ عَ 
  على توسط اؼبتصلقالوف 

 ٍب أبو عمرو على توسط اؼبتصل قلل )فأغىن( 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ )فأغىن( واندرج معو خلف العاشر

 على طوؿ اؼبتصل وقلل )فأغىن( ٍب ورش 
 وأماؿ )فأغىن(  ووقف على )فأغىن( بالتحقيق والتسهيل مع اإلمالة على طوؿ اؼبتصل ٍب ضبزة

 (َٜهْر )فََأمَّا اْلَيِتيَم َفًَل تَػقْ 
 قالوف 

َهْر )آَوَأمَّا السَّ   (ِٓٔئَل َفًَل تَػنػْ
  على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة ٍب ورشعلى توسط اؼبتصل قالوف 

 ( َٔٔوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَّْك َفَحدّْْث )
 قالوف

  
 سورة الشرح 
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔأََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَؾ )

 وفقال
 (َٕوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَؾ )

 قالوف 
 ٍب ورش رقق راء )وزرؾ(

 ( ٖأَنْػَقَض َظْهَرَؾ ) ~الَِّذي
 على قصر اؼبنفصل قالوف 
 اؼبنفصل توسط على  قالوفٍب 

 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةٍب ورش 
 (َٗوَرفَػْعَنا َلَك ِذْكَرَؾ )

 قالوف 
 ٍب ورش رقق راء )ذكرؾ( 

 (٘اْلُعْسِر ُيْسًرا ) فَِإفَّ َمعَ 
 ]الُعُسر ُيُسرا : أبو جعفر[ ] الُعْسر ُيْسرا : الباقوف[

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف قرأ بسكوف السٌن ّٔما )الُعْسر ُيْسرا( 
 أبو جعفر قرأ بضم السٌن فيهما )الُعُسر ُيُسرا( ثم

 (ِٙإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )
 ] الُعْسر ُيْسرا : الباقوف[]الُعُسر ُيُسرا : أبو جعفر[ 

 واندرج معو اعبميع إَلقالوف قرأ بسكوف السٌن ّٔما )الُعْسر ُيْسرا( 
 أبو جعفر قرأ بضم السٌن فيهما )الُعُسر ُيُسرا( ثم

( َْ  (ٚفَِإَذا فَػَرْغَت فَاْنَص
 قالوف

( َْ  (َٛوِإَلى رَبَّْك فَاْرَغ
 قالوف
  

  
 سورة التين 

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمَ 
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 (َٔوالتّْيِن َوالزَّيْػُتوِف )
 قالوف

 (َٕوُطوِر ِسيِنيَن )
 قالوف

َِميِن )  (َٖوَهَذا اْلبَػَلِد اِْ
 قالوف 
 بالنقل ُب )اََلمٌن(ٍب ورش 

 ُب )اْلمٌن( ٍب ضبزة بالسكت
ْنَساَف ِفي  (َٗأْحَسِن تَػْقِويٍم ) ~َلَقْد َخَلْقَنا اَِْ

 على قصر اؼبنفصل قالوف 
 اؼبنفصل توسط الوف على ٍب ق

 على طوؿ اؼبنفصل ُب )اإلنساف( بالتحقيق ٍب خالد 
 بالنقل ُب )اَِلنساف(على طوؿ اؼبنفصلٍب ورش 

 ُب )اإلنساف( بالسكت ضبزةٍب 
 (٘ثُمَّ َرَدْدنَاُ  َأْسَفَل َساِفِليَن ) 

 قالوف 
 ٍب ابن كثًن )َرَدْدنَاُه(

ُر َأْجٌر ْم فَػَلهُ صَّاِلَحاِت ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ال  (َٙمْمُنوٍف )َغيػْ
 قالوف 
 واندرج معو ابن كثًنبالصلة  قالوفٍب 

رُ )بالصلة واإلخفاء للتنوين عند الغٌن ٍب أبو جعفر    (َأْجٌر َغيػْ
  (َأْجرٌ ْم فَػَلهُ )ُب ٍب قالوف بالصلة على التوسط 

 ورقق راء )غًن(  (َأْجرٌ ْم هُ فَػلَ )وطوؿ الصلة ُب  ( البدؿ ُب )َآَمُنوا(ٍٖب ورش مع )
  (َأْجرٌ ْم فَػَلهُ )ُب  ٍب خلف بالسكت

يِن ) ُبَك بَػْعُد بِالدّْ  (َٚفَما ُيَكذّْ
 قالوف

 ( ٛأَلَْيَس اللَُّه بَِأْحَكِم اْلَحاِكِميَن )
 قالوف

 سورة العلق 
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔاقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق )

 ] اقرا : أبدؿ اؽبمزة مطلقا أبو جعفر وضبزة وقفا [] اقرأ : بتحقيق اؽبمزة الباقوف[ 
 أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة مطلقا )اقرا( وضبزة وقفا فقط ثمقالوف 

ْنَساَف ِمْن َعَلٍق )  (َٕخَلَق اَِْ
 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اإلنساف( ٍب ضبزة بالسكت ُب )اإلنساف(

َْكَرـُ )اقْػَرْأ َورَ   (ٖبَُّك اِْ
( واندرج معو ضبزة بوجو النقل وقفا قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اَلَ   كـر

(   ضبزةٍب   ووقف بالسكت ُب )اْلكـر
 ٍب أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة مطلقا )اقرا( وضبزة وقفا فقط

 (ٗالَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )
 قالوف 

 َلِم(ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء )َعلََّم بِاْلقَ 
ْنَساَف َما َلْم يَػْعَلْم )  (َ٘علََّم اَِْ

 ُب )اإلنساف(بالسكت  ضبزةٍب نساف( بالنقل ُب )اَلِ قالوف ٍب ورش 
ْنَساَف لََيْيَغى ) َكآّل   (ِٙإفَّ اَِْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل 
 ( البصري على قصر اؼبنفصل وقلل )ليطغىأبو عمرو ٍب 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل قلل )ليطغى(

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )ليطغى( واندرج معو خلف العاشر
 وقلل )ليطغى(نساف( وبالنقل ُب )اَلِ ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 وأماؿ )ليطغى(( ُب )اإلنسافٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت 
 (َٚأْف رََآُ  اْستَػْغَنى ) 

 تال هبسن وُب الراء حوُب نبزه     صحبة زف مالشاطبية ُب اْلنعاـ : وحرُب )رأى( كال أمل 
 ُب الكل قلال   عثمافصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          

