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 تكملة سورة
 آؿ عمراف 

 
 َسيَّْئٌة يَػْفَرُحوا ِبَها مْ َوِإْف ُتِصْبكُ  مْ َحَسَنٌة َتُسْؤىُ  مْ ِإْف َتْمَسْسكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث خلف بال غنة يف )َسيَّْئٌة يَػْفَرُحوا ( 
 لصلة واندرج معو ابن كثًن مث قالوف با

 مث أبو جعفر قرأ وصال ووقفا )تسوىم( وبالصلة وضبزة عند الوقف مثلو يف )تسوىم(
 َشْيًئا مْ َكْيُدىُ   مْ َوِإْف َتْصِبُروا َوتَػتػَُّقوا ََل َيُضرُّكُ 

 ويضم الغًن والراء ثقال ظبا: يضركم بكسر الضاد مع جـز رائو     ٚٙ٘الشاطبية 
 افع وابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [ ] ال يُضرُكم : الباقوف[] ال يِضرْكم : ن

 قالوف قرأ بكسر الضاد )َيِضرُكْم( واندرج معو أبو عمرو ويعقوب 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم

 مث ابن عامر قرأ بضم الضاد والراء )َيُضرُُّكْم( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر 
 رُُّكْم( ووقف على )شيا( و)شّيا( مث ضبزة قرأ )َيضُ 

 مث أبو جعفر بالصلة و قرأ بضم الضاد والراء )َيُضرُُّكْم( 
 مث ورش رقق الراء يف )َتْصِبُوا( و قرأ بكسر الضاد )َيِضرُكْم( وعلى توسط )َشْيًئا( مث طوؽبا

 (ِٕٓٔإفَّ اللََّو ِبَما يَػْعَمُلوَف ُمِحيٌط )
 قالوف

 ْىِلَك تُػبَػوُّْئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْلِقَتاؿِ َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَ 
 واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن( قالوف مث السوسي 

 مث خلف بالسكت يف )من أىلك(قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن( مث ورش بالنقل يف )من أىلك( 
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 (َٕٔٔواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم )
 قالوف

 تَػْفَشََل َواللَُّو َولِيػُُّهَما َأْف  مْ ِمْنكُ ئَِفَتاِف آَىمَّْت طَ  ِإذْ 
 إدغاـ التاء بالطاء عبميع القراء )نبْت طائفتاف(  -

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر َأْف( مْ يف )ِمْنكُ قالوف بالصلة  ثم قالوف بتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع
 َأْف( مْ يف )ِمْنكُ مث قالوف على توسط الصلة 

 على طوؿ اؼبتصل َأْف(  مْ يف )ِمْنكُ مث ورش بطوؿ الصلة 
 َأْف( مْ يف )ِمْنكُ وطوؿ اؼبتصل مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ َأْف(  مْ يف )ِمْنكُ مث ضبزة بالتحقيق 

 (َٕٕٔوَعَلى اللَِّو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف )
 نوف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة)اؼبومواوا اؽبمزة  بإبداؿقالوف مث ورش قرأ 

 َأِذلَّةٌ  مْ َوأَنْػتُ َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّو بَِبْدٍر 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث الكسائي أماؿ وقفا )أَِذلٌَّة( 

يف ط الصػػلة مث قػػالوف علػػى توسػػوانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وأبػػو جعفػػر  أَِذلَّػػٌة( مْ يف )َوأَنْػػػتُ مث قػػالوف بالصػػلة علػػى قصػػرىا 
 أَِذلٌَّة( مْ )َوأَنْػتُ 

 أَِذلٌَّة( مْ يف )َوأَنْػتُ مث ورش على طوؿ الصلة 
 أَِذلٌَّة( مْ يف )َوأَنْػتُ  مث خلف بالسكتأَِذلٌَّة(  مْ وبالتحقيق يف )َوأَنْػتُ مث خلف بال غنة 
 (َٖٕٔتْشُكُروَف ) مْ فَاتػَُّقوا اللََّو َلَعلَّكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر لةقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالص
َزلِيَن )بَِثََلثَِة َآََلٍؼ ِمَن اْلَمَل  مْ رَبُّكُ  مْ يُِمدَّكُ َأْف  مْ َيْكِفَيكُ ِإْذ تَػُقوُؿ ِلْلُمْؤِمِنيَن أََلْن   (ِٕٗٔئَكِة ُمنػْ

 يف العنكبوت مثقال لليحصيب: وفيما ىنا قل منزلٌن ومنزلو    ف  ٛٙ٘الشاطبية رقم 
: ابػػن عػػامر [ ] ُمْنػػزِلٌن : البػػاقوف[ ] إذ تقػػوؿ : بامدغػػاـ م  عمػػرو وىشػػاـ وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف ]ُمنَػػػزَّلٌن 

 العاشر[ ]الباقوف : بامظهار[ 
 قالوف بعدـ امدغاـ يف )إذ تقوؿ( وعلى سكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 
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 توحة )ُمنَػزّلٌن ( مث ابن ذكواف قرأ بامظهار وقرأ بضم اؼبيم وفتح النوف والزاي مشددة مف
 واندرج معو ابن كثًن  َأْف ( مْ وعلى قصرىا يف )َيْكِفَيكُ مث قالوف على القصر بالصلة 
 َأْف( مْ يف )َيْكِفَيكُ مث قالوف بالصلة على توسطها 

 ( البدؿ ٖمث ورش بامظهار و أبدؿ اؽبمزة واوا )للمومنٌن( مع )
 ٌن(مث أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا )للمومن

 مث دوري أ  عمرو أدغم الذاؿ بالتاء )إذ تقوؿ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 مث ىشاـ أدغم الذاؿ بالتاء )إذ تقوؿ( وبضم اؼبيم وفتح النوف والزاي مشددة مفتوحة )ُمنَػزّلٌن ( 

 لٌن( قرأ بسكوف النوف وزبفيف الزاي )ُمْنزِ و على طوؿ اؼبتصل وامدغاـ يف )إذ تقوؿ( مث خالد 
  وبال غنة  َأْف( مْ يف )َيْكِفَيكُ مث خلف بالسكت َأْف(  مْ يف )َيْكِفَيكُ بالتحقيق و مث خلف بال غنة 

وأدغػم الػالـ بػالالـ وأبػدؿ اؽبمػزة  ( أوجػو اؼبػدٖمػع ) ِمِنٌَن(تَػُقػوُؿ لِْلُمػو سوسي أدغم الذاؿ بالتػاء )ِإْذ تقوؿ(و)المث 
 واوا )للمومنٌن(.

 بَػَلى
 ا مث ضبزة أماؽبا واندرج معو الكسائي وخلف العاشر قالوف مث ورش قلله

 (ِٕ٘ٔئَكِة ُمَسوِّْميَن )ِبَخْمَسِة َآََلٍؼ ِمَن اْلَمَل  مْ رَبُّكُ  مْ َىَذا يُْمِددْكُ  مْ ِمْن فَػْورِىِ  مْ ِإْف َتْصِبُروا َوتَػتػَُّقوا َويَْأُتوكُ 
 صًن كسرواو  )ُمَسوِّْمي   ف(ن حق: و  ٜٙ٘الشاطبية رقم
 : ابن كثًن وأبو عمرو وعاصم ويعقوب [ ] مسوَّمٌن : الباقوف[]مسوّْمٌن 

 قالوف قرأ بفتح الواو اؼبشددة )ُمَسوَِّمٌَن( واندرج معو ابن عامر والكسائي وخلف العاشر 
 مث دوري قرأ بكسر الواو اؼبشددة )ُمَسوِّْمٌَن( واندرج معو عاصم ويعقوب 

  ( مع طوؿ مد اؼبتصل يف )اؼبالئكة(مث ضبزة قرأ بفتح الواو اؼبشددة )ُمَسوَِّمٌنَ 
 مث قالوف بالصلة قرأ بفتح الواو اؼبشددة )ُمَسوَِّمٌَن ( 

 مث ابن كثًن بالصلة وكسر الواو )ُمَسوِّْمٌَن( 
 مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )وياتوكم(و قرأ بكسر الواو )ُمَسوِّْمٌَن( 

 ح الواو اؼبشددة )ُمَسوَِّمٌَن ( وبالصلة مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة )وياتوكم( وقرأ بفت
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 ( البدؿ يف )آالؼ( ٖمث ورش قرأ بإبداؿ  اؽبمزة )وياتوكم( و)ُمَسوَِّمٌَن ( وترقيق الراء )َتْصِبُوا( مع )
 ِبِو  مْ َولَِتْطَمِئنَّ قُػُلوُبكُ  مْ َوَما َجَعَلُو اللَُّو ِإَلَّ ُبْشَرى َلكُ 

 مث ورش بالتقليل )بشرى( ابن كثًن وأبو جعفر واندرج معو قالوف مث قالوف بالصلة 
 مث أبو عمرو أماؿ )بشرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 

 (َٕٙٔوَما النَّْصُر ِإَلَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم )
 قالوف

َقِلُبو  مْ َأْو َيْكِبتَػهُ  آلِيَػْقَطَع َطَرفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُرو   (ٕٚٔئِِبيَن )آا خَ فَػيَػنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 بالصلة على توسط اؼبنفصل و مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 ئِِبٌَن(آمث ورش على طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة وقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر على )خَ 

بَػهُ َأْو  مْ َعَلْيهِ اْْلَْمِر َشْيٌء َأْو يَػُتوَب  لَْيَس َلَك ِمنَ   (ٕٛٔظَاِلُموَف ) مْ فَِإنػَّهُ  مْ يُػَعذّْ
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر أَْو( مْ يف )َعَلْيهِ على قصرىا و قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 أَْو( مْ يف )َعَلْيهِ مث قالوف على توسط الصلة 
 )عليُهم( على التحقيق يف )اممر( واندرج معو يعقوب  مث خالد بضم اؽباء يف

 وتوسط )شيء( مث ورش بطوؿ )شيء( أَْو( مْ يف )َعَلْيهِ وبطوؿ الصلة يف )اممر( مث ورش بالنقل 
 وضم ىاء )عليُهم(  و)شيء(مث ضبزة بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ يف )اممر(

وبالسػػكت علػى السػػاكن اؼبفصػوؿ أيضػػا )شػػيء  ( و)شػػيءمث خلػف بالسػػكت علػى السػػاكن اؼبوصػوؿ يف )اممر(
 أو( و)عليُهْم أو(

 َوِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرضِ 
 قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث ضبزة بالسكت يف )امرض(

 ءُ آُء َويُػَعذُّْب َمْن َيشَ آيَػْغِفُر ِلَمْن َيشَ 
 ( حركػػاتٗزة ألػػف قصػرا وتوسػػطا وطػوال مث التسػػهيل مػع اؼبػػد )( أوجػػو امبػداؿ للهمػػ٘قػالوف مث ىشػػاـ وقػف ب)

 والقصر والرـو 
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 ( أوجو ٘( أوجو مث خلف بال غنة ب)٘ب)على طوؿ اؼبتصل و مث خالد 
 مث السوسي أدغم الراء بالالـ )يَػْغِفُر ِلَمْن( و)َويُػَعذُّْب َمْن(على طوؿ اؼبتصل ورش برتقيق الراء يف )يَػْغِفُر( 

 (ٌٜٕٔر رَِحيٌم )َواللَُّو َغُفو 
 قالوف

 َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا الرّْبَ  آيَ 
 والعٌن يف الكل ثقال كره ش ظبا: )ُيَضاِعَفُو( ارفع يف اغبديد وىا ىنا     ٚٔ٘-ٙٔ٘الشاطبية يف البقرة رقم 

 واقصر مع مضعفةٍ  اردما ك           
 م حذاً إز ، وشدده كيف جا    ح( انصب الدرة : )يضاعفو
 فدس كوى  ثيضاعفو    معا وثقلو وبابو  الشفا حـز حالطيبة : وارفع 

 ] مضعََّفة :ابن كثًن وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب [ ] مضاعفة : الباقوف[
 واندرج معو الدوري وقرأ بالتخفيف وزيادة ألف يف )ُمَضاَعَفًة (قالوف على قصر اؼبنفصل 

 ابن كثًن )ُمَضعََّفًة ( واندرج معو يعقوب مث 
 وقرأ بالتخفيف وزيادة ألف يف )ُمَضاَعَفًة (مث السوسي قرأ بإبداؿ  اؽبمزة يف )تَاُكُلوا ( 

 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاُكُلوا ( وبالصلة وقرأ بالتشديد وحذؼ املف )ُمَضعََّفًة ( 
 واندرج معو عاصمبالتخفيف وزيادة ألف يف )ُمَضاَعَفًة ( وقرأ مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 )ُمَضعََّفًة ( على توسط اؼبنفصل وقرأ بالتشديد مث ابن عامر 
 وأماؿ وقفا )مضاعفة( وقرأ بالتخفيف وزيادة ألف يف )ُمَضاَعَفًة ( أماؿ )الربا( على توسط اؼبنفصل مث الكسائي 

 وأماؿ )الربا( فقطلتخفيف وزيادة ألف يف )ُمَضاَعَفًة ( وقرأ بامث خلف العاشر على توسط اؼبنفصل 
قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يف )تَػػاُكُلوا ( وقػػرأ بإثبػػات الػػف )ُمَضػػاَعَفًة ( وال تقليػػل يف )الربػػا( علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل و مث ورش 

 وعلى قصر البدؿ )آمنوا(
 اَعَفًة ( قرأ باؽبمز )تأكلوا( وأماؿ )الربا ( وقرأ )ُمضَ على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 

 مث ورش مع وجهي البدؿ على التوسط والطوؿ يف )آمنوا( 
 (ٖٓٔتُػْفِلُحوَف ) مْ َواتػَُّقوا اللََّو َلَعلَّكُ 
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 وادرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 (ُٖٔٔأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِيَن ) ~َواتػَُّقوا النَّاَر الَِّتي

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 و على قصر اؼبنفصل وأماؿ )لِْلَكاِفرِيَن( واندرج معو رويس مث أبو عمر 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )لِْلَكاِفرِيَن(واندرج معو دوري الكسائي 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع تقليل )لِْلَكاِفرِيَن( 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وفتح )للكافرين(

 (ٕٖٔتُػْرَحُموَف ) مْ وا اللََّو َوالرَُّسوَؿ َلَعلَّكُ َوَأِطيعُ 
 مث السوسي ادغم الالـ بالالـ )َوالرَُّسوَؿ َلَعلَُّكْم(واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 

 (ْٖٖٔت ِلْلُمتَِّقيَن )َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواْْلَْرُض ُأِعدَّ  مْ ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبّْكُ  آَوَسارُِعو 
 قبلىاما ك: قل )سارعوا( ال واو قبل    ٜٙ٘الشاطبية رقم

 ] سارعوا : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] وسارعوا : الباقوف[
 مث قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر وقرأ )سارعوا( بدوف واو قالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن عامر ( بدوف واو وقرأ )سارعواعلى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 بالصلة و على توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 مث ورش قرأ بدوف واو )َسارُِعوا( ورقق الراء يف )َمْغِفَرٍة ( وبالنقل يف )امرض( 
 مث ابن كثًن  قرأ )وسارعوا( بالواو على قصر اؼبنفصل وبالصلة 

 ف صلة واندرج معو يعقوب مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالواو )وسارعوا( وبدو 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم وأبو اغبارث وخلف العاشر 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف )امرض( مث خالد بالتحقيق يف )امرض( 
 مث دوري الكسائي أماؿ )َوَسارُِعوا(

 اِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ ِء َواْلكَ آِء َوالضَّرَّ آالَِّذيَن يُػْنِفُقوَف ِفي السَّرَّ 
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 قالوف مث دوري أماؿ )النَّاِس( مث ورش بطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة 
 (َٖٗٔواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )

 قالوف
 َوَمْن يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ اللَُّو  مْ ُذنُوِبهِ ذََكُروا اللََّو فَاْستَػْغَفُروا لِ  مْ أَنْػُفَسهُ  آَوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُمو 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 علػػى طػػوؿبغنػػة مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل و مث خػػالد علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبػػال غنػػة يف )ومػػن يغفػػر(مث خلػػف 
علػى  مث خلف بالسكت يف )فاحشًة أو(وترقيق راء )يغفر( وغلظ الـ )ظلموا( بالنقل يف )فاحشًة أو( اؼبنفصل و 

 طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )ومن يغفر(
 (ٖ٘ٔيَػْعَلُموَف ) مْ َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما فَػَعُلوا َوىُ 

 رتقيق الراء يف )ُيِصرُّوا(مث ورش بواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 
 َوَجنَّاٌت ذَبْرِي ِمْن رَبِْتَها اْمَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  مْ َمْغِفَرٌة ِمْن َرّبِّْ  مْ ُؤىُ آأُولَِئَك َجزَ  

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
فػػػرة( والنقػػػل يف )ام ػػػار( مث ضبػػػزة بالسػػػكت يف )ام ػػػار( مث خػػػالد غراء )ممث ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل وبرتقيػػػق 

 بالتحقيق يف )ام ار(
 (َٖٙٔونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن )

 قالوف
بِيَن ) مْ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلكُ   (ُٖٚٔسَنٌن َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَاْنظُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ

 بالسكت يف )امرض(  ضبزةوف ميم اعبمع مث قالوف بسك
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث ورش رقق راء )فسًنوا( وبالنقل يف )امرض( مث قالوف بالصلة

 (َٖٛٔوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقيَن ) َوُىًدى َىَذا بَػَياٌف ِللنَّاسِ 
 مث دوري أماؿ )للناس(يف )َوُىًدى َو( قالوف مث خلف بال غنة 

 (ُٜٖٔمْؤِمِنيَن ) مْ  َتِهُنوا َوََل َتْحَزنُوا َوأَنْػُتُم اْْلَْعَلْوَف ِإْف ُكْنتُ َوََل 
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  واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة واندرج معو خالد أبدؿ اؽبمزة واوا )مومنٌن(قالوف مث السوسي 
 بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنٌن(مث أبو جعفر 

بالسػكت علػى )امعلػوف( ووقػف بإبػداؿ اؽبمػزة  ضبػزةبدؿ اؽبمزة واوا )مػومنٌن( مث مث ورش بالنقل يف )امعلوف( وأ
 يف )ُموِمِنٌَن(
 قَػْرٌح فَػَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ قَػْرٌح ِمثْػُلوُ ْم ِإْف يَْمَسْسكُ 

 صحبة: وقرح بضم القاؼ والقرح  ٓٚ٘الدليل من الشاطبية رقم 
 ر [ ] قَػرْح : الباقوف[ ] قُػرٌْح : معا : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاش

 قالوف بسكوف ميم اعبمع وفتح قاؼ )قَػرْح( 
 واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشرمث شعبة قرأ بضم القاؼ )قُػرٌْح( معا 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 
 مث خلف بال غنة يف )ِإْف يَبَْسْسُكْم (و قرأ بضم القاؼ )قُػرٌْح( معا

ـُ نَُداِوُلَها بَػْيَن النَّاِس َولِيَػْعَلَم اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َويَػتَِّخَذ ِمْنكُ َوتِلْ   ءَ آُشَهدَ  مْ َك اْْلَيَّا
  قالوف مث ىشاـ وقف على )شهداء( بإبداؽبا ألف بالقصر مث التوسط مث الطوؿ واندرج معو خالد بوجو التحقيق

 مث دوري أماؿ )النَّاِس ( عفر واندرج معو ابن كثًن وأبو جمث قالوف بالصلة 
 ( البدؿ يف )َآَمُنوا( ٖمع )بالنقل يف )اآلياـ( مث ورش 

 بالسكت على )امياـ( ووقف على )شهداء( بإبداؽبا ألف بالقصر مث التوسط مث الطوؿ  ضبزةمث 
 ( َٓٗٔواللَُّو ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن )

 قالوف
 (ٔٗٔوا َويَْمَحَق اْلَكاِفرِيَن )اللَُّو الَِّذيَن َآَمنُ َولُِيَمحَّْص 

قػػػػالوف مث ورش علػػػػى قصػػػػر البػػػػدؿ وتقليػػػػل )اْلَكػػػػاِفرِيَن( مث دوري أمػػػػاؿ )اْلَكػػػػاِفرِيَن( وانػػػػدرج معػػػػو السوسػػػػي ودوري 
 الكسائي ورويس 

 مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ يف )آمنوا( مع تقليل )اْلَكاِفرِيَن(
ـْ َحِسْبتُ   (َٕٗٔويَػْعَلَم الصَّاِبرِيَن ) مْ َوَلمَّا يَػْعَلِم اللَُّو الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنكُ  َأْف َتْدُخُلوا اْلَجنَّةَ  مْ َأ
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 مث قالوف على توسط الصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة باؼبيم على قصرىا 
 مث ورش على طوؿ الصلة مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )أـ حسبتْم أف( 

 (ٖٗٔتَػْنظُُروَف ) مْ َتَمنػَّْوَف اْلَمْوَت ِمْن قَػْبِل َأْف تَػْلَقْوُه فَػَقْد رَأَيْػُتُموُه َوأَنْػتُ  مْ َقْد ُكْنتُ َولَ 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج البزي بوجو 

 بصلة اؽباء )تَػْلَقْوُه( و )َرأَيْػُتُموُه (  ابن كثًنمث 
َنػَّػػْوَف(البػػزي  أمػػا : الػػذي حققػػو ابػػن  ٕٛٔقػػاؿ يف غيػػن النفػػع ص  خبلػػف بتشػػديد التػػاء مػػع صػػلة اؼبيم)ُكْنػػُتْم و سبَّ

 والتخفيف عنو أشهر. اعبزري أف التشديد ليس من طريق اغبرز واؼبقروء بو من طريقو إمبا ىو التخفيف
 َوَما ُمَحمٌَّد ِإَلَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسلُ 

 ال( مث خلف بالسكت يف )ؿبمٌد إال(اِ  فِ  لوف مث ورش بالنقل يف )ؿبمدُ قا
 َأْعَقاِبُكْم  ~َعَلى مْ َأفَِإْف َماَت َأْو قُِتَل انْػَقَلْبتُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةمث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفراؼبنفصل  مث قالوف بالصلة على قصر

َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا  َوَمْن يَػنػْ
 قالوف مث ورش على توسط مث طوؿ اللٌن )َشْيًئا(  

 مث خالد ووقف على )شيا وشّيا( 
 مث ابن كثًن بصلة اؽباء )َعِقبَػْيِو( 

 لف بال غنة ووقف على )شيا وشّيا(مث خ
 (َٗٗٔوَسَيْجِزي اللَُّو الشَّاِكرِيَن )

 قالوف
 َوَما َكاَف لِنَػْفٍس َأْف َتُموَت ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو ِكَتابًا ُمَؤجًََّل 

 ] موجال : ورش وأبو جعفر وصال ووقفا ، وضبزة وقفا [ ] مؤجال : الباقوف[ 
 زة واوا على )موجال( واندرج معو أبو جعفر )وم  جعفر )موجال( وصال ووقفا ( قالوف مث ضبزة وقف بإبداؿ اؽبم
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مث ورش بالنقل يف )لنفٍس أف( وقرأ )موجال( وقفا ووصال مث خلف بالسكت يف )لنفٍس أف( ووقف بإبداؿ اؽبمزة 
 واوا على )موجال(

َها َوَمْن يُرِْد ثػَ  نْػَيا نُػْؤتِِو ِمنػْ َهاَوَمْن يُرِْد ثَػَواَب الدُّ  َواَب اْْلَِخَرِة نُػْؤتِِو ِمنػْ
 ال حافيا صاعتِب ف: وسكن يؤدْه مع نولْو ونصلْو   ونؤتْو منها  ٓٙٔالشاطبية رقم 
 سانو خبلفل افب: ويف الكل قصر اؽباء  ٖٙٔالشاطبية رقم 

] نوتِػْو : معػا : ]نْؤتِِو :معا : قالوف ويعقػوب وىشػاـ خبلػف عنػو[ ] نْؤتِػْو : معػا : دوري أ  عمػرو وشػعبة وضبػزة[ 
أبو جعفر والسوسي [ ]نْؤتِِو ي : معا : الباقوف وىو الوجو الثاين ؽبشاـ [ ] نْوتِِو ي : ورش [ ] من يرد ثواب : 

 بامدغاـ : أبو عمرو وابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] الباقوف : بامظهار[
)نؤتِِو ( بالكسر للهاء مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وبإشباه قالوف بامظهار يف الداؿ والثاء )ومن يرد ثواب( وقرأ 

  لبدؿ وبالنقل مث طوؿ البدؿاؽباء )نوتِِو ي( بفتح )الدنيا( على قصر ا
 مث ابن كثًن بامظهار وقرأ )نؤتِِو ( بالكسر للهاء مع امشباع واندرج معو حفص 

ر بامظهار وقرأ )نوتْو( بإبداؿ اؽبمػزة واوا وسػكوف اؽبػاء مث مث شعبة بامظهار وسكوف اؽباء يف )نؤتِْو ( مث أبو جعف
 اؽباء )نوتِِو ي( على تقليل )الدنيا( وعليو توسط البدؿ مث طولو  عورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وبإشبا 

 وسكوف اؽباء يف )نؤتِْو (   معا مث دوري قلل )الدنيا( وأدغم الداؿ بالثاء )يُرِثػََّواَب (
َواَب (مث السوسي بالت ََ  وسكوف اؽباء يف )نوتِْو ( وأبدؿ اؽبمزة واوا  معا قليل وأدغم الداؿ بالثاء )يُِرثَّ

 معاوأدغم الداؿ بالثاء )يُرِْد ثَػَواَب ( خبلف عنو )نؤتِِو( بالقصر )معا( بوجو مث ىشاـ 
قػرأ بسػكوف اؽبػاء يف )نؤتِػْو ( مث خػالد وبامدغػاـ وىو الوجو الثػاين ؽبشػاـ مث ابن عامر بامشباع يف )نُػْؤتِِو ي( معا 

 وأماؿ )الدنيا(  يف )اآلخرة(  وأماؿ )الدنيا(  مث خالد بالتحقيقيف )اآلخرة(  وبالسكتمعا وبامدغاـ )نرثّواب( 
 وقرأ بامشباع يف )نُػْؤتِِو ي( معا واندرج معو خلف العاشر رثّواب( يوبامدغاـ )مث الكسائي أماؿ )الدنيا( 

 والسكت على )اآلخرة( و أماؿ )الدنيا(يرد( وبامدغاـ )يرثّواب(  )ومنمث خلف بال غنة 
 (َ٘ٗٔوَسَنْجِزي الشَّاِكرِيَن )

 قالوف
 ِفي َسِبيِل اللَِّو َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا  مْ َأَصابَػهُ  آَو َكأَيّْْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُو رِبػّْيُّوَف كِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلمَ 

 و والذ: )وقاتل( بعده    يبد وفتح الضم والكسر  ٔٚ٘يف آؿ عمراف رقم  الشاطبية
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 الد: ومع مد )كاِئْن( كسر نبزتو  ٓٚ٘الشاطبية يف آؿ عمراف رقم 
 ] كائن : ابن كثًن  )مد متصل[ ] كائن : أبو جعفر  )مد متصل بالتسهيل مع اؼبد والقصر[ ] كأين : الباقوف[

 ز مغًن ..الشاطبية : وإف حرؼ مد قبل نب
 ] قُِتَل : نافع وابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [ ] قاتَل : الباقوف [

قػػالوف  ثػػموقػػرأ بضػػم القػػاؼ وكسػػر التػػاء وحػػذؼ املػػف )قُتِػػل( قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل قػػرأ بػػاؽبمزة يف )نَػػيبٍّء( 
 بالصلة 

 قالوف بالصلة  ثم وقرأ بضم القاؼ وكسر التاء وحذؼ املف )قُِتل(  مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 وقرأ بضم القاؼ وكسر التاء وحذؼ املف )قُِتل( مث ورش على طوؿ اؼبتصل يف )َنيبٍّء( وترقيق الراء يف )كِثًٌن( 

مث أبػو عمػرو علػى قصػر اؼبنفصػل أبػدؿ اؽبمػزة )نَػيبّ( وقػرأ بضػم القػاؼ وكسػر التػاء وحػذؼ املػف )قُتِػل( وانػػدرج 
 معو يعقوب  

 ؼبنفصل وقرأ )قُِتل( مث دوري على توسط ا
 )قَاَتَل ( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر بزيادة ألف بعد القاؼ مث ابن عامر قرأ 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )قَاَتَل (
 (ْن( باؼبػػد والقصػػر و قػػرأ )قَاتَػػَل أبػػو جعفػػر بتسػػهيل )َكػػآئ ثػػموبالصػػلة ْن ( وقػػرأ )قُتِػػَل( مث ابػػن كثػػًن باؼبػػد يف )َكػػآئ

 وبالصلة
 (َٙٗٔواللَُّو ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن )

 قالوف
َأْمرِنَػػا َوثَػبّْػػْت َأقْػػَداَمَنا َواْنُصػػْرنَا َعلَػػى اْلَقػػْوـِ  ~َأْف قَػػاُلوا رَبػَّنَػػا اْغِفػػْر لَنَػػا ُذنُوبَػنَػػا َوِإْسػػَرافَػَنا ِفػػي ِإْلَّ  مْ قَػػػْوَلهُ َوَمػػا َكػػاَف 

 (ٚٗٔاْلَكاِفرِيَن )
 دوري )بامظهار( وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن ( واندرج معو رويس  مثقالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل بامدغاـ يف )اْغِفْر لََنا ( وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن ( 
دوري على توسط اؼبنفصػل بامظهػار يف )اغفػر لنػا( وأمػاؿ )اْلَكػاِفرِيَن ( وانػدرج  ثمعلى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 ائيمعو دوري الكس
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 بامدغاـ يف )اْغِفْر لََنا ( وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن ( على توسط اؼبنفصل و مث دوري  
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  (ِإآلَّ  مْ وقصر الصلة يف )قَػْوؽبَُ مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
  (ِإآلَّ  مْ قَػْوؽبَُ وتوسط الصلة يف )قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم

 ( وطوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )وثبَت اقدامنا( وبالتقليل يف )الكافرين( ِإآلَّ  مْ يف )قَػْوؽبَُ مث ورش بطوؿ الصلة 
 و يف )وثبْت أقدامنا(()قَػْوؽَبُْم ِإآلَّ  يفخلف بالسكت  ثم

نْػَيا َوُحْسَن ثَػَواِب اْْلَِخَرِة    َفَآتَاُىُم اللَُّو ثَػَواَب الدُّ
 وقصر البدؿ يف )اآلخرة( وترقيق راءىاورش على قصر البدؿ وفتح )آتاىم(و )الدنيا(  ثموف قال

 ورش بتوسط البدؿ وتقليل )آتاىم(و )الدنيا(  ثممث أبو عمرو قلل )الدنيا( 
 مث ورش بالطوؿ وعليو الفتح يف )آتاىم(و )الدنيا( 

 مث ورش التقليل يف )آتاىم(و )الدنيا( 
 م(و )الدنيا( ووقف بالنقل والسكت على )اآلخرة( مث ضبزة أماؿ )آتاى

والتحقيػق يف  مث الكسائي أماؿ )آتاىم(و )الدنيا( وأماؿ )اآلخرة( وقفا مث خلف العاشػر أمػاؿ )آتػاىم(و )الػدنيا(
 )اآلخرة(

 (َٛٗٔواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )
 قالوف

َقِلُبوا َخاِسرِيَن ) مْ َأْعَقاِبكُ  ~َعَلى مْ يَن َكَفُروا يَػُردُّوكُ ِإْف ُتِطيُعوا الَّذِ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ   (ٜٗٔفَػتَػنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   على قصر اؼبنفصلٌن قالوف بالصلة ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

  على توسط اؼبنفصلٌن قالوف مع الصلة ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 واندرج معو ضبزة مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(  َمُنوا(البدؿ يف )آَ  قصرمث ورش مع 

 َبِل اللَُّو َمْوََلُكمْ 
 قالوف مث ورش بالتقليل يف )َمْواَلُكْم ( مث ضبزة أماؿ )َمْواَلُكْم ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

ُر النَّاِصرِيَن )  (َٓ٘ٔوُىَو َخيػْ
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ػػُر( مث ابػػن كثػػًن قػػرأ بضػػم اؽبػػاء قػػالوف قػػرأ بسػػكوف اؽبػػاء )وْىػػو( مث ور  ش قػػرأ بضػػم اؽبػػاء )وُىػػو( وترقيػػق الػػراء يف )َخيػْ
 )وُىو(

 َأْشرَُكوا بِاللَِّو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ِبِو ُسْلطَانًا آَسنُػْلِقي ِفي قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِبمَ 
 سا ر ما ك: وحرؾ عٌن الرعب ضما   ٕٚ٘الشاطبية رقم 
 حق : وينػزؿ خففو وتنزؿ مثلو  وننزؿ ٛٙٗالشاطبية  رقم 

]الرُُّعب: ابػن عػامر والكسػائي وأبػو جعفػر ويعقػوب [ ]الرُّْعػب: البػاقوف[ ]يُػْنػزِؿ: ابػن كثػًن وأبػو عمػرو ويعقػوب[ 
 ]يُػنَػزّْؿ: الباقوف[

عػػٌن )الرُّْعػػب( قػػالوف قػػرأ بسػػكوف العػػٌن )الرُّْعػػب( وفػػتح النػػوف وشػػدد الػػزاي يف )يُػنَػػػزّْؿ( مث ابػػن كثػػًن قػػرأ بسػػكوف ال
 وبسكوف العٌن وزبفيف الزاي يف )يُػْنزِؿ(واندرج معو الدوري 

وانػدرج معػو عاصػم  مث قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بسكوف العٌن)الرُّْعب( وفػتح النػوف وشػدد الػزاي يف )يُػنَػػزّْؿ(
فيػػف الػػػزاي يف مث دوري علػػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػػرأ بسػػكوف العػػػٌن )الرُّْعػػب( وبسػػكوف العػػػٌن وزب وخلػػف العاشػػر 

 )يُػْنزِؿ(
 قرأ بسكوف العٌن )الرُّْعب( وفتح النوف وشدد الزاي يف )يُػنَػزّْؿ(  واندرج معو ضبزة على طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

قرأ بسكوف العٌن )الرُّْعب( وبسكوف العٌن وزبفيف الزاي يف )يُػْنػزِؿ( وأدغػم البػاء على قصر اؼبنفصل مث السوسي 
 بالباء )الرُّْعب دبا(  

مث ابػػػن عػػػامر علػػػى توسػػػط اؼبنفصػػػل قػػػرأ بضػػػم العػػػٌن )الرُُّعػػػب( وفػػػتح النػػػوف وشػػػدد الػػػزاي يف )يُػنَػػػػزّْؿ( وانػػػدرج معػػػو 
 الكسائي  

 مث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بضم العٌن )الرُُّعب( وفتح النوف وشدد الزاي يف )يُػنَػزّْؿ( 
 وف العٌن وزبفيف الزاي يف )يُػْنزِؿ( مث يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم العٌن )الرُُّعب( وبسك

 َوَمْأَواُىُم النَّاُر 
قػالوف مث ورش بالتقليػػل يف )َوَمػْأَواُىُم( مث السوسػػي بإبػداؿ اؽبمػػزة )َوَمػاَواُىُم( وانػػدرج معػو أبػػو جعفػر مث ضبػػزة أمػػاؿ 

 )َوَمْأَواُىُم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (َٔ٘ٔوبِْئَس َمثْػَوى الظَّاِلِميَن )

 قالوف مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )وبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر
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 بِِإْذنِوِ  مْ ِإْذ َتُحسُّونَػهُ  ~َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَُّو َوْعَدهُ 
]ولقػػػػد صػػػػدقكم وإذ ربسػػػػو م : بامدغػػػػاـ : أبػػػػو عمػػػػرو وىشػػػػاـ وضبػػػػزة والكسػػػػائي وخلػػػػف العاشػػػػر [] البػػػػاقوف 

 بامظهار[
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بالصلة  ثممع وبامظهار قالوف بسكوف ميم اعب

 قالوف بالصلة  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وبامظهار  ثم
 على قصر اؼبنفصل و بامدغاـ )َوَلَقْد َصَدَقُكُم( و)ِإْذ رَبُسُّونَػُهْم(  أبو عمرومث 

وانػدرج معػو ىشػاـ والكسػائي وخلػف و)ِإْذ رَبُسُّػونَػُهْم( ـ )َوَلَقْد َصػَدَقُكُم( مث دوري على توسط اؼبنفصل وبامدغا
 العاشر 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل بامدغاـ ّبما ووقف على )بِِإْذنِِو( بالتحقيق والتسهيل 
 َما ُتِحبُّوفَ  َأرَاُكمْ  آِمْن بَػْعِد مَ  مْ ِفي اْْلَْمِر َوَعَصْيتُ  مْ َوتَػَناَزْعتُ  مْ ِإَذا َفِشْلتُ  ~َحتَّى

وانػدرج معػو ابػن كثػًن  قالوف على قصر اؼبنفصل مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصػل  أمػاؿ )أراكػم( مث قػالوف بالصػلة
 وأبو جعفر  
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أراكم( مث دوري على توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 صلعلى توسط اؼبنفمث قالوف بالصلة 
 وأماؿ )أراكم( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل )أراكم( والنقل يف )اممر( مث ضبزة بالسكت يف )اممر( 

 وأماؿ )أراكم( مث خالد بالتحقيق يف )اممر( 
نْػَيا َوِمْنكُ  مْ ِمْنكُ   َمْن يُرِيُد اْْلَِخَرةَ  مْ َمْن يُرِيُد الدُّ

 بالنقل يف)اآلخرة( وترقيق الراء يو القصر ( أوجو فتح وعلٗقالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش ب)
 الطوؿ يف البدؿ وترقيق الراء )اآلخرة( مث التقليل يف )الدنيا( وعليو التوسط والطوؿ يف البدؿ ورش بمث 

مث خالد باممالة يف )الدنيا( ووقف على)اآلخرة يف )الدنيا( والتحقيق يف )اآلخرة( وتفخيم الراء مث دوري بالتقليل 
  وتفخيم الراء  والسكت( بالنقل 

 مث الكسائي أماؿ )الدنيا( ووقف على )اآلخرة( باممالة 
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 والتحقيق يف )اآلخرة( وتفخيم الراء فيها مث خلف العاشر أماؿ )الدنيا( 
 مث خلف بال غنة يف )َمْن يُرِيُد ( معا وأماؿ الدنيا ووقف على)اآلخرة ( بالنقل والسكت 

 ن كثًن وأبو جعفرواندرج معو اب مث قالوف بالصلة
 إذا وصلت اآلية دبا بعدىا أدغم السوسي التاء بالثاء )اآلخرة مث(  -

هُ  مْ ثُمَّ َصَرَفكُ   لَِيْبَتِلَيُكْم  مْ َعنػْ
 قالوف مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر

 َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم 
 قالوف

 (َٕ٘ٔواللَُّو ُذو َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن )
 قالوف مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )اْلُموِمِنٌَن( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا

َغمِّا ِبَغمٍّ ِلَكْيََل َتْحَزنُوا َعلَػى َمػا  مْ فَأَثَاَبكُ  مْ ُأْخَراكُ  ~ِفي مْ َوالرَُّسوُؿ َيْدُعوكُ َأَحٍد  ~ِإْذ ُتْصِعُدوَف َوََل تَػْلُووَف َعَلى
 َأَصاَبُكْم  آَوََل مَ  مْ فَاَتكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل )آخراكم(  ثمقالوف بالصلة على التوسط  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 اُكْم(مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل  أدغم الذاؿ يف التاء )ِإْذ ُتْصِعُدوَف( وأماؿ )ُأْخرَ 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ يف )ُأْخرَاُكْم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  

 مث ىشاـ أدغم الذاؿ يف التاء )ِإْذ ُتْصِعُدوَف( بدوف تقليل أو إمالة 
 ُكْم( وأماؿ )ُأْخرَا يف )َأَحٍد َو( مث خلف على طوؿ اؼبنفصل أدغم الذاؿ يف التاء )ِإْذ ُتْصِعُدوَف( وبال غنة 

 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل أدغم الذاؿ يف التاء )ِإْذ ُتْصِعُدوَف( وبغنة وأماؿ )ُأْخرَاُكْم(
 (َٖ٘ٔواللَُّو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف )

 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )َخِبًٌن(
 ًة ِمْنُكمْ ئِفَ آِمْن بَػْعِد اْلَغمّْ َأَمَنًة نُػَعاًسا يَػْغَشى طَ  مْ ثُمَّ أَنْػَزَؿ َعَلْيكُ 
 ائعا تال ش: ويغشى أنثوا  ٕٚ٘الشاطبية رقم 
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 ] تغشى : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] يغشى : الباقوف[
 على فتح )يغشى( على طوؿ اؼبتصل و قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث ورش 

 وأماؽبا )تغشى( على طوؿ اؼبتصل  على التقليل يف )يغشى( مث ضبزة قرأ بتاء التأنينعلى طوؿ اؼبتصل و مث ورش 
وانػدرج معػو ابػن كثػًن  مث الكسائي أماؿ )تغشى( على توسط اؼبتصل واندرج معػو خلػف العاشػر مث قػالوف بالصػلة

 وأبو جعفر
هُ ئَِفٌة َقْد آَوطَ  َر اْلَحقّْ َظنَّ اْلَجاِىِليَّةِ  مْ أَنْػُفُسهُ  مْ َأَىمَّتػْ  َيظُنُّوَف بِاللَِّو َغيػْ

 (مْ أَنْػُفُسهُ  مْ يف )َأنَبَّتػْهُ على قصرىا و م اعبمع مث الكسائي أماؿ وقفا )اعْبَاِىِليَِّة ( مث قالوف بالصلة قالوف بسكوف مي
علػػػى طػػػوؿ مث ورش ( مْ أَنْػُفُسػػػهُ  مْ يف )َأنَبَّػػػتػْهُ علػػػى توسػػػطها قػػػالوف بالصػػػلة و مث وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػًن وأبػػػو جعفػػػر  

ػػَر ( اؼبتصػػل و  علػػى طػػوؿ مث ضبػػزة ( مْ أَنْػُفُسػػهُ  مْ (وبطػػوؿ الصػػلة يف )َأنَبَّػػتػْهُ مْ  )قػػَد َأنَبَّتػْهُ وبالنقػػل يفبرتقيػػق الػػراء يف )َغيػْ
 مْ (و)َأنَبَّػػػػػتػْهُ مْ يف )قػػػػْد َأنَبَّتػْهُ بالسػػػػػكت علػػػػى طػػػػػوؿ اؼبتصػػػػل و مث خلػػػػػف ( مْ أَنْػُفُسػػػػهُ  مْ يف )َأنَبَّػػػػػتػْهُ بػػػػالتحقيق اؼبتصػػػػل 
 (مْ أَنْػُفُسهُ 

 ءٍ يَػُقوُلوَف َىْل لََنا ِمَن اْْلَْمِر ِمْن َشيْ 
وتوسػػط )اممػػر( مػػع الػػرـو فيهمػػا وانػػدرج معػػو خػػالد مث ورش بالنقػػل  ( )شػػي شػػّي(ٗقػػالوف مث ىشػػاـ وقػػف ب)

 ( )شي شّي(مع الرـو فيهما ٗوطوؿ اللٌن )شيء( مث ضبزة بالسكت على )اْمَْمِر( ووقف ب)
 ُقْل ِإفَّ اْْلَْمَر ُكلَُّو ِللَّوِ 

 اامدح: وقل كلو هلل بالرفع  ٖٚ٘الشاطبية رقم 
 ] ُكلُُّو هلل : أبو عمرو ويعقوب [ ] ُكلَُّو هلل : الباقوف[ 

  والتحقيق ػبالد اندرج معو قالوف بفتح الـ )كَلو( 
 مث أبو عمرو بضم الالـ )ُكلُُّو( واندرج معو يعقوب 

)قُػْل  مث خلػف بالسػكت علػى السػاكن اؼبفصػوؿ)ُقِل اف(و)اآلمر( مث ضبزة بالسكت على )اْمَْمَر( مث ورش بالنقل 
 ِإفَّ( والسكت على الساكن اؼبوصوؿ )اْمَْمَر( 

 َما ََل يُػْبُدوَف َلكَ  مْ أَنْػُفِسهِ  ~ُيْخُفوَف ِفي
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف بالصلة  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 
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 واندرج معو ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل
 اْْلَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َىاُىَنا  يَػُقوُلوَف َلْو َكاَف لََنا ِمنَ 

 قالوف واندرج معو خالد يف التحقيق 
 وبالنقل يف )اممر(مث ورش على توسط وطوؿ )شيء( 

 مث ضبزة بالسكت على )اْمَْمِر( و) َشْيٌء(
 اِجِعِهْم لَبَػَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمضَ  مْ ِفي بُػُيوِتكُ  مْ ُقْل َلْو ُكْنتُ 

 : ٖٓ٘الشاطبية يف البقرة رقم  لة وجها على امصل أقبالجى ضب ...ن عوكسر بيوت والبيوت يضم  ) 
 ] يف بُػُيوِتكم : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] يف بُِيوِتكم : الباقوف[

 قالوف قرأ بكسر الباء يف )بُِيوِتُكْم( وسكوف ميم اعبمع 
ُهُم اْلَقْتُل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  مث ضبزة بكسر الباء  يف )بُِيوِتُكْم( وقرأ بضم اؽباء يف )َعَليػْ

 مث ورش بضم الباء يف )بُػُيوِتُكْم( واندرج معو حفص 
وِتُكػْم( وبكسػر اؽبػاء واؼبػيم )َعلَػْيِهِم اْلَقْتػُل( مث يعقػوب قػرأ بضػم البػاء َُ ُي َُ يف  مث أبو عمرو قػرأ بضػم البػاء يف )ِب

ُهُم اْلَقْتُل( )بػُ   ُيوِتُكْم( ووبضم اؽباء واؼبيم )َعَليػْ
مث أبػػو جعفػػر قػػرأ بضػػم البػػاء يف )بُػيُػػوِتُكْم( وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن  مث قػػالوف بالصػػلة قػػرأ بكسػػر البػػاء يف )بِيُػػوِتُكْم(

 وبالصلة 
 َولُِيَمحَّْص َما ِفي قُػُلوِبُكْم  مْ َولَِيْبَتِلَي اللَُّو َما ِفي ُصُدورِكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر وف مث قالوف بالصلةقال
 (َٗ٘ٔواللَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )

 قالوف
 يَػْوـَ اْلتَػَقى اْلَجْمَعاِف ِإنََّما اْستَػَزلَُّهُم الشَّْيطَاُف بِبَػْعِض َما َكَسُبوا  مْ ِإفَّ الَِّذيَن تَػَولَّْوا ِمْنكُ 

 ابن كثًن وأبو جعفرواندرج معو قالوف مث قالوف بالصلة 
ُهمْ   َوَلَقْد َعَفا اللَُّو َعنػْ

 قالوف
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 (ِ٘٘ٔإفَّ اللََّو َغُفوٌر َحِليٌم ) 
 قالوف

ْخػَوانِهِ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوقَػاُلوا  آيَ  َضػَربُوا ِفػي اْْلَْرِض َأْو َكػانُوا غُػزِّى لَػْو َكػانُوا ِإَذا  مْ ِِلِ
 ْنَدنَا َما َماُتوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعَل اللَُّو َذِلَك َحْسَرًة ِفي قُػُلوِبِهْم عِ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
ْخَوا ِِ مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة   ِإَذا( مْ على توسطها يف )ِمِ

ْخَوا ِِ  صل وقصر البدؿ وبالنقل يف )امرض(مث ورش على طوؿ اؼبنف   ِإَذا( مْ وطوؿ الصلة يف )ِمِ
ْخَوا ِِ مث ضبزة بالسكت يف )امرض(  ْخَوا ِِ مث خالد بالتحقيق يف )امرض(ِإَذا(  مْ والتحقيق يف )ِمِ   ِإَذا( مْ ويف )ِمِ

ْخػػَوا ِِ مث خلػػف بالسػػكت   ش علػػى توسػػط وطػػوؿ البػػدؿ يف )آمنػػوا(مث ور يف )امرض( علػػى السػػكت ِإَذا( مْ يف )ِمِ
ْخَوا ِِ   ِإَذا( وبالنقل يف )امرض( مْ وطوؿ الصلة يف )ِمِ

 َواللَُّو ُيْحِيي َويُِميتُ 
 قالوف

 (َٙ٘ٔواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر )
 خلالدايع ش: دبا يعملوف الغيب  ٖٚ٘الشاطبية رقم 

 العاشر [ ] دبا تعملوف : الباقوف [ ] دبا يعملوف : ابن كثًن وضبزة والكسائي وخلف
 قالوف قرأ بتاء اػبطاب )دبَا تَػْعَمُلوَف( 

 مث ابن كثًن قرأ بياء الغيبة )يَػْعَمُلوَف( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 
ٌر مِ  مْ ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْو ُمتُّ  مْ َولَِئْن قُِتْلتُ   (ٚ٘ٔمَّا َيْجَمُعوَف )َلَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّو َورَْحَمٌة َخيػْ

 ىنا اجتال حفصو  نفرفا ص: )وِمتم(و)ِمتنا( )ِمت( يف ضم كسرىا   ٗٚ٘الشاطبية رقم 
 )ذبمعوف(  )حفص( عنوىنا اجتال / وبالغيب  حفص:  و  ٘ٚ٘الدليل من الشاطبية 

ـ : نػافع وضبػزة والكسػائي وخلػف العاشػر [ ] أو ُمػتُّم : البػاقوف[ ] هبمعػوف : حفػ َُ ص [ ] ذبمعػوف : ] أو ِمَت
 الباقوف[
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وانػػدرج معػػو ضبػػزة والكسػػائي وخلػػف قػالوف بكسػػر اؼبػػيم )ِمػػتُّم( وقػػرأ بتػاء اػبطػػاب )ذبمعػػوف( وسػػكوف مػػيم اعبمػع 
 العاشر 

  و)خًن(مث ورش بكسر اؼبيم )ِمتُّم( وقرأ بتاء اػبطاب )ذبمعوف( وترقيق الراء يف )َلَمْغِفَرٌة (
 أ بتاء اػبطاب )ذبمعوف( واندرج معو ابن عامر وشعبة مث أبو عمرو بضم ميم )ُمتُّْم ( وقر 

مث حفػػص بضػػم مػػيم )ُمػػتُّْم ( وقػػرأ بالغيػػب يف )هَبَْمُعػػوَف ( مث قػػالوف بالصػػلة بكسػػر اؼبػػيم )ِمػػتُّم( وقػػرأ بتػػاء اػبطػػاب 
م )ُمػتُّْم ( )ذبمعوف(  مث ابن كثًن بضم اؼبيم )ُمتُّْم ( والصػلة وقػرأ بتػاء اػبطػاب )ذبمعػوف(  مث أبػو جعفػر بضػم اؼبػي

ٌر( وقرأ بتاء اػبطاب )ذبمعوف(  والصلة وبامخفاء عند )َوَرضْبٌَة َخيػْ
َلى اللَِّو ُتْحَشُروَف ) مْ َأْو قُِتْلتُ  مْ َولَِئْن ُمتُّ   (َِٛ٘ٔلِ

ـ : نافع وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ولئن ُمتُّم : الباقوف[  َُ  ] ولئن ِمَت
 معو خالد والكسائي وخلف العاشر قالوف بكسر اؼبيم )ِمتُّم( واندرج 

مث قالوف بكسر اؼبيم )ِمتُّم( على قصر الصلة مث قالوف بكسر اؼبيم )ِمتُّم( على توسطها مث ورش على طوؿ الصػلة 
 وبكسر اؼبيم )ِمتُّم(يف )متم أو( 

 واندرج معو أبو جعفر  مث ابن كثًن بضم اؼبيم )ُمتُّم( وبالصلة 
 بكسر اؼبيم )ِمتُّم( يف )ِمتم أو( بالسكت  خلفم( واندرج معو الباقوف مث مث أبو عمرو بضم اؼبيم )ُمتُّ 

 فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّو لِْنَت َلُهمْ 
 قالوف

 َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 
 قالوف مث أبو جعفر بامخفاء يف )َفظِّا َغِليَظ( 

هُ   ِفي اْْلَْمِر  مْ َوَشاِوْرىُ ْم تَػْغِفْر َلهُ َواسْ  مْ فَاْعُف َعنػْ
 بالسكت وقف على )اممر( واندرج معو ضبزة ّبذا الوجو مث ضبزة  قالوف مث ورش ووقف بالنقل على )اممر(

 مث أبو عمرو الوجو الثاين أدغم الراء بالالـ يف )َواْستَػْغِفْر ؽَبُْم( 
 رواندرج معو ابن كثًن وأبو جعف مث قالوف بالصلة

 فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَّوِ 
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 قالوف
ِليَن )  (ِٜ٘ٔإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَػوَكّْ

 قالوف
 ِإْف يَػْنُصرُْكُم اللَُّو َفََل َغاِلَب َلُكْم 

 قالوف مث خلف بال غنة يف )ِإْف يَػْنُصرُْكُم(
 ِدهِ ِمْن بَػعْ  مْ َفَمْن َذا الَِّذي يَػْنُصرُكُ  مْ َوِإْف َيْخُذْلكُ 

] الذي يَػْنُصرُْكم : أبو عمرو خبلف عن الدوري والوجو الثاين للدوري : اختالس حركة الضم [ ]الذي يَػْنُصرُُكم : 
 الباقوف[

واندرج معو قالوف بسكوف ميم اعبمع مث أبو عمرو بامسكاف يف )يَػْنُصرُْكْم( مث دوري باالختالس مث قالوف بالصلة 
 غنة يف )َوِإْف ىَبُْذْلُكْم( مث خلف بالابن كثًن وأبو جعفر 

 (َٓٙٔوَعَلى اللَِّو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف )
 قالوف مث ورش قرأ )اؼبومنوف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا 

 َوَما َكاَف لَِنِبيٍّ َأْف يَػُغلَّ 
 فالكاع  شذ إ: وضم يف )يَػُغَل( وفتح الضم  ٘ٚ٘الشاطبية رقم 

 ابن كثًن وأبو عمرو وعاصم [ ] يُػَغل : الباقوف [] يَػُغلَّ : 
( مد متصل وقرأ  َْ ( بضم الياء وفتح الغٌن قالوف قرأ باؽبمزة يف )لَِنيبٍّ َْ  )يُغل( مث ورش على طوؿ اؼبتصل يف )لَِنيبٍّ
 مث ابن كثًن حبذؼ اؽبمزة )لَِنيبٍّ( وقرأ )يَػُغل( 

يف )أف يُغػػل( مث خلػػف ئي وخلػػف العاشػػر مث خلػػف بػػال غنػػة مث ابػػن عػػامر قػػرأ )يُغػػل( وانػػدرج معػػو خػػالد والكسػػا
 أف( نيبٍ بالسكت يف )ل

 َوَمْن يَػْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 
 قالوف مث الكسائي أماؿ )القيامة( مث ورش قرأ أبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يات( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 

 ْل(مث خلف بال غنة يف )َوَمْن يَػْغلُ 
 إذا وصل اآلية دبا بعدىا )القيامة مث ( أدغم السوسي التاء اؼبربوطة يف الثاء  -
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 (ََٔٙٔل يُْظَلُموَف ) مْ ثُمَّ تُػَوفَّى ُكلُّ نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوىُ 
( وتغليظ الـ )يُْظَلُموَف( مث قالوف بالصلة  ثػًن واندرج معو ابػن كقالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش على فتح )تُػَوَّفَّ

 مث ورش بالتقليل وتغليظ الـ )يُْظَلُموَف( وأبو جعفر 
( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر    مث ضبزة أماؿ )تُػَوَّفَّ

 َء ِبَسَخٍط ِمَن اللَِّو َوَمْأَواُه َجَهنَّمُ آَأَفَمِن اتػََّبَع ِرْضَواَف اللَِّو َكَمْن بَ 
 حصه   : ورضواف اضمم غًن ثاين العقود كسر  ٛٗ٘الشاطبية رقم 

 ] ُرْضواف : شعبة [ ] ِرْضواف : الباقوف [
قالوف على توسط اؼبتصل وكسر راء )رضواف( مث ابن كثًن بصلة اؽبػاء )مػأواه( مث السوسػي )ومػاواه( بإبػداؿ اؽبمػزة 

 ( واندرج معو خلف العاشر أماؿ )مأواهمث الكسائي 
 ليل )َوَمْأَواُه (مث ضبزة على إمالة )َوَمْأَواُه (مث ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى فتح )َوَمْأَواُه (مث ورش على تق

 مث شعبة بضم الراء يف )ُرْضَواَف(
 (َٕٙٔوبِْئَس اْلَمِصيُر )

 قالوف مث ورش قرأ )بيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 
 َدرََجاٌت ِعْنَد اللَِّو  مْ ىُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 (ِٖٙٔصيٌر ِبَما يَػْعَمُلوَف )َواللَُّو بَ 

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )بصًن(
ُلو  مْ َرُسوًَل ِمْن أَنْػُفِسهِ  مْ َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَػَعَث ِفيهِ  َويُػَعلُّْمُهػُم اْلِكتَػاَب  مْ َويُػػزَكّْيهِ َآيَاتِػِو  مْ َعلَػْيهِ يَػتػْ

 (ٗٙٔقَػْبُل َلِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن ) َواْلِحْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمنْ 
 ] فيُهم عليُهم يزكيُهم : يعقوب [ ] عليُهم : ضبزة [ ] فيِهم عليِهم يزكيِهم : الباقوف[ 

ُهْم (  قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ضبزة بضم اؽباء يف )َعَليػْ
 يف )مْن أنفسهم( و)عليُهم آياتو(مث خلف بالسكت 

 َآيَاتِِو(  مْ يف )َعَلْيهِ على توسطها و مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن ىا مث قالوف بالصلة بالقصر على قصر 
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ُهْم (   و)فيُهم(و)يزكيُهم(مث يعقوب بضم اؽباء يف )َعَليػْ
مث السوسػي أدغػم الػالـ  وبطوؿ الصػلة )عليػو آياتػو( البدؿ )َآيَاتِِو( وأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن( قصرمث ورش على 
مث (أبػػو جعفػر بالصػلة وقػرأ )اؼبػػومنٌنلفػي( مث  ( مث السوسػي بػاالختالس يف )قبػلُ ِفػي ( وقػرأ )اؼبػػومنٌنلَ بػالالـ )قبػُل 

 ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آياتو(
َها  مْ ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبتُ  مْ َأَصابَػْتكُ  آَأَوَلمَّ   َىَذاأَنَّى  مْ قُػْلتُ ِمثْػَليػْ

واندرج معو ابػن كثػًن وأبػو  التقليل يف )أىن( مث قالوف بالصلة قالوف بقصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث دوري ب
 جعفر

مث قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل مث دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وتقليػػل )أىن( مث الكسػػائي أمػػاؿ )أىن( وانػػدرج معػػو 
( وتوسط اؼبنفصل مْ على توسطها يف )قُػْلتُ و خلف العاشر مث قالوف بالصلة   َأىنَّ

( وبالنقل  مْ وطوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة يف )قُػْلتُ مث ورش على فتح )أىن(  وطوؿ اؼبنفصػل مث ورش على التقليل َأىنَّ
(  مْ يف )قُػْلتُ مث ضبزة بالتحقيق وطوؿ الصلة وبالنقل  (  مْ يف )قُػْلتُ مث خلف بالسكت يف )أىن( واممالة َأىنَّ  واممالةَأىنَّ

 يف )أىن(
 ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسُكمْ 

 قالوف
 (٘ٙٔفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )إِ 

 بالسكت يف )شيء(  ضبزةقالوف مث ورش على توسط وطوؿ اللٌن )َشْيٍء ( مث 
 (ٙٙٔيَػْوـَ اْلتَػَقى اْلَجْمَعاِف فَِبِإْذِف اللَِّو َولِيَػْعَلَم اْلُمْؤِمِنيَن ) مْ َأَصاَبكُ  آَومَ 

وانػدرج معػو ( بإبداؿ اؽبمزة مث قالوف بالصلة اؽبمزة واوا )اؼبومنيٌنمث السوسي قرأ بإبداؿ قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ابن كثًن 

 ( بإبداؿ اؽبمزة جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنيٌنبو أمث 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 وقفا درج معو ضبزة( بإبداؿ اؽبمزة وانمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنيٌن
 َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن نَافَػُقوا 

 ( اؼبدٖمع )قالوف مث السوسي أدغم النوف بالنوف )الذين نافقوا( 
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 تَػَعاَلْوا قَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َأِو اْدفَػُعوا  مْ َوِقيَل َلهُ 
 تكماللجاال ر : وقيل وغيض مث جيء يشمها   لدى كسرىا ضما  ٚٚٗالشاطبية رقم 

مث السوسػي بإدغػاـ الػالـ بػالالـ يف وانػدرج معػو ابػن كثػًن وأبػو جعفػر قالوف بسػكوف مػيم اعبمػع مث قػالوف بالصػلة 
 )َوِقيَل ؽَبُْم( مث ىشاـ باممشاـ يف )ِقيَل( واندرج معو الكسائي ورويس

 قَاُلوا َلْو نَػْعَلُم ِقَتاًَل ََلتػَّبَػْعَناُكمْ 
 قالوف 

هُ ِلْلُكْفِر يَػْوَمِئٍذ أَ  مْ ىُ  يَماِف  مْ قْػَرُب ِمنػْ  ِلْْلِ
 ( البدؿ يف )ِلإْلِيبَاِف( ٖقالوف بسكوف ميم اعبمع مث ضبزة بالنقل والسكت )لإليباف( مث ورش بالنقل ومع )

 مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )يومئذ أقرب( ووقف بالنقل والسكت على )ِلإْلِيبَاِف(
 جعفرمث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو 

 َما لَْيَس ِفي قُػُلوِبِهْم  مْ يَػُقوُلوَف بَِأْفواِىهِ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 (َٚٙٔواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَف )
 قالوف مث السوسي أدغم اؼبيم بالباء يف )أَْعَلُم دبَا(

ْخَوانِهِ   َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا َوقَػَعُدوا َلوْ  مْ الَِّذيَن قَاُلوا ِِلِ
 ىبلدبا قتلوا التشديد  ٙٚ٘الشاطبية رقم 

 ] لو أطاعونا ما قُػتػُّْلوا : ىشاـ[ ] قٌِتُلوا : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اعبمع والتخفيف يف )قتلوا( 

يف  كن اؼبفصػوؿمث خلف بالسكت على السا يف )لَو اطاعونا( مث ىشاـ قرأ )قُػتػُّْلوا ( بتشديد التاء مث ورش بالنقل 
  )لْو أطاعونا( 

 مث قالوف بالصلة 
 (َٛٙٔصاِدِقيَن ) مْ ُقْل فَاْدَرُءوا َعْن أَنْػُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْف ُكْنتُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة
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بالنقػػل يف مث ورش انفسػػكم(  يف )عػػنْ مث خلػػف بالسػػكت وبالنقػػل يف )عػػَن انفسػػكم( مث ورش علػػى قصػػر البػػدؿ 
 مع توسط مث طوؿ البدؿ )فادرءوا()عَن انفسكم( 

 وإذا وقف ضبزة على )فَاْدَرُءوا( وقف باغبذؼ )فَاْدَروا( مث بالتسهيل  -
 َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َأْمَواتًا

 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظباٌن مستقبال : و)وْبَسُب( كسر السٖٛ٘الشاطبية يف البقرة  رقم 
 : وباػبلف غيبا )وبسنب ( لو وال ٚٚ٘الشاطبية رقم 

 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 
 بتثص ن يفتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  

 خر كمال واآل للشامي ىب وبعده   ويف اغبجل: دبا قتلوا التشديد  ٙٚ٘الشاطبية رقم 
]وال وْبَسنب : ىشاـ خبلف عنو []وال رْبَسنب : ابػن ذكػواف عاصػم وضبػزة وأبػو جعفػر وىػو الوجػو الثػاين ؽبشػاـ [] 

 والرْبِسنب :الباقوف[ 
 ]قُػتػُّْلوا يف سبيل اهلل : ابن عامر [ ] قٌِتُلوا : الباقوف[

 ًن والكسائي وخلف العاشر قالوف بكسر السٌن )رَبِْسنَبَّ ( واندرج معو ورش وأبو عمرو وابن كث
مث ىشاـ بوجو عنو بفػتح السػٌن )رَبَْسػنَبَّ ( وقػرأ بتشػديد التػاء يف )قٌػتّْلػوا يف سػبيل اهلل( وانػدرج معػو ابػن ذكػواف مث 

 ىشاـ الوجو الثاين )وْبَسنب ( خبلف عنو وقرأ بتشديد التاء يف )قٌػتّْلوا يف سبيل اهلل( 
 قرأ بتخفيف التاء )قٌِتُلوا ( واندرج معو ضبزة وأبو جعفربفتح السٌن )رَبَْسنَبَّ ( و  عاصممث 

 (ٜٙٔيُػْرَزُقوَف ) مْ ٌء ِعْنَد رَبّْهِ آَبْل َأْحيَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على توسط اؼبتصل مث قالوف بالصلة 
 ء (آيف )بْل أحيمث خلف بالسكت ء ( آيف )بَل احيمث ضبزة على طوؿ اؼبتصل مث ورش بالنقل 

 مْ َوََل ُىػ مْ َخػْوٌؼ َعلَػْيهِ َأَلَّ  مْ َخْلِفِهػِمػْن  مْ َآتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو َوَيْسَتْبِشُروَف بِالَّػِذيَن لَػْم يَػْلَحُقػوا ِبِهػ آَفرِِحيَن ِبمَ 
 (َٓٚٔيْحَزنُوَف )

 ] أال خوٌؼ عليُهم : ضبزة[ ] أال خوَؼ عليُهم : يعقوب [ ] أال خوٌؼ عليِهم : الباقوف [
ُهْم ( مث قػػالوف بالصػػلة قػ علػػى قصػػر الوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل مث يعقػػوب قػرأ بفػػتح الفػػاء وضػػم اؽبػػاء يف)َخػْوَؼ َعلَػػيػْ

  على قصر اؼبنفصل وبامخفاء يف )من خلفهم( وبالصلة  مث أبو جعفرواندرج معو ابن كثًن اؼبنفصل 
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(  مْ هِ وعلى توسطها يف )َخْلفِ مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة  مث الكسائي أماؿ )َآتَاُىُم( واندرج َأالَّ
 معو خلف العاشر  

( مْ وعلػػى طػوؿ الصػلة يف )َخْلِفِهػػ ( أوجػو قصػر البػدؿ وفػػتح )أتػاىم( وترقيػق راء )يستبشػروف(ٗمث ورش ب) مث  َأالَّ
 التوسط مع التقليل مث الطوؿ وترقيق راء )يستبشروف( مع الفتح مث التقليل 

ُهْم( و أمػػاؿ )َآتَػػاُىُم(قػػرأ بضػػم اؽبػػ ضبػػزةمث  ( مث خلػػف بالسػػكت يف  مْ وبػػالتحقيق يف )مػػن َخْلِفِهػػ اء )َخػػْوٌؼ َعلَػػيػْ َأالَّ
( مْ )من َخْلِفهِ   َأالَّ

 (َٔٚٔيْسَتْبِشُروَف بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّو َوَفْضٍل َوَأفَّ اللََّو ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَن )
 فقار )أف( اكسروا : و ٛٚ٘الشاطبية يف آؿ عمراف رقم 

 ] وإف اهلل ال يضيع : الكسائي [ ] وأف اهلل ال يضيع : الباقوف[ 
 وخالد وقفاواندرج معو أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبوميٌن( قالوف قرأ بفتح اؽبمزة )وأف اهلل( مث السوسي 

 اؽبمزة واوا )اؼبوميٌن( وقفاوأبدؿ مث الكسائي قرأ بكسر اؽبمزة يف )َوِإفَّ( مث خلف بال غنة يف )فضٍل وأف( 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبوميٌن(مث ورش رقق الراء يف )يستبشروف( قرأ بفتح اؽبمزة )وأف اهلل( 

 َأَصابَػُهُم اْلَقْرُح  آالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِللَِّو َوالرَُّسوِؿ ِمْن بَػْعِد مَ 
  صحبة: وقرح بضم القاؼ والقرح  ٓٚ٘الشاطبية يف آؿ عمراف رقم 

 ] الُقرح : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] الَقرح : الباقوف[
 قالوف بقصر اؼبنفصل وفتح القاؼ يف )الَقرح( 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 بضم القاؼ يف )اْلُقرُْح( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر على توسط اؼبنفصل و مث شعبة 

 َقرح( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح القاؼ )ال
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبضم القاؼ يف )اْلُقرُْح(

هُ   (َٕٚٔواتػََّقْوا َأْجٌر َعِظيٌم ) مْ ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ( مث قالوف بالصلة)واتقوا أجر( مث خلف بالسكت بالنقل )واتقوا أجرمث ورش 
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َوقَػاُلوا َحْسػبُػَنا اللَّػُو َونِْعػَم اْلوَِكيػُل ِإيَمانًػا  مْ فَػَزاَدىُ  مْ فَاْخَشْوىُ  مْ اَؿ َلُهُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلكُ الَِّذيَن قَ  
(ٖٔٚ) 

)قػػػػد صبعػػػػوا : بامدغػػػػاـ : م  عمػػػػرو وىشػػػػاـ وضبػػػػزة والكسػػػػائي وخلػػػػف العاشػػػػر [] البػػػػاقوف : بامظهػػػػار[ انظػػػػر 
  ٕٖٓ-ٜٖٔالشاطبية رقم 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع وأظهر الداؿ عند اعبيم )قد صبعوا( واندرج معو ابن ذكواف بوجو وعاصم ويعقوب 
 )ِإيبَانًا(( البدؿ ٖمع )ِإيبَانًا(  مْ يف )فَػزَاَدىُ مث ورش بطوؿ الصلة 

 مث ابن ذكواف أماؿ )زادىم( خبلف عنو 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر انًا( ِإيبَ  مْ يف )فَػزَاَدىُ على قصرىا و مث قالوف بالصلة 

 ِإيبَانًا( مْ يف )فَػزَاَدىُ على توسط الصلة بالصلة و مث قالوف 
 واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر أدغم الداؿ باعبيم )قد صبعوا( مث دوري أ  عمرو 

 ِإيبَانًا( وأماؿ )فزادىم(  مْ  )فَػزَاَدىُ وبالتحقيق يف بال غنة يف )إيباناً وقالوا(أدغم الداؿ باعبيم )قد صبعوا( و مث خلف 
 ِإيبَانًا( وأماؿ )فزادىم(  مْ وأدغم الداؿ باعبيم )قد صبعوا( وبالتحقيق يف )فَػزَاَدىُ مث خالد بغنة 

 وأماؿ )فزادىم(بالسكت على )فزادىْم إيبانا( أدغم الداؿ باعبيم )قد صبعوا( و مث خلف 
 وأدغم الداؿ باعبيم )قد صبعوا(( أوجو اؼبد ٖمع )ُم( مث السوسي أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ ؽبَُ 

 ُسوٌء َواتػَّبَػُعوا ِرْضَواَف اللَّوِ  مْ فَانْػَقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّو َوَفْضٍل َلْم يَْمَسْسهُ 
 ] ُرضواف : شعبة [ ] ِرضواف : الباقوف[ 

 حصورضواف اضمم غًن ثاين العقود كسره     ٛٗ٘الشاطبية رقم 
 سكوف ميم اعبمع قالوف ب

 مث شعبة بضم الراء يف )ُرْضَواَف( 
 مث قػالوف بالصػلةيف )سػوء َو( بال غنػة على طوؿ اؼبتصل و مث خلف واندرج معو خالد مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 (َٗٚٔواللَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيٍم )

 قالوف
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 َءهُ آُؼ َأْولِيَ ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيطَاُف ُيَخوّْ 
 قالوف مث ورش على طوؿ اؼبتصل مث ضبزة وقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )أَْولَِياَءُه(

 (ُ٘ٚٔمْؤِمِنيَن ) مْ َوَخاُفوِف ِإْف ُكْنتُ  مْ َفََل َتَخاُفوىُ 
 ج أشركتموف قد    ىداف اتقوف يأويل اخشوف مع والح: وزبزوف فيها  ٖٗٗ-ٖٖٗالشاطبية رقم 
 وخافوين عنو: و      

 ] وخافوين : يعقوب وقفا ووصال ، وأبو عمرو وأبو جعفر وصال [ ] وخافوِف : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اعبمع وحذؼ الياء من )وخافوف(

 مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنٌن( 
انػػػدرج معػػػو إف( باليػػػاء وصػػػال علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل ويقػػػف بػػػالنوف السػػػاكنة و  ~مث دوري أ  عمػػػرو قػػػرأ )َوَخػػػاُفوين 

يعقػػوب وىػػو يف اغبػػالٌن وقفػػا ووصػػال باليػػاء مث السوسػػي قػػرأ )َوَخػػاُفوين( باليػػاء وصػػال ويقػػف بػػالنوف السػػاكنة وقػػرأ 
 إف( وصال ~بإبداؿ اؽبمزة واوا )مومنٌن( مث دوري على توسط اؼبنفصل )َوَخاُفوين 

 اؽبمزة واوا )مومنٌن(  مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿواندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 
 َوََل َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَف ِفي اْلُكْفرِ 

 حفال أالشاطبية : ووبزف غًن امنبياء بضم وكسر والضم 
 حفال االدرة : ووبزف فافتح ضم كال سوى الذي لدى امنبياء فالضم والكسر 

 ] وال وُبْزِْنك : نافع [ ] وَبْزُنك : الباقوف [
 )وُبْزِنك( مث ابن كثًن قرأ )وَبْزُْنَك( مث دوري الكسائي قرأ )وَبْزُْنَك( وأماؿ )ُيَسارُِعوَف(قالوف قرأ 

 َلْن َيُضرُّوا اللََّو َشْيًئا مْ ِإنػَّهُ 
قالوف بسكوف ميم اعبمػع مث ورش علػى توسػط وطػوؿ )َشػْيًئا( مث خػالد وقػف علػى )َشػْيًئا( بالنقػل وحبػذؼ اؽبمػزة 

)َشػػيا() َشػػيِّا( مث خلػػف بػػال غنػػة )لػػن يضػػروا( و وقػػف علػػى )َشػػْيًئا(بالنقل و حبػػذؼ اؽبمػػزة وإبػػداؽبا يػػاء وامدغػػاـ 
 وإبداؽبا ياء وامدغاـ )َشيا() َشيِّا(

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  مث قالوف بالصلة
 َحظِّا ِفي اْْلَِخَرةِ  مْ يُرِيُد اللَُّو َأَلَّ َيْجَعَل َلهُ 
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 ( البدؿ وترقيق الراء ٖش مع )قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ور 
 والسكت على )اآلخرة( وتفخيم الراء مث ضبزة وقف بالنقل 

 مث الكسائي أماؿ وقفا )اآلخرة( 
 مث السوسي أدغم الالـ بالالـ )هَبَْعَل ؽَبُْم(واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 (َٙٚٔعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوَلهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ةقالوف مث قالوف بالصل

يَماِف َلْن َيُضرُّوا اللََّو َشْيًئا َوَلهُ   (َٚٚٔعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن اْشتَػَرُوا اْلُكْفَر بِاِْلِ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث خالد بالتحقيق يف )باميباف( وعليو النقل يف )عذاب أليم( 

 ن كثًن وأبو جعفر واندرج معو ابمث قالوف بالصلة 
يبَاِف( مع توسط اللٌن يف )َشْيًئا( مث توسط البدؿ ٗب)بالنقل يف )عذاٌب اليم( و مث ورش  ( أوجو قصر البدؿ )بِاْمِ

 مع توسط اللٌن مث طوؿ البدؿ مع توسط مث طوؿ اللٌن 
حقيػػق والسػػكت يف وبالنقػػل والت و)شػػيئا و(  يف )لػػن يضػػروا(وبػػال غنػػة  و)شػػيئا(مث خلػػف بالسػػكت يف )باميباف(

يبَاِف( وعليو النقل والسكت  و)شيئا و(  وبغنة يف )لن يضروا( و)شيئا()َعَذاٌب أَلِيٌم( مث خالد بالسكت على )بِاْمِ
 يف )َعَذاٌب أَلِيٌم( 

ٌر ِْلَنْػُفِسِهمْ  مْ أَنََّما نُْمِلي َلهُ  آَوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُرو   َخيػْ
 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظباُب( كسر السٌن مستقبال : و)وْبسَ  ٖٛ٘الشاطبية رقم 
 فخذ : وخاطب حرفا )وبسنب(    ٜٚ٘الشاطبية رقم 

 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 
 بتثص ن يفتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  

 صم وأبو جعفر [ ] وال وْبِسنب : الباقوف [] وال ربَسنب الذين كفروا : ضبزة[ ] وال وبَسنب : ابن عامر وعا 
علػى توسػط اؼبنفصػل مث قػالوف واندرج معو ابن كثػًن نَّ( مث قالوف بالصلة ر السٌن يف )وَبْسِ قالوف بفتح الياء وبكس

 مث قالوف بالصلة مث ورش ورقق الراء يف )خًن( 
 معو عاصم بفتح السٌن يف )وَبَْسنَبَّ( واندرج على توسط اؼبنفصل و مث ابن عامر 
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 بالياء وبفتح السٌن )وَبَْسنَبَّ( والصلة على قصر اؼبنفصل مث أبو جعفر 
 مث ضبزة بالتاء وبفتح السٌن يف )رَبَْسنَبَّ( ووقف على )ِمَنْػُفِسِهْم( بالتحقيق مث امبداؿ ياء )لِيانْػُفِسِهْم(

 ِإْثًما آلِيَػْزَداُدو  مْ ِإنََّما نُْمِلي َلهُ 
مث قػالوف بالصػلة علػى قصػر علػى طػوؿ اؼبنفصػل مث قالوف على توسط اؼبنفصػل مث ورش ل على قصر اؼبنفصقالوف 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر اؼبنفصل 
 (َٛٚٔعَذاٌب ُمِهيٌن ) مْ َوَلهُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 َعَلْيِو َحتَّى يَِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِّْب  مْ أَنْػتُ  آاْلُمْؤِمِنيَن َعَلى مَ  َما َكاَف اللَُّو لَِيَذرَ 

 لشالشالشاطبية : يبيز مع امنفاؿ فاكسر سكونو    وشدده بعد لبفتح والضم 
 ]يُبَيػَّْز : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] يُبِيَز : الباقوف [

تح اليػػاء وكسػػر اؼبػػيم )يَبِيػػَز( مث يعقػػوب قػػرأ بضػػم اليػػاء وفػػتح اؼبػػيم وتشػػديد اليػػاء قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػػرأ بفػػ
 الثانية )يُبَّيز( مث قالوف بالصلة مث ابن كثًن بصلة اؼبيم وصلة اؽباء )عليو( وقرأ )يَبِيَز( 

)يُبَيّػز( وانػدرج ة مكسػور مث الكسائي قرأ بضػم اليػاء وفػتح اؼبػيم وتشػديد اليػاء الثانيػة على توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و معو خلف العاشر مث قالوف 

وقػرأ علػى طػوؿ اؼبنفصػل قرأ بضم الياء وفتح اؼبيم وتشديد الياء الثانيػة )يُبَيّػز( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 
وقػرأ بفػتح اليػاء وكسػر اؼبنفصػل  ى قصػرعلػبفتح الياء وكسر اؼبيم )يَبِيَز( وأبدؿ اؽبمػزة واوا )اؼبػومنٌن ( مث السوسػي 

وقرأ بفتح الياء وكسر اؼبيم )يَبِيَز( وأبدؿ على قصر اؼبنفصل اؼبيم )يَبِيَز( وأبدؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن ( مث أبو جعفر 
 وبالصلة اؽبمزة واوا )اؼبومنٌن (
 ُء آي ِمْن ُرُسِلِو َمْن َيشَ َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّو َيْجَتبِ  مْ َوَما َكاَف اللَُّو لُِيْطِلَعكُ 

( ٙ( أوجو مث خالد بوجو التسهيل مػع اؼبػد )٘مث ىشاـ ب)مث ورش على طوؿ اؼبتصل قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 حركات واندرج مع ىشاـ بأربعة أوجو 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ( أوجو مث قالوف بالصلة٘مث خلف بال غنة و) 
 ُسِلِو َفَآِمُنوا بِاللَِّو َورُ 

 قالوف مث ورش مع توسط وطوؿ البدؿ )فآمنوا(
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 (َٜٚٔعِظيٌم )َأْجٌر  مْ فَػَلكُ َوِإْف تُػْؤِمُنوا َوتَػتػَُّقوا 
يف علػػى توسػػطها قػػالوف بالصػػلة مث  وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن َأْجػػٌر( مْ يف )فَػَلُكػػقػػالوف مث قػػالوف بالصػػلة علػػى قصػػرىا 

مث َأْجٌر(  مْ يف )فَػَلكُ مث ورش بامبداؿ يف نبز )تومنوا( وطوؿ الصلة مث خلف بالسكت )فلكْم أجر( َأْجٌر(  مْ )فَػَلكُ 
 السوسي بامبداؿ يف نبز )تومنوا( بدوف صلة مث أبو جعفر قرأ بامبداؿ يف نبز )تومنوا( والصلة على قصرىا

ًرا آَوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَػْبَخُلوَف ِبمَ   َلُهْم  َآتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو ُىَو َخيػْ
 ضاه ومل يلـز قياسا مؤصالر    ظبا: و)وْبَسُب( كسر السٌن مستقبال  ٖٛ٘الشاطبية رقم 
 فخذ : وخاطب حرفا )وبسنب(    ٜٚ٘الشاطبية رقم 

 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 
 بتثص ن يفتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقبال بفتح سٌن  

ف : ضبزة [ ] وال وَبَْسنب الذين يبخلوف : ابن عامر وعاصم وأبو جعفر [ ] وال وَبِْسنب ] وال رَبَْسنب الذين يبخلو 
 : الباقوف[

السوسػي علػى قصػر اؼبنفصػل قػرأ بكسػر  ثػم( علػى قصػر اؼبنفصػل نَبّ بكسػر السػٌن يف )وَبِْسػقالوف بياء الغيبة وقرأ 
فَّ( وأدغم اؽباء باؽباء )َفْضِلِو ُىَو ( ََ َِ  السٌن يف )وَبَْس

 الكسائي أماؿ )آتاىم( واندرج معو خلف العاشر  ثم قالوف على توسط اؼبنفصل مث 
( أوجػو قصػر مػع فػتح )آتػاىم( مث توسػط مػع ٗو ب) بكسر السٌن يف )وَبِْسػنَب(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل قرأ  

 تقليل )آتاىم( مث طوؿ مع فتح )آتاىم( مث تقليل )آتاىم( وترقيق الراء يف )خًنا( 
 قرأ بفتح السٌن )وَبَْسنَبَّ( على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم  مث ابن عامر