راء واؽبمػزة شػعبة وضبػزة والكسػائي وخلػف العاشػر وابػن ذكػواف خبلػف إمالة الراء للسوسي َل يعمل بو( ] رءاه : أماؿ الػ)
 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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وأبػػو جعفػػر وحفػػص وىشػػاـ خبلػػف عػػن قنبػػل نػػدرج ابػػن كثػػًن وانػػدرج ابػػن ذكػػواف بوجػػو عػػدـ اإلمالػػة وابػػالتحقيق قػػالوف 
 ويعقوب 

 وقلل )استغىن( ( أوجو البدؿ ٖمع )ٍب ورش قلل الراء واؽبمزة ُب )َرَآُه( 
 ٍب البصري أماؿ اؽبمزة ُب )رآه( وقلل )استغىن( 

 ٍب ابن ذكواف خبلف أماؿ الراء واؽبمزة ُب )رآه(  واندرج معو شعبة 
 اؽبمزة ُب )رآه( وأماؿ )استغىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ٍب ضبزة أماؿ الراء و 
 خبلف عنو )أف َرأَه(حبذؼ اْللف ٍب قنبل خبلف قرأ 

 (ِٛإفَّ ِإَلى رَبَّْك الرُّْجَعى )
 قلل )الرجعى( واندرج معو أبو عمرو قالوف ٍب ورش 

 أماؿ )الرجعى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ٍب ضبزة
َهى )َأرَأَيْ   (َٜت الَِّذي يَػنػْ

 الجسهل وكم مبدؿ  نافع اجع  وعنر الشاطبية ُب اْلنعاـ : )رأيت( ُب اَلستفهاـ َل عٌن 
] أرايت : بالتسهيل لنافع وأبو جعفر ووقفا غبمزة بالتسػهيل[ ] أرآيػت : ولػورش أبػدؽبا ألفػا مػع اؼبػد اؼبشػبع [ ]أريػت :  

 الكسائي [ ]أرأيت بتحقيق اؽبمزة : الباقوف[
  واندرج معو أبو جعفر  (يتاَ قالوف تسهيل )أر 

 وقلل )وتوىل( (يتاَ التسهيل )أر بٍب ورش 
 )أرآيت( وقلل )وتوىل(( حركات ٙاؼبد )ٍب ورش ب

 أثبت اؽبمزة )أرأيت(ٍب ابن كثًن 
 أثبت اؽبمزة )أرأيت( وقلل )وتوىل(ٍب البصري 
 ف العاشرأثبت اؽبمزة )أرأيت( وأماؿ )وتوىل( واندرج معو خلٍب ضبزة 

 وأماؿ )وتوىل( ٍب الكسائي قرأ )أرايت(
 (َٓٔصلَّى )َعْبًدا ِإَذا 
 قالوف 

 قلل )صلى( ٍب البصري 
 أماؿ )صلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  (َعْبًدا ِإَذاُب )ببالتحقيق ٍب ضبزة 
  (َذااِ  فِ  َعْبدَ ُب )بالنقل ٍب ورش 

 (َعْبًدا ِإَذاُب )ٍب خلف بالسكت 
 (َٔٔت ِإْف َكاَف َعَلى اْلُهَدى )َأرَأَيْ 

 الجسهل وكم مبدؿ  نافع اجع  وعنر الشاطبية ُب اْلنعاـ : )رأيت( ُب اَلستفهاـ َل عٌن 
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] أرايت : بالتسهيل لنافع وأبو جعفر ووقفا غبمزة بالتسػهيل[ ] أرآيػت : ولػورش أبػدؽبا ألفػا مػع اؼبػد اؼبشػبع [ ]أريػت :  
 ة : الباقوف[الكسائي [ ]أرأيت بتحقيق اؽبمز 

  واندرج معو أبو جعفر  (يتاَ قالوف تسهيل )أر 
 وقلل )وتوىل( (يتاَ التسهيل )أر بٍب ورش 
 )أرآيت( وقلل )وتوىل(( حركات ٙاؼبد )ٍب ورش ب

 أثبت اؽبمزة )أرأيت(ٍب ابن كثًن 
 أثبت اؽبمزة )أرأيت( وقلل )وتوىل(ٍب البصري 
 اندرج معو خلف العاشرأثبت اؽبمزة )أرأيت( وأماؿ )وتوىل( و ٍب ضبزة 

 وأماؿ )وتوىل( ٍب الكسائي قرأ )أرايت(
 (ٕٔبِالتػَّْقَوى )َأْو َأَمَر 
 قالوف 
 ( وأماؿ )بالتقوى(أَْو أََمرَ بالسكت ُب ) ٍب ضبزة( وقلل )بالتقوى( َمرَ اَ  أَوَ بالنقل ُب )ٍب ورش 

 (َٖٔأرَأَْيَت ِإْف َكذََّب َوتَػَولَّى )
 الجسهل وكم مبدؿ  نافع اجع  وعنر ( ُب اَلستفهاـ َل عٌن الشاطبية ُب اْلنعاـ : )رأيت

] أرايت : بالتسهيل لنافع وأبو جعفر ووقفا غبمزة بالتسػهيل[ ] أرآيػت : ولػورش أبػدؽبا ألفػا مػع اؼبػد اؼبشػبع [ ]أريػت :  
 الكسائي [ ]أرأيت بتحقيق اؽبمزة : الباقوف[

  واندرج معو أبو جعفر  (يتاَ قالوف تسهيل )أر 
 وقلل )وتوىل( (يتاَ التسهيل )أر ب ٍب ورش
 )أرآيت( وقلل )وتوىل(( حركات ٙاؼبد )ٍب ورش ب

 أثبت اؽبمزة )أرأيت(ٍب ابن كثًن 
 أثبت اؽبمزة )أرأيت( وقلل )وتوىل(ٍب البصري 
 أثبت اؽبمزة )أرأيت( وأماؿ )وتوىل( واندرج معو خلف العاشرٍب ضبزة 

 وأماؿ )وتوىل( ٍب الكسائي قرأ )أرايت(
 (ْٗٔم يَػْعَلْم بَِأفَّ اللََّه يَػَرى )أَلَ 

 قالوف 
 ُب )يرى( ٍب ورش بالتقليل 

 واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر البصري أماؿ )يرى(أبو عمرو ٍب 
 (َ٘ٔكًلَّ لَِئْن َلْم يَػْنَتِه لََنْسَفَعْن بِالنَّاِصَيِة )

 قالوف 
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 ٍب الكسائي أماؿ وقفا )بالناصية(
 (ٍٙٔة َخاِطَئٍة )نَاِصَيٍة َكاِذبَ 
 قالوف       

 ضبزة وقف على )خاطية( بإبداؿ اؽبمزة ياء ثم 
 الكسائي أماؿ )خاطئة(  ثم
 اطية بالياء وقفا ووصالخأبو جعفر أخفى التنوين عند اػباء )َكاِذبٍَة َخاِطية( وقرأ  ثم

 (ٚٔفَػْلَيْدُع نَاِديَُه )
 قالوف

 (َٛٔسَنْدُع الزَّبَانَِيَة )
 قالوف
 (ََٜٔل ُتِيْعُه َواْسُجْد َواقْػَتِرْب ) َكًلَّ 

 قالوف ٍب ابن كثًن بصلة اؽباء )ُتِطْعُو(
 سورة القدر

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َلِة اْلَقْدِر ) آِإنَّ   (ٔأَنْػَزْلَناُ  ِفي لَيػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )أنزلناه(  ثم
 صل واندرج معو أىل التوسطتوسط اؼبنفالوف على ق ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثم
َلُة اْلَقْدِر ) آَومَ   (َٕأْدرَاَؾ َما لَيػْ

 على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 أماؿ )أدراؾ(على قصر اؼبنفصل و  أبو عمروٍب 

 درج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وحفصوان صلتوسط اؼبنفٍب قالوف على 
   واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة والكسائي وخلف العاشر أماؿ )أدراؾ(و  صلتوسط اؼبنفٍب دوري على 

 على طوؿ اؼبنفصل وقلل )أدراؾ( ٍب ورش 
 على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ( ٍب ضبزة

 ـ )القدر ليلة(إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالال
ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر ) َلُة اْلَقْدِر َخيػْ  (ٖلَيػْ
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 واندرج معو اعبميع إَلقالوف 
  لف(اَ ٍب ورش رقق راء )خًن( وبالنقل ُب )مَن 

 ٍب خلف بالسكت )مْن ألف(
 إذا وصلت باآلية اليت بعدىا شدد التاء البزي )شهٍر تػَّنَػزَُّؿ ( وصال

 (ِٗمْن ُكلّْ َأْمٍر ) مْ رُّوُح ِفيَها بِِإْذِف رَبّْهِ تَػنَػزَُّؿ اْلَمًَلِئَكُة َوال
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمال للبزيوُب الوصل 
 وُب آؿ عمراف لو َل تفرقوا      واْلنعاـ فيها فتفرؽ مثال

 ُب َل تعاونوا    ويروى ثالثا ُب تلقف مثال وعند العقود التاء
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو َل تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 ابن كثًن وأبو جعفر واندرج معوٍب قالوف بالصلة 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة 
ـٌ ِهَي َحتَّى َمْيَلِع اْلَفْجِر )  ( َ٘سًَل

 ] مطِلِع : الكسائي وخلف العاشر [ ] مْطَلِع : الباقوف[
 واندرج معو اعبميع إَل قالوف بفتح الالـ )مطَلِع (

 الكسائي قرأ )َمْطِلِع( واندرج معو خلف العاشر  ثم
 )الفجرمل يكن( سورة التالية أدغم السوسي الراء بالالـالوصلت ب إذاو 

  
 سورة البينة 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َفكّْيَن َحتَّى تَْأتِيَػُهُم اْلبَػيػَّْنُة )  (َٔلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ُمنػْ

 قالوف 
 أماؿ وقفا )البينة( ٍب الكسائي 
 معو أبو جعفر اندرج )تاتيهم( و أبدؿ اؽبمزة الفا ٍب السوسي 

 )تاتيهم(أبدؿ اؽبمزة الفا  و ْىِل(اَ  )ِمنَ ُب ٍب ورش بالنقل 
 ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )ِمْن أَْىِل(
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ُلو ُصُحًفا ُمَيهََّرًة )  (َٕرُسوٌؿ ِمَن اللَِّه يَػتػْ
 ؿ وقفا )مطهرة( خبلفقالوف ٍب الكسائي أما

ٌَ قَػيَّْمٌة )  (ِٖفيَها ُكُت
 قالوف 

 ٍب الكسائي أماؿ وقفا )قيمة(
 (َٗءتْػُهُم اْلبَػيػَّْنُة )آَوَما تَػَفرََّؽ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإَلَّ ِمْن بَػْعِد َما جَ 

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 أماؿ وقفا )البينة( على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 

 على طوؿ اؼبتصل وقصر البدؿ )أوتوا( ش ٍب ور 
 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )جاءِتم( على توسط اؼبتصل و ٍب ابن ذكواف 

 أماؿ )جاءِتم( على طوؿ اؼبتصل و  ٍب ضبزة
 الطوؿو ٍب ورش وجهي البدؿ )أوتوا( على التوسط 

يَن حُ  آُأِمُرو  آَومَ   َء َويُِقيُموا الصًََّلَة َويُػْؤُتوا الزََّكاةَ آنَػفَ ِإَلَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدّْ
 على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل قالوف 

 معو أبو جعفراندرج )يوتوا( و بإبداؿ اؽبمزة واوا قرأ على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل و ٍب السوسي 
 اؼبنفصل واؼبتصل توسط ٍب قالوف على 

 ـ ُب )الصالة( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يوتوا( ورقق راء )أمروا( غلظ الالواؼبتصل و طوؿ اؼبنفصل  علىٍب ورش 
 واؼبتصل طوؿ اؼبنفصل علىٍب ضبزة 

 (َ٘وَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة )
 قالوف 

 ٍب الكسائي أماؿ )القيمة(
 ا ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيهَ 

 واندرج اعبميع إَلقالوف 
  الكسائي معو ودوري علياندرج أماؿ )نار( و  أبو عمروٍب 

 وقلل )النار( ْىِل (اَ  )ِمنَ بالنقل ُب  ٍب ورش
 )ِمْن أَْىِل (ُب ٍب خلف بالسكت 

 (َٙشرُّ اْلَبرِيَِّة ) مْ ُأولَِئَك هُ 
 ] الِبيئة : نافع وابن ذكواف[ ] الِبية : الباقوف[