 مث أبو جعفر قرأ بفتح السٌن )وَبَْسنَبَّ( على قصر اؼبنفصل  
 مث ضبزة قرأ بتاء اػبطاب )رَبَْسنَبَّ( على طوؿ اؼبنفصل 

 َبْل ُىَو َشرّّ َلُهْم 
 قالوف

 َمةِ َسُيَطوَُّقوَف َما َبِخُلوا ِبِو يَػْوـَ اْلِقَيا
 قالوف مث الكسائي أماؿ وقفا )اْلِقَياَمِة( بال خالؼ 
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 َوِللَِّو ِميَراُث السََّماَواِت َواْْلَْرِض 
 وترقيق الراء يف )ِمًنَاُث(يف )ااَلرض( مث بالسكت مث ورش بالنقل يف )امرض( بالنقل  ضبزةقالوف مث 

 (َٓٛٔواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر )
 وذو مال حق: وقل   )دبا يعملوف( الغيب  ٜٚ٘الشاطبية رقم 

 ] دبا يعملوف خبًن :ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [ ] دبا تعملوف خبًن : الباقوف [  
 بتاء اػبطاب )دبا تعملوف( مث ابن كثًن قرأ بياء الغيب )دبا يَػْعَمُلوَف( قالوف

 ءُ آِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنيَ ِإفَّ اللََّو فَ  آَلَقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّذيَن قَاُلو 
 ] لقسَّمع : بامدغاـ : أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] الباقوف : بامظهار[

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبامظهار يف الداؿ عند السٌن )لقْد ظبع( 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )َفِقًٌن(  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث أبو عمرو أدغم الداؿ بالسٌن )َلَقسَِّمَع ( على قصر اؼبنفصل 
( أوجػػػو ٘ىشػػػاـ بامدغػػػاـ يف )َلَقَسػػػِمَع ( و) ثػػػممث دوري علػػػى توسػػػط اؼبنفصػػػل أدغػػػم الػػػداؿ بالسػػػٌن )َلَقَسػػػِمَع ( 

 )أغنياء( 
 ؿ اؼبنفصل ( أوجو )أغنياء( مع طو ٘و))فقًٌن َو( مث خلف أدغم الداؿ بالسٌن )َلَقَسِمَع ( وبال غنة 

 ( أوجو٘مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وأدغم الداؿ بالسٌن )َلَقَسِمَع (  ب)
َلُهُم اْْلَنِْبيَ   (َٔٛٔء ِبَغْيِر َحقٍّ َونَػُقوُؿ ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق )آَسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَػتػْ

  فيكمال : سنكتب ياء ضم مع فتح ضمو    وقتل ارفعوا مع يا نقوؿ ٔٛ٘الشاطبية رقم 
َلُهُم  ُلُهُم اْمَنِْبَياَء : ضبزة[ ]َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَػتػْ َلُهُم  ءَ آاْمَنِْبئَػ]َسُيْكَتُب َما قَاُلوا َوقَػتػْ : نػافع[ ]َسػَنْكُتُب َمػا قَػاُلوا َوقَػػتػْ

 اْمَنِْبَياَء : الباقوف[
َلُهُم( قالوف بالنوف اؼبفتوحة وضم التاء )َسَنْكُتُب (وقرأ بالنصب يف )َوقػَ   وقرأ )امنبئاء (على توسط اؼبتصلتػْ

َلُهُم (  وقػرأ بالنقػل وبػاؽبمزة )امنبئػاء ( علػى مث ورش بالنوف اؼبفتوحة وضػم التػاء )َسػَنْكُتُب (وقػرأ بالنصػب يف )َوقَػػتػْ
 طوؿ اؼبتصل

َلُهُم ( وقرأ )  امنبياء ( مث ابن كثًن بالنوف اؼبفتوحة وضم التاء )َسَنْكُتُب (وقرأ بالنصب يف )َوقَػتػْ
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ُلُهُم( وبالسػكت علػى  مث خلف بال غنػة )حػٌق ويقػوؿ( وقػرأ بضػم اليػاء وفػتح التػاء )َسػُيْكَتُب( وقػرأ بػالرفع يف )وقَػػتػْ
 وقرأ بالياء )يقوؿ()امنبياء( على طوؿ اؼبتصل  

ُلُهُم( بػالتحقيق ع لػى )امنبيػاء( مث خػالد مث خالد بغنػة وقػرأ بضػم اليػاء وفػتح التػاء )َسػُيْكَتُب( وقػرأ بػالرفع يف )وقَػػتػْ
 وقرأ بالياء )يقوؿ( لسكت على )امنبياء( وطوؿ اؼبتصلبا

ـٍ ِلْلَعِبيِد ) مْ َذِلَك ِبَما َقدََّمْت أَْيِديكُ   (َٕٛٔوَأفَّ اللََّو لَْيَس ِبَظَلَّ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

َمْت أَْيِديُكْم ( وتغليظ الـ )ظالـ( أَْيِديُكْم ( مث ورش بالنقل يف )َقدََّمتْ   مث خلف بالسكت يف )َقدَّ
نَ  آالَِّذيَن قَاُلو   َأَلَّ نُػْؤِمَن ِلَرُسوٍؿ َحتَّى يَْأتِيَػَنا ِبُقْربَاٍف تَْأُكُلُو النَّارُ  آِإفَّ اللََّو َعِهَد ِإلَيػْ

وأدغػػػػم النػػػػوف بػػػػالالـ )نػػػػومن إبػػػػداؿ اؽبمػػػػزة بقػػػػالوف علػػػػى قصػػػػر اؼبنفصػػػػل مث السوسػػػػي علػػػػى قصػػػػر اؼبنفصػػػػل وقػػػػرأ 
 بدوف إدغاـ)نومن(و)ياتينا( و)تاكلو( بإبداؿ اؽبمزة بدوف إدغاـ لرسوؿ(و)ياتينا( و)تاكلو(  مث أبو جعفر  وقرأ 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
ؼبنفصل بتحقيق )نومن(و)ياتينا( و)تاكلو( مث خلف على طوؿ ابإبداؿ اؽبمزة يف مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ 

 اؽبمز 
 (َٖٛٔصاِدِقيَن ) مْ ُكْنتُ ِإْف   مْ قَػتَػْلُتُموىُ َفِلَم  مْ ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلي بِاْلبَػيػَّْناِت َوبِالَِّذي قُػْلتُ  مْ كُ ءَ آُقْل َقْد جَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ِإْف( مْ يف )قَػتَػْلُتُموىُ على قصرىا و قالوف على توسط اؼبتصل مث قالوف بالصلة 
 ِإْف( مْ يف )قَػتَػْلُتُموىُ على توسطها قالوف بالصلة و مث 

 وبامظهار يف )قد جآءكم(مث ورش بطوؿ الصلة وطوؿ مد اؼبتصل مث ابن ذكواف أماؿ )جاءكم( 
ػػاءكم( ءكم( مث خلػػف آّ(ػػقمث ضبػػزة بامدغػػاـ واممالػػة يف ) وانػػدرج معػػو ىشػػاـ  مث دوري أدغػػم الػػداؿ بػػاعبيم )ق(َّ

 لسكت يف )قتلتموىم إف(  مث خلف العاشر أدغم )ق(َّاءكم( وأماؿ )جاءكم( وتوسط اؼبتصل أدغم )ق(َّاءكم( با
بُوَؾ فَػَقْد ُكذَّْب ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلَك جَ   (ُٗٛٔءوا بِاْلبَػيػَّْناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنيِر )آفَِإْف َكذَّ

 واكشف الرسم ؾبمال ىشاـكذا رظبهم باؿ   كتاب   الشامي: وبالزبر  ٕٛ٘الشاطبية رقم 
 قالوف بتوسط اؼبتصل وحبذؼ الباء يف )الزبر والكتاب( مث ىشاـ قرأ بزيادة الباء ّبما )بِاْلبَػيػَّْناِت َوبالزُّبُِر َوباْلِكَتاِب( 

وأماؿ )جػاؤوا( مث ( البدؿ مث ابن ذكواف قرأ بزيادة الباء فقط )بالزبر( )بِاْلبَػيػَّْناِت َوبالزُّبُِر َواْلِكَتاِب( ٖمث ورش مع )
 خلف العاشر وأماؿ )جاؤوا( وقرأ )بِاْلبَػيػَّْناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب ( 
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 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )جاؤوا( وقرأ )بِاْلبَػيػَّْناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب ( 
 ئَِقُة اْلَمْوتِ آُكلُّ نَػْفٍس ذَ 

 واندرج معو ضبزةمث ورش على طوؿ اؼبتصل على توسط اؼبتصل قالوف 
 يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  مْ َوِإنََّما تُػَوفػَّْوَف ُأُجورَكُ 

 قالوف مث الكسائي أماؿ )القيامة( مث قالوف بالصلة
 َفَمْن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة فَػَقْد فَاَز 

 ر( وأدغم اغباء بالعٌن )ُزْحزَِح َعِن(قالوف مث ورش بتقليل )النار( مث الدوري أماؿ )النار( مث السوسي أماؿ )النا
نْػيَ   (ِ٘ٛٔإَلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر ) آَوَما اْلَحَياُة الدُّ

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 يف )الدنيا( مث ورش بالتقليل وفتح يف )الدنيا( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

( مث دوري علػى توسػط اؼبنفصػل قلػل )الػدنيا( مث ضبػزة أمػاؿ )الػدنيا( مث أبو عمرو علػى قصػر اؼبنفصػل قلػل )الػدنيا
 على طوؿ اؼبنفصل 
 على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر يف )الدنيا( مث الكسائي أماؿ 

َلُوفَّ( أدغم السوسي الراء بالالـ -  إذا وصلت مع اآلية التالية )اْلُغُروِر لَُتبػْ
َلُوفَّ ِفي  َأًذى َكِثيًرا آَوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكو  مْ َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلكُ  مْ َوأَنْػُفِسكُ  مْ َأْمَواِلكُ  ~لَُتبػْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 مث قالوف بالصلة اؼبنفصل توسط مث قالوف على 

  ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق راء )كثًنا( مث ضبزة بتفخيم راء )كثًنا( مث
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق راء )كثًنا( مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )أُوُتوا(

 ( َٙٛٔوِإْف َتْصِبُروا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اْْلُُموِر )
 ( بالنقل والسكت مث ورش برتقيق الراء يف )َتْصِبُوا( والنقل يف )اممور(قالوف مث خلف ووقف على )اممور
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َواْشػتَػَرْوا بِػِو ثََمنًػا  مْ َء ظُُهػورِىِ آَوِإْذ َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَؽ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَُتبَػيػّْنُػنَُّو ِللنَّاِس َوََل َتْكُتُمونَػُو فَػَنبَػُذوُه َورَ 
 َقِليًَل 

 ق بغيب يكتموف يبينن   ف حفا ص:  ٖٛ٘الشاطبية رقم الدليل من 
 ] ليبيننو ..وال يكتموف : ابن كثًن وأبو عمرو وشعبة [ ]لتبيننو ..وال تكتمونو: الباقوف[ 

وانػػدرج قػالوف قػػرأ بالتػػاء ّبمػا )لتبيننػػو ..وال تكتمونػػو ( علػى توسػػط اؼبتصػػل وسػكوف مػػيم اعبمػػع مث قػالوف بالصػػلة 
 معو أبو جعفر

 ة قرأ بالتاء ّبما )لتبيننو ..وال تكتمونو ( على طوؿ اؼبتصل مث ضبز 
 مث ابن كثًن قرأ بياء الغيبة )لَُيبَػيػّْنُػنَُّو لِلنَّاِس َواَل َيْكُتُمونَُو( وبصلة اؽباء يف )فَػَنَبُذوُه( 

ُتُمونَُو( واندرج معو شعبة مث دوري قرأ مث السوسي برتؾ صلة اؽباء يف )نبذوه( وقرأ بياء الغيبة )لَُيبَػيػّْنُػنَّوُ لِلنَّاِس َواَل َيكْ 
 بياء الغيبة )لَُيبَػيػّْنُػنَُّو لِلنَّاِس َواَل َيْكُتُمونَُو( وأماؿ )للناس(   

وقػرأ بالتػاء ّبمػا )لتبيننػو ..وال تكتمونػو ( مث )أوتػوا( ( البػدؿ ٖعلى طوؿ اؼبتصػل مػع )بالنقل )وإَذ اخذ( مث ورش 
 التاء ّبما )لتبيننو ..وال تكتمونو (خلف بالسكت على طوؿ اؼبتصل وقرأ ب

 (ٚٛٔفَِبْئَس َما َيْشتَػُروَف )
 قالوف مث ورش قرأ )فبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

 ِمَن اْلَعَذابِ ِبَمَفازٍَة  مْ أَتَػْوا َوُيِحبُّوَف َأْف ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم يَػْفَعُلوا َفََل َتْحَسبَػنػَّهُ  آََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَػْفَرُحوَف ِبمَ 
 عتالا ظبايف ك: ال ربسنب الغيب   ٖٛ٘الشاطبية رقم 
 : وحقا بضم الباء فال وبسبنهم  وغيب وفيو العطف أو جاء مبدال ٗٛ٘الشاطبية رقم 
 : ووبسب كسر السٌن مستقبال ظبا رضاه ٖٛ٘الشاطبية رقم 

ُهْم : ابن كثًن وأبو عمرو [ ]وَبَْسنَبَّ .. رَبَْسبَػنػَُّهْم : ابن عامر وأبو ]وَبِْسنَبَّ .. رَبِْسبَػنػَُّهْم: نافع[ ]وَبِْسنَبَّ .. وْبِسبُػنػَّ 
 جعفر [ ]رَبَْسنَبَّ .. رَبَْسبَػنػَُّهْم : عاصم وضبزة[ ]رَبِْسنَبَّ .. رَبِْسبَػنػَُّهْم : الكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ 

 يف )رَبِْسبَػنػَُّهْم( مث قالوف بالصلة مث ابن كثًن بالغيب قالوف قرأ بالياء وكسر السٌن يف )وَبِْسنَبَّ( وبالتاء وكسر السٌن
ّبمػػػػػا وبكسػػػػػر السػػػػػٌن )وَبِْسػػػػػنَبَّ (و)وَبِْسػػػػػبَػنػَُّهْم ( وبالصػػػػػلة مث أبػػػػػو عمػػػػػرو بالغيػػػػػب ّبمػػػػػا وكسػػػػػر السػػػػػٌن )وَبِْسػػػػػنَبَّ 

 (و)وَبِْسبَػنػَُّهْم ( 
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لغيػب ّبمػا وكسػر السػٌن )وَبِْسػنَبَّ مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة مث دوري على توسط اؼبنفصػل با
 (و)وَبِْسبَػنػَُّهْم ( 

مث ورش قػػرأ باليػػاء وكسػػر السػػٌن يف )وَبِْسػػنَبَّ( وبالتػػاء وكسػػر السػػٌن يف )رَبِْسػػبَػنػَُّهْم( مث ابػػن عػػامر قػػرأ باليػػاء وفػػتح 
(و)رَبَْسػبَػنػَُّهْم( باػبطػاب ّبمػا وفػػتح قػرأ )رَبَْسنَبَّ  عاصػمالسػٌن يف )وَبَْسػنَبَّ( وبالتػاء وفػتح السػٌن يف )رَبَْسػبَػنػَُّهْم( مث 

 السٌن 
 مث خالد بغنة )أف وبمدوا( مث خلف قرأ باػبطاب ّبما وفتح السٌن )رَبَْسنَبَّ(و)رَبَْسبَػنػَُّهْم( وبال غنة 

اؼبنفصػل مث أبو جعفر قرأ بالياء وفتح السٌن يف )وَبَْسنَبَّ( وبالتاء وفتح السٌن يف )رَبَْسبَػنػَُّهْم( وبالصلة وعلػى قصػر 
 مث يعقوب على قصر اؼبنفصل وباػبطاب ّبما وبكسر السٌن )رَبِْسنَبَّ(و)رَبِْسبَػنػَُّهْم( 

مث الكسػػػػائي باػبطػػػػاب ّبمػػػػا وبكسػػػػر السػػػػٌن )رَبِْسنَبَّ(و)رَبِْسػػػػبَػنػَُّهْم( وانػػػػدرج معػػػػو خلػػػػف العاشػػػػر )وجػػػػائز تقػػػػدًن 
غػًن بكسػر السػٌن وأرى مػا فعلتػو ىػو الرتتيػب الكسائي على أ  جعفر ويعقوب منو من القراء السبع ويبدأ بو الت

 واهلل أعلم .(
 (َٛٛٔعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َوَلهُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث ورش بالنقل مث خلف بالسكت مث قالوف بالصلة
 َوِللَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض 

 يف )امرض( بالسكت ضبزةمث  بوجوواندرج معو ضبزة  يف )امرض(قالوف مث ورش بالنقل 
 (َٜٛٔواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 يف )شيء(بالسكت  ضبزةقالوف مث ورش بتوسط مث طوؿ اللٌن )شيء( مث 
 (ِٜٓٔإفَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َْلَيَاٍت ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب )

ووقػػف علػػى )اْمَْلبَػػاِب ( بالنقػػل مث دوري أمػػاؿ )النهػػار( وانػػدرج معػػو يف )امرض( وف مث خػػالد علػػى التحقيػػق قػػال
( مث ٖٚدوري الكسائي مث السوسي أماؿ )النهار( وأدغم الػراء بػالالـ )َوالنػََّهػاِر آَلَيَػاٍت( )انظػر البػدور الزاىػرة ص 

( البػػػدؿ مث ضبػػػزة بالسػػػكت علػػػى )امرض( ووقػػػف علػػػى ٖ)مػػػع  والتقليػػػل يف )النهػػػار( بالنقػػػل يف )امرض(ورش 
 )اْمَْلَباِب( بالنقل والسكت

َويَػتَػَفكَُّروَف ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا  مْ الَِّذيَن َيْذُكُروَف اللََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبهِ 
 (َٜٔٔعَذاَب النَّاِر )بَاِطًَل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا 
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 واندرج معو دوري الكسائيقالوف بسكوف ميم اعبمع مث أبو عمرو أماؿ )النار( 
 مث ورش بالنقل يف )امرض( وقلل )النار( مث خالد بالسكت يف )امرض( وفتح )النار(

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 النار( وبال غنة يف )ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى(مث خلف بال غنة بالسكت يف )امرض( وفتح )

 إذا وصلت )عذاب النار ربنا( أدغم السوسي الراء بالراء  -
 ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو  آرَبػَّنَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
مث ضبػػزة بػػالتحقيق يف )فقػػد زيتػػو( وانػػدرج معػػو ضبػػزة بوجػػو النقػػل بالنقػػل يف )فقػػَد اخمث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل 

 أخزيتو( أخزيتو( مث خلف بالسكت يف )فقدْ 
 (َٕٜٔوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )

 قالوف واندرج معو بالتحقيق ضبزة مث أبو عمرو أماؿ )أنصار( واندرج معو دوري الكسائي 
 مث خلػف بالسػكت يف )مػنْ  وبػالفتح أنصػار( ر( مث ضبػزة بالنقػل يف )مػنَ وقلػل )أنصػا)مَن انصار( مث ورش بالنقل 

 أنصار( 
يَماِف َأْف َآِمُنوا ِبَربّْكُ  آرَبػَّنَ   َفَآَمنَّا  مْ ِإنػََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلْْلِ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 لوف بالصلة مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قا

 منوا(آ)لإليباف(و)أمنوا( وفآمنا( وبالنقل يف )أَف  ت( البدالٖمع )على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
والتسػػهيل يف )فآمنػػا( مث خػػالد بػػالتحقيق يف )لإليبػػاف( وعليػػو بػػالتحقيق مث خػػالد بالسػػكت يف )لإليبػػاف( ووقػػف 

التسهيل التحقيق و وعليو )منادياً ينادي( غنة  التسهيل يف )فآمنا( مث خلف بالسكت يف )لإليباف( وبالالتحقيق و 
 يف )فآمنا( 

والتسػػهيل علػػى ووقػػف بػػالتحقيق مث خلػػف بالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبفصػػوؿ )أف آمنػػوا( والسػػكت يف )لإليبػػاف( 
 )فآمنا( 

 (ٖٜٔرَبػََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَػَنا وََكفّْْر َعنَّا َسيَّْئاتَِنا َوتَػَوفػََّنا َمَع اْْلَبْػَراِر )



 

 
37 

 يصالفادؿ جواتو   كامبرار والتقليل ر ج ح: واض(اع ذي راءين  ٕٖٙالشاطبية رقم 
 قالوف مث ورش على قصر البدؿ وبالنقل وبالتقليل يف )اْمَبْػرَاِر ( واندرج معو بوجو النقل ضبزة 

 شر مث دوري باممالة يف )اْمَبْػرَاِر ( وامظهار )فاغفر لنا( واندرج معو الكسائي وخلف العا
 مث ضبزة بالسكت والتقليل يف )امبرار(

 مث ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )سيئاتنا(  
 مث أبو عمرو بوجو امدغاـ يف )فَاْغِفْر لََنا( واممالة يف )اْمَبْػرَاِر( 

 ولو وصلت مع ما بعده )َمَع اْمَبْػرَاِر َربػََّنا( للسوسي أدغم الراء بالراء -
 َنا َما َوَعْدتَػَنا َعَلى ُرُسِلَك َوََل ُتْخزِنَا يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ رَبػََّنا َوَآتِ 

 قالوف مث الكسائي وقف باممالة على )القيامة( مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ يف )َوَآتَِنا(
 (ِٜٗٔإنََّك ََل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد )

 قالوف
 ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْػَثى مْ َل َعاِمٍل ِمْنكُ ُأِضيُع َعمَ  َْل أَنّْي  مْ رَبػُّهُ  مْ فَاْسَتَجاَب َلهُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث دوري على قصر اؼبنفصل قلل )أُنْػَثى( 
 ( وقلل )أنثى(ٕ،ٗ،ٙمث السوسي أدغم )ُأِضيُع َعَمَل ( وجائز باؼبد )

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث دوري على توسط اؼبنفصل قلل )أُنْػَثى( 
 أماؿ )أُنْػَثى( و  ط اؼبنفصلعلى توس مث الكسائي

  وبالنقل فيها  مث ورش على فتح )أنثى(يف )أو أنثى( مث ضبزة أماؿ )أنثى( ووقف بالنقل والتحقيق 
( مْ يف )َربػُّهُ مع طوؿ الصلة  على تقليل )أو انثى(  ورشمث   َأينّْ

(و)ذكر أو(و)أو أنثى مْ يف يف )َربػُّهُ مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ  ووقف بالسكت مع اممالة يف ( َأينّْ
 )أنثى(

(  مْ وعلى قصرىا يف )َربػُّهُ مث قالوف بقصر الصلة    واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مع قصر اؼبنفصلَأينّْ
 مث قالوف بتوسط الصلة وتوسط اؼبنفصل 

 ِمْن بَػْعٍض  مْ بَػْعُضكُ 



 

 
38 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
هُ  مْ َىػاَجُروا َوُأْخرُِجػوا ِمػْن ِديَػارِىِ  فَالَِّذينَ   مْ َوَْلُْدِخلَػنػَّهُ  مْ َسػيَّْئاتِهِ  مْ َوُأوُذوا ِفػي َسػِبيِلي َوقَػاتَػُلوا َوقُِتلُػوا َْلَُكفّْػَرفَّ َعػنػْ

 َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر ثَػَوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّو 
 فاءش : ىنا قاتلوا أخر ٘ٛ٘الشاطبية رقم 
 راؾدمال    كىب وبعده   ويف اغبج للشامي واآلخر  ل: دبا قتلوا التشديد  ٚٚ٘-ٙٚ٘الشاطبية رقم 

:  ]َوقُِتلُػػػوا َوقَػػػاتَػُلوا : ضبػػػزة والكسػػػائي وخلػػػف العاشػػػر [ ]َوقَػػػاتَػُلوا َوقُػتػّْلُػػػوا : ابػػػن كثػػػًن وابػػػن عػػػامر [ ]َوقَػػػاتَػُلوا َوقُِتلُػػػوا
 الباقوف[ 

 أ بتخفيف التاء يف الكلمة الثانية )َوقَاتَػُلوا َوقُِتُلوا ( واندرج معو عاصمقالوف بسكوف ميم اعبمع قر 
 مث ابن عامر قرأ )َوقَاتَػُلوا َوقُػتػُّْلوا ( بتشديد التاء يف الكلمة الثانية 

 مث ضبزة قرأ )َوقُِتُلوا َوقَاتَػُلوا ( اموؿ : مبين للم(هوؿ والثاين : للفاعل وبالسكت على )ام ار( 
 بالتحقيق يف )ام ار( واندرج معو أبو اغبارث عن الكسائي وخلف العاشر   مث خالد

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة قرأ بتخفيف التاء يف الكلمة الثانية )َوقَاتَػُلوا َوقُِتُلوا ( 
 قرأ )َوقَاتَػُلوا َوقُػتػُّْلوا ( مثل ابن عامر ولكن بالصلة بالصلة و مث ابن كثًن 

ػػػػػػػػػػػػػَرفَّ( مػػػػػػػػػػػػػع )مث ورش قلػػػػػػػػػػػػل ) ( البػػػػػػػػػػػػػدؿ يف ِٖديَػػػػػػػػػػػػػارِِىْم( و قػػػػػػػػػػػػػرأ )َوقَػػػػػػػػػػػػػاتَػُلوا َوقُِتلُػػػػػػػػػػػػػوا ( ورقػػػػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػػػػراء يف )َمَُكفّْ
 وبالنقل يف )ام ار()َسيَّْئاِِتِْم()أوذوا(و

 مث أبو عمرو أماؿ )ِديَارِِىْم( و قرأ )َوقَاتَػُلوا َوقُِتُلوا ( 
 قَاتَػُلوا ( بتخفيف اموىلمث دوري الكسائي أماؿ )ِديَارِِىْم( و قرأ )َوقُِتُلوا وَ 

 (َٜ٘ٔواللَُّو ِعْنَدُه ُحْسُن الثػََّواِب )
 قالوف

 (ََٜٙٔل يَػُغرَّنََّك تَػَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبََلِد )
 ] ال يُغَرْنَك : رويس [ ] وال يَػُغَرنَّك : الباقوف[ 

 ْنَك(قرأ بسكوف النوف يف )يَػُغرَ قالوف مث رويس 
 َجَهنَّمُ  مْ ثُمَّ َمْأَواىُ  َمَتاٌع َقِليلٌ 
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 واندرج معو ابن كثًن قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 مث ورش قلل )َمْأَواُىْم ( 

 مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )َماَواُىْم ( مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )َماَواُىْم( مع الصلة 
 لكسائي وخلف العاشر مث ضبزة أماؿ )َمْأَواُىْم ( واندرج معو ا

 (َٜٚٔوبِْئَس اْلِمَهاُد )
 قالوف مث ورش قرأ )وبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 

 َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نُػُزًَل ِمْن ِعْنِد اللَّوِ  مْ َلهُ  مْ َلِكِن الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَّهُ 
 [ ]َلِكِن الَِّذيَن : الباقوف[ بو جعفرأ]َلِكنَّ الَِّذيَن : 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش بالنقل يف )ام ار( مث ضبزة بالسكت يف )ام ار(  
 مث أبو جعفر قرأ بتشديد النوف يف )َلِكنَّ الَِّذيَن(واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 

ٌر ِلْْلَبْػَراِر )  (َٜٛٔوَما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ
 لوف  مث أبو عمرو أماؿ )لألبرار( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر قا

 مث ضبزة بالنقل وبالسكت وقلل )لألبرار( 
 مث ورش رقق الراء يف )خًن( وقلل )لألبرار(
ِشػِعيَن ِللَّػِو ََل َيْشػتَػُروَف بَِآيَػاِت اللَّػِو َخا مْ أُنْػِزَؿ ِإلَػْيهِ  آَوَمػ مْ أُْنِزَؿ ِإلَْيكُ  آَوِإفَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُػْؤِمُن بِاللَِّو َومَ 

 ثََمًنا َقِليًَل 
 ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقوف[

ُهْم( مث قالوف بالصلة   واندرج معو ابن كثًنقالوف على قصر اؼبنفصل مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )ِإلَيػْ
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

ُهْم( مث خ  الد على طوؿ اؼبنفصل و قرأ بضم اؽباء يف )ِإلَيػْ
)يومن( على قصر اؼبنفصل مث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ )يومن( والصلة بإبداؿ اؽبمزة واوا مث السوسي قرأ 

ُهْم( مث خلف بال غنة  البػدؿ  (ٖو قرأ )يػومن( مػع ))مَن اىل( مث ورش بالنقل )ؼبن يؤمن( وقرأ بضم اؽباء يف )ِإلَيػْ
ُهْم( وبال عن يف )ؼبن يؤمن(  يف )ِبَآيَاِت( مث خلف بالسكت يف )ِمْن أَْىِل(  وقرأ بضم اؽباء يف )ِإلَيػْ
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 ِعْنَد رَبِّْهمْ  مْ َأْجُرىُ  مْ َلهُ ُأولَِئَك 
 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 

 مث قالوف على قصر الصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 ْم( وطوؿ اؼبتصلَأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ ى توسط الصلة مث ورش على طوؿ الصلة مث قالوف عل

 ْم(َأْجُرىُ  مْ يف )ؽبَُ مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل  مث خلف بالسكت 
 (ِٜٜٔإفَّ اللََّو َسرِيُع اْلِحَساِب )

 قالوف
 (ٕٓٓتُػْفِلُحوَف ) مْ َو َلَعلَّكُ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتػَُّقوا اللَّ  آيَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 راء مث ورش مع قصر البدؿ يف )َآَمُنوا( وترقيق الراء يف )اْصِبُوا َوَصاِبُروا( مث ضبزة بطوؿ اؼبنفصل وبدوف ترقيق لل
 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ يف )َآَمُنوا( وترقيق الراء يف )اْصِبُوا َوَصاِبُروا(

 
 سورة النساء

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ْم أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقكُ  آيَ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيًرا َوِنَساءً ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ  ِمنػْ

مث السوسػػي أدغػػم القػػاؼ بالكػػاؼ وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وأبػو جعفػػر قػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػلة 
 )َخَلَقُكْم(

 مث قالوف على التوسط باؼبنفصل مث قالوف على الصلة 
( مث خػػػالد علػػػى طوؽبمػػا وتفخػػػيم راء )كثػػػًنا( مث ورش علػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػل وطػػػوؿ اؼبتصػػػل وترقيػػق الػػػراء يف )َكثِػػًنًا

ووقف على )َوِنَسػاًء( بالتسػهيل علػى اؼبػد والقصػر مث خلػف بػال غنػة )َواِحػَدٍة َوَخلَػَق(و)َكِثًنًا َوِنَسػاًء( ووقػف علػى 
 )َوِنَساًء( بالتسهيل على اؼبد والقصر
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 تطبيق
ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ مِ ْم أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقكُ  ايَ  َها َزْوَجَها َوَبنَّ ِمنػْ  ءً آْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 
َها َزْوَجَها  وأَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ  ايَ  ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ  ءً آَوَبنَّ ِمنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 
ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ  مْ أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلكُّ  ايَ  َها َزْوَجَها َوَبنَّ ِمنػْ  ءً آِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

 سي على قصر اؼبنفصل وأدغم القاؼ بالكاؼ يف )خلقكم(السو 
ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ  مْ أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقكُ  آيَ  َها َزْوَجَها َوَبنَّ ِمنػْ  ءً آِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 
ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ  وأَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ  آيَ  َها َزْوَجَها َوَبنَّ ِمنػْ  ءً آِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل  
ُهَما رَِجااًل َكثِ أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَّ  آيَ  َها َزْوَجَها َوَبنَّ ِمنػْ  ءً آا َوِنسَ ًنً ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

 ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وترقيق الراء يف )كثًناً(
ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ  أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلقَ  آيَ  َها َزْوَجَها َوَبنَّ ِمنػْ  ءً آِمنػْ

 مث خالد على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ووقف على )َوِنَساًء( بالتسهيل على اؼبد والقصر 
َها َزْوَجَها وَ  أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفسٍ  آيَ  ُهَما رَِجااًل َكِثًنًا َوِنسَ َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ  ءً آَبنَّ ِمنػْ

 َوِنَساًء( ووقف على )َوِنَساًء( بالتسهيل على اؼبد والقصر اَوَخَلَق(و)َكِثًنً ٍة مث خلف بال غنة )َواِحدَ 
ـَ آَواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتسَ   َءُلوَف ِبِو َواْْلَْرَحا

ـَ( باػبفض صبال وضبزة )تسَّاءلوف( ـبففا     وكوفيهم:  ٚٛ٘الشاطبية رقم   )وامرَحا
 ق فالدرة : )وامرحاـ( فانصب أـ كال كحفص 

 ءلوف( على توسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفر ويعقوب آقالوف قرأ بتشديد سٌن )تسّ 
 ءلوف( علىطوؿ اؼبتصل آمث ورش قرأ بتشديد سٌن )تسّ 
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(بفتح اؼبػيم وانػدرج معػو الكسػائي وخلػف  ءلوف( على توسط اؼبتصل وقرأ )امرحاـَ آمث عاصم بتخفيف سٌن )تسَ 
 العاشر 

( ووقػف عليػو بالنقػل والسػكت مػع السػكوف واممشػاـ آقرأ بتخفيف سٌن )تسَ  ضبزةمث  ءلوف( وقػرأ بكسػر )امرحػاـِ
 للكسرة 

 (َٔرِقيًبا ) مْ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 َأْمَواَلُهمْ  ~اْلَيَتاَمى َوَآُتوا
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 مث قالوف على التوسط 
 )اليتامى(  وفتح على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ مث ورش 
 على طوؿ اؼبنفصل يف )اليتامى(  أماؽبا على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 

 لف العاشر على التوسط باؼبنفصل ومعو خ)اليتامى( مث الكسائي أماؽبا 
مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط البدؿ وتقليل )اليتامى( مث ورش علػى طػوؿ اؼبنفصػل وعلػى طػوؿ البػدؿ 

 تقليل )اليتامى(و وفتح )اليتامى( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وعلى طوؿ البدؿ 
ُلوا اْلَخِبيَث بِالطَّيّْبِ   َوََل تَػَتَبدَّ

 قالوف
 َأْمَواِلُكمْ  ~ ِإَلى مْ َأْمَواَلهُ  آَوََل تَْأُكُلو 

ِإىَل( واندرج معو ابن   مْ وعلى قصرىا يف )أَْمَواؽبَُ قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف على الصلة 
 كثًن 

 ِإىَل( مْ اؼبنفصل وتوسط الصلة يف )أَْمَواؽبَُ توسط على الصلة و  مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف
مػع طػوؿ اؼبنفصػل وقػرأ )تػاكلوا( بإبػداؿ اؽبمػزة مث السوسػي علػى قصػر ِإىَل(  مْ )أَْمػَواؽبَُ يف مث ورش على طوؿ الصػلة 

 )تاكلوا( أبدؿ اؽبمزة ألفا اؼبنفصل و)تاكلوا( مث أبو جعفر بالصلة يف اؼبيم و 
 السكت بالساكن اؼبفصوؿ )أَْمَواؽَبُْم ِإىَل(ب خلف مثِإىَل(  مْ يف )أَْمَواؽبَُ على التحقيق  ضبزةمث 
 (ٕنَُّو َكاَف ُحوبًا َكِبيًرا )إِ 
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 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )َكِبًنًا(
 ِء َمثْػَنى َوُثََلَث َورُبَاعَ آِمَن النّْسَ  مْ تُػْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلكُ َأَلَّ  مْ ِخْفتُ َوِإْف 

 قالوف على توسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع 
 ( و)طاب ( و)مثىن(وطوؿ اؼبتصل مث ضبزة أماؿ )اليتامى

 مث الكسائي أماؿ )اليتامى( و)مثىن( وتوسط اؼبتصل ومعو خلف العاشر 
(  مْ يف )ِخْفتُ مث قالوف بالصلة على القصر  ( مْ يف )ِخْفتُ مث قالوف على توسط الصلة َأالَّ  َأالَّ
(  مْ يف )ِخْفػػتُ مث ورش علػػى طػػوؿ الصػػلة  (  مْ علػػى طػػوؿ الصػػلة يف )ِخْفػػتُ ورش  وفػػتح يف )اليتػػامى( و)مثػػىن( مثَأالَّ َأالَّ

 بالتقليل يف )اليتامى( و)مثىن(  
( وأماؿ يف )اليتامى( و)مثىن(  و)طاب(مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )ِخْفُتْم َأالَّ

 مث أبو جعفر لو امخفاء يف النوف عند اػباء )َوِإْف ِخْفُتْم(
 َدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ َأَلَّ تَػْعِدُلوا فَػَواحِ  مْ فَِإْف ِخْفتُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
(  مْ قرأ أوال بالتحقيق يف )ِخْفتُ  ضبزةمث   اندرج مع قالوفبالنقل والتحقيق )َمَلَكْت أيَْبَاُنُكْم( ووقف على َأالَّ

( و  مْ على طوؿ الصلة يف )ِخْفتُ مث ورش   ْت أيَْبَاُنُكْم(  )فَػَواِحَدًة أَْو ( )َمَلكَ بالنقل فيهما َأالَّ
( و)فَػَواِحَدًة أَْو (  مْ يف )ِخْفتُ مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ   وعليو النقل والسكتَأالَّ

 احدٌة( بالرفعوقرأ )َفو  ِإْف ِخْفُتْم(و امخفاء يف النوف عند اػباء )فَ مث أبو جعفر ل
 (َٖأَلَّ تَػُعوُلوا ) ~َذِلَك َأْدَنى

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح )أدىن( مث ورش بالتقليل يف )أدىن(
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أدىن( 

 مث الكسائي أماؿ )أدىن( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر 
 َء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةً آَوَآُتوا النّْسَ 
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 قالوف على توسط اؼبتصل 
 مث الكسائي أماؿ )كِبَْلًة( 

 ووقف يعقوب ّباء السكت على )صدقاِتنو( -
 البدؿ واندرج معو ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى قصر 

 توسط وطوؿ البدؿ )َوَآُتوا(مث ورش على 
 (َٗعْن َشْيٍء ِمْنُو نَػْفًسا َفُكُلوُه َىِنيًئا َمرِيًئا ) مْ فَِإْف ِطْبَن َلكُ 

 ئا مريئا( ويدغم فيو الواو والياء إذا زيدتا من قبل اؽبمزالشاطبية : ) ىني
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

مث خالد على طوؿ اؼبتصل ووقف )مريّا( بإبداؿ اؽبمزة يػاء مث أدغمهػا باليػاء الػل قبلهػا فيصػًن النطػق بيػاء واحػدة 
 مشددة وربقيق )شيء( 

 ُه َىِنيًئا( وفيو الطوؿ والتوسط والقصر مث السوسي على توسط اؼبتصل أدغم اؽباء باؽباء )َفُكُلو 
 على توسط وطوؿ اللٌن )شيء( على طوؿ اؼبتصل )ىنيئا ومريئا( و مث ورش 
 واندرج معو خالد  (بالسكت على )شيء( ووقف )مرياعلى طوؿ اؼبتصل )ىنيئا( و مث خلف 

 (و)َفُكُلوُه( مث ابن كثًن بصلة اؽباء أيضا يف )ِمْنوُ واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة 
 (٘قَػْوًَل َمْعُروفًا ) مْ َوُقوُلوا َلهُ  مْ ِفيَها َواْكُسوىُ  مْ ِقَياًما َواْرزُُقوىُ  مْ َء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَّوُ َلكُ آَوََل تُػْؤُتوا السَُّفهَ 
 عم: وقصر )قياما(  ٛٛ٘الشاطبية رقم 

 ] قَيما : نافع وابن عامر [ ] قياما : الباقوف[
 ف أسقط إحدى اؽبمزتٌن قالوف )السَُّفَها أَْمَواَلُكُم ( بالقصر واؼبد وقرأ )ِقَيًما( على توسط اؼبتصلقالو 

 مث دوري أسقط إحدى اؽبمزتٌن بالقصر واؼبد وقرأ بإثبات املف )ِقَياًما( 
 مث قالوف بالصلة على إسقاط إحدى اؽبمزتٌن بالقصر واؼبد وقرأ )ِقَيًما( على توسط اؼبتصل  

  البزي بالصلة على إسقاط إحدى اؽبمزتٌن بالقصر واؼبد وقرأ بإثبات املف )ِقَياًما( مث
 ( حركات وبالصلةٙقنبل باؼبد اؼبشبع ) ثممث قنبل بتسهيل الثانية وقرأ )ِقَياًما( وبالصلة  

 مث رويس بتسهيل الثانية  وقرأ )ِقَياًما( بدوف صلة 
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 بتحقيق اؽبمزتٌن وقرأ )ِقَياًما( واندرج معو روح  عاصم ثمًما( مث ابن عامر بتحقيق اؽبمزتٌن وقرأ )ِقيَ 
خػالد بغنػة علػى طػوؿ  ثػممث خلف بالتحقيق يف اؽبمزتٌن وطوؿ اؼبتصل وقػرأ )ِقَياًمػا( وبػال غنػة )ِقَياًمػا َواْرزُقُػوُىْم ( 

 اؼبتصل 
 وأبدؿ اؽبمزة يف )توتوا(  ( حركات يف اؽبمزة الثانيةٙمث ورش بتسهيل الثانية وقرأ )ِقَيًما( ولو اؼبد )

 ( حركات وقرأ )ِقَياًما( وأبدؿ اؽبمزة يف )توتوا(  ٗمث السوسي أسقط إحدى اؽبمزتٌن بالقصر ومث باؼبد )
 مث أبو جعفر  بتسهيل الثانية وقرأ )ِقَياًما (وأبدؿ اؽبمزة يف )توتوا( وبالصلة يف ميم اعبمع 

هُ  مْ ُغوا النَّْكاَح فَِإْف َآَنْستُ ِإَذا بَػلَ  ~َوابْػتَػُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى  َأْمَواَلُهمْ  مْ ِإلَْيهِ  آُرْشًدا فَاْدفَػُعو  مْ ِمنػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
ُهْم(   مث يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ )ِإلَيػْ

 مث قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة 
 يف اؼبنفصل وبالصلة مث قالوف على التوسط يف اؼبنفصل مث قالوف على التوسط 

( أوجػػػو الفػػػتح يف )اليتػػػامى( وعليػػػو القصػػػر والطػػػوؿ يف ٗ)علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل وبالنقػػػل يف )وإَف آنسػػػتم( مث ورش 
 أَْمَواؽَبُم( مْ يف )ِإلَْيهِ وطوؿ الصلة البدؿ )َآَنْسُتْم( مث التقليل وعليو التوسط والطوؿ يف البدؿ 

( وأماؿ )اليتامى ( والتحقيق يف اموىل ) فَِإْف َآَنْسُتْم ( وعليو التحقيق يف على طوؿ اؼبنفصل و قرأ )ِإلَيػُْهمْ  ضبزةمث 
 أَْمَواؽَبُم( مْ يف )ِإلَْيهِ الثانية 

ُهْم أَْمَواؽَبُْم ( و مث خلف السكت يف اموىل )فَِإْف َآَنْسُتْم (  عليو السكت يف )ِإلَيػْ
 رج معو خلف العاشر مث الكسائي على توسط اؼبنفصل واممالة يف )اليتامى( واند

 ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َأْف َيْكبَػُروا آَوََل تَْأُكُلوىَ 
  اؼبنفصل توسطعلى  قالوف ثمقالوف بقصر اؼبنفصل 

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة )ِإْسرَافًا َوِبَدارًا(و)َأْف َيْكبَػُروا( 
 َدارًا (و)أف يكِبوا( مث خلف بالسكت )َوِبَدارًا َأْف( وبال غنة يف )ِإْسرَافًا َوبِ 

 مث خالد على التحقيق يف )َوِبَدارًا َأْف(  والغنة يف )ِإْسرَافًا َوِبَدارًا (و)أف يكِبوا( 
 وبالنقل يف )وبداراً اف(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل أبدؿ يف )تَاُكُلوَىا( برتقيق الراء )ِإْسرَافًا( 
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 واندرج معو أبو جعفر)تَاُكُلوَىا( ا بإبداؿ اؽبمزة ألفقرأ على قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 َوَمْن َكاَف َغِنيِّا فَػْلَيْستَػْعِففْ 

 قالوف
 َوَمْن َكاَف َفِقيًرا فَػْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروؼِ 

 قالوف مث السوسي أبدؿ )فَػْلَياُكْل( ومعو أبو جعفر مث ورش برتقيق الراء يف )َفِقًنًا(و أبدؿ )فَػْلَياُكْل( 
 مدغاـ يف ِ)اْلَمْعُروِؼ فَِإَذا( أدغم الفاء بالفاءولو وصل السوسي لو ا -

 فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم  مْ َأْمَواَلهُ  مْ ِإلَْيهِ  مْ َدفَػْعتُ فَِإَذا 
ُهْم .. َعَليػْهُ  ضبزةقالوف مث   يعقوب واندرج معو وقفا  ووصال ْم( بضم اؽباء قرأ )ِإلَيػْ

 (مْ أَْمَواؽبَُ  مْ ِإلَْيهِ  مْ يف )َدفَػْعتُ على التوسط بالصلة و مث قالوف ( مْ أَْمَواؽبَُ  مْ ِإلَْيهِ  مْ يف )َدفَػْعتُ على القصر و مث قالوف بالصلة 
( وضػػم ىػػػاء مْ أَْمػػَواؽبَُ  مْ ِإلَػػْيهِ  مْ يف )َدفَػْعػػتُ مث خلػػػف بالسػػكت ( مْ أَْمػػَواؽبَُ  مْ ِإلَػػْيهِ  مْ يف )َدفَػْعػػتُ مث ورش علػػى طػػوؿ الصػػلة 

 )إليهم ، وعليهم(
 (ٙ)وََكَفى بِاللَِّو َحِسيًبا 

 قالوف مث ورش بتقليل )َكَفى( مث خلف أماؽبا )َكَفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ِء َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواْْلَقْػَربُوفَ آِللرَّْجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواْْلَقْػَربُوَف َوِللنّْسَ 

وقػػف بالسػػكت علػػى اموىل )َواْمَقْػَربُػػوَف( و علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل و  ضبػػزة بالنقػػل مثعلػػى طػػوؿ اؼبتصػػل و قػػالوف مث ورش 
 مث خالد بالتحقيق على اموىل والنقل على الثانية فقط   النقل والسكت على الثانية )َواْمَقْػَربُوَف (ب

 فبَّا َقلَّ ِمْنُو أَْو َكثُػرَ 
 قالوف مث ابن كثًن بصلة اؽباء )منو(

 (َٚنِصيًبا َمْفُروًضا )
 لوفقا

 (ٛقَػْوًَل َمْعُروفًا ) مْ ِمْنُو َوُقوُلوا َلهُ  مْ َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيُن فَاْرزُُقوىُ 
 مث ابن كثًن بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء )منو(واندرج معو أبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 ّبما )اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى ( مث أبو عمرو بتقليل اموىل )اْلُقْرََب ( مث ورش بالتقليل 
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 مث ضبزة أماؽبما )اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 (َٜو َوْليَػُقوُلوا قَػْوًَل َسِديًدا )فَػْلَيتػَُّقوا اللَّ  مْ ُذرّْيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيهِ  مْ َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَػرَُكوا ِمْن َخْلِفهِ 

 ت(مالف: وكيف الثالثي غًن زاغت دباضي    أمل )خاب( خافوا طاب ضاقت  ٜٖٔ-ٖٛٔالشاطبية رقم 
 زف: وحاقا وزاغوا جاء شاء وزاد      

 : ضعافا وحرفا النمل آتيك قوال     خبلف ضممناه ٖٖٓ-ٜٕٖالشاطبية رقم 
 وب بضم اؽباء يف )عليُهم( يعق ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

ُهْم(     مث خالد الوجو الثاين مل يبل )ِضَعافًا( وأماؿ )َخاُفوا ( وبضم اؽباء يف )َعَليػْ
ُهْم(  مث ضبزة أماؿ )ِضَعافًا (و)َخاُفوا ( وبضم اؽباء يف )َعَليػْ

 عافاً خافوا( وصلة اؼبيم . أبو جعفر بامخفاء يف )ِمْن َخْلِفِهْم( و)ض ثمواندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 
 نَارًا  مْ ِإفَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَف ِفي بُُطونِهِ 

 قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
ممالػػػة وباخلػػػف بالسػػػكت يف )ظلمػػػاً إمبػػػا(  ثػػػممث ضبػػػزة أمػػػاؿ )اليتػػػامى( وانػػػدرج معػػػو الكسػػػائي وخلػػػف العاشػػػر 

 )اليتامى( 
 وفتح )اليتامى( وبالنقل يف )ظلماً امبا( معا أبدؿ اؽبمزة ألفا )ياكلوف( مث ورش 

  أبو جعفر اندرج معو و أبدؿ اؽبمزة ألفا )ياكلوف( وفتح )اليتامى( السوسي  مث
 ورش بالتقليل يف )اليتامى( وإبداؿ )ياكلوف( معا ثم

 (َٓٔوَسَيْصَلْوَف َسِعيًرا )
 فاصم    ك: )يصلوف( ضم   ٛٛ٘الشاطبية رقم الدليل من 

 ]سُيْصَلوف : ابن عامر وشعبة [ ] وسَيْصَلوف : الباقوف[
 قالوف قرأ بفتح الياء مبين للمعلـو يف )َوَسَيْصَلْوَف(

  صلوف(مث ورش قرأ بفتح الياء مبين للمعلـو يف )َوَسَيْصَلْوَف( وبرتقيق الراء يف )َسِعًنًا( وتغليظ الالـ يف )سيَ 
 مث ابن عامر وقرأ مبين للم(هوؿ )سُيصلوف( واندرج معو شعبة

 َأْوََلدُِكمْ  ~يُوِصيُكُم اللَُّو ِفي 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 ِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ اْْلُنْػثَػيَػْينِ  

 قالوف مث ورش بالنقل مث خلف بالسكت
 ًء فَػْوَؽ اثْػَنتَػْيِن فَػَلُهنَّ ثُػُلثَا َما تَػَرَؾ آِنسَ  فَِإْف ُكنَّ  

 واندرج معو ضبزةقالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 َوِإْف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصُف 

 بالرفع )واحدًة( جال نافع:  ٛٛ٘الشاطبية رقم 
 ]واحدٌة : نافع وأبو جعفر [ ] واحدًة : الباقوف[

 لوف برفع )َواِحَدٌة( واندرج معو أبو جعفر مث ابن كثًن بالنصب )َواِحَدًة(قا
ُهَما السُُّدُس ِممَّا تَػَرَؾ ِإْف َكاَف َلُو َوَلٌد   َوِْلَبَػَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد ِمنػْ

 قالوف مث ابن كثًن بصلة اؽباء )مبويو(
 مِّْو الثػُُّلُث أَبَػَواُه َفِْلُ  ~فَِإْف َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَورِثَوُ 

 لالمش: ويف أـ مع أمّْها فألمو              لدى الوصل ضم اؽبمز بالكسر         ٜٔ٘ - ٜٓ٘الشاطبية رقم 
 يصال فاؼ واكسر  اؼبيم ش: ويف أمهات النحل والنور والزمر   مع الن(م             

 ] فإِلمّْو : ضبزة والكسائي [ ] فأُلمّْو : الباقوف[
  ويعقوب وأبو جعفرلى قصر اؼبنفصل وضم اؽبمز يف )فأُلمو( واندرج معو البصري قالوف ع

 مث ابن كثًن بصلة ىاء )أبواه( 
 مث الكسائي قرأ بكسر نبزة )َفإلّْمِّْو( واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 و(  مِ وكسر  اؽبمز يف )فألِ خالد على طوؿ اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وضم اؽبمز يف )فأُلمو(  مث 
 و(  مِ اؽبمز يف )فألِ  مث خلف بال غنة يف )َوَلٌد َوَورِثَُو( وطوؿ اؼبنفصل وكسر

 ِإْخَوٌة َفِْلُمِّْو السُُّدُس  ~فَِإْف َكاَف َلوُ 
 ] فإلمّْو : ضبزة والكسائي [ ] فأُلمَّو : الباقوف[ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
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 الكسائي قرأ بكسر نبزة )َفإلّْمِّْو( ثموف على توسط اؼبنفصل مث قال
 على طوؿ اؼبنفصل قرأ بكسر نبزة )َفإلّْمِّْو( ضبزة ثم مث ورش على طوؿ اؼبنفصل
 َأْو َدْينٍ  آِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبهَ 
 خًن ؾبماليف ام حفصنا     ووافق دما كح  ص: يوصي بفتح الصاد  ٜٛ٘الدليل من الشاطبية رقم 

 ى ّبا أو : ابن كثًن وابن عامر وشعبة [ ] يوِصي ّبا : الباقوف[] يوصَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر الصاد )يوِصي( واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بكسر الصاد )يوِصي( واندرج معو دوري أ  عمرو والكسائي وخلف العاشر 
 صل قرأ بكسر الصاد )يوِصي( واندرج معو خالد مث ورش على طوؿ اؼبنف

 مث ابن كثًن قرأ بفتح الصاد )يوَصى( وقصر اؼبنفصل 
 واندرج معو شعبة وقرأ بفتح الصاد )يوَصى( مث ابن عامر على توسط اؼبنفصل 

  مث خلف بال غنة يف )وصية يوِصي( على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر الصاد )يوِصي(  
 نَػْفًعا مْ َأقْػَرُب َلكُ  مْ ََل َتْدُروَف أَيػُّهُ  مْ ؤُكُ آَوأَبْػنَ  مْ ؤُكُ آَآبَ 

 على توسطها و قالوف بالصلة  ثمعلى قصرىا و قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وعلى طوؿ الصلة وقصر البدؿ يف )آبائكم( 

مػع طػوؿ ورش علػى توسػط البػدؿ  ثػمخلف بالسكت يف )أيهْم أقػرب(  ثمأقرب(  خلف بالتحقيق يف )أيهمْ  ثم
 مث طولو يف )آبائكم(  الصلة 

 َفرِيَضًة ِمَن اللَّوِ 
 قالوف

 (ِٔٔإفَّ اللََّو َكاَف َعِليًما َحِكيًما )
 قالوف
 ِإْف َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد  مْ ِنْصُف َما تَػَرَؾ َأْزَواُجكُ  مْ َوَلكُ 

 يف )أزواجكم إف(مث خلف بالسكت يف )أزواجكم إف( وف ميم اعبمع مث ورش على طوؿ الصلة قالوف بسك
 يف )أزواجكم إف(على توسط الصلة بالصلة و مث قالوف يف )أزواجكم إف( على قصرىا و مث قالوف بالصلة 
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 فَِإْف َكاَف َلُهنَّ َوَلٌد فَػَلُكُم الرُّبُُع ِممَّا تَػرَْكنَ 
 قالوف

 َأْو َدْينٍ  آيٍَّة يُوِصيَن ِبهَ ِمْن بَػْعِد َوصِ 
وانػدرج معػو خػالد مث خلػف على طوؿ اؼبنفصػل قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش 

 )وصيٍة يوصٌن(بال غنة 
 َوَلدٌ  مْ ِإْف َلْم َيُكْن َلكُ  مْ َوَلُهنَّ الرُّبُُع ِممَّا تَػرَْكتُ 

على توسػط الصػلة بالصلة و مث قالوف وعلى قصر الصلة يف )تركتم إف( قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 يف )تركتم إف(

 يف )تركتم إف(مث خلف بالسكت يف )تركتم إف( مث ورش على طوؿ الصلة 
 َوَلٌد فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تَػرَْكُتْم  مْ فَِإْف َكاَف َلكُ 

 كثًن وأبو جعفر  واندرج معو ابن قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة
 َأْو َدْيٍن   آِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَف ِبهَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
  ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو 
 ُهَما السُُّدسُ َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلّْ َواِحٍد ِمنػْ  ~َوِإْف َكاَف رَُجٌل يُوَرُث َكََلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلوُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
)رجػل يػورث(و)امرأٌة مث خلػف بػال غنػة يف )كاللػة أو( و)أخ أو أخػت( مث خالد بطػوؿ اؼبنفصػل مث ورش بالنقػل 

يف )رجػػل يػػورث(و)امرأٌة  وبػػال غنػػةيف )كاللػػة أو( و)أخ أو أخػػت( مث خلػػف بالسػػكت بالسػػاكن اؼبفصػػوؿ ولػػو(  
 ولو(  

 ُء ِفي الثػُُّلثِ آُشرَكَ  مْ َأْكثَػَر ِمْن َذِلَك فَػهُ  آفَِإْف َكانُو 
مث قػػالوف علػػى وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وأبػػو جعفػػر قػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل بسػػكوف مػػيم اعبمػػع مث قػػالوف بالصػػلة 

 على توسط اؼبنفصل توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 معو ضبزةواندرج  مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل
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َر ُمَضارٍّ  آِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبهَ   َأْو َدْيٍن َغيػْ
 نا    ووافق حفص يف امخًن ؾبمالدما كح  ص: ويوصي بفتح الصاد  ٜٛ٘الشاطبية رقم

 ]يوَصى ّبا أو دين : ابن كثًن وابن عامر وعاصم [ ] يوِصي ّبا : الباقوف[
)يُوِصػػػى( مث  أبػػػو جعفػػػر علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل وقػػػرأ بكسػػػر الصػػػاد قػػػالوف علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل وقػػػرأ بكسػػػر الصػػػاد 

َر( مث قالوف على توسط اؼبنفصل   )يُوِصى( وبامخفاء يف )َدْيٍن َغيػْ
 مث ورش وقرأ بكسر الصاد )يُوِصى( وترقيق راء )غًن( مث خالد وقرأ بكسر الصاد )يُوِصى( وتفخيم راء )غًن(

 ى( على قصر اؼبنفصل مث ابن كثًن فتح الصاد وألف بعدىا )يُوصَ 
 مث ابن عامر على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم  

 مث خلف بال غنة وقرأ بكسر الصاد )يُوِصى(
 َوِصيًَّة ِمَن اللَِّو 

 قالوف
 (َٕٔواللَُّو َعِليٌم َحِليٌم )

 قالوف
 تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو 

 قالوف
 ٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهاَوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجنَّا

 الكذ  إ: و)ندخلو( نوٌف مع طالؽ وفوؽ مع      نكفر نعذب معو يف الفتح  ٕٜ٘الشاطبية رقم 
 ] ندخلو جنات . ندخلو نارا : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] يدخلو جنات . يدخلو نارا : الباقوف[ 

ورش بالنقل يف )ام ار( وقرأ بنػوف العظمػة  ثم )ندخلو( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفرقالوف قرأ بنوف العظمة 
 )ندخلو(

 مث ابن كثًن بصلة اؽباء )يدخلو( وقرأ بياء الغيبة )يدخلو( 
 مث أبو عمرو قرأ )يدخلو( بدوف صلة واندرج معو عاصم وخالد والكسائي وخلف العاشر 

 بياء الغيبة )يدخلو(  مث خالد بالسكت يف )ام ار( وقرأ
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 خلف بالسكت يف )ام ار( وبال غنة يف )ومن يطع( وقرأ بياء الغيبة )يدخلو(   ثم
 (َٖٔوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 قالوف 
 (َٗٔوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو َويَػتَػَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب ُمِهيٌن )

 الكذ  إ: و)ندخلو( نوٌف مع طالؽ وفوؽ مع      نكفر نعذب معو يف الفتح  ٕٜ٘الشاطبية رقم 
 ] ندخلو جنات . ندخلو نارا : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] يدخلو جنات . يدخلو نارا : الباقوف[ 

 قالوف قرأ بنوف العظمة )ندخلو( واندرج معو ورش وابن عامر 
 )ناراً خالدا( وقرأ بنوف العظمة )ندخلو(مث أبو جعفر بامخفاء 

 مث ابن كثًن بصلة اؽباء )يدخلو( وقرأ بياء الغيبة )يدخلو(  
 خلف وبال غنة يف )ومن يعص(  وقرأ بياء الغيبة )يدخلو(  ثم مث أبو عمرو قرأ بياء الغيبة )يدخلو( بدوف صلة

ِتي يَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنسَ   ْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَػَعًة ِمْنُكمْ فَاْستَ  مْ ِئكُ آَوالَلَّ
  يعقوب بضم اؽباء يف )عليُهن( وإذا وقف وقف ّباء السكت )عليُهنْو(ثم  قالوف على توسط اؼبتصل

 ضبزة بطوؿ اؼبتصل  ثمواندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثم
أبػو  ثػم)يػاتٌن( علػى توسػط اؼبتصػل السوسػي قػرأ  ثػمورش علػى طػوؿ اؼبتصػل وقػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة ألفػا )يػاتٌن(  ثم

 جعفر قرأ )ياتٌن( وبالصلة
 (٘ٔفَِإْف َشِهُدوا فََأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلبُػُيوِت َحتَّى يَػتَػَوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَل )

 ة وجها على الصل أقباللجى ضبن ع: وكسر )بُػُيت(و)البُػُيت( يضم  ٖٓ٘رقم  ٜٛٔالشاطبية سورة البقرة آية 
 ] يف البُػُيوت : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب[ ] يف الِبُيوت : الباقوف[

 قالوف قرأ بكسر الباء يف )الِبُيوِت( واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وشعبة 
 ر مث ضبزة قرأ بكسر الباء يف )الِبُيوِت(و أماؿ )يتوفاىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاش

 )يتوفاىن(واندرج معو أبو عمرو وحفص مث ورش بالتقليل )يتوفاىن( وفتح يف )البُػُيوت( مث ورش بضم الباء 
 َفَآُذوُىَما مْ َواللََّذاِف يَْأتَِيانَِها ِمْنكُ 

 الحـ د)فذانك(  للمكيالشاطبية : وىذاف ىاتٌن اللذاف اللذين قل   يشدد 
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 والذاِف : الباقوف[ ] والذآفّْ : ابن كثًن باؼبد اؼبشبع [ ]
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ضبزة سهل نبزة )فآذونبا( 

مث قػػالوف بالصػػلة مث ورش قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة ألفػػا )ياتيا ػػا( وانػػدرج بالوجػػو اموؿ )قصػػر البػػدؿ( السوسػػي مث ورش 
 ( حركاتٙكثًن باؼبد )ابن   ثم أبو جعفر بالصلة وبإبداؿ اؽبمزة من )ياتيا ا( ثمبوجهي البدؿ التوسط مث الطوؿ 

 فّْ ( وبالصلة آمد الـز كلمي مثقل( )َواللَّذَ )
ُهَما   فَِإْف تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنػْ

 قالوف مث ورش بتغليظ الالـ )َوَأْصَلَحا(
 (ِٙٔإفَّ اللََّو َكاَف تَػوَّابًا رَِحيًما ) 

 قالوف
 ْعَمُلوَف السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ يَػُتوبُوَف ِمْن َقرِيٍب فَُأولَِئَك يَػُتوُب اللَُّو َعَلْيِهْم ِإنََّما التػَّْوبَُة َعَلى اللَِّو ِللَِّذيَن يػَ 
 يعقوب على توسط اؼبتصل قرأ بضم اؽباء )عليُهم(  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
 ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ بضم اؽباء )عليُهم( ثممث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 (َٚٔعِليًما َحِكيًما )وََكاَف اللَُّو 
 قالوف

ِإَذا َحَضػػَر َأَحػػَدُىُم اْلَمػػْوُت قَػػاَؿ ِإنّْػػي تُػْبػػُت اْْلََف َوََل الَّػػِذيَن  ~َولَْيَسػػِت التػَّْوبَػػُة ِللَّػػِذيَن يَػْعَملُػػوَف السَّػػيَّْئاِت َحتَّػػى
 ُكفَّارٌ   مْ يَُموُتوَف َوىُ 

وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وابػػن صبػػاز مث ابػػن ورداف قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وسػػكوف مػػيم اعبمػػع مث قػػالوف بالصػػلة 
 أسقط اؽبمزة بالنقل يف حركتها إىل الالـ )اآْلََف( وبالصلة

 على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل مث قالوف  
مث ضبػػػػزة بالسػػػكت علػػػػى )اآْلََف( مث خػػػػالد علػػػى طػػػػوؿ اؼبتصػػػػل  )السػػػػيئات(و)اآلف( مث ورش بالنقػػػل وقصػػػػر البػػػدؿ

 اؼبنفصل وبالتحقيق يف )اآلف(و 
  و)السيئات( مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )اآْلََف(

 (َٛٔعَذابًا أَلِيًما ) مْ ُأولَِئَك َأْعَتْدنَا َلهُ 
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
خلػف  ثػمضبػزة بػالتحقيق يف )عػذاباً أليمػا(   ثػم لنقل مػع ورشواندرج ضبزة بوجو ا مث ورش بطوؿ اؼبتصل وبالنقل

 بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )عذاباً أليما(  
 َء َكْرًىاآَترِثُوا النّْسَ َأْف  مْ َلكُ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َيِحلُّ  آيَ 

 هاب ش: وضم ىنا )كرىا( وعند براءة      ٜٗ٘الشاطبية رقم 
 ائي وخلف العاشر [ ] َكْرىا : الباقوف[ُكْرىا : ضبزة والكس

 قالوف بقصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وقرأ بفتح الكاؼ )كرىا( 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفروقرأ بفتح الكاؼ )َكرىا(َأْف(  مْ وعلى قصرىا يف )َلكُ مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الكاؼ )َكرىا(
وقػػػرأ بفػػػتح َأْف(  مْ يف )َلُكػػػرأ بضػػػم الكػػػاؼ )ُكْرًىػػػا( مث قػػػالوف علػػػى توسػػط اؼبنفصػػػل وتوسػػػط الصػػػلة مث الكسػػائي قػػػ
 الكاؼ )َكرىا(

 ضبػػػزة ثػػػم َأْف(  مْ يف )َلُكػػػ مث ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل وقصػػػر البػػػدؿ وقػػػرأ بفػػػتح الكػػػاؼ )َكرىػػػا( وبطػػػوؿ الصػػػلة
خلف بالسكت يف )لكْم أف(  ثمم الكاؼ )ُكْرًىا(  بسكوف اؼبيم يف )لكْم أف( وقرأ بضَأْف(  مْ يف )َلكُ بالتحقيق 

 وقرأ بضم الكاؼ )ُكْرًىا( 
 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا( وقرأ بفتح الكاؼ )َكرىا(

 َأْف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنةٍ  َآتَػْيُتُموُىنَّ ِإْلَّ  آَوََل تَػْعُضُلوُىنَّ لَِتْذَىُبوا بِبَػْعِض مَ 
 العرفا شم كحيحا وكسر اعَبْمِع  صنا   د: ويف الكل فافتح يا مبينة  ٜ٘٘اطبية رقم الدليل يف الش

 ] مبَينة بالفتح : ابن كثًن وشعبة [ ] ُمبِينة : الباقوف[
 قالوف على قصر اؼبنفصل وكسر الياء يف )مبيّْنة(

وكسر الياء يف )مبيّْنة( واندرج معو )ياتٌن(  قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفاالسوسي  ثممث ابن كثًن قرأ بفتح الياء يف )ُمبَػيػََّنٍة( 
 أبو جعفر   

 الكسائي كسر الياء و أماؿ )مبيّْنة( وقفا قوال واحدا  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل وكسر الياء يف )مبيّْنة( 
 شعبة قرأ بفتح الياء يف )ُمبَػيػََّنٍة(  ثم



 

 
55 

  بداؿ اؽبمزة ألفا )ياتٌن(وقرأ بإمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وكسر الياء يف )مبيّْنة( 
علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل  خػػالد ثػػموكسػػر اليػػاء يف )مبيّْنػػة(  يف )إال أف يػػأتٌن( بػػال غنػػة علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث خلػػف 

 بغنة وكسر الياء يف )مبيّْنة(  و 
 وكسر الياء يف )مبيّْنة(  )آتيتموىن( ورش بوجهي التوسط والطوؿ البدؿ  ثم

 َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروؼِ 
 قالوف مث ورش بالرتقيق للراء )َوَعاِشُروُىنَّ(

ًرا َكِثيًرا ) ~فَِإْف َكرِْىُتُموُىنَّ فَػَعَسى  (َٜٔأْف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَُّو ِفيِو َخيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث ابن كثًن بصلة اؽباء )فيو( مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

وفتح )عسى( وتوسط )شيئا( مث ورش الفتح مػع طػوؿ  و)كثًنا(يق الراء يف )خًنا(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل برتق
 )شيئا( 

 مث تقليل )فعسى( وتوسط )شيئا( مث التقليل مع طوؿ )شيئا(  
والسكت يف )شيئا( مث خالد بالسكت يف )شيئا( والغنة مث )شيئاً وهبعل( مث خلف باممالة يف )عسى( وبال غنة 

 ا( خالد بالتحقيق يف )شيئ
 مث الكسائي أماؿ )فعسى( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر 

 ِقْنطَارًا َفََل تَْأُخُذوا ِمْنُو َشْيًئاِإْحَداُىنَّ  مْ َوَآتَػْيتُ َوِإْف َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَؿ َزْوٍج َمَكاَف َزْوٍج 
يػل يف )ِإْحػَداُىنَّ( قػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة يف السوسػي مػع التقل ثػمدوري قلل)ِإْحػَداُىنَّ(  ثػمقالوف  بسكوف مػيم اعبمػع 

 )تَاُخُذوا( 
 مث خالد أماؿ )ِإْحَداُىنَّ( ووقف )َشْيا( )َشّيا( باغبذؼ وامدغاـ 

 مث الكسائي أماؿ )ِإْحَداُىنَّ( واندرج معو خلف العاشر 
أبو جعفر  ثم)منو( وصلة ميم اعبمع ابن كثًن بصلة اؽباء  ثم ِإْحَداُىنَّ(  مْ على قصرىا يف )َوَآتَػْيتُ  مث قالوف بالصلة

 ِإْحَداُىنَّ(  مْ يف )َوَآتَػْيتُ قالوف بالصلة على توسط الصلة  ثموقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاُخُذوا( بالصلة 
  يف )زوٍج َوآتيتم(   وبال غنةِإْحَداُىنَّ(  مْ يف )َوَآتَػْيتُ مث خلف بالتحقيق 

قصر البػدؿ وفػتح )ِإْحػَداُىنَّ(  -ٔ( أوجو ٙب)اؽبمزة يف )تَاُخُذوا(   وبالنقل يف )وإَف اردمت( وقرأ بإبداؿورش  ثم
مػع توسػط )ِإْحػَداُىنَّ( طػوؿ البػدؿ وفػتح  -ٖوتوسػط )شػيئا( )ِإْحَداُىنَّ( توسط البدؿ وتقليل  -ٕوتوسط اللٌن 
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ى تعطػػف علػػمث  -ٙطػػوؿ البػػدؿ مػػع التقليػػل مث توسػػط )شػػيئا(  -٘طػػوؿ )شػػيئا( مث وتعطػػف علػػى  -ٗ)شػػيئا( و
 طوؿ )شيئا(   

ووقف )َشػْيا( ِإْحػَداُىنَّ(وبال غنػة يف )زوٍج َوآتيػتم(  وأمػاؿ )إحػداىن( مْ ردمت(و)َوَآتَػْيتُ أ يف )وإفْ خلف بالسكت  ثم
 )َشّيا( 

 (ٕٓأَتَْأُخُذونَُو بُػْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا )
 مزة )أَتَاُخُذونَُو ( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ورش قرأ بإبداؿ اؽب ثمقالوف مث خلف بال غنة يف )بُػْهَتانًا َوِإشْبًا( 

 (ِٕٔميثَاقًا َغِليظًا ) مْ بَػْعٍض َوَأَخْذَف ِمْنكُ ِإَلى  مْ بَػْعُضكُ وََكْيَف تَْأُخُذونَُو َوَقْد َأْفَضى 
بالصلة  قالوف ثم واندرج معو ابن كثًن ِإىَل( مْ يف )بَػْعُضكُ  على قصرىاو قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ِإىَل( مْ يف )بَػْعُضكُ على توسط الصلة و 
خػػالد بغنػػة واممالػػة يف  ثػػميف )بعػػٍض وأخػػذف( وبػػال غنػػة ِإىَل( مْ يف )بَػْعُضػػكُ خلػػف أمػػاؿ )أفضػػى( بػػالتحقيق  ثػػم

 )أفضى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 عٍض وأخذف( واممالة وبال غنة يف )بِإىَل(  مْ يف )بَػْعُضكُ  و)وقْد أفضى(خلف بالسكت  ثم

 ِإىَل(  مْ يف )بَػْعُضػكُ  قرأ بإبداؿ اؽبمػزة يف )تَاُخُذونَػُو ( وفػتح )أفضػى( وطػوؿ الصػلةبالنقل يف )وقَد افضى(و مث ورش 
 ِإىَل( مْ يف )بَػْعُضكُ ورش بالتقليل يف )أفضى( وطوؿ الصلة  ثم

بداؿ اؽبمزة يف )تَاُخُذونَػُو ( وامخفػاء يف أبو جعفر بالصلة وقرأ بإ ثممث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاُخُذونَُو ( 
 )ميثاقا غليظا(  

 ِء ِإَلَّ َما َقْد َسَلفَ آِمَن النّْسَ  مْ ؤُكُ آَوََل تَػْنِكُحوا َما َنَكَح َآبَ 
 ]َقسَّلَف : أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] قْد َسَلَف : الباقوف[

قػػػالوف بالقصػػػر باؼبتصػػػل.  ثػػػماموىل مػػػع التوسػػػط باؼبتصػػػل والقصػػػر قػػػالوف علػػػى توسػػػط اؼبتصػػػل وبتسػػػهيل اؽبمػػػزة 
 )والتوسط مقدـ لبقاء أثر اؽبمز( 
مث أبو عمرو وأدغم الداؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف( ِإالَّ ( بالقصر أوال )مد منفصل ( آمث أبو عمرو أسقط اموىل )النّْسَ 

( أو )النّْسَ ا ءآبالتوسط )النّْسَ   ؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف( وأدغم الدااال(  ءِ آالَّ
مث ىشػػاـ بػػالتحقيق وامدغػػاـ )قَػػْد َسػػَلَف( وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف العاشػػر مث ابػػن ذكػػواف بتحقيػػق اؽبمػػزتٌن 

  واندرج معو عاصم وإظهار )قْد سلَف(
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سػلف( مث قالوف بالصلة بالتوسط واندرج معو البزي مث قالوف بالصلة والقصر مع تسهيل اموىل وامظهار يف )قػْد 
 واندرج معو البزي 

مث قنبػل علػػى توسػط اؼبتصػػل وبالتسػػهيل يف الثانيػة وامظهػػار يف )قػْد سػػلف( وبالصػػلة ؼبػيم اعبمػػع وانػدرج معػػو أبػػو 
 جعفر 

  على توسط اؼبتصل وبالصلةمث قنبل باؼبد اؼبشبع وامظهار يف )قْد سلف(  
 يف )آباؤكم(وامظهار يف )قْد سلف( انية على قصر البدؿ ثمث ورش على طوؿ اؼبتصل وبالتسهيل يف ال

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وباؼبد اؼبشبع يف الثانية على قصر البدؿ يف )آباؤكم( وامظهار يف )قْد سلف(
 مث رويس بتسهيل اؽبمزة الثانية على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع وامظهار يف )قد سلف(

 ؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف( مث ضبزة بالتحقيق والطوؿ يف اؼبتصل وأدغم الدا
 مث الكسائي بالتحقيق وامدغاـ واندرج معو خلف العاشر والتوسط يف اؼبتصل وأدغم الداؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف( 

يف مث الطػػػػوؿ مث ورش علػػػػى طػػػػوؿ اؼبتصػػػػل وامظهػػػػار يف )قػػػػْد سػػػػلف( وبالتسػػػػهيل يف الثانيػػػػة علػػػػى توسػػػػط البػػػػدؿ 
 )آباؤكم(

طػوؿ البػػدؿ يف توسػػط البػدؿ و ار يف )قػْد سػلف( وباؼبػػد اؼبشػبع يف الثانيػة علػى مث ورش علػى طػوؿ اؼبتصػل وامظهػػ
 )آباؤكم(

 (َٕٕء َسِبيًَل )آِإنَُّو َكاَف فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوسَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد مث خلف بال غنة على طوؿ اؼبتصل  

ػػاُتكُ  مْ َوَأَخػػَواُتكُ  مْ َوبَػنَػػاُتكُ  مْ ُتكُ ُأمََّهػػا مْ َعلَػػْيكُ ُحرَّْمػػْت  َوبَػنَػػاُت اْْلَِخ َوبَػنَػػاُت اْْلُْخػػِت َوُأمََّهػػاُتُكُم  مْ َوَخػػاََلُتكُ  مْ َوَعمَّ
تِػػي تِػػي ِفػػي ُحُجػػورِكُ آِئُكْم َورَبَػػآِمػػَن الرََّضػػاَعِة َوُأمََّهػػاُت ِنَسػػ مْ َوَأَخػػَواُتكُ  مْ َأْرَضػػْعَنكُ  ~الَلَّ ِئُكُم آَسػػِمػػْن نِ  مْ ئُِبُكُم الَلَّ

ِتي َدَخْلتُ  َوَأْف  مْ ِئُكُم الَّػِذيَن ِمػْن َأْصػََلِبكُ آِئُل أَبْػنَػَوَحَل  مْ ِبِهنَّ َفََل ُجَناَح َعَلْيكُ  مْ ِبِهنَّ فَِإْف َلْم َتُكونُوا َدَخْلتُ  مْ الَلَّ
 َتْجَمُعوا بَػْيَن اْْلُْختَػْيِن ِإَلَّ َما َقْد َسَلفَ 
 فصل قالوف بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبن

 أدغم الداؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف(  أبو عمرومث 
 اؼبنفصلمث قالوف على توسط 

 مث دوري بالتوسط باؼبنفصل وأدغم الداؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف( واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر 
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مخػػػػت( )امخ(و)اضبػػػػزة علػػػػى السػػػػكت  ثػػػػممث خػػػالد علػػػػى طػػػػوؿ اؼبنفصػػػػل وأدغػػػػم الػػػػداؿ بالسػػػػٌن )قَػػػػْد َسػػػػَلَف( 
 و)امختٌن(

 مْ وبالصػلة وعلػى توسػطها يف )َعلَػْيكُ  قػالوف علػى التوسػط ثػم( مْ أُمََّهػاُتكُ  مْ يف )َعلَػْيكُ مث قالوف بالصلة على قصػرىا 
)امخ(و)امخػػت( و)امختػػػٌن( و)مػػػَن  يف  والنقػػػل( مْ أُمََّهػػاُتكُ  مْ يف )َعلَػػػْيكُ ورش علػػى طػػػوؿ الصػػلة  ثػػػم( مْ أُمََّهػػاُتكُ 

 اصالبكم(
وأدغػم )امخ(و)امخػت( و)امختػٌن( على السكت ( و)مْن أصالبكم(  مْ أُمََّهاُتكُ  مْ يف )َعَلْيكُ السكت مث خلف 

 الداؿ بالسٌن )َقْد َسَلَف(
 (ِٖٕإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًما )

 قالوف
 ِء ِإَلَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ آَواْلُمْحَصَناُت ِمَن النّْسَ 
( مع التوسط والقصر واندرج معو البزي قالوف سهل اؽبمزة ا  موىل )النَّْساِء ِإالَّ

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وتسهيل الثانية وبالنقل مث ورش باؼبد اؼبشبع
 مث قنبل على توسط اؼبتصل وتسهيل اؽبمزة الثانية مث قنبل على توسط اؼبتصل أبدؿ الثانية ياء 

 مث أبو عمرو أسقط اموىل مع القصر والتوسط 
 واندرج معو ابن عامر ويعقوب والكسائي وخلف العاشر مث ابن عامر على توسط اؼبتصل حقق اؽبمزتٌن  

مث ضبػػزة علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل وربقيػػق اؽبمػػزتٌن ووقػػف بالنقػػل و بػػالتحقيق مث خلػػف بالسػػكت وقفػػا علػػى )َمَلَكػػْت 
 أيَْبَاُنُكْم( 

 ِكَتاَب اللَِّو َعَلْيُكْم 
 قالوف

َر ُمَساِفِحينَ  مْ تَػْبتَػُغوا بَِأْمَواِلكُ َأْف  مْ َذِلكُ  آءَ َورَ  َما مْ َوُأِحلَّ َلكُ   ُمْحِصِنيَن َغيػْ
َحل(   ٜٚ٘الدليل من الشاطبية  ََ  وجوه      صحابو: وضم وكسر يف )َأ

 ] وُأِحَل لكم : حفص وضبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر [ ] وَأَحَل لكم : الباقوف[
 )َأَحَل( مبين للمعلـوقرأ على توسط اؼبتصل و قالوف 
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 َأْف( وترقيق راء )غًن( مْ وطوؿ الصلة يف )َذِلكُ مث ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ )َأَحَل( مبين للمعلـو 
 وقرأ )َأَحَل( مبين للمعلـو واندرج معو ابن كثًن  َأْف(  مْ يف )َذِلكُ على قصرىا و مث قالوف بالصلة 
 وقرأ )َأَحَل( مبين للمعلـو ( َأفْ  مْ يف )َذِلكُ على توسطها و مث قالوف بالصلة 

 قرأ )ُأِحَل( مبين للم(هوؿ واندرج معو الكسائي وخلف العاشر على توسط اؼبتصل و مث حفص 
  َأْف(  مْ يف )َذِلكُ  قرأ )ُأِحَل( مبين للم(هوؿ وبالتحقيقعلى طوؿ اؼبتصل و مث ضبزة 
 َأْف( مْ ِلكُ يف )ذَ قرأ )ُأِحَل( مبين للم(هوؿ بالسكت على طوؿ اؼبتصل و مث خلف 

 قرأ )ُأِحَل( مبين للم(هوؿ وبالصلة على توسط اؼبتصل و مث أبو جعفر 
ُهنَّ َفَآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفرِيَضةً  مْ َفَما اْسَتْمتَػْعتُ   ِبِو ِمنػْ

 الكسائي أماؿ وقفا )َفرِيَضًة( وىو الوجو الثاين لو  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 )فآتوىن( ؿ  يفتوسط مث طوؿ البد (ٕمث ورش مع )

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 ِبِو ِمْن بَػْعِد اْلَفرِيَضةِ  مْ ِفيَما تَػَراَضْيتُ  مْ َوََل ُجَناَح َعَلْيكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث الكسائي أماؿ وقفا )الفريضة( وىو الوجو الثاين لو 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة

 (ِٕٗإفَّ اللََّو َكاَف َعِليًما َحِكيًما )
 قالوف

ِمػػػْن فَػتَػيَػػػاِتُكُم  مْ اْلُمْحَصػػػَناِت اْلُمْؤِمنَػػػاِت َفِمػػػْن َمػػػا َمَلَكػػػْت أَْيَمػػػاُنكُ طَػػػْوًَل َأْف يَػػػػْنِكَح  مْ َوَمػػػْن لَػػػْم َيْسػػػَتِطْع ِمػػػْنكُ 
 اْلُمْؤِمَناتِ 