 واندرج معو ابن ذكواف ( حركات ٗمتصل ) ا)الِبيئة( مدبتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة قرأ و سط اؼبتصل على تو قالوف 
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وانػدرج معػو ىشػاـ وعاصػم يعقػوب  )الِبيػة(علػى توسػط اؼبتصػل وقػرأ بتشػديد اليػاء وحػذؼ اؽبمػزة بصري أبو عمرو الٍب 
 وخلف العاشر
 أماؿ )الِبية( على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 

 ( حركاتٗمتصل ) ا)الِبيئة( مدبتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة بالصلة وقرأ على توسط اؼبتصل و قالوف ٍب 
 واندرج معو أبو جعفر)الِبية( على توسط اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة ٍب ابن كثًن بالصلة 

 ( حركات ٙمتصل ) اد)الِبيئة( مبتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة وقرأ على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 
 )الِبية( على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة ٍب ضبزة 

ُر اْلَبرِيَِّة )ْم ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأولَِئَك هُ   (َٚخيػْ
 ] الِبيئة : نافع وابن ذكواف[ ] الِبية : الباقوف[

 واندرج معو ابن ذكواف ( حركات ٗمتصل ) ا)الِبيئة( مدياء وزاد نبزة مفتوحة بتخفيف القرأ على توسط اؼبتصل و قالوف 
وانػدرج معػو ىشػاـ وعاصػم يعقػوب  )الِبيػة(علػى توسػط اؼبتصػل وقػرأ بتشػديد اليػاء وحػذؼ اؽبمػزة بصري أبو عمرو الٍب 

 وخلف العاشر
 أماؿ )الِبية( على توسط اؼبتصل و ٍب الكسائي 
 ( حركاتٗمتصل ) ا)الِبيئة( مدبتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة الصلة وقرأ بعلى توسط اؼبتصل و ٍب قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر)الِبية( على توسط اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة ٍب ابن كثًن بالصلة 
وعلى اء )خًن( ( حركات ورقق ر ٙمتصل ) ا)الِبيئة( مدبتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة وقرأ على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 قصر البدؿ )آمنوا(
 )الِبية( على طوؿ اؼبتصل وقرأ بتشديد الياء وحذؼ اؽبمزة ٍب ضبزة 
وعلى ( حركات ورقق راء )خًن( ٙمتصل ) ا)الِبيئة( مدبتخفيف الياء وزاد نبزة مفتوحة وقرأ على طوؿ اؼبتصل ٍب ورش 

 توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(
 سوسي التاء باعبيم )الِبية جزآؤىم(إذا وصلت باآلية التالية ادغم ال

َنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ  مْ ِعْنَد رَبّْهِ  مْ ُؤهُ آَجز  ِْ  أََبًدا آَجنَّاُت َعْدٍف َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا
 على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل قالوف 
 اؼبتصل واؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع توسط على  قالوفٍب 
 ى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر عل قالوفٍب 

  ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة
 وبالنقل ُب )اََلهنار(على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ٍب ورش 

 )اْلهنار( ُببالسكت و على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل  ضبزةٍب 
 )اْلهنار( ُببالتحقيق و على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ٍب خالد 
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هُ َرِضَي اللَُّه   َوَرُضوا َعْنهُ  مْ َعنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة قالوف ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ( َٛذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَُّه )
 لنوف عند اػباء )ِلَمْن َخِشَي(ل أبو جعفر باإلخفاء  ثمقالوف 

 سورة الزلزلة 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َْرُض زِْلَزاَلَها )ِإَذا زُْلزَِلِت   ( ٔاِْ
 بالسكت ُب )اْلرض( ضبزة ثمورش بالنقل ُب )اْلرض(    ثمقالوف    

َْرُض أَثْػَقاَلَها )  (َٕوَأْخَرَجِت اِْ
 بالسكت ُب )اْلرض( ضبزة ثمورش بالنقل ُب )اْلرض(    ثم     قالوف

ْنَساُف َما َلَها )  (َٖوقَاَؿ اَِْ
 بالسكت ُب )اإلنساف( ضبزة ثمنساف(   ورش بالنقل ُب )اإل ثمقالوف   

 (ٗيَػْوَمِئٍذ ُتَحدُّْث َأْخَباَرَها )
 قالوف

 (٘بَِأفَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها )
 قالوف 

 ُب )أوحى( ٍب ورش بالتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )أوحى( ٍب ضبزة باإلمالة

 (َٙأْعَماَلُهْم ) يَػْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِيُػَرْوا
 ] يْصدر : باإلمشاـ ضبزة والكسائي ورويس وخلف العاشر [] يصدر بالصاد اػبالصة : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وروحقالوف 
 ْعَماؽَبُْم( اَ ا ورش بالنقل ُب )لِيُػَروَ  ثم
 ْعَماؽَبُْم( اَ ا )لِيُػَروَ  ُب نقلخالد باإلمشاـ ُب الصاد زايا وبالثم 
 واندرج معو الكسائي ورويس وخلف العاشرخالد باإلمشاـ ُب الصاد زايا وبالتحقيق ُب )لِيُػَرْوا أَْعَماؽَبُْم( ثم 
 ْعَماؽَبُْم( اَ ا ُب )لِيُػَروَ  نقلباإلمشاـ ُب الصاد زايا وبالو بال غنة )يومئٍذ يصدر(  خلفثم 
 اإلمشاـ ُب الصاد )يصدر( وبالتحقيق ُب )لِيُػَرْوا أَْعَماؽَبُْم( خلف بال غنة )يومئٍذ يصدر( و ثم 

 ت ُب )لِيُػَرْوا أَْعَماؽَبُْم( بالسكو  واإلمشاـ ُب الصاد )يصدر( بال غنة )يومئٍذ يصدر(ٍب خلف 
ًرا يَػَرُ  )  (َٚفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ
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 لة : الباقوف[]يرْه : ىشاـ وصال ووقفا بالسكوف [ ] يرُه : بالص
  وإذا قرأ قالوف بالرـو مل يندرج معو ىشاـ آلنو يقرأ بالسكوف وصالواندرج معو ىشاـ وقفا فقط قالوف 
 رش رقق راء )خًنا( و ٍب 
رًا(  ثم  أبو جعفر باإلخفاء التنوين مع اػباء )َذرٍَّة َخيػْ
 خلف بال غنة )َفَمْن يَػْعَمْل( ثم