 غًن أوال لويف )احملصنات( اكسر اويا    و ر : ويف )ؿبصنات( فاكسر الصاد  ٜٙ٘الشاطبية رقم 
 الكسائي [ ] احملَصنات : الباقوف[ ] احملِصنات :  

 واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشرقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث خالد وقف بإبداؿ اؽبمزة )اْلُموِمَناِت( 

 مث السوسي بإبداؿ اؽبمزة يف )اْلُموِمَناِت( معا 
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 ر الصاد )اْلُمْحِصَناِت( مث الكسائي قرأ بكس
 وقف بإبداؿ اؽبمزة )اْلُموِمَناِت(يف )َطْواًل َأْف( وبال غنة يف )َأْف يَػْنِكَح(و مث خلف بالتحقيق 
 يف )َطْواًل َأْف( و)ملكَت ايبانكم( وبإبداؿ اؽبمزة يف )اْلُموِمَناِت( معامث ورش بالنقل 

 يف )َأْف يَػْنِكَح( وبال غنة( يف )َطْواًل َأْف( و)ملكْت أيبانكم مث خلف بالسكت
 واندرج معو ابن كثًنمث قالوف بالصلة   

 مث أبو جعفر بالصلة وبإبداؿ اؽبمزة يف )اْلُموِمَناِت( معا
 َواللَُّو َأْعَلُم بِِإيَماِنُكمْ 

واندرمعو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ووجو ورش بقصػر البػدؿ وضبػزة بوجػو التحقيػق وأبػو جعفػر ويعقػوب قالوف 
 خلف العاشرو 

 مث ورش وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )بِِإيبَاِنُكْم( 
 مث خلف الوجو الثاين بالتسهيل يف )بِِإيبَاِنُكْم( 

 بِِإيبَاِنُكْم( ي أدغم اؼبيم بالباء يف )أَْعَلممث السوس
 ِمْن بَػْعٍض  مْ بَػْعُضكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف مث قالوف بالصلة
َر وُىنَّ بِِإْذِف َأْىِلِهنَّ َوَآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ بِاْلَمْعُروِؼ فَاْنِكحُ   ُمَساِفَحاٍت َوََل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍف ُمْحَصَناٍت َغيػْ
 غًن أوال لواويا    ويف )احملصنات( اكسر ر : ويف )ؿبصنات( فاكسر الصاد  ٜٙ٘رقم الشاطبية 

 برتقيق راء )غًن( على قصر البدؿ )وآتوىن(رش مث و )مسافحاٍت وال( قالوف مث خلف بال غنة 
 مث الكسائي كسر الصاد يف )ؿُبِْصَناٍت( 

 )ؿُبَْصَناٍت َغيػَْر( جعفر بامخفاء للتنوين عند الغٌنمث أبو 
 وبرتقيق راء )غًن( ( البدؿ )َوَآُتوُىنَّ(توسط مث طوؿمث ورش مع )

 ْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ ُأْحِصنَّ فَِإْف أَتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة فَػَعلَ  آفَِإذَ 
 لعال ا نفرن ع: ويف )َأحَصَن(  ٜٚ٘الدليل من الشاطبية رقم 

 على توسط اؼبنفصلقالوف قرأ )ُأْحِصن( بضم اؽبمزة وكسر الصاد مث قالوف 
  قرأ )َأحَصَن( بفتح اؽبمزة وفتح الصاد على توسط اؼبنفصل و مث شعبة 
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 ي قرأ )َأحَصَن( بفتح اؽبمزة وفتح الصاد وقرأ بكسر الصاد )اْلُمْحِصَناِت( مث الكسائ
 تٌن(ا وكسر الصاد والنقل يف )فإفَ قرأ )ُأْحِصن( بضم اؽبمزة على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 على التحقيق يف )فإْف أتٌن( وقرأ )َأحَصَن( بفتح اؽبمزة وفتح الصاد على طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة   
 بالسكت يف )فإْف أتٌن( وقرأ )َأحَصَن( بفتح اؽبمزة وفتح الصادطوؿ اؼبنفصل و  علىمث خلف 

 َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ 
 قالوف

ٌر َلُكمْ   َوَأْف َتْصِبُروا َخيػْ
ٌر(  قالوف مث ورش برتقيق الراء فيهما )َتْصِبُوا َخيػْ

 (َٕ٘واللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم )
 قالوف

 َويَػُتوَب َعَلْيُكْم  مْ ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلكُ  مْ َويَػْهِدَيكُ  مْ لُِيبَػيَّْن َلكُ  يُرِيُد اللَّوُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع

َ َلُكْم(واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  مث قالوف بالصلة   مث السوسي أدغم النوف بالالـ )لُِيبَػٌنّْ
 (َٕٙواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )

 قالوف
 (َٕٚويُرِيُد الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الشََّهَواِت َأْف َتِميُلوا َمْيًَل َعِظيًما ) مْ رِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيكُ َواللَُّو يُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 مث خلف بال غنة يف )َأْف يَػُتوَب(

 يُرِيُد اللَُّو َأْف ُيَخفَّْف َعْنُكمْ 
 الوف مث خلف بال غنة يف )َأْف ىُبَفَّْف(ق

ْنَساُف َضِعيًفا )  (َٕٛوُخِلَق اِْلِ
ْنَساُف ( ْنَساُف ( مث خلف بالسكت يف )اْمِ  قالوف مث ورش بالنقل يف )اْمِ

َنكُ  مْ َأْمَواَلكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلو  آيَ   ارًَة َعْن تَػَراٍض ِمْنُكْم َأْف َتُكوَف ِتجَ  بِاْلَباِطِل ِإْلَّ  مْ بَػيػْ
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 وىث: )ذبارٌة ( انصب رفعو يف النسا  ٕٗ٘الشاطبية رقم 
 ذبارًة : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ذبارٌة : الباقوف[]

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع  وقرأ بالرفع )ذبارٌة ( واندرج معو دوري أ  عمرو ويعقوب 
وقرأ بالرفع )ذبارٌة السوسي قرأ )تاكلوا( بإبداؿ اؽبمزة  ثم واندرج معو ابن كثًنوقرأ بالرفع )ذبارٌة (قالوف بالصلة  ثم
 ) 

 مث أبو جعفر قرأ )تاكلوا( بإبداؿ اؽبمزة وبالصلة وقرأ بالرفع )ذبارٌة (
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وقرأ بالرفع )ذبارٌة ( 

 فصل وقرأ )ذبارًة ( بالنصب واندرج معو الكسائي وخلف العاشر على توسط اؼبن عاصممث 
 على توسط اؼبنفصل قالوف بالصلة  ثم

 وقرأ بالرفع )ذبارٌة ( وقرأ )تاكلوا( بإبداؿ اؽبمزة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )ذبارًة ( بالنصب 

 دؿ )آمنوا( وقرأ بالرفع )ذبارٌة (على توسط مث طوؿ البعلى طوؿ اؼبنفصل و ورش  ثم
 أَنْػُفَسُكمْ  آَوََل تَػْقتُػُلو 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةمث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 (ٜٕرَِحيًما ) مْ ِإفَّ اللََّو َكاَف ِبكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 

 َعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَؼ ُنْصِليِو نَارًا َوَمْن يَػفْ 
 لموا س: ومع جزمو )يفعْل( بذلك  ٕٛٚالشاطبية رقم 

 ابن كثًن بصلة اؽباء )ُنْصِليِو(  مثقالوف بامظهار يف )يفعل ذلك( 
 مث أبو اغبارث أدغم الالـ بالذاؿ )َوَمْن يَػْفَعْل َذِلك( 

 يَػْفَعْل( و )عدواناً وظلما( مث خلف بال غنة يف )َوَمْن 
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 (ٖٓوََكاَف َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيًرا )
 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )َيِسًنًا(

َهْوَف َعْنُو ُنَكفّْْر َعْنكُ آِإْف َتْجَتِنُبوا َكبَ   (ُٖٔمْدَخًَل َكرِيًما ) مْ َونُْدِخْلكُ  مْ َسيَّْئاِتكُ  مْ ئَِر َما تُػنػْ
 صو خاغبج ضموا )َمْدَخال(  : مع ٜٛ٘الشاطبية رقم 

 ] َمْدخال : نافع [ ] ُمْدخال : الباقوف[
 وقرأ بفتح اؼبيم يف )َمْدَخاًل(قالوف على توسط اؼبتصل 

 مث أبو عمرو بضم اؼبيم )ُمْدَخاًل( واندرج معو عاصم والكسائي وابن عامر وخلف العاشر 
 مث قالوف بالصلة وقرأ بفتح اؼبيم يف )َمْدَخاًل( 

 وصلة )عنو( بضم اؼبيم )ُمْدَخاًل( كثًن   مث ابن
 مث أبو جعفر بالصلة ؼبيم اعبمع وبضم اؼبيم )ُمْدَخاًل(

 )سيئاتكم(( البدؿ ٖوترقيق الراء يف )كبائر( مع )وقرأ بفتح اؼبيم يف )َمْدَخاًل( مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 ُمدخال( بضم ميم )ضبزة على طوؿ اؼبتصل وبال ترقيق وقرأ  ثم

 َعَلى بَػْعضٍ  مْ تَػَتَمنػَّْوا َما َفضََّل اللَُّو ِبِو بَػْعَضكُ َوََل 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 ِللرَّْجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا 
 قالوف
 ِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَن آَوِللنّْسَ 

 واندرج معو ضبزةاؼبتصل قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ 
 َواْسأَُلوا اللََّو ِمْن َفْضِلوِ 

 الداشده ر : و)سل(  )فسل( حركوا بالنقل  ٜٛ٘الشاطبية رقم 
 ] وسلوا : ابن كثًن والكسائي وخلف العاشر [ ] واسألوا : الباقوف[

 قالوف  قرأ بسكوف السٌن ونبزة بعدىا )واْسألوا( 
 وخلف العاشرؽبمزة بعدىا الـ مضمومة )وسلوا( واندرج معو الكسائي مث ابن كثًن قرأ بسٌن مفتوحة وحذؼ ا
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 (ِٕٖإفَّ اللََّو َكاَف ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما ) 
 بالسكت يف )شيء( ضبزةقالوف مث ورش على توسط وطوؿ اللٌن )شيء( مث 
 َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِلَي ِممَّا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواْْلَقْػَربُوفَ 

 مث خلف بالسكت يف )امقربوف( واندرج معو ضبزة بوجو النقل  مث ورش بالنقل يف )امقربوف(قالوف 
 َنِصيبَػُهْم  مْ َفَآُتوىُ  مْ َوالَِّذيَن َعَقَدْت أَْيَماُنكُ 

 وى ومع اغبديد ث: ويف عاقدت قصر  ٜٜ٘الشاطبية رقم 
 ] عقدت : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]عاقدت : الباقوف[

 لوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بإثبات أملف )عاقدت( مث قالوف بالصلة وقرأ بإثبات أملف )عاقدت(قا
 )فآتوىم(( البدؿ ٖملف )عاقدت( وبالنقل مع )امث ورش وقرأ بإثبات 

قػػػرأ حبػػػذؼ املػػػف )عقػػػدت( وانػػػدرج معػػػو الكسػػػائي وخلػػػف العاشػػػر مث خلػػػف بالسػػػكت يف )عقػػػدْت  عاصػػػممث 
 املف )عقدت(أيبانكم(  وقرأ حبذؼ 

 (ِٖٖإفَّ اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيًدا )
 قالوف مث ورش على توسط وطوؿ اللٌن )شيء( مث خلف بالسكت يف )شيء(

 أَنْػَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ  آَعَلى بَػْعٍض َوِبمَ  مْ ِء ِبَما َفضََّل اللَُّو بَػْعَضهُ آالرَّْجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النّْسَ 
 ف على توسط اؼبتصل وقصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمعقالو 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل والصلة 

 خالد بالنقل يف )مَن امواؽبم( واندرج معو على طوؿ اؼبتصل وطوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 ( مواؽبمبالتحقيق يف )مْن أعلى طوؿ اؼبتصل مث خالد 
 ( أوجو الوقف يف )من أمواؽبم( ٖمع )على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبال غنة )بعض َو( مث خلف 

 فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَّوُ 
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وقػػرأ أبػػو جعفػػر وصػػال بفػػتح لفػػظ اعباللػػة علػػى نصػػبها والبػػاقوف  دبَػػا(قػػالوف مث السوسػػي أدغػػم البػػاء بالبػػاء )لِْلَغْيػػِب 
 بالرفع

ولفػػظ اعباللػة منصػػوب علػػى اؼبفعوليػة . وعلػػى الرفػػع : مػػا توجيػو : مػػا موصػػولو وحفػظ فيهػػا ضػػمًن يعػود علػػى مػػا 
 مصدرية واهلل : فاعل )أي حبفظ اهلل إياىن .

ِتي َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ   َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ َوالَلَّ
 ( أوجو اؼبدٖمع ) السوسي أدغم النوف بالنوف )زَبَاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ( ثمقالوف 

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًَل  مْ فَِإْف َأَطْعَنكُ   َفََل تَػبػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 ش بالنقل يف )فإَف اطعنكم( مث خلف بالسكت يف  )فإْف َأطعنكم(مث ور 
 (ِٖٗإفَّ اللََّو َكاَف َعِليِّا َكِبيًرا )

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )َكِبًنًا(
نَػُهَماِإْصََلحً  آِإْف يُرِيدَ  آِشَقاَؽ بَػْيِنِهَما فَابْػَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْىِلِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِلهَ  ُتمْ َوِإْف ِخفْ   ا يُػَوفِّْق اللَُّو بَػيػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل 
 على طوؿ اؼبنفصل خالد بغنة  ثمعلى طوؿ اؼبنفصل )إف يريدا(و)إصالحاً يوفق( و مث خلف بال غنة 
اىلو(و)مَن اىلها( وتغليظ  )منَ خلف بالسكت ثم)مَن اىلو(و)مَن اىلها( وتغليظ الـ )إصالحا( مث ورش بالنقل 
  الـ )إصالحا( 

  واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 أبو جعفر بالصلة وبامخفاء )وإف خفتم( ثممث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 (ِٖ٘إفَّ اللََّو َكاَف َعِليًما َخِبيًرا )
 أبو جعفر بامخفاء )َعِليًما َخِبًنًا( قالوف مث ورش بالرتقيق للراء يف )َخِبًنًا( مث 

 َواْعُبُدوا اللََّو َوََل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا
 قالوف مث ورش توسط وطوؿ اللٌن )َشْيًئا( مث ضبزة وقف )شيا( و)شّيا( 
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َبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقرْ 
 َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ 

 صبيع الباب كاف مقلال وورش: واعبار سبموا    ٕٖٗالشاطبية رقم 
 وبالنقل يف )ملَك ايبانكم(ورش بالنقل وفتح اعبميع مث ورش بتقليل اليائي وتقليل اعبار  ثمقالوف 
  معا (لقرَبمث السوسي أدغم الباء بالباء )َوالصَّاِحِب بِاعْبَْنِب( وأماؿ )ا معا ي أماؿ )القرَب(مث دور 

 وأماؿ )القرَب(و)اليتامى( ووقف بالنقل والتحقيق على )َمَلَكْت أيَْبَاُنُكْم(مث خالد 
وأمػػػػػاؿ اً وبػػػػػذي( يف )إحسػػػػػان مث خلػػػػػف بػػػػػال غنػػػػػةو)اليتػػػػػامى( مث دوري الكسػػػػػائي أمػػػػػاؿ )اعبػػػػػار( و)القػػػػػرَب( معػػػػػا 

 )القرَب(و)اليتامى( ووقف بالنقل والتحقيق وبالسكت على )َمَلَكْت أيَْبَاُنُكْم(
 (ِٖٙإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ َمْن َكاَف ُمْخَتاًَل َفُخورًا )

 قالوف
 َفْضِلوِ  َآتَاُىُم اللَُّو ِمنْ  آالَِّذيَن يَػْبَخُلوَف َويَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَف مَ 

 لالمش: ومع اغبديد   فتح سكوف البخل والضم  ٜٜ٘الشاطبية رقم 
 ] بالَبَخل : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] بالُبْخل : الباقوف[

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 قرأ )بالَبَخل(وأماؿ )آتاىم( على طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 

 واندرج معو خلف العاشراؼبنفصل و قرأ )بالَبَخل(وأماؿ )آتاىم( مث الكسائي على توسط 
على القصر فتح ومػع توسػط البػدؿ تقليػل وطػوؿ البػدؿ مػع  واليائي ) ( البدؿٗمث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع )

 )َويَاُمُروَف ( بإبداؿ اؽبمزة ألفا وقرأ الفتح والتقليل( 
 ( واندرج معو أبو جعفر  السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ )َويَاُمُروفَ  ثم

 (َٖٚوَأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا )
 ورويسقالوف مث ورش قلل )لِْلَكاِفرِيَن( مث أبو عمرو باممالة )لِْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي 

 ِو َوََل بِاْليَػْوـِ اْْلَِخرِ َء النَّاِس َوََل يُػْؤِمُنوَف بِاللَّ آرِئَ  مْ َوالَِّذيَن يُػْنِفُقوَف َأْمَواَلهُ 
 ] ريآء الناس : أبو جعفر [ ] رئآء الناس : الباقوف[
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على طػوؿ  مث دوري أماؿ )النَّاِس( مث ورشقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا  )يُوِمُنوَف( مث السوسي بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث ضبزة وقف بالنقل والسكت ( )اآلخر( البدؿ ٖمع ) اؼبتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا  )يُوِمُنوَف( 

 على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا  )يُوِمُنوَف(وقراء بإبداؿ اؽبمزة اموىل ياء خالصة )ريآء (مث أبو جعفر بالصلة 

 (َٖٛء َقرِيًنا )آَوَمْن َيُكِن الشَّْيطَاُف َلُو َقرِيًنا َفسَ 
 )ومن يكن(بال غنة على طوؿ اؼبتصل و مث خلف على طوؿ اؼبتصل مث ورش توسط اؼبتصل على قالوف 

 َلْو َآَمُنوا بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر َوأَنْػَفُقوا ِممَّا َرَزقَػُهُم اللَّوُ  مْ َوَماَذا َعَلْيهِ 
 ] عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ( البدؿٖمع )لنقل )لَو آمنوا( بامث ورش 

بضػػػم اؽبػػػاء )علػػػيُهم( وبػػػالتحقيق يف )لػػػْو آمنػػػوا( ضبػػػزة ثػػػم وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػًن وأبػػػو جعفػػػر مث قػػػالوف بالصػػػلة  
 وبالسكت يف )اآلخر( 

  واندرج معو يعقوب يف )لْو آمنوا(ويف )اآلخر( بالتحقيق بضم اؽباء )عليُهم( و مث خالد 
 يف )لْو آمنوا( والسكت يف )اآلخر( بالسكتو  بضم اؽباء )عليُهم(مث خلف 

 (ٜٖوََكاَف اللَُّو ِبِهْم َعِليًما )
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف 

 ِإفَّ اللََّو ََل َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة 
 مثقاؿ( السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )ال يظلم ثمالكسائي أماؿ وقفا )ذرة( خبلف عنو  ثمقالوف 

 (َٓٗوِإْف َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُػْؤِت ِمْن َلُدْنُو َأْجًرا َعِظيًما )
 :          ٚٔ٘-ٙٔ٘الشاطبية يف البقرة  رقم 

 كره والعٌن يف الكل ثقال ش ظبا)ُيَضاِعَفُو( ارفع يف اغبديد وىا ىنا    
 ار واقصر مع مضعفةٍ دما ك              

 م حذاً إز ، وشدده كيف جا    حنصب الدرة : )يضاعفو( ا
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 فدس كوى  ثيضاعفو    معا وثقلو وبابو  الشفا حـز حالطيبة : وارفع 
 رفع حرمي: ويف )َحَسنْة(  ٓٓٙالشاطبية رقم 

 ]َحَسػػػَنًة ُيْضػػػعّْْفَها : ابػػػن عػػػامر ويعقػػػوب]َحَسػػػَنٌة ُيَضػػػاِعْفَها : نػػػافع [ ]َحَسػػػَنٌة ُيْضػػػعّْْفَها : ابػػػن كثػػػًن وأبػػػو جعفػػػر[ 
 الباقوف []َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها : [

 ورش وأبدؿ اؽبمزة يف )يوت(  ثمَحَسَنٌة( وقرأ )ُيَضاِعْفَها( قالوف ورفع )
 ( ورفع )َحَسَنٌة( وصلة ىاء )َلُدْنُو( مث أبو جعفر ورفع )َحَسَنٌة( وبالقصر والتشديد )ُيْضعّْْفَها( ُيْضعّْْفَهامث ابن كثًن )
 ( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر وخالد َضاِعْفَهاَحَسَنًة يُ مث دوري قرأ )

 مث السوسي قرأ )َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها( وقرأ )يوت( 
 ( واندرج معو يعقوب َحَسَنًة ُيْضعّْْفَهامث ابن عامر قرأ )

 مث خلف بال غنة و قرأ )َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها( 
َنا ِمْن ُكلّْ ُأمٍَّة ِبشَ  َنا ِبَك َعَلىَفَكْيَف ِإَذا ِجئػْ  (َٔٗىُؤََلِء َشِهيًدا ) ~ِهيٍد َوِجئػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

علػػى قصػػر بػػال غنػػة يف )بشػػهيد وجئنػػا( مث السوسػػي علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل و مث خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث ورش 
 واندرج معو أبو جعفر  معا )جينا(بإبداؿ اؽبمزة ياء قرأ اؼبنفصل و 

 (ٕٗ)يَػْوَمِئٍذ يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَؿ َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم اْْلَْرُض َوََل َيْكُتُموَف اللََّو َحِديثًا 
 مثقال عمو  حقاا مب: وضمهم    )َتَسّوى(  ٓٓٙالشاطبية رقم 

امرض :ضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر [ ] ] َتسَّػػوَّى ِّبِػػُم امرض : نػػافع  وابػػن عػػامر وأبػػو جعفػػر[] َتَسػػوَّى ّبُػػُم 
 ُتَسوَّى ِّبِِم امرض : أبو عمرو ويعقوب[]ُتَسوَّى ِّبُم امرض : الباقوف[

 قالوف قرأ بفتح التاء وتشديد السٌن )َتسَّوَّى( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر 
  )َتّسوى( الفتح مث ورش على التقليلقرأ بفتح التاء وتشديد السٌن )َتسَّوَّى( على بالنقل يف )امرض( مث ورش 

 دوري قرأ )ُتَسوَّى(  )ِّبِِم امرض( واندرج معو يعقوب  ثممث ابن كثًن )ُتَسوَّى( واندرج معو عاصم 
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التحقيق يف )امرض( واندرج معو الكسػائي وخلػف مث خالد بمث خالد أماؿ )َتَسوَّى(و) ِّبُُم اْمَْرُض( وبالسكت 
 العاشر 

 )ُتَسوَّى( و أدغم الالـ بالالـ )الرَُّسوَؿ َلْو( و)ِّبِِم امرض(  مث السوسي قرأ
 يف )امرض( وأماؿ )َتَسوَّى(و) ِّبُُم اْمَْرُض( وبالسكت)يومئٍذ يود( مث خلف بال غنة 

ُلوَف َوََل ُجُنًبا ِإَلَّ َعػاِبِري َسػِبيٍل َحتَّػى ُسَكاَرى َحتَّى تَػْعَلُموا َما تَػُقو  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػْقَربُوا الصَََّلَة َوأَنْػتُ  آيَ 
 تَػْغَتِسُلوا

واندرج معو ابن كثًن وأبػو قالوف بالصلة على القصر  ثمأبو عمرو وأماؿ )ُسَكاَرى(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 جعفر

عػو الكسػائي وانػدرج م دوري أ  عمػرو علػى توسػط اؼبنفصػل وأمػاؿ )ُسػَكاَرى( ثػممث قالوف على توسط اؼبنفصػل 
  وخلف العاشر

 على توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 
 م ا رائية  وبالنقل )جنباً اال( وغلظ الـ )الصالة( وقلل )سكارى( مث ورش مع قصر البدؿ 

 خلف بالسكت يف )جنباً إال(  ثموأماؿ )سكارى( وبالتحقيق يف )جنباً إال(   برتقيق الـ )الصالة( ضبزةمث 
 آمنوا( مث ورش بطوؿ البدؿمث ورش مع توسط )

ًء فَػتَػَيمَُّموا آَء فَػَلْم َتِجُدوا مَ آِئِط َأْو ََلَمْسُتُم النّْسَ آِمَن اْلغَ  مْ ِمْنكُ َء َأَحٌد آجَ َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو  ~َمْرَضى مْ َوِإْف ُكْنتُ 
 َوأَْيِديُكمْ  مْ َصِعيًدا طَيًّْبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىكُ 

 فا     ورفع )قليل( شتم( اقصر ربتها وّبا : )المس ٔٓٙالشاطبية يف 
 ] ؼبستم : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] المستم : الباقوف[ 

قالوف بسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل على امسقاط لألوىل مع القصر يف )جا أحد( ومث قالوف بامسقاط مع 
 )جا أحد(  اؼبد

 )جا أحد( مث ىشاـ بالتحقيق واندرج معو عاصم مث قالوف على توسط اؼبنفصل بامسقاط مع التوسط 
 أماؿ )جاء( على توسط اؼبتصل واؼبنفصل مث ابن ذكواف 

يف اؽبمػزة الثانيػة  التسػهيل رش وبالنقل يف )سفٍر او( وعلى طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وعلى فتح )مرضى( وبوجػومث و 
 َء َأَحٌد(آ)جَ 
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 ( حركتاف مع التقليل ٕمع التسهيل مث ورش باؼبد ) ( حركتاف يف )جاء أحد( مث التقليلٕمث ورش باؼبد )
 قصر وتقليل )مرضى( بو عمرو بإسقاط اؽبمزة اموىل على المث أ

 وتقليل )مرضى(عمرو بإسقاط اؽبمزة اموىل على اؼبد مث أبو 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل بإسقاط اؽبمزة اموىل على التوسط وتقليل )مرضى(

ل بإسػقاط اؽبمػػزة اموىل بالقصػر وتقليػل )مرضػى( )وىػػذا الوجػو أجػازه اؼبتػويل وأنػػا مل مث دوري علػى توسػط اؼبنفصػ
 أقرأ بو !!
وحقػق اؽبمػزتٌن ووقػف علػى )وأيػديكم(  و)جآء()ؼبستم( وأماؿ )مرضى(حبذؼ املف الل بعد الالـ مث ضبزة قرأ 

 بالتحقيق والتسهيل 
وحقق اؽبمزتٌن ووقػف  و)جآء(ستم( وأماؿ )مرضى(مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )سفر أو( وقرأ )ؼب

وقػرأ مث خلف العاشر على توسط اؼبنفصػل واؼبتصػل وأمػاؿ )مرضػى(و)جآء( على )وأيديكم( بالتحقيق والتسهيل 
 )ؼبستم(

 وفتح )جآء( وقرأ )ؼبستم(مث الكسائي على توسط  اؼبنفصل وأماؿ )مرضى( 
  واندرج معو البزييف )جا أحد( واؼبد وىل مع القصرمث قالوف بالصلة وقصر اؼبنفصل على امسقاط لأل

 مث قنبل بالتسهيل للهمزة الثانية وتوسط اؼبتصل يف )جاء أحد( وقرأ )المستم( واندرج معو أبو جعفر 
 ( حركتاف يف )جاء أحد(ٕمث قنبل اؼبد )

  مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل على امسقاط لألوىل مع التوسط يف )جا أحد(
 (ٖٗاللََّو َكاَف َعُفوِّا َغُفورًا ) ِإفَّ 

 مث أبو جعفر بامخفاء يف التنوين عند الغٌن )عفواً غفورا(  قالوف
 (ٗٗ)َأملَْ تَػَر ِإىَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب َيْشتَػُروَف الضَّاَلَلَة َويُرِيُدوَف َأْف َتِضلُّوا السَِّبيَل 

 )أوتوا(طوؿ البدؿ  قالوف مث ورش مع توسط مث
 ِئُكمْ آَواللَُّو َأْعَلُم بَِأْعدَ 

 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل بتحقيق اؽبمػزة اموىل وبتسػهيل اؽبمػزة الثانيػة مػع اؼبػد والقصػر مث ضبػزة إبػداؿ اموىل يػاء 

 مفتوحة وبتسهيل اؽبمزة الثانية مع اؼبد والقصر 
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 ِئُكْم(آلسوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم بَِأْعدَ مث ا
 (٘ٗبِاللَِّو َنِصيًرا )َولِيِّا وََكَفى وََكَفى بِاللَِّو 

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )نصًنا( وفتح )كفى( معا مث ورش بالتقليل 
 يف )َولِيِّا وََكَفى(وبال غنة  معا مث خلف أماؿ )كفى(

 سائي وخلف العاشر مث خالد بغنة واندرج معو الك
ػػػَر ُمْسػػَمٍع وَ  َنا َواْسػػَمْع َغيػْ رَاِعنَػػػا لَيِّػػػا ِمػػَن الَّػػػِذيَن َىػػاُدوا ُيَحرّْفُػػػوَف اْلَكِلػػػَم َعػػْن َمَواِضػػػِعِو َويَػُقولُػػوَف َسػػػِمْعَنا َوَعَصػػػيػْ

ينِ  مْ بِأَْلِسَنِتهِ   َوَطْعًنا ِفي الدّْ
 ًن وأبو جعفرواندرج معو ابن كث قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 مث ورش وترقيق الراء يف )غًن( وراعنا(  يف )مسمعٍ مث خلف بال غنة 
ًرا َلهُ  مْ َوَلْو أَنػَّهُ  فَػََل يُػْؤِمنُػوَف  مْ َوَأقْػَوـَ َوَلِكػْن َلَعػنَػُهُم اللَّػُو ِبُكْفػرِىِ  مْ قَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َواْنظُْرنَا َلَكاَف َخيػْ

 (ِٙٗإَلَّ َقِليًَل )
 لالكالشاطبية : ورفع )قليل( منهم النصب  

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( 
 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 

  اً(ورقق راء )خًن مث ورش بالنقل يف )ولَو ا م( قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( 
  م(أمث خلف بالسكت يف )ولْو 

قًا ِلَمػا َمَعُكػ آيَ   ~ِمػْن قَػْبػِل َأْف َنْطِمػَس ُوُجوًىػا فَػنَػُردََّىػا َعلَػى مْ أَيػَُّها الَّػِذيَن ُأوتُػوا اْلِكتَػاَب َآِمنُػوا ِبَمػا نَػزَّْلنَػا ُمَصػدّْ
 َأْصَحاَب السَّْبتِ  آَلَعنَّ  اَكمَ   مْ َأْو نَػْلَعنَػهُ  آَأْدبَارِىَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرلى قصر اؼبنفصل مث أبو عمرو أماؿ )أدبارىا( مث قالوف بالصلة قالوف ع

مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )أدبارىا( واندرج معو دوري الكسائي مث قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة 

مث ضبػزة  علػى طػوؿ اؼبنفصػل وفػتح )أدبارىػا( مث ورش  الين وقلل )أدبارىا(صل وقصر البدمث ورش على طوؿ اؼبنف
 على طوؿ اؼبنفصل وعلى توسط مث طوؿ البدالين
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 (ٚٗوََكاَف َأْمُر اللَِّو َمْفُعوًَل )
 قالوف

 ءُ آِإفَّ اللََّو ََل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيشَ 
 ط اؼبتصل قالوف على توس
( حركػػػات ٗ( أوجػػػو )يشػػػاء( امبػػػداؿ ألػػػف مػػػع القصػػػر والتوسػػػط والطػػػوؿ مث التسػػػهيل مػػػع اؼبػػػد )٘مث ىشػػػاـ ب)

 ( أوجو ٗوالقصر واندرج معو خالد ب)
( أوجػو القيػاس مث ورش ٘و))أف يشػرؾ( و)ؼبػن يشػآء( ( حركات مث خلػف بػال غنػة ٙمث ػبالد التسهيل مع اؼبد )

 وطوؿ اؼبتصل معا برتقيق الراء )َويَػْغِفُر(
 ( ِٛٗإْثًما َعِظيًما ) ~َوَمْن ُيْشِرْؾ بِاللَِّو فَػَقِد افْػتَػَرى
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقلل )افرتى( 

 وأماؿ )افرتى(على قصر اؼبنفصل  أبو عمرومث 
 لكسائي وخلف العاشر واندرج معو اوأماؿ )افرتى( مث دوري على التوسط 

 مث خالد بغنة وإمالة )افرتى( 
 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل بال غنة يف )من يشرؾ( وأماؿ )افرتى( 

 أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن يُػزَكُّوَف أَنْػُفَسُهْم 
 قالوف

 (ُٜٗء َوََل يُْظَلُموَف فَِتيًَل )آَبِل اللَُّو يُػزَكّْي َمْن َيشَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل 

 تغليظ الالـ يف )يُْظَلُموَف( على طوؿ اؼبتصل و مث ورش 
 )من يشآء(مث خلف بال غنة وترقيق الالـ مث خالد بطوؿ اؼبتصل 
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انظػػر (قػػرأ بالكسػػر البصػػري وابػػن ذكػػواف وعاصػػم وضبػػزة والبػػاقوف بالضػػم والكػػل يبتػػدئ  –إذا وصػػلت )فتػػيال  -
 ب)فتيال(  ّبمزة مضمومة.

 الح دن يفك أوىل الساكنٌن لثالن    يضم لزوما كسره :     وضم ٜ٘ٗالشاطبية رقم 
 مقوال ابن ذكوافوبكسره    لتنويو قاؿ    :  ٜٚٗالشاطبية رقم 

 اْنظُْر َكْيَف يَػْفتَػُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذبَ  
 قالوف

 (ِٓ٘إْثًما ُمِبيًنا ) ~وََكَفى ِبوِ  
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 وفتح )كفى( مث ورش بالتقليل على طوؿ اؼبنفصل ورش  مث

أمػػاؿ )كفػػى( وانػػدرج معػػو خلػػف و  علػػى توسػػط اؼبنفصػػل أمػػاؿ )كفػػى( مث الكسػػائيعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل و مث ضبػزة 
 العاشر 

ُؤََلِء َأْىػَدى َىػوَف ِللَّػِذيَن َكَفػُروا أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبػِت َوالطَّػاُغوِت َويَػُقولُػ
 (ِٔ٘مَن الَِّذيَن َآَمُنوا َسِبيًَل )

  القصر ورويس واندرج معو ابن كثًن والدوري بوجوأبدؿ اؽبمزة الثانية ياء )َىُؤاَلِء أَْىَدى( قالوف 
  بوجو التوسط مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو الدوري

  واندرج معو عاصم وبتحقيق اؽبمزتٌن  نفصل واؼبتصلمث ابن عامر على توسط اؼب
 درج معو خلف العاشر وبتحقيق اؽبمزتٌن وانمث الكسائي أماؿ )أىدى( على توسط اؼبنفصل 

  وبتحقيق اؽبمزتٌن مث ضبزة أماؿ )أىدى( على طوؿ اؼبنفصل
وقصػػر البػػدؿ  اء )َىػػُؤاَلِء أَْىػػَدى(وأبػػدؿ اؽبمػػزة الثانيػػة يػػ (قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة )يومنػػوفو  مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل

 وفتح )أىدى( 
واندرج معػو أبػو أبدؿ اؽبمزة الثانية ياء )َىُؤاَلِء أَْىَدى( قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( على قصر اؼبنفصل مث السوسي 

 جعفر 
 البدالت )أوتوا( و)آمنوا(معا  وتقليل )أىدى( مث ورش على توسط 
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 وفتح )أىدى( مث )تقليلها( أ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف(طوؿ البدؿ )أوتوا( قر ورش على مث 
 ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَػُهُم اللَّوُ 

 درج معو ضبزةوان قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل
 (َٕ٘وَمْن يَػْلَعِن اللَُّو فَػَلْن َتِجَد َلُو َنِصيًرا )

 )ومن يلعن(قالوف مث ورش برتقيق راء )نصًنا( مث خلف بال غنة يف 
ـْ َلهُ   (َٖ٘نِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإًذا ََل يُػْؤُتوَف النَّاَس نَِقيًرا ) مْ َأ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ورش أبدؿ اؽبمزة يف )يوتوف( وترقيق راء )نقًنا( مث السوسي أبدؿ اؽبمزة يف )يوتوف( وتفخيم راء )نقًنا(

 و جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة يف )يوتوف( وتفخيم راء )نقًنا(مث أبواندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة  
ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعَلى مَ    َآتَاُىُم اللَُّو ِمْن َفْضِلوِ  آَأ

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو خلف العاشرمث قالوف على توسط اؼبنفصل مث الكسائي أماؿ )آتاىم( 

 على التقليل الطوؿ مث الطوؿ على الفتح مث  )آتاىم( تقليلو  يف البدؿ سطالفتح مث على التو  وعليومث ورش )قصر 
 مث ضبزة أماؿ )آتاىم(

نَ  َناىُ  آفَػَقْد َآتَػيػْ  (ُٗ٘مْلًكا َعِظيًما ) مْ َآَؿ ِإبْػَراِىيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَآتَػيػْ
 اتفق القراء على قراءة لفظ إبراىيم بالياء  قاؿ الشاطيب :

 ح وصبالال: وفيها ويف نص النساء ثالثة    أواخر إبراىاـ  ٓٛٗالشاطبية رقم 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
( أوجػػو اؼبػػد يف البػػدالت ٖمػػع )مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل )فقػػْد آتينػػا( مث ضبػػزة علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبػػالتحقيق 

 وبالنقل يف )قد آتينا( مث خلف بالسكت يف )قد آتينا(
هُ  هُ  مْ َفِمنػْ  َمْن َصدَّ َعْنوُ  مْ َمْن َآَمَن ِبِو َوِمنػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 ( البدؿ ٖمع ))مَن آمن( مث ورش بالنقل 
 مث ضبزة بالسكت يف )َمْن َآَمَن ( 

 ابن كثًن وأبو جعفر واندرج معومث قالوف بالصلة 
 (٘٘وََكَفى ِِبََهنََّم َسِعًنًا )

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ورش برتقيق راء )سعًنا( وفتح )كفى(

 مث ورش بالتقليل يف )كفى( وبرتقيق راء )سعًنا( 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر مث ضبزة أماؿ )كفى(

ْلَناىُ  مْ نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدىُ  مْ ْصِليهِ ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِآيَاتَِنا َسْوَؼ نُ  َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ  مْ َبدَّ  ُجُلوًدا َغيػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 وقصر البدؿ برتقيق راء )غًنىا( مث ورش 
 أدغم التاء باعبيم )َنِضَ(ْت ُجُلوُدُىْم( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  أبو عمرومث 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 
 وبرتقيق راء )غًنىا( مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )ِبَآيَاتَِنا(

 (ِٙ٘إفَّ اللََّو َكاَف َعزِيًزا َحِكيًما )
 قالوف

 أََبًدا آنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَ  مْ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلهُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 وبالنقل يف )ام ار( على قصر البدؿمث خالد على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 على طوؿ اؼبنفصل بالسكت يف )ام ار(  ضبزةمث 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قصر اؼبنفصل  مث قالوف بالصلة على

  ( أوجو اؼبد ٖمع ) مث السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم التاء بالسٌن )الصَّاغِبَاِت َسُنْدِخُلُهْم(
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 وبالنقل يف )ام ار(مث ورش مع توسط مث طوؿ البدؿ 
 َأْزَواٌج ُمَطهََّرةٌ  آِفيهَ  مْ َلهُ  

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث الكسائي أماؿ )مطهرة( وقفا الوجو الثاين 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 (ِٚ٘ظَلِّ ظَِليًَل ) مْ هُ َونُْدِخلُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

 بَػْيَن النَّاِس َأْف َتْحُكُموا بِاْلَعْدؿِ  مْ َأْىِلَها َوِإَذا َحَكْمتُ  ~َأْف تُػَؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإَلى مْ ِإفَّ اللََّو يَْأُمرُكُ 
 الح......                  )وعدنا ( صبيعا دوف ما ألف الشاطبية يف البقرة :  ...

 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْئُكم( و)يأمرُُكم( 
 ـبتلسا جال  الدوريو)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم   جليل عن  

 ب طال واػبلف حالطيبة : )بارئكم( سكن أو اختلس 
 بسكوف ميم اعبمع  قالوف على قصر اؼبنفصل

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف )اْمََمانَاِت ( 

 وعلى توسطهامث قالوف على قصر اؼبنفصل وبالصلة مث قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة 
وإبػداؿ نبػزة )تػودوا( وبالنقػل يف )يػامركم أف( ( مػع طػوؿ الصػلة كمُر مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبإبداؿ نبػزة )يػامُ 

 )اْمََمانَاِت (  
مث دوري علػػى قصػػر اؼبنفصػػل قػػرأ بسػػكوف الػػراء يف )يَػػْأُمرُْكْم( وأمػػاؿ )النػػاس( مث دوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وقػػرأ 

 بسكوف الراء يف )يَْأُمرُْكْم( وأماؿ )الناس( 
الس الضمة  مث دوري على توسط اؼبنفصل قرأ باختالس الضمة مث السوسي مث دوري على قصر اؼبنفصل قرأ باخت

اُمرُْكْم( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )تُػَودُّوا(  َْ  على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف الراءوأبدؿ اؽبمزة يف )َي
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 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل  بالسكت يف )يأمركم أف( على السكت يف )اممانات( 
 ِبوِ  مْ ُظكُ ِإفَّ اللََّو نِِعمَّا يَعِ 

 ال حُ و بيغ صفا    وإخفا كسر العٌن شما ك: )نِِعمَّا( معا يف النوف فتٌح   ٖٙ٘الشاطبية يف البقرة  
 الدرة : )نعما( حز سكن أد
 فىصا ّبز حويف إخفاء كسر العٌن  شفاما كالطيبة : معا )نعما( افتح  

 معهم سكنا أ  جعفروعن  
 مث قالوف بالصلة واندرج معو البصري وشعبة ف ميم اعبمعقالوف بسكوف العٌن يف )نِْعمَّا( بسكو 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو البصري وشعبة مث قالوف باختالس كسرة العٌن 
  ويعقوب مث ورش بالكسر )نِِعمَّا ( واندرج معو حفص

وخلػف  ضبػزة والكسػائيمث ابن كثًن بالصلة وكسر العٌن مث ابن عامر بفتح النوف وكسر العٌن )نَِعمَّػا( وانػدرج معػو 
  العاشر

 (ِٛ٘إفَّ اللََّو َكاَف َسِميًعا َبِصيًرا )
 قالوف مث ورش وترقيق الراء يف )َبِصًنًا (

 َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكمْ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 نفصل مث قالوف على توسط اؼب

بالسػػػكت يف علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل و مث ضبػػػزة وبالنقػػػل يف )اممػػػر(  مث ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل مػػػع )قصػػػر( البػػػدؿ
 بالتحقيق يف )اممر( على طوؿ اؼبنفصل و )اممر( مث خالد 

 وبالنقل يف )اممر( مث ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )َآَمُنوا(
 تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخرِ  مْ دُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنتُ ِفي َشْيٍء فَػرُ  مْ فَِإْف تَػَناَزْعتُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ووقف بالنقل يف )شيء( مث خالد بالتحقيق 

 مث السوسي قرأ )تومنوف( 
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وعليػػػو طػػػوؿ ( البػػػدؿ يف )اآلخػػػر( مث طػػػوؿ )شػػػيء( ٖمث ورش أبػػػدؿ نبػػػزة )تومنػػػوف( علػػػى توسػػػط )شػػػيء( مػػػع )
 )اآلخر( 

 وقاؿ بعضهم يف ذلك :                    وسطا لينا ثلثن للبدؿ        وامددنبا معا تفز باممل 
 بالسكت يف )شيء( ووقف بالسكت والنقل على )اآلخر( ضبزةمث 

 مث قالوف بالصلة 
 وصلة اؽباء )فَػُردُّوُه( مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )تومنوف( مث ابن كثًن بالصلة

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًَل )  (َٜ٘ذِلَك َخيػْ
 قالوف 

 وقفامث السوسي قرأ )تاويال( واندرج معو أبو جعفر وخالد 
 مث ورش برتقيق الراء يف )خًن( و قرأ )تاويال( 

ٌر َوَأْحَسُن ( و قرأ )تاويال(  وقفا مث خلف بال غنة يف )َخيػْ
ِإلَػػى  آأُنْػػِزَؿ ِمػػْن قَػْبِلػػَك يُرِيػػُدوَف َأْف يَػَتَحػػاَكُمو  آأُنْػػِزَؿ ِإلَْيػػَك َوَمػػ آَآَمنُػػوا ِبَمػػ مْ َن يَػْزُعُمػػوَف أَنػَُّهػػأَلَػػْم تَػػػَر ِإلَػػى الَّػػِذي

 (َٓٙضََلًَل بَِعيًدا ) مْ َأْف َيْكُفُروا ِبِو َويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأْف ُيِضلَّهُ  آالطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُرو 
 بسكوف ميم اعبمع  قالوف على قصر اؼبنفصل

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 بغنة على طوؿ اؼبنفصل و وبال غنة مث خالد على طوؿ اؼبنفصل مث خلف 

على توسطها مث ورش على طوؿ بالصلة و مث قالوف واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على قصرىا و مث قالوف بالصلة 
 وترقيق راء )أمروا ( ( البدؿ )آمنوا(ٖمع )الصلة 

 خلف على طوؿ اؼبنفصل بالسكت على اؼبفصوؿ )أ م آمنوا( وبال غنة  مث
 (ٔٙأَنْػَزَؿ اللَُّو َوِإَلى الرَُّسوِؿ رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَف َعْنَك ُصُدوًدا ) آتَػَعاَلْوا ِإَلى مَ  مْ َوِإَذا ِقيَل َلهُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبالنقػػل يف )تَػَعػػاَلْوا ِإىَل( مث  وبػػالتحقيق يف )تَػَعػػاَلْوا ِإىَل(  لػػى طػػوؿ اؼبنفصػػلمث ضبػػزة ع

 يف )تَػَعاَلْوا ِإىَل(خلف بالسكت 
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 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 ( أوجو اؼبدٖمع )لالـ )ِقيَل ؽَبُْم( مث السوسي أدغم الالـ با

مث ىشػػاـ باممشػػاـ يف )قيػػل( علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو الكسػػائي مث رويػػس باممشػػاـ يف )قيػػل( علػػى قصػػر 
 اؼبنفصل 

هُ  آَفَكْيَف ِإذَ   (ِٕٙإَلَّ ِإْحَسانًا َوتَػْوِفيًقا ) آنَ ُءوَؾ َيْحِلُفوَف بِاللَِّو ِإْف َأَردْ آثُمَّ جَ  مْ ُمِصيَبٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديهِ  مْ َأَصابَػتػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 مث قالوف بالصلة  واندرج معو خلف العاشر مث ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وأماؿ )جاؤوؾ(

 )جآءوؾ(( البدؿ ٖمع )َت ايديهم( و)إف أردنا(  على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )قدممث ورش 
 يػػديهم( و)إفْ أ يف )قػػدمتْ  مث خلػػف أمػػاؿ )جػػاؤوؾ( بػػال غنػػة مث خػػالد بغنػػة مث خلػػف بالسػػكت علػػى اؼبفصػػوؿ

 وباممالة وبال غنةأردنا( 
هُ  مْ ُأولَِئَك الَِّذيَن يَػْعَلُم اللَُّو َما ِفي قُػُلوِبهِ   (ٖٙقَػْوًَل بَِليًغا ) مْ أَنْػُفِسهِ  ~ِفي مْ َلهُ  َوُقلْ  مْ َوِعْظهُ  مْ فََأْعِرْض َعنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 واؼبتصل  واندرج معو ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 َنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَلَّ لُِيطَاَع بِِإْذِف اللَّوِ َأْرَسلْ  آَومَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبالنقػػل يف )َرُسػػوٍؿ ِإالَّ ( مث ضبػػزة بػػالتحقيق يف )َرُسػػوٍؿ ِإالَّ ( مث خلػػف بالسػػكت يف 
 )َرُسوٍؿ ِإالَّ (

 (ُٗٙءوَؾ فَاْستَػْغَفُروا اللََّو َواْستَػْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُؿ َلَوَجُدوا اللََّو تَػوَّابًا رَِحيًما )آجَ  مْ أَنْػُفَسهُ  آِإْذ ظََلُمو  مْ َوَلْو أَنػَّهُ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 لثانية(اوجو اؼبد يف اٖمع)مث السوسي أدغم الراء بالالـ )َواْستَػْغَفَر ؽَبُُم( و)الرَُّسوُؿ َلَوَجُدوا( 
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 أماؿ )جاؤوؾ(واندرج معو خلف العاشرمث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ابن ذكواف 
 وأماؿ )جاؤوؾ(مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق 
مث قػػالوف علػػى توسػػط الصػػلة مػػع وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وأبػػو جعفػػر  وقصػػرىا مث قػالوف بالصػػلة علػػى قصػػر اؼبنفصػػل

 توسط اؼبنفصل 
ع تغليظ )جآءوؾ(  م ( أوجو البدؿٖفصل وطوؿ الصلة وبالنقل يف )َوَلْو أَنػَُّهْم ِإْذ ( ومع )مث ورش على طوؿ اؼبن

 الالـ يف )ظلموا(
 َوَلْو أَنػَُّهْم (و)أَنػَُّهْم ِإْذ ( وأماؿ )جاؤوؾ()مث خلف بالسكت يف 

ػػنَػهُ  ُمػػوَؾ ِفيَمػػا َشػػَجَر بَػيػْ ػػا َقَضػػْيَت  مْ أَنْػُفِسػػهِ  ~ََل َيِجػػُدوا ِفػػي ثُػػمَّ  مْ فَػػََل َورَبّْػػَك ََل يُػْؤِمنُػػوَف َحتَّػػى ُيَحكّْ َحَرًجػػا ِممَّ
 (َ٘ٙوُيَسلُّْموا َتْسِليًما )

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 على طوؿ اؼبنفصل بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومنوف(  قرأمث ورش 

قػػػرأ بإبػػػداؿ اؽبمػػػزة واوا علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل مث أبػػػو جعفػػػر بالصػػػلة قػػػرأ بإبػػػداؿ اؽبمػػػزة واوا )يومنػػػوف( مث السوسػػػي 
  )يومنوف( 

َنا َعَلْيهِ  ُهْم َما  مْ َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَارِكُ  مْ أَنْػُفَسكُ  آَأِف اقْػتُػُلو  مْ َوَلْو أَنَّا َكَتبػْ  فَػَعُلوُه ِإَلَّ َقِليٌل ِمنػْ
 :     ٜٙٗ-ٜ٘ٗالشاطبية يف البقرة    

 الحَ ٍد ن يِف يضم لزوما ،كسره  ...وضمك أوىل الساكنٌن لثالن 
                                                      قل ادعوا( )أو انقص( )قالت اخرج( )أف اعبدوا( ..و)ؿبظورا انظر( مع )قد استهزئ( اعتال 

ْقواَِل  ابن ذكواف لتنويِنِو قاؿ ...، وبكسرِِه البن العال ِسوى أْو وُقل  َُ   ـِ
 ...خبلف لو يف رضبة وخبيثة                                          

 الدرة       : وأْو   وؿ الساكنٌن اضمم فىت ، وبقل حال 
 بكسر ، وطاء اضطر فاكسره )آ(منا                  

 طيبة : والساكن اموؿ ضم   لضم نبز الوصل اكسره  مبا فز غًن قل حال    وغًن أو ضبا 



 

 
81 

 لالك: ورفع )قليل( منهم النصب   ٔٓٙالشاطبية رقم 
[ ]أِف اقتلػػوا أِو اخرجػػوا  وأبػػو جعفػػر ] أُف اقتلػػوا أُو اخرجػػوا : بالضػػم ّبمػػا :نػػافع وابػػن كثػػًن وابػػن عػػامر والكسػػائي

 [ ]أِف اقتلوا أُو اخرجوا : بكسر اموىل ورفع الثانية : أبو عمرو ويعقوب [بكسرنبا : عاصم وضبزة 
قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػػرأ بضػػم الػػواو )أُو اخرجػػوا( وضػػم النػػوف )أُف اقتلػػوا( والرفػػع يف )قليػػل( مث قػػالوف علػػى 

 توسط اؼبنفصل والرفع يف )قليل( مث ابن عامر قرأ بالنصب )قليال(
 النوف )َأُف اقْػتُػُلوا( وأماؿ )ِديَارُِكْم( وقرأ بضم الواو )أُو اخرجوا( والرفع يف )قليل(مث دوري الكسائي بضم 

مث أبو عمرو علػى قصػر اؼبنفصػل أمػاؿ )ديػاركم( وقػرأ بكسػر )َأِف اقْػتُػلُػوا ( وقػرأ بضػم الػواو )أُو اخرجػوا( والرفػع يف 
 )قليل( 

 ِف اقْػتُػُلوا ( وبالرفع )أَُو اْخُرُجوا ( والرفع يف )قليل(  مث دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )دياركم( وقرأ بكسر )أَ 
 مث عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر )َأِف اقْػتُػُلوا ( وقرأ بكسر الواو )أِو اخرجوا( والرفع يف )قليل(  

اؼبنفصػػل  مث ابػػن كثػػًن )فَػَعلُػػوُه( بصػػلة اؽبػػاء مث قػػالوف بالصػػلة علػػى توسػػط وانػػدرج معػػو أبػػو جعفػػر مث قػػالوف بالصػػلة
 وتوسط الصلة

مث ضبػػزة قػػرأ بضػػم اؽبػػاء )علػػيُهم( بػػالتحقيق يف )ولػػْو أنػػا( وقػػرأ بكسػػر )َأِف اقْػتُػلُػػوا ( وقػػرأ بكسػػر الػػواو )أِو اخرجػػوا( 
 ى قصر اؼبنفصل و)عليُهم( لوالرفع يف )قليل(  مث يعقوب ع

( وضػػم النػػوف )أُف اقتلػػوا( والرفػػع يف مث ورش بالنقػػل يف )ولػػَو انػػا( علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وقػػرأ بضػػم الػػواو )أُو اخرجػػوا
 وقلل )دياركم( وطوؿ الصلة )عليهم أُف اقتلوا(و)أنفسكم أو()قليل( 

وقػرأ بكسػر )َأِف اقْػتُػلُػوا ( وقػرأ بكسػر الػواو )أِو )علػيُهم أِف اقتلوا(و)أنفسػكم أو( مث خلف بالسكت يف )ولْو أنػا( 
 اخرجوا( والرفع يف )قليل(  

ًرا َلهُ فَػَعلُ  مْ َوَلْو أَنػَّهُ   (َٙٙوَأَشدَّ تَػْثِبيًتا ) مْ وا َما يُوَعُظوَف ِبِو َلَكاَف َخيػْ
مث ورش بالنقػل يف )ولػَو ا ػم( وترقيػق واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 بالسكت يف اؼبفصوؿ )ولْو أ م(خلف راء )خًنا( مث 
َناىُ   ( َٚٙأْجًرا َعِظيًما ) آُدنَّ ِمْن لَ  مْ َوِإًذا َْلَتَػيػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 
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 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 مث ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ

 (ِٛٙصَراطًا ُمْسَتِقيًما ) مْ َديْػَناىُ َوَلهَ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 مث خلف باممشاـ يف الصاد صوت الزاي )صراط( 
 مث رويس قرأ بالسٌن )سراطا( وبسكوف ميم اعبمع
 مث قالوف بالصلة واندرج معو البزي وأبو جعفر 

 مث قنبل قرأ بالسٌن )سراط( وبالصلة 
يِقيَن َوالشَُّهدَ  مْ ُسوَؿ فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيهِ َوَمْن يُِطِع اللََّو َوالرَّ   ِء َوالصَّاِلِحينَ آِمَن النَِّبيّْيَن َوالصّْدّْ

 قالوف باؽبمز )النبيئٌن( على توسط اؼبتصل
والكسػػائي وخلػػف وانػػدرج معػػو ابػػن عػػامر وعاصػػم  مث أبػػو عمػػرو قػػرأ حبػػذؼ اؽبمػػزة )النَِّبيّْػػٌَن( وعلػػى توسػػط اؼبتصػػل

 العاشر 
  مث قالوف بالصلة وباؽبمز )النبيئٌن( على توسط اؼبتصل

 واندرج معو أبو جعفر مث ابن كثًن قرأ حبذؼ اؽبمزة )النَِّبيٌَّْن( وعلى توسط اؼبتصل
 مث يعقوب قرأ حبذؼ اؽبمزة )النَِّبيٌَّْن( وعلى توسط اؼبتصل وضم اؽباء يف )عليُهم(

 ( البدؿ يف )النبيئٌن(ٌٖن( على طوؿ اؼبتصل مع )مث ورش باؽبمز )النبيئ
 مث خالد على طوؿ اؼبتصل قرأ حبذؼ اؽبمزة )النَِّبيٌَّْن( وضم اؽباء يف )عليُهم( 

 مث خلف على طوؿ اؼبتصل قرأ حبذؼ اؽبمزة )النَِّبيٌَّْن( وبال غنة يف )ومن يطع( وضم اؽباء يف )عليُهم(
 (َٜٙوَحُسَن ُأولَِئَك َرِفيًقا )

 الوف على توسط اؼبتصل ق
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة

 َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اللَِّو 
 قالوف
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 (ٓٚوََكَفى بِاللَِّو َعِليًما )
 قالوف مث ورش بالتقليل يف)كفى(

 مث ضبزة أماؿ )كفى(
 (ِٔٚفُروا َجِميًعا )فَاْنِفُروا ثُػَباٍت َأِو انْ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَكُ  آيَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف بالصلة  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 وبالنقل يف)ثبات أو( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )فَاْنِفُروا(وَ)اْنِفُروا( و)حذركم ( وقصر البدؿ
 يف )ثبات أو( وتفخيم الراءاتخلف بالسكت  ثميف )ثبات أو( وتفخيم الراءات مث ضبزة بالتحقيق 

 مث ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )َآَمُنوا(
 (ًٕٚدا )َشِهي مْ َمَعهُ ُمِصيَبٌة قَاَؿ َقْد أَنْػَعَم اللَُّو َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن  مْ فَِإْف َأَصابَػْتكُ َلَمْن لَُيَبطَّْئنَّ  مْ َوِإفَّ ِمْنكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ( )َقَد انْػَعَم( )مَلَ اُكْن( مْ يف )فَِإَف اَصابَػْتكُ مث ورش بالنقل 

 ( )َقْد أَنْػَعَم( )ملَْ َأُكْن( مْ يف )فَِإْف َأَصابَػْتكُ مث خلف بالسكت 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 

 )لَُيَبطٌّْنَّ( مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء مفتوحة
َنكُ  مْ َولَِئْن َأَصاَبكُ  َنُو َمَودٌَّة يَا لَْيَتِني ُكْنُت َمَعهُ  مْ َفْضٌل ِمَن اللَِّو لَيَػُقوَلنَّ َكَأْف َلْم َتُكْن بَػيػْ فََأُفوَز فَػػْوزًا َعِظيًمػا  مْ َوبَػيػْ

(ٖٚ) 
 اـردن ع: وأنن )يكن(  ٕٓٙالدليل من الشاطبية رقم 
 وحفص ورويس[ ] كأف مل يكن : الباقوف[] كأف مل تكن : ابن كثًن 

واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وشعبة وخالد والكسائي ويعقوب وخلػف قالوف قرأ )يكن( وسكوف ميم اعبمع 
 العاشر

 مث خلف بال غنة )مودة يا( 
  واندرج معو رويس مث حفص قرأ )تكن(
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 واندرج معو أبو جعفر)يكن( وقرأ بياء الغيبة مث قالوف بالصلة 
 )تكن( مث ورش قرأ )يكن( وبالنقل يف )ولئن أصابكم( بتاء اػبطاب مث ابن كثًن قرأ 

 على السكت يف )ولئن أصابكم( وبال غنة )مودة يا(قرأ بياء الغيبة )يكن( مث خلف 
نْػَيا بِاْْلَِخَرِة   فَػْليُػَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّو الَِّذيَن َيْشُروَف اْلَحَياَة الدُّ

 ( أوجو فتح الدنيا على قصر البدؿ وطولو مث التقليل وعليو التوسط والطوؿ يف البدؿ ٗب) قالوف مث ورش
 مث أبو عمرو قلل )الدنيا( وبالتحقيق يف )باآلخرة(

 مث ضبزة أماؿ )الدنيا( وبالنقل والسكت على )باآلخرة(
 وبالتحقيق يف )باآلخرة(مث الكسائي أماؿ )الدنيا( وأماؿ وقفا )اآلخرة ( مث خلف العاشر أماؿ )الدنيا( 

 (َٗٚوَمْن يُػَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّو فَػيُػْقَتْل َأْو يَػْغِلْب َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجًرا َعِظيًما )
 ]يغلب فسوؼ : بامدغاـ م  عمرو وخالد والكسائي [ ] وبامظهار : الباقوف[

 قالوف بامظهار واندرج معو ابن عامر وعاصم 
 اؽباء )نُػْؤتِيِو(  مث ابن كثًن بصلة

 مث أبو جعفر وأبدؿ اؽبمزة يف )نُوتِيِو( 
 مث دوري أدغم الباء يف الفاء )يَػْغِلْب َفَسْوَؼ( واندرج معو خالد والكسائي 

 وأبدؿ اؽبمزة يف )نُوتِيِو( مث السوسي أدغم الباء يف الفاء )يَػْغِلْب َفَسْوَؼ( 
 )نُوتِيِو(  يف )فيقتَل او( وأبدؿ اؽبمزة يفمث ورش بالنقل 

بال غنة )ومن مث خلف يف )فيقتْل او( وبامظهار يف )يغلب فسوؼ(   بالتحقيقبال غنة )ومن يقاتل( و مث خلف 
 يف )فيقتْل أو( وبامظهار يف )يغلب فسوؼ(   بالسكت باؼبفصوؿيقاتل( 
َأْخرِْجنَػا  آِء َواْلِوْلَداِف الَّػِذيَن يَػُقولُػوَف رَبػَّنَػآَجاِؿ َوالنّْسَ ََل تُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرّْ  مْ َوَما َلكُ 

 (ِ٘ٚمْن َىِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا )
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

مث خػػالد يعطػػف علػػى ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل وترقيػػق راء )نصػػًنا(  ثػػموسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف علػػى ت
 ورش وتفخيم راء )نصًنا(
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 وتفخيم الراء يف )نصًنا(مث خلف بال غنة  )وليا واجعل( 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 يَن َآَمُنوا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اللَّوِ الَّذِ 
 )آمنوا( قالوف مث ورش على وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ
 َء الشَّْيطَافِ آَأْولِيَ  آَوالَِّذيَن َكَفُروا يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت فَػَقاتُِلو 

  وتوسط اؼبتصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل قالوف على قصر اؼبنفصل
 وطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزةمث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 (ِٙٚإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيًفا )
 قالوف

 َوَأِقيُموا الصَََّلَة َوَآُتوا الزََّكاةَ  مْ أَْيِدَيكُ  آُكفُّو   مْ أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلهُ 
 مع قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعب

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ( البدؿ )وآتوا( ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتغليظ الالـ يف )الصالة(  مع )

 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الـ )الصالة( 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 ( أوجو اؼبدٖمع )غم الالـ بالالـ )ِقيَل ؽَبُْم( مث السوسي على قصر اؼبنفصل أد
وقػػرأ باممشػػاـ يف )قيػػل( علػػى توسػػط اؼبنفصػػل مث الكسػػائي  علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػرأ باممشػػاـ يف )قيػػل(مث ىشػػاـ 

 مث رويس باممشاـ على قصر اؼبنفصل وأماؿ وقفا )الزكاة( 
 َيْخَشْوَف النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّو َأْو َأَشدَّ َخْشَيةً  مْ هُ فَػَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُؿ ِإَذا َفرِيٌق ِمنػْ  

 قالوف على سكوف ميم اعبمع 
 شد( اَ  مث ورش بالنقل يف )أوَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
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 ْلِقَتاُؿ(مث أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبيم يف )َعَلْيِهِم ا
ُهُم اْلِقَتاُؿ(مث ضبزة بالتحقيق وقرأ بضم ا   واندرج معو يعقوب وخلف العاشر  ؽباء واؼبيم )َعَليػْ

ُهُم اْلِقتَػػاُؿ( مث خلػػف بالسػػكت علػػى اؼبفصػػوؿ )أْو  مث الكسػػائي أمػػاؿ وقفػػا )َخْشػػَيًة( وقػػرأ بضػػم اؽبػػاء واؼبػػيم )َعلَػػيػْ
 أشد( 

َنا اْلِقَتاَؿ َلْوَْل   َأَجٍل َقرِيبٍ  ~ِإَلى آَأخَّْرتَػنَ  َوقَاُلوا رَبػََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَليػْ
 وادفع ؾبهال البزي : وفيمو وفبو قف وعمو ؼبو دبو   خبلف عن ٖٙٛوقف البزي ّباء السكت الشاطبية رقم  (مل)

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 ( أوجو اؼبدٖمع ) ْواَل(أدغم الالـ بالالـ )اْلِقَتاَؿ لَ على قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
ٌر ِلَمِن اتػََّقى َوََل ُتْظَلُموَف فَِتيًَل ) نْػَيا َقِليٌل َواْْلَِخَرُة َخيػْ  (ُٚٚقْل َمَتاُع الدُّ

 ] يظلموف : ابن كثًن وضبزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر وروح[ ]تظلموف : الباقوف[
 نادهد ش: )تظلموف( غيب  ٕٓٙالشاطبية رقم 
 واندرج معو رويس اػبطاب  )تظلموف(  قالوف بتاء

  واندرج معو أبو جعفر وروح مث ابن كثًن بياء الغيبة )يظلموف(
مػػع ترقيػػق الػػراء يف ( أوجػػو الفػػتح يف )الػػدنيا(و)اتقى( وعليػػو يف البػػدؿ )واآلخػػرة( القصػػر مث الطػػوؿ ٗمث ورش ب)

 )خًن(وتغليظ الـ )تظلموف( 
 مع ترقيق الراء يف )خًن(وتغليظ الـ )تظلموف( ؿ يف البدؿ مث ورش بالتقليل وعليو التوسط مث الطو 

خػػالد بيػػاء الغيبػة )يظلمػػوف( وأماؿ)الػػدنيا(و)اتقى( والتحقيػػق يف  ثػممث أبػو عمػػرو قلػػل )الػدنيا( وفخػػم راء )خػػًن( 
 بياء الغيبة )يظلموف( )اآلخرة( خالد بالسكت  ثم )امخرة( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

 وأماؿ)الدنيا(و)اتقى( بياء الغيبة )يظلموف( وبالسكت يف )اآلخرة(ة )قليٌل واآلخرة(مث خلف بال غن
 ِفي بُػُروٍج ُمَشيََّدةٍ  مْ أَيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنتُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 مث الكسائي أماؿ وقفا )مشيدة(
 )أدغم الكاؼ بالكاؼ : كل القراء(عفر   واندرج معو ابن كثًن وأبو جمث قالوف بالصلة 

هُ   َحَسَنٌة يَػُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد اللَّوِ  مْ َوِإْف ُتِصبػْ
 قالوف بكوف ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   مث خلف بال غنة يف )َحَسَنٌة يَػُقوُلوا ( مث قالوف بالصلة 
هُ   ِمْن ِعْنِدؾَ  َسيَّْئٌة يَػُقوُلوا َىِذهِ  مْ َوِإْف ُتِصبػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   مث خلف بال غنة يف )َسيَّْئٌة يَػُقوُلوا ( مث قالوف بالصلة 

 ُقْل ُكلّّ ِمْن ِعْنِد اللَِّو 
 قالوف

 (ٛٚاْلَقْوـِ ََل َيَكاُدوَف يَػْفَقُهوَف َحِديثًا ) َفَماِؿ َىُؤَْلِ 
   واندرج معو ضبزة مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفصل

 َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّوِ  آمَ 
 واندرج معو ضبزة قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل

 َأَصاَبَك ِمْن َسيَّْئٍة َفِمْن نَػْفِسَك  آَومَ 
 واندرج معو ضبزة قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصلقالوف على 

 َوَأْرَسْلَناَؾ ِللنَّاِس َرُسوًَل 
 قالوف مث دوري أ  عمرو أماؿ )للناس (

 (ٜٚوََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا )
 قالوف مث ورش قلل )كفى( مث ضبزة أماؿ )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 َمْن يُِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللََّو 
 قالوف 

 طَاَع( فَػَقَد امث ورش بالنقل يف )
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 مث خلف بال غنة يف )َمْن يُِطِع( وبالتحقيق يف )فَػَقْد َأطَاَع( 
 مث خلف بال غنة يف )َمْن يُِطِع( وبالسكت يف )فَػَقْد َأطَاَع(

 (َٓٛحِفيظًا ) مْ َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيهِ  آَوَمْن تَػَولَّى َفمَ 
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ]عليِهم : الباقوف[
 مث يعقوب بضم اؽباء )عليُهم( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
زة بطػػوؿ اؼبنفصػػل أمػػاؿ )تػػوىل( وقػػرأ بضػػم اؽبػػاء مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل بػػالفتح مث بالتقليػػل يف )تػػوىل( مث ضبػػ

 )عليُهم( 
 مث الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )توىل( واندرج معو خلف العاشر

هُ  َر الَِّذي تَػُقوؿُ  مْ َويَػُقوُلوَف طَاَعٌة فَِإَذا بَػَرُزوا ِمْن ِعْنِدَؾ بَػيََّت طَائَِفٌة ِمنػْ  َغيػْ
 الح يف: إدغاـ )بيت(  ٕٓٙالشاطبية رقم 

 بيطّآئفة :أدغم السوسي والدوري عن أ  عمرو وضبزة []بيت طآئفة : بامظهار الباقوف[ ]
 قالوف بسكوف ميم اعبمع وإظهار التاء والطاء )بيت طائفة( مث قالوف بالصلة 

 مث ورش وإظهار التاء والطاء )بيت طائفة( وترقيق الراء يف )غًن( 
 ئَِفٌة( على توسط اؼبتصل مث أبو عمرو أدغم التاء بالطاء )بَػيََّت طَا

 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل أدغم التاء بالطاء )بَػيََّت طَائَِفٌة(
 َواللَُّو َيْكُتُب َما يُػبَػيُّْتوفَ 

 قالوف وامظهار لل(ميع يف )يكتب ما( 
هُ    َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو  مْ فََأْعِرْض َعنػْ

  بن كثًن وأبو جعفرواندرج معو ا قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة
 (ٔٛوََكَفى بِاللَِّو وَِكيًَل )

 قالوف مث ورش بتقليل )كفى( 
 مث ضبزة أماؿ )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
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 َأَفََل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَآَف 
   واؤنادونقل قراف والقراف الشاطبية : 

 قالوف 
 )القراف( واندرج معو ضبزة وقفا وحذفها بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها مث ابن كثًن قرأ 

 (َٕٛوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََلفًا َكِثيًرا )
 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )َكِثًنًا(

 َأْمٌر ِمَن اْْلَْمِن َأِو اْلَخْوِؼ َأَذاُعوا ِبوِ  مْ َءىُ آَوِإَذا جَ 
مث قػػالوف علػػى توسػػط وانػػدرج معػػو ابػن كثػػًن وأبػػو جعفػر قػػالوف بالصػػلة علػى قصػػرىا قػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػع مث 

 الصلة 
 وبالنقل يف )اممن(مث ورش على طوؿ اؼبتصل وبطوؿ الصلة 

مث ضبػػزة أمػػاؿ علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل  وانػػدرج معػػو خلػػف العاشػػر مث ابػػن ذكػػواف أمػػاؿ علػػى توسػػط اؼبتصػػل )جػػاءىم(
 على الساكن اؼبوصوؿ )اْمَْمِن(مث خلف بالسكت صوؿ )َجاَءُىْم أَْمٌر( )جاءىم( وبالتحقيق على الساكن اؼبف

 مث خالد بالتحقيق ّبما على اؼبفصوؿ )َجاَءُىْم أَْمٌر( وعلى اؼبوصوؿ )اْمَْمِن( 
مث خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل وإمالػػة )جػػاءىم( وبالسػػكت علػػى السػػاكن اؼبفصػػوؿ )َجػػاَءُىْم أَْمػػٌر( والسػػكت علػػى 

 )اْمَْمِن(الساكن اؼبوصوؿ 
هُ  ~َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِؿ َوِإَلى ُهمْ  مْ ُأوِلي اْْلَْمِر ِمنػْ  َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبُطونَُو ِمنػْ

  واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 بالسكت يف )اممر( على طوؿ اؼبنفصل و ضبزة  ثمى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )اممر( مث ورش عل
 بالتحقيق يف )اممر( على طوؿ اؼبنفصل و خالد  ثم
 ابن كثًن بصلة اؽباء )َردُّوُه( على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع )منهم( ثم

 (ُٖٛم الشَّْيطَاَف ِإَلَّ َقِليًَل )َورَْحَمُتُو ََلتػَّبَػْعتُ  مْ َوَلْوََل َفْضُل اللَِّو َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة
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 فَػَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّو ََل ُتَكلَُّف ِإَلَّ نَػْفَسَك  
 قالوف

 َوَحرِّْض اْلُمْؤِمِنينَ 
 وسي وضبزة وقفا وأبو جعفر قالوف مث ورش بإبداؿ اؽبمزة واوا )اؼبومنوف( واندرج معو الس

 َعَسى اللَُّو َأْف َيُكفَّ بَْأَس الَِّذيَن َكَفُروا 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف مث السوسي قرأ )باس( بإبداؿ اؽبمزة ألفا 

)  مث خلف بال غنة يف )َأْف َيُكفَّ
 (َٗٛواللَُّو َأَشدُّ بَْأًسا َوَأَشدُّ تَػْنِكيًَل )
 واندرج معو أبو جعفراؽبمزة الفا )باس(  قالوف مث السوسي قرأ بإبداؿ

 مث خلف بال غنة يف )بَْأًسا َوَأَشدُّ(
َها  َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُو َنِصيٌب ِمنػْ

 قالوف مث خلف بال غنة يف )َمْن َيْشَفْع(ويف )َحَسَنًة َيُكْن(
َهاَوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَّْئًة َيُكْن َلُو ِكْفٌل مِ   نػْ

 قالوف مث خلف بال غنة يف )َوَمْن َيْشَفْع( ويف )َسيَّْئًة َيُكْن(
 (٘ٛوََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمِقيًتا )

 قالوف 
 طوؿ اللٌن )شيء( مث مث ورش على توسط 

 مث خلف بالسكت على )شيء(
هَ  مْ َوِإَذا ُحيّْيتُ   وَىا َأْو رُدُّ  آبَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل مث واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
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 (ِٙٛإفَّ اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َحِسيًبا )
 قالوف 
 رش على توسط وطوؿ اللٌن )شيء( مث و 

 مث خلف بالسكت يف )شيء(
 ِإَلَو ِإَلَّ ُىوَ  اللَُّو َْل 

 واندرج معو ضبزةقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 
 ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ََل رَْيَب ِفيوِ  مْ لََيْجَمَعنَّكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع
 قالوف على توسط الصلة  مثواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة على قصرىا  مث

 خلف بالسكت يف )لََيْ(َمَعنَُّكْم ِإىَل( مثمث ورش على طوؿ الصلة 
 (َٚٛوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللَِّو َحِديثًا )

 ال اع وارتاح امشش: وإمشاـ صاد ساكن قبل دالو   كأصدؽ زايا ٖٓٙالشاطبية رقم 
 ] أْصدؽ باممشاـ : ضبزة والكسائي ورويس وخلف العاشر [ ] أْصدؽ بالصاد اػباصة : الباقوف[ 

 قالوف بالصاد اػبالصة )أْصدؽ( 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ورويس  وإمشاـ الصاد صوت الزاي مث ضبزة بالتحقيق يف )َوَمْن َأْصَدُؽ ( 

 وإمشاـ الصاد صوت الزاي مث خلف بالسكت يف )َوَمْن َأْصَدُؽ ( ْصَدُؽ (ا مث ورش بالنقل يف )َوَمنَ 
 ِبَما َكَسُبوا مْ ِفي اْلُمَناِفِقيَن ِفَئتَػْيِن َواللَُّو َأرَْكَسهُ  مْ َفَما َلكُ 

 ] فيتٌن : أبو جعفر [ ] فئتٌن : الباقوف[
 وبلصلة )فيتٌن(مث أبو جعفر قرأ واندرج معو ابن كثًن قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 أَتُرِيُدوَف َأْف تَػْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّو 
 قالوف مث ورش بالنقل يف )َمَن اَضل( 
 مث خلف بالسكت يف )مْن أضل( 

 (َٛٛوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو فَػَلْن َتِجَد َلُو َسِبيًَل )
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 قالوف مث خلف بال غنة يف )َوَمْن ُيْضِلِل(
 ًء آا َكَفُروا فَػَتُكونُوَف َسوَ َودُّوا َلْو َتْكُفُروَف َكمَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 مث خلف وقفا بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )سواًء(

هُ   َء َحتَّى يُػَهاِجُروا ِفي َسِبيِل اللَّوِ آَأْولِيَ  مْ َفََل تَػتَِّخُذوا ِمنػْ
ُهْم أَْولِيَ  مثقالوف   ؿ اؼبتصل َء ( وطو آضبزة بالتحقيق يف )ِمنػْ

قػالوف علػى توسػط اؼبتصػل  مث واندرج معو ابن كثًن وأبػو جعفػر قالوف على توسط اؼبتصل وبالصلة على قصرىا مث
ُهْم أَْولِيَ  مثوبالصلة على توسطها    وترقيق الراء يف )ِتاجروا(َء ( وطوؿ اؼبتصل آورش بطوؿ الصلة يف )ِمنػْ

ُهْم أَْولِيَ  مث  َء (آخلف بالسكت يف )ِمنػْ
 َحْيُث َوَجْدُتُموُىمْ  مْ َواقْػتُػُلوىُ  مْ ْف تَػَولَّْوا َفُخُذوىُ فَإِ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  مثقالوف  بسكوف ميم اعبمع 
هُ   (َٜٛولِيِّا َوََل َنِصيًرا ) مْ َوََل تَػتَِّخُذوا ِمنػْ

 ورش برتقيق الراء )َنِصًنًا (  مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  مث نة يف )َولِيِّا َواَل (خلف بال غ مث

ػػَنكُ  ػػنَػهُ  مْ ِإَلَّ الَّػػِذيَن َيِصػػُلوَف ِإلَػػى قَػػػْوـٍ بَػيػْ يُػَقػػاتُِلوا َأْو  مْ َأْف يُػَقػػاتُِلوكُ  مْ ُصػػُدورُىُ َحِصػػَرْت  مْ ُءوكُ آِميثَػػاٌؽ َأْو َجػػ مْ َوبَػيػْ
 قَػْوَمُهْم 

لبػػاقوف[ ] حصػػرت صػػدورىم بامدغػػاـ: البصػػري والشػػامي وضبػػزة والكسػػائي ] حصػػرًة : يعقػػوب[ ] حصػػرت : ا
 وخلف العاشر [ ]بامظهار : الباقوف[ ]حصرت : برتقيق الراء : ورش [ ]حصرت بال ترقيق : الباقوف[

 قالوف على توسط اؼبتصل بسكوف ميم اعبمع 
 ْم( واندرج معو ىشاـ والكسائي على توسط اؼبتصل أدغم التاء بالصاد )َحِصَرْت ُصُدوُرىُ  أبو عمرومث 

وانػدرج معػو خلػف  مث ابن ذكػواف علػى توسػط اؼبتصػل أمػاؿ )َجػاُءوُكْم( وأدغػم التػاء بالصػاد )َحِصػَرْت ُصػُدوُرُىْم(
  العاشر

 (مث خلف على طوؿ اؼبتصل أماؿ )َجاُءوُكْم( وأدغم التاء بالصاد )َحِصَرْت ُصُدوُرُىْم( وبال غنة يف )َأْف يُػَقاتُِلوُكمْ 
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 مث خالد بالغنة يف )َأْف يُػَقاتُِلوُكْم(
مث ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل يف )ميثاؽ أو( وترقيق راء )حصرت( مع امظهار )حصػرت صػدورىم( وطػوؿ 

 الصلة وقصر البدؿ 
 مث ورش على توسط البدؿ )جاءوكم( مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ البدؿ )جاءوكم(

على طوؿ اؼبتصل أماؿ )َجاُءوُكْم( وأدغم التاء  أَْو( مْ َأْف(و )يُػَقاتُِلوكُ  مْ ُصُدوُرىُ و)أو( مث خلف بالسكت يف )ميثاؽٌ 
 بالصاد )َحِصَرْت ُصُدوُرُىْم( وبال غنة يف )َأْف يُػَقاتُِلوُكْم( 

 على توسط الصلة بالصلة و مث قالوف  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على قصرىاو مث قالوف بالصلة 
 فَػَلَقاتَػُلوُكمْ  مْ َعَلْيكُ  مْ لَُّو َلَسلََّطهُ َء الآَوَلْو شَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 مث ورش بطوؿ اؼبتصل

خلػػف أمػػاؿ علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل  مث وانػػدرج معػػو خلػػف العاشػػر مث ابػػن ذكػػواف أمػػاؿ علػػى توسػػط اؼبتصػػل )شػػاء( 
 )شاء(
 (َٜٓسِبيًَل ) مْ َعَلْيهِ  مْ َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّو َلكُ  مْ فَػَلْم يُػَقاتُِلوكُ  مْ تَػَزُلوكُ فَِإِف اعْ 

 ضبزة بضم اؽباء )عليُهم(  مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 م(وقرأ بضم اؽباء يف )عليهُ خلف بالسكت يف )ألقوا إليكم(  مثمث ورش بالنقل يف )ألقوا إليكم( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
َنِة ُأرِْكُسوا ِفيَها آُكلَّ َما رُدُّو   مْ َويَْأَمُنوا قَػْوَمهُ  مْ َسَتِجُدوَف َآَخرِيَن يُرِيُدوَف َأْف يَْأَمُنوكُ   ِإَلى اْلِفتػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  مثقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 طوؿ اؼبنفصل  مث خالد على

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  مثواندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة الفا  مثمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة الفا )يَاَمُنوُكْم َويَاَمُنوا ( 

خلػف علػى  مث صػلة علػى قصػر اؼبنفصػل وأبػدؿ اؽبمػزة الفػا )يَػاَمُنوُكْم َويَػاَمُنوا ()يَاَمُنوُكْم َويَاَمُنوا ( مث أبػو جعفػر بال
 طوؿ اؼبنفصل بال غنة يف )َأْف يَْأَمُنوُكْم(

 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آخرين(
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 وجائز تقدًن خلف على أ  جعفر بسبب التغيًن يف نفس الكلمة  -
 َحْيُث ثَِقْفُتُموُىمْ  مْ َواقْػتُػُلوىُ  مْ َفُخُذوىُ  مْ أَْيِديَػهُ  آِإلَْيُكُم السََّلَم َوَيُكفُّو  آَويُػْلُقو  مْ فَِإْف َلْم يَػْعَتزُِلوكُ 

  ( أوجو اؼبدٖمع ) السوسي أدغم الثاء والثاء )َحْيُن ثَِقْفُتُموُىْم( مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  مث واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر على قصر اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 
 (ُٜٔسْلطَانًا ُمِبيًنا ) مْ َعَلْيهِ  مْ َجَعْلَنا َلكُ  مْ َوُأولَِئكُ 

وانػدرج معػو قػالوف بالصػلة  مث يعقػوب قػرأ بضػم اؽبػاء )علػيُهم(  مث قالوف على توسػط اؼبتصػل وسػكوف مػيم اعبمػع
 بو جعفرابن كثًن وأ

 ضبزة على طوؿ اؼبتصل قرأ بضم اؽباء )عليُهم( مثمث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َأْف يَػْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإَلَّ َخطًَأ 

 خلف بالتحقيق وبال غنة ووقف على )خطا( بالتسهيل  مثخالد ووقف على )خطا( بالتسهيل  مثقالوف 
خلػػف  مثوانػدرج معػػو أبػو جعفػر  وأبػدؿ نبػػزة )ؼبػومن( مث السوسػي من(و)مومنػػا( وأبػدؿ نبػزة )ؼبو مث ورش وبالنقػل 

 بالسكت ووقف على )خطا( بالتسهيل
 َأْف َيصَّدَُّقوا ِإْلَّ  ~َأْىِلوِ  ~ ُمَسلََّمٌة ِإَلىَوَمْن قَػَتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فَػَتْحرِيُر َرقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة 

 خالد على طوؿ اؼبنفصل  مثف على توسط اؼبنفصل قالو  مثقالوف على قصر اؼبنفصل 
 خلف بالسكت يف )ُمَسلََّمٌة ِإىَل(  وبال غنة مثمث خلف بالتحقيق وبال غنة 

أدغػم الػراء و  علػى قصػر اؼبنفصػل السوسػي مث ورقػق راء )ربريػر(  ورش بالنقل وأبػدؿ اؽبمػزة يف )مومنا(و)مومنػة( مث
أبػػو جعفػػر وأبػػدؿ اؽبمػػزة يف )مومنا(و)مومنػػة( بػػدوف  مثمػػزة يف )مومنا(و)مومنػػة(  بػػالراء )فَػَتْحرِيػػُر َرقَػبَػػٍة( وأبػػدؿ اؽب
 وبامخفاء عند اػباء )مومنا خطأ(إدغاـ وعلى قصر اؼبنفصل 
 َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَتْحرِيُر َرقَػَبٍة ُمْؤِمَنةٍ  مْ فَِإْف َكاَف ِمْن قَػْوـٍ َعُدوٍّ َلكُ 

 الكسائي أماؿ )مؤمنة( وجها واحدا  مثاعبمع  قالوف قرأ )وْىو( بسكوف اؽباء وبسكوف ميم
 وأبدؿ نبزة )مومن(و)مومنة( أوجو اؼبد ٖمع اؼبد )مث السوسي )وْىو( وأدغم الراء بالراء )فَػَتْحرِيُر َرقَػَبٍة( 
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ابػػػن عػػػامر )وُىػػػو( وتفخػػػيم راء  مثبرتقػػػق راء )ربريػػػر ( وأبػػػدؿ نبػػػزة )مومن(و)مومنػػػة( وضػػػم ىػػػاء )وُىػػػو( مث ورش 
 أثبت نبزة )مؤمن(و)مؤمنة(و )فتحرير( 

 ضبزة وقف بإبداؿ اؽبمزة واوا )مومنة(  مث
ابػن كثػًن  مثأبو جعفر قرأ )مومن(و)مومنة( وقرأ بسكوف اؽبػاء)وْىو(  مث)وْىو(  مث قالوف بالصلة وقرأ بسكوف اؽباء

 بالصلة وضم ىاء )وُىو(
َنكُ  نَػهُ  مْ َوِإْف َكاَف ِمْن قَػْوـٍ بَػيػْ  َأْىِلِو َوَتْحرِيُر َرقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة  ~ٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلىِميثَاٌؽ َفِديَ  مْ َوبَػيػْ

  اؼبيمقالوف قرأ بسكوف 
  وإبداؿ نبزة )مومنة( رَبْرِيُر َرقَػَبٍة(لراء بالراء )و مث السوسي وأدغم ا

 الكسائي أماؿ )مؤمنة(  مثمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
ورش علػى طػػوؿ اؼبنفصػػل  مث)مومنػػة( بإبػداؿ نبػػزة وقػػف ( و والتحقيػػق يف )مسػلمة إىلمث ضبػزة علػػى طػوؿ اؼبنفصػػل 

خلػػػف بالسػػػكت يف )مسػػػلمة إىل(  مثوأبػػػدؿ اؽبمػػػزة واوا )مومنػػػة( يف )مسػػػلمة إىل( وترقيػػػق راء )وربريػػػر( وبالنقػػػل 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنة( وقفا 

 منة( )مو بإبداؿ اؽبمزة واوا أبو جعفر قرأ  مث واندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن تَػْوبًَة ِمَن اللَِّو   َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا
 قالوف

 (ٕٜوََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما )
 قالوف 

ًدا َفَجزَ   (ٖٜاللَُّو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذابًا َعِظيًما )ُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب آَوَمْن يَػْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَػَعمّْ
 قالوف على توسط اؼبتصل مث ابن كثًن بصلة اؽباء )عليو( وبالصلة 

 مث خالد على طوؿ اؼبتصل 
مث ورش علػى طػوؿ اؼبتصػػل وأبػدؿ اؽبمػزة واوا )مومنػػا( مث السوسػي علػػى توسػط اؼبتصػل وأبػػدؿ اؽبمػزة واوا )مومنػػا( 

 ج معو أبو جعفر واندر 
 مث خلف بال غنة )ومن يقتل( وعلى طوؿ اؼبتصل  
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ـَ َلْسػَت ُمْؤِمنًػا  ~ِفػي َسػِبيِل اللَّػِو فَػَتبَػيػَّنُػوا َوََل تَػُقولُػوا ِلَمػْن أَْلَقػى مْ ِإَذا َضػَربْػتُ  آأَيػَُّها الَّػِذيَن َآَمنُػو  آيَ  ِإلَػْيُكُم السَّػََل
نْػَيا فَ   ِعْنَد اللَِّو َمَغاِنُم َكِثيَرٌة تَػْبتَػُغوَف َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ

 اع وارتاح أمشالش: / ٖٓٙالشاطبية رقم 
 : وفيها وربت الفتح قل )فتثبتوا( من الثبت والغًن البياف تبدال ٘ٓٙرقم       

  قصر )السالـ( مؤخرافىت عم: و  ٘ٓٙالشاطبية رقم 
لسػالـ لسػت : البػاقوف[ ] فتثبتػوا : ضبػزة ] السلم لست : نافع وابن عامر وضبػزة وأبػو جعفػر وخلػف العاشػر[ ] ا

والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ] فتبينػػوا : البػػاقوف[ ] ُموَمنَػػا تبتغػػوف : ابػػن ورداف [ ] ُموِمنػػا : ورش والسوسػػي وابػػن 
 صباز[ ] الباقوف : ُمؤِمنا[

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع وقرأ حبذؼ املف يف )السلم( وقرأ )فتبينوا(  
 وري على قصر اؼبنفصل قلل )الدنيا( وقرأ بإثبات ألف )السالـ( مث د

 مث السوسي قلل )الدنيا( وأبدؿ اؽبمزة يف )مومنا( وقرأ )فتبينوا(  
 مث قالوف بالصلة وقرأ حبذؼ املف يف )السلم( وقرأ )فتبينوا(  

 يم الثانية والنوف )ُموَمَنا تبتغوف( مث ابن ورداف  بالصلة وقرأ )السالـ لست( وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنا( وفتح اؼب
 مث ابن صباز بالصلة وقرأ )السالـ لست( وأبدؿ اؽبمزة واوا )موِمنا( وكسر اؼبيم الثانية

 مث ابن كثًن بالصلة وقرأ بإثبات ألف )السالـ( وقرأ )فتبينوا(   
دوري علػى  مث  معػو ابػن عػامر وانػدرج مث قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذؼ املف يف )السلم( وقرأ )فتبينوا(

عاصػػػم فػػػتح )الػػػدنيا(و)ألقى( وقػػػرأ بإثبػػػات ألػػػف  مثتوسػػػط اؼبنفصػػػل قلػػػل )الػػػدنيا( وقػػػرأ بإثبػػػات ألػػػف )السػػػالـ( 
 )السالـ( وقرأ )فتبينوا(  

خلػػف  مثمث الكسػػائي وأمػػاؿ )فػػألقى( و)الػػدنيا( وأمػػاؿ )كثػػًنة ( وقفػػا وأثبػػت املػػف يف )السػػالـ( وقػػرأ )فتثبتػػوا( 
 قػػالوف بالصػػلة علػػى توسػػط اؼبنفصػػل مثأمػػاؿ )الػػدنيا( و)ألقػػى( وقػػرأ )فتثبتػػوا( وأثبػػت املػػف يف )السػػالـ( العاشػػر 

 وحذؼ املف )السلم(  
وحػذؼ املػف )السػلم(  مث ورش على طػوؿ اؼبنفصػل ورقػق راء )كثػًنة ( وفػتح )الػدنيا (و)ألقى(علػى قصػر البػدؿ

 وأبدؿ نبزة )مومنا( وبالنقل يف)ؼبَن القى( 
 وحذؼ املف )السلم(  زة قرأ )فتثبتوا( وأماؿ )فألقى( و)الدنيا( مث ضب
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وحػػػذؼ املػػػف مث خلػػف بالسػػػكت علػػػى السػػاكن اؼبفصػػػوؿ )ؼبػػػْن ألقػػػى( قػػرأ )فتثبتػػػوا( وأمػػػاؿ )فػػألقى( و)الػػػدنيا( 
 )السلم(

 وحذؼ املف )السلم( وبالنقل يف)ؼبَن القى( على توسط البدؿيف )الدنيا (و)ألقى( ورش بالتقليل  مث
 يف )الدنيا (و)ألقى( وبالنقل يف)ؼبَن القى( الفتح بورش على طوؿ البدؿ  مث
 وحذؼ املف )السلم( وبالنقل يف)ؼبَن القى( يف )الدنيا (و)ألقى(  التقليلب ورش مث

 فَػَتبَػيػَُّنوا مْ ِمْن قَػْبُل َفَمنَّ اللَُّو َعَلْيكُ  مْ َكَذِلَك ُكْنتُ 
 ة )فتثبتوا( واندرج معو الكسائي وخلف العشر  ضبزة بقراء مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ )َكَذِلَك ُكْنُتْم( مث واندرج مع ابن كثًن وأبو جعفر بالصلةمث قالوف 
 (ِٜٗإفَّ اللََّو َكاَف ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيًرا )
 قالوف مث ورش رقق الراء )خبًنا( 

ُر ُأوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلهِ ََل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَف ِمَن الْ   َوأَنْػُفِسِهْم  مْ ُمْؤِمِنيَن َغيػْ
 شال  حق يف: و)غًن أويل( بالرفع  ٘ٓٙالشاطبية رقم 

 ] غًُن أويل : ابن كثًن وأبو عمرو وعاصم وضبزة [ ] غًَن أويل : الباقوف[ 
 قالوف بالصلة  مثالشامي والكسائي  قالوف قرأ بالنصب )غًَن( ومعو
 دوري بالرفع )غًُن( واندرج معو عاصم وضبزة على وجو التحقيق  مثمث ابن كثًن قرأ بالرفع )غًُن( 

السوسػي قػرأ  مثوأبػدؿ نبػزة )اؼبػومنٌن( وترقيػق الػراء  ورش قرأ بالنصب )غػًَن(  مثمث ضبزة بوجو تسهيل )وأنفسهم( 
 ()غًُن( وأبدؿ نبزة )اؼبومنٌن

 أبو جعفر بالصلة وتفخيم راء )غًَن( ونصبها مث
 َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة  مْ َوأَنْػُفِسهِ  مْ َفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلهِ 

 قالوف بالصلة  مثالكسائي أماؿ وقفا )درجة(  مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 َوَعَد اللَُّو اغبُْْسىَن  وَُكالًِّ 

 بالتقليل يف )اغبسىن( واندرج معو أ  عمرو قالوف مث ورش 
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خلػػف بػػال غنػػة يف )وَُكػػالِّ َوَعػػَد ( وأمػػاؿ يف  مثمث خػػالد أمػػاؿ يف )اغبسػػىن( وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف العاشػػر 
 )اغبسىن(

 (َٜ٘وَفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما )
 قالوف

 ْغِفَرًة َورَْحَمةً َدرََجاٍت ِمْنُو َومَ 
 قالوف مث الكسائي أماؿ وقفا )ورضبة( 

 مث ورش برتقيق راء )ومغفرة( 
 مث خلف بال غنة )َوَمْغِفَرًة َوَرضْبًَة ( 

 مث ابن كثًن بصلة اؽباء )منو( 
 (ٜٙوََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما )

 قالوف
 قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم  مْ أَنْػُفِسهِ  ~ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَمََلِئَكُة ظَاِلِمي

 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 
 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَّف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 

 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      وامنعاـ فيها فتفرؽ مثال
 ويروى ثالثا يف تلقف مثالوعند العقود التاء يف ال تعاونوا    
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : ويف الكل اختلف لو 

 قالوف بالصلة  مثقالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة  مثسط اؼبنفصل مث قالوف على تو 

السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم التاء بالظاء  مثمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبالفتح يف )توفاىم( 
 )اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي( 
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 على طوؿ اؼبتصل مث ورش بالتقليل يف )توفاىم( 
 قصر اؼبنفصل  مث البزي بتشديد التاء يف )الذين تػََّوفَّاُىُم( وبالصلة على

 مث ضبزة أماؿ يف )توفاىم( مع طوؿ اؼبنفصل 
 واندرج معو خلف العاشر  مث الكسائي أماؿ يف )توفاىم( مع توسط اؼبنفصل

 قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفٌَن يف اْمَْرِض 
 يف )امرض( بالسكت ضبزةمث يف )امرض( واندرج معو ضبزة بوجو النقل  قالوف مث ورش بالنقل 

 أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّو َواِسَعًة فَػتُػَهاِجُروا ِفيَها آُلو قَا
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء يف )فتهاجروا( وبالنقل يف )تكَن ارض( 

 لسكت يف )تكْن أرض(خلف با مثمث ضبزة تفخيم الراء يف )فتهاجروا(  بالتحقيق يف )تكْن أرض( 
 َجَهنَّمُ  مْ فَُأولَِئَك َمْأَواىُ 

 قالوف بالصلة  مثعلى توسط اؼبتصل قالوف 
قػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة علػى توسػط اؼبتصػل و أبػو جعفػر  مثأبدؿ اؽبمػزة ألفػا )مػاواىم( على توسط اؼبتصل و مث السوسي 

 ألفا )ماواىم( وبالصلة 
ورش  مثبػالفتح يف )َمػػْأَواُىْم ( علػى طػوؿ اؼبتصػل و ورش  مثَواُىْم ( أمػاؿ يف )َمػػأْ علػى توسػط اؼبتصػل و  مث الكسػائي

 أماؿ يف )َمْأَواُىْم (  على طوؿ اؼبتصل و بالتقليل يف )َمْأَواُىْم ( مث ضبزة 
 (َٜٚءْت َمِصيًرا )آَوسَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل 
 تفخيم الراء يف )مصًنا(ضبزة على طوؿ اؼبتصل و  مث مث ورش على طوؿ اؼبتصل وبرتقيق الراء )مصًنا(

 (ِٜٛء َواْلِوْلَداِف ََل َيْسَتِطيُعوَف ِحيَلًة َوََل يَػْهَتُدوَف َسِبيًَل )آِإَلَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَّْجاِؿ َوالنّْسَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل  مث ورش على طوؿ اؼبتصل مث خلف بال غنة )حيلة وال(

ُهمْ فَُأولَِئَك َعَسى اللَُّو َأْف يػَ   ْعُفَو َعنػْ
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  )َأْف يَػْعُفَو(يفقالوف على توسط اؼبتصل  مث ورش على طوؿ اؼبتصل مث خلف بال غنة 
 (ٜٜوََكاَف اللَُّو َعُفوِّا َغُفورًا )

 مث أبو جعفر بامخفاء بالتنوين عند الغٌن )عفواً غفورا(  قالوف
 اَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة َوَمْن يُػَهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّو َيِجْد ِفي اْْلَْرِض ُمرَ 

وترقيػق الػراء )كثػًنا( مث خػالد بالسػكت يف )امرض( قالوف مث الكسائي أماؿ )سعة( الوجو الثاين مث ورش بالنقػل 
 وبالسكت يف )امرض()ومن يهاجر( و)كثًناً وسعة( يف )امرض( مث خلف بال غنة 

 َوَرُسوِلِو ثُمَّ يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فَػَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَّوِ َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَػْيِتِو ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّو 
 وبرتقيق الراء يف )مهاجرا( )مهاجراً إىل( قالوف مث ورش بالنقل 

 مث خلف بالتحقيق وبال غنة مث خلف بالسكت يف )مهاجرا إىل( وبال غنة يف )َوَمْن ىَبْرُْج( 
 (ٓٓٔ) وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما

 قالوف
 َأْف يَػْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا مْ ُجَناٌح َأْف تَػْقُصُروا ِمَن الصَََّلِة ِإْف ِخْفتُ  مْ ِفي اْْلَْرِض فَػَلْيَس َعَلْيكُ  مْ َوِإَذا َضَربْػتُ 

قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش بالنقل يف )امرض( وتغليظ الالـ يف )الصالة( وطوؿ الصػلة والنقػل يف )جنػاح 
 أف( 

 يف )جناٌح أف( مع التحقيق)أف يفتنكم( وبال غنة يف )امرض( مث خلف بالسكت 
 وبال غنة يف )جناٌح أف(على السكت  يف )امرض( مث خالد بغنة مث خلف بالسكت 

الصػلة )خفػتم أف( مث أبػو جعفػر بامخفػاء يف  توسػطواندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة علػى مث قالوف بالصلة 
 م( وبالصلة)إف خفت

 (َٔٓٔعُدوِّا ُمِبيًنا ) مْ ِإفَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوا َلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  مثقالوف بسكوف مي اعبمع 
 ورويس أبو عمرو أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي مث مث ورش )اْلَكاِفرِيَن( بالتقليل

هُ آطَ  مْ َأَقْمَت َلُهُم الصَََّلَة فَػْلتَػقُ فَ  مْ َوِإَذا ُكْنَت ِفيهِ  فَػِإَذا َسػَجُدوا فَػْلَيُكونُػوا  مْ َأْسػِلَحتَػهُ  آَمَعػَك َوْلَيْأُخػُذو  مْ ئَِفٌة ِمػنػْ
 َوَأْسِلَحتَػُهْم  مْ ئَِفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا فَػْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرىُ آَوْلَتْأِت طَ  مْ ِئكُ آِمْن َورَ 
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 : ويف عشرىا والطاء تدغم تاؤىا   ويف أحرؼ وجهاف عنو ِتلال ٚٗٔ-ٙٗٔطبية رقم الشا
 الحفمع ضبلوا التوراة مث الزكاة قل     وقل آت ذاؿ )ولتأت طائفة (       

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 مث دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ )أخرى( 

 على توسط اؼبنفصل وأماؿ )أخرى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر دوري مثمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
السوسي الوجو الثاين  مثأماؿ )أخرى( وأبدؿ اؽبمزة يف )َوْلَياُخُذوا( معا و)َوْلَتاِت( على قصر اؼبنفصل مث السوسي 

ف عػػن السوسػػي مث السوسػػي خبلػػمػػع اؼبػػد اؼبتصػػل وثالثػػة أوجػػو اؼبػػد بامدغػػاـ أدغػػم التػػاء بالطػػاء )َوْلتَػػاِت طَائَِفػػٌة( 
 بامظهار )ولتات طائفة(

يف )طآئفػػػٌة بػػػالتحقيق و وأمػػػاؿ )أخػػػرى( يف )مػػػن ورآئكػػم( مث خلػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل وطػػوؿ اؼبنفصػػػل بػػػال غنػػػة 
وأمػاؿ )أخػرى( يف )طَائَِفػٌة ُأْخػَرى ( ووقف على )وأسلحتكم ( بػالتحقيق وبالتسػهيل مث خلػف بالسػكت أخرى( 

 لحتكم( ووقف بالتسهيل على )وأس
 مث خالد بالتحقيق وغنة وأماؿ )أخرى( ووقف بالتحقيق مث بالتسهيل على )وأسلحتكم( 

مث ورش وقلػػػل )أخػػػرى( وطػػػوؿ اؼبتصػػػل واؼبنفصػػػل وتغلػػػيظ الػػػالـ يف )الصػػػالة( وأبػػػدؿ اؽبمػػػزة يف )َوْلَياُخػػػُذوا( معػػػا 
 وبالنقل يف )طَائَِفٌة ُأْخَرى ( وترقيق راء )حذرىم(و)َوْلَتاِت(
مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )َوْلَياُخُذوا( معا و)َوْلَتاِت( واندرج معو ابن كثًن ف بالصلة وقصر اؼبنفصل مث قالو 

 وبصلة ميم اعبمع مث قالوف على توسط اؼبنفصل والصلة مث يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء )فيُهم(
َلًة َواِحَدةً  مْ فَػَيِميُلوَف َعَلْيكُ  مْ َوَأْمِتَعِتكُ  مْ َحِتكُ َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تَػْغُفُلوَف َعْن َأْسلِ   َميػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث الكسائي أماؿ وقفا )واحدة( 

َلًة َواِحَدًة(   مث خلف بال غنة يف )َميػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 بالسكت وبال غنة يف )َعْن َأْسِلَحِتُكْم (مث ورش بالنقل يف )َعَن اْسِلَحِتُكْم ( مث خلف 
 َأْسِلَحَتُكْم  آَأْف َتَضُعو  ~َمْرَضى مْ َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْنتُ  مْ ِإْف َكاَف ِبكُ  مْ َوََل ُجَناَح َعَلْيكُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 وسط اؼبنفصل قلل )مرضى( دوري على ت مثأبو عمرو على قصر اؼبنفصل قلل )مرضى(  مث
الكسػائي علػى توسػط اؼبنفصػل أمػاؿ )مرضػى( وانػدرج  مثمث ضبزة على طوؿ اؼبنفصػل وبػالتحقيق وأمػاؿ )مرضػى( 

 معو خلف العاشر 
وتوسط الصلة يف )َعَلْيُكْم  قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل مثواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 

)ِبُكْم أًَذى ( وفتح )مرضى( وبالنقل يف )مطٍر او( و يف )َعَلْيُكْم ِإْف( ورش على طوؿ الصلة  مثًذى ( ِإْف( )ِبُكْم أَ 
يف )مطٍر  مث خلف بالسكت يف )َعَلْيُكْم ِإْف( و )ِبُكْم أًَذى (مث ورش  بالتقليل يف )مرضى( وبالنقل يف )مطٍر او( 

 أو(
 َوُخُذوا حْذرَُكْم 

 اء يف )حْذرَُكْم (قالوف مث ورش برتقيق الر 
 (ِٕٓٔإفَّ اللََّو َأَعدَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا )

 ورش قلل )لِْلَكاِفرِيَن(  مثقالوف 
 ورويس مث أبو عمرو أماؿ )لِْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي

 ُجُنوِبُكمْ  فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَََّلَة فَاذُْكُروا اللََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى
 خلف بال غنة  مثقالوف 

 مث ورش بتغليظ الالـ يف )الصالة(
 فََأِقيُموا الصَََّلَة  مْ فَِإَذا اْطَمْأنَػْنتُ 

 ورش بتغليظ الالـ يف )الصالة( مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 

 و جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )اْطماْنَػْنُتْم(أب مثمث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )اْطماْنَػْنُتْم( 
 (ِٖٓٔإفَّ الصَََّلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا )

 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنٌن( واندرج معو أبو جعفر  مث قالوف
 مث ورش بتغليظ الالـ يف )الصالة( و قرأ )اؼبومنٌن(  

 ِء اْلَقْوـِ آُنوا ِفي ابِْتغَ َوََل َتهِ 



 

 
103 

 ورش على طوؿ اؼبتصل  مثقالوف على توسط اؼبتصل 
 يَْأَلُموَف َكَما تَْأَلُموفَ  مْ ِإْف َتُكونُوا تَْأَلُموَف فَِإنػَّهُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ضبزة قرأ )تاؼبوف( وقفا 
 واندرج معو السوسي  كلوة ألفا )تاؼبوف(  ورش وقرأ بإبداؿ اؽبمز  مث واندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة

 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاؼبوف( معا
 َوتَػْرُجوَف ِمَن اللَِّو َما ََل يَػْرُجوَف 

 قالوف
 (ٗٓٔوََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما )

 قالوف
 َأرَاَؾ اللَُّو  آَن النَّاِس ِبمَ ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ لَِتْحُكَم بَػيْ  آأَنْػَزْلنَ  آِإنَّ 

 دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ )الناس( و)أراؾ(   مثقالوف على قصر اؼبنفصل 
( وأدغم الباء بالباء )اْلِكَتاَب بِاغبَْقّْ ( وأماؿ )أراؾ(   مث السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم )لَِتْحُكَم بَػٌْنَ

 توسط اؼبنفصل أماؿ )أراؾ( الكسائي على  مثمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )الناس( و)أراؾ( 

 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )أراؾ( مثمث ورش على طوؿ اؼبنفصل قلل )أراؾ( 
 (٘ٓٔئِِنيَن َخِصيًما )آَوََل َتُكْن ِلْلخَ 

 واندرج معو ضبزة  ورش على طوؿ اؼبتصل مث قالوف
 َواْستَػْغِفِر اللَّوَ 

 لوفقا
 (ِٙٓٔإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًما )

 قالوف
 َوََل ُتَجاِدْؿ َعِن الَِّذيَن َيْخَتانُوَف أَنْػُفَسُهمْ 

 قالوف
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 (ِٚٓٔإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ َمْن َكاَف َخوَّانًا أَثِيًما )
 ف بالسكت يف )َخوَّانًا أَثِيًما(  مث خل واندرج معو ضبزة بوجو النقل  قالوف مث ورش بالنقل يف )َخوَّانًا أَثِيًما(

 ِإْذ يُػبَػيُّْتوَف َما ََل يَػْرَضى ِمَن اْلَقْوِؿ  مْ َيْسَتْخُفوَف ِمَن النَّاِس َوََل َيْسَتْخُفوَف ِمَن اللَِّو َوُىَو َمَعهُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ )وْىو( بسكوف اؽباء واندرج معو السوسي 

 قالوف بالصلة على توسطها  مثوف بالصلة على قصرىا قال مثمث الكسائي أماؿ )يرضى( 
ابػن كثػًن بضػم  مث يف )يرضػى(  ورش بالتقليػل مثمث ورش بفتح )يرضى( وضم ىاء )وُىو( وطوؿ صلة ميم اعبمػع 

 ابن عامر وضم ىاء )وُىو( واندرج معو عاصم  مث على قصرىا ىاء )وُىو( وبالصلة
  )يرضى( ؿوأما مث خلف بالسكت يف )َمَعُهْم ِإْذ ( و خلف العاشرواندرج مع مث ضبزة أماؿ )يرضى( وبالتحقيق

 مث دوري وأماؿ )الناس( وقرأ )وْىو( بسكوف اؽباء
 (ٛٓٔوََكاَف اللَُّو ِبَما يَػْعَمُلوَف ُمِحيطًا )

 قالوف 
هُ  مْ َىػُؤََلِء َجػاَدْلتُ  مْ َىا أَنْػػتُ   نْػَيا َفَمػْن ُيَجػاِدُؿ اللَّػ مْ َعػنػْ هُ ِفػي اْلَحيَػاِة الػدُّ ـْ َمػْن َيُكػوُف َعلَػْيهِ  مْ َو َعػنػْ  مْ يَػػْوـَ اْلِقَياَمػِة َأ

 (ٜٓٔ) وَِكيًَل 
 الجد وكم مبدؿ ضبخا أنا    وسهل جكا ز : وال ألف يف ىا ىأنتم  ٜ٘٘الشاطبية رقم 

 الثاين )ىؤ(  وقصر اؼبنفصلوتوسط )أوالء( اؼبنفصل اموؿ قالوف بإثبات املف والتسهيل باؽبمز وبقصر 
 وتوسط )أوالء( وبتقليل )الدنيا(   اؼبنفصل اموؿ والثاينبإثبات املف والتسهيل باؽبمز وبقصر  مث البصري

 )ىؤ(  وتوسط اؼبنفصل الثاين وتوسط )أوالء( قصر اؼبنفصل اموؿمث قالوف بإثبات املف والتسهيل باؽبمز و 
 وبتقليل )الدنيا( وتوسط الثاين  )ىا( وتوسط )أوالء( قصرإثبات املف والتسهيل باؽبمز و مث دوري البصري ب
 وتوسط اؼبتصل )أوالء( الثاين صلة وقصر اؼبنفصل بالنتم( و اأ)ى)ىا( مع ربقيق اؽبمز اؼبنفصلمث البزي بقصر 
 واندرج معو أبو جعفرقصر )ىا( وتوسط )أوالء( وبصلة ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل الثاين )ىؤ(  مث قالوف على

 املف والتسهيل باؽبمز وبتوسط اؼبنفصل الثاين )ىؤ( وتوسط )أوالء( وبالصلةمث قالوف بقصر )ىا( وبإثبات 
 بإثبات املف والتسهيل باؽبمز وبتوسط )ىا( وتوسط )أوالء( وتوسط اؼبنفصل الثاين)ىؤ(  مث قالوف 
   لدنياوتقليل ا بإثبات املف والتسهيل باؽبمز وبتوسط )ىا( وتوسط )أوالء( وتوسط اؼبنفصل الثاين مث الدوري
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 ( وتوسط )أوالء( وصلة ميم اعبمع املف والتسهيل باؽبمز وبتوسط )ىؤمث قالوف بتوسط )ىا( وبإثبات 
 واؼبتصل واندرج معو عاصم ٌننتم( وإثبات املف وتوسط اؼبنفصلاأ)ىبتوسط  ابن عامرمث 

  واندرج معو خلف العاشر( واؼبتصل وأماؿ )الدنيا ٌنمث الكسائي بتوسط )ىاآنتم( وإثبات املف وتوسط اؼبنفصل
 نتم(أ)ىا اؼبنفصلٌن )عليُهم( وبطوؿبضم اؽباء مث خلف بال غنة وقرأ 
 نتم( أ)ىا اؼبنفصلٌن )عليُهم( وبطوؿبضم اؽباء مث خالد بغنة وقرأ 

 )ىؤالء( والفتح يف )الدنيا( اؼبنفصل واؼبتصل  أشبع مدو أنتم( حبذؼ املف وتسهيل اؽبمز يف )ىمث ورش 
 لتقليل يف )الدنيا( مث ورش با

)ىػؤالء( والفػتح يف  اؼبنفصل واؼبتصل أشبع مدو ( حركات اؼبد اؼبشبع ٙألفا ؿبضة مع اؼبد ) ةمث ورش بإبداؿ اؽبمز 
 ورش بالتقليل يف )الدنيا(  ثم)الدنيا( 

 ( وتوسط اؼبتصل )أوالء(ؤوصلة ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل )ىأنتم()ىمث قنبل حبذؼ املف مع ربقيق اؽبمز 
 و)ىؤالء( وتوسط اؼبتصل)ىاآنتم(اؼبنفصلٌن وبقصر مث يعقوب وقرأ )عليُهم( بضم اؽباء  

 (َٓٔٔيْظِلْم نَػْفَسُو ثُمَّ َيْستَػْغِفِر اللََّو َيِجِد اللََّو َغُفورًا رَِحيًما )ُسوًءا َأْو َوَمْن يَػْعَمْل 
 )سوءأ او( قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل 

 يف )ُسوًءا أَْو(مث خالد على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق 
 يف )ُسوًءا أَْو( مث خلف بالسكت)ُسوًءا أَْو( )ومن يعمل( وبالتحقيق يف مث خلف بالتحقيق وبال غنة 

 َوَمْن َيْكِسْب ِإْثًما فَِإنََّما َيْكِسُبُو َعَلى نَػْفِسِو 
 بالنقل يف ) يكسِب اشبا(قالوف مث ورش 
 يف ) يكسِب اشبا( وبال غنة مث خلف بالسكت)ومن يكسب( وبالتحقيق يف ) يكسِب اشبا( ة مث خلف بال غن

 (ٔٔٔوََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما )
 قالوف

 (ٕٔٔثُمَّ يَػْرـِ ِبِو بَرِيًئا فَػَقِد اْحَتَمَل بُػْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا )َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما َوَمْن َيْكِسْب  
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مث خلػف بػالتحقيق بالتحقيق وعلى طػوؿ اؼبتصػل )َخِطيئَػًة أَْو ِإشْبًػا( مث خالد بالنقل )َخِطيَئًة أَْو ِإشْبًا رش قالوف مث و 
يف )َخِطيئَػػًة أَْو بالسػػكت خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل و مث )ومػػن يكسػػب(و)ّبتاناً و( وبػػال غنػػة يف )َخِطيئَػػًة أَْو ِإشْبًػػا( 

 بال غنة ِإشْبًا( 
هُ آِو َعَلْيَك َورَْحَمُتُو َلَهمَّْت طَ َوَلْوََل َفْضُل اللَّ   أَنْػُفَسُهْم  َأْف ُيِضلُّوَؾ َوَما ُيِضلُّوَف ِإْلَّ  مْ ئَِفٌة ِمنػْ

 واؼبتصلقالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 الصلة توسط مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل و 

 وطوؿ الصلة واؼبتصل على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
ُهْم َأْف ( )أف يضلوؾ( مث خلف بال غنة   وبالتحقيق يف )ِمنػْ

 مث خالد بغنة يف )أف يضلوؾ( 
ُهْم َأْف (  مث خلف بالسكت يف )ِمنػْ

 َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيءٍ 
ومث بامبداؿ وامدغاـ )شّي( مث قالوف مث ورش بالتوسط والطوؿ على )شيء( مث ىشاـ وقف حبذؼ اؽبمزة )شي( 

 ووجهاف بالرـو 
 واندرج معو ضبزة 

 َوأَنْػَزَؿ اللَُّو َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تَػْعَلُم 
 قالوف

 (ٖٔٔوََكاَف َفْضُل اللَِّو َعَلْيَك َعِظيًما )
 قالوف

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواىُ   َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصََلٍح بَػْيَن النَّاِس  ِإَلَّ  مْ ََل َخيػْ
مث قػالوف بالصػلة علػى وانػدرج معػو ابػن كثػًن وأبػو جعفػر قالوف بسػكوف مػيم اعبمػع مث قػالوف بالصػلة علػى قصػرىا 

 توسطها 
 مث دوري بتقليل )قبواىم( وأماؿ )الناس( مث السوسي بتقليل )قبواىم( وفتح )الناس( 

 أماؿ )قبواىم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر و  )قبواىم إال( و)من أمر(و... ضبزة بالتحقيقمث
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 مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ وأماؿ )قبواىم( 
مث ورش بفػػػتح )قبػػػواىم( وترقيػػػق الػػػراء )خػػػًن( وتغلػػػيظ الـ )إصػػػالح( وبالنقػػػل  وطػػػوؿ الصػػػلة مث ورش بالتقليػػػل يف 

 )قبواىم(
 (َٗٔٔء َمْرَضاِة اللَِّو َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجًرا َعِظيًما )آَعْل َذِلَك ابِْتغَ َوَمْن يَػفْ 

 اهضب: )ونؤتيو( بالياء يف ٙٓٙالدليل من الشاطبية رقم 
 لمواس: ومع جزمو )يفعل ذلك(  ٕٛٚالشاطبية 

 ضار : ويف الالت مع مرضات مع ذات ّب(ة   والت  ٜٖٚالشاطبية رقم 
 عمرو وضبزة وخلف [ ] يوتيو : السوسي[ ] نؤتيو : ورش وأبو جعفر[ ] نؤتيو : الباقوف[] يؤتيو : دوري أ  

 قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ بالنوف )نؤتيو( مث ابن كثًن بالصلة يف ىاء )نؤتيو(  
ائي مث البصػػري علػػى توسػػط اؼبتصػػل قػػرأ باليػػاء )يؤتيػػو( مث السوسػػي باليػػاء مػػع إبػػداؿ اؽبمػػزة )يوتيػػو( مث دوري الكسػػ

 (  أماؿ )مرضات( وقرأ بالنوف )نؤتيوِ 
مث خػالد علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل قػػرأ باليػػاء )يؤتيػػو( مث أبػػو اغبػػارث أدغػػم )يَػْفَعػػْل َذلِػػَك( مػػع اممالػػة يف )مرضػػات( وقػػرأ 

 بالنوف )نؤتيو(  
 مث خلف بال غنة يف )من يفعل( وطوؿ اؼبتصل قرأ بالياء )يؤتيو(    

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُػَولِّْو َما تَػَولَّى َوُنْصِلِو َجَهنَّمَ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ مِ   ْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُو اْلُهَدى َويَػتَِّبْع َغيػْ
 الحافيا صاعتِب ف: وسكن يؤده مع نولو ونصلو   ونؤتو منها  ٓٙٔالشاطبية برقم 

 و خبلفسانلاف ب: ويف الكل قصر اؽباء  ٖٙٔالشاطبية باب ىاء الكناية 
]نولِو، ونصلِو : باالختالس : قػالوف ويعقػوب وىشػاـ خبلػف عنػو[ ]نولػْو ، ونصػلْو :أبػو عمػرو وشػعبة وضبػزة وأبػو 

 جعفر[ ] نولو آ ، ونصلو ى :بامشباع : الباقوف والوجو الثاين ؽبشاـ[ 
 ( واندرج معو ىشاـ نصلوِ  قالوف بالكسر بال صلة يف )نولوِ 
 ( واندرج معو ابن عامر وعاصمنصلوِ  ر يف )نولوِ مث ابن كثًن بالصلة مع الكس

 مث دوري بالسكوف يف )نولو نصلو( واندرج معو شعبة 
برتقيق راء )غًن( وامبداؿ يف )اؼبومنٌن( والكسر مع الصلة يف )نولو نصلو( مث  و)اؽبدى(مث ورش بالفتح يف )توىل(
  و)اؽبدى(ورش بالتقليل يف )توىل(
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 بالسكوف يف )نولو نصلو( و  توىل( و) مث خالد بإمالة )اؽبدى(
 و)توىل( وأماؿ )اؽبدى( مث الكسائي بالصلة مع الكسر يف )نولو نصلو(

 ( أوجػػو اؼبػػػدٖمػػع ) مث السوسػػي أدغػػم يف )تبػػٌن لػػو( وأبػػػدؿ نبػػزة )اؼبػػومنٌن( وأدغػػم النػػوف بػػػالنوف )اؼبػػومنٌن نولػػو(
 وبالسكوف يف )نولو نصلو(  

 بالسكوف يف )نولو نصلو(  و)توىل(   إمالة )اؽبدى(مث خلف بال غنو يف )ومن يشاقق( وب
 (َ٘ٔٔءْت َمِصيًرا )آَوسَ 

قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق الراء يف )مصًنا( مث ضبػزة علػى طػوؿ اؼبتصػل وتفخػيم 
 الراء يف )مصًنا(

 ُء آِلَك ِلَمْن َيشَ ِإفَّ اللََّو ََل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف ذَ 
( حركػات مػع الػرـو ٙ( أوجػو مث التسػهيل باؼبػد )ٗ( أوجو مث خالد اندرج مع ىشاـ ب)٘قالوف مث ىشاـ وقف )

 ( أوجو مث ورش برتقيق الراء يف )يغفر( معا وطوؿ اؼبتصل  ٘و))أف يشرؾ( و)ؼبن يشاء( مث خلف بال غنة 
 (ًَٙٔٔل بَِعيًدا )َوَمْن ُيْشِرْؾ بِاللَِّو فَػَقْد َضلَّ َضََل 

 ] قّضل : أدغم ورش وأبو عمرو وابن عامر وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] قد ضل : بامظهار : الباقوف[
 قالوف بامظهار )الداؿ بالضاد ( واندرج معو ابن كثًن وعاصم وأبو جعفر ويعقوب

 لكسائي وخلف العاشرمث ورش أدغم )الداؿ بالضاد ( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وخالد وا
 مث خلف بال غنة )ومن يشرؾ( وبامدغاـ )فَػَقْد َضلَّ(

 (ِٚٔٔإنَاثًا َوِإْف َيْدُعوَف ِإَلَّ َشْيطَانًا َمرِيًدا ) ِإْف َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ِإّْل 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد 

 وطوؿ اؼبنفصل )إف يدعوف(و)إف يدعوف(و)إناثاً َو( ف بال غنة مث خل
 َلَعَنُو اللَّوُ 
 قالوف

 (َٛٔٔوقَاَؿ َْلَتَِّخَذفَّ ِمْن ِعَباِدَؾ َنِصيًبا َمْفُروًضا )
َذفَّ(  ( أوجو اؼبدٖمع ) قالوف مث السوسي أدغم الالـ بالالـ )َوقَاَؿ َمَزبَِّ
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 فَػَليُػَغيػُّْرفَّ َخْلَق اللَِّو  مْ فَػَلُيَبتُّْكنَّ َآَذاَف اْْلَنْػَعاـِ َوَْلَُمَرنػَّهُ  مْ َوَْلَُمَرنػَّهُ  مْ هُ َوَْلَُمنػّْيَػنػَّ  مْ َوَْلُِضلَّنػَّهُ 
ف( وبالنقل )امنعاـ( وترقيق راء )فليغًن و)آذاف( قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش على قصر البدؿ )آلمر م( معا 

وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وأبػػو توسػػط مث طػػوؿ البػػدؿ مث قػالوف بالصػػلة بالسػػكت يف  )امنعػػاـ( مث ورش علػػى  ضبػزةمث 
 جعفر

 (َٜٔٔوَمْن يَػتَِّخِذ الشَّْيطَاَف َولِيِّا ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبيًنا )
 خلف وبال غنة )ومن يتخذ( وتفخيم الراء يف )خسر( مثورش برتقيق راء )خسر(  مثقالوف 
 َمنّْيِهْم َويُ  مْ يَِعُدىُ 

 ] يبنيُهم : يعقوب[ ] يبنيِهم : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة مث مث يعقوب بضم اؽباء )ويبنيُهم(  قالوف بسكوف ميم اعبمع

 (َٕٓٔوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإَلَّ ُغُرورًا )
 قالوف

َها َمِحيًصا ) َجَهنَُّم َوََل َيِجُدوفَ  مْ ُأولَِئَك َمْأَواىُ    (َٕٔٔعنػْ
 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  مثقالوف على توسط اؼبتصل 

 أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ماواىم( وبالصلة  مثمث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ماواىم( 
 مث الكسائي أماؿ )مأواىم( واندرج معو خلف العاشر 

يف )مػأواىم( وربقيػق اؽبمػزة مث ورش علػى طػوؿ اؼبتصػل وبالتقليػل يف )مػأواىم( مث ورش على طوؿ اؼبتصػل بػالفتح 
 وربقيق اؽبمزة مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل أماؿ )مأواىم(

 أََبًدا  آَجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ  مْ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلهُ 
 لوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث خالد على طوؿ اؼبتصل وبالتحقيق قا

 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وبالنقل يف )ام ار( مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف )ام ار( 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على توسط 
 ( أوجو اؼبدٖمع ) مث السوسي أدغم التاء بالسٌن )الصَّاغِبَاِت َسُنْدِخُلُهْم(
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 وطوؿ اؼبنفصلوبالنقل يف )اال ار(  مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(
 َوْعَد اللَِّو َحقِّا

 قالوف
 (َٕٕٔوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن اللَِّو ِقيًَل )

 اعشكن قبل دالو    كأصدؽ زايا وإمشاـ صاد سا  ٖٓٙالشاطبية رقم 
 ]من أصدؽ : باممشاـ : ضبزة والكسائي وخلف العاشر ورويس [ ] من أصدؽ : بالصاد اػبالصة : الباقوف[

قالوف بالصاد اػبالصة مث ضبزة  بالتحقيق واممشػاـ بالصػاد وانػدرج معػو خػالد والكسػائي مث ورش بالنقػل وبالصػاد 
 كت )ومن أصدؽ( واممشاـ  اػبالصة )ومن أصدؽ( مث خلف بالس

 َأَماِنيّْ َأْىِل اْلِكَتابِ  َوَْل  مْ لَْيَس بَِأَمانِيّْكُ 
 ]بأَمانِْيُكم والأماينْ: أبو جعفر [ ] أمانِيٌّْكم وال أماينّْ : الباقوف[

 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصلواندرج معو ابن كثًن بالصلة على قصر اؼبنفصل  مث قالوف
 مث أبو جعفر قرأ بسكوف الياء ّبما )بأَمانِْيُكم والأماينْ( وبالصلة 

 (َٖٕٔمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِو َوََل َيِجْد َلُو ِمْن ُدوِف اللَِّو َولِيِّا َوََل َنِصيًرا )
وسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق الراء )نصًنا( مث خالد بتفخيم الراء مث خلف بال غنة قالوف على ت
 وطوؿ اؼبتصل

 (َٕٗٔوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَف اْلَجنََّة َوََل يُْظَلُموَف نَِقيًرا )ذََكٍر َأْو أُنْػَثى َوَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن 
 الحِبى ص حق: وضم )يد     خلوف( وفتح الضم ٙٓٙالشاطبية رقم الدليل من 

 الحفوا ويف فاطر صـ دويف مرًن والطوؿ اموؿ عنهم    ويف الثاين                    
 ] يُْدَخلوف : ابن كثًن وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح[ ] يَْدُخلوف : الباقوف[ 

 وقرأ بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف ( اؽباء  قرأ )وْىو( بسكوفقالوف على توسط اؼبتصل 
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مث ابػن كثػًن علػى  وأبػدؿ نبػزة )مػومن( واوا مث أبو جعفر على توسط اؼبتصل قرأ )وْىو( وقرأ بضم الياء )يُػْدَخُلوَف(
 توسط اؼبتصل قرأ بالضم )وُىو( وقرأ بضم الياء )يُْدَخُلوَف( واندرج معو وشعبة وروح 

تصػل قػرأ بالضػػم )وُىػو( وقػرأ بفػػتح اليػاء وضػم اػبػػاء )يَػْدُخُلوَف ( وانػدرج معػػو ابػن ذكػػواف مث ىشػاـ علػى توسػػط اؼب
 وحفص 

 مث دوري على توسط اؼبتصل قرأ )وْىو( بسكوف اؽباء وقلل )أنثى( وقرأ بضم الياء )يُْدَخُلوَف( 
ى( و قرأ بضم الياء )يُْدَخُلوَف( وأبدؿ وقلل )أنث ( أوجو اؼبدٖمع ) مث السوسي أدغم النوف بالنوف )يُْظَلُموَف نَِقًنًا(

 اؽبمزة يف )مومن(  
 مث خالد قرأ بالضم )وُىو( وقرأ بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف ( على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )أنثى( 

 قرأ )وْىو( بسكوف اؽباء وقرأ بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف (مث الكسائي أماؿ )أنثى( 
 وأماؿ )أنثى( وقرأ بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف ( ى توسط اؼبتصل قرأ بالضم )وُىو( مث خلف العاشر عل

وبالنقل يف مث ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ بالضم )وُىو( وقرأ بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف ( وعلى فتح )أنثى( 
 مث ورش على التقليل  الـ )يظلموف( وغلظ )ذََكٍر أَْو أُنْػَثى( وأبدؿ نبزة )مومن( وترقيق راء )نقًنا(

قرأ يف )ذََكٍر أَْو أُنْػَثى( و مث خلف قرأ بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف ( وبال غنة وأماؿ )أنثى( مث خلف بالسكت 
  بفتح الياء وضم اػباء )يَْدُخُلوَف (

 َواتػََّبَع ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو ِللَِّو َوُىَو ُمْحِسنٌ 
 ح وصبَّالالثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية يف البقرة 

 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخًنا     براءةحرفا  امنعاـومع آخر                
 ُمنَػزَّال  لعنكبوتاطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرًنويف                
 ويرِوي يف امتحانو اموَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  الن(مويف               
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو                                   

 قالوف قرأ )وْىو( بسكوف اؽباء  واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 
 ومعو ابن عامر وعاصم وابن ذكواف وخالد وخلف العاشر )وُىو( قرأ بالضم مث ابن كثًن 
 قرأ )إبراىاـ( قرأ بالضم )وُىو( و مث ىشاـ 
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وضػػم ىػػاء )وُىػػو( مث )مػػَن احسػػن(و)فبَن اسػػلم( بػػال غنػػة بػػالتحقيق مث ورش بالنقػػل قػػرأ بالضػػم )وُىػػو( و مث خلػػف 
 تبع( )ؿبسٌن وا وبال غنة)مْن احسن(و)فبْن أسلم( خلف بالسكت باؼبفصوؿ 

 (َٕ٘ٔواتََّخَذ اللَُّو ِإبْػَراِىيَم َخِليًَل )
 الدليل فيما قبلو -

 قالوف مث ىشاـ قرأ )إبراىاـ(
 َوِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرضِ 

 بالسكت يف )امرض( ضبزةمث  واندرج معو ضبزة بوجو النقل قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض(
 (ٕٙٔلّْ َشْيٍء ُمِحيطًا )وََكاَف اللَُّو ِبكُ 

 بالسكت يف )شيء( ضبزةقالوف مث ورش على توسط اللٌن )شيء( مث الطوؿ )شيء( مث 
 ءِ آَوَيْستَػْفُتوَنَك ِفي النّْسَ 

( أوجػػو القيػػاس مث ضبػػزة انػػدرج مػػع ىشػػاـ ٘قػػالوف علػػى توسػػط اؼبتصػػل مث ورش علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل مث ىشػػاـ ب)
 ( حركات والرـوٙ( أوجو ويبقى التسهيل مع اؼبد )ٗب)

لَػػى َعلَػػْيكُ  مْ قُػػِل اللَّػػُو يُػْفتِػػيكُ  تِػػي ََل تُػْؤتُػػونَػُهنَّ َمػػا ُكتِػػَب َلُهػػنَّ آِفػػي اْلِكتَػػاِب ِفػػي يَػتَػػاَمى النَّْسػػ مْ ِفػػيِهنَّ َوَمػػا يُػتػْ ِء الَلَّ
 َيَتاَمى بِاْلِقْسطِ َوتَػْرَغُبوَف َأْف تَػْنِكُحوُىنَّ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلِوْلَداِف َوَأْف تَػُقوُموا ِللْ 

 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )توتو ن(  ثمقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 ورش بتقليػػػػػل )يتلػػػػػى( ثػػػػػم و)لليتػػػػػامى(  مث ورش علػػػػػى طػػػػػوؿ اؼبتصػػػػػل وأبػػػػػدؿ اؽبمػػػػػزة واوا )توتػػػػػو ن(وفتح )يتلػػػػػى(

 و)لليتامى(
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )يتلى( و)لليتامى(

 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )فيُهن( سائي على توسط اؼبتصل وأماؿ )يتلى( و)لليتامى(مث الك
 مث أبو جعفر بالصلة على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )توتو ن(  واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة 

 (َٕٚٔوَما تَػْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر فَِإفَّ اللََّو َكاَف ِبِو َعِليًما )
 مث أبو جعفر بامخفاء )من خًن( قالوف

نَػُهَما ُصْلًحا آَوِإِف اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بَػْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفََل ُجَناَح َعَلْيِهمَ   َأْف ُيْصِلَحا بَػيػْ
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 بتا تالثا: و)يّصاغبا( فاضمم وسكن ـبففا       مع القصر واكسر المو  ٛٓٙالشاطبية رقم 
 وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] َيصَّاغبا : الباقوف[ ]ُيْصِلحا : عاصم

عاصػم  ثػمقالوف على التوسط باؼبنفصػل  ثم)َيصَّاغبا ( وقرأ بتشديد الصاد بعدىا ألف قالوف على قصر اؼبنفصل 
 قرأ )ُيْصِلَحا( واندرج معو الكسائي 

ُهَما( بضم اؽباء وقصر اؼبنفصل   مث يعقوب قرأ )َعَليػْ
مث ورش وجػػو عػػدـ التغلػػيظ الػػالـ وبالنقػػل )نشػػوزاً اِو اعراضػػا( )َيصَّػػاغبا ( اغبا ( مػػع تغلػػيظ الػػالـ مث ورش قػػرأ )َيصَّػػ

 وبالنقل )نشوزاً اِو اعراضا()َيصَّاغبا ( 
وأمػػاؿ )ُنُشػػوزًا أَْو ِإْعرَاًضػػا( وبػػال غنػػة يف )َأْف ُيْصػػِلَحا( مث خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل والتحقيػػق بالسػػاكن اؼبفصػػوؿ 

 وأماؿ )خافت( د بغنة )خافت( مث خال
 )ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا( وبال غنة يف )َأْف ُيْصِلَحا( وأماؿ )خافت( مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ 

 على قصر اؼبنفصل . وقرأ )َيصَّاغبا ( أبو جعفر بامخفاء التنوين عند اػباء )اْمَرأٌَة َخاَفْت( ثم
ٌر   َوالصُّْلُح َخيػْ

 قالوف 
 ِت اْْلَنْػُفُس الشُّحَّ َوُأْحِضرَ 

 وترقيق الراء يف َ)ُأْحِضَرِت(يف )امنفس( مث ورش بالنقل )امنفس( قالوف مث خلف بالسكت 
 (َٕٛٔوِإْف ُتْحِسُنوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ اللََّو َكاَف ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيًرا )

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )َخِبًنًا(
 َوَلْو َحَرْصُتْم  آءِ تَػْعِدُلوا بَػْيَن النّْسَ  َأفْ  آَوَلْن َتْسَتِطيُعو 

واؼبتصػل  ورش علػى طػوؿ اؼبنفصػل ثػم اؼبنفصػل توسػطعلػى  قػالوف ثػم وتوسط اؼبتصل  قالوف على قصر اؼبنفصل
 واندرج معو ضبزة

 َفََل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَػَتَذُروَىا َكاْلُمَعلََّقِة 
 ؿ وقفا )َكاْلُمَعلََّقِة( الوجو الثاين لوالكسائي أما ثمقالوف واندرج اعبميع 

 (َٜٕٔوِإْف ُتْصِلُحوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًما )
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 قالوف 
 َوِإْف يَػتَػَفرَّقَا يُػْغِن اللَُّو ُكَلِّ ِمْن َسَعِتوِ 

 يف )وإف يتفرقا( قالوف مث خلف بال غنة
 (ٖٓٔوََكاَف اللَُّو َواِسًعا َحِكيًما )

 قالوف 
 َوِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض 

 قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث خلف بالسكت يف )امرض( 
َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلكُ   َأِف اتػَُّقوا اللََّو  ُكمْ َوِإيَّا  مْ َوَلَقْد َوصَّيػْ
 ( أف  ر البدؿ وطوؿ الصلة يف )وإياكمقالوف بسكوف ميم اعبمع مث  ورش على قص

قالوف  بتوسط  ثمواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بقصر الصلة  ثممث خلف بالسكت على )َوِإيَّاُكْم َأِف( 
 وطوؿ الصلةورش على الطوؿ يف البدؿ ب)أُوُتوا(  ثمالبدؿ )أوتوا( وطوؿ الصلة توسط ورش على  ثمالصلة 

 ِإفَّ ِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرضِ َوِإْف َتْكُفُروا فَ 
 قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث خلف بالسكت يف )امرض(  

 (ٖٔٔوََكاَف اللَُّو َغِنيِّا َحِميًدا )
 قالوف

 َوِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض 
 ت يف )امرض(  قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث خلف بالسك

 ( ٕٖٔوََكَفى بِاللَِّو وَِكيًَل )
 قالوف مث ورش بالتقليل يف )كفى( مث خلف باممالة يف )كفى( ومعو الكسائي وخلف العاشر

 أَيػَُّها النَّاُس َويَْأِت بَِآَخرِيَن  مْ ِإْف َيَشْأ يُْذِىْبكُ 
أبػػدؿ  السوسػػي ثػػمؿ اؽبمػػزة يػػاء مفتوحػػة خػػالد وقػػف بالوجػػو الثػػاين )بيػػاخرين( أبػػد ثػػمقػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع 

 ( اؽبمزة )يات
 قالوف على توسط الصلة  ثم واندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة على قصرىا
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 ( البدؿ يف )ِبَآَخرِيَن ( ٖمع )وأبدؿ اؽبمزة )يات( مث ورش على طوؿ الصلة 
َهػػا( ووقػػف بػػالتحقيق أوال علػػى )بػػآخرين( مث باليػػاء مث خلػػف بػػال غنػػة يف )ِإْف َيَشػػْأ(وبالتحقيق علػػى )يُػػْذِىْبُكْم أَيػُّ 

)بياخرين( مث خلف بالسكت )يُْذِىْبُكْم أَيػَُّها( ووقف بػالتحقيق أوال علػى )بػآخرين( مث باليػاء )بيػاخرين( وصػوب 
الػػػبعض الوقػػػف بامبػػػداؿ فقػػػط مف لػػػيس لػػػو مػػػن طريػػػق أ  الفػػػتح إال السػػػكت علػػػى اؼبفصػػػوؿ وعليػػػو امبػػػداؿ يف 

 مث أبو جعفر أبدؿ اؽبمزة يف )يشا( و)يات( )بياخرين(
 (ٖٖٔوََكاَف اللَُّو َعَلى َذِلَك َقِديًرا )

 السوسي أدغم الكاؼ بالقاؼ )َذِلَك َقِديرًا(  ثمورش برتقيق الراء )قديرا(  ثمقالوف 
نْػَيا َو اْْلَِخَرِة  نْػَيا َفِعْنَد اللَِّو ثَػَواُب الدُّ  َمْن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب الدُّ

مث طولػػو )اآْلَِخػػَرِة( مث ورش بالتقليػػل وعليػػو وترقيػػق راءه وعليػػو قصػػر البػػدؿ  (( أوجػػو فػػتح )الػػدنياٗالوف مث ورش )قػػ
 توسط البدؿ مث طولو 

مث دوري قلل الدنيا والتحقيق يف )اآْلَِخَرِة( مث ضبزة أماؿ )الدنيا( معػا ووقػف علػى )اآْلَِخػَرِة( بالنقػل مث السػكت مث 
نيا( و)امخرة( وقفػا مث خلػف العاشػر أمػاؿ )الػدنيا( والتحقيػق يف )اآلِخػرة( مث السوسػي أدغػم الكسائي أماؿ )الد

 وقلل )الدنيا( معا( أوجو اؼبد ٖمع )الداؿ بالثاء )يُرِيُد ثَػَواَب( 
 (ٖٗٔوََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا )

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )َبِصًنًا(
 َأِو اْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْػَربِينَ  مْ أَنْػُفِسكُ  ~َء ِللَِّو َوَلْو َعَلىآوا ُكونُوا قَػوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمنُ  آيَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة على التوسط  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 وطوؿ الصلة وطوؿ اؼبتصل والنقل يف )امقربٌن(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

ضبػزة بالسػكت علػى )امقػربٌن( مث خلػف  ثػم بدوف صلة  مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ووقف بالنقل يف )امقربٌن(
  والسكتبالسكت على )أَنْػُفِسُكْم أَِو( ووقف على )امقربٌن( بالنقل 

 وطوؿ الصلة وطوؿ اؼبتصل والنقل يف )امقربٌن(وا( مث ورش على طوؿ البدؿ مث ورش على توسط البدؿ )آمن
 ِإْف َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا فَاللَُّو َأْوَلى ِبِهَما

  واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  خالد أماؿ )أَْوىَل( ثمقالوف 



 

 
116 

 ورش بالتقليل  ثمًنا ورش بالنقل يف )َغِنيِّا أَْو ( وفتح )أَْوىَل( وترقيق الراء فق ثم
 .  مث خلف بال غنة يف )ِإْف َيُكْن (وأماؿ ) أَْوىَل( والتحقيق يف )َغِنيِّا أَْو ( مث خلف بالسكت يف )َغِنيِّا أَْو (

 وال غنة م  جعفر يف )يكْن غنيا( م ا من اؼبستثنيات(
 َأْف تَػْعِدُلوا  ~َفََل تَػتَِّبُعوا اْلَهَوى

 قالوف على توسط اؼبنفصل   ثم قالوف على قصر اؼبنفصل
 ورش بالتقليل يف )اؽْبََوى ( ثموفتح )اؽْبََوى ( على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

الكسػػائي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل أمػػاؿ )اؽْبَػػَوى (ومعػػو خلػػف  ثػػم علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث ضبػػزة باممالػػة يف )اؽْبَػػَوى (
 العاشر 

 (َٖ٘ٔكاَف ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيًرا )  َأْو تُػْعِرُضوا فَِإفَّ اللَّوَ  آَوِإْف تَػْلُوو 
 هالؾبيو فست ل: و)تلووا( حبذؼ الواو اموىل والمو   فضم سكونا  ٜٓٙالشاطبية رقم 

 ] تُلْوا : ابن عامر وضبزة[ ] تَػْلووا : الباقوف[
 قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف الالـ )تلووا( 

    عمرو عاصم والكسائي وخلف العاشرواندرج معو دوري أ مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء )خبًنا(  ثم

ُلوا( على توسط اؼبنفصل  ََ ُلوا( ثممث ابن عامر قرأ )َت ََ  ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )َت
 أَنْػَزَؿ ِمْن قَػْبلُ  ~َلى َرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذيَآِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَػزََّؿ عَ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ 

 بعد نُػزّْال عاصمو)أنزؿ( عنهم    حصنو: و)نُػزّْؿ( فتح الضم والكسر  ٓٔٙالشاطبية رقم 
 ] نُػزّْؿ ، أُْنزِؿ : ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر[ ] نَػزَّؿ ، َوأَنْػَزؿ : الباقوف[

 وف واؽبمزة والزاي )نَػَزؿ(و)أَنَزؿ( قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الن
 واندرج معو أبو عمرومث ابن كثًن قرأ بضم النوف)نُػزّْؿ( ووضم اؽبمزة وكسر الزاي )أُنْػزّْؿ( 

وانػدرج معػو عاصػم والكسػائي وخلػف  مث قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح النوف واؽبمزة والزاي )نَػَزؿ(و)أَنػَزؿ(
 العاشر

 صل قرأ )نُػزّْؿ( و)أُنْػزّْؿ( ومعو ابن عامر مث دوري على توسط اؼبنف
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 و)آِمنػػػوا(نوا(( البػػػدؿ يف )آمَ ٖمث ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل قػػػرأ بفػػػتح النػػػوف واؽبمػػػزة والػػػزاي )نَػَزؿ(و)أَنػػػَزؿ(  مػػػع )
 واندرج معو ضبزة على وجو قصر البدؿ 

 (ٖٙٔـِ اْْلَِخِر فَػَقْد َضلَّ َضََلًَل بَِعيًدا )ِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػوْ َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّو َوَمَل 
ن عػػامر وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر [ ] فقػػد ضػػل : بامظهػػار : ل : بامدغػػاـ : ورش وأبػػو عمػػرو وابػػفقضَّػػ

 الباقوف[
قػػػالوف بامظهػػػار )فقػػػد ضػػػل( وتوسػػػط اؼبتصػػػل مث أبػػػو عمػػػرو أدغػػػم الػػػداؿ بالضػػػاد )فَػَقػػػْد َضػػػلَّ( ومعػػػو ابػػػن عػػػامر 

 ئي وخلف العاشر والكسا
 مع النقل ( البدؿ يف )اآْلَِخِر( ٖمث ورش أدغم )فَػَقْد َضلَّ( مع طوؿ اؼبتصل و)

مث خلف بال غنة  )من يكفػر(  يف )اآلخر( التحقيقب خالد مث خالد بالسكت يف )اآْلَِخِر( وأدغم )فَػَقْد َضلَّ( مث
 وبالسكت يف )اآْلَِخِر( وأدغم )فَػَقْد َضلَّ(

 َسػِبيًَل  مْ َوََل لِيَػْهػِديَػهُ  مْ َآَمُنوا ثُػمَّ َكَفػُروا ثُػمَّ َآَمنُػوا ثُػمَّ َكَفػُروا ثُػمَّ اْزَداُدوا ُكْفػًرا لَػْم َيُكػِن اللَّػُو لِيَػْغِفػَر َلُهػ ِإفَّ الَِّذينَ 
(ٖٔٚ ) 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ر البدؿ )آمنوا(على قصمث ورش برتقيق راء )ليغفر( 

 طوؿ البدؿ  ورش على ومثالبدؿ )آمنوا( ورش على توسط  ثممث السوسي أدغم الراء بالالـ )لِيَػْغِفَر ؽَبُْم ( 
 (َٖٛٔعَذابًا أَلِيًما ) مْ َبشِّْر اْلُمَناِفِقيَن بَِأفَّ َلهُ 

قػػالوف  ثػػم )َعػػَذابًا أَلِيًمػػا ( خلػػف بالسػػكت يف ثػػمورش بالنقػػل يف )َعػػَذابًا أَلِيًمػػا (  ثػػمقػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر بالصلة 

 َء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنينَ آالَِّذيَن يَػتَِّخُذوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولِيَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل مث أبو جعفر على توسط اؼبتصل و قرأ )اؼبومنٌن( 

ورش قلػػػل )الكػػػافرين( وطػػػوؿ اؼبتصػػػل وقػػػرأ  ثػػػم )اؼبػػػومنٌن( مث ضبػػػزة علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل ووقػػػف بإبػػػداؿ اؽبمػػػزة يف
 )اؼبومنٌن( 

السوسػػػي أمػػػاؿ  ثػػػم ورويػػػس أمػػػاؿ )الكػػػافرين( ومعػػػو دوري الكسػػػائيعلػػػى توسػػػط اؼبتصػػػل و مث دوري أ  عمػػػرو  
 )الكافرين( وقرأ )اؼبومنٌن(
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 (ٜٖٔأَيَػْبتَػُغوَف ِعْنَدُىُم اْلِعزََّة فَِإفَّ اْلِعزََّة ِللَِّو َجِميًعا )
 قالوف

َحتَّػػى  مْ َآيَػػاِت اللَّػػِو ُيْكَفػػُر ِبَهػػا َوُيْسػػتَػْهَزأُ ِبَهػػا فَػػََل تَػْقُعػػُدوا َمَعُهػػ مْ ِفػػي اْلِكتَػػاِب َأْف ِإَذا َسػػِمْعتُ  مْ َوقَػػْد نَػػػزََّؿ َعلَػػْيكُ 
 َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِهِ 

 بعد نُػزّْال معاصو)أنزؿ( عنهم /  حصنو: و)نُػزّْؿ( فتح الضم والكسر  ٓٔٙالشاطبية رقم 
 ] وقد نَػزَّؿ : عاصم ويعقوب[ ] وقد نُػزّْؿ : الباقوف[
 قالوف قرأ )نُػزّْؿ( بضم النوف وكسر الزاي اؼبشددة 

خلف بالسكت يف )َأْف  ثم و)ظبعتْم آيات( وطوؿ الصلة ( البدؿ يف )َآيَاِت(ٖمث ورش مع النقل يف )َأْف ِإَذا( و)
 و)ظبعتْم آيات(ِإَذا( 

أبػو جعفػر بالصػلة وامخفػاء يف التنػوين مػع الغػٌن يف  ثػم وانػدرج معػو ابػن كثػًن ة علػى قصػر الصػلةمث قالوف بالصل
 )َحِديٍن َغًْنِِه( 

 )وظبعتم آيات(قالوف على توسط الصلة  ثم
 مث عاصم قرأ )َوَقْد نَػزََّؿ( بفتح النوف والزاي مفتوحة مشددة واندرج معو يعقوب 

 الفا ولو تسهيل اؽبمزة بالرـوهزأ( بإبداؽبا توقف ضبزة على )يس -
 ِإًذا ِمثْػُلُهمْ  مْ ِإنَّكُ 

قػالوف بالصػلة علػى  ثػمواندرج معػو ابػن كثػًن وأبػو جعفػر  قالوف بالصلة على قصرىا ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 خلف بالسكت ثمورش على طوؿ الصلة  ثمتوسطها 

 (َٓٗٔهنََّم َجِميًعا )ِإفَّ اللََّو َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي جَ 
  ورويس أبو عمرو أماؿ )الكافرين( ومعو دوري الكسائي ثمورش بتقليل )الكافرين (  ثمقالوف 

لَػْم أَ  آَوِإْف َكاَف ِلْلَكاِفرِيَن َنِصيٌب قَاُلو  مْ أََلْم َنُكْن َمَعكُ  آفَػْتٌح ِمَن اللَِّو قَاُلو  مْ فَِإْف َكاَف َلكُ  مْ الَِّذيَن يَػتَػَربَُّصوَف ِبكُ 
 ِمِنينَ ؤْ ِمَن اْلمُ  مْ َونَْمنَػْعكُ  مْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل مث دوري أمػاؿ )للكػافرين( بسػكوف مػيم اعبمػع علػى قصػر اؼبنفصػل
 واندرج معو رويس
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أ بإبػػداؿ اؽبمػػزة مػػن )اؼبػػومنٌن( وقػػر  أوجػػو اؼبػػد ٖمػػع اممالػػة و مث السوسػػي أدغػػم النػػوف بػػالنوف )لِْلَكػػاِفرِيَن َنِصػػيٌب (
 بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل

  واندرج معو دوري الكسائي  مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث دوري على التوسط أماؿ )للكافرين(
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة من )اؼبومنٌن( وقلل )للكافرين(مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 وقرأ وقفا بإبداؿ اؽبمزة من )اؼبومنٌن(نفصل مث ضبزة فتح )للكافرين( وعلى طوؿ اؼب
  واندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة

 أبو جعفر بالصلة وقرأ )من اؼبومنٌن( مث قالوف على التوسط يف الصلة  مث
َنكُ   يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  مْ فَاللَُّو َيْحُكُم بَػيػْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث الكسائي أماؿ وقفا )القيامة( 

َنُكْم(السوسي أدغم اؼبيم بالباء  )وَبُْكُم  ثم واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بالصلة مث  بَػيػْ
 (َٔٗٔوَلْن َيْجَعَل اللَُّو ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًَل )

 )اؼبومنٌن( قالوف مث أبو جعفر قرأ )اؼبومنٌن( مث ورش بالتقليل يف )للكافرين( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف 
مث السوسػػي أمػػاؿ )للكػػافرين ( وقػػرأ )اؼبػػومنٌن( مث  وانػػدرج معػػو دوري الكسػػائي ورويػػس مث دوري أمػػاؿ )للكػػافرين(

 خلف بال غنة يف )ولن هبعل( وفتح )للكافرين(
ُءوَف النَّػاَس َوََل يَػْذُكُروَف آُكَسػاَلى يُػػرَ   ِإَلى الصَََّلِة قَاُموا آَوِإَذا قَاُمو  مْ ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَف اللََّو َوُىَو َخاِدُعهُ 

 (ٕٗٔاللََّو ِإَلَّ َقِليًَل )
 واندرج معو أبو عمرو وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو( قالوف على قصر اؼبنفصل 

  واندرج معو دوري أ  عمرو مث قالوف على توسط اؼبنفصل
  وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو(  الكسائي أماؿ )كساىل( ثم
 بالصلة على قصرىا وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو جعفر قالوف  ثم
 قالوف على توسطها وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو( مث

 :( أوجو ٗولورش )و)يرآءوف ( بدؿ مث ورش على طوؿ اؼبنفصل ضم اؽباء يف )وُىو( وتغليظ الالـ يف )الصالة( 
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 لطوؿ فيو بفتح )كساىل( وعليو القصر يف البدؿ )يُػرَاُءوَف (مث ا
 مث التقليل يف )كساىل( وعليو التوسط يف البدؿ مث الطوؿ فيو 

  (ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )كساىل( بضم اؽباء يف )وُىو مث
 قرأ بضم اؽباء )وُىو( وعلى توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم ابن عامر   مث
 ىل( خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وضم اؽباء يف )وُىو( وأماؿ )كسا ثم
 يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء يف )وُىو( مث
 ابن كثًن يعطف بضم اؽباء يف )وُىو( وعلى قصراؼبنفصل وبالصلة  ثم

 ِء ِإَلى َىُؤَْل  ِء َوَْل ِإَلى َىُؤَْل  ُمَذْبَذبِيَن بَػْيَن َذِلَك َْل 
  اؼبنفصل  توسطعلى قصر اؼبنفصل مث قالوف على  قالوف

( أوجو امبداؿ للهمزة على القصر مث التوسط مث الطوؿ مث التسػهيل علػى ٘الثانية ب)مث ىشاـ وقف على اؽبمزة 
 وال شيء لو يف اؽبمزة اموىلالتوسط والقصر مع الرـو 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل 
 رـو ( أوجو كبو ىشاـ إال أف غبمزة  اؼبد على التسهيل وال٘مث ضبزة على ربقيق اؽبمزة اموىل ويف الثانية )
مث ضبزة  ومنع تسهيل الثانية بالرـو مع القصر ( أوجو يف اؽبمزة الثانية ٗمث ضبزة يف اموىل التسهيل مع اؼبد وعليو )

  ومنع تسهيل الثانية بالرـو مع اؼبد( أوجو يف الثانية ٗالتسهيل يف اموىل مع القصر و)
 (َٖٗٔوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو فَػَلْن َتِجَد َلُو َسِبيًَل )

 خلف بال غنة يف )َوَمْن ُيْضِلِل( ثمقالوف 
 َء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنينَ آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولِيَ  آيَ 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنٌن(أبو جعفر  ثمقالوف لقصر اؼبنفصل 
 سوسي أماؿ )الكافرين( و قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )اؼبومنٌن( ال ثم واندرج معو رويس مث دوري أماؿ )الكافرين(

 واندرج معو دوري الكسائي )الكافرين( أماؿ و دوري على توسط اؼبنفصل  ثم مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنٌن( ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل قلل )الكافرين( وقصر البدؿ )آمنوا( ثم
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل فتح )الكافرين( ووقف بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنٌن( ثم 
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 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنٌن( مث ورش على توسط البدؿ مث طوؿ البدؿ
 (ُٗٗٔسْلطَانًا ُمِبيًنا ) مْ أَتُرِيُدوَف َأْف َتْجَعُلوا ِللَِّو َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بالصلةقالوف بسكوف ميم اعبمع مث

 (َ٘ٗٔنِصيًرا ) مْ ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِؾ اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلهُ 
 ربمال      بامسكاف كوؼ: يف )الدْرؾ(   ٕٔٙ -ٔٔٙالشاطبية بيت رقم 

 يف الدََّرؾ : الباقوف[ ] يف الدْرؾ : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف قرأ بفتح الراء يف )الدََّرِؾ( وسكوف ميم اعبمع 

 امسفل( والتقليل يف )النار( وترقيق راء )نصًنا( )مث أبو عمرو أماؿ )النار( مث ورش بالنقل يف 
 درج معو خالد وأبو اغبارث وخلف العاشر مث عاصم قرأ بسكوف الراء يف )الدَّْرِؾ( وان

 مث دوري الكسائي قرأ بسكوف الراء يف )الدَّْرِؾ( وأماؿ )النار( 
 مث ضبزة بالسكت يف الساكن اؼبوصوؿ يف )امسفل( وقرأ بسكوف الراء يف )الدَّْرِؾ(

 ِللَِّو فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنينَ  مْ هُ ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّو َوَأْخَلُصوا ِدينػَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث السوسي على توسط اؼبتصل وأبدؿ اؽبمزة يف )اؼبومنٌن( 

 على طوؿ اؼبتصل ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف )اؼبومنٌن(  ضبزةمث 
مث ورش بتغلػيظ بإبػداؿ اؽبمػزة واوا )اؼبػومنٌن(  مث أبو جعفػر واندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة وتوسط اؼبتصل
 الـ )وأصلحوا( وطوؿ اؼبتصل

 (َٙٗٔوَسْوَؼ يُػْؤِت اللَُّو اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما )
 قالوف مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )يوت(و)اؼبومنٌن( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 

 َوَآَمْنُتْم  مْ ْرتُ ِإْف َشكَ  مْ َما يَػْفَعُل اللَُّو ِبَعَذاِبكُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ضبزة بالتسهيل يف )آمنتم( ووجو التحقيق اندرج مع قالوف 

( أوجػػػو البػػػدؿ ٖعلػػػى توسػػػطها مث ورش علػػػى طػػػوؿ الصػػػلة و)و مث قػػػالوف بالصػػػلة علػػػى قصػػػرىا مث قػػػالوف بالصػػػلة 
منػػػػتم( التحقيػػػػق والتسػػػػهيل )وآمنػػػػتم( مث خلػػػػف بالسػػػػكت علػػػػى السػػػػاكن اؼبفصػػػػوؿ )بعػػػػذابكم إف( ووجهػػػػاف )آل

 قوى واهلل أعلم(ولو التسهيل فقط وقفا )ودليلهم  )والبعض قاؿ التسهيل فقط مف السكت باؼبفصوؿ م  الفتح
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 (ٚٗٔوََكاَف اللَُّو َشاِكًرا َعِليًما )
 قالوف مث ورش برتقيق الراء )شاكرا(

 َلَّ َمْن ظُِلَم ََل ُيِحبُّ اللَُّو اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِؿ إِ 
 قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل

 (ٛٗٔوََكاَف اللَُّو َسِميًعا َعِليًما )
 قالوف

ًرا َأْو ُتْخُفوُه َأْو تَػْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِإفَّ اللََّو َكاَف َعُفوِّا َقِديًرا )  (ِٜٗٔإْف تُػْبُدوا َخيػْ
 تصل ضبزة على طوؿ اؼب ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 مث ابن كثًن على توسط اؼبتصل وبصلة اؽباء )زُبُْفوُه(  
رًا( ثم  وبالنقل يف )خًنأ او( على طوؿ اؼبتصل و)قديرا(ورش برتقيق الراء يف )َخيػْ

 مث خلف بالسكت على )خًنا أو( وتفخيم الراء وطوؿ اؼبتصل
ِمُن بِػػبَػْعٍض َوَنْكُفػػُر بِػػبَػْعٍض ؤْ يُػَفرّْقُػػوا بَػػػْيَن اللَّػػِو َوُرُسػػِلِو َويَػُقولُػػوَف نُػػػ ِإفَّ الَّػػِذيَن َيْكُفػػُروَف بِاللَّػػِو َوُرُسػػِلِو َويُرِيػػُدوَف َأفْ 

 (َٓ٘ٔويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػْيَن َذِلَك َسِبيًَل )
 قالوف مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )نُوِمُن( واندرج معو أبو جعفر 

   ( أوجو اؼبدٖمع ) نُوِمُن( قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )نُوِمُن( مث السوسي أدغم النوف بالنوف )َويَػُقوُلوفَ 
 مث خلف بال غنة يف )َأْف يُػَفرُّْقوا( و)بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر( و)بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف(و) َأْف يَػتَِّخُذوا(

 ُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف َحقِّا 
 الراء يف )اْلَكاِفُروَف ( ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وتفخيم الراء يف )اْلَكاِفُروَف (
 (َٔ٘ٔوَأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا )

 قالوف مث ورش بالتقليل )للكافرين( مث دوري باممالة )للكافرين( واندرج معو دوري الكسائي ورويس
هُ  َوالَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَّوِ   ُأُجوَرُىمْ  مْ ُأولَِئَك َسْوَؼ يُػْؤتِيهِ  مْ َوُرُسِلِو َوَلْم يُػَفرُّْقوا بَػْيَن َأَحٍد ِمنػْ

 سيوتيهم    ضبزةزيز و ع: ويا سوؼ )نؤتيهم(  ٕٔٙالدليل من الشاطبية بيت رقم 
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 ] سوؼ يؤتيهم : حفص[ ] سوف نوتيهم : ورش والسوسي وأبو جعف [ ] سوؼ نؤتيهم : الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل وقرأ بالنوف )نؤتيهم( قالوف 

 مث السوسي قرأ بالنوف وأبدؿ اؽبمزة يف )نوتيهم( 
 مث حفص قرأ بياء الغيبة يف )يؤتيهم( مث ضبزة بالتحقيق وطوؿ اؼبتصل وقرأ بالنوف يف )نؤتيهم( ووقف بالتحقيق

ى طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة وقصر البدؿ )آمنوا( مث قالوف بقصر الصلة مث قالوف بالصلة على توسطها مث ورش عل
وطػوؿ اؼبتصػل مث ورش علػى توسػط  )نػؤتيهْم أجػورىم(ووقػف بالسػكت يف مث خلف بالسكت يف )منهم أولئك( 

 مث طوؿ البدؿ )آمنوا( وأبدؿ اؽبمزة )نوتيهم( وطوؿ الصلتٌن 
 (ٕ٘ٔوََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما )

 قالوف
 ِكَتابًا ِمَن السََّماءِ   مْ ِكَتاِب َأْف تُػنَػزَّْؿ َعَلْيهِ َيْسأَُلَك َأْىُل الْ 

 حق: وينزؿ خففو وتنزؿ مثلو    وننزؿ  ٛٙٗالشاطبية 
 ] أف تُػْنزِؿ : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب[] أف تُػنَػزّْؿ : الباقوف[

 واندرج معو أبو جعفر ( أوجو القياس مث قالوف بالصلة ٘قالوف مث ىشاـ ب)
 ( أوجو القياس ٘ؽباء )عليُهم( وب)مث ضبزة بضم ا

 مث ابن كثًن قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي )تُػْنزِؿ( وبالصلة 
 مث أبو عمرو قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي )تُػْنزِؿ( وبدوف الصلة 