 (َٛشرِّا يَػَرُ  )َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة 
 ]يرْه : ىشاـ وصال ووقفا بالسكوف [ ] يرُه : بالصلة : الباقوف[

   واندرج معو اعبميع وىشاـ وقفا ووصال بالسكوف أي خالفهم بالرـوقالوف 
 
 

 سورة العاديات
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔواْلَعاِديَاِت َضْبًحا )
 قالوف 

 بالضاد )َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا( السوسي أدغم التاء ثم
 (ٕفَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا )

 قالوف
 (ٖ) فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا

 واندرج معو اعبميع ووجو ػبالد باإلظهار إَلقالوف 
 ( أوجو اؼبدٖ( مع )فَاْلُمِغًنَاِت ُصْبًحا)ٍب السوسي أدغم التاء بالصاد 

 خبلف عنو فقط ( ْلُمِغًنَاِت ُصْبًحافَا)وخالد باؼبد الالـز أدغم التاء بالصاد 
 ٍب ورش رقق راء )فاؼبغًنات(

 (ٗفَأَثَػْرَف ِبِه نَػْقًعا )
 قالوف

 (٘فَػَوَسْيَن ِبِه َجْمًعا )
 قالوف

ْنَساَف ِلَربِّْه َلَكُنوٌد )  (ِٙإفَّ اَِْ
 بالسكت ُب )اإلنساف( ضبزةنساف( ٍب قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اَلِ 

 (َٚك َلَشِهيٌد )َوِإنَُّه َعَلى َذلِ 
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 قالوف
َّْ اْلَخْيِر َلَشِديٌد )  (َٛوِإنَُّه ِلُح

ًْنِ َلَشِديٌد(  ثمقالوف   السوسي أدغم الراء بالالـ )اػبَْ
 (َٜأَفًَل يَػْعَلُم ِإَذا بُػْعِثَر َما ِفي اْلُقُبوِر )

 ورش برتقيق راء )بُػْعِثَر( ثمقالوف 
 (َٓٔوُحصَّْل َما ِفي الصُُّدوِر )

 قالوف
 ( ٔٔيَػْوَمِئٍذ َلَخِبيٌر ) مْ ِبهِ  مْ رَبػَّهُ  ِإفَّ 

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

 سورة القارعة 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔاْلَقارَِعُة )
 اندرج اعبميع والكسائي بوجو الفتحقالوف 

 خبلف عنو  ٍب الكسائي أماؽبا
 (ٕاْلَقارَِعُة )َما 

 اندرج اعبميع والكسائي بوجو الفتحقالوف 
 خبلف عنو  ٍب الكسائي أماؽبا

 (َٖأْدرَاَؾ َما اْلَقارَِعُة ) آَوم 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب قالوف على قصر اؼبنفصل

 على قصر اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ(  أبو عمروٍب 
 معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وعاصم واندرج ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة والكسائي بوجو الفتح وخلف العاشر ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ(  
 وقفا خبلف )القارعة( أماؿ ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ( و 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل )أدراؾ( 
 على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ( ٍب ضبزة

 (ٗيَػْوـَ َيُكوُف النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث )
 قالوف

ُفوِش )  (َ٘وَتُكوُف اْلِجَباُؿ َكاْلِعْهِن اْلَمنػْ
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 قالوف
 (ٙفََأمَّا َمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُه )

 قالوف
 (ٚفَػُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة )

 رو وأبو جعفر واندرج معو أبو عمقالوف )فْهو( 
 ٍب الكسائي قرأ )فْهو( وأماؿ )راضية( 

 واندرج معو الباقوف ٍب ورش قرأ بضم اؽباء )فُهو(
 (َٛوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه )

 أبو جعفر أخفى النوف مع اػباء )َمْن َخفَّْت( ثمقالوف 
 (ٜفَُأمُُّه َهاِويٌَة )

 قالوف 
 الكسائي أماؿ )ىاوية( وقفا  ثم
 سوسي أدغم اؽباء باؽباء )َفُأمُُّو َىاِويٌَة(ال ثم
 (َٓٔأْدرَاَؾ َما ِهَيْه ) آَومَ 

 صلفالشاطبية من سورة ف إىل سورة القيامة : مالية ماىية 
 ] ما ىَي نار : حذؼ ىاءىا وصال ضبزة ويعقوب وإثباِتا وقفا [] ماىيْو نار : الباقوف إثباِتا وقفا ووصال[

 ابن كثًن وأبو جعفر وعقوبدرج معو قالوف على قصر اؼبنفصل وان
 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أماؿ )أدراؾ( 

 وعاصم خبلف عن ابن ذكواف ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أدراؾ ( واندرج معو ابن ذكواف بوجو خبلف عنو وشعبة والكسائي وخلف العاشر  

 على طوؿ اؼبنفصل وقلل )أدراؾ(  ٍب ورش
 ٍب ضبزة قرأ بإمالة )أدراؾ( على طوؿ اؼبنفصل 

 (ٔٔنَاٌر َحاِمَيٌة )
 قالوف   

 الكسائي أماؿ وقفا )حامية(  ثم
  

 سورة التكاثر 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 ( ٔأَْلَهاُكُم التََّكاثُػُر )
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 واندرج معو ورش بوجو الفتحقالوف 
 ش قلل )أؽباكم( ٍب ور 

 ٍب ضبزة أماؿ )أؽباكم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 (َٕحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر )

 قالوف ٍب ورش رقق راء )اؼبقابر(
 (َٖكًلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُموَف )

 قالوف
 (ٗثُمَّ َكًلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُموَف )

 قالوف
 (َ٘كًلَّ َلْو تَػْعَلُموَف ِعْلَم اْلَيِقيِن )

 قالوف
 (ٙلَتَػَرُوفَّ اْلَجِحيَم )
 [ ] لَتَػَروّف : الباقوف[والكسائي  ]لتُػَروّف : ابن عامر

 قالوف قرأ بفتح التاء )لَتَػَروفَّ ( 
 اندرج معو الكسائي )َلرُتوف( ابن عامر قرأ بضم التاء ثم

 (ٚثُمَّ لَتَػَرُونػََّها َعْيَن اْلَيِقيِن )
 قالوف

 ( ٍٛذ َعِن النَِّعيِم )ثُمَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمئِ 
 قالوف

 سورة العصر 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔواْلَعْصِر )
 قالوف