 صَّاِعَقُة ِبظُْلِمِهْم َأرِنَا اللََّو َجْهَرًة فََأَخَذتْػُهُم ال آَأْكبَػَر ِمْن َذِلَك فَػَقاُلو  ~فَػَقْد َسأَُلوا ُموَسى
 الكُ رِّْه  دَ فا صداً   ويف فصلت يرِوي يـ د: و)أَْرنَا وأَْرين( ساكنا الكسر  ٙٛٗ- ٘ٛٗالشاطبية رقم 
 لق /طوأخفانبا                    

] ] فقّسألوا : بامدغاـ م  عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] فقػد سػألوا : بامظهػار : البػاقوف[
 أَْرنا : ابن كثًن والسوسي ويعقوب وباختالس كسرة الراء الدوري عن البصري[ ] أرِنَا : الباقوف[ 

 قرأ بسكوف )أْرنا( واندرج معو يعقوبابن كثًن  ثم وقرأ بكسر الراء يف )أرِنا( قالوف بامظهار )فقد سألوا(
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ورش بالتقليػل  ثػمامظهار وفتح )موسى( ورش ب مث واندرج معو عاصم وابن ذكواف مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 يف )موسى( 

السوسػػي  ثػػممث دوري علػى قصػػر اؼبنفصػػل  أدغػػم الػػداؿ بالسػػٌن )فقّسػألوا( وقلػػل )موسػػى( واخػػتلس كسػػرة )أرنػػا( 
 وقرأ بسكوف )أْرنا(  على قصر اؼبنفصل أدغم الداؿ بالسٌن )فقّسألوا( وقلل )موسى(

 السٌن )فقّسألوا( وبالتقليل يف )موسى( واختلس كسرة )أرنا(  مث دوري على توسط اؼبنفصل أدغم الداؿ ب
 مث ىشاـ أدغم الداؿ بالسٌن )فقّسألوا( وفتح )موسى( 

الكسػػائي أدغػػم الػػداؿ بالسػػٌن )فقّسػػألوا( وأمػػاؿ  ثػػم مث خلػػف أدغػػم الػػداؿ بالسػػٌن )فقّسػػألوا( وأمػػاؿ )موسػػى( 
  واندرج معو خلف العاشر )موسى(

 َءتْػُهُم اْلبَػيػَّْناُت فَػَعَفْونَا َعْن َذِلَك آْجَل ِمْن بَػْعِد َما جَ ثُمَّ اتََّخُذوا اْلعِ 
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 مث ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )جاءِتم( واندرج معو خلف العاشر 
 على طوؿ اؼبتصل أماؿ )جاءِتم( ضبزةمث 

َنا ُموَسى ُسْلطَانًا ُمِبينً   (ٖ٘ٔا )َوَآتَػيػْ
 أبو عمرو قلل )موسى(  ثمقالوف واندرج معو ورش بوجو قصر البدؿ )آتينا( وفتح )موسى( 

 مث ضبزة أماؿ )موسى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ورش على توسط البدؿ وتقليل )موسى(  ثم

 طوؿ البدؿ وعليو تقليل )موسى(  ثممث ورش على طوؿ البدؿ وفتح )موسى( 
هُ  مْ َوقُػْلَنا َلُهُم اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوقُػْلَنا َلهُ  مْ فَػْوقَػُهُم الطُّوَر ِبِميثَاِقهِ َوَرفَػْعَنا   مْ ََل تَػْعُدوا ِفي السَّْبِت َوَأَخْذنَا ِمنػْ

 (ِٗ٘ٔميثَاقًا َغِليظًا )
 سهال قالوفصوصا وأخفى العٌن خ: )تْعدوا( سكنوه وخففوا  ٖٔٙالشاطبية بيت رقم 

 تل سكن مثقال ا: )تْعُدوا(  ٜٛقم الدرة  بيت ر 
] تَػَعدُّوا : ورش[] ] تَػْعدُّوا : قالوف وأبو جعفر ولقالوف أيضا إختالس فتحة العٌن مع تشػديد الػداؿ [] ال تَػْعػَدوا 

 : الباقوف[
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ٌن مع مث قالوف أيضا باختالس الفتحة للعقالوف بإسكاف العٌن والتشديد يف الداؿ )تَػْعدُّوا( واندرج معو أبو جعفر 
 تشديد الداؿ )تَػَعدُّوا( 

  ( ٘ٛوالبدور ص  ٜٚٔ)الوجهاف صحيحاف ذكرنبا الداين يف التيسًن انظر غين النفع ص 
 مث ورش فتح العٌن وشدد الداؿ)تَػَعدُّوا( 

 مث أبو عمرو بسكوف العٌن وزبفيف الداؿ )تَػْعُدوا(
 وقلنا( )س(داً مث خلف بسكوف العٌن وزبفيف الداؿ )تَػْعُدوا( وبال غنة 

 واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة بامسكاف مث قالوف بالصلة 
 لفتحة العٌن وتشديد الداؿاالختالس ب مث قالوف

 مث ابن كثًن بالصلة )تَػْعُدوا(
 قُػُلوبُػَنا ُغْلفٌ  مْ ِلهِ َء ِبَغْيِر َحقٍّ َوقَػوْ آبَِآيَاِت اللَِّو َوقَػْتِلِهُم اْْلَنِْبيَ  مْ وَُكْفرِىِ  مْ ِميثَاقَػهُ  مْ فَِبَما نَػْقِضهِ 

قػػػالوف بػػػػاؽبمزة )امنبئػػػاء( وبسػػػػكوف مػػػيم اعبمػػػػع مث ورش بػػػاؽبمزة )امنبئػػػػاء( علػػػى طػػػػوؿ اؼبتصػػػل وقصػػػػر البػػػػدؿ يف 
 )بآيات(

 مث ىشاـ قرأ )َوقَػْتِلِهُم اْمَنِْبَياَء( واندرج معو ابن ذكواف وعاصم 
 واندرج معو يعقوبِلِهِم اْمَنِْبَياَء( مث أبو عمرو على توسط اؼبتصل قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )َوقَػتْ 

قرأ بضم اؽباء واؼبيم )َوقَػْتِلُهُم اْمَنِْبيَػاَء( مػع السػكت وطػوؿ اؼبتصػل يف )امنبيػاء( مث خػالد قػرأ بضػم اؽبػاء  خلفمث 
 واؼبيم )َوقَػْتِلُهُم اْمَنِْبَياَء( وبالتحقيق على )امنبياء( وطوؿ اؼبتصل

  واندرج معو خلف العاشر اؼبيم )َوقَػْتِلُهُم اْمَنِْبَياَء( على توسط اؼبتصل مث الكسائي قرأ بضم اؽباء و 
 وتوسط  البدؿ يف )بآيات( مث ورش على طوؿ البدؿ مث ورش مث ورش باؽبمزة )امنبئاء( على طوؿ اؼبتصل 

 أبو جعفرواندرج معو  مث قالوف بالصلة مث ابن كثًن بالصلة وحذؼ اؽبمزة )بامنبياء( على توسط اؼبتصل
َها ِبُكْفرِىِ   (َ٘٘ٔفََل يُػْؤِمُنوَف ِإَلَّ َقِليًَل ) مْ َبْل طََبَع اللَُّو َعَليػْ

 ] بطّبع : بامدغاـ : الكسائي وىشاـ وخالد خبلف عنو[ ] بل طبع الباقوف ووجو ػبالد[
 و السوسي  ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( واندرج مع ثمقالوف بامظهار )بل طبع( وبسكوف ميم اعبمع 

 أبو جعفر بالصلة وبإبداؿ اؽبمزة )يومنوف(  ثممث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 
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 خالدىشاـ بوجو مث الكسائي أدغم الالـ بالطاء )َبْل طََبَع( واندرج معو 
 (َٙ٘ٔعَلى َمْرَيَم بُػْهَتانًا َعِظيًما ) مْ َوقَػْوِلهِ  مْ َوِبُكْفرِىِ 

قػػالوف بالصػلة وانػػدرج معػو ابػػن كثػًن وأبػػو  ثػػمسوسػػي بإخفػاء مػػيم )َمػْرًَنَ بُػْهَتانًػا ( ال ثػػمقػالوف بسػكوف مػػيم اعبمػع 
 جعفر
 ِإنَّا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَؿ اللَِّو َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَّْو َلُهمْ  مْ َوقَػْوِلهِ 

 ة يف )وقوؽبم إنا( واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصل ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ابن كثًن بصلة اؽباء )قَػتَػُلوُه( َو )َصَلُبوُه( وبصلة ميم اعبمع يف )وقوؽبم إنا(

 وتغليظ الـ )صلبوه(ورش على طوؿ الصلة يف )وقوؽبم إنا(  مثمث قالوف على توسط الصلة يف )وقوؽبم إنا( 
 مث خلف بالسكت يف )وقوؽبم إنا(

 ِذيَن اْختَػَلُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِمْنوُ َوِإفَّ الَّ 
 ابن كثًن بصلة اؽباء )فيو( ثم قالوف
 ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإَلَّ اتػَّْباَع الظَّنّْ  مْ َما َلهُ 
(  ثمقالوف  (  ثمورش بالنقل يف )ِعْلٍم ِإالَّ  قالوف بالصلة يف )ما ؽبم( ثمخلف بالسكت يف )ِعْلٍم ِإالَّ

 (ًٚ٘ٔنا )َوَما قَػتَػُلوُه يَِقي
 ابن كثًن بصلة اؽباء )قَػتَػُلوُه( ثمقالوف 

 َبْل َرفَػَعُو اللَُّو ِإلَْيوِ 
 قالوف

 (ٛ٘ٔوََكاَف اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما )
 قالوف

 َوِإْف ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُػْؤِمَننَّ ِبِو قَػْبَل َمْوتِِو 
ورش أبػػدؿ نبػػزة )لَيُػػوِمَننَّ ( وبالنقػػل يف )مػػَن  ثػػم معػػو أبػو جعفػػرالسوسػػي أبػػدؿ نبػػزة )لَيُػػوِمَننَّ ( وانػػدرج  ثػػمقػالوف 
 اىل(

 خلف بالسكت يف )مْن أىل( ثم
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 (َٜ٘ٔشِهيًدا ) مْ َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيُكوُف َعَلْيهِ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 يعقوبمث ضبزة بضم اؽباء )عليُهم( واندرج معو 
 (َٓٙٔعْن َسِبيِل اللَِّو َكِثيًرا ) مْ َوِبَصدّْىِ ْم طَيَّْباٍت ُأِحلَّْت َلهُ  مْ فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيهِ 

  وترقيق الراء )َكِثًنًا( يف )طيبات أحلت( قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش بالنقل 
 يعقوب  اندرج معو قرأ )عليُهم( بالتحقيق و  ضبزةمث  بو جعفرواندرج معو ابن كثًن وأ مث قالوف بالصلة

 مث خلف بالسكت يف )طيبات أحلت(
 َأْمَواَؿ النَّاِس بِاْلَباِطلِ  مْ َوَأْخِذِىُم الرّْبَا َوَقْد نُػُهوا َعْنُو َوَأْكِلهِ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ورش بطوؿ الصلة  ثمسط الصلة قالوف بتو  ثمواندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصرىا 

 ابن كثًن بصلة اؽباء يف )عنو( وبصلة ميم اعبمع  ثم
 مث دوري كسر اؽباء واؼبيم يف )َوَأْخِذِىِم الرّْبَا( وأماؿ )النَّاِس( 

 واندرج معو يعقوبالسوسي بدوف إمالة )الناس(  مث
خلػػػف  ثػػػموانػػػدرج معػػػو الكسػػػائي وخلػػػف العاشػػػر بػػػا( وأمػػػاؿ )الر  مث ضبػػػزة بضػػػم اؽبػػػاء واؼبػػػيم يف )َوَأْخػػػِذُىُم الرّْبَػػػا( 

 أمواؿ( مْ بالسكت على اؼبفصوؿ )وأكله
هُ   (َٔٙٔعَذابًا أَلِيًما ) مْ َوَأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن ِمنػْ

 خلف بالسكت يف )عذابا أليما( ثم قد اندرج مع قالوف ضبزة بالنقل والتحقيق مثقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث ورش قلل )لِْلَكاِفرِيَن ( وبالنقل يف )عذابا أليما( معو ابن كثًن وأبو جعفر  واندرجمث قالوف بالصلة 

 ورويسمث أبو عمرو أماؿ )لِْلَكاِفرِيَن(واندرج معو دوري الكسائي 
هُ   ْن قَػْبِلكَ أُْنِزَؿ مِ  آأُْنِزَؿ ِإلَْيَك َومَ  آَواْلُمْؤِمُنوَف يُػْؤِمُنوَف ِبمَ  مْ َلِكِن الرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم ِمنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع  
ورش بطػوؿ اؼبنفصػل وقػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة يف )َواْلُموِمنُػوَف  ثػمبطػوؿ اؼبنفصػل  ضبػزةمث قالوف على توسط اؼبنفصػل مث 

 يُوِمُنوَف(
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 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم واندرج معو ابن كثًن  مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 على قصر اؼبنفصل  و جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )َواْلُموِمُنوَف يُوِمُنوَف(أب ثم

ُهْم( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )َواْلُموِمُنوَف يُوِمُنوَف(   مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )اْلِعْلِم ِمنػْ
 َواْلُمِقيِميَن الصَََّلةَ 

 ورش بتغليظ الالـ )الصَّاَلَة( ثمقالوف 
 (َٕٙٔأْجًرا َعِظيًما ) مْ ْؤُتوَف الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر ُأولَِئَك َسنُػْؤتِيهِ َواْلمُ 

 سيؤتيهم    ضبزةزيز  و ع: ويا سوؼ )نؤتيهم(  ٕٔٙالدليل من الشاطبية بيت رقم 
سنؤتيُهم : يعقوب[ ] سػنؤتيهم ] سيؤتيهم : ضبزة وخلف العاشر[ ] سنوتيهم : ورش والسوسي وأبو جعفر [ ] 

 : الباقوف[
 قالوف بالصلة على قصرىا  ثم قالوف على توسط اؼبتصل قرأ بالنوف )سنؤتيهم( وسكوف ميم اعبمع

يعقػػوب قػػرأ بضػػم اؽبػػاء وقػػرأ بػػالنوف )سػػنؤتيُهم( مث خلػػف العاشػػر علػػى توسػػط  ثػػممث قػػالوف بالصػػلة علػػى توسػػطها 
 اؼبتصل وقرأ )سيؤتيهم(

ضبزة بالسكت يف اؼبوصػوؿ ))امخػر(  ثم يف )اآلخر( وؿ اؼبتصل قرأ بالياء )سيؤتيهم( وبالتحقيقمث خالد على ط
 خلف على السكت يف )امخر( والسكت على )سيؤتيهم أجورىم(  ثموبالياء يف )َسيُػْؤتِيِهْم( 

 وعلى طوؿ الصلة( البدؿ ٖورش )َواْلُموُتوَف(و )َواْلُموِمُنوَف(و)َسُنوتِيِهْم( مع ) ثم
 على توسط اؼبتصل السوسي بتحقيق يف )اآْلَِخِر( وأبدؿ اؽبمزة من )َواْلُموُتوَف(و )َواْلُموِمُنوَف(و)َسُنوتِيِهْم(  مث
 أبو جعفر بالصلة و)َواْلُموُتوَف(و )َواْلُموِمُنوَف(و)َسُنوتِيِهْم( ثم
نَ  آِإنَّ  نَ  آِإلَْيَك َكمَ  آَأْوَحيػْ  َن ِمْن بَػْعِدهِ ِإَلى نُوٍح َوالنَِّبيّْي آَأْوَحيػْ

 ] النبيئٌن : نافع[ ] النبيٌن : الباقوف[
 قرأ باؽبمز )َوالنَِّبيّْئٌَن( على قصر اؼبنفصل على قصر اؼبنفصل و قالوف 

 قرأ حبذؼ اؽبمزة )َوالنَِّبيٌَّْن( واندرج معو دوري بوجو القصر على قصر اؼبنفصل و ابن كثًن  ثم
 َكَما( السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ )ِإلَْيَك   ثم
  وحذؼ اؽبمزة يف )النبيٌن(دوري على التوسط  ثمقالوف بتوسط اؼبنفصل واؽبمز يف )النبيئٌن(  مث
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 ورش على طوؿ اؼبنفصل وباؽبمز يف )النبيئٌن( وقصر البدؿ مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ يف )النبيئٌن(  ثم
نػة يف )نُػوٍح َوالنَِّبيّْػػٌَن( وعلػى طػوؿ اؼبنفصػػل مث خػالد علػى طػوؿ اؼبنفصػػل وبػرتؾ اؽبمػز يف )النبيػٌن( مث خلػػف بػال غ

 وباؽبمز يف )النبيٌن(
نَ   ِإبْػَراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَىاُروَف َوُسَلْيَمافَ  ~ِإَلى آَوَأْوَحيػْ

 ح وصبَّالالر )إبراىاـ( ثالثة     أواخ النساءويف نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخًنا     براءةحرفا  امنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرًنويف             
 ويرِوي يف امتحانو اموَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  الن(مويف            
 .  ىهنا البن ذكوافاف فيو ووجه          

 ] إبراىاـ : ىشاـ [ ]إبراىيم : الباقوف[
 أبو عمرو قلل )عيسى( على قصر اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

الكسػػائي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل  ثػػمدوري علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قلػػل )عيسػػى(  ثػػممث قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل 
ـَ( باملف ىشاـ  على توسط اؼبنفصل  ثموأماؿ )عيسى(   قرأ )ِإبْػرَاَىا

 ورش بتقليل )عيسى(  ثممث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )امسباط( وفتح ) عيسى( 
 وأماؿ )عيسى(   مث خالد بالتحقيق يف )امسباط(وأماؿ )عيسى(   ضبزة بالسكت يف )امسباط( ثم

َنا َداُووَد زَبُورًا )  (َٖٙٔوَآتَػيػْ
 أس(ال غبمزةبيا ضم الزبور وىا ىنا    زبورا ويف امسرا : ويف امن ٖٔٙالشاطبية رقم 

 ] زُبُورا : ضبزة وخلف العاشر[ ] َزبُورا : الباقوف[
 بورا( قالوف مث ضبزة قرأ بضم الزاي )زُبُورًا( مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ وفتح زاي )زَ 

 َعَلْيَك  مْ ْقُصْصهُ َعَلْيَك ِمْن قَػْبُل َوُرُسًَل َلْم نػَ  مْ َوُرُسًَل َقْد َقَصْصَناىُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 (ٗٙٔوََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما )
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قالوف مث ورش بالتقليل يف )موسى( واندرج معو أبو عمرو مث ضبزة أماؿ يف )موسى( واندرج معو الكسائي وخلف 
 العاشر

 َن َوُمْنِذرِيَن لَِئَلَّ َيُكوَف ِللنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل ُرُسًَل ُمَبشّْرِي
 ] لَيال : ورش [] لئال : الباقوف[

 قالوف مث دوري أماؿ )للناس( مث ورش قرأ )ليال( بإبداؿ اؽبمزة ياء ، وضبزة وقفا
 (٘ٙٔوََكاَف اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما )

 قالوف
 أَنْػَزَؿ ِإلَْيكَ  آْشَهُد ِبمَ َلِكِن اللَُّو يَ 

 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو  

 قالوف
 ِئَكُة َيْشَهُدوَف َواْلَمَل 

 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
 (َٙٙٔشِهيًدا )وََكَفى بِاللَِّو 

 قالوف مث ورش بالتقليل يف )كفى( مث خلف باممالة يف )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 (ِٚٙٔإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو َقْد َضلُّوا َضََلًَل بَِعيًدا )

 شانقا ومعلاللتو صباه جفا زرنب      ض: وقد سحبت ذيال  ٖٕٙالشاطبية بيت رقم 
] قّضػػلوا : بامدغػػاـ : لػػورش وأ  عمػػػرو وابػػن عػػامر وضبػػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػػر[ ]قػػد ضػػلوا: بامظهػػػار : 

 الباقوف[
 قالوف بامظهار يف )قد ضلوا ( واندرج معو ابن كثًن وعاصم وأبو جعفر ويعقوب 

 ورش أدغم الداؿ بالضاد )َقْد َضلُّوا( واندرج معو الباقوف ثم
 (َٛٙٔطرِيًقا ) مْ َوََل لِيَػْهِديَػهُ  مْ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلْم َيُكِن اللَُّو لِيَػْغِفَر َلهُ ِإفَّ 

 السوسي أدغم الراء بالالـ )لِيَػْغِفَر ؽَبُْم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
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 ورش بتغليظ الالـ يف )َوظََلُموا( وترقيق الراء يف )لِيَػْغِفَر( ثم
 أََبًدا  آِإَلَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيهَ 
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 (ٜٙٔوََكاَف َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيًرا )
 ورش برتقيق الراء يف )َيِسًنًا( ثمقالوف 

ًرا َلُكْم  مْ ُم الرَُّسوُؿ بِاْلَحقّْ ِمْن رَبّْكُ ءَكُ آأَيػَُّها النَّاُس َقْد جَ  آيَ   َفَآِمُنوا َخيػْ
 ؿ واضحاددا بم قبحكم الداؿ مع اعبيم : فأظهرىا  ٕٗٙالشاطبية بيت 

واندرج قالوف بالصلة  ثموتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع وامظهار يف )قد جاءكم( على قصر اؼبنفصل قالوف 
 معو ابن كثًن وأبو جعفر

 أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكُم( و  على قصر اؼبنفصل ريمث دو 
مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وامظهار يف )قد جاءكم( مث قالوف بالصلة مث ابن ذكػواف أمػاؿ 

 )َجاءَُكُم( وبامظهار 
 الكسائي مث دوري على توسط اؼبنفصل وأدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكُم( واندرج معو ىشاـ و 

 مث خلف العاشر أماؿ )َجاءَُكُم( وأدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكُم( 
)فآمنوا( وترقيق ( أوجو البدؿ ٖوبامظهار وبامظهار يف )قد جاءكم( ومع )على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مث ورش 
 راء )خًنا(
 ُكُم(بامدغاـ يف )قد جاءكم( وأماؿ )َجاءَ على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل مث ضبزة  

 َوِإْف َتْكُفُروا فَِإفَّ ِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض 
 قالوف مث ورش واندرج ضبزة بوجو النقل معو يف )امرض( مث ضبزة بالسكت يف )امرض(

 (ٓٚٔوََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما )
 قالوف

 وُلوا َعَلى اللَِّو ِإَلَّ اْلَحقَّ َوََل تَػقُ  مْ َأْىَل اْلِكَتاِب ََل تَػْغُلوا ِفي ِديِنكُ  آيَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
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 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنوُ  آأَْلَقاىَ  ~لَِّو وََكِلَمُتوُ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُؿ ال
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

  مث قالوف على توسط اؼبنفصل
 ورش بتقليل )أَْلَقاَىا(  ثممث ورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح يف )أَْلَقاَىا( 

  ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )أَْلَقاَىا( ثم
 لى توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشرالكسائي أماؿ )أَْلَقاَىا( ع ثم

 َفَآِمُنوا بِاللَِّو َوُرُسِلِو 
 ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )َفَآِمُنوا( ثمقالوف 

 َوََل تَػُقوُلوا َثََلثٌَة 
 الكسائي أماؿ وقفا )َثاَلثٌَة( ثمقالوف 

ًرا َلُكْم   انْػتَػُهوا َخيػْ
 ا(ورش برتقيق الراء يف )َخيػْرً مث  قالوف

 ِإنََّما اللَُّو ِإَلٌو َواِحدٌ 
 خلف بال غنة يف )ِإَلٌو َواِحٌد( ثمقالوف 

 َأْف َيُكوَف َلُو َوَلٌد  ~ُسْبَحانَوُ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد 
 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )َأْف َيُكوَف(

 ُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرضِ لَ 
 خلف بالسكت يف )اْمَْرِض( ثمورش بالنقل يف )اْمَْرِض(  ثمقالوف 

 (ٔٚٔوََكَفى بِاللَِّو وَِكيًَل )
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 قالوف مث ورش بالتقليل يف )وََكَفى ( مث ضبزة أماؿ يف )وََكَفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 ِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَف َمِسيُح َأْف َيُكوَف َعْبًدا ِللَِّو َوََل اْلَمَل َلْن َيْستَػْنِكَف الْ 

خلف بال غنة يف )َلْن َيْستَػْنِكَف ( و )َأْف َيُكوَف( وعلى  ثمورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
 طوؿ اؼبتصل

 (ِٕٚٔإلَْيِو َجِميًعا ) مْ َوَمْن َيْستَػْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِو َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشُرىُ 
قالوف بسكوف مػيم اعبمػع وانػدرج معػو أبػو عمػرو وابػن عػامر وعاصػم وخػالد ويعقػوب والكسػائي وخلػف العاشػر  

 ابن كثًن بالصلة للميم وصلة اؽباء )إليو(  ثم واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 قالوف على توسط الصلة  ثم
  وقفا ء )يستكِب(وترقيق را طوؿ الصلة ورش على ثم
 خلف بال غنة يف )َوَمْن َيْستَػْنِكْف ( وبالتحقيق يف )َفَسَيْحُشُرُىْم ِإلَْيِو( ثم
 وبال غنة يف )َوَمْن َيْستَػْنِكْف (   خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ يف )َفَسَيْحُشُرُىْم ِإلَْيِو( ثم

 ِمْن َفْضِلِو  مْ َويَزِيُدىُ  مْ ُأُجوَرىُ  مْ َوفّْيهِ فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَػيػُ 
 ]فيوفيُهم: يعقوب[ ] فيوفيِهم : الباقوف[

علػى و قػالوف بالصػلة  ثم واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفػر قالوف بالصلة على قصرىا ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 توسطها 

يعقوب قرأ بضم  ثمت يف )فَػيُػَوفّْيِهْم ُأُجوَرُىْم( خلف بالسك ثممث ورش بطوؿ الصلة مع )قصر( البدؿ يف )آمنوا( 
 اؽباء يف )فيوفيُهم(

 ورش على توسط ومث طوؿ البدؿ يف )آمنوا( ثم
بُػهُ   (ٖٚٔيًرا )ِمْن ُدوِف اللَِّو َولِيِّا َوََل َنصِ  مْ َعَذابًا أَلِيًما َوََل َيِجُدوَف َلهُ  مْ َوَأمَّا الَِّذيَن اْستَػْنَكُفوا َواْسَتْكبَػُروا فَػيُػَعذّْ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث خلف بال غنة )أليماً َوال( و)ولياً َوال( وبالتحقيق يف )َعَذابًا أَلِيًما(  

 مث ورش بالنقل يف )َعَذابًا أَلِيًما ( وترقيق راء )نصًنا(
 بالصلة  قالوف  ثم مث خلف بالسكت يف )َعَذابًا أَلِيًما( وبال غنة يف )أليماً َوال( و)ولياً َوال( 
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 (ٗٚٔنُورًا ُمِبيًنا ) مْ ِإلَْيكُ  آَوأَنْػَزْلنَ  مْ بُػْرَىاٌف ِمْن رَبّْكُ  مْ ءَكُ آأَيػَُّها النَّاُس َقْد جَ  آيَ 
 ]قّ(آءكم( بامدغاـ : البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]قْد جآءكم: بامظهار : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمكم ( قالوف على قصر اؼبنفصل وبامظهار يف )قْد جآء 
 مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( 

 قالوف بالصلة  مثمث قالوف على توسط اؼبنفصل 
( وانػدرج دوري على توسط اؼبنفصل أدغم الداؿ باعبيم )قَػْد َجػاءَُكمْ  ثممث ابن ذكواف بامظهار وأماؿ )َجاءَُكْم ( 

 معو ىشاـ والكسائي 
 مث خلف العاشر على توسط اؼبنفصل أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( وأماؿ )َجاءَُكْم (

علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل دوري أدغػػػم الػػػداؿ بػػػاعبيم )قَػػػْد  ضبػػػزة ثػػػمبامظهػػػار علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل واؼبتصػػػل و مث ورش 
 َجاءَُكْم( وأماؿ )َجاءَُكْم (

ِإلَْيػػِو ِصػػَراطًا ُمْسػػَتِقيًما  مْ ِفػػي رَْحَمػػٍة ِمْنػػُو َوَفْضػػٍل َويَػْهػػِديهِ  مْ َآَمنُػػوا بِاللَّػػِو َواْعَتَصػػُموا بِػػِو َفَسػػُيْدِخُلهُ  فََأمَّػػا الَّػػِذينَ 
(ٔٚ٘) 

] ويهػػديُهم : يعقػػوب [] يهػػديِهم : البػػاقوف[ ] سػػراطا : قنبػػل ورويػػس وبإمشػػاـ الصػػاد صػػوت الػػزاي خلػػف عػػن 
 ضبزة[ ] صراطا : الباقوف[

 لوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش على قصر البدؿ وطوؿ صلة اؼبيم قا
ِإلَْيػِو (  مْ )َويَػْهػِديهِ وبػالتحقيق يهػديهم(  و وبػال غنػة يف ) وفضػلٍ مث خلف بإمشاـ الصاد صوت الػزاي يف )ِصػرَاطًا( 

 واممشاـ يف الصاد  
 واممشاـ يف الصاد م( يهديه و وبال غنة يف ) وفضلٍ ِإلَْيِو (  مْ مث خلف بالسكت يف)َويَػْهِديهِ 

 يعقوب بضم ىاء )يهديُهم(   ثم
  واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصرىا

 ِإلَْيِو ( مْ يف)َويَػْهِديهِ على توسطها و قالوف بالصلة  ثم
 مث البزي بصلة اؽباء )ِمْنُو( َو )ِإلَْيِو( وبصلة ميم اعبمع وقرأ بالصاد يف )ِصرَاطًا( 

 ٌن يف )ِصرَاطًا( بصلة اؽباء )ِمْنُو( َو )ِإلَْيِو( وبصلة ميم اعبمع مث قنبل قرأ بالس
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 وطوؿ الصلة مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(
 ِفي اْلَكََلَلةِ  مْ َيْستَػْفُتوَنَك ُقِل اللَُّو يُػْفِتيكُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 مث الكسائي أماؿ وقفا )اْلَكاَلَلِة( 
 عو ابن كثًن وأبو جعفرواندرج ممث قالوف بالصلة 

 مث السوسي أدغم الكاؼ بالقاؼ يف )َيْستَػْفُتوَنَك ُقِل(
 ُأْخٌت فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرؾَ  ~ ِإِف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلوُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 بال غنة يف )َوَلٌد َوَلُو( طوؿ اؼبنفصل و على خلف ثم وانردج معو خالد مث ورش على طوؿ اؼبنفصل

 ِإْف َلْم َيُكْن َلَها َوَلدٌ  آَوُىَو يَرِثُػهَ 
 ] وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمرو على وجو القصر وأبو جعفر 
 ط اؼبنفصل وبسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو دوري أ  عمرو والكسائي  مث قالوف على توس

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبضم اؽباء )وُىو( واندرج معو ضبزة 
واندرج  ابن عامر على توسط اؼبنفصل و بضم اؽباء )وُىو( ثممث ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء )وُىو(  

 معو عاصم
 تَػْيِن فَػَلُهَما الثػُُّلثَاِف ِممَّا تَػَرَؾ فَِإْف َكانَػَتا اثْػنَ 

 قالوف
 ًء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ اْْلُنْػثَػيَػْينِ آِإْخَوًة رَِجاًَل َوِنسَ  آَوِإْف َكانُو 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  مثقالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل 
 ( واندرج معو خالد وقفامث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالنقل يف )اْمُنْػثَػيَػٌْنِ 

 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  وبالسكت وقفا يف )اْمُنْػثَػيَػٌْنِ( 
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 ًء( بالنقل والسكت وقفا يف )اْمُنْػثَػيَػٌْنِ( آمث خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  وبال غنة يف )رَِجااًل َوِنسَ 
 َأْف َتِضلُّوا  مْ يُػبَػيُّْن اللَُّو َلكُ 

 مع قالوف بسكوف ميم اعب
قالوف بالصػلة علػى توسػط الصػلة  ثم واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر َأْف( مْ مث قالوف بالصلة على قصرىا يف )َلكُ 

 َأْف(  مْ يف )َلكُ 
 َأْف( مْ خلف بالسكت يف )َلكُ  ثمَأْف(  مْ مث ورش بالصلة على طوؿ الصلة يف )َلكُ 

 (َٙٚٔواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )
 يف )شيء( بالسكت ضبزةلى توسط وطوؿ اللٌن )شيء( مث قالوف مث ورش ع

 
 سورة المائدة 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 رج معو ضبزة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع قصر البدؿ )َآَمُنوا( واند

 مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(
َلى َعَلْيكُ  َر ُمِحلّْي الصَّْيِد َوأَنْػتُ  مْ ُأِحلَّْت َلُكْم بَِهيَمُة اْْلَنْػَعاـِ ِإَلَّ َما يُػتػْ  ُحُرـٌ  مْ َغيػْ

 خالد بالتحقيق يف )امنعاـ(  أماؿ )يتلى(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 فتح )يتلى( وترقيق راء )غًن( مث ورش بالنقل يف )امنعاـ( و 

 مث ورش بالنقل يف )امنعاـ( وتقليل )يتلى( وترقيق راء )غًن( 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثممث خلف بالسكت يف )امنعاـ( وأماؿ )يتلى( 

 (ِٔإفَّ اللََّو َيْحُكُم َما يُرِيُد )
 ُم َما(قالوف مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم يف )وَبْكُ 

ـَ َوََل اْلَهْدَي َوََل اْلَقَل  آيَ  ـَ آَ َد َوََل ئِ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل ُتِحلُّوا َشَعائَِر اللَِّو َوََل الشَّْهَر اْلَحَرا مّْيَن اْلبَػْيَت اْلَحَرا
 َوِرْضَوانًا مْ يَػْبتَػُغوَف َفْضًَل ِمْن رَبّْهِ 

 قوف[]وُرضواناً : شعبة [] ورِضواناً : البا
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 حص: و)رضواف( اضمم غًن ثاف العقود كسره  ٛٗ٘الشاطبية رقم 
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث شعبة قرأ بضم الراء يف )َورِْضَوانًا( مث قالوف بالصلة 
 ائَِر( وطوؿ اؼبتصلمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آمنوا( وترقيق راء )َشعَ 
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا(  ثممث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم راء )َشَعائَِر( وطوؿ اؼبتصل 

 فَاْصطَاُدوا  مْ َوِإَذا َحَلْلتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة يف ميم اعبمع

 ِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َأْف تَػْعَتُدوا ُف قَػْوـٍ َأْف َصدُّوُكْم عَ َئاَشنَ  مْ َوََل َيْجرَِمنَّكُ 
 النباكحا  ص: وسكن معا )شنآف(  ٗٔٙالدليل من الشاطبية رقم 

 الدامٌد ح: ويف كسر )أف صدوكم(  ٗٔٙالشاطبية رقم 
]َشْنئاف : ابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ]َشَنئاف : الباقوف[] إف صدوكم : ابن كثًن وأبو عمرو[ ]أف صدوكم : 

 [الباقوف
قالوف بسكوف ميم اعبمع وفتح نوف )شَنئاف( وقرأ بفتح نبزة )أف صدوكم( واندرج معو حفص وضبزة والكسائي 

 ويعقوب وخلف العاشر 
 مث أبو عمرو بكسر اؽبمزة )إف صدوكم( وبالنقل 

 مث ورش وفتح نوف )شَنئاف( وقرأ بفتح نبزة )أف صدوكم( وبالنقل يف )قَػْوـٍ أَْف(
 قَػْوـٍ أَْف( بسكوف ميم اعبمع وفتح نوف )شَنئاف( وقرأ بفتح نبزة )أف صدوكم(مث خلف بالسكت يف )

مث ابن عامر سكن النوف يف )َشْنَآُف( وقرأ بفتح نبزة )أف صدوكم( واندرج معو شعبة مث قالوف بالصلة مث ابن كثًن 
 قرأ بكسر نبزة )إف صدوكم( وبالصلة

 َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى 
 ضبزة واندرج معو الكسائي  ثم ورش بالتقليل )والتقوى( واندرج معو أبو عمرو ثمالوف ق

ْثِم َواْلُعْدَواِف   َوََل تَػَعاَونُوا َعَلى اِْلِ
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘:للبزي عشرة أبيات البيت رقم  ٕٛ٘-ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة رقم 

 عنو ؾْبِمال َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَّف( يف النسا للبزيويف الوصل 
 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      وامنعاـ فيها فتفرؽ مثال

 وعند العقود التاء يف ال تعاونوا    ويروى ثالثا يف تلقف مثال
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  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )
 يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(اختلف لو  إىل قولو : ويف الكل
 ]وآل تّػَعاونوا : البزي مع اؼبد اؼبشبع[ ] وال تَػَعاونوا : الباقوف[

 قالوف مث ورش بالنقل يف )اممث( مث خلف بالسكت يف )اممث(  
 مث البزي بتشديد التاء )وال تَّعاونوا( مع اؼبد الطويل

 َواتػَُّقوا اللَّوَ 
 قالوف

 (ٕ) ِإفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ  
 قالوف 

ـُ َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َومَ  ُأِىلَّ ِلَغْيِر اللَِّو بِِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَػَردّْيَُة َوالنَِّطيَحُة  آُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب  آَوم ـِ َأَكَل السَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّ  َوَأْف َتْستَػْقِسُموا بِاْْلَْزََل

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

قرأ على قصر مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )بامزالـ( مث خلف بالسكت يف )بامزالـ( مث أبو جعفر 
َيّْتة( 

 اؼبنفصل وتشيد الياء وكسرىا )اؼب
 َذِلُكْم ِفْسٌق 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 اْليَػْوـَ يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفََل َتْخَشْوُىْم َواْخَشْوِف 

 ]واخشوين : وقفا[ ] واخشوِف : وصال ووقفا بالنوف
 مع مث يعقوب وقف بالياء يف )واخشوين( مث قالوف بالصلة قالوف بسكوف ميم اعب

ـَ ِديًنا ْسََل  اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِْلِ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش بالنقل يف )امسالـ( مث خلف بالسكت يف )امسالـ( مث قالوف بالصلة 

ْثٍم فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم ) َر ُمَتَجاِنٍف ِِلِ  (َٖفَمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغيػْ
 الحد ن يف: وضمك أوىل الساكنٌن لثالن    يضم لزوما كسره  ٜ٘ٗالشاطبية رقم 

 قوف[]فمِن اْضطُر : أبو عمرو وعاصم ويعقوب وضبزة [ ]فمُن اْضِطر : أبو جعفر[ ] فمُن اضطُر : البا
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ثم ورش بالضم )فمُن( وبرتقيق راء )غًن(  ثمقالوف بالضم )فمُن( واندرج معو ابن كثًن وابن عامر والكسائي 
 أبو جعفر قرأ )فمُن اْضِطر ( بكسر الطاء ثمالبصري بالكسر )َفَمِن( واندرج معو عاصم وضبزة ويعقوب 

 ُأِحلَّ َلُهمْ  آَيْسأَُلوَنَك َماذَ 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصلقالوف على قصر اؼبنفصل 

 وُ ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَوارِِح ُمَكلِّْبيَن تُػَعلُّْمونَػُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَّ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة  

 يف )قل أحل(   مث ورش بالنقل يف )قل أحل( مث خلف بالسكت
 َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّو َعَلْيوِ  آَفُكُلوا ِممَّ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 َواتػَُّقوا اللَّوَ 
 قالوف
 (ٗاللََّو َسرِيُع اْلِحَساِب )ِإفَّ 

 قالوف 
 اْليَػْوـَ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت 

 قالوف
ـُ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلّّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلّّ َلُهمْ   َوَطَعا

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة مث ورش على توسط مث طوؿ الدؿ )أوتوا(
َر َآتَػْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ ؿُبِْصِنٌَن  آَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم ِإذَ َواْلُمْحَصَناُت مِ  َغيػْ

 َأْخَداٍف  ~ُمَساِفِحيَن َوََل ُمتَِّخِذي
 غًن أّوال لواكسر  اويا          ويف )احملصنات(ر : ويف )ؿبصنات( فاكسر الصاد  ٜٙ٘الشاطبية  رقم 

ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 
 وبالتحقيق يف )قبلكم إذا( 

خلف بالسكت يف)قبلكم ثم قالوف على توسط الصلة وتوسط اؼبنفصل  ثمقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 إذا(
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السوسي قرأ ثم واوا يف )اؼبومنات( على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة وترقيق راء )غًن( ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة  ثم
 بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنات( على قصر اؼبنفصل 

 أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنات( على قصراؼبنفصل وبالصلة  ثم
 طوؿ البدلٌن ثم ورش على توسط  ثم
 د يف )َواْلُمْحِصَناُت(الكسائي قرأ بكسر الصا ثم

يَماِف فَػَقْد َحِبَط َعَمُلُو َوُىَو ِفي اْْلَِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن )  (َ٘وَمْن َيْكُفْر بِاِْلِ
 قالوف قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( مث ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو( 

 ( البدؿ وترقيق راء )اآلخرة( ٖمث ورش بالنقل ومع )
 السكت مث خلف بال غنة يف )من يكفر( والسكت يف )باميباف(مث خالد الوجو الثاين ب

ُحوا بُِرُءوِسُكْم أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمسَ  آيَ  
 َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَػْينِ 

 العضا ر  عم: )وأرُجِلكم( بالنصب  ٘ٔٙة رقم الشاطبي الدليل من
 ]وأرجَلكم : نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب[ ] وأرُجِلكم : الباقوف[

 أبو عمرو قرأ بكسر الالـ )أرجِلكم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بفتح الالـ )وأرجَلكم( 
 مث ابن كثًن بكسر الالـ وبالصلة )أرجِلكم(  قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ونصب الالـ يف )أرجَلكم(ثم 
دوري على توسط اؼبنفصل وكسر الالـ يف )أرجِلكم( مث قالوف بالصلة على  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم

 توسط اؼبنفصل 
ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة وتغليظ الـ )الصالة( وقصر البدؿ يف )رءوسكم( ونصب الـ )يف  ثم

 )أرجَلكم( 
 خلف بالسكت وقرأ بالكسر يف )أرجِلكم(  ثمزة بالتحقيق وترقيق الـ )الصالة( وكسر الالـ يف )أرجِلكم( ضب ثم
 ورش على توسط مث طوؿ البدؿ ثم

 َوِإْف ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

ًء فَػتَػَيمَُّموا آَء فَػَلْم َتِجُدوا مَ آِئِط َأْو ََلَمْسُتُم النّْسَ آِمَن اْلغَ  مْ َأَحٌد ِمْنكُ  ءَ آَأْو َعَلى َسَفٍر َأْو جَ  ~َوِإْف ُكْنُتْم َمْرَضى
 ِمْنوُ  مْ َوأَْيِديكُ  مْ َصِعيًدا طَيًّْبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىكُ 

 فاش: والمستم اقصر ربتها وّبا  ٔٓٙالشاطبية رقم 
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 قوف[] ؼبستم : ضبزة والكسائي وخلف [ ] ال مستم : البا
 قالوف على التوسط على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وعلى إسقاط اموىل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل  و)جا أحد( على التوسط 
 مث ىشاـ على توسط اؼبنفصل بالتحقيق باؽبمزتٌن وقرأ )المستم( واندرج معو عاصم 

 ؿ )جاء( بالتحقيق باؽبمزتٌن وقرأ )المستم( مث ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل أما
 مث ورش على الفتح يف )مرضى( ووجهاف )جاء أحد( بتسهيل الثانية 

 ( حركتاف ٕمث ورش باؼبد مقصورا )
 مث ورش بالتقليل يف )مرضى( ووجهاف )جاء أحد( بتسهيل الثانية 

 ( حركتاف ٕمث ورش باؼبد مقصورا )
 ثمدوري  امسقاط مع التوسط باؼبد  ثمإسقاط اموىل )جا أحد( مع القصر مث أبو عمر بالتقليل يف )مرضى( و 

 دوري أ  عمرو على توسط اؼبنفصل وبالتقليل يف )مرضى( و )جا أحد( بامسقاط مع التوسط باؼبد 
 ثممث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وباممالة يف )مرضى( وربقيق اؽبمزتٌن يف )جاء أحد( وقرأ )ؼبستم( حبذؼ املف 

الكسائي على توسط اؼبنفصل وباممالة يف )مرضى( وربقيق  ثملف بالسكت على اؼبفصوؿ يف )سفر أو( خ
 اؽبمزتٌن يف )جاء أحد( وقرأ )ؼبستم( حبذؼ املف

التوسط يف )جاء أحد( مث قنبل بالتسهيل يف  ثممث قالوف بالصلة واندرج معو البزي ووجهاف بامسقاط مع القصر 
 ( حركتاف مث قالوف بتوسط اؼبنفصل وبالصلة مع )التوسط يف )جا أحد( ٕد )اؽبمزة الثانية مث اؼب

 (ٙلَُّكْم َتْشُكُروَف )َما يُرِيُد اللَُّو لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهّْرَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلعَ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 خلف بال غنة يف )َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد (  ثملراء يف )لُِيَطهّْرَُكْم ( مث ورش برتقيق ا
 مث قالوف بالصلة

 ِإْذ قُػْلُتْم َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ~َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم َوِميثَاَقُو الَِّذي َواثَػَقُكْم بِوِ 
 توسط اؼبنفصل قالوف على  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق يف )َوأَطَْعَنا(
 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع ووقف على )َوأَطَْعَنا( بالتسهيل 

 مث السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )َواثَػَقُكْم( 
 ف على توسط اؼبنفصل وبالصلةقالو  ثممث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
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 َواتػَُّقوا اللََّو 
 قالوف

 (ِٚإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )
 قالوف

 َء بِاْلِقْسِط آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِميَن ِللَِّو ُشَهدَ  آيَ 
  قالوف على توسط اؼبنفصل ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل 

 ( أوجو البدؿ )آمنوا(ٖعلى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل و)ورش  ثم
 َأَلَّ تَػْعِدُلوا  ~َشَنَآُف قَػْوـٍ َعَلى مْ َوََل َيْجرَِمنَّكُ 

 النباكحا  ص: وسكن معا )شنآف(  ٗٔٙالدليل من الشاطبية 
 ] َشْنئاف : ابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] َشَنئاف : الباقوف[ 

 ميم اعبمع وقرأ بفتح نوف )شنآف( قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع وقرأ بفتح نوف )شنآف( 

 ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبسكوف النوف )َشْنَآُف( واندرج معو شعبة  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 على توسط اؼبنفصل وبالصلة قالوف  ثممث قالوف على قصر اؼبنفصل وصلة ميم اعبمع وفتح نوف )شَنئاف( 

 اْعِدُلوا ُىَو َأقْػَرُب لِلتػَّْقَوى
 قالوف مث ورش بالتقليل )للتقوى( واندرج معو أبو عمرو 

 مث ضبزة وأماؿ )للتقوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 َواتػَُّقوا اللَّوَ 

 قالوف
 (ِٛإفَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف )

 الراء يف )خبًن( قالوف مث ورش برتقيق
 (َٜمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم ) مْ َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلهُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش برتقيق راء )َمْغِفرٌَة ( وقصر البدؿ يف )آمنوا(
 عو ابن كثًن وأبو جعفرمث خلف بال غنة يف )َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر ( مث قالوف بالصلة واندرج م

 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(
 ( ُٓٔأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم ) آَوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا بَِآيَاتِنَ 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل 
 قصر البدؿ( البدؿ واندرج معو ضبزة يف ٖمث ورش مع )

 ِإلَْيُكْم أَْيِديَػُهْم َفَكفَّ أَْيِديَػُهْم َعْنُكمْ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َىمَّ قَػْوـٌ َأْف يَػْبُسطُو  آيَ 
 ضى ومعوالر  حقا: إذا كتبت بالتاء ىاء مؤنن    فباؽباء قف  ٖٛٚالشاطبية رقم 

 تاء وقف عليها باؽباء ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي وأماؽبا الكسائي أيضارظبت )نعمت( بال
 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 اعبمع مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آمنوا( وطوؿ الصلة وبالنقل مث خالد بالتحقيق وبسكوف ميم 
 مث خلف برتؾ الغنة يف )أف يبسطوا( مث خلف بالسكت على اؼبفصوؿ مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ

 َواتػَُّقوا اللَّوَ 
 قالوف

 ( َٔٔوَعَلى اللَِّو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف )
 قالوف مث ورش حبذؼ اؽبمزة يف )اؼبومنوف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  وضبزة وقفا 

ُهُم اثْػيَنْ َعَشَر نَِقيًبا ~َلَقْد َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَؽ َبيِن و َ   ِإْسرَائِيَل َوبَػَعثْػَنا ِمنػْ
 ] إسرائيل : أبو جعفر بالتسهيل مع اؼبد والقصر ووقفا ضبزة مع فارؽ اؼبد بينهما[ ] إسرائيل : الباقوف[

 ( حركتاف ٕ( حركات( والقصر )ٗأبو جعفر سهل اؽبمزة الثانية مع اؼبد ) ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم

 مث خلف على التحقيق يف َ)َلَقْد َأَخَذ( 
 خلف بالسكت يف َ)َلَقْد َأَخَذ( ثم مث ورش بالنقل يف َ)َلَقْد َأَخَذ(

 َوقَاَؿ اللَُّو ِإنّْي َمَعُكمْ 
 قالوف

 مْ َوَأقْػَرْضُتُم اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا َْلَُكفَّْرفَّ َعْنكُ  مْ ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموىُ  مْ َآَمْنتُ لَِئْن َأَقْمُتُم الصَََّلَة َوَآتَػْيُتُم الزََّكاَة وَ 
 َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهارُ  مْ َوَْلُْدِخَلنَّكُ ْم َسيَّْئاِتكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 سكت يف )اْمَنْػَهاُر( ضبزة بال ثممث ضبزة وقفا بالنقل يف )اْمَنْػَهاُر( 

 ( البدؿ يف )آمنتم(ٖورش بتغليظ الالـ يف )الصالة( وبالنقل يف )اْمَنْػَهاُر( مع ) ثممث قالوف بالصلة 
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مث خلف بالسكت على اؼبفصوؿ )لئن أقمتم( ووقف بالنقل والسكت يف )اْمَنْػَهاُر(وقيل فقط يقف بالنقل يف 
 )اْمَنْػَهاُر(

 (ٕٔفَػَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل ) مْ ِلَك ِمْنكُ َفَمْن َكَفَر بَػْعَد ذَ 
 ]فقّضل : ورش والبصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] فقد ضل : الباقوف[

( حركات ٙقالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو عاصم مث ورش أدغم الداؿ بالضاد )فَػَقْد َضلَّ( ومد اؼبتصل )
 واندرج معو ضبزة 
 ( حركات واندرج معو أبو عمرو ابن عامر والكسائي وخلف العاسر ٗامدغاـ ومد اؼبتصل )مث أبو عمرو ب

 مث قالوف بالصلة وامظهار وتوسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر
 فَِبَما نَػْقِضِهْم ِميثَاقَػُهْم َلَعنَّاُىْم َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم قَاِسَيةً  

 فاششدد ياء )قاسية( : مع القصر  ٘ٔٙالشاطبية رقم 
 ]قسية : ضبزة والكسائي [ ] قاسية : الباقوف[ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ )قاسية( 
 مث ضبزة قرأ حبذؼ املف وتشديد الياء )قسّية( 

 قالوف بالصلة وقرأ )قاسية(  ثممث الكسائي أماؿ وقفا )قسّية( 
 ا ِممَّا ذُكُّْروا بِوِ ُيَحرُّْفوَف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظِّ 

 قالوف مث ورش بالرتقيق )ذُكُّْروا(
هُ آَوََل تَػَزاُؿ َتطَِّلُع َعَلى خَ  ُهْم  مْ ئَِنٍة ِمنػْ  ِإَلَّ َقِليًَل ِمنػْ

 ] تطِلّعلى : السوسي [ ] تطلع على :  الباقوف [
 ى توسط الصلة قالوف عل ثمقالوف بالصلة على قصرىا  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل 
( مْ مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة يف )ِمنػْهُ   ِإالَّ

( مث خلف بالسكت يف )ِمنػْهُ  مْ مث خلف على التحقيق يف )ِمنػْهُ  (  مْ ِإالَّ  ِإالَّ
 مث السوسي أدغم العٌن بالعٌن )َتطَِّلُع َعَلى(

هُ   َواْصَفحْ  مْ فَاْعُف َعنػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

 (ٖٔفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )إِ 
 قالوف
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نَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغضَ  مْ َأَخْذنَا ِميثَاقَػهُ  ~ِإنَّا َنَصاَرى آَوِمَن الَِّذيَن قَاُلو  َء آفَػَنُسوا َحظِّا ِممَّا ذُكُّْروا بِِو فََأْغَريْػَنا بَػيػْ
 ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة 

 لنافع وابن كثًن وأ  عمرو وأ  جعفر ورويس[ ]الباقوف : بالتحقيق فيهما[] البغضاَء ِإىل : التسهيل 
 َء ِإىَل( وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو رويسآقالوف على قصر اؼبنفصل بالتسهيل يف اؽبمزة الثانية يف )َواْلبَػْغضَ 
 مث روح على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وحقق اؽبمزتٌن  

 َء ِإىَل( وبصلة ميم اعبمع واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  آمزة الثانية يف )َواْلبَػْغضَ مث قالوف بالتسهيل يف اؽب
 َء ِإىَل( وأماؿ )نصارى(  آمث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وبالتسهيل يف اؽبمزة الثانية يف )َواْلبَػْغضَ 
 ِإىَل( وبسكوف ميم اعبمع ءَ آمث قالوف على توسط اؼبنفصل بالتسهيل يف اؽبمزة الثانية يف )َواْلبَػْغضَ 

 مث ىشاـ على توسط اؼبنفصل وبتحقيق اؽبمزتٌن واندرج معو ابن ذكواف وعاصم  
 َء ِإىَل( وبصلة ميم اعبمع آمث قالوف على توسط اؼبنفصل وبالتسهيل يف اؽبمزة الثانية يف )َواْلبَػْغضَ 
 َء ِإىَل( وأماؿ )نصارى(  آْغضَ مث دوري على توسط اؼبنفصل وبالتسهيل يف اؽبمزة الثانية يف )َواْلبػَ 

  مث الكسائي حقق اؽبمزتٌن وأماؿ )نصارى(  وأماؿ وقفا )القيامة( قوال واحدا بال خالؼ
 خلف العاشر على توسط اؼبنفصل حقق اؽبمزتٌن وأماؿ )نثارى(  ثم

قلل )نصارى( وترقيق راء َء ِإىَل( و آمث ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وتسهيل اؽبمزة الثانية يف )َواْلبَػْغضَ 
 )ذُكُّْروا(

 َء ِإىَل( وأماؿ )نصارى( وفخم راء )ذُكُّْروا(آمث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن يف )َواْلبَػْغضَ 
 (َٗٔوَسْوَؼ يُػَنبّْئُػُهُم اللَُّو ِبَما َكانُوا َيْصنَػُعوَف )

 قالوف 
 إبداؽبا ياء خالصة غبمزة يف )ينبئهم ( وقفا تسهيل اؽبمزة مث -
 ءَُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيُّْن َلُكْم َكِثيًرا ِممَّا ُكْنُتْم ُتْخُفوَف ِمَن اْلِكَتاِب َويَػْعُفو َعْن َكِثيٍر آَأْىَل اْلِكَتاِب َقْد جَ  آيَ 

 ] قّ(اءكم : البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]قد جاءكم: الباقوف[
 لى قصر اؼبنفصل وبامظهار يف )قد جاءكم (قالوف بسكوف ميم اعبمع ع

 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
السوسي بامدغاـ )َقْد َجاءَُكْم( وأدغم النوف  ثم مث دوري على قصر اؼبنفصل أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم(

ُ َلُكْم(   بالالـ )يُػبَػٌنّْ
 قالوف بالصلة  ثم مث قالوف على توسط اؼبنفصل وبامظهار



 

 
146 

 مث ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل أماؿ )جاءكم( وبامظهار يف )قد جاءكم ( 
 مث دوري أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( على توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ والكسائي 

 خلف العاشر أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( على توسط اؼبنفصل وأماؿ )جاءكم(   ثم
  ورش بامظهار يف )قد جاءكم ( على طوؿ اؼبنفصل وترقيق راء )كثًنا(مث

 مث ضبزة بامدغاـ يف )قد جاءكم ( وأماؿ )جاءكم( على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم راء )كثًنا( 
 (٘ٔءَُكْم ِمَن اللَِّو نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبيٌن )آَقْد جَ 

 ف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة قالوف على توسط اؼبتصل وبامظهار يف )قد جاءكم ( وبسكو 
 مث ورش على طوؿ اؼبتصل وبامظهار يف )قد جاءكم ( 

 مث ابن ذكواف على توسط اؼبتصل وبامظهار يف )قد جاءكم ( واممالة يف )جاءكم(  
 مث أبو عمرو على توسط اؼبتصل أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( 

 يف )جاءكم( وبال غنة يف )نوٌر وكتاب(  مث خلف بامدغاـ يف )قد جاءكم ( واممالة
 مث خالد بامدغاـ يف )قد جاءكم ( واممالة يف )جاءكم( وبغنة يف )نوٌر وكتاب( 

ِصَراٍط  ِإَلى مْ ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِِو َويَػْهِديهِ ْم يَػْهِدي بِِو اللَُّو َمِن اتػََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَََّلـِ َوُيْخرُِجهُ 
 (ُٙٔمْسَتِقيٍم )

 حصورضواف اضمم غًن ثاين العقود كسره  ٛٗ٘الشاطبية رقم 
 ] يهديُهم : يعقوب [ ] يهديِهم : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ِإىَل( وباممشاـ للصاد بصوت الزاي مْ مث خلف بالتحقيق يف )َويَػْهِديهِ 

  ِإىَل( مْ مث ورش على طوؿ الصلة يف )َويَػْهِديهِ 
 ِإىَل( وباممشاـ للصاد بصوت الزاي  مْ مث خلف بالسكت يف )َويَػْهِديهِ 

 روح قرأ بالصاد )صراط( وقرأ بضم اؽباء )يهديُهم( ثممث رويس قرأ بالسٌن )سراط( وقرأ بضم اؽباء )يهديُهم( 
 مث قالوف بالصلة على قصرىا مث قنبل بالسٌن )سراط(

 مث قالوف على توسط الصلة 
 ِإفَّ اللََّو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريَمَ  آالَِّذيَن قَاُلو  َلَقْد َكَفرَ 

 السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم اؽباء باؽباء )اللََّو ُىَو(  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل
 ورش على طوؿ اؼبنفصل ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 
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 ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوُأمَُّو َوَمْن ِفي اْْلَْرِض َجِميًعاُقْل َفَمْن يَْمِلُك ِمَن اللَِّو َشْيًئا ِإْف َأرَاَد َأْف يػُ 
 قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( و)ِإْف أَرَاَد( والتوسط والنقل يف )شيئا إف(  مث ورش على طوؿ )شيئا( والنقالف

 مث خالد بالسكت يف )امرض(و)شيئا(
وبال غنة يف )فمن يبلك( مث خلف بالسكت يف )ِإْف أَرَاَد(  مث خلف بالتحقيق مع السكت يف )امرض(و)شيئا(
 ويف )شيئا إف( على السكت يف )امرض(و)شيئا(  

نَػُهَما  َولِلَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ
 قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث خلف بالسكت يف )امرض(

 يْخُلُق َما َيَشاُء 
 ( أوجو القياس يف )يشا( ٘تصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل مث ىشاـ ب)قالوف على توسط اؼب
 ( حركات والرـوٙ( أوجو مع ىشاـ مث ضبزة بالوجو اػبامس بالتسهيل مع اؼبد )ٗوضبزة اندرج ب)

 (َٚٔواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 خلف بالسكت يف )شيء( ثمطوؿ اللٌن يف )شيء(  ثمورش على توسط  ثمقالوف 

 ُؤهُ آُء اللَِّو َوَأِحبَّ آَوقَاَلِت اْليَػُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَبْػنَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش بالتقليل على طوؿ اؼبتصل 

 مث أبو عمرو على توسط اؼبتصل أماؿ )النصارى( واندرج معو دوري الكسائي 
انية باؼبد وبالقصر مث تسهيل اؽبمزة اموىل مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل ووقف بتحقيق اؽبمزة اموىل وتسهيل الث

وعليو يف الثانية التسهيل مع اؼبد والقصر وىذه الوجوه امربعة على السكوف ومثلها على اممشاـ ومثلها على 
 الرـو

ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم   ُقْل فَِلَم يُػَعذّْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 ْو(وقف يعقوب باؽباء يف )فلمَ  -
 َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يَػْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُػَعذُّْب َمْن َيَشاءُ  مْ َبْل أَنْػتُ 

 السوسي أدغم )يغفر ؼبن( و)يعذب من(  ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع
 أبو جعفر بالصلة وامخفاء )فبَّْن َخَلَق ( ثم واندرج معو ابن كثًنمث قالوف بالصلة 

 ( أوجو اؼبد مث التسهيل مع الرـو على التوسط مث القصر  ٖياس امبداؿ ألف مع )( أوجو الق٘مث ىشاـ وقف ب)
 مث ورش بالنقل يف )بل أنتم( وترقيق راء )يغفر( 
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 مث خلف بالسكت يف )بل أنتم(
نَػُهَما   َولِلَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ

 يف )امرض(بالسكت  ضبزةقالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث 
 (َٛٔوِإلَْيِو اْلَمِصيُر )

 قالوف
َرٍة ِمَن الرُُّسِل َأْف تَػُقوُلوا َما جَ آَأْىَل اْلِكَتاِب َقْد جَ  آيَ   نَا ِمْن َبِشيٍر َوََل َنِذيٍر آءَ ءَُكْم َرُسولَُنا يُػبَػيُّْن َلُكْم َعَلى فَػتػْ

 جاءكم : الباقوف[]ق(اءكم :أدغم البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] قد 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وامظهار يف )قدجاءكم( وبسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

ُ َلُكْم(  ثممث دوري أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم(   السوسي )يُػبَػٌنّْ
ل قالوف على توسط اؼبنفص ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل وامظهار يف )قدجاءكم( واندرج معو عاصم 

 وبالصلة 
 مث ابن ذكواف أماؿ )جاءكم( مع امظهار 

 مث دوري أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( على توسط اؼبنفصل واندرج معو ىشاـ والكسائي 
 مث خلف العاشر أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( على توسط اؼبنفصل وأماؿ )جآءكم( على توسط اؼبتصل

 مظهار يف )قدجاءكم( مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وا
 خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبال غنة و أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( وأماؿ )جآءكم(  ثم

 مث خالد بغنة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( وأماؿ )جآءكم( 
 ءَُكْم َبِشيٌر َونَِذيٌر  آفَػَقْد جَ 

 عبمع وامظهار يف )قدجاءكم( مث ورش برتقيق الراء )َبِشًٌن ( وامظهار يف )قدجاءكم( قالوف بسكوف ميم ا
 مث قالوف بالصلة وامظهار يف )قدجاءكم( 

ابن ذكواف أماؿ يف )َجاءَُكْم( وامظهار يف  ثممث دوري أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( واندرج معو الكسائي 
 الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( وأماؿ يف )َجاءَُكْم( )قدجاءكم( مث خلف العاشر  أدغم

 مث خلف بال غنة وأماؿ وأدغم مث خالد بالغنة والطوؿ و أماؿ يف )َجاءَُكْم(
 (َٜٔواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 قالوف مث ورش على توسط وطوؿ الٌن )شيء( مث خلف بالسكت 
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َء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا َوَآتَاُكْم َما َلْم آـِ اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبيَ َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو يَا قَػوْ 
 (ٕٓيُػْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن )

 ]أنبيئآء : نافع [ ] أنبيآء : الباقوف[ ] إّجعَل : البصري وىشاـ[ ] إْذ جعل : الباقوف[
 )أنبيئاء( وبسكوف ميم اعبمع وبامظهار يف )إذ جعل( قالوف قرأ باؽبمز

 مث ابن ذكواف حبذؼ اؽبمزة يف )أنبياء( وبامظهار واندرج معو عاصم 
ابن كثًن على توسط اؼبتصل وقرأ  ثم قالوف بالصلة وقرأ باؽبمز )أنبيئاء( ثم مث ىشاـ أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ َجَعَل(

 حبذؼ اؽبمزة)أنبياء( 
 ر على توسط اؼبتصل وقرأ حبذؼ اؽبمزة)أنبياء( وأبدؿ اؽبمزة من )يوت( مث أبو جعف

 مث قالوف على توسط اؼبتصل وقرأ باؽبمز )أنبيئاء( وبصلة ميم اعبمع وبامظهار يف )إذ جعل(
مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة وفتح )موسى( وقرأ باؽبمز )أنبيئاء( على قصر البدؿ مث على طولو يف 

 فتحها )آتاىم( و 
مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة وتقليل )موسى( وقرأ باؽبمز )أنبيئاء( على توسط البدؿ مث على طولو يف 

 )آتاىم( وتقليلها
 مث دوري بالتقليل )موسى( و أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ َجَعَل( وقرأ حبذؼ اؽبمزة)أنبياء( 

 اؽبمزة من )يوت(مث السوسي أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ َجَعَل(  وأبدؿ 
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )موسى( و)آتاكم( وامظهار يف )إذ جعل( 

 مث الكسائي على توسط اؼبتصل وأماؿ )موسى( و)آتاكم( وامظهار يف )إذ جعل( واندرج معو خلف العاشر 
 مث خلف بالسكت يف اؼبفصوؿ واممالة يف )موسى( و)آتاكم( وامظهار يف )إذ جعل(  

َقِلُبوا َخاِسرِيَن ) مْ َأْدبَارِكُ  ~َوََل تَػْرَتدُّوا َعَلى مْ قَػْوـِ اْدُخُلوا اْْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب اللَُّو َلكُ يَا   (ٕٔفَػتَػنػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل  أماؿ )أدباركم(

 ي على توسط اؼبنفصل أماؿ )أدباركم( واندرج معو دوري الكسائي مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث دور 
 مث خالد بالتحقيق وطوؿ اؼبنفصل وفتح )أدبارىم( 

مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل 
 )أدباركم( 

 مث خلف بالسكت يف )امرض(وطوؿ اؼبنفصل 
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َها فَِإنَّا َداخِ  ~يَا ُموَسى قَاُلوا َها فَِإْف َيْخُرُجوا ِمنػْ ُلوَف ِإفَّ ِفيَها قَػْوًما َجبَّارِيَن َوِإنَّا َلْن نَْدُخَلَها َحتَّى َيْخُرُجوا ِمنػْ
(ٕٕ) 

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل ( 
 قليل ( أوجو على فتح )موسى( وجهي )جبارين( الفتح والتٗمث ورش ب)

 مث ورش على تقليل )موسى( عليو وجهي )جبارين( 
 مث دوري أ  عمرو على قصر اؼبنفصل قلل )موسى( مث دوري أ  عمرو على توسط اؼبنفصل قلل )موسى(  

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )فَِإْف ىَبُْرُجوا( وأماؿ )موسى( 
وري الكسائي أماؿ )جبارين( و)موسى(  مث خالد بغنة مث أبو اغبارث على توسط اؼبنفصل أماؿ )موسى(مث د

 وأماؿ )موسى(
 ِإنَُّكْم َغالُِبوفَ قَاَؿ رَُجََلِف ِمَن الَِّذيَن َيَخاُفوَف أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَ 

 ] عليُهما : يعقوب [ ] عليِهما : الباقوف [
 سكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة مث ابن كثًن بصلة اؽباء )َدَخْلُتُموُه( قالوف ب

 مث دوري بكسر اؽباء واؼبيم وصال )َعَلْيِهِم اْلَباَب( 
ُهُم اْلَباَب( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر   مث ضبزة بضم اؽباء واؼبيم وصال )َعلَيػْ

ُهُم اْلَباَب(مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )عليُهما( بضم اؽباء و   صال ووقفا )َعَليػْ
 مث السوسي أدغم الالـ بالراء )قَاَؿ َرُجاَلِف( وبكسر اؽباء واؼبيم )َعَلْيِهِم اْلَباَب( 

 (ُٖٕمْؤِمِنيَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ  آَوَعَلى اللَِّو فَػتَػوَكَُّلو 
 السوسي أبدؿ اؽبمزة واوا )مومنٌن(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 مث أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنٌن( مث قالوف بالصلة 
 قالوف بالصلة  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )مومنٌن( واندرج  معو ضبزة وقفا  
 أَبًَدا َما َداُموا ِفيَها آِإنَّا َلْن نَْدُخَلهَ  ~قَاُلوا يَا ُموَسى

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل
 ورش بالتقليل يف )موسى( على طوؿ اؼبنفصل   ثممث ورش بطوؿ اؼبنفصل وفتح )موسى( 
 دوري على توسط اؼبنفصل مع التقليل يف )موسى(  ثممث دوري بالقصر مع تقليل )موسى( 
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نفصل واندرج معو دوري الكسائي أماؿ )موسى( على توسط اؼب ثممث ضبزة أماؿ يف )موسى( على طوؿ اؼبنفصل 
 الكسائي 

 (ِٕٗإنَّا َىاُىَنا قَاِعُدوَف ) فَاْذَىْب أَْنَت َورَبَُّك فَػَقاِتَل 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ورش بالنقل يف )فَاْذَىَب اْنَت(  ثممث ضبزة بالتحقيق يف )فَاْذَىْب أَْنَت( 
 َت(   مث خلف بالسكت يف )فَاْذَىْب أَنْ 

 َأْمِلُك ِإَلَّ نَػْفِسي َوَأِخي قَاَؿ َربّْ ِإنّْي َْل 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج ضبزة بوجو التحقيق 

 )  مث ضبزة بالتسهيل يف )َوَأِخي( مث السوسي أدغم الالـ بالراء )قَاَؿ َربّْ
نَػَنا َوبػَ   (ْٕ٘يَن اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيَن )فَافْػُرْؽ بَػيػْ

 قالوف
 َأْربَِعيَن َسَنةً  مْ قَاَؿ فَِإنػََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيهِ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث الكسائي أماؿ )سنة( وقفا  
 مث قالوف بالصلة على قصرىا مث قالوف بالصلة على توسطها 

 ندرج معو يعقوبمث ورش بطوؿ الصلة مث ضبزة قرأ بضم اؽباء )عليُهم( وا
 يَِتيُهوَف ِفي اْْلَْرضِ 

 قالوف مث ورش بالنقل يف )اْمَْرِض( مث خلف بالسكت يِف )اْمَْرِض(
 (َٕٙفََل تَْأَس َعَلى اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقيَن )

 ] فال تاس : ورش والسوسي وأبو جعفر [ ] وال تأس : الباقوف [
 و جعفر قالوف مث ورش قرأ )تاس( واندرج معو السوسي وأب

ـَ بِاْلَحقّْ ِإْذ قَػرَّبَا قُػْربَانًا فَػتُػُقبَّْل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم يُػتَػَقبَّْل ِمَن اْْلََخِر قَاؿَ  مْ َواْتُل َعَلْيهِ    َْلَقْػتُػَلنَّكَ نَػَبَأ ابْػَنْي َآَد
( والالـ بالالـ يف مثقالوف بسكوف ميم اعبمع  ـَ بِاغبَْقّْ  )قَاَؿ َمَقْػتُػَلنََّك(  السوسي أدغم اؼبيم بالباء )َآَد

 ( البدؿ )آدـ( ٖمث ورش بالنقل مع )
ضبزة بالتحقيق وضم ىاء )عليُهم( ووقف على اؼبفصوؿ بالتحقيق والسكت على )اآلخر(  ثممث قالوف بالصلة 

 ووقف بالتحقيق وامبداؿ ياء على )ِمَقْػتُػَلَك( 
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 هيل فقط على )مقتلنك( خلف بالسكت باؼبفصوؿ على السكت يف )اآلخر( ووقف بالتس ثم
 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( وحقق )اآلخر(

 ولو وصل مع ما بعدىا )َمَقْػتُػَلنََّك قَاَؿ( أدغم الكاؼ بالقاؼ السوسي  -
 (ٕٚقَاَؿ ِإنََّما يَػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن )

 قالوف
 أَنَا بَِباِسٍط يَِدَي ِإلَْيَك ِْلَقْػتُػَلكَ  آلَِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَؾ لِتَػْقتُػَلِني مَ 

 ىضبويل أن عويف إخويت ورش يدي  ٕٓٗالشاطبية رقم  :
 ] يِدَي إليك : نافع وأبو عمرو وحفص وأبوجعفر [ ] يِدي~ إليك : الباقوف [

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبفتح الياء )يَِدَي( واندرج معو الدوري 
 وبسكوف الياء )يَِدْي( وقصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب ابن كثًن على قصر اؼبنفصل  ثم

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري وحفص 
 مث ابن عامر بسكوف الياء )يَِدْي( وتوسط اؼبنفصل واندرج معو شعبة والكسائي وخلف العاشر 

 مث ورش بفتح الياء )يَِدَي(  
 بالتحقيق وامبداؿ ياء على )ِمَقْػتُػَلَك(  مث خلف بال غنة يف )بَِباِسٍط يَِدَي( ووقف

 مث خالد بغنة وبسكوف الياء )يَِدْي( وطوؿ اؼبنفصل بالتحقيق ووقف بالتحقيق وامبداؿ ياء على )ِمَقْػتُػَلَك(
 (َٕٛأَخاُؼ اللََّو َربَّ اْلَعاَلِميَن ) ~ِإنّْي

 أبو جعفر قالوف فتح الياء )ِإينَّْ ( واندرج معو ابن كثًن وورش والبصري و 
( على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسائي وخلف العاشر  ثم  ىشاـ بسكوف الياء )ِإينّْ

 يعقوب على قصر اؼبنفصل  ثممث خلف على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد 
 أُرِيُد َأْف تَػُبوأَ بِِإْثِمي َوِإْثِمَك فَػَتُكوَف ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر  ~ِإنّْي
 إيَن أريد :فتح الياء نافع وأبو جعفر [ ] إينْ  : الباقوف[ ]

 قالوف بفتح الياء )ِإينَّْ( مث ورش بالنقل وتقليل )النار( 
 مث ابن كثًن بسكوف الياء )إين~ أريد ( وقصر اؼبنفصل 

 مث دوري بالقصر وأماؿ )النار( 
 و دوري الكسائي مث دوري على توسط اؼبنفصل )إين~ أريد( وأماؿ )النار( واندرج مع

 مث ابن عامر فتح )النار( على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم واللين أ  اغبارث 
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 مث ضبزة بالتحقيق مث خلف بالسكت يف )مْن أصحاب( 
 (ُٜٕء الظَّاِلِميَن )آَوَذِلَك َجزَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل
 (ٖٓيِو فَػَقتَػَلُو فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِيَن )َفَطوََّعْت َلُو نَػْفُسُو قَػْتَل َأخِ 

 ابن كثًن بصلة اؽباء )أخيو( ثمقالوف 
 فَػبَػَعَث اللَُّو ُغَرابًا يَػْبَحُث ِفي اْْلَْرِض لُِيرِيَُو َكْيَف يُػَواِري َسْوَأَة َأِخيوِ 

( مث خلف بال غنة قالوف مث ورش على توسط وطوؿ )سوأة( وبالنقل يف )امرض( مث خالد بالسكت يف )امرض
 يف )ُغرَابًا يَػْبَحُن( والسكت يف )امرض( ووقف )سَوة( بالنقل وبامدغاـ )َسوَّة(

 َأَعَجْزُت َأْف َأُكوَف ِمْثَل َىَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي ~قَاَؿ يَا َويْػَلَتا
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ( أوجو فتح )ياويلتا( وعليو توسط وطوؿ )سوأة( ٗاؼبنفصل وبالنقل يف ) أَْف َأُكوَف( وب)ورش على طوؿ  ثم
 دوري على قصر اؼبنفصل قلل )ياويلتا(  ثممث ورش بتقليل )ياويلتا( وعليو توسط وطوؿ )سوأة( 

 دوري على توسط اؼبنفصل قلل )ياويلتا ( ثم
 خلف بالسكت يف ) أَْف َأُكوَف( وأماؿ )ياويلىت(   ثم يلىت(مث ضبزة بالتحقيق يف ) أَْف َأُكوَف( وأماؿ )ياو 

 مث الكسائي وأماؿ )ياويلىت( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
 ووقف رويس عليها )ياويلىت( ّباء السكت )ياويلتاْه(

 (ٖٔفََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِميَن )
 قالوف

َنا َعَلى بَِني ئِيَل أَنَُّو َمْن قَػَتَل نَػْفًسا ِبَغْيِر نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض َفَكأَنََّما قَػَتَل آْسرَ إِ  ~ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبػْ
 َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا آالنَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَنَّمَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 ماؿ )أحياىا( الكسائي على توسط اؼبنفصل أ ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 خالد بالتحقيق على )امرض(  ثممث خلف بالتحقيق يف )ِمْن َأْجِل( وبالسكت على )امرض( 
َنا(  ورش بالنقل يف )ِمَن اجل( وبفتح )أحياىا( مث ورش بالتقليل  ثممث السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ )َذِلَك َكَتبػْ

 على )امرض(   خلف بالسكت يف )ِمْن َأْجِل(و )نَػْفٍس أَْو( وبالسكت ثم
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َِ اْجِل( وصال وإذا بدأ ب  ثم أبو جعفر أسقط نبزة )أجل( ونقل حركتها إىل النوف مث كسرىا للم(اورة فقرأ )ِمِن
 )أجل( كسر اؽبمزة )ِإْجِل( وبتسهيل نبزة )إسرائيل( الثانية مع اؼبد والقصر 

ُهْم بَػْعَد َذِلَك يف اْمَْرِض َلُمْسرُِفوَف )َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَػيػَّْناِت مُثَّ ِإفَّ َكِثًنً    (ٕٖا ِمنػْ
 صالح: ويف )رسلنا( مع )رسلكم( مث )رسلهم(    ويف )سبلنا( يف الضم االسكاف ٙٔٙالشاطبية رقم 

] ولق(اءِتم رْسلنا : أدغم البصري[  ] ولقّ(اِتم رُسلنا : ىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر[  ] ولقد 
 نا :  الباقوف[جاءِتم رُسل

ورش على طوؿ اؼبتصل  بامظهار  ثمقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وبامظهار على توسط اؼبتصل 
 يف )لقد جاءِتم( ورقق راء )كثًنا( والنقل يف )امرض(

 مث ابن ذكواف أماؿ )جاءِتم( على توسط اؼبتصل وبامظهار يف )لقد جاءِتم(  
السوسي أدغم التاء بالثاء  ثملداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم( وسكوف السٌن )ُرْسُلَنا( مث دوري أ  عمرو أدغم ا

 )بِاْلبَػيػَّْناِت مُثَّ( 
 مث ىشاـ بامدغاـ )َوَلَق(َّاَءتْػُهْم( واندرج معو الكسائي  

 مث خلف بامدغاـ واممالة والطوؿ يف اؼبتصل والسكت يف )امرض( 
 خلف العاشر بامدغاـ وأماؿ )جاءِتم( على توسط اؼبتصل   ثمرض( مث خالد بالتحقيق يف )ام

 مْ َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُػَقطََّع أَْيِديهِ  آُء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْف يُػَقتػَُّلو آِإنََّما َجزَ 
فَ  مْ َوَأْرُجُلهُ   ْوا ِمَن اْْلَْرضِ ِمْن ِخََلٍؼ َأْو يُػنػْ

 ] أيديُهم : يعقوب [ ] أيديِهم الباقوف[
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )أيديُهم( ثممث أبو جعفر بالصلة على قصر اؼبنفصل وبامخفاء يف )ِمْن ِخاَلٍؼ( 
 قالوف بالصلة  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

خلف بالسكت يف )امرض( معا والتحقيق يف  ثم)يصلبوا( والنقل يف )امرض(  وغًنه  مث ورش بتغليظ الـ
 خالد بغنة بالسكت يف )امرض( معا ووقف بالنقل والسكت  ثم اؼبفصوؿ وبال غنة )أف يقتلوا( 

 خالد بالتحقيق يف )امرض( معا ثمخلف بالسكت على اؼبفصوؿ وعليو النقل  ثم
نْػَيا ِخْزٌي ِفي  مْ َذِلَك َلهُ   الدُّ

 قالوف مث ورش بالتقليل يف )الدنيا( مث ضبزة باممالة مث قالوف بالصلة
 (ِٖٖفي اْْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوَلهُ 
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( أوجو البدؿ يف )اآلخرة( مث ضبزة بالسكت يف )اآلخرة(  مث ٖقالوف مث ورش بالنقل وترقيق الراء يف البدؿ مع )
 قالوف بالصلة 

 َن تَابُوا ِمْن قَػْبِل َأْف تَػْقِدُروا َعَلْيِهمْ ِإَلَّ الَِّذي
 ورش برتقيق الراء يف )تَػْقِدُروا( ثمضبزة قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( واندرج معو يعقوب  مثقالوف 

 (َٖٗأفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم ) آفَاْعَلُمو 
 نفصل قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼب

 (ٖ٘تُػْفِلُحوَف ) مْ ِإلَْيِو اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدوا ِفي َسِبيِلِو َلَعلَّكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوابْػتَػُغو  آيَ 
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 البدؿ ويف وجو القصر اندرج معو ضبزة( ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل ومع )
ُهْم  مْ ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأفَّ َلهُ   َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َوِمثْػَلُو َمَعُو لِيَػْفَتُدوا ِبِو ِمْن َعَذاِب يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َما تُػُقبَّْل ِمنػْ
  قالوف بسكوف ميم اعبمع

 خالد بالسكت على )امرض( وبغنة  ثمخلف بالسكت على )امرض( وبال غنة  ثم
 مث قالوف بالصلة 

 مث ورش بالنقل )لو أف( و)امرض( 
 مث خلف بالسكت باؼبفصوؿ )لو أف( على السكت يف )امرض(

 ( َٖٙعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َوَلهُ 
قالوف  ثم(  خلف بالسكت يف )َعَذاٌب أَلِيمٌ  ثم ورش بالنقل يف )َعَذاٌب أَلِيٌم( ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 بالصلة 
َها  مْ يُرِيُدوَف َأْف َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ىُ   ِبَخارِِجيَن ِمنػْ

قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة مث ورش قلل )النار( مث دوري البصري أماؿ )النار( واندرج معو دوري 
 الكسائي مث خلف بال غنة يف )أَْف ىَبُْرُجوا(

 (ُٖٚمِقيٌم )َوَلُهْم َعَذاٌب 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

 ًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَل ِمَن اللَّوِ آأَْيِديَػُهَما َجزَ  آَوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل  مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل

 (َٖٛواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم )



 

 
156 

 فقالو 
 َفَمْن تَاَب ِمْن بَػْعِد ظُْلِمِو َوَأْصَلَح فَِإفَّ اللََّو يَػُتوُب َعَلْيوِ 

 قالوف مث ورش بتغليظ الـ )وأصلح( مث السوسي أدغم الداؿ بالظاء )بَػْعِد ظُْلِمِو(
 (ِٜٖإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم )

 قالوف
 ءُ آُء َويَػْغِفُر ِلَمْن َيشَ آاْمَْرِض يُػَعذُّْب َمْن َيشَ َأمَلْ تَػْعَلْم أَفَّ اللََّو َلُو ُمْلُك السََّماَواِت وَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل  
مث ىشاـ وقف على )يشاء( خبمسة أوجو القياس : أبدؿ اؽبمزة ألفا على القصر مث التوسط مث الطوؿ مث التسهيل 

 ( حركات والقصر والرـو  ٗمع اؼبد )
رض( وخبمسة أوجو القياس : أبدؿ اؽبمزة ألفا على القصر مث مث خالد على طوؿ اؼبتصل والتحقيق يف )ام

 ( حركات والقصر والرـو  ٙالتوسط مث الطوؿ مث التسهيل مع اؼبد )
 ( أوجو القياس وبال غنة مث خالد بالسكت يف )امرض( ووقف خبمسة أوجو القياس٘مث خلف بالسكت وب)

قق راء )يغفر( مث السوسي أدغم )يُػَعذُّْب َمْن( و )َويَػْغِفُر مث ورش بالنقل )تعلَم اّف( و)امرض( وطوؿ اؼبتصل ور 
 ِلَمْن( على توسط اؼبتصل  

 (َٓٗواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 بالسكت يف )شيء( ضبزةقالوف مث ورش على توسط وطوؿ اللٌن )شيء( مث 

 َوَلْم تُػْؤِمْن قُػُلوبُػُهمْ  مْ َآَمنَّا بَِأفْػَواِىهِ  آاْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلو  أَيػَُّها الرَُّسوُؿ ََل َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَف ِفي آيَ 
 حفال أالشاطبية : ووبزف غًن امنبياء بضم وكسر والضم 

 حفال االدرة : ووبزف فافتح ضم كال سوى الذي لدى امنبياء فالضم والكسر 
 يسارعوف : أماؽبا دوري الكسائي [ ] يسارعوف بالفتح : الباقوف[]وال وُبْزِْنك : نافع [ ] وَبْزُنك : الباقوف [ ]

قالوف بالصلة على  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع وقرأ بضم الياء وكسر الزاي يف )وال وُبْزِْنك ( 
 قصر اؼبنفصل

 اعبمع مث ابن كثًن على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك ( وبصلة ميم 
أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك ( وبصلة ميم اعبمع وأبدؿ اؽبمزة واوا يف  ثم

 )تومن( 
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 ثمدوري على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك ( وبسكوف ميم اعبمع )أي بدوف الصلة(  ثم
الياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك ( وأدغم الالـ بالالـ )الرَُّسوُؿ اَل ( وأبدؿ السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح 

 اؽبمزة واوا يف )تومن( 
 قالوف على توسط اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع وقرأ بضم الياء وكسر الزاي يف )وال وُبْزِْنك (  ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ثم
 لياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك ( وبسكوف ميم اعبمع دوري على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح ا ثم
دوري الكسائي أماؿ )يسارعوف( على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك ( وبسكوف ميم  ثم

 اعبمع 
واوا  ورش على طوؿ اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع وقرأ بضم الياء وكسر الزاي يف )وال وُبْزِْنك ( وأبدؿ اؽبمزة ثم

 ( أوجو البدؿ قصر توسط طوؿ يف )آمنا( ٖيف )تومن( مع )
 خلف على طوؿ اؼبنفصل قرأ بفتح الياء وضم الزاي يف )وَبْزُُنَك (   ثم

 َوِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َسمَّاُعوَف لِْلَكِذِب َسمَّاُعوَف ِلَقْوـٍ َآَخرِيَن َلْم يَْأتُوَؾ 
 فا يف )ياتوؾ( واندرج معو أبو جعفر وضبزة وقفا قالوف مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة أل

 ( أوجو البدؿ يف )آخرين( ٖمث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف )ياتوؾ( بالنقل يف )قوـٍ آخرين( مع )
 مث خلف بالسكت يف )قوـٍ آخرين(  قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف )ياتوؾ( وقفا 

 ُيَحرُّْفوَف اْلَكِلَم ِمْن بَػْعِد َمَواِضِعوِ 
 قالوف مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )اْلَكِلَم ِمْن(

 َىَذا َفُخُذوُه َوِإْف َلْم تُػْؤتَػْوُه فَاْحَذُروا مْ يَػُقوُلوَف ِإْف ُأوتِيتُ 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توتوه(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 وتوه( بإبداؿ اؽبمزة واوا )ت أبو جعفر بالصلة وقرأثم قالوف بالصلة  ثم
 ابن كثًن بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )فخذوه(و )تؤتوه(  ثم
 ( قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )توتوه(  مْ ورش بالنقل يف )ِإْف أُوتِيتُ  ثم
 ْم(خلف بالسكت يف )ِإْف أُوتِيتُ  ثم

َنَتُو فَػَلْن َتْمِلَك لَُو ِمَن اللَِّو َشْيًئا  َوَمْن يُرِِد اللَُّو ِفتػْ
 لى توسط وطوؿ اللٌن )شيئا( مث خالد وقف بالنقل )شيا( وامدغاـ )شّيا( قالوف مث ورش ع

 مث خلف بال غنة يف )َوَمْن يُرِِد( ووقف بالنقل )شيا( وامدغاـ )شيّا( 
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 ُأولَِئَك الَِّذيَن َلْم يُرِِد اللَُّو َأْف يَُطهَّْر قُػُلوبَػُهْم 
 ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق راء )يَُطهَّْر(  ثم قالوف

 مث خالد بالغنة يف )أَْف يَُطهَّْر( وتفخيم الراء يف )يطهر( 
 خلف بال غنة يف )أَْف يَُطهَّْر( وتفخيم راء )يطهر( ثم
نْػَيا ِخْزيٌ  مْ َلهُ   ِفي الدُّ

 ورش بالتقليل يف )الدنيا( واندرج معو البصري  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 العاشر   ضبزة أماؿ )الدنيا( واندرج معو الكسائي وخلف ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثم

 (ِٔٗفي اْْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوَلهُ 
 ( أوجو البدؿ يف )اآلخرة( وترقيق الراء ٖقالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش مع )

 و ابن كثًن وأبو جعفر مث خلف بالسكت يف )امخرة( وتفخيم الراء واندرج معو خالد مث قالوف بالصلة واندرج مع
 َسمَّاُعوَف لِْلَكِذِب َأكَّاُلوَف ِللسُّْحتِ 

 فىتى   عمصال      ويف كلمات )السحت( ح: يف الضم االسكاف  ٚٔٙالشاطبية رقم 
] للسُّْحِت : نافع وابن عامر وعاصم وضبزة وخلف[ ] للسُُّحِت : ابن كثًن وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 

 ويعقوب[
 رأ بإسكاف اغباء )لِلسُّْحِت( واندرج معو ابن عامر وعاصم وضبزة وخلفقالوف ق

 مث ابن كثًن بضم اغباء )لِلسُُّحِت ( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب
نَػهُ آفَِإْف جَ  ُهْم  مْ ُءوَؾ فَاْحُكْم بَػيػْ  َأْو َأْعِرْض َعنػْ

 قالوف بالصلة على توسطها  ثم قالوف بالصلة على قصرىا ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
نَػهُ   ( البدؿ يف )َجاُءوَؾ(ٖأَْو ( وبالنقل يف )أَْو أَْعِرْض( مع ) مْ مث ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة يف )بَػيػْ

 مث ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )َجاُءوَؾ( واندرج معو خلف العاشر  
نَػهُ خلف على طوؿ اؼبتصل أماؿ )َجاُءوَؾ( وبالتحقيق يف ثم  أَْو أَْعِرْض(  مْ  )بَػيػْ
نَػهُ  ثم  أَْو أَْعِرْض( أماؿ )َجاُءوَؾ( مْ خلف على طوؿ اؼبتصل بالسكت يف )بَػيػْ

هُ   فَػَلْن َيُضرُّوَؾ َشْيًئا مْ َوِإْف تُػْعِرْض َعنػْ
 ورش على توسط وطوؿ اللٌن )شيئا(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

  خالد ووقف بالنقل )شيا( مث امبداؿ )شيّا( ثم
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 قالوف بالصلة ثمفَػَلْن َيُضرُّوَؾ( ووقف بالنقل )شيا( مث امبداؿ )شّيا( ) خلف بال غنة يفثم 
نَػهُ   بِاْلِقْسطِ  مْ َوِإْف َحَكْمَت فَاْحُكْم بَػيػْ
 قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (ِٕٗإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن )
 قالوف

 َدُىُم التػَّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم اللَِّو ثُمَّ يَػتَػَولَّْوَف ِمْن بَػْعِد َذِلكَ وََكْيَف ُيَحكُّْموَنَك َوِعنْ 
 قالوف بتقليل )التوراة( خبلف عنو واندرج معو ورش وضبزة ثمقالوف بفتح )التوراة( 

 دوري أماؿ )التوراة( ومعو ابن ذكواف والكسائي وخلف العاشر  ثم
 بالذاؿ )بَػْعِد َذِلَك( ولو االختالس السوسي أماؿ )التوراة( وأدغم الداؿ  ثم
 (ُٖٗأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ) آَومَ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  مثالسوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )باؼبومنٌن( واندرج معو أبو جعفر  ثمقالوف 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )باؼبومنٌن( واندرج معو ضبزة وقفا

 نْػَزْلَنا التػَّْورَاَة ِفيَها ُىًدى َونُورٌ أَ  آِإنَّ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وفتح )التوراة( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وتقليل )التوراة(  ثم
 أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأماؿ )التوراة(  ثم

 عو ىشاـ وعاصم مث قالوف على توسط اؼبنفصل وفتح )التوراة( واندرج م
  قالوف على توسط اؼبنفصل وعلى تقليل )التوراة( ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )التوراة(  واندرج معو ابن ذكواف والكسائي وخلف العاشر  ثم

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتقليل )التوراة( واندرج معو خالد 
 خلف بال غنة وتقليل )التوراة(  ثم

وََكانُوا َعَلْيِو ِبيُّوَف الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َىاُدوا َوالرَّبَّانِيُّوَف َواْْلَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّو َيْحُكُم ِبَها النَّ 
 َء آُشَهدَ 

 ] النبيئوف : نافع ] النبوف : الباقوف[
 قالوف قرأ باؽبمزة )النبيئوف( على توسط اؼبتصل 
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ؼبتصل ب)النبيئوف( وبالنقل يف )وامحبار( مع قصر البدؿ وتوسط البدؿ مث طوؿ البدؿ ورش على طوؿ ا ثم
 )النبيئوف( 

 دوري برتؾ صلة اؽباء يف )عليو( واؼبد اؼبتصل يف )شهدآء( ثمابن كثًن قرأ )النبيوف( وصلة اؽباء )عليو(  ثم
 ندرج معو خالد ىشاـ وقف على شهداء بإبداؿ اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط والطوؿ ا ثم
 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )وَبُْكُم ِّبَا( ثمضبزة بالسكت على )امحبار( وثالثة امبداؿ يف )شهدآء(  ثم

: النيب والنبيٌن وامنبياء والنبوءة كيف وقع أقره نافع وحده باؽبمزة ووجهو أنو أتى على امصل منو من  توجيو
عن اهلل عز وجل ، ومن ترؾ اؽبمز فهو على التخفيف لكثرة دوره واستعمالو النباء الذي ىو اػبِب مف النيب ـبِب 

. 
 َفََل َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِف َوََل َتْشتَػُروا بَِآيَاِتي ثََمًنا قَِليًَل 

 ج )أشركتموف( )قد   ىداف( )اتقوف يا أويل( )اخشوف( مع والحو)زبزوف( فيها  ٖٖٗالشاطبية رقم 
 ورش مع وجهي البدؿ )بَِآيَايت(  ثميف )َواْخَشْوين(  لياء وصال ووقفاقرأ حبذؼ اقالوف 

البصري قرأ بالياء وصال يف )َواْخَشْوين( ووقف بالنوف الساكنة واندرج معو يعقوب وصاًل بالياء ولكن وقف  ثم
 يعقوب أيضا بالياء)َواْخَشْوين( 

 (ِٗٗئَك ُىُم اْلَكاِفُروَف )أَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَ  آَوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبمَ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل وعلى توسط اؼبتصل

 خلف على طوؿ اؼبنفصل وفخم راء )الكافروف(  ثممث ورش على طوؿ اؼبنفصل برتقيق الراء يف )اْلَكاِفُروَف( 
َنا َعَلْيِهْم ِفيه ِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواْْلَْنَف بِاْْلَْنِف َواْْلُُذَف بِاْْلُُذِف َوالسّْنَّ بِالسّْنّْ َواْلُجُروَح َأفَّ النػَّْفَس بِالنػَّفْ  آوََكَتبػْ

 ِقَصاٌص 
 تال نافع:      يف الضم االسكاف حصال   وكيف أتى )أْذف( بو  ٜٔٙ -ٚٔٙالشاطبية رقم 
 …….ورضبا سوى الشامي              
 الم نفرضى ر ضى و)اعبروح( ارفع ر )والعٌن( فارفع وعطفها    ونكرا دنا              

]العٌَن وامنَف وامُذَف والسَن واعبروَح: نافع وعاصم وضبزة ويعقوب وخلف العاشر[ ] لنافع : امُْذَف بسكوف 
 الذاؿ[

 وُح : الباقوف[]العٌَن وامنَف وامُذُف والسُن واعبروُح : الكسائي[ ]العٌَن وامنَف وامُذَف والسَن واعبر 
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قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف الذاؿ )َواْمُْذَف بِاْمُْذِف( ونصب اػبمسة )العٌَن وامنَف وامْذَف والسَن 
 واعبروَح(

مث أبو عمرو البصري على قصر اؼبنفصل )َواْمُُذَف بِاْمُُذِف( نصب امربعة )العٌَن وامنَف وامذَف والسَن 
 ُروُح( واعبروُح(ورفع )َواعبُْ 

مث قالوف على توسط اؼبنفصل بسكوف الذاؿ )َواْمُْذَف بِاْمُْذِف( ونصب اػبمسة )العٌَن وامنَف وامْذَف والسَن 
 واعبروَح(  

 مث دوري على توسط اؼبنفصل نصب امربعة )العٌَن وامنَف وامذَف والسَن ( ورفع )واعبروُح(واندرج معو ابن عامر 
 صل نصب اعبميع )العٌَن وامنَف وامذَف والسَن واعبروَح( واندرج معو حفص مث شعبة على توسط اؼبنف

 مث الكسائي على توسط اؼبنفصل رفع اػبمسة  )العٌُن وامنُف وامذُف والسُن واعبروُح( 
ْنِف َواْمُُذَف مث ورش على طوؿ اؼبنفصل بسكوف الذاؿ )َواْمُْذَف بِاْمُْذِف( ونصب اػبمسة وبالنقل يف )َواْمَْنَف بِاْمَ 

 بِاْمُُذِف(
مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وبسكوف الذاؿ )َواْمُْذَف بِاْمُْذِف( ونصب اػبمسة )العٌَن وامنَف وامْذَف 

 والسَن واعبروَح(
ُذَف( واندرج مث ابن كثًن نصب امربعة )العٌَن وامنَف وامذَف والسَن واعبروُح(ورفع )َواعْبُُروُح( وضم الذاؿ يف )امُ 

 معو أبو جعفر 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة 

مث خلف على طوؿ اؼبنفصل بالسكت يف )َواْمَْنَف بِاْمَْنِف َواْمُُذَف بِاْمُُذِف(  وقرأ بضم )عليُهم( نصب اعبميع 
 )العٌَن وامنَف وامذَف والسَن واعبروَح( 

ْنِف َواْمُُذَف بِاْمُُذِف( وقرأ بضم )عليُهم( نصب اعبميع )العٌَن وامنَف وامذَف مث خالد بالتحقيق يف )َواْمَْنَف بِاْمَ 
 والسَن واعبروَح(  

 مث يعقوب بضم اؽباء يف )عليُهم( ونصب اػبمسة )العٌَن وامنَف وامْذَف والسَن واعبروَح(
 َفَمْن َتَصدََّؽ بِِو فَػُهَو َكفَّارٌَة َلُو 

 و( مث ورش بضم اؽباء )فُهو(قالوف سكن اؽباء )فهْ 
 (٘ٗأَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف ) آَوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبمَ 

 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
َنا َعَلى  قًا ِلَما بَػْيَن يََدْيِو ِمَن التػَّْورَاِة َآثَارِِىْم بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصدّْ  ~َوقَػفَّيػْ
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 قالوف بالتقليل يف )التوراة(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وفتح )التوراة( 
ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء  ثممث قالوف بالصلة وفتح )التوراة( مث قالوف بالصلة والتقليل يف )التوراة( 

 يف )يديو(  
 وري على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وأماؿ )َآثَارِِىْم (و)التوراة( مث د
قًا( وأماؿ )َآثَارِِىْم (و)التوراة(  ثم  السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َمْرًَنَ ُمَصدّْ

قالوف على توسط  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وفتح )التوراة( واندرج معو ىشاـ وعاصم 
 سكوف ميم اعبمع وبالتقليل يف )التوراة( اؼبنفصل و 

 مث ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع أماؿ )التوراة( واندرج معو أبو اغبارث وخلف العاشر
 قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة وبالتقليل يف )التوراة(   ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة 

 ؿ )َآثَارِِىْم (و)التوراة( واندرج معو دوري الكسائي مث دوري على توسط اؼبنفصل وأما
ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قلل  ثم( البدؿ ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل قلل )التوراة( وقلل )َآثَارِِىْم ( مع )

 )التوراة(
قًا ِلَما بَػْيَن يََدْيِو ِمَن التػَّْورَ  ْنِجيَل ِفيِو ُىًدى َونُوٌر َوُمَصدّْ َناُه اِْلِ  (ٙٗاِة َوُىًدى َوَمْوِعظًَة ِلْلُمتَِّقيَن )َوَآتَػيػْ

 قالوف على الفتح يف )التوراة( واندرج معو ىشاـ وعاصم وأبو جعفر ويعقوب مث قالوف بالتقليل يف )التوراة( 
 مث دوري أماؿ )التوراة( واندرج معو ابن ذكواف وخالد بالتحقيق يف )امقبيل( والكسائي وخلف العاشر 

 اؽباء )فيو( مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ِفيِو ُىًدى( واممالة يف )التوراة(  مث ابن كثًن بصلة 
مث ورش بالتقليل يف )التوراة(والنقل يف )امقبيل( وقصر البدؿ )آتيناه( مث خلف بالتقليل يف )التوراة( والسكت يف 

قًا( و) َوُىًدى َوَمْوِعظَ  ًة( مث خالد بالسكت يف )امقبيل( وبغنة يف )امقبيل( وبال غنة يف )ُىًدى َونُوٌر َوُمَصدّْ
قًا( و) َوُىًدى َوَمْوِعظًَة( مث ورش مع وجهي التوسط مث الطوؿ يف البدؿ )آتيناه(   )ُىًدى َونُوٌر َوُمَصدّْ

ْنِجيِل ِبمَ   أَنْػَزَؿ اللَُّو ِفيوِ  آَوْلَيْحُكْم َأْىُل اِْلِ
 وبركو)وليحكم( بكسٍر ونصبو    وضبزة : ٕٓٙالشاطبية رقم 

 ] َولَِيْحُكم : ضبزة بكسر الالـ [ ] َوْلَيْحُكم : بسكوف الالـ : الباقوف[
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

يِل( وسكوف الالـ يف )َوْلَيْحُكم(  ثم قبِْ  ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )َوْلَيْحُكْم أَْىُل اْمِ
يِل( مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ ب  كسر الالـ ونصبها )َولَِيْحُكَم( وبالسكت يف )اْمِقبِْ

يِل(  ثم قبِْ يِل( ثمخالد بالتحقيق يف )اْمِ  خلف بالسكت على اؼبفصوؿ واؼبوصوؿ يف )َوْلَيْحُكْم أَْىُل( و)اْمِقبِْ
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 (ٚٗأَنْػَزَؿ اللَُّو فَُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف ) آَوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبمَ 
 على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل قالوف 
قًا ِلَما بَػْيَن يََدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيوِ  آَوأَنْػَزْلنَ   ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ ُمَصدّْ

 ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )يََدْيِو(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 )  مث السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الباء بالباء )اْلِكَتاَب بِاغبَْقّْ

 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط 
نَػهُ   أَنْػَزَؿ اللَّوُ  آِبمَ  مْ فَاْحُكْم بَػيػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو  ثمعلى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  مث ورش
 جعفر 

 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم
 َءَؾ ِمَن اْلَحقّْ آَءُىْم َعمَّا جَ آَوََل تَػتَِّبْع َأْىوَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع مث ابن ذكواف أماؿ )جاءؾ( 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر   مث

 َءُىْم( على طوؿ اؼبتصل آمث ضبزة بالتحقيق وأماؿ )جاءؾ( على طوؿ اؼبتصل مث ورش بالنقل يف )َواَل تَػتَِّبْع أَْىوَ 
 َءُىْم( وأماؿ )جاءؾ( على طوؿ اؼبتصل آمث خلف بالسكت يف )َواَل تَػتَِّبْع أَْىوَ 

َهاًجا  مْ كُ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنْ   ِشْرَعًة َوِمنػْ
َهاًجا( مث قالوف بالصلة   قالوف بسكوف ميم اعبمع مث خلف بال غنة يف )ِشْرَعًة َوِمنػْ

ُلوَكُ  مْ َء اللَُّو َلَجَعَلكُ آَوَلْو شَ   َآتَاُكمْ  آِفي مَ  مْ أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبػْ
 كسائي أماؿ )آتاكم( قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ال

 مث قالوف بالصلة على قصرىا وقصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط الصلة واؼبنفصل 
( أوجو قصر البدؿ وفتح )آتاكم( مث توسط البدؿ مع التقليل مث الطوؿ مع الفتح مث التقليل مث ابن ٗمث ورش )

ة )أُمًَّة َواِحَدًة ( وأماؿ )شاء( ذكواف على توسط اؼبنفصل أماؿ )شاء( مث خلف على طوؿ اؼبنفصل بال غن
 و)آتاكم( 

 مث خالد بغنة )أُمًَّة َواِحَدًة ( وأماؿ )شاء( و)آتاكم( 
 مث خلف بالسكت على اؼبفصوؿ )عبعلكم أمة(
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َراتِ   فَاْسَتِبُقوا اْلَخيػْ
 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )اػبًنات(

 (ِٛٗبَما ُكْنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفوَف ) ِإَلى اللَِّو َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَػيُػَنبُّْئُكمْ 
 قالوف مث قالوف بالصلة مث ابن كثًن بصلة اؽباء )فيو( 

نَػهُ   أَنْػَزَؿ اللَُّو ِإلَْيكَ  آَأْف يَػْفِتُنوَؾ َعْن بَػْعِض مَ  مْ َواْحَذْرىُ  مْ أَنْػَزَؿ اللَُّو َوََل تَػتَِّبْع َأْىَواَءىُ  آِبمَ  مْ َوَأِف اْحُكْم بَػيػْ
 : أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب[ ] وأُف حكم : الباقوف[ ] وأكِبكم 

قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف بضم التقاء الساكنٌن )َوأَُف اْحُكْم( وسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل 
 واندرج معو الكسائي 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل 
 نفصل والصلة قالوف على توسط اؼب ثم مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل

دوري على توسط اؼبنفصل واندرج  ثم مث أبو عمرو  على قصر اؼبنفصل وبكسر التقاء الساكنٌن )َوأَِف اْحُكْم(
 معو عاصم وابن عامر 

 خالد بغنة على طوؿ اؼبنفصل  ثممث خلف على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل ووبال غنة )أَْف يَػْفِتُنوَؾ( بالتحقيق 
 فصوؿ )َواَل تَػتَِّبْع أَْىَواَءُىْم( و )َواْحَذْرُىْم أَْف(مث خلف بالسكت يف اؼب

 بِبَػْعِض ُذنُوبِِهمْ  مْ فَِإْف تَػَولَّْوا فَاْعَلْم أَنََّما يُرِيُد اللَُّو َأْف ُيِصيبَػهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (مْ يبَػهُ خلف بالتحقيق وبال غنة )أَْف ُيصِ  ثم
 (مْ بالسكت يف )فاعلَم امْبا( وبال غنة )أَْف ُيِصيبَػهُ  ثممث ورش  بالنقل يف )فاعلَم امْبا( 
 (َٜٗوِإفَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَف )

 قالوف مث دوري أماؿ )الناس( مث ورش رقق راء )كثًنا(
ُغوَف   َأَفُحْكَم اْلَجاِىِليَِّة يَػبػْ

 مالكبغوف( خاطب  : )ت ٕٓٙالشاطبية رقم 
 ] تبغوف : ابن عامر [ ] يبغوف : الباقوف[

ُغوَف( ُغوَف( مث ابن عامر قرأ بتاء اؼبخاطبة )تَػبػْ  قالوف قرأ بياء الغيبة )يَػبػْ
 (َٓ٘وَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّو ُحْكًما ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف )

 خلف بالتحقيق وبال غنة يف )ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف(  ثمقالوف 
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ََ  ش بالنقل يف )َوَمنَ ور  ثم  ْحَسُن( َا
 خلف بالسكت يف )َوَمْن َأْحَسُن( وبال غنة يف )ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف( ثم
 َء آَأْولِيَ ~ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا اْليَػُهوَد َوالنََّصاَرى آيَ 

 دوري على قصر اؼبنفصل أمالة )النصارى(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 لوف على توسط اؼبنفصل مث قا

 ( أوجو أبدؿ اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط والطوؿ ٖىشاـ وقف على )أولياء( ب) ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )النصارى( ومعو دوري الكسائي  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل ومع قصر البدؿ  ثم
( أوجو أبدؿ اؽبمزة ألف مع القصر ٖضبزة على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )النصارى( ووقف على )أولياء( ب) ثم

 والتوسط والطوؿ 
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ  ثم

 ُء بَػْعضٍ آَأْولِيَ  مْ بَػْعُضهُ 
 ُء(آضبزة على طوؿ اؼبتصل )أَْولِيَ  ثمُء ( وتوسط اؼبتصل آأَْولِيَ  مْ قالوف بسكوف ميم اعبمع )بَػْعُضهُ 

 ُء(آأَْولِيَ  مْ قالوف على توسط الصلة )بَػْعُضهُ  مثُء( آأَْولِيَ  مْ مث قالوف بالصلة على قصرىا )بَػْعُضهُ 
 ُء(آأَْولِيَ  مْ خلف بالسكت يف )بَػْعُضهُ  مثُء( آأَْولِيَ  مْ مث ورش بالصلة على طوؿ الصلة وطوؿ اؼبتصل )بَػْعُضهُ 

ُهمْ  مْ ِمْنكُ  مْ َوَمْن يَػتَػَولَّهُ   فَِإنَُّو ِمنػْ
 ْم(يف )َوَمْن يَػتَػَوؽبَُّ  قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة مث خلف بال غنة

 (ِٔ٘إفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن )
 قالوف

 ئَِرةٌ آَأْف ُتِصيبَػَنا د ~يَػُقوُلوَف َنْخَشى مْ َمَرٌض ُيَسارُِعوَف ِفيهِ  مْ فَػتَػَرى الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبهِ 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع واندرج معو دوري البصري 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح يف )لبشى( وترقيق راء )دائرة( مث ورش بالتقليل يف )لبشى( 
مث خالد وقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر على )َدائَِرٌة( وأماؿ )لبشى( مث أبو اغبارث على توسط اؼبنفصل أماؿ 

 )لبشى( و)دائرة( وقفا 
)لبشى( على توسط اؼبنفصل مث السوسي أدغم النوف بالنوف )يَػُقوُلوَف لَبَْشى( وأماؿ مث خلف العاشر أماؿ 

 )لبشى( مث يعقوب على قصر اؼبنفصل ضم اؽباء يف )فيُهم( 
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 مث دوري الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )ُيَسارُِعوَف(و)لَبَْشى( و )َدائَِرٌة( وقفا 
 َسارُِعوَف( وأماؿ )لبشى( والتسهيل مع اؼبد والقصر يف )َدائِرٌَة( مث خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة )َمَرٌض يُ 

 مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 مث السوسي لو وجو إمالة )ترى( وصال

 (ٕ٘أَنْػُفِسِهْم نَاِدِميَن ) ~َأَسرُّوا ِفي آفَػَعَسى اللَُّو َأْف يَْأِتَي بِاْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَػُيْصِبُحوا َعَلى مَ 
قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على قصر اؼبنفصل بالصلة 

 على توسط اؼبنفصل 
 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبزة ألفا )يايت( على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل 

أبو جعفر بالصلة وقرأ )يايت( بإبداؿ اؽبمزة على قصر  ثم أ )يايت( بإبداؿ اؽبمزة على قصر اؼبنفصلمث السوسي قر 
 اؼبنفصل 

مث خلف علىطوؿ اؼبنفصل بال غنة يف )أف يأيت(  وبالتحقيق مث خلف علىطوؿ اؼبنفصل بالسكت على الساكن 
 اؼبفصوؿ )أْو أمر(

 َلَمَعُكْم  مْ ِإنػَّهُ  مْ ِذيَن َأْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أَْيَمانِهِ ِء الَّ َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َآَمُنوا َأَىُؤَْل 
 : وقبل )يقوؿ( الواو غصن ورافع   سوى ابن العال  ٕٔٙالشاطبية رقم 

 ] يقوُؿ الذين : نافع وابن كثًن وابنعامر وأبو جعفر[ ] ويقوَؿ : أبو عمرو ويعقوب [ ] ويقوُؿ : الباقوف[
 قالوف بالصلة قرأ )يقوُؿ( بدوف واو وبالرفع ثمل قرأ )يقوُؿ( بدوف واو وبالرفع قالوف على قصر اؼبنفص

قالوف بالصلة على التوسط قرأ )يقوُؿ( بدوف واو  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ )يقوُؿ( بدوف واو وبالرفع 
 وبالرفع 

 مث ورش بطوؿ الصلة وطوؿ اؼبنفصل واؼبتصل 
دوري على توسط اؼبنفصل قرأ )ويقوَؿ( بالواو  ثمقرأ )ويقوَؿ( بالواو وبالنصب مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل 

 وبالنصب 
 مث شعبة قرأ )ويقوُؿ( بالواو وبالضم واندرج معو حفص و الكسائي وخلف العاشر 

 خلف بالسكت ثممث ضبزة بطوؿ اؼبنفصل و قرأ )ويقوُؿ( بالواو وبالضم 
 (ٖ٘اِسرِيَن )فََأْصَبُحوا خَ  مْ َحِبَطْت َأْعَماُلهُ 

 (مْ ( مث خلف بالسكت يف )َحِبَطْت أَْعَماؽبُُ مْ قالوف مث قالوف بالصلة مث ورش بالنقل يف )َحِبَطْت أَْعَماؽبُُ 
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ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َأِذلَّ  أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأِتي اللَُّو بَِقْوـٍ ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَوُ  آيَ 
 َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو َوََل َيَخاُفوَف َلْوَمَة ََلئِمٍ 

 مرسال       وحرؾ بامدغاـ للغًن دالو عم: )من يرتدد(  ٕٕٙ- ٕٔٙالشاطبية  
 ] يرتدد : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] يرتد : الباقوف[

 قالوف بالصلة   ثمعلى قصر اؼبنفصل قرأ )يرتدد( وسكوف ميم اعبمع قالوف 
 أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة )يايت(و)اؼبومنٌن(  ثم

 دوري قرأ )يَػْرَتدَّ( بامدغاـ وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج مع رويس  ثممث ابن كثًن قرأ )يَػْرَتدَّ( بامدغاـ والصلة 
 مدغاـ وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن( وأبدؿ اؽبمز يف )يايت(و)اؼبومنٌن( السوسي قرأ )يَػْرَتدَّ( با ثم

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل و قرأ )يرتدد( واندرج معو ابن عامر الشامي مث قالوف على التوسط وبالصلة 
  مث دوري على توسط اؼبنفصل و قرأ )يَػْرَتدَّ( بامدغاـ وأماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي

 شعبة على توسط اؼبنفصل قرأ )يَػْرَتدَّ( بامدغاـ واندرج معو حفص وخلف العاشر وأبو اغبارث  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل و قرأ )يرتدد( بفك امدغاـ وقلل )اْلَكاِفرِيَن( وإبداؿ اؽبمزة )يايت(و)اؼبومنٌن(  ثم
 على )اَلئٍِم( بالتسهيل مع اؼبد والقصر  خلف على طوؿ اؼبنفصل قرأ )يَػْرَتدَّ( بامدغاـ وبال غنة ووقف ثم
 خالد بغنة ووجهي الوقف يف )اَلئٍِم( بالتسهيل مع اؼبد والقصر ثم

 َذِلَك َفْضُل اللَِّو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاءُ 
( أوجو ويبقى التسهيل مع ٗخالد )اندرج مع ىشاـ ب) ثم( أوجو ٘ىشاـ ب) ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 ( أوجو الوقف ٘لف بالغنة و)خ ثم( حركات ٙاؼبد )
 ابن كثًن بصلة اؽباء يف )يُػْؤتِيِو( ثمورش قرأ )يوتيو( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  ثم

 (َٗ٘واللَُّو َواِسٌع َعِليٌم )
 قالوف

 (٘٘لزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف )ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤتُوَف ا
قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمز )يوتوف( مث أبو جعفر بالصلة و قرأ 

 )يوتوف( بإبداؿ اؽبمزة 
 ( البدؿ يف )َآَمُنوا(ٖمث ورش بتفخيم الـ )الصَّاَلَة( مع )

 (ٙ٘يَن َآَمُنوا فَِإفَّ ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلَغالُِبوَف )َوَمْن يَػتَػَوؿَّ اللََّو َوَرُسوَلُو َوالَّذِ 
 قالوف مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء )اللَِّو ُىُم( 
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)  مث ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ )َآَمُنوا( مث خلف بال غنة يف )َوَمْن يَػتَػَوؿَّ
َخُذوا ِديَنُكْم ُىُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػتَِّخُذوا الَِّذيَن اتَّ  آيَ 

 َأْولَِياَء 
 صال    فالدليل من الشاطبية :              و)ىزؤا( و)كفؤا (يف السواكن 

 واقفا مث موصال   وحفصوقفو      بواو  وضبزةوضم لباقيهم     
 محمر ( أمت الدرة : باب )يأ
 صال حاويو ر : وباػبفض )َواْلُكفَّاَر(  ٕٕٙالشاطبية رقم 

] ُىُزوا : حفص [ ] ُىْزءا : ضبزة وخلف العاشر [ ] ُىُزؤا : الباقوف[  ] والُكفاِر : أبو عمرو والكسائي ويعقوب 
 [ ] والُكفَّاَر : الباقوف[ 

ماؿ )َواْلُكفَّاِر( مث يعقوب باػبفض يف )َواْلُكفَّاِر( مث قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ )ُىُزًؤا( مث أبو عمرو خفض وأ
 قالوف بالصلة 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ىشاـ ووقف على )أولياء( بإبداؿ اؽبمزة بالقصر مث التوسط مث الطوؿ  
 ُكفَّاِر( مث دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )َواْلُكفَّاِر( مث أبو اغبارث قرأ باػبفض بال إمالة يف )َوالْ 

 مث حفص نصب )َواْلُكفَّاَر( وقرأ )ُىُزًوا( مث قالوف بالصلة 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل ونصب )َواْلُكفَّاَر(  

مث خلف قرأ بسكوف الزاي )ُىْزًؤا ( بسكوف الزاي وبال غنة مع )ُىْزًؤا َوَلِعًبا ( ووقف على )أولياء( بإبداؿ اؽبمزة 
 بالقصر مث التوسط مث الطوؿ 

 خالد بغنة ووقف على )أولياء( بإبداؿ اؽبمزة بالقصر مث التوسط مث الطوؿ  مث
 مث ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ يف )آمنوا(و)أوتوا(

 (ُٚ٘مْؤِمِنيَن ) مْ َواتػَُّقوا اللََّو ِإْف ُكْنتُ 
 ورش وأبدؿ اؽبمزة من )مومنٌن(  ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع

 أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اؽبمزة من )مومنٌن( ثمابن كثًن واندرج معو مث قالوف بالصلة 
 ِإَلى الصَََّلِة اتََّخُذوَىا ُىُزًوا َوَلِعًبا مْ َوِإَذا نَاَديْػتُ 

 ] ُىُزوا : حفص [ ] ُىْزءا : ضبزة وخلف العاشر [ ] ُىُزؤا : الباقوف[
 حفص قرأ )ُىُزًوا(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع قرأ باؽبمز )ُىُزؤا( 

 لف  قرأ بسكوف الزاي ونبزة )ُىْزًؤا ( وبال غنة مع )ُىْزًؤا َوَلِعًبا ( مث خ
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصرىا  ثممث خالد بغنة 
 خلف بالسكت يف )نَاَديْػُتْم ِإىَل( ثم ورش على طوؿ الصلة ثمقالوف على توسطها  ثم

 (ٛ٘وَف )قَػْوـٌ ََل يَػْعِقلُ  مْ َذِلَك بِأَنػَّهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

َنا َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبُل َوَأفَّ َأْكثَػرَكُ  آِإَلَّ َأْف َآَمنَّا بِاللَِّو َومَ  آَأْىَل اْلِكَتاِب َىْل تَػْنِقُموَف ِمنَّ  آُقْل يَ   فَاِسُقوَف ْم أُْنِزَؿ ِإلَيػْ
(ٜ٘) 

 ف: ىشاـ ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] ىل تنقموف : الباقوف[]ىتنقمو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة مث ىشاـ أدغم الالـ بالتاء )ىتنقموف(واندرج معو الكسائي وخلف 
 العاشر

َآَمنَّا( وال تنسى النقل مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ( البدؿ وبالنقل يف )َأفْ ٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع )
 أدغم الالـ بالتاء )ىتنقموف(

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل أدغم الالـ بالتاء )ىتنقموف( وبالسكت يف )أَْف َآَمنَّا(  
 ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد اللَِّو  مْ ُقْل َىْل أُنَػبُّْئكُ  

 (مْ ( مث خلف بالسكت يف )َىْل أُنَػبُّْئكُ مْ نَػبُّْئكُ اُ  وف بالصلة مث ورش بالنقل يف )َىلَ القالوف بسكوف ميم اعبمع مث ق
ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوتَ   َمْن َلَعَنُو اللَُّو َوَغِضَب َعَلْيِو َوَجَعَل ِمنػْ

 زف: وبا )عبد( اضمم واخفض )التا( بعد  ٖٕٙالشاطبية رقم 
 صالف)عبد(و)طاغوت( )وليحكم( كشعبة  الدرة :

 ] َعُبَد الطاغوت : ضبزة [ ] َعَبَد الطاغوت : الباقوف[
 قالوف قرأ )َعَبَد الطاغوَت( 

 ضبزة قرأ بضم الباء يف عبد )َوَعُبَد الطَّاُغوِت( وجر التاء يف الطاغوت على امضافة  ثم
 وَت(مث ورش رقق راء )قردة( و)اػبنازير( وقرأ )َعَبَد الطاغ

 مث ابن كثًن بصلة اؽباء يف )عليو( وقرأ )َعَبَد الطاغوَت(
 (ِٓٙء السَِّبيِل )آُأولَِئَك َشرّّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َعْن َسوَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل مث خلف بالسكت على طوؿ اؼبتصل
 َقْد َخَرُجوا بِوِ  مْ ْفِر َوىُ َآَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا بِاْلكُ  آُءوُكْم قَاُلو آَوِإَذا جَ 
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 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
اؿ )َجاُءوُكْم( على ( أوجو البدؿ )جآءوكم( و)آمنا( مث ابن ذكواف أمٖمث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل و)

 توسط اؼبتصل مث ضبزة أماؿ )َجاُءوُكْم( على طوؿ اؼبتصل 
 (َٔٙواللَُّو َأْعَلُم ِبَما َكانُوا َيْكُتُموَف )

 قالوف مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم يف )أَْعَلُم دبَا( 
هُ  ْثِم َواْلُعْدَواِف َوَأْكِلهِ  مْ َوتَػَرى َكِثيًرا ِمنػْ  ُم السُّْحتَ ُيَسارُِعوَف ِفي اِْلِ
 فىتى   عمصال      ويف كلمات )السحت( ح: يف الضم االسكاف  ٚٔٙالشاطبية رقم 

 ]الُسْحت : نافع وابن عامر وعاصم وضبزة [ ] الُسُحت : الباقوف[
 قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع قرأ بسكوف اغباء يف )السْحت( 

 وبالصلة واندرج معو أبو جعفراء ابن كثًن قرأ )الُسُحت( بضم السٌن واغب ثم
 مث ورش قلل )ترى( ورقق الراء يف )كثًنا( والنقل يف )اممث( قرأ بسكوف اغباء يف )السْحت( 

 مث أبو عمرو أماؿ )ترى( وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم يف )َوَأْكِلِهِم السُُّحَت( وضم السٌن واغباء يف السحت 
 َوَأْكِلُهُم السُّْحَت( مث خالد أماؿ )ترى( وبضم اؽباء واؼبيم )

 مث أبو اغبارث أماؿ )ترى( وقرأ )َوَأْكِلُهُم السُُّحَت( 
  مث ضبزة بالسكت على )اممث( و أماؿ )ترى( وبضم اؽباء واؼبيم يف )َوَأْكِلُهُم السُّْحَت(

 دوري الكسائي أماؿ )ترى( وأمل )ُيَسارُِعوَف ( وقرأ )َوَأْكِلُهُم السُُّحَت( ثم
 (ٕٙا َكانُوا يَػْعَمُلوَف )لَِبْئَس مَ 

 قالوف مث ورش قرأ )لبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر
ْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْحتَ  َهاُىُم الرَّبَّانِيُّوَف َواْْلَْحَباُر َعْن قَػْوِلِهُم اِْلِ  َلْوََل يَػنػْ

 فىتى   عمصال      ويف كلمات )السحت( ح: يف الضم االسكاف  ٚٔٙالشاطبية رقم
 الُسْحت : نافع وابن عامر وعاصم وضبزة [ ] الُسُحت : الباقوف[]

قالوف قرأ بسكوف اغباء يف )السْحت(مث ابن كثًن قرأ بضم السٌن واغباء )السُُّحَت( مث أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء 
 واؼبيم يف )َوَأْكِلِهِم السُُّحَت( وضم السٌن واغباء 
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َهاُىُم( والنقل يف َهاُىُم( مث ضبزة باممالة  مث ورش على فتح )يَػنػْ مْثَ( مث ورش التقليل يف )يَػنػْ )َواْمَْحَباُر( و)اْمِ
 والسكت )وامحبار(و)اممث( وقرأ )َوَأْكِلُهُم السُّْحَت( مث خالد باممالة والتحقيق وقرأ )َوَأْكِلُهُم السُّْحَت( 

َهاُىُم( وقرأ بضم السٌن واغباء )السُّ   ُحَت(مث الكسائي باممالة يف )يَػنػْ
 (ٖٙلَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَػُعوَف )

 قالوف مث ورش قرأ )لبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر
 َوقَاَلِت اْليَػُهوُد يَُد اللَِّو َمْغُلولَةٌ 

 قالوف مث الكسائي أماؿ وقفا )مغلولة(
 َولُِعُنوا ِبَما قَاُلوا مْ ُغلَّْت أَْيِديهِ 

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفربالصلة قالوف  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )أَْيِديُهْم( 

 (مْ ( مث خلف بالسكت يف )ُغلَّْت أَْيِديهِ مْ ْيِديهِ اَ  مث ورش يف )ُغلَّتَ 
 ُء آَبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِف يُػْنِفُق َكْيَف َيشَ 

 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
( أوجو على )يشاء( بإبداؿ اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط مث الطوؿ مث التسهيل مع اؼبد ٘وقف ب)ىشاـ  ثم
 ( حركات مث القصر ٗ)

 ( حركات ٙ( أوجو مع ىشاـ ويبقى وجو التسهيل مع اؼبد )ٗمث ضبزة اندرج ب)
 (السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )يُػْنِفُق َكْيَف( مث ابن كثًن بصلة اؽباء يف )يََداهُ  ثم

هُ   أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك طُْغَيانًا وَُكْفًرا آمَ  مْ َولََيزِيَدفَّ َكِثيًرا ِمنػْ
 قالوف على توسط اؼبنفصل   ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 مث خلف على طوؿ اؼبنفصل بال غنة يف )طُْغَيانًا وَُكْفرًا( 
 نفصل مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل مث خالد بغنة مث قالوف بالصلة على قصر اؼب

 ورش على طوؿ اؼبنفصل على ترقيق الراء يف )َكِثًنًا( ثم
نَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغضَ  َنا بَػيػْ  َء ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة آَوأَْلَقيػْ

 اؼبتصل والتسهيل بالثانية  ورش على طوؿ ثمقالوف على توسط اؼبتصل بتسهيل اؽبمزة الثانية من )َواْلبَػْغَضاَء ِإىَل( 
 مث ىشاـ على توسط اؼبتصل على التحقيق باؽبمزتٌن 

  تٌنؼبتصل والتحقيق يف اؽبمز ضبزة على طوؿ ا ثمأماؿ وقفا )القيامة( على توسط اؼبتصل و مث الكسائي 
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 َأْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَىا اللَّوُ  آُكلَّمَ 
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمعلى توسط اؼبنفصل قالوف  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل

 َوَيْسَعْوَف ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا
 قالوف مث ورش على النقل يف )اْمَْرِض( مث خلف على السكت يف )اْمَْرِض(

 (َٗٙواللَُّو ََل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن )
 قالوف

هُ َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلِكَتاِب َآَمُنوا َواتػَّ   (َ٘ٙجنَّاِت النَِّعيِم ) مْ َوَْلَْدَخْلَناىُ  مْ َسيَّْئاتِهِ  مْ َقْوا َلَكفَّْرنَا َعنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 ( البدؿ يف )َآَمُنوا( و)َسيَّْئاِِتِْم( ٖمث ورش بالنقل  مع )
 مث خلف بالسكت يف )ولْو أف( 

ْنِجيَل َومَ  مْ هُ َوَلْو أَنػَّ   َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهمْ  مْ َْلََكُلوا ِمْن فَػْوِقهِ  مْ ِمْن رَبّْهِ ْم أُْنِزَؿ ِإلَْيهِ  آَأقَاُموا التػَّْورَاَة َواِْلِ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل وفتح )التوراة( 

 مث يعقوب على قصر اؼبنفصل بضم اؽباء يف )إليُهم(
 ط اؼبنفصل مث قالوف على توس

 مث قالوف على قصر اؼبنفصل وبالتقليل يف )التوراة( مث قالوف بالتقليل وتوسط اؼبنفصل وبالتقليل يف )التوراة( 
 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل قلل )التوراة( وبضم اؽباء يف )إليُهم(

 )وامقبيل( مث خلف على طوؿ اؼبنفصل قلل )التوراة( وبضم اؽباء يف )إليُهم( بالتقليل وبالسكت يف 
 مث أبو عمرو  أماؿ )التوراة( مث دوري على التوسط 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر ىا وفتح )التوراة( 
 مث قالوف بالصلة وقصر اؼبنفصل وتقليل )التوراة(  

 مث قالوف بالصلة على توسطها وفتح )التوراة ( والتقليل 
 لتوراة( والصلة على توسط اؼبنفصل مث ورش بالنقل وطوؿ الصلة والتقليل يف )التوراة(  مث قالوف بالتقليل يف )ا

 مث خلف بالسكت يف اؼبفصوؿ واؼبوصوؿ
هُ   ُأمٌَّة ُمْقَتِصَدةٌ  مْ ِمنػْ

 مث الكسائي أماؿ )ُمْقَتِصَدٌة( بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصرىا 
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 يف )منهم أمة(  قالوف على توسط الصلة مث
 يف )منهم أمة( مث ورش على طوؿ الصلة 

 يف )منهم أمة(مث خلف بالسكت 
هُ   (َٙٙء َما يَػْعَمُلوَف )آسَ  مْ وََكِثيٌر ِمنػْ

 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع  
 مث ضبزة على طوؿ اؼبتصل 

 رواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفمث قالوف بالصلة 
 مث ورش برتقيق الراء يف )وََكِثًٌن(

 أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبّْكَ  آأَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلّْْغ مَ  آيَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 َوِإْف َلْم تَػْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتُو 
 فا  /صعتال   اما ك: رسالتو اصبع واكسر التا  ٕٗٙ-ٖٕٙالدليل من الشاطبية رقم 

 قالوف قرأ )رساالتِو( واندرج معو ورش وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب  
 مث ابن كثًن قرأ )رسالتو( واندرج معو الباقوف 

 َواللَُّو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 
 قالوف مث دوري أماؿ )الناس(

 (ٚٙاْلَكاِفرِيَن ) ِإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ 
 قالوف مث ورش قلل )اْلَكاِفرِيَن ( مث الصري أماؽبا واندرج معو دوري الكسائي 

ْنِجيَل َومَ  مْ َأْىَل اْلِكَتاِب َلْستُ  آُقْل يَ   ِمْن رَبُّْكْم  مْ أُْنِزَؿ ِإلَْيكُ  آَعَلى َشْيٍء َحتَّى تُِقيُموا التػَّْورَاَة َواِْلِ
 قالوف على تقليل التوراة مع سكوف اؼبيم  ثم قالوف على سكوف ميم اعبمع

 دوري على قصر اؼبنفصل أماؿ )التوراة (  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف على صلة اؼبيم وفتح التوراة  ثم
 صلة اؼبيم وتقليل التوراة  قالوف على ثم

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل و على سكوف ميم اعبمع 
 التوراة مع سكوف اؼبيم واندرج معو ىشاـ وعاصم قالوف على تقليل  ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )التوراة ( واندرج معو ابن ذكواف والكسائي وخلف العاشر  ثم
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 صلة اؼبيم وتقليل التوراة  قالوف على ثمقالوف على صلة اؼبيم وفتح التوراة  ثم
 طولو  ثممث ورش على طوؿ اؼبنفصل وتوسط اللٌن )شيء( 

يَل ( وتقليل التوراة  ثم قبِْ  خالد بالتحقيق ّبما وتقليل التوراة ثمخلف بالسكت على )شيء( و )َواْمِ
هُ   أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَّْك طُْغَيانًا وَُكْفًرا آمَ  مْ َولََيزِيَدفَّ َكِثيًرا ِمنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 بال غنة يف )طُْغَيانًا وَُكْفرًا( مث خلف على طوؿ اؼبنفصل و 

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش برتقيق الراء يف )َكِثًنًا(
 (َٛٙفََل تَْأَس َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن )

 إبداؿ اؽبمزة يف )تَاَس( ورش بتقليل )اْلَكاِفرِيَن( وقرأ ب ثمقالوف 
 دوري أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي  ثم
 السوسي أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاَس(  ثم

 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاَس(
َمْن َآَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفََل َخْوٌؼ  ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّابُِئوَف َوالنََّصاَرى

 ( َٜٙيْحَزنُوَف ) مْ َوََل ىُ  مْ َعَلْيهِ 
 ذخالدليل من الشاطبية  يف البقرة : ويف الصابئٌن اؽبمز والصابؤف 

 ]وال خوَؼ عليُهم : يعقوب[]وال خوٌؼ عليُهم : ضبزة[]وال خوٌؼ عليِهم : الباقوف[
 قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر  ثمقالوف قرأ )الصابوف( حبذؼ اؽبمزة 

 ورش بتقليل )النصارى( وبالنقل )مَن آمن( وقصر البدؿ يف )اآلخر(  ثم
ىشاـ قرأ )َوالصَّابُِئوَف( وقرأ بدوف الصلة وبدوف إمالة )النصارى(  ثمابن كثًن قرأ )َوالصَّابُِئوَف( و بالصلة  ثم

ُهْم(  ثمابن ذكواف وعاصم واندرج معو   يعقوب قرأ  بنصب )خوَؼ( وضم ىاء )عليُهم( )َفاَل َخْوَؼ َعَليػْ
 أبو عمرو قرأ )َوالصَّابُِئوَف(  وقرأ بدوف الصلة وأماؿ )النصارى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثم
 خالد بالتحقيق يف )اآلخر( وأماؿ )النصارى( وضم اؽباء يف )عليُهم(  ثم
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لف بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ )اآْلَِخِر( وأماؿ )النصارى( و قرأ بضم ىاء )عليُهم( )َفاَل َخْوٌؼ خ ثم
ُهْم( واندرج معو خالد   َعَليػْ

 مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َمْن َآَمَن( وبالسكت على الساكن اؼبوصوؿ )اآْلَِخِر( 
 )اآْلَِخِر (بدؿ يف )َآَمُنوا( َو )َآَمَن(ومع توسط ومث طوؿ ال ورش قلل )النصارى( و قرأ )الصابوف( بغًن نبز  ثم

: قرأه نافع بغًن نبز لتخفيف اؽبمز أو منو من )صبا( يصبو إذا فعل ما ال هبب لو فعلو كما يفعل الصيب  توجيو
 فيكوف يف االعتالؿ حذؼ المو ، والباقوف باؽبمز ووجههم أنو من صبأ الرجل يف دينو إذا خرج منو 

 ُرُسًَل  مْ َقْد َأَخْذنَا ِميثَاَؽ بَِني ِإْسَرائِيَل َوَأْرَسْلَنا ِإلَْيهِ لَ 
 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

ُهْم( ثم  يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء يف )إِلَيػْ
 اؼبد والقصر مع صلة اؼبيم أبو جعفر على قصر اؼبنفصل سهل )ِإْسرَائِيَل( ب ثم

ُهْم(   ثم مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة  ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء يف )إِلَيػْ
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالنقل يف )َلَقْد َأَخْذنَا(

ُهْم(مث خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ )َلَقْد َأَخْذنَا( قرأ بضم اؽباء يف )إِ   لَيػْ
 (َٓٚفرِيًقا َكذَّبُوا َوَفرِيًقا يَػْقتُػُلوَف ) مْ أَنْػُفُسهُ  ~َرُسوٌؿ ِبَما ََل تَػْهَوى مْ َءىُ آُكلََّما جَ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 اشر مث الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )تَػْهَوى( واندرج معو خلف الع

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 ورش بالتقليل يف )ِتوى(  ثممث ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وفتح )ِتوى( 
 مث ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( 

 ؿ )ِتوى( خلف أماؿ )جاءىم( على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبال غنة وأما ثم
 مث خالد بغنة 

َنٌة فَػَعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ تَاَب اللَُّو َعَلْيهِ  آَوَحِسُبو  ُهمْ ْم َأَلَّ َتُكوَف ِفتػْ  ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثيٌر ِمنػْ
 هودهشج ح:و )تكوُف( الرفع  ٕٗٙالشاطبية رقم 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بالنصب )تكوَف( 
 ج معو ابن كثًن وأبو جعفرواندر مث قالوف بالصلة 



 

 
176 

 أبو عمرو قرأ بالرفع )َتُكوُف (  ثم
 يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )َعَليػُْهْم ( و قرأ بالرفع )َتُكوُف (  ثم

  بالصلةو على توسط اؼبنفصل قالوف  ثمعلى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 العاشر  دوري قرأ بالرفع )َتُكوُف ( على توسط اؼبنفصل واندرج معو الكسائي وخلف ثم
ُهْم ( و قرأ بالرفع )َتُكوُف ( ثم  ورش بطوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )َكِثًٌن( مث ضبزة قرأ بضم اؽباء يف )َعَليػْ

 (َٔٚواللَُّو َبِصيٌر ِبَما يَػْعَمُلوَف )
 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )َبِصًٌن(

 يُح اْبُن َمْريََم ِإفَّ اللََّو ُىَو اْلَمسِ  آَلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلو 
 السوسي أدغم اؽباء باؽباء )اللََّو ُىَو (  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل  

 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 ئِيَل اْعُبُدوا اللََّو رَبّْي َورَبَُّكمْ آِإْسرَ  ~َوقَاَؿ اْلَمِسيُح يَا بَِني

 بتسهيل )ِإْسرَائِيَل( باؼبد والقصر على قصر اؼبنفصل و أبو جعفر  مثقالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم

ـَ اللَُّو َعَلْيِو اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر   ِإنَُّو َمْن ُيْشِرْؾ بِاللَِّو فَػَقْد َحرَّ
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )َوَماَواُه( واندرج معو أبو جعفر  ثم ورش قلل )َوَمْأَواُه( ثمقالوف 

 خلف بال غنة يف )َمْن ُيْشرِْؾ( وأماؿ )َوَمْأَواُه(  ثمخالد أماؿ )َوَمْأَواُه( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثم
 (َٕٚوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )

 ورش بالنقل والتقليل يف )أَْنَصاٍر(  ثماندرج معو السوسي ودوري الكسائي قالوف مث أبو عمرو أماؿ )أَْنَصاٍر( و 
 خلف بالسكت يف )ِمْن أَْنَصاٍر( وفتح )أنصار( ثممث ضبزة بالنقل وفتح )أنصار( 

 ِإفَّ اللََّو ثَاِلُث َثََلثَةٍ  آَلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلو 
  قالوف على توسط اؼبنفصل ثماء )ثَاِلُن َثاَلثٍَة( السوسي أدغم الثاء بالث ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمالكسائي أماؿ وقفا )َثاَلثٍَة(  ثم
 ِإَلٌو َواِحدٌ  َوَما ِمْن ِإَلٍو ِإْلَّ 

 نفصل قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث خلف بال غنة يف )إَِلٌو َواِحٌد( على طوؿ اؼب
 مث خالد بغنة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )ِمْن إَِلٍو( مث خلف بالسكت يف )ِمْن إَِلٍو (

هُ   (َٖٚعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َوِإْف َلْم يَػْنتَػُهوا َعمَّا يَػُقوُلوَف لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ
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  درج معو ضبزة بوجووان قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش بالنقل يف )عذاب أليم(
 مث خلف بالسكت يف )عذاب أليم( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 َأَفََل يَػُتوبُوَف ِإَلى اللَِّو َوَيْستَػْغِفُرونَوُ 

 قالوف مث ورش برتقيق الراء يف )َوَيْستَػْغِفُرونَُو(
 (َٗٚواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم )

 قالوف
يَقٌة  َما اْلَمِسيُح اْبنُ   َمْريََم ِإَلَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َوأُمُُّو ِصدّْ

 الكسائي أماؿ )صديقة( ثم قالوف
ـَ   َكانَا يَْأُكََلِف الطََّعا

 قالوف مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياُْكاَلِف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر
 (٘ٚاِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى يُػْؤَفُكوَف )اْنظُْر َكْيَف نُػبَػيُّْن َلُهُم اْْلَيَ 

(  ثمأبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف ) يُوَفُكوَف(  ثمقالوف واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم  دوري قلل )َأىنَّ
( ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف ) يُوَفُكوَف(  ثم  خالد أماؿ )َأىنَّ
( واندرج معو خلف العا ثم  شر الكسائي أماؿ )َأىنَّ
(  ثم ( مث ورش توسط البدؿ )اآليات( وتقليل )َأىنَّ ورش طوؿ البدؿ  ثمورش بالنقل مع قصر البدؿ وفتح )َأىنَّ

( ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف )  ( مث ضبزة بالسكت على )اآليات( وأماؿ )َأىنَّ )اآليات( مع فتح مث تقليل )َأىنَّ
( يُوَفُكوَف( مث خلف بالسكت على )اآليات( والسكت على  ( مع اممالة يف ) َأىنَّ  الساكن اؼبفصوؿ )اْنظُْر َأىنَّ

 مث السوسي أدغم النوف بالالـ )نبٌن ؽبم( والفتح يف )أىن( وامبداؿ يف اؽبمزة )يوفكوف(
 َضرِّا َوََل نَػْفًعا مْ ُقْل أَتَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما ََل يَْمِلُك َلكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمغنة يف )َضرِّا َواَل( خلف بال  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ورش بالنقل يف )ُقْل أَتَػْعُبُدوَف( ثم

 مث خلف بالسكت يف )ُقْل أَتَػْعُبُدوَف(
 (َٙٚواللَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )

 السوسي أدغم اؽباء باؽباء يف )َواللَُّو ُىَو( ثمقالوف 
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َر اْلَحقّْ َوََل تَػتَِّبُعوا َأْىوَ  مْ اْلِكَتاِب ََل تَػْغُلوا ِفي ِديِنكُ َأْىَل  آُقْل يَ  َء قَػْوـٍ َقْد َضلُّوا ِمْن قَػْبُل َوَأَضلُّوا َكِثيًرا آَغيػْ
 (َٚٚوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل )
 دوري على قصر اؼبنفصل أدغم الداؿ يف الضاد )َقْد َضلُّوا(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة وامظهار  ثم
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 دوري أدغم الداؿ يف الضاد )َقْد َضلُّوا( واندرج معو الشامي والكسائي وخلف العاشر  ثم
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل وامظهار 
 لراء يف )َغيػَْر( و)َكِثًنًا( مث ورش أدغم الداؿ يف الضاد )َقْد َضلُّوا( ورقق ا

 خالد بغنة  ثمخلف بال غنة وأدغم الداؿ يف الضاد )َقْد َضلُّوا(  ثم
 ئِيَل َعَلى ِلَساِف َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريَمَ آِإْسرَ  ~ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني

 رَائِيَل( باؼبد والقصر بتسهيل )ِإسْ و على قصر اؼبنفصل مث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 ( َٛٚذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَػْعَتُدوَف ) 
 قالوف 

 َكانُوا ََل يَػتَػَناَىْوَف َعْن ُمْنَكٍر فَػَعُلوهُ 
 قالوف

 (ٜٚلَِبْئَس َما َكانُوا يَػْفَعُلوَف )
 معو السوسي وأبو جعفرواندرج قالوف مث ورش قرأ )لبيس( 

هُ   يَػتَػَولَّْوَف الَِّذيَن َكَفُروا  مْ تَػَرى َكِثيًرا ِمنػْ
 وأبو جعفر ابن كثًنواندرج معو قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ورش قلل )ترى( ورقق الراء يف )َكِثًنًا(  ثم
 أبو عمرو أماؿ )ترى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر ثم
 (َٓٛخاِلُدوَف ) مْ َوِفي اْلَعَذاِب ىُ  مْ َأْف َسِخَط اللَُّو َعَلْيهِ  مْ أَنْػُفُسهُ  مْ َس َما َقدََّمْت َلهُ لَِبئْ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث خلف قرأ )عليُهم( بضم اؽباء واندرج معو خالد ويعقوب 
 صلة على توسط البالصلة و مث قالوف واندرج معو ابن كثًن مث قالوف بالصلة على قصرىا 

 مث خلف بالسكت يف )ؽَبُْم أَنْػُفُسُهْم(و)أَنْػُفُسُهْم أَْف( 
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 مث ورش قرأ )لبيس( مع طوؿ الصلة مث السوسي قرأ )لبيس( مث ابو جعفر قرأ )لبيس( مع الصلة 
هُ َء وَ آَأْولِيَ  مْ أُْنِزَؿ ِإلَْيِو َما اتََّخُذوىُ  آَوَلْو َكانُوا يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوالنَِّبيّْ َومَ   (ٔٛفَاِسُقوَف ) مْ َلِكنَّ َكِثيًرا ِمنػْ

  قالوف بالصلة ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف بالصلة  ثمقالوف قرأ باؽبمز يف )النبئ( 
 بدوف صلة قرأ حبذؼ اؽبمزة )النيب( دوري  ثممع الصلة وصلة اؽباء )إليو( قرأ حبذؼ اؽبمزة )النيب( ابن كثًن  ثم
  نفصل واندرج معو الشامي وعاصم والكسائي وخلف العاشردوري على التوسط باؼب ثم
ورش قرأ )يومنوف( وبالصلة على طوؽبا  ثمخلف بالسكت يف )ازبََُّذوُىْم أَْولَِياَء(  ثم ضبزة على طوؿ اؼبنفصل ثم

 وترقيق الراء يف )َكِثًنًا( مث السوسي قرأ )يومنوف( مث أبو جعفر قرأ )يومنوف( وبالصلة يف ميم اعبمع
 َتِجَدفَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن َآَمُنوا اْليَػُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوالَ 

 قالوف مث ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )آمنوا( مث دوري أماؿ )الناس(
 ِإنَّا َنَصاَرى آَمَودًَّة لِلَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن قَاُلو  مْ َولََتِجَدفَّ َأقْػَربَػهُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمدوري أماؿ )النصارى( على قصر اؼبنفصل  ثمقالوف 
 دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )النصارى( واندرج معو السوسي والكسائي وخلف العاشر  ثم
 طولو مع تقليل النصارى يف )كل اغباالت منو رائي(  ثمتوسط البدؿ  ثمورش على قصر  ثم
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر اؼبنفصل قالوف بالصلة على قصر ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل   ثم

هُ   (ََٕٛل َيْسَتْكِبُروَف ) مْ ِقسّْيِسيَن َورُْىَبانًا َوأَنػَّهُ  مْ َذِلَك بَِأفَّ ِمنػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث ورش برتقيق الراء )َيْسَتْكِبُوَف( 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرأَنػَُّهْم( مث قالوف بالصلة مث خلف بال غنة يف )َوُرْىَبانًا وَ 
ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقّْ ْم َأْعيُػنَػهُ  ~أُْنِزَؿ ِإَلى الرَُّسوِؿ تَػَرى آَوِإَذا َسِمُعوا مَ   تَِفيُض ِمَن الدَّ

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 جعفر واندرج معو ابن كثًن وأبوقالوف بالصلة  ثم

 مث أماؿ أبو عمرو )ترى( 
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و قالوف  ثممث قالوف بتوسط اؼبنفصل 

 دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )ترى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثم
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  أماؿ )ترى( ثمرش على طوؿ اؼبنفصل قلل )ترى(  ثم

َنا َمَع الشَّاِىِديَن )َآَمنَّا فَ  آيَػُقوُلوَف رَبػَّنَ   (ٖٛاْكُتبػْ
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 نفصل قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼب
 )أمنا( واندرج معو ضبزةالبدؿ  قصرمث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع 

 مث ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنا(
 (ٗٛيُْدِخَلَنا رَبػَُّنا َمَع اْلَقْوـِ الصَّاِلِحيَن ) َءنَا ِمَن اْلَحقّْ َوَنْطَمُع َأفْ آَوَما لََنا ََل نُػْؤِمُن بِاللَِّو َوَما جَ 
  ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )جاءنا( واندرج معو خلف العاشر ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 خلف على طوؿ اؼبتصل أماؿ )جاءنا( وبال غنة  ثم
 )نُوِمُن ( وطوؿ اؼبتصل مث السوسي مث خالد أماؿ )جاءنا( على طوؿ اؼبتصل وبغنة مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف

 قرأبإبداؿ اؽبمزة يف )نُوِمُن ( وتوسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفر 
 فَأَثَابَػُهُم اللَُّو ِبَما قَاُلوا َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

 اْمَنْػَهاُر(قالوف مث ورش بالنقل يف )اْمَنْػَهاُر( مث خلف بالسكت يف )
 (ُ٘ٛء اْلُمْحِسِنيَن )آَوَذِلَك َجزَ 

 واندرج معو ضبزةقالوف على توسط اؼبتصل مث ورش على طوؿ اؼبتصل 
 (ُٙٛأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم ) آَوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا بَِآيَاتِنَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزة بوجو القصر ( البدؿ يف )بآياتنا(ٖاؼبنفصل مع ) مث ورش على طوؿ

 َوََل تَػْعَتُدوا  مْ َأَحلَّ اللَُّو َلكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل ُتَحرُّْموا طَيَّْباِت مَ  آيَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف  بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 ( البدؿ )آمنوا(ٖنفصل مث قالوف بالصلة على التوسط مث ورش مع )مث قالوف على توسط اؼب
 (ِٚٛإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن )

 قالوف 
 اللَُّو َحََلًَل طَيًّْبا مُ وَُكُلوا ِممَّا َرَزَقكُ 

 قالوف مث السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ يف )َرَزَقُكُم( 
 (ِٛٛو ُمْؤِمُنوَف )بِ  مْ أَنْػتُ  ~َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي

 واندرج معو ابن كثًن قالوف على قصر اؼبنفصل مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ُموِمُنوَف( مث قالوف بالصلة 
 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ُموِمُنوَف( وبالصلة مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 أ بإبداؿ اؽبمزة يف )ُموِمُنوَف(مث قالوف بالصلة على التوسط مث ورش على طوؿ اؼبنفصل قر 



 

 
181 

 ِبَما َعقَّْدُتُم اْْلَْيَمافَ  مْ َوَلِكْن يُػَؤاِخذُكُ ْم أَْيَماِنكُ  ~ََل يُػَؤاِخذُُكُم اللَُّو بِاللَّْغِو ِفي 
 قسطاموال  ويف العٌن فامدد  صحبةن م: و)عقَّدمت ( التخفيف  ٕ٘ٙ-ٕ٘ٙالدليل من الشاطبية 

 مّت(وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو البصري وىشاـ وحفص قالوف قرأ بتشديد القاؼ )عّقد
 مث قالوف بالصلة مث قالوف على توسط اؼبنفصل

 مث ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل قرأ )عاقدمت( 
 قالوف بالصلة  ثممث شعبة على توسط اؼبنفصل قرأ )عَقدمّت( واندرج معو الكسائي 

 نة )َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم( ووقف بالنقل والسكت يف )اْمَيْبَاَف( مث خلف قرأ )عَقدمّت( بالتخفيف والقصر و بال غ
 مث خالد بغنة والنقل والسكت يف )اْمَيْبَاَف( 

 أبو جعفر قرأ )يواخذكم( وبالصلة  ثمورش قرأ )يواخذكم( معا و)عّقدمّت( وبالنقل  ثم
ـُ َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما تُ  ~َفَكفَّارَتُوُ   َأْو َتْحرِيُر رَقَػَبةٍ  مْ َأْو ِكْسَوتُػهُ  مْ ْطِعُموَف َأْىِليكُ ِإْطَعا

 السوسي ادغم الراء بالراء )رَبْرِيُر َرقَػَبٍة( وباؼبد والتوسط والقصر  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم

 ي أماؿ وقفا )رقبة( مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث الكسائ
 مث ورش بالنقل يف )ِمْن أَْوَسِط( مع طوؿ الصلة وترقيق راء )ربرير(  مث ضبزة بالتحقيق يف )ِمْن أَْوَسِط( 

 أَْو(   مْ أَْو( )ِكْسَوتُػهُ  مْ مث خلف بالسكت يف )ِمْن أَْوَسِط( و)أَْىِليكُ 
ـٍ َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصيَ  ـُ َثََلثَِة أَيَّا  ا

 قالوف
 ِإَذا َحَلْفُتمْ  مْ َذِلَك َكفَّارَُة أَْيَماِنكُ 

 مث قالوف بتوسط الصلة  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة على قصرىا 
 (مث ورش بطوؿ الصلة مث خلف بالسكت يف )أيبانكم إذا( مث السوسي ادغم الكاؼ بالكاؼ )َذِلَك َكفَّاَرةُ 

 أَْيَماَنُكْم  آَواْحَفُظو 
 واندرج معو ضبزةقالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 (َٜٛتْشُكُروَف )ْم َآيَاتِِو َلَعلَّكُ  مْ َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اللَُّو َلكُ 
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرعلى قصر الصلة بالصلة و قالوف  ثمقالوف 

 على توسطها بالصلة و قالوف  ثم
 ( البدؿ )آياتو( ٖورش على طوؿ الصلة ومع ) ثم
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 مث خلف بالسكت يف )لكْم آياتو( 
ـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَّكُ  آيَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  ْم ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََل

 (ٜٓتُػْفِلُحوَف )
 ابن كثًن بصلة اؽباء )فَاْجَتِنُبوُه (  ثم واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 مث ورش برتقيق الراء يف )َواْلَمْيِسُر ( وطوؿ اؼبنفصل 

ـُ( ضبزة بالسكت يف )َواْمَْنَصاُب َواْمَ  ثم ـُ(  ثمْزاَل  خالد بالتحقيق يف )َواْمَْنَصاُب َواْمَْزاَل
 ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ يف )آمنوا(  ثم

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغضَ  ِو َوَعِن َعْن ِذْكِر اللَّ  مْ َء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَّكُ آِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُف َأْف يُوِقَع بَػيػْ
 الصَََّلةِ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
 بغنة على طوؿ اؼبتصل و مث خالد وغلظ الـ )الصالة( مث ورش على طوؿ اؼبتصل 

 )أف يوقع(بال غنة على طوؿ اؼبتصل و مث خلف 
 (ُٜٔمْنتَػُهوَف ) مْ فَػَهْل أَنْػتُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  مث قالوف بالصلةقالوف 

 (فَػَهْل أَنْػُتمْ يف ) مث خلف بالسكت( نْػُتمْ اَ  فَػَهلَ )يف مث ورش بالنقل 
 َوَأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َواْحَذُروا

 قالوف
 (ُٕٜن )أَنََّما َعَلى َرُسولَِنا اْلَبََلُغ اْلُمِبي آفَاْعَلُمو  مْ فَِإْف تَػَولَّْيتُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة مث ورش 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم

اتػََّقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ  اِإَذا مَ  آٌح ِفيَما َطِعُمو لَْيَس َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَنا 
 َوَآَمُنوا ثُمَّ اتػََّقْوا َوَأْحَسُنوا اتػََّقْوا

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
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 ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ )آمنوا( صبيعهم ثم
 حسنوا( مث السوسي أدغم )الصَّاغِبَاِت ُجَناٌح( و )الصَّاغِبَاِت مُثَّ( مث ضبزة بالتسهيل على )وأ

 مث ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )أمنوا( صبيعا
 (َٖٜواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )

 قالوف
ُلَونَُّكُم اللَُّو ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تَػَنالُ  آيَ   لِيَػْعَلَم اللَُّو َمْن َيَخافُُو بِاْلَغْيبِ  مْ َورَِماُحكُ  مْ أَْيِديكُ  ~وُ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لََيبػْ

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
  أدغم الداؿ بالتاء )الصيد تنالو( السوسي ثم
 قالوف بالصلة  ثمقالوف بتوسط اؼبنفصل  ثم
 خالد بالسكت وبغنة  ثمخلف بالسكت يف )شيء( وبال غنة  ثمصر البدؿ وتوسط )شيء( ورش على ق ثم

 مث خالد بالتحقيق وبغنة 
 طوؿ )شيء(  ثمعلى طوؿ البدؿ وعليو توسط و ثمورش على توسط البدؿ وتوسط )شيء(  ثم

 (َٜٗفَمِن اْعَتَدى بَػْعَد َذِلَك فَػَلُو َعَذاٌب أَلِيٌم )
 ورش بالتقليل يف )اعتدى( وبالنقل يف )َعَذاٌب أَلِيٌم(  ثمدى( وبالنقل يف )َعَذاٌب أَلِيٌم( قالوف مث ورش بفتح )اعت

 ضبزة أماؿ )اعتدى( وعليو النقل يف )َعَذاٌب أَلِيٌم(  ثم
 مث ضبزة اممالة وعليو التحقيق يف )َعَذاٌب أَلِيٌم( واندرج معو يف ىذا الوجو الكسائي وخلف العاشر 

 وعليو السكت يف )َعَذاٌب أَلِيٌم( خلف باممالة ثم
 ُحُرـٌ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَػْقتُػُلوا الصَّْيَد َوأَنْػتُ  آيَ 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 واندرج معو ضبزة على وجو القصر( البدؿ ٖمث قالوف بالصلة مث ورش على طوؿ اؼبنفصل مع )

َىْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة  مْ ٌء ِمْثُل َما قَػَتَل ِمَن النػََّعِم َيْحُكُم بِِو َذَوا َعْدٍؿ ِمْنكُ آُمتَػَعمًّْدا َفَجزَ  مْ َوَمْن قَػتَػَلُو ِمْنكُ 
ـُ َمَساِكيَن َأْو َعْدُؿ َذِلَك ِصَياًما لَِيُذوَؽ َوبَاَؿ   َأْمرِهِ َطَعا

 ال              شب: )ف(زاء ( نَػْو    ِونُوا مثل ما يف خفضو الرفع ٕ٘ٙالشاطبية رقم 
 [الباقوف: َفَ(زَاُء ِمْثلِ ] [الكوفيوف : َفَ(زَاٌء ِمْثلُ ]

 ىن      غـ د: و)كفارٌة نَوف طعاـِ برفع خفػ             ضو  ٕٙٙالشاطبية رقم 
 []كفارَُة َطَعاـِ : الباقوف[كفارٌة طعاـُ   ن كثًن وأبو عمرو :الكوفيوف واب]
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( واندرج معو ابن عامر   قالوف قرأ )َفَ(زَاُء ِمْثِل ( وقرأ )َكفَّارَُة َطَعاـِ
(  على طوؿ اؼبتصل   مث ورش كبوه قرأ )َفَ(زَاُء ِمْثِل ( وقرأ )َكفَّارَُة طََعاـِ

ـُ( مث دوري أ  عمرو قرأ )َفَ(زَاُء ِمْثِل ( وقرأ )َكفَّاَرٌة   طََعا
ـُ( وأدغم اؼبيم بالباء يف )وَبُْكُم بِِو(  مث السوسي قرأ )َفَ(زَاُء ِمْثِل ( وقرأ )َكفَّاَرٌة َطَعا

ـُ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ويعقوب   مث عاصم قرأ )َفَ(زَاٌء ِمْثُل( وقرأ )َكفَّارٌَة طََعا
ـُ( وبطوؿ اؼبتصل مث ضبزة قرأ )َفَ(زَاٌء ِمْثُل( وقرأ )َكفَّارٌَة َطعَ   ا

( واندرج معو أبو جعفر  مث قالوف بالصلة و قرأ )َفَ(زَاُء ِمْثِل ( وقرأ )َكفَّاَرُة طََعاـِ
ـُ( وبالصلة   مث ابن كثًن قرأ )َفَ(زَاُء ِمْثِل ( وقرأ )َكفَّارٌَة طََعا

 َعَفا اللَُّو َعمَّا َسَلَف 
 قالوف

 َوَمْن َعاَد فَػيَػْنَتِقُم اللَُّو ِمْنوُ 
 لوفقا

 (َٜ٘واللَُّو َعزِيٌز ُذو انِْتَقاـٍ )
 قالوف

 َولِلسَّيَّارَِة  مْ َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُو َمَتاًعا َلكُ  مْ ُأِحلَّ َلكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بسكوف ميم اعبمع مث الكسائي أماؿ )للسيارة( مث قالوف بالصلة

ـَ َعَلْيكُ   ُحُرًما مْ َما ُدْمتُ  َصْيُد اْلبَػرّْ  مْ َوُحرّْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 (ِٜٙإلَْيِو ُتْحَشُروَف ) ~َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي
 ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )إليو(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزةاؼبنفصل  ورش على طوؿ ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 
ـَ َواْلَهْدَي َواْلَقََلئِدَ  ـَ ِقَياًما لِلنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَرا  َجَعَل اللَُّو اْلَكْعَبَة اْلبَػْيَت اْلَحَرا

 ال  مُ و ل: واقصر قياما  ٕٙٙالشاطبية رقم 
 ] قيما : ابن عامر [ ] قياما : الباقوف[
توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن والسوسي وعاصم والكسائي وأبو جعفر قالوف قرأ بإثبات  ألف )قياما( على 

 ورش قرأ بإثبات  ألف )قياما( على طوؿ اؼبتصل  ثمويعقوب وخلف العاشر 
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 ضبزة وقف بالتسهيل يف )َواْلَقاَلئَِد( باؼبد والقصر  ثم
 ابن عامر قرأ غبذؼ املف )ِقَيماً ( ثمدوري أماؿ )للناس(  ثم

 (َٜٚأفَّ اللََّو يَػْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَأفَّ اللََّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم ) آْعَلُمو َذِلَك لِتػَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ودوري البصري وأبو جعفر ويعقوب 

 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما( ثم
 فصل واندرج معو أىل التوسطمث قالوف على توسط اؼبن

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل والنقل يف )امرض( وتوسط اللٌن )شيء( 
 مث ورش على الطوؿ لو يف )شيء( 

 ضبزة بالسكت يف )امرض( و )شيء( وطوؿ اؼبنفصل  ثم
 مث خالد بطوؿ اؼبنفصل والتحقيق يف )امرض( و )شيء(

 (َٜٛوَأفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم )َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب  آاْعَلُمو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل 

 َما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإَلَّ اْلَبََلُغ 
 قالوف

 (َٜٜواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف )
 ا(السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم مَ  ثمقالوف 

 ُقْل ََل َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُّْب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْػَرُة اْلَخِبيِث 
خلف بالسكت  ثم ْعَ(َبَك(اَ السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ )أَْعَ(َبَك َكثْػَرُة( مث ورش بالنقل يف )َوَلَو  ثم قالوف 

 يف )َوَلْو أَْعَ(َبَك(
 (ٓٓٔتُػْفِلُحوَف ) مْ اِب َلَعلَّكُ ُأوِلي اْْلَْلبَ  آفَاتػَُّقوا اللََّو يَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف بالصلة على التوسط باؼبنفصل  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 مث ورش وبالنقل يف )اْمَْلَباِب( مث ضبزة بالسكت يف )اْمَْلَباِب( وطوؿ اؼبنفصل
 ؿ اؼبنفصل والتحقيق يف )اْمَْلَباِب(مث خالد بطو 

 َتُسؤُْكمْ  مْ َء ِإْف تُػْبَد َلكُ آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتْسأَُلوا َعْن َأْشيَ  آيَ  
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َء اْف : بالتسهيل نافع وأبو عمرو وابن كثًن وأبو آ]تسوكم : أبو جعفر ، ووقفا غبمزة[ ] تسؤكم : الباقوف[ ]َأْشيَ 
 جعفر ورويس[ 

واندرج معو  على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع وتسهيل اؽبمزة الثانية من )َأْشَياَء ِإْف( قالوف
 أبو عمرو وابن كثًن ورويس

 مث قالوف بالصلة وتسهيل اؽبمزة الثانية من )َأْشَياَء ِإْف(واندرج معو ابن كثًن 
 وح حقق اؽبمزتٌن ر  ثمأبو جعفر بالصلة وقرأ )َتُسوُكْم( بإبداؿ اؽبمزة  ثم
  الوف على توسط اؼبنفصل وتسهيل اؽبمزة الثانية من )َأْشَياَء ِإْف(ق مث
 ىشاـ حقق اؽبمزتٌن واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسائي وخلف العاشر   ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )َعْن َأْشَياَء( وتسهيل اؽبمزة الثانية من )َأْشَياَء ِإْف(  ثم
 زة بطوؿ اؼبنفصل ووقف على )َتُسوُكْم( بإبداؿ اؽبمزة مث خلف بالسكت على )َعْن َأْشَياَء( ضب ثم
 ورش بتسهيل اؽبمزة الثانية من )َأْشَياَء ِإْف( مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )آمنوا( ثم