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر )  (ِٕإفَّ اَِْ
 قالوف 

 ُب )اَِلنساف( ٍب ورش بالنقل 
 ُب )اإلنساف( بالسكت ضبزةٍب 

 ( َٖواَصْوا بِاْلَحقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر )ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوتػَ 
 ُب )آمنوا( الطوؿو  قالوف ٍب ورش مع وجهي البدؿ التوسط
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 سورة الهمزة 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (َٔوْيٌل ِلُكلّْ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة )

 قالوف 
 ٍب الكسائي أماؿ وقفا )ؼبزة( 

 (َٕدُ  )الَِّذي َجَمَع َماًَل َوَعدَّ 
 ]صَبََّع : ابن عامر وضبزة والكسائي وأبو جعفر وروح وخلف العاشر[ ] صَبََع : الباقوف[

 واندرج معو ورش وابن كثًن وأبو عمرو وعاصم ورويسقالوف قرأ بتخفيف اؼبيم )صَبََع( 
 خلف العاشرابن عامر قرأ )صّبع( بالتشديد على اؼبيم واندرج معو ضبزة والكسائي وأبو جعفر وروح و  ثم

َُ َأفَّ َماَلهُ   (َٖأْخَلَدُ  ) ~َيْحَس
 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظباالشاطبية ُب البقرة : و)وْبَسُب( كسر السٌن مستقبال 

 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 
 بتثص ن ُبتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  
 زة وأبو جعفر[ ] وْبِسب : الباقوف[] وْبَسب : ابن عامر وعاصم وضب

 على قصر اؼبنفصل و بكسر السٌن )وبِسب( قالوف 
 على توسط اؼبنفصل و بكسر السٌن )وبِسب( ٍب قالوف 
 على طوؿ اؼبنفصل و بكسر السٌن )وبِسب( ٍب ورش 

 واندرج معو عاصمعلى توسط اؼبنفصل و بفتح السٌن )وَبَْسُب( ابن عامر شامي الٍب 
 على طوؿ اؼبنفصل و  السٌن )وَبَْسُب( بفتحٍب ضبزة 

 أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبفتح السٌن )وَبَْسُب( ثم
 َكًلَّ 
 قالوف

 (ٗلَيُػْنَبَذفَّ ِفي اْلُحَيَمِة )
 الكسائي أماؿ )اغبطمة( وقفا ثمقالوف 

 (َ٘أْدرَاَؾ َما اْلُحَيَمُة ) آَوم
 ويعقوب واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل 

 أماؿ )أدراؾ(ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل 
 حفص وابن ذكواف بوجوو  ىشاـواندرج معو ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
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 واندرج معو ابن ذكواف بوجو وشعبة وخلف العاشر أماؿ )أدراؾ(ٍب دوري على توسط اؼبنفصل 
 وأماؿ وقفا )اغبطمة(  أماؿ )أدراؾ(ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل قلل )أدراؾ( 
 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )أدراؾ(

 (ٙنَاُر اللَِّه اْلُموَقَدُة )
 الكسائي أماؿ )اؼبوقدة( ثم قالوف

َْفِئَدِة )  (ٚالَِّتي َتيَِّلُع َعَلى اِْ
 قالوف 

 فئدة( ٍب ورش بالنقل ُب )اَلَ 
 مزة اْلوىلاؽبة( على النقل ُب ِفدَ ؽبمزة )الَ نقل حركة اؽبمزة إىل الفاء مع حذؼ ا ضبزةٍب 
 مزة اْلوىلاؽبة( على السكت ُب نقل حركة اؽبمزة إىل الفاء مع حذؼ اؽبمزة )اْلِفدَ  ضبزةٍب 

 ٍب الكسائي أماؿ وقفا )اْلفئدة(
 ٍب السوسي أدغم العٌن بالعٌن ُب )َتطَِّلُع َعَلى(

 (ُٛمْؤَصَدٌة ) مْ ِإنػََّها َعَلْيهِ  
[ ] موصدة : الباقوف[]عليُهم وأسقطها ضبزة وقفا  ويعقوب وخلف العاشروصال أبو عمرو وحفص وضبزة ] مؤصدة : 

 : ضبزة ويعقوب[ ]عليِهم : الباقوف[
 وشعبة ابن عامر واندرج معو )موصدة (  اواو بإبداؿ اؽبمزة قرأ قالوف 

 )موصدة( وقفا أماؿ و )موصدة (  اواو بإبداؿ اؽبمزة قرأ ٍب الكسائي 
 قرأ باؽبمزة )مؤصدة( واندرج معو حفص وخلف العاشر  بو عمروأٍب 

 )موصدة( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة وقرأ بالواو
 أما وصال أثبت اؽبمزة )مؤصدة(موصدة( وقفا )واوا اؽبمزة  إبداؿٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء )عليُهم( ووقف ب
 باؽبمزة )مؤصدة( ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )عليُهم( وقرأ

 (ِٜفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة )
 ]ُعُمد : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] َعَمد : الباقوف[

 قالوف قرأ بفتح العٌن واؼبيم )َعَمد ( 
 شعبة قرأ بضم العٌن واؼبيم )ُعُمد(  ثم
 الكسائي قرأ بضم العٌن واؼبيم )ُعُمد( وأماؿ )فبددة( وقفا ثم

  
 سورة الفيل 
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 ْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِ 
 (ٔأََلْم تَػَر َكْيَف فَػَعَل رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل )

 قالوف     
 السوسي أدغم الفاء بالفاء ُب )َكْيَف فَػَعَل( وأدغم الالـ بالراء )فَػَعَل َربَُّك( ثم

 (ِٕفي َتْضِليٍل ) مْ أََلْم َيْجَعْل َكْيَدهُ 
 قالوف بالصلة ثم   قالوف بسكوف ميم اعبمع 

ًرا أَبَابِيَل ) مْ َوَأْرَسَل َعَلْيهِ   (ٖطَيػْ
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 بَابِيَل(اَ  ا فَ الراء )طًنا( وبالنقل ُب )طَيػْرَ ٍب ورش برتقيق 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 )عليُهم( وبالنقل ٍب ضبزة وقف بالتحقيق واندرج معو يعقوبٍب ضبزة بضم اؽباء 

رًا أَبَابِيَل( وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(   ٍب خلف بالسكت ُب )طَيػْ
 (ِٗبِحَجارٍَة ِمْن ِسجّْيٍل ) مْ تَػْرِميهِ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ضطراريا أو اختباريا أماؽبا الكسائيإذا وقفت على )حبجارة( وقفا ا