َها ِحيَن يُػنَػزَُّؿ اْلُقْرَآُف تُػْبَد َلُكْم   َوِإْف َتْسأَُلوا َعنػْ
 واؤنادنقل قراف والقراف الشاطبية : و 

 ]يُػْنزِؿ : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب [ ] يُػنَػزّْؿ : الباقوف[
 قالوف قرأ بفتح النوف وتشديد الزاي وفتحة يف )يُػنَػزَُّؿ( واندرج الباقوف معو 

َزُؿ ( وقرأ )القراف( بالنقل  ثم  ابن كثًن قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي وفتحة يف )يُػنػْ
 قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي وفتحة يف )يُػنػَْزُؿ ( وحقق نبزة )القرآف( واندرج معو يعقوب  أبو عمرو ثم

َها  َعَفا اللَُّو َعنػْ
 قالوف

 (َٔٓٔواللَُّو َغُفوٌر َحِليٌم )
 قالوف

 (ٕٓٔثُمَّ َأْصَبُحوا ِبَها َكاِفرِيَن ) مْ َقْد َسأََلَها قَػْوـٌ ِمْن قَػْبِلكُ 
 ـ وضبزة والكسائي وخلف العشر[ ]قد سأؽبا : الباقوف[] قّسأؽبا : البصري وىشا

 ورش بامظهار يف )قْد سأؽبا( وقلل )َكاِفرِيَن(  ثم قالوف بامظهار يف )قْد سأؽبا(
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمرويس أماؿ )َكاِفرِيَن(  ثم
 اؿ )َكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي أبو عمرو أدغم الداؿ بالسٌن يف )َقْد َسَأؽَبَا( وأم ثم
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 ىشاـ أدغم الداؿ بالسٌن يف )َقْد َسَأؽَبَا( بدوف إمالة واندرج معو ضبزة وأبو اغبارث اللين وخلف العاشر ثم
 ُروَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذبَ ئَِبٍة َوََل َوِصيَلٍة َوََل َحاـٍ َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يَػْفتػَ آَما َجَعَل اللَُّو ِمْن َبِحيَرٍة َوََل سَ 

 خالد على طوؿ اؼبتصل  ثم قالوف على توسط اؼبتصل
 ورش برتقيق الراء يف )حبًَِنٍَة( وطوؿ اؼبتصل ثم
 ئَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاـٍ َوَلِكنَّ( وتفخيم راء )حبًنة(آخلف بال غنة )حبًَِنٍَة َواَل سَ  ثم

 (ََٖٓٔل يَػْعِقُلوَف ) مْ َوَأْكثَػُرىُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 َءنَاآأَنْػَزَؿ اللَُّو َوِإَلى الرَُّسوِؿ قَاُلوا َحْسبُػَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َآبَ  آتَػَعاَلْوا ِإَلى مَ  مْ َوِإَذا ِقيَل َلهُ 
 وسط اؼبنفصل قالوف على ت ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل والتحقيق يف )تعالوا إىل( ووقف على )َآبَاَءنَا( بالتسهيل باؼبد والقصر  ثم
 ( أوجو البدؿ يف )َآبَاَءنَا( ٖورش على طوؿ اؼبنفصل و) ثم
 خلف بالسكت على )تَػَعاَلْوا ِإىَل( ووجهي )َآبَاَءنَا( بالتسهيل باؼبد والقصر  ثم
 ة على قصر اؼبنفصل قالوف بالصل ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثمابن كثًن بالصلة و قصر اؼبنفصل وصلة اؽباء يف )عليو(  ثم
 ىشاـ قرأ باممشاـ يف )قيل( واندرج معو الكسائي  ثمالسوسي أدغم الالـ بالالـ )ِقيَل ؽَبُْم ( وقصر اؼبنفصل  ثم

 مث رويس باممشاـ يف )قيل( على قصر اؼبنفصل 
 (ََٗٓٔل يَػْعَلُموَف َشْيًئا َوََل يَػْهَتُدوَف ) مْ ُؤىُ آَأَوَلْو َكاَف َآبَ 

 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف على توسط اؼبتصل والصلة  ثم
 بقصر البدؿ وتوسط )شيئا( - ٔورش  ثم
 خالد بالسكت يف )شيئا( وغنة  ثم (خلف بالسكت وبال غنة يف )َشْيًئا َواَل  ثم 

 مث خالد بالتحقيق يف )شيئا( وطوؿ اؼبتصل  
 توسط البدؿ مع توسط )شيئا( ٕ( أوجو لورش ٖ) ثم
 طوؿ البدؿ وعليو توسط مث طوؿ )شيئا( ٗوٖ ثم
 أَنْػُفَسُكْم  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلْيكُ  آيَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل و سكوف ميم اعبمع 
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  على توسطها مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة وقصر البدؿ )آمنوا( 

 أَنْػُفَسُكْم(  مْ خلف بالسكت يف )َعَلْيكُ  ثمبالتحقيق على طوؿ اؼبنفصل و ضبزة  ثم
  طولو يف )آمنوا(مث ورش على توسط البدؿ مث

 َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ  مْ ََل َيُضرُّكُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف سكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

 (٘ٓٔتَػْعَمُلوَف ) مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ َجِميًعا فَػيُػَنبُّْئكُ  مْ ِإَلى اللَِّو َمْرِجُعكُ 
 اندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر و  قالوف سكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

َأْو َآَخَراِف  مْ ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اثْػَناِف َذَوا َعْدٍؿ ِمْنكُ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َشَهاَدُة بَػْيِنكُ  آيَ 
 يَبُة اْلَمْوتِ ُمصِ  مْ ِفي اْْلَْرِض فََأَصابَػْتكُ  مْ َضَربْػتُ  مْ ِإْف أَنْػتُ  مْ ِمْن َغْيرِكُ 

 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 مث أبو جعفر بالصلة ولو امخفاء )ِمْن َغًْنُِكْم( 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و مث قالوف 

   ورش بطوؿ اؼبنفصل وبالنقل وقصر البدلٌن وطوؿ الصلة  ثم
 مث خلف بطوؿ اؼبنفصل والسكت على )امرض( 

 خالد بالتحقيق يف )امرض( وطوؿ اؼبنفصل  ثم
 مث خلف بالسكت على السكت 

 ورش بوجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )آمنوا( و)آخراف(  ثم
 ولو وصلت دبا بعده أدغم التاء بالتاء للسوسي يف )اْلَمْوِت رَبِْبُسونَػُهَما( -

ََل َنْشَتِري بِِو ثََمًنا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَبى َوََل َنْكُتُم َشَهاَدَة  مْ ا ِمْن بَػْعِد الصَََّلِة فَػيُػْقِسَماِف بِاللَِّو ِإِف اْرتَػْبتُ َتْحِبُسونَػُهمَ 
 (ِٙٓٔإًذا َلِمَن اْْلَثِِميَن ) آاللَِّو ِإنَّ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل سكوف ميم اعبمع 
 وف ميم اعبمعمث قالوف على توسط اؼبنفصل سك

 مث أبو عمروقلل )قرَب( على قصر اؼبنفصل
 مث دوري على توسط اؼبنفصل وقلل )قرَب( 
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 مث خالد بطوؿ اؼبنفصل وأماؿ )قرَب( ووقف على )اآْلَشبٌَِن( بالنقل والسكت
 مث الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )قرَب( واندرج معو خلف العاشر

 ( وأماؿ )قرَب( ووقف على )اآْلَشبٌَِن( بالنقل والسكت مث خلف بال غنة يف )شَبًَنا َوَلوْ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل

 ( حركات يف البدؿ )اآلشبٌن( ٙوفتح )قرَب( وقصر مث طوؿ )ٕؤ( أوجو فخم الالـ يف )الصَّاَلِة( ٗمث ورش ب )
 بتقليل )قرَب( وتوسط مث طوؿ البدؿ )اآلشبٌن( ٗوٖش مث ور 

ْْلَْولََياِف فَػيُػْقِسَماِف فَِإْف ُعِثَر َعَلى أَنػَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْثًما َفَآَخَراِف يَػُقوَماِف َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم ا
 (ِٚٓٔإنَّا ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن ) آَما اْعَتَديْػنَ بِاللَِّو َلَشَهاَدتُػَنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما وَ 

 الصطب فويف امولياف امولٌن    غبفص: وضم )استحق( افتح ٕٚٙالدليل من الشاطبية رقم 
 ]اْسُتِحقَّ َعَلْيِهِم اْمَْولََياِف : أبو عمرو ]اْسُتِحقَّ َعَلْيِهُم اْمَْولََياِف : الباقوف[

صل وقرأ )اْسُتِحقَّ َعَلْيِهُم اْمَْولََياِف( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر )وضموا نبزة الوصل قالوف على قصر اؼبنف
 ابتداءاً أُسُتحق(

 مث أبو عمرو على قصر اؼبنفصل  قرأ )اْسُتِحقَّ َعَلْيِهِم اْمَْولََياِف( 
ُهُم اْمَوَِّلٌِن(    مث يعقوب على قصر اؼبنفصل  قرأ )اْسُتِحقَّ َعَليػْ

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وقرأ )اْسُتِحقَّ َعَلْيِهُم اْمَْولََياِف( واندرج معو ابن عامر 
 مث شعبة على توسط اؼبنفصل قرأ )اْسُتِحقَّ َعَلْيِهُم اْمَوَِّلٌِن( 
 مث دوري على توسط اؼبنفصل قرأ )اْسُتِحقَّ َعَلْيِهِم اْمَْولََياِف( 

ُهُم اْمَْولََياِف(مث الكسائي على توسط اؼبنفصل   وقرأ )اْسُتِحقَّ َعَليػْ
ُهُم اْمَوَِّلٌِن(   مث خلف العاشر على توسط اؼبنفصل قرأ )اْسُتِحقَّ َعَليػْ

 مث حفص على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح التاء واغباء يف )اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اْمَْولََياِف(  
 ُم اْمَوَِّلٌِن( وبالسكت على )اْمَوَِّلٌِن( مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )اْسُتِحقَّ َعَليػْهُ 

ُهُم اْمَوَِّلٌِن( وبالتحقيق على )اْمَوَِّلٌِن(   مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )اْسُتِحقَّ َعَليػْ
( ٖلََياِف( مع )مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )ُعِثَر( وقرأ )اْسُتِحقَّ َعَلْيِهُم اْمَْولََياِف وبالنقل يف )اْمَوْ 

 البدؿ )َفَآَخرَاِف( 
 َأْف يَْأُتوا بِالشََّهاَدِة َعَلى َوْجِهَها َأْو َيَخاُفوا َأْف تُػَردَّ أَْيَماٌف بَػْعَد أَْيَمانِِهْم  ~َذِلَك َأْدَنى
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 قالوف على قصر اؼبنفصل 
 مث السوسي قرأ )يَاُتوا( بإبداؿ اؽبمزة ألفا واندرج معو أبو جعفر

 ى توسط اؼبنفصلمث قالوف عل 
 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )يَاُتوا( بإبداؿ اؽبمزة وفتح )أدىن( 

 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )يَاُتوا( بإبداؿ اؽبمزة  قلل )أدىن( 
 مث خلف أماؿ )أدىن( وبال غنة يف )أَْف يَْأتُوا( و)أف ىبافوا( 

 مث خالد باممالة والغنة 
 توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر  مث الكسائي أماؿ )أدىن( مع

 َواتػَُّقوا اللََّو َواْسَمُعوا 
 قالوف

 (َٛٓٔواللَُّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَن )
 قالوف

 ُأِجْبُتمْ  آيَػْوـَ َيْجَمُع اللَُّو الرُُّسَل فَػيَػُقوُؿ َماذَ 
 واندرج معو ضبزةؿ اؼبنفصل قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طو 

 قَاُلوا ََل ِعْلَم لََنا
 قالوف

ـُ اْلغُُيوِب )  (ِٜٓٔإنََّك أَْنَت َعَلَّ
: ويف امولياف فطب صال    وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف ٕٛٙ-ٕٚٙالدليل من الشاطبية 

 الم صحبةانو دشيوخا (  
 رأ بكسر الغٌن يف )اْلِغُيوِب( واندرج معو ضبزةشعبة ق ثمقالوف قرأ بضم الغٌن يف )اْلغُُيوِب( 

ُتَكلُّْم النَّاَس ِفي  ِإْذ قَاَؿ اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ 
 اْلَمْهِد وََكْهًَل 

   :ٚٙٗالشاطبية يف البقرة 
  )واء وللباقٌن بالضم أرسالد ...ْلُقْدِس( إسكاف دالو وحين أتاؾ )ا )

 ابن كثًن قرأ بسكوف الداؿ يف )اْلُقْدِس(  ثمقالوف قرأ بضم الداؿ يف )اْلُقُدِس( 
 يف )ِإْذ أَيَّْدُتَك( ورش بالنقل ثم
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 خلف بالسكت يف )ِإْذ أَيَّْدُتَك( ثم
ْنِجيلَ َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتػَّوْ   رَاَة َواِْلِ

 ثمقالوف بتقليل )التوراة(  ثمقالوف على فتح )التوراة( واندرج معو ىشاـ وعاصم وابن كثًن وأبو جعفر ويعقوب 
 ورش بالتقليل يف )التوراة( ووقف بالنقل على )امقبيل( واندرج معو ضبزة بوجو 

أبو عمرو أماؿ )التوراة( واندرج معو ابن ذكواف  ثمضبزة بالتقليل يف )التوراة( ووقف بالسكت على )امقبيل(  ثم
 والكسائي وخلف العاشر 

ًرا بِِإْذِني ُفُخ ِفيَها فَػَتُكوُف طَيػْ  َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطّْيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر بِِإْذِني فَػتَػنػْ
 وإزّبلق : أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] وإذ زبلق : الباقوف[

 صوصاخ: ويف )طائرا( طًنا ّبا وعقودىا     ٛ٘٘بية رقم الشاط
 قالوف قرأ )طَائِرًا( على توسط اؼبتصل وبامظهار يف )وإذ زبلق( واندرج معو يعقوب 

 ابن كثًن قرأ )طَيػْرًا( واندرج معو ابن ذكواف وعاصم  ثم
 طولو وقرأ برتقيق الراء يف )طَائِرًا(  ثمورش بتوسط اللٌن )كهيئة(  ثم
أبو عمرو  ثمأبو جعفر قرأ حبذؼ اؽبمزة وإبداؽبا ياء مث إدغامها بالياء فتكوف ياء مشددة )َكْهيَِّة( وقرأ )طَائِرًا(  ثم

 ثمأدغم الذاؿ بالتاء )َوِإْذ زَبُْلُق( واندرج معو السوسي وىشاـ والكسائي وخلف العاشر ووجو التحقيق غبمزة 
 ضبزة بالتسهيل وقفا على )بِِإْذين(

 ِرُئ اْْلَْكَمَو َواْْلَبْػَرَص بِِإْذِني َوتُػبْ 
 ورش بالنقل يف )اْمَْكَمَو َواْمَبْػَرَص( ثمخالد بوجو التسهيل )بإذين(  ثمقالوف واندرج معو ضبزة بوجو الوقف 

 مث خلف بالسكت يف )اْمَْكَمَو َواْمَبْػَرَص( ووقف على )بإذين( بالتسهيل
  َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى بِِإْذِني

 ]وإزبرج : أبو عمرو وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] وإذ زبرج : الباقوف[
أبو  ثمورش بوجو التقليل  ثمقالوف بامظهار يف )إذ زبرج( واندرج معو ورش وابن كثًن وابن ذكواف وعاصم 

ىشاـ أدغم يف )إذ زبرج(  ثمعمرو البصري أدغم الذاؿ بالتاء )َوِإْذ زُبْرُِج( وقلل )اؼبوتى( واندرج معو السوسي 
وفتح )اؼبوتى( مث ضبزة أدغم وأماؿ )اؼبوتى( بوجو التحقيق يف )بإذين( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 بالتحقيق مث ضبزة بالتسهيل يف )بإذين( واندرج معو خالد مث خالد 
ُهْم ِإْف َىَذا ِإَلَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن  ئِيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئتَػُهْم بِاْلبَػيػَّْناتِ آِإْسرَ  ~َوِإْذ َكَفْفُت بَِني فَػَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ

(ٔٔٓ) 
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لػػال     )قػػرأ ضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر : مش: و)سػػاحر( بسػػحر ّبػػا مػػع ىػػود والصػػف  ٜٕٙالشػػاطبية رقػػم 
 ساحر(

 ]إذ جئتهم : بامدغاـ للبصري وىشاـ[ ] إذ جئتهم : بامظهار للباقوف[
ؼبنفصل على توسط اؼبتصل وبامظهار )إذ جئتهم( مث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل مث قالوف على قصر ا

دوري على قصر اؼبنفصل أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ ِجْئتَػُهْم ( مث السوسي بامدغاـ وأبدؿ اؽبمزة ياء )إّجيتهم( مث 
 أبو جعفر بالصلة وتسهيل )إسرائيل( باؼبد مث القصر 

نفصل مث الكسائي قرأ بألف بعد السٌن )َساِحٌر ( واندرج معو خلف العاشر مث قالوف مث قالوف على توسط اؼب
بالصلة على توسطها وتوسط اؼبنفصل مث دوري على توسط اؼبنفصل  أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ ِجْئتَػُهْم ( واندرج 

ٌر ( مث خلف بالسكت معو ىشاـ مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبطوؿ الصلة مث ضبزة قرأ بإلف بعد السٌن )َساحِ 
ُهْم ِإْف(  على الساكن اؼبفصوؿ )ِمنػْ

 (َٔٔٔآَمنَّا َواْشَهْد بِأَنػََّنا ُمْسِلُموَف ) آَوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَوارِيّْيَن َأْف َآِمُنوا ِبي َوِبَرُسوِلي قَاُلو 
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ ثم( البدؿ ٖ ورش بالنقل ومع )مث
َنا مَ   ِء آئَِدًة ِمَن السَّمَ آِإْذ قَاَؿ اْلَحَوارِيُّوَف يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم َىْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْف يُػنَػزَّْؿ َعَليػْ

 تّْالرُ لباء بالنصب واتو   و)ربَُّك( رفع ار : وخاطب يف )ىْل يستطيُع(  ٖٓٙالشاطبية رقم 
 )الكسائي : ىل تستطيُع ربََّك( ]والباقوف: بالغيب والرفع[ 

 قالوف قرأ بياء الغيبة )يستطيع( 
 ( أوجو أبدؿ اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط والطوؿ مث التسهيل مع اؼبد والقصر والرـو ٘ىشاـ وقف ب) ثم
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثم
 اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط والطوؿ مث التسهيل مع اؼبد والقصر والرـو  ( أوجو أبدؿ٘خالد و وقف ب) ثم
 ابن كثًن قرأ بالتخفيف يف )يُػْنزَِؿ( أسكن النوف وخفف الزاي مكسورة واندرج معو أبو عمرو ويعقوب  ثم
 ِطيُع(الكسائي قرأ بتاء اػبطاب يف )َتْسَتِطيُع(  وأدغم الالـ بالتاء )َىْل َتْستَ  ثمخلف بال غنة  ثم

 (ُٕٔٔمْؤِمِنيَن ) مْ قَاَؿ اتػَُّقوا اللََّو ِإْف ُكْنتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )ُمْوِمِنٌَن( واندرج معو السوسي  ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم
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 أبو جعفر قرأ بالصلة و قرأ بإبداؿ اؽبمزة )ُمْوِمِنٌَن( ثم
َها ِمَن الشَّاِىِديَن )قَاُلوا نُرِيُد أَ  َها َوَتْطَمِئنَّ قُػُلوبُػَنا َونَػْعَلَم َأْف َقْد َصَدقْػتَػَنا َوَنُكوَف َعَليػْ  (ْٖٔٔف نَْأُكَل ِمنػْ

 ] قّصدقتنا : البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] قد صدقتنا : الباقوف[
 قالوف بامظهلر واندرج معو ابن ذكواف وعاصم ويعقوب 

 صري أدغم الداؿ بالصاد )َقْد َصَدقْػتَػَنا( واندرج معو ىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر الب ثم
 ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )ناكل( وبامظهار يف )َقْد َصَدقْػتَػَنا( واندرج معو أبو جعفر  ثم
 السوسي قرأ )ناكل( وبامدغاـ يف )َقْد َصَدقْػتَػَنا(   ثم

َنا مَ  آُهمَّ رَبػَّنَ قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَّ   ِء َتُكوُف لََنا ِعيًدا ِْلَوَّلَِنا َوَآِخرِنَا َوَآيًَة ِمْنكَ آئَِدًة ِمَن السَّمَ آأَْنِزْؿ َعَليػْ
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ( البدؿ )َوَآِخرِنَا( و )َوَآيًَة(ٖورش على طوؿ اؼبنفصل ومع ) ثم
 (َٗٔٔت َخيُر الرَّازِِقيَن )َواْرزُقْػَنا َوأَنْ 

 ورش برتقيق الراء )خًن( ثمقالوف 
 قَاَؿ اللَُّو ِإنّْي ُمنَػزُّْلَها َعَلْيُكْم 

 )ينزؿ الغين( مس(ال عنهمفاؤه   وخفف ش حق: و)منزؽبا( التخفيف  ٓٚٗالشاطبية يف البقرة رقم 
 قالوف بالتشديد يف الزاي )ُمنَػزّْؽبا ( 

ؽُبَا( بسكوف النوف وزبفيف الزاي مكسورة واندرج معو أبو عمرو وضبزة والكسائي ويعقوب ابن كثًن قرأ )ُمْنزِ  ثم
 وخلف العاشر 

بُُو َعَذابًا َْل  ~فَِإنّْي مْ َفَمْن َيْكُفْر بَػْعُد ِمْنكُ  بُوُ  ُأَعذّْ  (َ٘ٔٔأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن ) ~ُأَعذّْ
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمنفصل قالوف قرأ بفتح الياء يف )فإيَن أعذبو( على قصر اؼب

 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
بُُو( على قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب  ثم  أبو عمرو قرأ بسكوف الياء يف )فَِإينّْ أَُعذّْ
 دوري على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر  ثم
 خالد على طوؿ اؼبنفصل  ثم
بُُو( واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصل ثم  ة وفتح الياء )فَِإينَّْ أَُعذّْ
بُُو(  ثم  ابن كثًن بالصلة و قرأ بسكوف الياء يف )فَِإينّْ أَُعذّْ
بُُو( وطوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف بالصلة على توسط الصلة  ثم  خلف بال غنة قرأ بسكوف الياء يف )فَِإينّْ أَُعذّْ
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 اْبَن َمْريََم أَأَْنَت قُػْلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَّْي ِإَلَهْيِن ِمْن ُدوِف اللَّوِ َوِإْذ قَاَؿ اللَُّو يَا ِعيَسى 
 : وعشر يليها اؽبمز بالضم مشكال / فعن نافع فافتح  ٙٓٗ- ٘ٓٗالشاطبية 

ًن ابن كث ثم ورش بتسهيل الثانية ثمدوري أماؿ الناس مع بالتسهيل وامدخاؿ  ثمقالوف بالتسهيل وامدخاؿ 
 ( وفتح ياء )أمّي( ٙبتسهيل الثانية وسكن الياء يف )َوأُمّْي ِإؽَبٌَْنِ( مث ورش باؼبد )

 ابن ذكواف بالتحقيق يف اؽبمزتٌن  ثممث ىشاـ بالتحقيق وامدخاؿ وفتح ياء )َوأُمَّْي ِإؽَبٌَْنِ( 
 ضبزة )َوأُمّْي ِإؽَبٌَْنِ(  ثمشعبة  أسكن الياء )َوأُمّْي ِإؽَبٌَْنِ(  ثم
 َأْف َأُقوَؿ َما لَْيَس ِلي ِبَحقٍّ  ~اَؿ ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُف ِليقَ 

 : فتسعوف مع نبز بفتح وتسعها   ظبا فتحها ٜٖٓالشاطبية رقم 
قوؿ( مث يعقوب سكن الياء )يْل( مث ىشاـ اَ  ورش بالنقل يف )أفَ  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بفتح الياء يف )يَل( 

 )يْل( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  سكن الياء على توسط اؼبنفصل
 مث ضبزة )يْل( على طوؿ اؼبنفصل مث خلف بالسكت 

 ِإْف ُكْنُت قُػْلُتُو فَػَقْد َعِلْمَتوُ 
 قالوف 

 َأْعَلُم َما ِفي نَػْفِسكَ  تَػْعَلُم َما ِفي نَػْفِسي َوَْل 
 ر ويعقوب قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ودوري البصري وأبو جعف

 ثمورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط  ثم
 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم 
ـُ اْلغُُيوِب )  (ِٙٔٔإنََّك أَْنَت َعَلَّ

 زةشعبة  قرأ بكسر الغٌن يف )اْلِغُيوِب( واندرج معو ضب ثمقالوف قرأ بضم الغٌن يف )اْلغُُيوِب( 
 َأَمْرتَِني بِِو َأِف اْعُبُدوا اللََّو رَبّْي َورَبَُّكْم  آِإَلَّ مَ  مْ َما قُػْلُت َلهُ 

 : وضمك أوىل ٜٙٗ-ٜ٘ٗالشاطبية رقم 
 قالوف قرأ بالضم عند التقاء الساكنٌن )أَُف اْعُبُدوا( على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 

 أَِف اْعُبُدوا( واندرج معو السوسي ويعقوب أبو عمرو قرأ بالكسر عند التقاء الساكنٌن ) ثم
قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بالضم عند التقاء الساكنٌن )أَُف اْعُبُدوا( واندرج معو ابن عامر والكسائي  ثم

 وخلف العاشر 
 دوري على توسط اؼبنفصل قرأ بالكسر عند التقاء الساكنٌن )أَِف اْعُبُدوا( واندرج معو عاصم  ثم
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 لى طوؿ اؼبنفصل و قرأ بالكسر عند التقاء الساكنٌن )أَِف اْعُبُدوا( ضبزة ع ثم
   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل   ثم
 قالوف على توسط الصلة وتوسط اؼبنفصل  ثم
 ورش قرأ بالضم عند التقاء الساكنٌن )أَُف اْعُبُدوا( مع طوؿ الصلة  ثم
(  خلف بالسكت على  ثم  الساكن اؼبفصوؿ )ؽَبُْم ِإالَّ

 َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم  مْ وَُكْنُت َعَلْيهِ 
   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة 

 مث ضبزة قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( مث يعقوب قرأ  بضم اؽباء يف )عليُهم( وضم اؽباء يف )ِفيُهم(
 فػَّْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهمْ فَػَلمَّا تَػوَ 
 ضبزة قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( واندرج معو يعقوب ثمقالوف 

 (َٚٔٔوأَْنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )
 خلف بالسكت على )شيء( ثمورش على طوؿ )شيء(  ثمورش على توسط )شيء(  ثمقالوف 

بْػهُ   ُدَؾ ِعَبا مْ فَِإنػَّهُ  مْ ِإْف تُػَعذّْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 (ٛٔٔفَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ) مْ َوِإْف تَػْغِفْر َلهُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 ِفْر ؽَبُْم( وىو الوجو الثاين لو واندرج معو السوسي دوري أ  عمرو أدغم الراء بالالـ )تَػغْ  ثم

َفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدقُػُهمْ   قَاَؿ اللَُّو َىَذا يَػْوـُ يَػنػْ
 ذ        )قرأ نافع بنصب )يوـَ( والباقوف بالرفع خُ : و)يوـَ( برفع  ٖٔٙالشاطبية رقم 

 قالوف قرأ بنصب )يَػْوـَ ( واندرج معو ورش 
 فع )يَػْوـُ( واندرج معو الباقوف ابن كثًن قرأ بالر  ثم
 السوسي أدغم اؽباء باؽباء يف )اللَُّو َىَذا( و قرأ بالرفع )يَػْوـُ( ثم

 أَبًَدا آَلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 
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  قالوف على توسط اؼبنفصل ثم
 خالد على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 ورش بالنقل يف )ام ار(  ثم
 خلف بالسكت يف )ام ار(  ثم
 قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 قالوف على توسط اؼبنفصل و بالصلة  ثم

هُ   َوَرُضوا َعْنوُ ْم َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 (ِٜٔٔظيُم )َذِلَك اْلَفْوُز اْلعَ 

 قالوف
 ِللَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما ِفيِهنَّ 

 يعقوب ضم اؽباء )ِفيُهنَّ (وقف باؽباء يف )فيهنو(  ثمقالوف 
 ورش بالنقل يف )امرض(  ثم
 خلف بالسكت يف )امرض( ثم

 (َٕٓٔوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 

 قرأ بضم اؽباء )وُىو( وعلى توسط اللٌن )شيء(  ورش ثم
 ورش على طوؿ )شيء(  ثم
 ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو(  ثم
 خلف بالسكت يف )شيء(  ثم
 

 سورة اْلنعاـ  
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 َوالنُّورَ اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت 
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 ورش بالنقل يف )َواْمَْرَض(  مثقالوف 
 خلف بالسكت يف )َواْمَْرَض( ثم
 (ٔيَػْعِدُلوَف ) مْ ثُمَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربّْهِ  

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع  
 ًَل َأجَ  ~ِمْن ِطيٍن ثُمَّ َقَضى مْ ُىَو الَِّذي َخَلَقكُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع  
 ورش بالتقليل يف )قضى(  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل وفتح )قضى(  ثم
  الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )قضى( ثمضبزة أماؿ )قضى(  ثم
   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  مث

 السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم القاؼ بالكاؼ إدغاـ تاـ )َخَلكُّم( ثم
 َوَأَجٌل ُمَسمِّى ِعْنَدُه 

 قالوف
 (َٕتْمتَػُروَف ) مْ ثُمَّ أَنْػتُ 

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع  
 َماَواِت َوِفي اْْلَْرضِ َوُىَو اللَُّو ِفي السَّ 

 ورش قرأ بضم اؽباء )َوُىَو( والنقل يف )امرض(  ثمقالوف بسكوف اؽباء يف )وْىو( 
 ضبزة بضم اؽباء )َوُىَو( والسكت يف امرض ثمابن كثًن قرأ بضم اؽباء )َوُىَو( والتحقيق يف )امرض(  ثم

 (ٖوَف )َويَػْعَلُم َما َتْكِسبُ  مْ َوَجْهرَكُ  مْ يَػْعَلُم ِسرَّكُ 
  قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َويَػْعَلُم َما (  ثم
   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 ورش بالرتقيق يف الراء )سركم( ثم
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َها ُمْعِرِضيَن ) مْ ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت رَبّْهِ  مْ َوَما تَْأتِيهِ   (ِٗإَلَّ َكانُوا َعنػْ
 تاتيهم : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] وما تأتيُهم : يعقوب[ ] وماتأتيِهم : الباقوف[ ]وما

 قالوف بسكوف ميم اعبمع  
 )  مث خلف بالسكت يف )ِمْن َآيٍَة(و )ِمْن َآيَاِت(و)َرّبِّْْم ِإالَّ

 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة على قصرىا  ثم
 قالوف بتوسط الصلة  ثم
( مػػع )و  ثػػم ِػػْم ِإالَّ ( ٖرش قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يف )تػػاتيهم( وبالنقػػل يف )ِمػػْن َآيَػػٍة(و )ِمػػْن َآيَػػاِت(وطوؿ الصػػلة يف )َرّبّْ

 البدؿ 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تاتيهم(  ثم

 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تاتيهم( وبالصلة 
 يعقوب بضم اؽباء يف )تَْأتِيُهْم( ثم

بُوا بِاْلَحقّْ َلمَّا جَ فَػَقْد كَ   َءُىْم آذَّ
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثم قالوف على توسط اؼبتصل

  ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر ثم
 ضبزة أماؿ )جاءىم( على طوؿ اؼبتصل ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ثم 

 (ِ٘بِو َيْستَػْهزُِئوَف ) َما َكانُوا آءُ أَنْػبَ  مْ َفَسْوَؼ يَْأتِيهِ 
 ضبزة بطوؿ اؼبتصل ووقف بالتسهيل واغبذؼ وامبداؿ يف )َيْستَػْهزُِئوَف(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع  

   واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 قالوف على توسط الصلة  ثم
 ثػػمالتوسػػط  ثػػمارض )يسػػتهزئوف( الطػػوؿ ( أوجػػو العػػٖورش قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يف )يػػاتيهم( وطػػوؿ اؼبتصػػل و) ثػػم

 القصر 
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أبػو جعفػر بالصػلة وقػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة يف )يػاتيهم(  ثػمالسوسي قػرأ بإبػداؿ اؽبمػزة يف )يػاتيهم( وتوسػط اؼبتصػل  ثم
خلف بالسكت علػى )يَػْأتِيِهْم أَنْػبَػاُء( ووقػف بالتسػهيل واغبػذؼ وامبػداؿ  ثم ووقف حبذؼ اؽبمزة يف )يستهزوف(

 يعقوب قرأ بضم اؽباء )يَْأتِيُهْم( ثمْهزُِئوَف( يف )َيْستػَ 
ػػْن َلُكػػ مْ ِمػػْن قَػػػْرٍف َمكَّنَّػػاىُ  مْ أَلَػػْم يَػػػَرْوا َكػػْم َأْىَلْكنَػػا ِمػػْن قَػػػْبِلهِ    مْ َء َعلَػػْيهِ آَوَأْرَسػػْلَنا السَّػػمَ  مْ ِفػػي اْْلَْرِض َمػػا لَػػْم نَُمكّْ

 (ٙقَػْرنًا َآَخرِيَن ) مْ َوأَْنَشْأنَا ِمْن بَػْعِدىِ  مْ ِبُذنُوِبهِ  مْ فََأْىَلْكَناىُ  مْ ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا اْْلَنْػَهاَر َتْجِري ِمْن َتْحِتهِ 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )َوأْنَشانَا( وتوسط اؼبتصل  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل  

 يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( وتوسط اؼبتصل   ثم
رض(و)ام ػػار( وطػػػوؿ اؼبتصػػػل وقػػرأ بضػػػم اؽبػػػاء يف )علػػيُهم( ووقػػػف علػػػى )قَػْرنًػػػا خػػػالد علػػػى التحقيػػػق يف )ام ثػػم

 َآَخرِيَن ( بالنقل والتحقيق 
خلػػػف بالسػػػكت علػػػى السػػػاكن اؼبوصػػػوؿ يف )امرض(و)ام ػػػار( وقػػػرأ بضػػػم اؽبػػػاء يف )علػػػيُهم( وبػػػال غنػػػة يف  ثػػػم

 لتحقيق والسكت )ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا( ووقف على )قَػْرنًا َآَخرِيَن( بالنقل وا
 خالد بالسكت على الساكن اؼبوصوؿ يف )امرض(و)ام ار( وبغنة ووقف على )قَػْرنًا َآَخرِيَن ( بالنقل  ثم
 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثم
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )َوأْنَشانَا(  ثم
ا( واؼبوصػػػوؿ يف )امرض(و)ام ػػػار( ووقػػػف بالنقػػػل خلػػػف بالسػػػكت علػػػى السػػػاكن اؼبفصػػػوؿ يف )َكػػػْم أَْىَلْكنَػػػ ثػػػم

 والسكت 
 ( أوجو البدؿ يف )َآَخرِيَن(ٖورش بالنقل مع ) ثم

 (ِٚإَلَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن ) آِإْف َىذَ  آَلَقاَؿ الَِّذيَن َكَفُرو  مْ َوَلْو نَػزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي ِقْرطَاٍس فَػَلَمُسوُه بِأَْيِديهِ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثماعبمع  على قصر اؼبنفصل قالوف بسكوف ميم 

 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وبتفخيم الراء يف )سحر(  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل وبرتقيق الراء يف )سحر(  ثم
 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 ُهم( يعقوب بضم اؽباء )بأيدي ثمقالوف على توسط اؼبنفصل وبالصلة  ثم
 السوسي أدغم الكاؼ بالكاؼ )َعَلْيَك ِكَتابًا( ثمابن كثًن )فَػَلَمُسوُه( بصلة اؽباء  ثم
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 أُْنِزَؿ َعَلْيِو َمَلٌك  َوقَاُلوا َلْوَْل 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )َعَلْيِو ( 

 صل واندرج معو ضبزةمث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنف
 (َٛوَلْو أَنْػَزْلَنا َمَلًكا َلُقِضَي اْْلَْمُر ثُمَّ ََل يُػْنَظُروَف )

 (  ورش بالنقل يف )َوَلْو أَنْػَزْلَنا( و)اْمَْمرُ ( ثم  ضبزة بالسكت يف )اْمَْمرُ  ثم قالوف
 ( خلف بالسكت يف )َوَلْو أَنْػَزْلَنا( على السكت يف )اْمَْمرُ  ثم

 (َٜما يَػْلِبُسوَف ) مْ ْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه رَُجًَل َوَلَلَبْسَنا َعَلْيهِ َوَلْو َجعَ 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع  

 خالد قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( واندرج معو يعقوب  ثم
 ليُهم( خلف بال غنة يف )َرُجاًل َولََلَبْسَنا( وقرأ بضم اؽباء يف )ع ثم
 ابن كثًن بصلة اؽباء يف )َجَعْلَناُه( و )عبَََعْلَناُه( وصلة اؼبيم  ثم

هُ   (َٓٔما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف ) مْ َوَلَقِد اْستُػْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنػْ
 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع  وبضم الداؿ )ولقُد( 

 أبو جعفر )لقُد( و)يستهزوف (  ثمورش برتقيق الراء )َسِخُروا (  ثم
 أبو عمرو بكسر الداؿ )ولقُد(  ثم
 ( أوجو التسهيل واغبذؼ وامبداؿ(ٖضبزة أماؿ )حاؽ( ووقف على )يستهزئوف( ب) ثم

بِيَن ) ُقْل ِسيُروا ِفي اْْلَْرِض ثُمَّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبةُ   (ٔٔاْلُمَكذّْ
 ورش بالنقل يف )امرض( وترقيق الراء يف )ِسًنُوا( ثمخلف بالسكت على)امرض(  ثمقالوف 

 ُقْل ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 
 قالوف مث ورش بالنقل يف )امرض( مث خلف بالسكت يف )امرض(

 ُقْل ِللَِّو 
 قالوف

 ةَ َكَتَب َعَلى نَػْفِسِو الرَّْحمَ 
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 الكسائي أماؿ وقفا )الرَّضْبََة( ثمقالوف 
 يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ََل رَْيَب ِفيوِ ِإَلى  مْ لََيْجَمَعنَّكُ 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع  
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر (ِإىَل  مْ لََيْ(َمَعنَّكُ يف )قالوف بالصلة على قصرىا  ثم
 (ِإىَل  مْ كُ لََيْ(َمَعنَّ يف )قالوف على توسط الصلة  ثم
 (ِإىَل  مْ لََيْ(َمَعنَّكُ يف ) خلف بالسكت ثم (ِإىَل  مْ لََيْ(َمَعنَّكُ يف ) ورش على طوؿ الصلة ثم

 (ََٕٔل يُػْؤِمُنوَف ) مْ فَػهُ  مْ الَِّذيَن َخِسُروا أَنْػُفَسهُ 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنوَف(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع  

 أبو جعفر بالصلة وحذؼ اؽبمزة يف )يُوِمُنوَف(  ثمواندرج معو ابن كثًن  الصلةقالوف ب ثم
 بالصلة على توسط اؼبنفصل و قالوف  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم

 ضبزة بتفخيم الراء  ثممث ورش بطوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )َخِسُروا( 
 َوَلُو َما َسَكَن ِفي اللَّْيِل َوالنػََّهاِر 

 أبو عمرو أماؿ )النهار( واندرج معو دوري الكسائي  ثمورش بتقليل )النهار(  ثمقالوف 
 (َٖٔوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )

 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثمقالوف بسكوف اؽباء يف )وْىو( 
َر اللَِّو أَتَِّخُذ َولِيِّا فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُىَو يُْطِعُم َوََل   يُْطَعمُ  ُقْل َأَغيػْ

َر( والسػكت  ثمابن كثًن بضم اؽباء )وُىو(  ثمقالوف بسكوف اؽباء يف )وْىو(  ضبزة بالتحقيق يف اؼبفصوؿ )ُقْل أََغيػْ
 يف )َواْمَْرِض(

َر( والسكت يف )َواْمَْرِض( ثمورش وترقيق الراء )أغًن(  ثم  خلف بالسكت يف )ُقْل أََغيػْ
 وََّؿ َمْن َأْسَلَم ُأِمْرُت َأْف َأُكوَف أَ  ~ُقْل ِإنّْي

 ] إيَن أمرت : نافع وأبو جعفر [ ] إيْن أمرت : الباقوف[
  واندرج معو أبو جعفر  قالوف على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء يف )إينَّْ (

(  ثم  ابن كثًن على قصر اؼبنفصل )إينّْ
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 الياء يف )إينَّْ ( ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وسكن  ثمدوري على توسط اؼبنفصل )ِإينّْ أُِمْرُت(  ثم
 خلف بالسكت وسكن الياء يف )إينَّْ ( ثمورش قرأ بالنقل وفتح الياء يف )إينَّْ (  ثم

 (َٗٔوََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )
 قالوف

 (َ٘ٔأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْي َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم ) ~ ُقْل ِإنّْي
 وأبو جعفر[ ] إيْن أخاؼ : الباقوف[ ]إيَن أخاؼ : نافع وابن كثًن وأبو عمرو
 واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفرقالوف قرأ بفتح الياء يف )ِإينَّْ َأَخاُؼ ( 

  واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ابن عامر بسكوف )إينّْْ ( وتوسط اؼبنفصل ثم
 ضبزة بالتحقيق بسكوف )إينّْْ ( وطوؿ اؼبنفصل  ثم
( قرأ بفتح الياء يف )ِإينَّْ َأَخاُؼ (اِ  قل يف )ُقلِ ورش بالن ثم ( ثم ينّْ  خلف بالسكت يف )ُقْل ِإينّْ

 َمْن ُيْصَرْؼ َعْنُو يَػْوَمِئٍذ فَػَقْد رَِحَمُو 
)ُيْصػػَرْؼ( فػػتح ضػػم وراؤه   بكسػػر   )شػػعبة وضبػػزة والكسػػائي قػػرأوا :  وصػػحبة:  ٕٖٙالػػدليل مػػن الشػػاطبية رقػػم 

 ُيْصَرْؼ( َيْصِرْؼ ( )والباقوف :
 قالوف قرأ بضم الياء )ُيْصَرْؼ( وفتح الراء 

 ابن كثًن قرأ بضم الياء )ُيْصَرْؼ( وفتح الراء وبصلة اؽباء يف )عنو(  ثم
 خلف بال غنة قرأ بفتح الياء )َيْصِرْؼ( ثمشعبة قرأ بفتح الياء )َيْصِرْؼ( وكسر الراء  ثم

 (َٙٔوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن )
 قالوف
 ِإَلَّ ُىوَ  ~يَْمَسْسَك اللَُّو ِبُضرٍّ َفََل َكاِشَف َلوُ  َوِإفْ 

 ورش مث خلف بال غنة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل
 (َٚٔوِإْف يَْمَسْسَك ِبَخْيٍر فَػُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 بضم اؽباء )فُهو( ورش على توسط اللٌن )شيء( و  ثمقالوف بسكوف اؽباء يف )فْهو( 
 ابن كثًن بضم اؽباء )فُهو(   ثمورش بطوؿ )شيء( وترقيق الراء يف )خًن( لل(ميع  ثم
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 خلف بال غنة وبالسكت يف )شيء( ثمخالد بالسكت  ثم
 َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه 
 اء )وُىو(ابن كثًن بضم اؽب ثمورش برتقيق الراء يف )اْلَقاِىُر(  ثمبسكوف اؽباء يف )وْىو( 
 (َٛٔوُىَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر )
 ورش بضم اؽباء )وُىو(  ثمبسكوف اؽباء يف )وْىو( 

 َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدةً ُقْل َأيُّ  
 يف )شيء(ضبزة بالسكت  ثمالكسائي أماؿ )شهادة( وقفا  ثمقالوف 

 طوؿ اللٌن )شيء(  ثم )شيء( وتوسط (يُّ اَ  ُقلَ يف )ورش بالنقل  ثم
 يف )شيء(على السكت  (يُّ أ ُقلْ يف )بالسكت  خلف ثم

 ُقِل اللَُّو 
 قالوف

َنُكمْ   َشِهيٌد بَػْيِني َوبَػيػْ
 قالوف

 ِبِو َوَمْن بَػَلغَ  مْ َوُأوِحَي ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرَآُف ِْلُْنِذرَكُ 
  دواؤنا ونقل قراف والقرافالشاطبية يف البقرة : 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع  مث قالوف بالصلة 
 ورش على وجو قصر البدؿ وترقيق الراء )ِمُْنِذرَُكْم (  مث
 ابن كثًن قرأ بنقل حركة اؽبمزة وحذفها يف )اْلُقْراُف(  ثم
 ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )َوأُوِحَي( ثم

 لََتْشَهُدوَف َأفَّ َمَع اللَِّو َآِلَهًة ُأْخَرى مْ أَئِنَّكُ 
 ميم اعبمع   قالوف بالتسهيل مع امدخاؿ وبسكوف

 أبو عمرو البصري بامدخاؿ والتسهيل وأماؿ )أخرى(  ثم
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة بالتسهيل مع امدخاؿ  ثم
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 بتسهيل الثانية مع الصلة  ابن كثًن ثم( البدؿ ٖورش  بالنقل يف )َآؽِبًَة ُأْخَرى( وتقليل )أخرى( مع ) ثم
 عامر بالتحقيق مع عدـ امدخاؿ واندرج معو عاصم ابن  ثمىشاـ بالتحقيق مع امدخاؿ  ثم
 ضبزة باممالة يف )أخرى( وبالنقل يف )َآؽِبًَة ُأْخَرى(  ثم
 ضبزة بالتحقيق يف )َآؽِبًَة ُأْخَرى( واممالة يف )أخرى( واندرج معو الكسائي بوجو التحقيق وخلف العاشر  ثم
 خلف بالسكت يف )َآؽِبًَة ُأْخَرى( وأماؿ )أخرى( ثم

 َأْشَهُد  ُقْل َْل 
 واندرج معو ضبزة قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل

 (ٌٜٔء ِممَّا ُتْشرُِكوَف )~ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َوِإنَِّني بَِريُقْل ِإنََّما 
 خالد على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 غنة يف )ِإَلٌو َواِحٌد َوِإنَّيِن(  وبالخلف على طوؿ اؼبتصل  ثم
َااِ  ُقلِ )بالنقل يف ورش  ثم  وعلى طوؿ اؼبتصل (مبَّ
َايف ) خلف بالسكت ثم  وبال غنة يف )ِإَلٌو َواِحٌد َوِإنَّيِن( (ُقْل ِإمبَّ

َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف أَبْػَناَءُىمُ   الَِّذيَن َآتَػيػْ
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمؼبتصل قالوف على توسط ا

 ضبزة بالتسهيل مع اؼبد والقصر يف )أَبْػَناَءُىُم(  ثم
َناُىُم( ثم  ورش مع توسط وطوؿ البدؿ )َآتَػيػْ

 (ََٕٓل يُػْؤِمُنوَف ) مْ فَػهُ  مْ أَنْػُفَسهُ  آالَِّذيَن َخِسُرو 
 وَف( السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمنُ  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنوَف(   ثم واندرج معو ابن كثًنقالوف بالصلة  ثم
  بالصلةعلى توسط اؼبنفصل و قالوف  ثممث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 (ضبزة بتفخيم الراء ووقف بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنوفَ  ثم ورش بطوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء يف )َخِسُروا( ثم
 َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأْو َكذََّب بَِآيَاتِوِ 
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وضبزة أبو عمرو أماؿ )افرتى( واندرج معو  ثمقالوف واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب 
 الكسائي وخلف العاشرو 

 و الثاينالوجخالد على التحقيق ووقف بامبداؿ ياء )بياياتو(  ثم
 السوسي أماؿ )افرتى( وأدغم الباء بالباء )َكذََّب ِبَآيَاتِِو( واؼبيم باؼبيم )َأْظَلُم فبَِّن (  ثم

)ومْن أظلم( خلف بالسكت  ثم ( البدؿ يف )ِبَآيَاتِِو(ٖوتفخيم الالـ يف )أظلم( مع ))ومَن اَظلم( مث ورش بالنقل 
 وأماؿ )افرتى( فقط بامبداؿ وقيل وامبداؿ )ِبَآيَاتِِو(  بالتحقيقووقف 

 (ِٕٔإنَُّو ََل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف )
 قالوف

 (ٕٕتَػْزُعُموَف ) مْ ؤُُكُم الَِّذيَن ُكْنتُ آأَْيَن ُشرَكَ  آَجِميًعا ثُمَّ نَػُقوُؿ ِللَِّذيَن َأْشرَُكو  مْ َويَػْوـَ َنْحُشُرىُ 
 مالعنقوؿ اليا يف امربع  الشاطبية يف امنعاـ : و)كبشر( مع ثاف بيونس وىو يف   سبا مع

 ]ويـو وبشرىم صبيعا مث يقوؿ : يعقوب[ ] يـو كبشرىم صبيعا مث نقوؿ : الباقوف[
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الالـ بالالـ )نَػُقوُؿ لِلَِّذيَن(  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر الصلة على قصر اؼبنفصلقالوف ب ثم
 )وبشرىم ( )يقوؿ(بياء الغيبة يف يعقوب قرأ  ثم

َنتُػهُ   (َٖٕأْف قَاُلوا َواللَِّو رَبػَّْنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَن ) ِإْلَّ  مْ ثُمَّ َلْم َتُكْن ِفتػْ
اع واقبػال   )ضبػػزة والكسػائي )يكػن فتنَػػتَػُهم( ونصػبا البػػاء شػػوذكػر )مل يكػن(  :ٖٖٙ-ٕٖٙالػدليل مػن الشػػاطبية 

 )َربَّنا(
 رؼ وصال شامل    ويا )ربػَّْنا(  بالنصب كين  دن ع:)وفتنتهم( بالرفع  ٖٖٙالشاطبية رقم  

التأنيػػن بالنصػػب و و  [])َربّْنػػا(البػػاء وخفػػض  ]حفػػص وابػػن كثػػًن وابػػن عػػامر بالتأنيػػت )مل تكػػن( وبرفػػع )فتنػػتُػُهم(
نَػػػػػَتهم... ] [: نػػػػػافع وأبػػػػػو عمػػػػػرو وشػػػػػعبة وأبػػػػػو جعفػػػػػر واػبفػػػػػض مل يكػػػػػن  ]ربَنػػػػػا : ضبػػػػػزة والكسػػػػػائي[مل يكػػػػػن فتػْ

َنَتهم...ربّْنا : يعقوب[  فتػْ
نَػتَػُهْم ( وقػرأ بتػاء التأنيػن )تكػن(قالوف على قصػر اؼبنفصػل  انػدرج معػو أبػو  )َربّْنػا(البػاء وخفػض  وبالنصػب يف )ِفتػْ

 عمرو 
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َنتَػُهْم ( وقرأ بتاء التأنين )تكن(توسط اؼبنفصل قالوف على  ثم وانػدرج معػو  )َربّْنػا(الباء وخفض  وبالنصب يف )ِفتػْ
 شعبة

  واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم
َنتَػهُ  على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بتاء التأنين )تكن(ورش  ثم  )َربّْنا(الباء ْم (وخفض وبالنصب يف )ِفتػْ

َنتَػُهْم ( على توسط اؼبنفصل وقرأ بتاء التأنين )تكن(مث خلف العاشر   ونصب )َربػََّنا( وبالنصب يف )ِفتػْ
َنتُػُهْم( وخفض و  على قصر اؼبنفصل وقرأ بتاء التأنين )تكن( ابن كثًن ثم  مع الصلة )َربّْنا(الباء بالرفع )ِفتػْ
نَػػتُػُهْم( وخفػػض و  ل وقػػرأ بتػػاء التأنيػػن )تكػن(علػػى توسػػط اؼبنفصػػابػػن عػامر  ثػػم وانػػدرج معػػو  )َربّْنػػا(البػػاء بػػالرفع )ِفتػْ

 حفص
َنتَػُهمْ ونصب )َربػََّنا( قرأ بياء الغيبة يف )َيُكْن(  ضبزة ثم   (وبالنصب يف )ِفتػْ
َنتَػُهْم ( ونصب )َربػََّنا(  ثم  الكسائي قرأ بياء الغيبة يف )َيُكْن( وبالنصب يف )ِفتػْ
َنتَػُهْم ( ونصب )َربػََّنا(خلف با ثم  لسكت قرأ بياء الغيبة يف )َيُكْن( وبالنصب يف )ِفتػْ

َنتَػُهمْ )َربػّْ  جر باءقرأ بياء الغيبة يف )َيُكْن( و مث يعقوب على قصر اؼبنفصل   (َنا( وبالنصب يف )ِفتػْ
 أَنْػُفِسِهْم  ~اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى
 واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمسط اؼبنفصل قالوف على تو  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل

هُ   (َٕٗما َكانُوا يَػْفتَػُروَف ) مْ َوَضلَّ َعنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

هُ   َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك  مْ َوِمنػْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم( َمْن َيْسَتِمعُ في )خلف بال غنة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 َوقْػًرا  مْ َآَذانِهِ  ~َأِكنًَّة َأْف يَػْفَقُهوُه َوِفي مْ َوَجَعْلَنا َعَلى قُػُلوِبهِ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وقصر اؼبنفصل 

 خالد على طوؿ اؼبنفصل  ثمدوري الكسائي أماؿ )َآَذاِ ِْم (  ثم
 خلف بال غنة يف )َأْف يَػْفَقُهوُه(   ثم
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 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثمابن كثًن بصلة اؽباء )يَػْفَقُهوُه(  ثم
 خلف بالسكت يف )قلوّبْم أكنة( وبال غنة )َأْف يَػْفَقُهوُه(ثم ( البدؿ )َآَذاِ ِْم( ٖورش مع ) ثم

 َوِإْف يَػَرْوا ُكلَّ َآيٍَة ََل يُػْؤِمُنوا ِبَها
 ورش على قصر البدؿ )آية( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوا( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  ثمقالوف 

 ورش مع وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ مث خلف بال غنة )وإف يروا( ثم
 (ِٕ٘إَلَّ َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن ) آِإْف َىذَ  آَن َكَفُرو ُءوَؾ ُيَجاِدُلوَنَك يَػُقوُؿ الَِّذيآَحتَّى ِإَذا جَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ( البدؿ يف )َجاُءوَؾ( ٖورش برتقيق الراء )َأَساِطًُن( بالنقل مع ) ثممث ابن ذكواف أماؿ )َجاُءوَؾ( 

 ل ووقف يف )امولٌن( بالنقل مث السكتضبزة أماؿ )َجاُءوَؾ( على طوؿ اؼبتص ثم
َهْوَف َعْنُو َويَػْنَأْوَف َعْنوُ  مْ َوىُ   يَػنػْ

 اموىل ابن كثًن بصلة اؽباء )عنو( ثم واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 (َٕٙوَما َيْشُعُروَف ) مْ أَنْػُفَسهُ  َوِإْف يُػْهِلُكوَف ِإْل

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 خلف بال غنة وطوؿ اؼبنفصل  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد  ثم

 (ِٕٚمَن اْلُمْؤِمِنيَن )َوََل ُنَكذَّْب بَِآيَاِت رَبػَّْنا َوَنُكوَف َردُّ ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فَػَقاُلوا يَا لَْيتَػَنا نػُ  ~َوَلْو تَػَرى
 العسبو ك  يفليمو    ويف )ونكوف( انصبو عاز ف: نكذُب نصب الرفع  ٖٗٙالدليل من الشاطبية رقم 

َواَل  []: ابػػن عػػامر َربػّْنَػػا َوَنُكػػوفَ  ِبَآيَػػاتِ  َواَل ُنَكػػذّْبُ : خفػػص وضبػػزة ويعقػػوب[ ] َواَل ُنَكػػذَّْب ِبَآيَػػاِت َربػّْنَػػا َوَنُكػػوفَ ]
 : الباقوف[ ِبَآيَاِت َربػَّْنا َوَنُكوفُ  ُنَكذّْبُ 

 وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف(قالوف على قصر اؼبنفصل 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )اؼبومنٌن( و وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف(  على قصر اؼبنفصلأبو جعفر  ثم
 قرأ بنصب )ُنَكذَّْب(و )َوَنُكوَف( و  على قصر اؼبنفصلعقوب ي ثم
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 وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف( على توسط اؼبنفصل قالوف  ثم
 وبالنصب يف )َوَنُكوَف(  وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(على توسط اؼبنفصل ابن عامر  ثم
 َنُكوَف( قرأ بنصبهما  )ُنَكذَّْب(و)وَ و على توسط اؼبنفصل حفص  ثم
 )بآيات(( البدؿ ٖورش على طوؿ اؼبنفصل قلل )تَػَرى(و)النَّاِر( وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف( مع ) ثم
  دوري على قصر اؼبنفصل أماؿ )تَػَرى(و)النَّاِر( وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف( ثم

 ى قصػػػػر اؼبنفصػػػػل أمػػػػاؿ )تَػَرى(و)النَّػػػػاِر( وقػػػػرأ بػػػػالرفع يفالسوسػػػػي أدغػػػػم البػػػػاء بالبػػػػاء )ُنَكػػػػذُّْب ِبَآيَػػػػاِت( علػػػػ ثػػػػم
 بداؿ اؽبمزة يف )اؼبومنٌن(إقرأ بو )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف( 

دوري علػػػػى توسػػػػط اؼبنفصػػػػل أمػػػػاؿ )تَػَرى(و)النَّػػػػاِر( وقػػػػرأ بػػػػالرفع يف )ُنَكػػػػذُّْب(و)َوَنُكوُف( وانػػػػدرج معػػػػو دوري  ثػػػػم
  الكسائي

 اؼبنفصل أماؿ )تَػَرى( وقرأ بالرفع يف )ُنَكذُّْب(و)َوَنُكوُف(  أبو اغبارث عن الكسائي على توسط ثم
 ضبزة أماؿ )تَػَرى( قرأ بنصبهما )ُنَكذَّْب(و)َوَنُكوَف( ووقف بإبداؿ اؽبمزة يف )اؼبومنٌن(       ثم

 َما َكانُوا ُيْخُفوَف ِمْن قَػْبلُ ْم َبْل َبَدا َلهُ 
 عو ابن كثًن وأبو جعفرواندرج م قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

 (َٕٛلَكاِذبُوَف ) مْ َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَّهُ 
  واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ابن كثًن بصلة اؽباء أيضا )َعْنُو( وصلة اؼبيم ثم
نْػَيا َومَ  آَوقَاُلو  ُعوثِيَن )ِإْف ِىَي ِإَلَّ َحَياتُػَنا الدُّ  (ٜٕا َنْحُن ِبَمبػْ

نْػَيا( على قصر اؼبنفصل  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل  أبو عمرو قلل )الدُّ
نْػَيا( على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل ثم   دوري قلل )الدُّ
نْػَيا( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر  ثم  الكسائي أماؿ )الدُّ
نْػَيا( ورش على طوؿ اؼبنف ثم نْػَيا( على طوؿ اؼبنفصل  ثمصل وفتح ومث تقليل )الدُّ  ضبزة أماؿ )الدُّ

 ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى رَبِّْهْم  ~َوَلْو تَػَرى
 توسط اؼبنفصل  قالوف على ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
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 ي أبو عمرو أماؿ )ترى( على قصر اؼبنفصل واندرج معو السوس ثمورش قلل )ترى( على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 دوري أماؿ )ترى( على توسط اؼبنفصل واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثم
 ضبزة  أماؿ )ترى( على طوؿ اؼبنفصل  ثم

 قَاَؿ أَلَْيَس َىَذا بِاْلَحقّْ 
 قالوف

 قَاُلوا بَػَلى َورَبػَّْنا 
 رضبزة أماؿ )بَػَلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاش ثمورش بالتقليل يف )بَػَلى(  ثمقالوف 

 (َٖٓتْكُفُروَف ) مْ قَاَؿ َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنتُ 
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 السوسي أدغم الباء بالباء )اْلَعَذاَب دبَا( ثم
بُوا بِِلَقاِء اللَّوِ   َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

 ورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق الراء يف )َخِسَر( ثمعلى طوؿ اؼبتصل  ضبزة ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
 َعَلى ظُُهورِِىمْ  مْ َيْحِمُلوَف َأْوزَاَرىُ  مْ السَّاَعُة بَػْغَتًة قَاُلوا يَا َحْسَرتَػَنا َعَلى َما فَػرَّْطَنا ِفيَها َوىُ  َءتْػُهمُ آَحتَّى ِإَذا جَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفروف بالصلة قال ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  ثمَءتْػُهُم( على توسط اؼبنفصل آابن ذكواف أماؿ )جَ  ثم
 َءتْػُهُم( على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصلآضبزة أماؿ )جَ  ثم

 (ٖٔ) َء َما يَِزُروفَ آَأََل سَ 
 ضبزة بتفخيم الراء وطوؿ اؼبتصل ثمورش برتقيق الراء يف )يَزُِروَف( وطوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

نْػيَ   ِإَلَّ َلِعٌب َوَلْهٌو  آَوَما اْلَحَياُة الدُّ
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 نْػَيا( ورش بالتقليل يف )الدُّ  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
نْػَيا(  ثم نْػَيا(  ثمدوري على قصر اؼبنفصل وتقليل )الدُّ  دوري على توسط اؼبنفصل وتقليل )الدُّ
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نْػَيا( بال غنة  ثم  وأماؿ )الدنيا( خالد بغنة  ثمخلف على طوؿ اؼبنفصل وإمالة )الدُّ
نْػَيا( واندرج معو خلف العاشر  ثم  الكسائي على توسط اؼبنفصل وإمالة )الدُّ
ٌر ِللَِّذيَن يَػتػَُّقوفَ َوَلل اُر اْْلَِخَرُة َخيػْ  دَّ

واآلخػػرة اؼبرفػػوع بػػاػبفض وكػػال   /ابػػن عػػامر     ابػػن عػػامر: )وللػػداُر( حػػذؼ الػػالـ امخػػرى  ٖ٘ٙالشػػاطبية رقػػم 
 )ولداُر اآلخرِة (

 اآلحرة : الباقوف[ ]ولداُر اآلحرة : ابن عامر [ ] ولَلدَّارُ 
 ِخَرُة( وترقيق الراء فيها ويف )خًن( ( البدؿ يف )اآْلَ ٖورش مع ) ثمقالوف 

 ابن عامر قرأ )َوَلداُر اآلِخَرِة( حبذؼ الالـ وزبفيف الداؿ وجر تاء اآلخرة  ثمضبزة بالسكت يف )اآْلَِخَرُة(  ثم
 (َٕٖأَفََل تَػْعِقُلوَف )

 طال ين عمال )ال يعقلوف( وربتها    خطابا  وقل يف يوسف ع عم: و  ٖٙٙالدليل من الشاطبية رقم 
 صل أن مياسٌن                     

 ] تعقلوف : نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب[ ] يعقلوف : الباقوف[
 قالوف قرأ بتاء اػبطاب يف )تَػْعِقُلوَف( واندرج معو ورش وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب 

 وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر أبو عمروابن كثًن قرأ بياء الغيبة )يَػْعِقُلوَف( واندرج معو  ثم
 َقْد نَػْعَلُم ِإنَُّو لََيْحُزُنَك الَِّذي يَػُقوُلوفَ 

 حفالأ: ووبزف غًن امنبياء بضم واكسر الضم  ٛٚ٘الشاطبية رقم 
 : الباقوف[ لََيْحزُُنكَ : نافع[ ] لَُيْحزُِنكَ ]

 ( واندرج معو ورش لَُيْحزُِنكَ قالوف بضم الياء وكسر الزاي )
 (لََيْحزُُنكَ بن كثًن قرأ بفتح الياء وضم الزاي )ا ثم

بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن بَِآيَاِت اللَِّو َيْجَحُدوَف )  (ٖٖفَِإنػَُّهْم ََل ُيَكذّْ
 حبا وطاب تأوال   ر تى أ: و)ال ُيْكِذبونك(  اػبفيف  ٖٚٙالشاطبية رقم 

بُنك] [نافع والكسائي  : ُيْكِذبُونك]  [وف الباق : ُيَكذّْ
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قالوف سكن الكاؼ وخفف الذاؿ مكسورة )ُيْكِذبُوَنَك( وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو الكسائي ووجو القصر 
 يف البدؿ لورش 

بُوَنَك(  ثم  أبو عمرو قرأ بفتح الكاؼ وتشديد الذاؿ )ُيَكذّْ
قػالوف بالصػلة و سػكن  ثػم ورش مع وجهػي البػدؿ التوسػط والطػوؿ يف )ِبَآيَػاِت( وقػرأ )ُيْكػِذبُوَنَك( مثػل قػالوف ثم

 الكاؼ وخفف الذاؿ مكسورة يف )ُيْكِذبُوَنَك( 
بُوَنَك( ثم  ابن كثًن بالصلة و قرأ بفتح الكاؼ وتشديد الذاؿ )ُيَكذّْ

بُوا َوُأوُذوا َحتَّى َبْت ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلَك َفَصبَػُروا َعَلى َما ُكذّْ  َنْصُرنَا مْ أَتَاىُ  ~َوَلَقْد ُكذّْ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمؼبنفصل قالوف على قصر ا

 بالصلة على توسط اؼبنفصل قالوف  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )أتاىم( على توسط اؼبنفصل و الكسائي  ثم
 التوسػػط مػػع ( أوجػػو )قصػػر مػػع الفػػتح مثٗورش علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وقصػػر البػػدؿ )أوذوا( مػػع )أتػػاىم( ب) ثػػم

 التقليل مث الطوؿ يف البدؿ وعليو الفتح مث التقليل 
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )أتاىم( ثم

َؿ ِلَكِلَماِت اللَّوِ   َوََل ُمَبدّْ
َؿ ِلَكِلَماِت(  قالوف مث السوسي أدغم الالـ بالالـ)ُمَبدّْ

 (َٖٗءَؾ ِمْن نَػَبِإ اْلُمْرَسِليَن )آَوَلَقْد جَ 
 ابن ذكواف أماؿ )جاءؾ( على توسط اؼبتصل  ثمورش بطوؿ اؼبتصل  ثماؼبتصل قالوف على توسط 

 أبو عمرو أدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجاَءَؾ( واندرج معو ىشاـ والكسائي  ثم
 ضبزة أماؿ )جاءؾ( على طوؿ اؼبتصل وأدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجاَءَؾ( ثم
 ( و وأدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجاَءَؾ( . خلف العاشر على توسط اؼبتصل أماؿ )جاءؾ ثم

 بَِآيَةٍ  مْ فَِإِف اْسَتَطْعَت َأْف تَػْبَتِغَي نَػَفًقا ِفي اْْلَْرِض َأْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فَػَتْأتِيَػهُ  مْ َوِإْف َكاَف َكبُػَر َعَلْيَك ِإْعَراُضهُ 
 الكسائي أماؿ )آية(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 خالد على طوؿ اؼبتصل ووقف بالتحقيق وامبداؿ ياء مفتوحة يف )ِبَآيٍَة(  ثماتيهم( بإبداؿ اؽبمزة السوسي )فت ثم
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خلػػػف بالسػػػكت علػػػى )امرض( ووقػػػف بػػػالتحقيق وامبػػػداؿ يػػػاء  ثػػػم( البػػػدؿ يف )ِبَآيَػػػٍة( ٖورش بالنقػػػل مػػػع ) ثػػػم
 مفتوحة يف )ِبَآيٍَة( 

 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثم
 ر بالصلة و)فتاتيهم( بإبداؿ اؽبمزة أبو جعف ثم

 َعَلى اْلُهَدى مْ َء اللَُّو َلَجَمَعهُ آَوَلْو شَ 
 الكسائي أماؿ )اؽبدى(  ثمقالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع 

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 ورش بالتقليل يف )اؽبدى(  ثمورش بطوؿ اؼبتصل وبالفتح )اؽبدى(  ثم
 ابن ذكواف أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر  ثم
 ضبزة أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل  ثم

 (َٖ٘فََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِىِليَن )
 قالوف

 ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوفَ 
 قالوف 

َعثُػُهُم اللَُّو ثُمَّ ِإلَْيِو يُػْرَجُعوفَ   (ٖٙ) َواْلَمْوَتى يَػبػْ
 : الباقوف[ يُػْرَجعوف: يعقوب[ ] يَػْرِجُعوفَ ]

 ( يَػْرِجُعوفَ يعقوب قرأ بفتح الياء وكسر اعبيم مبين للمعلـو ) ثم( يُػْرَجعوفقالوف قرأ بضم الياء وفتح اعبيم )
 ورش قلل )اؼبوتى( واندرج معو أبو عمرو البصري  ثمابن كثًن بصلة اؽباء )إليو(  ثم
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ضبزة أماؿ )اؼبوتى(  ثم

 َوقَاُلوا َلْوََل نُػزَّْؿ َعَلْيِو َآيٌَة ِمْن رَبّْوِ 
 ابن كثًن بصلة اؽباء )عليو(  ثمورش بوجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )آية(  ثمقالوف 

 (ٖٚوَف )ََل يَػْعَلمُ ْم ُقْل ِإفَّ اللََّو قَاِدٌر َعَلى َأْف يُػنَػزَّْؿ َآيًَة َوَلِكنَّ َأْكثَػَرىُ 
 : وخفف للبصري بسبحاف والذي    يف امنعاـ للمكي على أف ينػزال  ٔٚٗالشاطبية رقم 
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 ] يُػْنزَِؿ : ابن كثًن [ ] يُػنَػزَّْؿ : الباقوف[
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ابن كثًن قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي )يُػْنزَِؿ(  ثم
 قالوف بالصلة  ثمعلى توسط اؼبنفصل قالوف  ثم
 خالد بالتحقيق وبغنة  ثمخلف بالتحقيق وبال غنة  ثم
 خلف بالسكت وبال غنة  ثم( البدؿ وترقيق الراء يف )قَاِدٌر ( ٖورش بالنقل مع ) ثم

 مْ ُأَمٌم َأْمثَاُلكُ  بٍَّة ِفي اْْلَْرِض َوََل طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإْلَّ آَوَما ِمْن دَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل مث قالوف على توسط اؼبنفصل 

 خالد بالتحقيق ووقف بالنقل والتحقيق  ثمابن كثًن بصلة اؽباء يف )ِِبََناَحْيِو(  ثم
خلػػػف بػػػال غنػػػة وبالسػػػكت علػػػى )امرض( ووقػػػف بالنقػػػل والتحقيػػػق  ثػػػمورش بالنقػػػل وبرتقيػػػق الػػػراء )يطػػػًن(  ثػػػم

 والسكت 
 ض( وعليو النقل والسكتخالد بالسكت على )امر  ثم

 َما فَػرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ 
 قالوف مث ورش بالتوسط والطوؿ يف )شيء( 

 ( أوجو وقف )شي( و)شّي( وبالرـو ّبما ٗخلف ) ثم
 (ٖٛثُمَّ ِإَلى رَبِّْهْم ُيْحَشُروَف )

 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة
بُوا بَِآيَاتِ   َنا ُصمّّ َوُبْكٌم ِفي الظُُّلَماتِ َوالَِّذيَن َكذَّ

 ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ )ِبَآيَاتَِنا( ثمخلف بال غنة يف )ُصمّّ َوُبْكٌم (  ثم قالوف
 (َٜٖمْن َيَشِأ اللَُّو ُيْضِلْلُو َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْلُو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )

 اقوف[]يشا هبعلو : أبو جعفر [ ] يشأ هبعلو : الب
 وقرأ بالسٌن )سراط( مث رويس قالوف 

 البزي بصلة اؽباء )يضللو(و)هبعلو( وبالصاد اػبالصة يف )صراط(  ثم
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 وقرأ بالسٌن )سراط( قنبل بصلة اؽباء )يضللو(و)هبعلو( ثم 
 باملف )يشا(  اوقفوصال و أبو جعفر قرأ )يشا هبعلو( وإف وقف على )َيَشِأ اللَُّو(  ثم

  )من يشأ( معا وباممشاـ صوت الزاي يف )صراط(مث خلف بال غنة يف
َر اللَِّو َتْدُعوَف ِإْف ُكْنتُ  مْ ِإْف أَتَاكُ  مْ ُقْل َأرَأَيْػَتكُ   (َٓٗصاِدِقيَن ) مْ َعَذاُب اللَِّو َأْو أَتَػْتُكُم السَّاَعُة َأَغيػْ

 الجوكم مبدؿ سهل  نافع اجع  وعنر : )رأيت( يف االستفهاـ ال عٌن  ٖٛٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 قالوف بالصلة على توسطها  ثمقالوف بالصلة علىقصرىا  ثمقالوف قرأ بالتسهيل يف )أََرأَيْػَتُكْم( 

 أبو عمرو بالتحقيق بدوف صلة  ثمابن كثًن بتحقيق )أََرأَيْػَتُكْم( وبالصلة  ثم
 َريْػَتُكْم( وأماؿ )أَتَاُكْم( ضبزة أماؿ )أَتَاُكْم( واندرج معو خلف العاشر مث الكسائي قرأ حبذؼ اؽبمزة )أَ  ثم
 وترقيق راء )أغًن( تقليل )أَتَاُكْم( ثمورش بالنقل وبالتسهيل يف )أََرأَيْػَتُكْم( وطوؿ الصلة وفتح  ثم
َرآيْػػػَتُكْم( وفػػتح ٙورش باؼبػػد ) ثػػم ََ ِإْف(  مْ خلػػف بالسػػكت يف )قُػػْل أََرأَيْػػػَتكُ  ثػػمتقليػػل )أَتَػػاُكْم(  ثػػم( حركػػات يف )َأ

 ُكُم( و)أَْو أَتَػتْ 
وكاف شيخي أ  ؿبمد عبد اؼبالك سلطاف يفضل تقدًن خلف على ورش على أف السػكت أقػل مػن النقػل أو  -

 السكت : عدـ والنقل : حركة.
 (َٔٗء َوتَػْنَسْوَف َما ُتْشرُِكوَف )آَبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَف فَػَيْكِشُف َما َتْدُعوَف ِإلَْيِو ِإْف شَ 

 ( واندرج معو خلف العاشر ابن ذكواف أماؿ )شاء ثمقالوف 
  ضبزة أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل ثم
 ابن كثًن بصلة اؽباء )إياه(و)إليو( ثم
 خلف بالسكت وأماؿ )شاء( ثمورش بالنقل يف )بل إياه( وطوؿ اؼبتصل  ثم

 (ٕٗيَػَتَضرَُّعوَف ) مْ َعلَّهُ ِء لَ آِء َوالضَّرَّ آبِاْلَبْأسَ  مْ ِإَلى ُأَمٍم ِمْن قَػْبِلَك فََأَخْذنَاىُ  آَوَلَقْد َأْرَسْلنَ 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )بِاْلَباَساِء (  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

  أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )بِاْلَباَساِء ( ثم واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة ثم
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم

 مث ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل 
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  آ(ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالنقل يف )َوَلَقْد أَْرَسْلنَ  ثم
 ( على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل آخلف بالسكت يف )َوَلَقْد أَْرَسْلنَ ثم 

 (ٖٗالشَّْيطَاُف َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) َوزَيََّن َلُهمُ  مْ بَْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُػُلوبُػهُ  مْ َءىُ آِإْذ جَ  فَػَلْوَْل 
 ولو واصف جال قيا ر سيمها   وأظهر نواـ دجري أالشاطبية : وإظهارىا 

 الشاطبية : ويبدؿ للسوسي كل مسكن ..
 ]إذ جاءىم :أدغم أبو عمرو وىشاـ[ ]إذ جاءىم : بامظهار للباقٌن[

 معو يعقوب واندرجيف )إذ جاءىم( وبامظهار قصر اؼبنفصل على قالوف 
 واندرج معو ابن كثًن وبامظهار يف )إذ جاءىم( الصلةوبقصر اؼبنفصل على قالوف  ثم

 وأبدؿ اؽبمزة الفا يف )باسنا( وبامظهار يف )إذ جاءىم( الصلةوبقصر اؼبنفصل على  مث أبو جعفر
 أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ َجاَءُىْم( و قصر اؼبنفصل على دوري  ثم
 وأدغم النوف بالالـ )َوَزيََّن ؽَبُُم( وأبدؿ اؽبمزة الفا يف )باسنا( أدغم )ِإْذ َجاَءُىْم( و اؼبنفصل قصر على السوسي  ثم
 الصلة وبعلى توسط اؼبنفصل قالوف  ثم واندرج معو عاصم والكسائي على توسط اؼبنفصلقالوف  ثم
 ج معو خلف العاشر  ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل أماؿ )جاءىم( وامظهار يف )إذ جاءىم( واندر  ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل أدغم الذاؿ باعبيم )ِإْذ َجاَءُىْم( واندرج معو ىشاـ  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبامظهار يف )إذ جاءىم(  ثم

 مث ضبزة أماؿ )جاءىم( ومل يدغم الذاؿ باعبيم يف )إذ جاءىم(
 مْ بَػْغتَػًة فَػِإَذا ُىػ مْ َأَخػْذنَاىُ  آُأوتُػو  آُكػلّْ َشػْيٍء َحتَّػى ِإَذا َفرُِحػوا ِبَمػأَبْػػَواَب   مْ لَػْيهِ عَ فَػَلمَّا َنُسوا َما ذُكُّْروا ِبِو فَػَتْحنَػا  

 (ُٗٗمْبِلُسوَف )
 وىهنا فتحنا ويف امعراؼ واقرتبت كال لشاـ : إذا فتحت شدد ٜٖٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 : الباقوف[ ] فَػتَّْحنا : ابن عامر وأبو جعفر ورويس [ ] فّػَتحنا
  واندرج معو أبو عمروعلى قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع بالتخفيف يف )فتحنا( قالوف 

وانػػػدرج معػػػو عاصػػػم  علػػػى توسػػػط اؼبنفصػػػل وانػػػدرج معػػػو دوري علػػػى التوسػػػطو بػػػالتخفيف يف )فتحنػػػا( قػػػالوف  ثػػػم
 والكسائي وخلف العاشر
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 واندرج معو ابن كثًنر اؼبنفصل على قصر الصلة وقصو بالصلة بالتخفيف يف )فتحنا( قالوف  ثم
 على توسط اؼبنفصل وتوسط الصلة بالتخفيف يف )فتحنا( قالوف  ثم
يف )شػػيء( وقػػرأ ( وبالسػػكت أَبْػػػَوابَ  مْ يف )َعلَػػْيهِ  بػػالتحقيقوعلػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل بػػالتخفيف يف )فتحنػػا( ضبػػزة  ثػػم

 بضم اؽباء يف )عليُهم( 
 شيء( وطوؿ اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(  بالتحقيق يف )و بالتخفيف يف )فتحنا( خالد  ثم
يف )شيء( وقرأ  على السكت (أَبْػَوابَ  مْ يف )َعَلْيهِ بالسكت على طوؿ اؼبنفصل و بالتخفيف يف )فتحنا( خلف  ثم

  بضم اؽباء يف )عليُهم( 
 قصر اؼبنفصلعلى و بضم اؽباء يف )عليُهم( و بالتخفيف يف )فتحنا(  روحمث 
 وعلى توسط اؼبنفصلد التاء يف )فَػتَّْحَنا( بتشديابن عامر  ثم

 وبالصلة قصر اؼبنفصلعلى بتشديد التاء يف )فَػتَّْحَنا( و أبو جعفر ثم 
 قصر اؼبنفصلعلى بتشديد التاء يف )فَػتَّْحَنا( و  رويسثم 
ػُروا ( ب) ثم مث طػوؿ  ( أوجػو : توسػط شػيء وقصػر البػدؿ )أُوتُػوا ( مث توسػطو مث طولػو  ٗورش رقق الراء يف )ذُكّْ

 شيء مع طوؿ البدؿ 
 فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ الَِّذيَن ظََلُموا

 ورش برتقيق الراء يف )َداِبُر( وتغليظ الالـ يف )ظََلُموا( ثمقالوف 
 (َ٘ٗواغبَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمٌَن )

 قالوف
ُر اللَِّو يَْأتِيكُ  مْ َخَتَم َعَلى قُػُلوِبكُ وَ  مْ َوأَْبَصارَكُ  مْ ِإْف َأَخَذ اللَُّو َسْمَعكُ ْم ُقْل َأرَأَيْػتُ   ِبوِ  مْ َمْن ِإَلٌو َغيػْ

 الجسهل وكم مبدؿ  نافعاجع    وعن ر الشاطبية : أريت يف االستفهاـ ال عٌن 
  وسكوف ميم اعبمع)أرايتم( قالوف بالتسهيل باؽبمزة الثانية 

  واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 قالوف بتوسط الصلة   ثم
 والصلة يف )أََرأَيْػَتْم ( ابن كثًن قرأ باالستفهاـ وربقيق اؽبمزة الثانية  ثم
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  ويعقوببدوف الصلة واندرج معو ابن عامر وعاصم وضبزة وبتحقيق اؽبمزة يف )أََرأَيْػَتْم ( دوري باالستفهاـ  ثم
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياتيكم( و وبتحقيق اؽبمزة يف )أََرأَيْػَتْم ( السوسي  ثم
 الكسائي قرأ بإحبذؼ اؽبمزة يف عٌن الفعل )أََريْػَتْم(  ثم

يْػُتْم( وترقيق الػراء يف )غػًُن( مث اَ ِإَلٌو( والتسهيل يف اؽبمزة الثانية )أَرَ  َأَخَذ(و)َمنِ  أََرأَيْػُتْم(و )ِإفَ  النقل يف )ُقلَ مث ورش ب
 يْػُتْم(آأَرَ  يف )ُقلَ ورش باؼبد 

 (و )ِإْف َأَخَذ(و)َمْن ِإَلٌو( وربقيق اؽبمزة يف )أرأيتم(مث خلف بالسكت يف )ُقْل أََرأَيْػُتمْ 
 (َٙٗيْصِدُفوَف ) مْ اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُّْؼ اْْلَيَاِت ثُمَّ ىُ 

 اع وارتاح أمشال ش: وإمشاـ صاد ساكن قبلو دالو   كأصدؽ زايا  ٖٓٙالشاطبية رقم 
 ر ورويس[]يْصدفوف : بإمشاـ الصاد صوت الزاي ضبزة والكسائي وخلف العاش