 ( َ٘كَعْصٍف َمْأُكوٍؿ )  مْ َفَجَعَلهُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ٍب ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ماكوؿ( واندرج معو السوسي 
 واندرج معو ابن كثًنٍب قالوف بالصلة 

 )ماكوؿ( بإبداؿ اؽبمزة ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ 
 سورة قريش 

 ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ 
يًَلِؼ قُػَرْيٍش ) َِِٔ) 

ِئالؼ :ابن عامر [ ] لِْيالؼ : أبو جعفر[ ] إليالؼ : الباقوف[ ِِ  ] ِؿ
 )إليالؼ(قالوف قرأ ّٔمزة بعدىا ياء 

 )إليالؼ(البدؿ  توسط وطوؿٍب ورش مع 
 ٍب ابن عامر قرأ حبذؼ الياء )لِِئالؼ(  

 ْيالؼ(بياء ساكنة )لِ أسقط اؽبمزة وأثبت ٍب أبو جعفر 
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 (ِٕء َوالصَّْيِف )آرِْحَلَة الشّْتَ  مْ ِإيًَلِفهِ 
 ]ِإَلِفهم : أبو جعفر [ ] إيالفهم : الباقوف[

 على توسط اؼبتصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن ٍب قالوف بالصلة 

 ( البدؿ ٖع )ٍب ورش م
 اء بعد اؽبمزة )إَلفهم(يٍب أبو جعفر حبذؼ ال
 ( وقفا اضطراريا أو اختباريا أماؽبا الكسائيإذا وقفت على )رحلة

 إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الفاء بالفاء )الصيف فليعبدوا(
 (ٖفَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَػْيِت )

 قالوف
 ( ِٗمْن َخْوٍؼ ) مْ ِمْن ُجوٍع َوَآَمنَػهُ  مْ َأْطَعَمهُ  ~الَِّذي
 عبمع وبسكوف ميم اعلى قصر اؼبنفصل قالوف 

 واندرج معو ابن كثًن بالصلة و على قصر اؼبنفصل ٍب قالوف 
 ٍب أبو جعفر باإلخفاء النوف عند اػباء )من خوؼ( 

 على توسط اؼبنفصلٍب قالوف 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل ٍب قالوف 

 اندرج معو ضبزة)وآمنهم(  البدؿ قصر ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل  مع
 هي البدؿ التوسط والطوؿ ُب )وآهنم(ٍب ورش على وؿ اؼبنفصل مع وج

 سورة الماعوف 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

يِن )  (َٔأرَأَْيَت الَِّذي ُيَكذُّْب بِالدّْ
 الجسهل وكم مبدؿ  نافع اجع  وعنر الشاطبية ُب اْلنعاـ : )رأيت( ُب اَلستفهاـ َل عٌن 
: ولػػورش أبػػدؽبا ألفػػا مػػع اؼبػػد اؼبشػػبع [ ]أريػػت :  أرآيػػتة بالتسػػهيل[ ]] أرايػػت : بالتسػػهيل لنػػافع وأبػػو جعفػػر ووقفػػا غبمػػز 

 الكسائي [ ]أرأيت بتحقيق اؽبمزة : الباقوف[
 واندرج معو ورش بوجو التسهيل وأبو جعفر قالوف بتسهيل )أرأيت( 

 (أرآيت)( حركات ٍٙب ورش باؼبد )
 ٍب ابن كثًن بالتحقيق ُب )أرأيت( 

 )أرأيت( وأدغم الباء بالباء )يكذب بالدين( ٍب السوسي قرأ بالتحقيق ُب 
 ٍب الكسائي حذؼ اؽبمزة )أريت(
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 (َٕفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم )
 قالوف

 (َٖوََل َيُحضُّ َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكيِن )
 قالوف

 (ٗفَػَوْيٌل ِلْلُمَصلّْيَن )
 قالوف

 (َ٘ساُهوَف ) مْ َعْن َصًَلتِهِ  مْ الَِّذيَن هُ 
 وف ميم اعبمع  قالوف بسك

 ورش غلظ َلـ )صالِتم(  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم

 (ُٙءوَف )آيُػرَ  مْ الَِّذيَن هُ 
 وعلى توسط اؼبتصلقالوف بسكوف ميم اعبمع 

  ُءوَف( آُب )يُػرَ  ( البدؿٖمع )على طوؿ اؼبتصل ورش  ثم
 وَف( ءُ آُب )يُػرَ بالتسهيل مع اؼبد والقصر ووقف ضبزة  ثم
 وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم

 ( َٚويَْمنَػُعوَف اْلَماُعوَف )
 قالوف

  
 سورة الكوثر 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َناَؾ اْلَكْوثَػَر ) آِإنَّ   (َٔأْعيَيػْ

 اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ورش على طوؿ ثم قالوف بتوسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 (َٕفَصلّْ ِلَربَّْك َواْنَحْر )

 قالوف 
 (ِٖإفَّ َشانَِئَك ُىَو اْْلَبْػتَػُر )

 ] شانيك : أبو جعفر ووقفا ضبزة[ ] شانئك : الباقوف[
 واندرج معو ضبزة بوجو برت( قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اَلَ 

 بالسكت ُب )اْلبرت(   ضبزةٍب 
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 ووقف غبمزةمزة ياء )شانيك( بو جعفر أبدؿ اؽبأٍب 
  

 سورة الكافروف 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔأَيػَُّها اْلَكاِفُروَف ) آُقْل يَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  
 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء ُب )اْلَكاِفُروَف( 

 م الراء ُب )اْلَكاِفُروَف(ٍب ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخي
 (َٕأْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف ) َّل 

 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل  

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 (َٖأْعُبُد ) آَعاِبُدوَف مَ  مْ أَنْػتُ  َوَّل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل
 درج معو ابن كثًن وأبو جعفروان بالصلةو ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ىشاـ على توسط اؼبنفصل وأماؿ )َعاِبُدوَف( 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة 

 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
 ( ٗأَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم ) َوَّل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 نفصل قالوف على توسط اؼب ثم
 ىشاـ على توسط اؼبنفصل وأماؿ )َعاِبٌد(  مث

 واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبنفصل ثم
 (َ٘أْعُبُد ) آَعاِبُدوَف مَ  ُتمْ أَنػْ  ّلوَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلةو ٍب قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
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 سط اؼبنفصل وأماؿ )َعاِبُدوَف( ٍب ىشاـ على تو 
 ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة 

 واندرج معو ضبزة ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل
 ( َٙوِلَي ِديِن ) مْ ِديُنكُ  مْ َلكُ 

 ] ومَه دين : نافع وىشاـ وحفص والبزي خبلف عنو[ ] ومْه ديين : يعقوب [ ] ومْه دين : الباقوف[
 واندرج معو ورش وىشاـ وحفص ياء )ومَه(  وفتحقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ٍب يعقوب قرأ بسكوف الياء )ومْه( وقرأ بالياء وقفا ووصال )ديين( 
وقػرأ حبػذؼ اليػاء وقفػا ووصػال )ديػن( وانػدرج معػو ابػن ذواف وشػعبة وضبػزة بصػري قػرأ بسػكوف اليػاء )ومْه( أبو عمػرو الٍب 

 والكسائي وخلف العاشر
 البزي بوجو  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو

 ٍب ابن كثًن بالصلة وبسكوف الياء ُب  )ومْه( خبلف عن البزي واندرج معو أبو جعفر 
  

 سورة النصر 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (َٔنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح ) ءَ آِإَذا جَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 
 ٍب ورش على طوؿ اؼبتصل 
 على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاء( 

 ٍب ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )جآء(
 (َٕورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ِفي ِديِن اللَِّه َأفْػَواًجا )

 قالوف
 َفَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك َواْستَػْغِفْرُ  

 قالوف
 ( ِٖإنَُّه َكاَف تَػوَّابًا )

 قالوف
  

 سورة المسد 
 ِه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ 

ََّ ) آتَػبَّْت َيدَ  ٍَ َوَت  (ٔأَِبي َلَه
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 ] أيب ؽَبْب : ابن كثًن [ ] أيب ؽَبَب : الباقوف[ 
 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف اؽباء ُب )ؽْبب(  ثم
 اندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي وخلف العاشرو ٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد 
 خلف على طوؿ اؼبنفصل بال غنة ُب )ؽبٍب وتب( ثم
ََ ) آمَ   (َٕأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَس

 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر اؼبنفصل 
 ثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )عنو( ٍب ابن ك

 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصمٍب قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أغىن( واندرج معو خلف العاشر 

 على الفتح ُب )أغىن( ٍب التقليل ُب )أغىن( و طوؿ اؼبنفصل  علىٍب ورش 
 فصل واإلمالة ُب )أغىن(طوؿ اؼبن علىٍب ضبزة 

( ٍَ  (َٖسَيْصَلى نَارًا َذاَت َلَه
 قالوف 
 مع ترقيق الالـبالتقليل ُب )سيصلى( لو وجهاف وصال ووقفا بفتح )سيصلى( مع تغليظ الالـ و ٍب ورش 

 ٍب ضبزة أماؿ ُب )سيصلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
( َِ  (َٗواْمَرأَتُُه َحمَّاَلَة اْلَحَي

 : عاصم [ ]ضبالُة : الباقوف[ ] ضبالةَ 
 قرأ )ضَبَّاَلَة( بالنصب عاصمٍب واندرج معو الباقوف التاء ُب )ضَبَّاَلُة( رفع قالوف قرأ ب

 ( ِ٘في ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد )
 قالوف

 سورة اَخًلص 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ُٔقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد )
 قالوف
 (ٕالصََّمُد )اللَُّه 
 قالوف

 (َٖلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد )
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 قالوف
 ( َٗوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )

 ] ُكُفواً : حفص [ ] ُكْفئاً : ضبزة ويعقوب وخلف العاشر [ ] ُكُفؤاً : الباقوف [ 
 واندرج معو اعبميع إَل وقرأ ّٔمزة على الواو )ُكُفؤاً (قالوف 
 حد(  َف اَ  بالنقل )ُكُفؤاَ الواو )ُكُفؤاً ( و  وقرأ ّٔمزة علىٍب ورش 

 ( ٍب حفص قرأ حبذؼ اؽبمزة )ُكُفواً 
 َحٌد(اَ  فَ  كْفئاَ ْفئاً( مع وجهٌن : اْلوؿ بالنقل )ٍب ضبزة بسكوف الفاء )كُ 

 واندرج معو فيو يعقوب وخلف العاشر  َأَحٌد( كْفئاً ُب )التحقيق ب ضبزة ٍب
 وقفاَأَحٌد(  ٍب خلف بالسكت ُب )كْفئاً 

 )ُكْفئا( : بنقل حركة اؽبمزة إىل الفاء وحذؼ اؽبمزة ،  وأبداؿ اؽبمزة واوا مع إسكاف الفاء  ىووقف ضبزة عل
 (و)ُكْفوا ()ُكَفا

 سورة الفلق
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ُٔقْل َأُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَلِق )
 لسكت ُب )ُقْل أَُعوُذ(خلف با ثمُعوُذ( اَ  ورش بالنقل ُب )ُقلَ  ثم قالوف

 (ِٕمْن َشرّْ َما َخَلَق )
  قالوف

( ََ  (َٖوِمْن َشرّْ َغاِسٍق ِإَذا َوَق
 قالوف 

 َذا (اِ  ِق فِ ٍب ورش بالنقل )َغاسِ 
 ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َغاِسٍق ِإَذا (

 (َٗوِمْن َشرّْ النػَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد )
  قالوف

 ( ٍ٘د ِإَذا َحَسَد )َوِمْن َشرّْ َحاسِ 
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َحاِسٍد ِإَذا ( ٍب َذا (اِ  فِ  ورش بالنقل ُب )َحاِسدِ  ثمقالوف  
 

 سورة الناس 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ُٔقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس )
 قالوف 
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 الدوري أماؿ )الناس(  ثم
 ُعوُذ( اَ  ٍب ورش بالنقل ُب )ُقلَ 

 خلف بالسكت ُب )ُقْل أَُعوُذ( ٍب
 (َٕمِلِك النَّاِس )

  الدوري أماؿ )الناس( ثمقالوف 
 (ِٖإَلِه النَّاِس )

  الدوري أماؿ )الناس( ثم قالوف
 (ِٗمْن َشرّْ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس )

 )واندرج اعبميع( قالوف
 (٘الَِّذي يُػَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس )

   لدوري أماؿ )الناس(ا ثمقالوف 
 ( ِٙمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس )

   الدوري أماؿ )الناس( ثمقالوف 
 

 