 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
  وخلف العاشر  وإمشاـ صاد )يصدفوف( صوت الزاي واندرج معو الكسائي)اآليات( خالد بالتحقيق  ثم
  ( البدؿٖورش بالنقل يف )اآْلَيَاِت( مع ) ثمواندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثم
  بالسكت يف )اآْلَيَاِت( ضبزة ثم( السوسي أدغم التاء بالثاء )اآْلَيَاِت مُثَّ  ثم

 ( َٚٗعَذاُب اللَِّو بَػْغَتًة َأْو َجْهَرًة َىْل يُػْهَلُك ِإَلَّ اْلَقْوـُ الظَّاِلُموَف ) مْ ِإْف أَتَاكُ  مْ ُقْل َأرَأَيْػَتكُ 
 الجسهل وكم مبدؿ  نافع اجع  وعنر الشاطبية يف امنعاـ : )رأيت( يف االستفهاـ ال عٌن 

 لهمزة الثانية مع سكوف ميم اعبمع قالوف بالتسهيل ل
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصرىا  ثم
 قالوف على توسط الصلة  ثم
 ابن كثًن قرأ باالستفهاـ وربقيق اؽبمزة )أََرأَيْػَتُكْم ( والصلة  ثم
 أبو عمرو قرأ باالستفهاـ وربقيق اؽبمزة )أََرأَيْػَتُكْم ( وبدوف الصلة  ثم
 ضبزة مع اممالة يف )أَتَاُكْم ( والتحقيق يف اؽبمزة )أََرأَيْػَتُكْم (   ثم
  الكسائي قرأ حبذؼ اؽبمزة يف عٌن الفعل )أََريْػَتُكْم( وأماؿ )آتكم( ثم
 ورش بالتقليل يف )أَتَاُكْم( مع التسهيل يف )أََرأَيْػَتُكْم (    ثمورش بالتسهيل يف )أََرأَيْػَتُكْم (  وعليو الفتح  ثم
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 ورش بالتقليل يف )أَتَاُكْم( مع اؼبد يف)أرآيتكم( ثمورش باؼبد يف )أرآيتكم ( وعليو  الفتح يف )أَتَاُكْم(   ثم
 خلف بالسكت يف اؼبفصوؿ )ُقْل أََرأَيْػَتُكْم ِإْف(و)بَػْغَتًة أَْو( وأماؿ )أَتَاُكْم( ثم

  َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإَلَّ ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِينَ 
 قالوف

 (َٛٗيْحَزنُوَف )ْم َوََل ىُ ْم َفَمْن َآَمَن َوَأْصَلَح َفََل َخْوٌؼ َعَلْيهِ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ضبزة قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( وبالتحقيق  ثم
 يعقوب قرأ )َخْوَؼ ( بالنصب وقرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( ثم
 ( البدؿ  ٖورش بالنقل وتغليظ الالـ يف )َوَأْصَلَح( مع ) مث

 خلف بالسكت يف اؼبفصوؿ )َفَمْن َآَمَن( وقرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( ثم
بُوا بَِآيَاتَِنا يََمسُُّهُم اْلَعَذاُب ِبَما َكانُوا يَػْفُسُقوَف )  (َٜٗوالَِّذيَن َكذَّ

 اُب دبَا ( السوسي أدغم اؼبيم بالباء )اْلَعذَ  ثمقالوف 
 ورش مع وجهي البدؿ التوسط مث الطوؿ  ثم
 ِإنّْي َمَلكٌ  مْ َأُقوُؿ َلكُ  َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَْل  ِئُن اللَِّو َوَْل آِعْنِدي َخزَ  مْ َأُقوُؿ َلكُ  ُقْل َْل  

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمأدغم الالـ بالالـ )أَُقوُؿ َلُكْم( معا السوسي  ثم
 بالصلة على توسط اؼبتصل و قالوف  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وطوؿ الصلة )لكْم إين(  ثم
 ضبزة بسكوف ميم اعبمع )لكْم إين(  ثم
 خلف بالسكت يف )لكْم إين( ثم

 يَّ ِإلَ  ~ِإَلَّ َما يُوَحىِإْف أَتَِّبُع 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 )يوحى( أماؿو اؼبنفصل توسط اؿ )يوحى( مث الكسائي على أمعلى طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 
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 يف )يوحى( مث التقليل  يف )يوحى(  وعلى الفتح (تَِّبعُ اَ  ِإفَ يف )بالنقل و على طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 )يوحى( أماؿو ( ِإْف أَتَِّبعُ يف )على اؼبفصوؿ  بالسكتعلى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 ُقْل َىْل َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصيرُ 
 ورش بالنقل على الفتح يف )اْمَْعَمى( ثم قالوف 

 ورش بالتقليل يف )اْمَْعَمى(  ثم
 ضبزة بالسكت واممالة يف )اْمَْعَمى(  ثم
 خالد على التحقيق واممالة يف )اْمَْعَمى( ثم

 (َٓ٘أَفََل تَػتَػَفكَُّروَف )
 قالوف

 (ٔ٘يَػتػَُّقوَف ) مْ ِمْن ُدونِِو َوِليّّ َوََل َشِفيٌع َلَعلَّهُ  مْ لَْيَس َلهُ  مْ ِإَلى رَبّْهِ  آَوأَْنِذْر ِبِو الَِّذيَن َيَخاُفوَف َأْف ُيْحَشُرو 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

  أبو جعفرواندرج معو ابن كثًن و قالوف بالصلة  ثم
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 

 بالصلة على توسط اؼبنفصل و قالوف  ثم
 ( و )َويلّّ َواَل(آخلف على طوؿ اؼبنفصل  بال غنة يف )َأْف وُبَْشُرو  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل   ثم

 رِيُدوَف َوْجَهوُ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُ  مْ َوََل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَّهُ 
 بالضم ىهنا   وعن ألف واو ويف الكهف وصال الشاـ: و )بِاْلُغْدوِة(  ٓٗٙالشاطبية رقم 

 ] بالُغْدَوة : ابن عامر[ ]بالَغَداة : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ )بالغداة( بفتح الغٌن والداؿ وبعدىا ألف 

 ْدوِة( )بِاْلغُ بضم الغٌن وسكوف الداؿ مث ابن عامر 
 مث قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 

 (ٕ٘فَػَتُكوَف ِمَن الظَّاِلِميَن ) مْ ِمْن َشْيٍء فَػَتْطُرَدىُ  مْ ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيهِ  مْ َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِبهِ 
 ( وسط وطوؿ )شيءورش على ت ثمخالد وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
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 خالد بالسكت وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(  ثمخلف بالسكت وقرأ بضم اؽباء )عليُهم( وبال غنة  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم

 ِمْن بَػْيِنَنا   مْ َأَىُؤََلِء َمنَّ اللَُّو َعَلْيهِ  آبِبَػْعٍض لِيَػُقوُلو  مْ وََكَذِلَك فَػتَػنَّا بَػْعَضهُ 
 الوف بسكوف ميم اعبمع ق

 يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(  ثم
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل  قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(  ثم

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرمث قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 على توسط اؼبنفصل قالوف بالصلة  ثم

 (ٖ٘أَلَْيَس اللَُّو بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن )
 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن( ثمقالوف 
ـٌ َعَلْيُكْم              آَوِإَذا جَ   َءَؾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بَِآيَاتَِنا فَػُقْل َسََل

 دؿ اؽبمزة من )يُوِمُنوَف( واندرج معو أبو جعفر السوسي وأب ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
 )بآياتنا(( البدؿ ٖورش على طوؿ اؼبتصل  وأبدؿ اؽبمزة من )يُوِمُنوَف(  مع ) ثم
 ابن ذكواف أماؿ )جاءؾ( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر  ثم

 مث ضبزة أماؿ )جاءؾ( على طوؿ اؼبتصل 
 لرَّْحَمةَ َعَلى نَػْفِسِو ا مْ َكَتَب رَبُّكُ 

 الكسائي أماؿ )الرضبة( وقفا  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم

 (ُٗ٘سوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم ) مْ أَنَُّو َمْن َعِمَل ِمْنكُ 
 ا  مبم كصرا  وبعد  ن عمو)إف( بفتح :  ٔٗٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 [ نافع وأبو جعفروكسر )فإنو(  فتح )أنو(]
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وضبػزة والكسػائي  ابن كثػًن وأبػو عمػرو وكسر )إنو ..فإنو(][)فأنو( فتحها ابن عامر وعاصم ويعقوب  )أنو(وفتح 
 وخلف العاشر [

 قالوف على توسط اؼبتصل فتح )أنو( وقرأ بالكسر )فَإنَُّو( 
 بفتحهما معا )أَنَُّو(و)َفأَنَُّو( واندرج معو عاصم ويعقوبابن عامر  ثم
 ورش على طوؿ اؼبتصل  فتح )أنو( وقرأ بالكسر )فَإنَُّو( وتفخيم الالـ )أصلح( ثم
 قالوف بالصلة فتح )أنو( وقرأ بالكسر )فَإنَُّو( واندرج معو أبو جعفر  ثم
 بكسرنبا )ِإنَُّو(و)فَإنَُّو( و ابن كثًن بالصلة  ثم
 أبو عمرو على توسط اؼبتصل )إنو( و)فإنو( بكسرنبا بدوف صلة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ثم
 ضبزة )إنو(و)فإنو( على طوؿ اؼبتصل بكسرنبا ثم

 (٘٘وََكَذِلَك نُػَفصُّْل اْْلَيَاِت َولَِتْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجرِِميَن )
 ذخروا وال   سبيَل برفع ذك صحبة: )يستبٌن(  ٕٗٙ-ٔٗٙالدليل من الشاطبية رقم 

نافع وأبو جعفر بالتأنين والنصب يف )سبيَل(  ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفػص بالتأنيػن والرفػع 
 يف )سبيُل( شعبة وضبزة والكسائي وخلف بالتذكًن والرفع يف )سبيُل(

 قالوف قرأ بتاء اػبطاب ونصب الالـ )َولَِتْسَتِبٌَن َسِبيَل( 
 ًن قرأ بتاء اػبطاب ورفع الالـ )َولَِتْسَتِبٌَن َسِبيُل ( واندرج معو البصري وابن عامر وعاصم ابن كث ثم
 شعبة بياء التذكًن ورفع الالـ )َولَِيْسَتِبٌَن َسِبيُل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر وخالد بالتحقيق  ثم
 ( البدؿ ٖوبالنقل مع ) ورش قرأ بتاء اػبطاب ونصب الالـ )َولَِتْسَتِبٌَن َسِبيَل( ثم
 خلف )َولَِيْسَتِبٌَن َسِبيُل( وبالسكت يف )اآليات( ثم

 ُقْل ِإنّْي نُِهيُت َأْف َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَّوِ 
(و)َأْف أَْعُبَد( (و)َأْف أَْعُبَد( مث خلف بالسكت يف )ُقْل ِإينّْ  قالوف مث ورش بالنقل يف )ُقْل ِإينّْ

 (َٙ٘قْد َضَلْلُت ِإًذا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهَتِديَن ) مْ ءَكُ آأَتَِّبُع َأْىوَ  ُقْل َْل 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع 

 قالوف بالصلة  ثمدوري على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل  أدغم الداؿ بالضاد )َقْد َضَلْلُت(  ثم
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 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
وري على توسط اؼبنفصل أدغػم الػداؿ بالضػاد )قَػْد َضػَلْلُت( وانػدرج معػو الشػامي والكسػائي وخلػف العاشػر د ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل أدغم الداؿ بالضاد )َقْد َضَلْلُت( واندرج معو خالد ثم
 غنة أدغم الداؿ بالضاد )َقْد َضَلْلُت( خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبال ثم

بْػتُ   ِبوِ  مْ ُقْل ِإنّْي َعَلى بَػيػَّْنٍة ِمْن رَبّْي وََكذَّ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

( اِ  ورش بالنقل يف )ُقلِ  ثم  ينّْ
)  مث خلف بالسكت يف )ُقْل ِإينّْ

 وَف ِبوِ َما ِعْنِدي َما َتْستَػْعِجلُ 
 قالوف

 ِإِف اْلُحْكُم ِإَلَّ ِللَّوِ 
 قالوف

 يَػُقصُّ اْلَحقّ 
 : يقض بضم سا  / كن مع ضم الكسر شدد وانبالٖٗٙ-ٕٗٙالشاطبية رقم 
 لباس /                   إوف دعم ن          

 : الباقوف[ يقض] [وابن كثًن وعاصم وأبو جعفرنافع :  يقص ]

 وأبو جعفر ( واندرج معو ورش وابن كثًن وعاصم اغبَْقَّ  ضّْ قالوف قرأ )يَػقْ 

 ِض اغبق ( واندرج معو الباقوف )يقْ أسكن القاؼ وأبدؿ الصاد ضاد مكسورة أبو عمرو  ثم

ويقف اعبميع حبذؼ الياء إجراء للوقف ؾبرى الوصل واكتفاء عن الياء بالكسرة وأثبت الياء وقفا يعقوب على 
 (ٔٓٔأصلو )انظر البدور ص 

ُر اْلَفاِصِليَن )َوُىَو   (َٚ٘خيػْ
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 ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو( وتفخيم الراء ثمورش بضم اؽباء )وُىو( وترقيق الراء  ثم قالوف بسكوف اؽباء )وْىو(
َنُكْم   ُقْل َلْو َأفَّ ِعْنِدي َما َتْستَػْعِجُلوَف ِبِو َلُقِضَي اْْلَْمُر بَػْيِني َوبَػيػْ

 والتحقيق يف اؼبفصوؿ )َلْو َأفَّ( قالوف مث ضبزة بالسكت يف )اْمَْمُر( 
 ورش النقل يف )اْمَْمُر( و )َلْو َأفَّ(  ثم
 خلف بالسكت يف )اْمَْمُر( على السكت يف اؼبفصوؿ )َلْو َأفَّ(   ثم

 (َٛ٘واللَُّو َأْعَلُم بِالظَّاِلِميَن )
 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم بِالظَّاِلِمٌَن( ثمقالوف 

 ِإَلَّ ُىَو  آَفاِتُح اْلَغْيِب ََل يَػْعَلُمهَ َوِعْنَدُه مَ 
  واندرج معو ضبزةورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم على قصر اؼبنفصل قالوف
 إذا وصلت اآلية مع ما بعدىا  للسوسي أدغم الواو مع الواو )ِإالَّ ُىَو ( -

 َويَػْعَلُم َما ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر 
 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َويَػْعَلُم َما( مثقالوف 

 (َٜ٘تاٍب ُمِبيٍن )َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإَلَّ يَػْعَلُمَها َوََل َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت اْْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل يَاِبٍس ِإَلَّ ِفي كِ 
 خالد بالسكت يف )امرض(  ثمقالوف 

(  ورش وبالنقل يف )امرض( و)َوَرقَ  ثم (و)يَاِبٍس ِإالَّ  ٍة ِإالَّ
 خلف بالسكت يف )امرض( وبال غنة  ثم
( وبال غنة ثم (و)يَاِبٍس ِإالَّ  خلف بالسكت يف )امرض( على السكت و)َوَرَقٍة ِإالَّ

َعُثكُ  مْ بِاللَّْيِل َويَػْعَلُم َما َجَرْحتُ  مْ َوُىَو الَِّذي يَػتَػَوفَّاكُ   َأَجٌل ُمَسمِّى ~َضىِفيِو لِيُػقْ  مْ بِالنػََّهاِر ثُمَّ يَػبػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف اؽباء )وْىو( وسكوف ميم اعبمع

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء )وْىو( وسكوف ميم اعبمع 
 دوري أماؿ )بِالنػََّهاِر( وعلى قصر اؼبنفصل وسكوف اؽباء )وْىو(  ثم
 اؽباء )وْىو(   دوري على توسط اؼبنفصل أماؿ )بِالنػََّهاِر( وسكوف ثم
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السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم يف )َويَػْعَلُم َما( وعلى قصر اؼبنفصل وسػكوف اؽبػاء )وْىو(وأمػاؿ )بِالنػََّهػاِر(  وسػكوف  ثم
 اؽباء )وْىو( 

 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وسكوف اؽباء )وْىو(  ثم
 )وْىو(  مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء

 وفتح )النهار(  يَػتَػَوفَّاُكْم()أبو اغبارث أماؿ ) لِيُػْقَضى( و )ُمَسمِّى(  ثم
 وسكوف اؽباء )وْىو(  دوري الكسائي أماؿ )بالنهار(و)يَػتَػَوفَّاُكْم( و) لِيُػْقَضى( و )ُمَسمِّى( ثم
 ابن كثًن بالصلة على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء يف )وُىو( وتوسط اؼبتصل  ثم
 عامر وضم اؽباء يف )وُىو( على توسط اؼبنفصل واؼبتصل  واندرج معو عاصم  ابن ثم
 ورش على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل بالفتح يف )يَػتَػَوفَّاُكْم( و) لِيُػْقَضى( و )ُمَسمِّى( وقلل )النهار(  ثم

 مث ورش بالتقليل يف)يَػتَػَوفَّاُكْم( و) لِيُػْقَضى( و )ُمَسمِّى( والتقليل يف )النهار(  
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  أماؿ)يَػتَػَوفَّاُكْم( و) لِيُػْقَضى( و )ُمَسمِّى( مث

 (ٓٙتَػْعَمُلوَف ) مْ ثُمَّ يُػَنبُّْئُكْم ِبَما ُكْنتُ  مْ ثُمَّ ِإلَْيِو َمْرِجُعكُ 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

  )إليو(ابن كثًن بصلة ميم اعبمع وصلة اؽباء يف ثم
 َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه 
 ورش وضم اؽباء يف )وُىو( وترقيق الراء يف )اْلَقاِىُر(  ثمقالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 

 ابن كثًن بالصلة وضم اؽباء يف )وُىو( ثم
 (ََٔٙل يُػَفرُّْطوَف ) مْ َنا َوىُ َء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو ُرُسلُ آِإَذا جَ  ~َحَفَظًة َحتَّىْم َويُػْرِسُل َعَلْيكُ 

 منسال ضبزة: وذكر مض(عا )توفاه( و)استهواه( ٖٗٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 صالح: ويف رسلنا مع رسلكم    ويف سبلنا يف الضم االسكاف  ٙٔٙالشاطبية رقم 

 ( حركاتٗقالوف قرأ بإسقاط اؽبمزة اموىل )َجا َأَحدَُكُم( وجهاف بالقصر واؼبد )
 ( حركات ٗوري سكن السٌن يف )ُرْسُلَنا( قرأ بإسقاط اؽبمزة اموىل )َجا َأَحدَُكُم( وجهاف بالقصر واؼبد )د ثم
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( ٗالسوسي أدغم التاء بالتاء )اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو( قرأ بإسػقاط اؽبمػزة اموىل )َجػا َأَحػدَُكُم( وجهػاف بالقصػر واؼبػد ) ثم
 ؼبنفصل  حركات مث رويس بتسهيل الثانية على قصر ا

 قالوف على توسط اؼبنفصل )َجاَء أَحدَُكُم( قرأ بإسقاط اؽبمزة اموىل )َجا َأَحدَُكُم( على التوسط  ثم
َء َأَحػدَُكُم( وانػدرج آىشػاـ بػالتحقيق للهمػزتٌن )َجػ ثػمدوري على توسط اؼبنفصل و سػكن السػٌن يف )ُرْسػُلَنا(  ثم

 معو عاصم 
 خلف العاشر ابن ذكواف أماؿ )جاء( واندرج معو  ثم
 ضبزة أماؿ )جاء( و)توفاه(  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل وبالتسهيل يف الثانية وورش لو أيضا باؼبد حركتاف  ثم
 ( حركات( ٗقالوف بالصلة قرأ بإسقاط اؽبمزة اموىل )َجا َأَحدَُكُم( وجهاف بالقصر مث اؼبد ) ثم
  ( حركاتَٗجا َأَحدَُكُم( وجهاف بالقصر مث اؼبد )قرأ بإسقاط اؽبمزة اموىل )و  البزي صلة اؽباء )توفتو( ثم
 وصلة ميم اعبمع وصلة اؽباء )توفتو(  قنبل بالتسهيل للهمزة الثانية ثم
 باؼبد حركتٌن وصلة اؽباء )توفتو( وصلة ميم اعبمع قنبل مث 
 قالوف بالصلة على توسط الصلة ووجو التوسط يف )َجا َأَحدَُكُم( ثم

 لَِّو َمْوََلُىُم اْلَحقّْ ِإَلى ال آثُمَّ رُدُّو 
 على توسط اؼبنفصل قالوف  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو خلف العاشر )َمْواَلُىُم(أماؿ و على توسط اؼبنفصل الكسائي  ثم
  )َمْواَلُىُم(يف  التقليل ثم )َمْواَلُىُم(بالفتح على طوؿ اؼبنفصل و ورش  ثم
 ْواَلُىُم()مَ يف  أماؿعلى طوؿ اؼبنفصل و ضبزة  ثم

 (َٕٙأََل َلُو اْلُحْكُم َوُىَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن )
 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( مث ورش وضم اؽباء يف )وُىو(

َن الشَّػاِكرِيَن ِمػْن َىػِذِه لََنُكػوَننَّ ِمػلَػِئْن أَْنَجانَػا ِمْن ظُُلَماِت اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َتْدُعونَُو َتَضرًُّعا َوُخْفيَػًة  مْ َمْن يُػَنجّْيكُ ُقْل 
(ٖٙ) 

 )أقبى( ربوال للكويفو)أقبيَت(     شعبة: معا )ُخْفَيًة( يف ضمو كسر ٗٗٙالدليل من الشاطبية رقم 
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وضبػزة  : عاصػم لَِئْن َأقْبَانَػا:البػاقوف[]َوُخْفيَػًة ] : شػعبة[ْفيَػًة َوخِ  : الباقوف[]مْ َمْن يُػَن(ّْيكُ  : يعقوب[] مْ يكُ (ِ يُػنْ َمْن ]
 ف العاشر[]لئن أقبيتنا : الباقوف[والكسائي وخل

ػػيكُ وقػػرأ بفػػتح النػػوف )قػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع   وقػػرأ بضػػم اػبػػاء يف )ُخفيػػة(وقػػرأ باليػػاء والتػػاء يف)أقبيتنػػا( ( مْ يُػَن(ّْ
   واندرج معو أبو عمرو وابن عامر

  )أقبانا(والتاء قرأ حبذؼ الياء و وقرأ بضم اػباء يف )ُخفية(  ( مْ يُػَن(ّْيكُ وقرأ بفتح النوف )حفص  ثم
ػػيكُ وقػػرأ بفػػتح النػػوف )خػػالد  ثػػم وأمػػاؿ )َأقْبَانَػػا( وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف وقػػرأ بضػػم اػبػػاء يف )ُخفيػػة( ( مْ يُػَن(ّْ

 العاشر 
 بال غنة وأماؿ )َأقْبَانَا( و وقرأ بضم اػباء يف )ُخفية(  ( مْ يُػَن(ّْيكُ وقرأ بفتح النوف )خلف  ثم
 قبيتنا(  لئَن اَ بالنقل )و وقرأ بضم اػباء يف )ُخفية(  ( مْ يكُ يُػَن(ّْ وقرأ بفتح النوف )ورش  ثم
 )أقبانا( قرأ حبذؼ الياء والتاء و  قرأ بكسر اػباء )َوِخْفَيًة( و( و مْ يُػَن(ّْيكُ وقرأ بفتح النوف )شعبة  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 وأماؿ )أقبانا(  (لَِئْن َأقْبَانَا)يف ًعا َوُخْفَيًة( بالتحقيق (و)َتَضرُّ مْ خلف بال غنة يف )َمْن يُػَن(ّْيكُ  ثم
 خلف بالسكت )لئن أقبانا( وأماؿ )أقبانا(  ثم

 وقرأ بضم اػباء يف )ُخفية(   مث يعقوب قرأ بسكوف نوف )يُػْنِ(يكم(
َها َوِمْن ُكلّْ َكْرٍب ثُمَّ أَنْػتُ  مْ ُقِل اللَُّو يُػَنجّْيكُ   (ُٗٙتْشرُِكوَف ) مْ ِمنػْ

          ىشػػػػػػػاـ: للكػػػػػػػويف )أقبػػػػػػػى( ربػػػػػػػوال  /  )قػػػػػػػل اهلل يُػْنِ(ػػػػػػػيكم( يثقػػػػػػػل معهػػػػػػػم  ٘ٗٙ-ٗٗٙالشػػػػػػػاطبية يف امنعػػػػػػػاـ 
 []يُػْنِ(يكم : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وابن ذكواف ويعقوب[)يُػَن(ّْكم( ىشاـ والكوفيوف وأبو جعفر]

يُكْم( واندرج مع  و أبو عمرو وورش و ابن ذكواف ويعقوب قالوف بسكوف ميم اعبمع وبسكوف النوف يف )يُػْن(ّْ
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم
يُكْم( ىشاـ  ثم  واندرج معو ىشاـ و الكوفيوف قرأ بفتح النوف )يُػَن(ّْ
يُكْم(أبو جعفر مث   وبالصلة قرأ بفتح النوف )يُػَن(ّْ

َعػَث َعلَػْيكُ  ~ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْو يَػْلِبَسػُكْم ِشػيَػًعا َويُػِذيَق  مْ َأْو ِمػْن َتْحػِت َأْرُجِلُكػ مْ فَػػْوِقكُ َعػَذابًا ِمػْن  مْ َأْف يَػبػْ
 بَػْعَضُكْم بَْأَس بَػْعضٍ 
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 السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة )باس(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع 
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )بأس(  ثم قالوف بالصلة ثم
  قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ثمالوف على توسط اؼبنفصل ق ثم
 خلف على طوؿ اؼبنفصل وبال غنة يف )أف يبعن(و)وشيعاً ويذيق(  ثم
 أَْو( مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وبغنة   مْ أَْو( و)أَْرُجِلكُ  مْ خلف بالسكت يف )فَػْوِقكُ  ثم
 أَْو( مْ أَْو( و )أَْرُجِلكُ  مْ الصلة يف )فَػْوِقكُ  ورش على طوؿ اؼبنفصل ترقيق الراء يف )القادر( وطوؿ ثم

 (٘ٙيَػْفَقُهوَف )ْم اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُّْؼ اْْلَيَاِت َلَعلَّهُ 
 قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 خلف بالسكت يف )اآليات( ثم( البدؿ ٖورش مع ) ثم
 وََكذََّب ِبِو قَػْوُمَك َوُىَو اْلَحقُّ 

 ورش بضم اؽباء )َوُىَو(  ثماؽباء )وْىو( قالوف قرأ بسكوف 
 السوسي قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( وأدغم الباء بالباء )وََكذََّب ِبِو( ثم

 (ِٙٙبوَِكيٍل ) مْ ُقْل َلْسُت َعَلْيكُ 
 قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ِلُكلّْ نَػَبٍإ ُمْستَػَقرّّ 
 قالوف

 (َٚٙوَسْوَؼ تَػْعَلُموَف )
 قالوف
هُ  ~ا رَأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَف ِفيَوِإذَ   َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه  مْ َآيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنػْ

 قالوف  على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع  
  واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثم
 أبو جعفر بامخفاء يف )َحِديٍن َغًْنِِه(  ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثمعلى توسط اؼبنفصل قالوف  ثم
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 ورش على طوؿ اؼبنفصل وقصر البدؿ )آياتنا( واندرج معو ضبزة  ثم
 ورش على وجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ  ثم

 (َٛٙوِإمَّا يُػْنِسيَػنََّك الشَّْيطَاُف َفََل تَػْقُعْد بَػْعَد الذّْْكَرى َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن )
 )يْنِسينك( ثقال  وشاـ:   ٘ٗٙشاطبية يف امنعاـ رقمال

 قالوف قرأ بسكوف النوف وزبفيف السٌن )يُػْنِسيَػنََّك( واندرج معو ابن كثًن وعاصم وأبو جعفر ويعقوب 
 أبو عمرو أماؿ )الذّْْكَرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  ثمورش قلل )الذّْْكَرى(  ثم
 ح النوف وتشديد السٌن يف )يُػَنِسيَػنََّك( ابن عامر قرأ بفت ثم

 (ٜٙيَػتػَُّقوَف )ْم ِمْن َشْيٍء َوَلِكْن ِذْكَرى َلَعلَّهُ  مْ َوَما َعَلى الَِّذيَن يَػتػَُّقوَف ِمْن ِحَساِبهِ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب 

 العاشر دوري أماؿ )ذكرى( واندرج معو السوسي والكسائي وخلف  ثم
 ورش على طوؿ )شيء(  ثمورش على توسط اللٌن )شي(  ثم
 خلف بال غنة يف )َشْيٍء َوَلِكْن( وبالسكت يف )شيء( ثم
 خالد بالسكت يف )شيء( وغنة يف )َشْيٍء َوَلِكْن(  ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثم

نْػَيا َلِعًبا َولَ  مْ َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَػهُ   ْهًوا َوَغرَّتْػُهُم اْلَحَياُة الدُّ
 ورش قلل )الدنيا( واندرج معو أبو عمرو ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 خالد أماؿ ) الدنيا ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر   ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثمخلف بال غنة وأماؿ ) الدنيا (  ثم

ْؤَخػْذ َأْف تُػْبَسَل نَػْفٌس ِبَما َكَسَبْت لَْيَس َلَها ِمْن ُدوِف اللَِّو َوِليّّ َوََل َشِفيٌع َوِإْف تَػْعػِدْؿ ُكػلَّ َعػْدٍؿ ََل يػُ  ~َوذَكّْْر ِبوِ 
َها  ِمنػْ

 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن ودوري أ  عمرو 
 ( واندرج معو أبو جعفر السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ) يوخذ  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا ) يوخذ (  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل   ثم
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خلػػف بػػال غنػػة يف )َويلّّ  ثػػمخػػالد علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبغنػػة وقػػرأ بإثبػػات اؽبمػػزة يف )يؤخػػذ( إال وقفػػا فيبػػدؽبا  ثػػم
 َواَل(و )َشِفيٌع َوِإْف(

 ْبِسُلوا ِبَما َكَسُبوا ُأولَِئَك الَِّذيَن أُ 
 ورش بطوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 ( َٓٚشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكُفُروَف ) مْ َلهُ 
 ورش بالنقل يف )َوَعَذاٌب أَلِيٌم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

يٍم َو( وبالتحقيق يف )َوَعذَ  ثم  اٌب أَلِيٌم( خلف بال غنة يف )ضبَِ
يٍم َو(  ثم  خلف بالسكت يف )َوَعَذاٌب أَلِيٌم( وبال غنة يف )ضبَِ
 وأبو جعفر ابن كثًنواندرج معو  قالوف بالصلة ثم

َفُعنَػػا َوََل َيُضػػرُّنَا َونُػػػَردُّ َعلَػػى الَّػػِذي اْسػػتَػْهَوْتُو َأْعَقابِنَػػا بَػْعػػَد ِإْذ َىػػَدانَا اللَّػػُو كَ  ~قُػػْل أَنَػػْدُعو ِمػػْن ُدوِف اللَّػػِو َمػػا ََل يَػنػْ
رَاَف َلوُ   ِإىَل اؽْبَُدى اْئِتَنا ~َأْصَحاٌب يَْدُعونَوُ  ~الشََّياِطٌُن يف اْمَْرِض َحيػْ

 منسال ضبزة: وذكر مض(عا )توفاه( و)استهواه(  ٖٗٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 : وحًناف بالتفخيم بعض تقبال ٖٚٗالشاطبية رقم 

  )استهوتو( بالتاء الساكنة بدوف ألف واندرج معو ابن كثًن ودوري البصريقالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ 
 السوسي قرأ بامبداؿ ألفا وصال )اؽْبَُدى اْئِتَنا(  ثم
 الكسائي أماؿ )ىدانا( وقرأ )استهوتو( بالتاء الساكنة بدوف ألف  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 وقرأ باملف )اؽْبَُدى اْئِتَنا( وقفا  وب)امرض( بالسكت خلف أماؿ )ىدانا(  وقرأ )استهواه( وأماؽبا  ثم
 خالد بالغنة وبالسكت يف )امرض( وقرأ باملف )اؽْبَُدى اْئِتَنا( وقفا   ثم
ورش بالنقػػل ورقػػق الػػراء يف )حػػًناف( وعػػدـ الرتقيػػق وفػػتح )ىػػدانا( وقػػرأ  ثػػمخػػالد بغنػػة والتحقيػػق يف )امرض(  ثػػم

 باملف )اؽْبَُدى اْئِتَنا( 
 ورش بالتقليل يف )ىدانا( ورقق الراء يف )حًناف( وعدـ الرتقيق  ثم
خلف بالسػكت يف )امرض( علػى السػكت يف اؼبفصػوؿ )قػْل أنػدعوا( و أمػاؿ )اسػتهواه( و)ىػدانا( وبػال غنػة  ثم

 ووقف باملف )اؽْبَُدى اْئِتَنا (
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 ُقْل ِإفَّ ُىَدى اللَِّو ُىَو اْلُهَدى
 ى( والتحقيق يف )ُقْل ِإفَّ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرخلف أماؿ )اؽْبُدَ  ثمقالوف 

 السوسي أدغم اؽباء باؽباء )اللَِّو ُىَو(  ثم
 ورش بالنقل يف )ُقْل ِإفَّ( وعلى الفتح يف )اؽْبَُدى( ثم

 خلف بالسكت ثممث ورش بالتقليل يف )اؽْبَُدى( 
 (َٔٚوُأِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَربّْ اْلَعاَلِميَن )

 ف قالو 
 َوَأْف َأِقيُموا الصَََّلَة َواتػَُّقوهُ 

 خلف بالسكت يف )َوَأْف أَِقيُموا( ثمورش بالنقل يف )َوَأْف أَِقيُموا( وتفخيم الالـ يف )الصَّاَلَة(  ثمقالوف 
 (ِٕٚإلَْيِو ُتْحَشُروَف ) ~َوُىَو الَِّذي

 اؼبنفصل وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو( قالوف على توسط  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 
 ابن كثًن بصلة اؽباء )إليو( وبضم اؽباء )َوُىَو(   ثمبضم اؽباء )َوُىَو( على طوؿ اؼبنفصل و ورش  ثم
 ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبضم اؽباء )َوُىَو( بدوف صلة اؽباء ثم

 َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ 
 ورش بالنقل يف )امرض( وبضم اؽباء )َوُىَو(  ثمقرأ بسكوف اؽباء )وْىو(  قالوف

 خلف بالسكت يف )امرض( وبضم اؽباء )َوُىَو(  ثمابن كثًن بضم اؽباء )َوُىَو(  ثم
 َويَػْوـَ يَػُقوُؿ ُكْن فَػَيُكوفُ 

 قالوف
 قَػْوُلُو اْلَحقُّ 

 قالوف
َفُخ ِفي الصُّورِ   َوَلُو اْلُمْلُك يَػْوـَ يُػنػْ

 قالوف
 َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ 
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 الكسائي أماؿ وقفا )َوالشََّهاَدِة( ثمقالوف 
 (َٖٚوُىَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر )

 ورش بضم اؽباء )َوُىَو( ثمقالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 
 َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم ِْلَبِيِو َآَزَر أَتَػتَِّخُذ َأْصَناًما َآِلَهةً 

 الكسائي أماؿ )َآؽِبًَة(  ثمقالوف 
 ورش على قصر البدلٌن و بوجو النقل اندرج خلف مع ورش على قصر البدؿ  ثم
  خلف بالسكت يف )أصناماً أؽبة( ثم
 ابن كثًن صلة )مبيو(  ثميعقوب قرأ بضم الراء )آَزُر (  ثم)َآؽِبًَة(و )َآَزَر( في ورش على توسط وطوؿ البدؿ  ثم

 (َٗٚمَك ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )َأرَاَؾ َوقَػوْ  ~ِإنّْي
 ] إيَن أراؾ : نافع وابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إيْن أراؾ : الباقوف[

 ورش قلل )أَرَاَؾ( بفتح الياء )إيَن(   ثمقالوف بفتح الياء )إيَن( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر 
 بسكوف )إيْن( على توسط اؼبنفصل   ابن عامر ثمأبو عمرو بفتح الياء )إيَن( وأماؿ )أَرَاَؾ(  ثم
 ضبزة أماؿ )أَرَاَؾ( مع طوؿ اؼبنفصل  ثمالكسائي أماؿ )أَرَاَؾ( والتوسط باؼبنفصل  ثم
 يعقوب على القصر وسكوف الياء )إيْن( ثم

 (ِ٘ٚإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َولَِيُكوَف ِمَن اْلُموِقِنيَن ) ~وََكَذِلَك نُِري
 السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم اؼبيم باؼبيم )ِإبْػرَاِىيَم َمَلُكوَت(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصػل مث ضبػزة بالسػكت يف )امرض( مث خػالد بػالتحقيق يف  ثم
 )امرض(

 فَػَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا 
 :  ٚٗٙ-ٙٗٙ امنعاـ رقمالشاطبية يف

 تال هبسن ويف الراء حويف نبزه     صحبة زف موحريف )رأى( كال أمل   
 يف الكل قلال عثمافصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر       

 قالوف واندرج معو ابن كثًن وىشاـ وحفص 
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 مزة يف )رءا( دوري أ  عمرو أماؿ اؽب ثم( البدؿ ٖورش قلل الراء واؽبمزةيف )رءا( مع ) ثم
 ابن ذكواف أماؽبما )الراء واؽبمزة يف )رءا( خبلف واندرج باممالة شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر  ثم
 السوسي أماؿ اؽبمزة يف )رءا( وأدغم الالـ بالراء )اللَّْيُل َرَأى( ثم

 قَاَؿ َىَذا رَبّْي
 قالوف
 (ُٙٚأِحبُّ اْْلَِفِليَن ) َأَفَل قَاَؿ َْل  آفَػَلمَّ 

 السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ اَل(  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل على قصر البدؿ )اآْلَِفِلٌَن( واندرج معو ضبزة  ثم
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ يف )اآْلَِفِلٌَن(  ثم
 اندرج معو خالد خلف بالسكت يف )اآْلَِفِلٌَن( و  ثم

 فَػَلمَّا رََأى اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَؿ َىَذا رَبّْي
 شعبة أماؿ الراء وصال واندرج معو ضبزة وخلف العاشر  ثمقالوف 

 (َٚٚأَفَل قَاَؿ لَِئْن َلْم يَػْهِدِني رَبّْي َْلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوـِ الضَّالّْيَن ) آفَػَلمَّ 
  على قصر اؼبنفصل  أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ لَِئْن( السوسي ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم والكسائي  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ثم

 َأْكبَػرُ  آفَػَلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَاَؿ َىَذا رَبّْي َىذَ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمل قالوف على قصر اؼبنفص

شعبة على توسط اؼبنفصل أماؿ الراء يف )رءا الشمس( واندرج معو خلف العاشر  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 ضبزة أماؿ الراء على طوؿ اؼبنفصل  ثم

 (َٛٚأفَػَلْت قَاَؿ يَا قَػْوـِ ِإنّْي بَِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَف ) آفَػَلمَّ 
 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث ورش على طوؿ اؼبنفصل  قالوف على قصر اؼبنفصل
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 ِإنّْي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيًفا 
 ال وجهي ع عم: و  ٗٔٗالشاطبية رقم 

ليػػاء ورش بالنقػػل يف )امرض( مث ابػػن كثػػًن بسػػكوف ا ثػػمقػػالوف فػػتح اليػػاء )َوْجِهػػَي( وانػػدرج معػػو الشػػامي وحفػػص 
ضبػػػزة بالسػػػكوف اليػػػاء  ثػػػم)َوْجِهػػػْي( وانػػػدرج معػػػو أبػػػو عمػػػرو وشػػػعبة والكسػػػائي وخػػػالد ويعقػػػوب وخلػػػف العاشػػػر 

 )َوْجِهْي( وبالسكت يف )امرض(
 (ٜٚأَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ) آَومَ 

 ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
  َوَحاجَُّو قَػْوُموُ 

 قالوف
 قَاَؿ أَُتَحاجُّونّْي ِفي اللَِّو َوَقْد َىَداِف 

 تى واغبذؼ مل يك أوالأو   خبلف لن م: وخفف نونا قبل )يف اهلل(   ٓ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
قالوف )َأرُبَاجُّوين (بتخفيف النوف وحذؼ الياء يف )ىداف( واندرج معو ورش بوجو الفتح وابن ذكواف ووجو ؽبشاـ 

 و جعفروأب
 ورش بالتقليل يف )ىَذاف(  ثم
( أي مداف الزماف ووجو ؽبشاـ  ثم  ابن كثًن بتشديد النوف )َأرُبَاجُّوينّْ
 الكسائي مع إمالو )َىَداِف(  ثم
 إذا وصلت اآلية دبا بعدىا قرأ أبو عمرو وأبو جعفر بالياء وصال )َىَداين( ويعقوب وصال ووقفا )ىداين وال( -

 َء رَبّْي َشْيًئاآَأْف َيشَ  ِإْلَّ  ~ُتْشرُِكوَف ِبوِ  َأَخاُؼ َما َوَْل 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم قالوف على قصر اؼبنفصل

خػػالد بغنػػة ووقػػف )شػػيا(  ثػػمخلػػف بػػال غنػػة ووقػػف )شػػيا( و)شػػّيا(  ثػػمورش علػػى توسػػط مث طػػوؿ )شػػيئا(  ثػػم
 و)شّيا(

 َوِسَع رَبّْي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما
 خلف بالسكت يف )شيء(  ثمطوؿ اللٌن )َشْيء(  ثمورش على توسط  ثمقالوف 
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 (َٓٛأَفََل تَػَتذَكَُّروَف )
 قالوف

 ُسْلطَانًا مْ بِاللَِّو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ِبِو َعَلْيكُ  مْ َأْشرَْكتُ  مْ َوََل َتَخاُفوَف أَنَّكُ  مْ َأْشرَْكتُ  آوََكْيَف َأَخاُؼ مَ 
 وىو يف اغب(ر ثقال حق : وينزؿ خففو وتنزؿ مثلو  وننزؿ ٛٙٗالشاطبية رقم 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع والتشديد يف )ينزؿ( 
 أبو عمرو على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف النوف وزبفيف الزاي يف )يُػْنزِْؿ( واندرج معو يعقوب ثم
 ْؿ( ابن كثًن وقرأ بسكوف النوف وزبفيف الزاي يف )يُػْنزِ  ثم جعفر أبوواندرج معو قالوف بالصلة  ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بسكوف النوف وزبفيف الزاي يف )يُػْنزِْؿ(  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة والتشديد يف )ينزؿ(  ثمقالوف على توسط الصلة واؼبنفصل  ثم
 كت يف )أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم( على طوؿ اؼبنفصلضبزة على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق يف )أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم( مث بالس ثم

 فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاْْلَْمنِ 
 ( خلف بالسكت يف )بِاْمَْمنِ  ثم واندرج معو ضبزة( ورش بالنقل يف )بِاْمَْمنِ  ثمقالوف 
 (ٔٛتَػْعَلُموَف ) مْ ِإْف ُكْنتُ 

 وأبو جعفر بن كثًناواندرج معو  قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اْْلَْمُن  مْ ِإيَمانَػهُ  آالَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم يَػْلِبُسو 

  قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع
 وأبو جعفر ابن كثًنواندرج معو قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 ط اؼبنفصل قالوف بالصلة على توس ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل بالنقل يف )بظلٍم أولئك( و)اممن( وقصر البدؿ )آمنوا( ثم
 ضبزة بالتحقيق )بظلٍم أولئك( وعليو النقل والسكت يف )اممن(  ثم
 خلف بالسكت )بظلٍم أولئك( على السكت )اممن( مث ورش مع توسط وطوؿ البدؿ  ثم
 (ُٕٛمْهَتُدوَف ) مْ َوىُ 

 وأبو جعفر ابن كثًنواندرج معو ميم اعبمع مث قالوف بالصلة  قالوف بسكوف
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َناىَ  آَوتِْلَك ُحجَّتُػنَ   ِإبْػَراِىيَم َعَلى قَػْوِموِ  آَآتَػيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن والبصري وأبو جعفر ويعقوب 

 ائي وخلف العاشر قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري البصري وابن عامر وعاصم والكس ثم
 ورش مع قصر البدؿ )آتيناىا( واندرج معو ضبزة مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )آتيناىا( البدؿ  ثم
 نَػْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاءُ  

 وىثالشاطبية يف امنعاـ : ويف درجات النوف مع يوسف 
 باقوف[] درجاٍت : عاصم وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ]درجاِت : ال

قالوف قرأ بالكسر بدوف تنوين يف )َدَرَجاِت( على توسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن ذكواف وأبو 
 ورش على طوؿ اؼبتصل قرأ بالكسر بدوف تنوين يف )َدَرَجاِت(  ثمجعفر 

( ٘ )َنَشػػاُء( ب )ىشػػاـ قػػرأ بالكسػػر بػػدوف تنػػوين يف )َدَرَجػػاِت( وعلػػى توسػػط اؼبتصػػل ووقػػف علػػى القيػػاس يف ثػػم
 ( أوجو اؼبد وبالتسهيل مع الرـو على اؼبد والقصر ٖأوجو بامبداؿ على )

 شعبة قرأ بالتنوين )َدَرَجاٍت( على توسط اؼبتصل واندرج معو الكوفيوف  ثم
( أوجو اؼبد وبالتسهيل مع الرـو ٖ( أوجو بامبداؿ على )٘ضبزة على طوؿ اؼبتصل و وقف على )َنَشاُء( ب ) ثم

 على اؼبد والقصر 
 إذا وصلت اآلية دبا بعدىا ففي )َنَشاُء ِإفَّ( التسهيل وإبداؽبا واوا للحرميٌن والبصري ورويس والتحقيق للباقٌن  -

 (ِٖٛإفَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم )
 قالوف

َنا َلوُ    ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوبَ  ~َوَوَىبػْ
 واندرج معو ضبزةمث ورش على طوؿ اؼبنفصل  قالوف على توسط اؼبنفصل ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 ُكَلِّ َىَديْػَنا 
 قالوف

 َونُوًحا َىَديْػَنا ِمْن قَػْبُل 
 قالوف
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 َوِمْن ُذرّْيَِّتِو َداُووَد َوُسَلْيَماَف َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَىاُروفَ 
 ئي وخلف العاشر قالوف مث ورش بالتقليل يف )ُموَسى( مث ضبزة أماؿ )موسى( واندرج معو الكسا

 (ٗٛوََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ) 
 قالوف

 َوزََكرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس 
  صحاب: وقل زكريا دوف نبز صبيعو  ٖ٘٘الشاطبية رقم 

 ء : الباقوف[آ] زكريا : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] زكري
  سط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوبقالوف باؽبمز اؼبفتوح )زكرياَء( على تو 

 أبو عمرو باؽبمز اؼبفتوح )زكرياَء( على توسط اؼبتصل قلل )وبي(و)عيسى(  ثم
 ورش باؽبمز اؼبفتوح )زكرياَء( على طوؿ اؼبتصل على الفتح يف )وبي(و)عيسى(   ثم
 على التقليل يف )وبي(و)عيسى(  ورش باؽبمز اؼبفتوح )زكرياَء( على طوؿ اؼبتصل ثم
 حفص قرأ حبذؼ اؽبمزة )زكريا( على الفتح يف )وبي(و)عيسى(   ثم
 ضبزة أماؿ يف )وبي(و)عيسى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر   ثم

 (ُ٘ٛكلّّ ِمَن الصَّاِلِحيَن )
 قالوف

 َوِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا 
 فاءش: والليسع اغبرفاف حرؾ مثقال  وسكن ٕ٘ٙ-ٔ٘ٙم الشاطبية يف امنعاـ رق

 ] الّلْيَسع : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] واْلَيّسع : الباقوف[
ضبزة )واْلّيسع( بالـ مشددة مفتوحة واندرج معو الكسائي وخلف  ثمقالوف قرأ بسكوف الالـ وبعدىا ياء مفتوحة 

 العاشر
 (ِٙٛميَن )وَُكَلِّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعالَ  

 قالوف
 َوِإْخَوانِِهمْ  مْ َوُذرّْيَّاتِهِ  مْ ئِهِ آَوِمْن َآبَ  
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 قالوف على توسط اؼبتصل وسكوف ميم اعبمع واندرج ضبزة بوجو التحقيق وقفا 
  واندرج ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم
 هيل أما التحقيق فاندرج مع قالوف( ووقف على )َوِإْخَواِ ِْم( بالتسمْ ئِهِ آضبزة بالتحقيق يف )َوِمْن َآبَ  ثم
 ( على طوؿ اؼبتصل مْ ئِهِ آورش بالنقل يف )َوِمْن َآبَ  ثم
( ووقػػػف علػػػى )َوِإْخػػػَواِ ِْم( مْ ئِهِ آخلػػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبتصػػػل وبالسػػػكت علػػػى السػػػاكن اؼبفصػػػوؿ يف )َوِمػػػْن َآبَػػػ ثػػػم

 بالتحقيق والتسهيل 
َناىُ   (ْٚٛسَتِقيٍم )ِإَلى ِصَراٍط مُ  مْ َوَىَديْػَناىُ  مْ َواْجَتبَػيػْ

قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بالصاد اػبالصة يف )صراط( واندرج معػو أبػو عمػرو وابػن عػامر وعاصػم والكسػائي 
 رويس قرأ بالسٌن اػبالصة )سراط( وبسكوف ميم اعبمع  ثموخلف العاشر ويعقوب  

 ورش بطوؿ الصلة وبالصاد )صراط(  ثم
 اممشاـ للصاد صوت الزاي خلف بالتحقيق مث السكت وقرأ )صراط( ب ثم
 قرأ بالسٌن )سراط( و قنبل بالصلة  ثمقالوف بالصلة واندرج معو البزي وأبو جعفر  ثم

 ُء ِمْن ِعَباِدِه آَذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ِبِو َمْن َيشَ 
يف  خلف على طوؿ اؼبتصل وبال غنة ثمورش على طوؿ اؼبتصل واندرج معو خالد  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 ُء(آ)َمْن َيشَ 
هُ   (َٛٛما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 خلف بالسكت يف )َوَلْو َأْشرَُكوا( ثمورش بالنقل يف )َوَلْو َأْشرَُكوا(  ثم

َنا ةَ ُأولَِئَك الَِّذيَن َآتَػيػْ  ُىُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُػوَّ
 ابن كثًن على توسط اؼبتصل وحبذؼ اؽبمزة )النُّبُػوََّة(  ثمقالوف على توسط اؼبتصل وقرأ باؽبمز يف )النُّبُػوََّءَة( 

 الكسائي بدوف نبزة أماؿ وقفا )النُّبُػوََّة(  ثم
 صر البدؿ )آتيناىم(ورش قرأ باؽبمز يف )النُّبُػوََّءَة( على طوؿ اؼبتصل وق ثم
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آتيناىم( ثمضبزة بطوؿ اؼبتصل وحبذؼ اؽبمزة )النُّبُػوََّة(  ثم
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ْلَنا ِبَها قَػْوًما لَْيُسوا ِبَها ِبَكاِفرِيَن )  (ٜٛفَِإْف َيْكُفْر ِبَها َىُؤََلِء فَػَقْد وَكَّ
دوري بقصػػر اؼبنفصػػل وأمػػاؿ ِ)بَكػػاِفرِيَن(  ثػػمح قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػًن وأبػػو جعفػػر ورو 

وانػدرج معػو ابػن عػامر وعاصػم وأبػو اغبػارث الليػن  قػالوف علػى توسػط اؼبنفصػل ثػمواندرج معو السوسػي ورويػس 
ورش علػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل واؼبتصػػػل  ثػػػمدوري أمػػػاؿ ِ)بَكػػاِفرِيَن( وانػػػدرج معػػػو دوري الكسػػػائي  ثػػػم وخلػػف العاشػػػر

 يَن(  وبالتقليل يف ِ)بَكاِفرِ 
خلػف علػى طػوؿ اؼبنفصػل واؼبتصػل  بػال غنػة  ثػمخالد على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل  والتحقيػق يف ِ)بَكػاِفرِيَن(  ثم

 )فَِإْف َيْكُفْر(
 ُأولَِئَك الَِّذيَن َىَدى اللَّوُ 
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدهِ 
 فالكفاء وبالتحريك بالكسر  شو)اقتده( حذؼ ىائو     الشاطبية يف امنعاـ :       

 اج والكل واقف  بإسكانو يذكو عبًنا ومندالمومد خبلف                       
 قالوف مث ورش قلل )فَِبُهَداُىُم( مث ضبزة أماؿ )فَِبُهَداُىُم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر .

،ويعقػػوب وخلػػف العاشػػر  والبػػاقوف بإسػػكا ا وصػػال ووقفػػا ، إال اقتػػده : حػػذؼ اؽبػػاء وصػػال : ضبػػزة والكسػػائي 
 ىشاـ كسرىا وصال باالختالس ، وابن ذكواف كسرىا مع صلة وصال خبلف .

 َعَلْيِو َأْجًرا مْ َأْسأَُلكُ  ُقْل َْل 
 واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 

 يم اعبمع وصلة اؽباء يف )َعَلْيِو( ابن كثًن بالصلة ؼب ثم
 قالوف بالصلة بكسر الداؿ )اقتِد قل(  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 واندرج معو ضبزة ورش على طوؿ اؼبنفصل ثم
إذا وصلت مع )اقتده( : قالوف أثبت اؽباء وصال ووقفا يف )اقتده( مث قالوف بالصلة أثبت اؽباء وصال ووقفا يف  -

ن كثػًن أثبػت اؽبػاء وصػال ووقفػا يف )اقتػده( وصػلة اؽبػاء )عليػو( مث قػالوف علػى توسػط اؼبنفصػل أثبػػت )اقتػده( مث ابػ
اؽباء وصال ووقفا يف )اقتده( مث قالوف بالصلة أثبت اؽباء وصال ووقفا يف )اقتده( مث ورش أثبت اؽباء وصػال ووقفػا 

مث ابن ذكواف بالكسر يف اؽباء مع امشباع يف  يف )اقتده( على الفتح )فبهداىم( مث ىشاـ بكسر اؽباء )اقتدِه قل(
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الصػػػػلة يف )اقتػػػػدِه قػػػػل( وصػػػػال مث ورش بالتقليػػػػل مث ضبػػػػزة علػػػػى طػػػػوؿ اؼبنفصػػػػل بكسػػػػر الػػػػداؿ )اقتػػػػِد قػػػػل( وأمػػػػاؿ 
 )فَِبُهَداُىُم( 

 ثػػمالكسػػائي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وبكسػػر الػػداؿ )اقتػػِد قػػل( وأمػػاؿ )فَِبُهػػَداُىُم( وانػػدرج معػػو خلػػف العاشػػر  ثػػم
 وب على قصر اؼبنفصل قرأ بكسر الداؿ )اقتِد قل(يعق

 (ِٜٓإْف ُىَو ِإَلَّ ِذْكَرى ِلْلَعاَلِميَن )
 أبو عمرو أماؿ )ِذْكَرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  ثمورش قلل )ذكرى(  ثمقالوف 

 َبَشٍر ِمْن َشْيءٍ  أَنْػَزَؿ اللَُّو َعَلى آَوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا مَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل 

ىشاـ وقف بالنقل وعليو السكوف والرـو )َشْي( وامبداؿ وعليو السكوف والرـو  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 )َشّي ( 

 على توسط )شيء( مث على الطوؿ على طوؿ اؼبنفصل و ورش  ثم
 وف مث الرـو وامبداؿ يف )َشّي ( مع السكوف مث الرـووقف بالنقل يف )َشْي( بالسكعلى طوؿ اؼبنفصل ضبزة  ثم

 َء ِبِو ُموَسى نُورًا َوُىًدى ِللنَّاسِ آُقْل َمْن أَنْػَزَؿ اْلِكَتاَب الَِّذي جَ 
 دوري على توسط اؼبتصل وتقليل )موسى( وأماؿ )للناس(  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 لى توسط اؼبتصل أماؿ )موسى( الكسائي ع ثمالسوسي على توسط اؼبتصل قلل )موسى(  ثم
 ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )جاء(  ثم
خػػالد أمػػاؿ يف )موسػػى(وبغنة يف )نُػػورًا  ثػػمخلػف أمػػاؿ )جػػاء( علػػى طػػوؿ اؼبتصػػل وبػػال غنػة يف )نُػػورًا َوُىػػًدى(  ثػػم

 َوُىًدى( 
 على طوؿ اؼبتصل ورش بالنقل يف )َمْن أَنْػَزَؿ( على فتح )موسى(  ثم
 ل يف )َمْن أَنْػَزَؿ( وبالتقليل يف )موسى(  ورش بالنق ثم
 خلف بالسكت على الساكن اؼبفصوؿ يف )َمْن أَنْػَزَؿ( وبال غنة يف )نُورًا َوُىًدى( واممالة يف )موسى( ثم

 َتْجَعُلونَُو قَػَراِطيَس تُػْبُدونَػَها َوُتْخُفوَف َكِثيًرا
  حقاعلى غيبو    : وتبدو ا زبفوف مع ذبعلونو ٗ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم
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 ] هبعلونو قراطيس يبدو ا وىبفوف : ابن كثًن وأبو عمرو[] ذبعلونو قراطيس تبدو ا وزبفوف: الباقوف[
 ورش ورقق الراء يف )َكِثًنًا (  ثم قالوف قرأ امفعاؿ الثالثة بتاء اػبطاب )ذبعلونو قراطيس تبدو ا وزبفوف(

 لثالثة يف )هَبَْعُلونَُو قَػرَاِطيَس يُػْبُدونَػَها َوىُبُْفوَف(  واندرج معو البصريابن كثًن قرأ بياء الغيبة يف الكلمات ا ثم
 ؤُُكمْ آَآبَ  َوَْل  مْ أَنْػتُ  آَما َلْم تَػْعَلُمو  مْ َوُعلّْْمتُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل   ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل  
ضبػػػزة علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل ووقػػػف علػػػى )َآبَػػػاؤُُكْم(  ثػػػمآبػػػاؤكم(  ( البػػػدؿ )ٖورش علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل مػػػع ) ثػػػم

 بالتسهيل مع اؼبد والقصر 
 قالوف على توسط اؼبنفصل والصلة  ثم قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثم 

 ُقِل اللَّوُ 
 قالوف

 (ٜٔيَػْلَعُبوَف ) مْ ِفي َخْوِضهِ  مْ ثُمَّ َذْرىُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة

َـّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوىَ  ُؽ الَِّذي بَػْيَن َيَدْيِو َولِتُػْنِذَر ُأ  َذا ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ ُمَصدّْ
 ندالصالدليل من الشاطبية : )َويُػْنِذَر( 

 قالوف قرأ بتاء اػبطاب )لتنذر( واندرج معو ابن عامر وحفص 
 ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر وضبزة بوجو التحقيق دوري قرأ بتاء اػبطاب )لتنذر( وأماؿ )القرى ثم
  شعبة قرأ بياء الغيبة يف )َولِيُػْنِذَر( ثم
 ابن كثًن قرأ بتاء اػبطاب )لتنذر( وبصلة اؽباء )أَنْػَزْلَناُه( و )يََدْيِو (  ثم
 ى( ورش بالنقل يف )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( وترقيق الراء )َولِتُػْنِذَر (وتقليل )القر  ثم
 خلف بالسكت يف )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه(  واممالة يف )القرى( ثم

 َوالَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْْلَِخَرِة يُػْؤِمُنوَف ِبوِ 
ورش قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يف )يومنػػوف( معػػا مػػع ترقيػػق الػػراء يف )اآلخػػرة(  ثػػمقػػالوف مث خلػػف بالسػػكت يف )اآلخػػرة( 

 وقصر البدؿ 
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  مزة يف )يومنوف( معا واندرج معو أبو جعفرالسوسي قرأ بإبداؿ اؽب ثم
 ورش مع توسط وطوؿ البدؿ يف )اآلخرة( وترقيق رائهاثم 
 (ُٕٜيَحاِفُظوَف ) مْ َعَلى َصََلتِهِ  مْ َوىُ 

 قالوف بالصلة  ثمورش بتغليظ الالـ يف )َصاَلِِتِْم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
أَنْػػَزَؿ  آِو َكِذبًا َأْو قَاَؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم يُوَح ِإلَْيِو َشْيٌء َوَمػْن قَػاَؿ َسػأُْنِزُؿ ِمثْػَل َمػَوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَّ 

 اللَُّو 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

 دوري على قصر اؼبنفصل وأماؿ )افرتى(  ثمابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )إليو(  ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل وأماؿ )افرتى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  مث

 خالد على طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )افرتى(  ثم
خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وبػػالتحقيق يف السػػاكن اؼبفصػػوؿ والسػػكت يف )شػػيء( وبػػال غنػػة يف )َشػػْيٌء َوَمػػْن(  ثػػم

 وأماؿ )افرتى( 
 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َأْظَلُم فبَِّن( وأماؿ )افرتى(   ثمْيٌء َوَمْن( خالد بالسكت يف )شيء( والغنة يف )شَ  ثم
 ورش بالنقل يف )من أظلم(و)كذباً أو( غلظ الالـ )أظلم( وقلل )افرتى( على قصر البدؿ وتوسط )شيء(  ثم

 مث ورش على توسط البدؿ وتوسط )شيء( 
 شيء( مث ورش يف الطوؿ يف البدؿ وعليو توسط )شيء( مث طوؿ )

 خلف بالسكت )من أظلم(و)كذباً أو( وأماؿ )افرتى( والسكت يف )شيء( وبال غنة ثم
 أَنْػُفَسُكمُ  آَأْخرُِجو  مْ أَْيِديهِ  آِئَكُة بَاِسُطو ِإِذ الظَّاِلُموَف ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَل  ~َوَلْو تَػَرى

يعقػوب قػرأ  ثػماندرج معو ابػن كثػًن وأبػو جعفػر قالوف بالصلة و  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 (مْ بضم اؽباء يف )أَْيِديهُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة  ثم
 َأْخرُِجوا( مْ ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل قلل )ترى( وطوؿ الصلة يف )أَْيِديهِ  ثم
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ؼبنفصػػل وانػػدرج معػػو الكسػػائي دوري أمػػاؿ )تػػرى( علػػى توسػػط ا ثػػمدوري أمػػاؿ )تػػرى( علػػى قصػػر اؼبنفصػػل  ثػػم
 وخلف العاشر 

 َأْخرُِجوا(  مْ ضبزة على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل وبالتحقيق يف )أَْيِديهِ  ثم
 َأْخرُِجوا( مْ خلف على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل بالسكت يف )أَْيِديهِ  ثم

َر اْلَحقّْ وَُكْنتُ تَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو غَ  مْ اْليَػْوـَ ُتْجَزْوَف َعَذاَب اْلُهوِف ِبَما ُكْنتُ   (َٖٜعْن َآيَاتِِو َتْسَتْكِبُروَف ) مْ يػْ
 خلف بالسكت يف )َعْن َآيَاتِِو(  ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع

 قالوف بالصلة  ثم( البدؿ يف )آياتو( وترقيق الراء يف )غًن( و)َتْسَتْكِبُوَف ( ٖمث ورش بالنقل يف )َعْن َآيَاتِِو( مع )
 َء ظُُهورُِكمْ آَورَ  مْ َما َخوَّْلَناكُ  ُتمْ َأوََّؿ َمرٍَّة َوتَػرَكْ  مْ فُػَراَدى َكَما َخَلْقَناكُ  َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا

ْئُتُمونَا : البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ]َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا : الباقوف[  ]َوَلَق(ّْ
 قالوف بتوسط الصلة  ثم قالوف بالصلة ثمُتُمونَا( قالوف بسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل وامظهار يف )َوَلَقْد ِجئْ 

 ورش بالتقليل يف )فرادى(  ثمأَوََّؿ( وطوؿ اؼبتصل  مْ ورش على فتح )فرادى( وطوؿ صلة اؼبيم يف )َخَلْقَناكُ  ثم
 دوري على توسط اؼبتصل أدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا( واندرج معو ىشاـ  ثم
  صل بالتحقيق وأدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا( وأماؿ )فُػرَاَدى( وبال غنةخلف على طوؿ اؼبت ثم
 خالد على طوؿ اؼبتصل وأدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا( وأماؿ )فُػرَاَدى( بغنة  ثم
 الكسائي مع توسط اؼبتصل أماؿ )فرادى( واندرج معو خلف العاشر   ثم
 أَوََّؿ( وأدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا( وأماؿ )فُػرَاَدى( وبال غنة  مْ ْقَناكُ خلف بالسكت يف )َخلَ  ثم
 السوسي على توسط اؼبتصل وأدغم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )جيتمونا(  ثم
 نَا( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )جيتمونا(أبو جعفر على توسط اؼبتصل أظهر الداؿ عند اعبيم )َوَلَقْد ِجْئُتُمو  ثم

 ءُ آُشرَكَ  مْ ِفيكُ  مْ أَنػَّهُ  مْ ءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمتُ آُشَفعَ  مْ َوَما نَػَرى َمَعكُ 
( ٘( القيػاس و)٘( وجػو )ٕٔىشػاـ وقػف علػى )شػركاء( ب ) ثػمقالوف بسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصػل 

 الرسم 
دوري على توسػط اؼبتصػل أمػاؿ )نػرى( وانػدرج معػو  ثم)نرى(  ورش على طوؿ اؼبتصل  قلل ثمقالوف بالصلة  ثم

 الكسائي وخلف العاشر 
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 ( مْ أَنػَّهُ  مْ ء( بالتحقيق يف )َزَعْمتُ آ( وجو على )شركٕٔضبزة على طوؿ اؼبتصل أماؿ )نرى( ووقف ب) ثم
 ْم(أَنػَّهُ  مْ خلف على طوؿ اؼبتصل بالسكت يف )َزَعْمتُ  ثم

َنكُ   (ٜٗتَػْزُعُموَف ) مْ َما ُكْنتُ  مْ َضلَّ َعْنكُ وَ  مْ َلَقْد تَػَقطََّع بَػيػْ
َنُكْم( ارفع  ٘٘ٙالدليل من الشاطبية رقم   نفرفا ص يف: و)بَػيػْ

 ] بيَنكم : نافع وحفص والكسائي وأبو جعفر[ ] بيُنكم : الباقوف[
ػَنُكْم( وانػدرج معػو حفػص والكسػائي وورش  ج معػو قػالوف بالصػلة وانػدر  ثػمقالوف بسكوف ميم اعبمع وبنصب )بَػيػْ

 أبو جعفر 
ُنُكْم( وبالصلة  ثم  ابن كثًن بالرفع )بَػيػْ
ػػُنُكْم( وسػكوف مػػيم اعبمػػع وانػدرج معػػو السوسػػي و ابػن عػػامر وشػػعبة وضبػزة ويعقػػوب وخلػػف  ثػم دوري بػػالرفع )بَػيػْ

 العاشر
 ِإفَّ اللََّو فَاِلُق اْلَحبّْ َوالنػََّوى

 معو الكسائي وخلف العاشر ضبزة أماؿ )النوى( واندرج  ثمورش قلل )النوى(  ثمقالوف 
 ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّْت َوُمْخِرُج اْلَميِّْت ِمَن اْلَحيّْ 

 نفرافا ص: ويف بلد ميت مع اؼبيت خففوا  ٓ٘٘القاعدة يف )اؼبيت( يف آؿ عمراف رقم  -
َيّْت : الباقوف[

ْيت : معا : ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وشعبة [ ] اؼب
َ
 ] اؼب
َيّْػت( معػا وانػدرج معػو ورش وحفػص وضبػزة والكسػائي وأبػو جعفػر وخلػف العاشػر  قالوف

بتشديد الياء وكسػرىا )اؼب
 ويعقوب 

 ابن كثًن بسكوف الياء يف )اْلَمْيِت( معا واندرج معو أبو عمرو وشعبة وابن عامر  ثم
 َذِلُكُم اللَّوُ 

 قالوف
 (ٜ٘فَأَنَّى تُػْؤَفُكوَف )

( وأبػدؿ اؽبػزة واوا )يوفكػوف( وانػدرج  ثموابن عامر وعاصم ويعقوب قالوف واندرج معو ابن كثًن  ورش بفتح )فَػَأىنَّ
 معو السوسي و أبو جعفر 
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( وأبدؿ اؽبمزة من )ُتوَفُكوَف(  ثم ( وقرأ ّبمزة يف )تؤفكوف( ثمورش بتقليل )َفَأىنَّ  دوري قلل )َفَأىنَّ
( ووقػػف بإبػػداؿ اؽبمػػزة مػػن )ُتوَفُكػػ ثػػم ( وقػػرأ ّبمػػزة يف )تؤفكػػوف(  ثػػم وَف(ضبػػزة أمػػاؿ )فَػػَأىنَّ الكسػػائي أمػػاؿ )فَػػَأىنَّ

 واندرج معو خلف العاشر
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا  فَاِلُق اِْلِ

 ال شب: جا    عل اقصر وفتح الكسر وارفع   ٙ٘ٙ-٘٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 بنصب )الليل(  عنهمو                                  

 ] جَعَل الليَل : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] وجاِعُل الليِل : الباقوف[
قالوف قرأ باملف بعد اعبيم وكسر العٌن وخفض الليل )َوَجاِعُل اللَّْيِل( واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر 

 وأبو جعفر ويعقوب 
 َل اللَّْيَل(  واندرج معو حفص وخالد على التحقيق يف )امصباح( والكسائي وخلف العاشر شعبة قرأ )َوَجعَ  ثم
 خلف بالسكت يف )امصباح( وبال غنة يف )َسَكًنا َوالشَّْمَس(  ثمورش بالنقل يف )امصباح(  ثم
 خالد بالسكت يف )امصباح( وغنة يف )َسَكًنا َوالشَّْمَس(  ثم

 (ِٜٙز اْلَعِليِم )َذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِي
 ورش برتقيق الراء يف )تَػْقِديُر( ثم قالوف

 َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوـَ لِتَػْهَتُدوا ِبَها ِفي ظُُلَماِت اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر 
السوسػي سػكن اؽبػاء يف )وْىػو(وأدغم الػالـ بػالالـ  ثػمقالوف سكن اؽبػاء يف )وْىػو( وانػدرج معػو دوري والكسػائي 

 َعَل َلُكُم( )جَ 
 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثم

 (َٜٚقْد َفصَّْلَنا اْْلَيَاِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف )
 ( أوجو البدؿ ٖورش بالنقل يف )اآليات( مع ) ثمقالوف 

 خلف بال غنة يف )ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف( والسكت يف )اآليات(   ثم
 ُموَف(خالد بالسكت يف )اآليات( وبغنة يف )ِلَقْوـٍ يَػْعلَ  ثم

 ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَػَقرّّ َوُمْستَػْودَعٌ  مْ أَْنَشَأكُ  ~َوُىَو الَِّذي
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 حقا : واكسر دبستقر    ر القاؼ  ٙ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 ] فمستِقر : ابن كثًن وأبو عمرو وروح[ ] فمستَقر : الباقوف[
  )وْىو( وفتح القاؼ يف )مستَقر( قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع وبسكن اؽباء يف

 أبو عمرو على قصر اؼبنفصل قرأ بكسر القاؼ )َفُمْسَتِقرّّ( و سكن اؽباء يف )وْىو(  ثم
 قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وبسكن اؽباء يف )وْىو( واندرج معو أبو جعفر  ثم
 ر( واندرج معو الكسائي قالوف على توسط اؼبنفصل وسكن اؽباء يف )وْىو( وفتح القاؼ يف )مستقَ  ثم
قالوف بالصلة على توسػط اؼبنفصػل وفػتح القػاؼ  ثمدوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر القاؼ )َفُمْسَتِقرّّ(  ثم

 )مستَقر( 
خلف على طوؿ اؼبنفصل بضم اؽباء  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل بضم اؽباء )وُىو( وفتح القاؼ يف )مستَقر(  ثم

ابن كثًن بضػم اؽبػاء )وُىػو( وقػرأ بكسػر القػاؼ )َفُمْسػَتِقرّّ( وبالصػلة  ثمؼ يف )مستَقر( )وُىو( وبال غنة وفتح القا
روح بضم اؽباء )وُىو( وقرأ بكسػر  ثممث رويس على قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وفتح القاؼ يف )مستَقر( 

 القاؼ )َفُمْسَتِقرّّ( وبدوف الصلة 
)وُىو( قرأ بفتح القاؼ يف )َفُمْستَػَقرّّ( واندرج معو عاصم وخلف  ابن عامر على توسط اؼبنفصل وضم اؽباء يف ثم

 العاشر
 (َٜٛقْد َفصَّْلَنا اْْلَيَاِت ِلَقْوـٍ يَػْفَقُهوَف )

 ( البدؿ ٖورش بالنقل يف )اآليات( مع ) ثمقالوف 
غنػػة يف )ِلَقػػْوـٍ خػػالد بالسػػكت يف )اآليػػات( و  ثػػمخلػػف بػػال غنػػة يف )ِلَقػػْوـٍ يَػْفَقُهػػوَف( والسػػكت يف)اآليػػات(  ثػػم

 يَػْفَقُهوَف(
ًء فََأْخَرْجَنا ِبِو نَػَباَت ُكلّْ َشْيٍء فََأْخَرْجنَػا ِمْنػُو َخِضػًرا ُنْخػِرُج ِمْنػُو َحبِّػا ُمتَػَراِكبًػا آِء مَ آأَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ  ~َوُىَو الَِّذي

َواٌف َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَ  َر ُمَتَشاِبٍو َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنػْ  اٍب َوالزَّيْػُتوَف َوالرُّمَّاَف ُمْشَتِبًها َوَغيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكن اؽباء يف )وْىو( واندرج معو أبو جعفر 

 قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري والكسائي  ثم
َر(وتوسػػػط ورش علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل وطػػػوؿ اؼبتصػػػل وبضػػػم اؽبػػػاء يف )وُىػػػو( وتر  ثػػػم قيػػػق الػػػراء يف )َخِضػػػرًا( و)َوَغيػْ

 )شيء( 
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ػَر( وعلػى طػوؿ  ثم ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصػل وبضػم اؽبػاء يف )وُىػو( وترقيػق الػراء يف )َخِضػرًا( و)َوَغيػْ
 )شيء(

خلػػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل وطػػػوؿ اؼبتصػػػل وبضػػػم اؽبػػػاء يف )وُىػػػو( بػػػالتحقيق يف )ِمػػػْن أَْعنَػػػاٍب( والسػػػكت يف  ثػػػم
َر(  )شيء(  وبال غنة يف )َدانَِيٌة َو( و)أَْعَناٍب و(و)ُمْشَتِبًها َوَغيػْ

خلف على طوؿ اؼبنفصل وطػوؿ اؼبتصػل وبضػم اؽبػاء يف )وُىػو( بالسػكت يف )ِمػْن أَْعنَػاٍب( علػى السػكت يف  ثم
َر(    )شيء( وبال غنة يف )َدانَِيٌة َو( و)أَْعَناٍب و(و)ُمْشَتِبًها َوَغيػْ

فصػػل وطػػػوؿ اؼبتصػػػل وبضػػم اؽبػػػاء يف )وُىػػػو( بالسػػكت يف )شػػػيء( وبغنػػػة يف )َدانِيَػػػٌة َو( خػػػالد علػػػى طػػػوؿ اؼبن ثػػم
ػَر(   خػالد علػى طػوؿ اؼبنفصػل وطػوؿ اؼبتصػل وبضػم اؽبػاء يف )وُىػو( بػالتحقيق يف  ثػمو)أَْعَناٍب و(و)ُمْشػَتِبًها َوَغيػْ

 )شيء( والغنة 
 ُىو( وبصلة اؽباء يف )منو( ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبضم اؽباء يف )و  ثم
 يعقوب على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبضم اؽباء يف )وُىو( وبدوف صلة اؽباء )منو( ثم

 مث ابن عامر على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبضم اؽباء يف )وُىو( واندرج معو عاصم وخلف العاشر
 أَْثَمَر َويَػْنِعوِ  آِإذَ  ~ِإَلى ثََمرِهِ  آاْنظُُرو 
 ره : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] شَبَـر : الباقوف[] شبُُ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وفتح الثاء واؼبيم يف )شَبَرة( واندرج معو ابن كثًن وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
 قالوف على توسط اؼبنفصل وفتح الثاء واؼبيم يف )شَبَرة( واندرج معو دوري وابن عامر وعاصم  ثم
 ى توسط اؼبنفصل قرأ بضم الثاء واؼبيم يف )شُبُرِِه( واندرج معو خلف العاشر الكسائي عل ثم
 خلف على طوؿ اؼبنفصل بضم الثاء واؼبيم )شُبُرِِه(  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل قرأ بفتح الثاء واؼبيم )شَبَره(  ثم

 (َْٜٜلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف ) مْ ِإفَّ ِفي َذِلكُ 
ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )يُوِمُنوَف( على قصر البدؿ )آليات( واندرج معو السوسي  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 وخالد بوجو التحقيق 

 ورش مع توسط مث طوؿ البدؿ يف )آَلَيَاٍت(  ثمخلف بال غنة يف )ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف(  ثم
 مزة يف )يُوِمُنوَف(أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبداؿ اؽب ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم
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 َء اْلِجنَّ َوَخَلَقُهْم آَوَجَعُلوا ِللَِّو ُشرَكَ 
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 َوَخَرُقوا َلُو بَِنيَن َوبَػَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم 
 قبال ا: )خرقوا( ثقلو  ٙ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 ُقوا : الباقوف[]َوَخرَُّقوا : نافع وأبو جعفر[ ]َوَخرَ 
 ابن كثًن بتخفيف الراء )َوَخَرُقوا( واندرج الباقوف ثمقالوف بتشديد الراء )َوَخرَُّقوا( واندرج معو ورش وأبو جعفر 

 (ُٓٓٔسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعمَّا َيِصُفوَف )
 خلف أماؿ )تعاىل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثمورش قلل )تعاىل(  ثمقالوف 

 ُع السََّماَواِت َواْْلَْرضِ َبِدي
 خلف بالسكت يف )َواْمَْرِض( ثم ورش بالنقل يف )َواْمَْرِض( ثمقالوف 

 أَنَّى َيُكوُف َلُو َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُو َصاِحَبةٌ 
   واندرج معو ابن كثًن والسوسي وأبو جعفر ويعقوب  قالوف

 خلف أماؿ )أىن( وبال غنة )َوَلٌد وملَْ(  ثمورش بالتقليل )أىن( واندرج معو دوري أ  عمرو  ثم
 خالد أماؿ )أىن( واندرج معو خلف العاشر وبغنة يف )َوَلٌد وملَْ(  ثم
 الكسائي أماؿ )أىن( وأماؿ وقفا )َصاِحَبٌة( ثم

 َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء 
مػع الػرـو  ىشػاـ وقػف )شػْي( و)شػّي( ثػمورش علػى طػوؿ )شػيء(  ثػمورش على توسط اللٌن )شيء(  ثمقالوف 

 السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )َوَخَلَق ُكلَّ( ثمفيهما للكسرة واندرج معو ضبزة 
 (َٔٓٔوُىَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )

ورش بضػم اؽبػاء )وُىػو( علػى توسػط  ثػمقالوف بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمرو والكسػائي وأبػو جعفػر 
  وطوؿ )شيء(

 ( واندرج معو الباقوفابن كثًن بضم اؽباء )وُىو ثم
 ضبزة بالسكت بضم اؽباء )وُىو( ثم
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 َذِلُكُم اللَُّو رَبُُّكمْ 
 قالوف  

 ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو  َْل 
 قالوف على قصر اؼبنفصل واندرج أىل القصر 

 قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج أىل التوسط  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةثم 

 فَاْعُبُدوُه  َخاِلُق ُكلّْ َشْيءٍ 
 ورش بتوسط وطوؿ اللٌن )شيء(  ثمقالوف 

 خلف بالسكت يف )شيء(   ثم
 السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )َخاِلُق ُكلّْ( ثم

 (َٕٓٔوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيٌل )
 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 

 طوؿ )شيء( ثمسط ورش بضم اؽباء )وُىو( على تو  ثم
 ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو( واندرج معو ابن عامر وعاصم وخالد بالتحقيق  ثم
 خالد بالسكت يف )شيء( وبغنة يف )َشْيٍء وَِكيٌل( ثمخلف بالسكت يف )شيء( وبال غنة يف )َشْيٍء وَِكيٌل(  ثم

 ََل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ اْْلَْبَصارَ 
 ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو(  ثمف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف بسكو 

 ورش بضم اؽباء )وُىو( والنقل  ثمخالد بالتحقيق على )امبصار( اموىل والنقل على )امبصار( الثانية  ثم
 خلف بالسكت على )امبصار( اموىل والنقل والسكت على )امبصار( الثانية ثم
 (ُٖٓٔىَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر )وَ 

ورش بضػم اؽبػاء )وُىػو( وانػدرج معػو  ثػمقالوف بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو عمػرو والكسػائي وأبػو جعفػر 
 الباقوف
 ئُِر ِمْن رَبُّْكمْ آَبصَ  مْ ءَكُ آَقْد جَ 
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 عو عاصم والكسائي وابن كثًن قالوف بسكوف ميم اعبمع وبامظهار يف )َقْد َجاءَُكْم( على توسط اؼبتصل واندرج م
 قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر  ثم
 ابن ذكواف أماؿ )َجاءَُكْم(  ثمئُِر( آورش على طوؿ اؼبتصل وترقيق الراء يف )َبصَ  ثم
 أبو عمرو على توسط اؼبتصل أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( واندرج معو ىشاـ والكسائي  ثم
 ءكم( آأدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( وأماؿ )ج خلف على طوؿ اؼبتصل ثم
 ءكم( على توسط اؼبتصل آخلف العاشر أدغم الداؿ باعبيم )َقْد َجاءَُكْم( وأماؿ )ج ثم

 َفَمْن أَْبَصَر َفِلنَػْفِسِو 
 خلف بالسكت  يف )َفَمْن أَْبَصَر( ثمورش بالنقل يف )َفَمْن أَْبَصَر(  ثمقالوف 

َهاَوَمْن َعِمَي فَػعَ   َليػْ
 قالوف

 (ِٗٓٔبَحِفيٍظ ) مْ أَنَا َعَلْيكُ  آَومَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوب 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل ثم
 ف العاشر قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط ابن عامر وعاصم والكسائي وخل ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثم

َنُو ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف )  (٘ٓٔوََكَذِلَك ُنَصرُّْؼ اْْلَيَاِت َولِيَػُقوُلوا َدَرْسَت َولُِنبَػيػّْ
 الحمده ولقد  حق: و)دارست(  ٛ٘ٙ-ٚ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 افيا كوحرؾ وسكن  
 ]دارست : ابن كثًن وأبو عمرو[ ]دَرَسْت كابن عامر ويعقوب[ ]دَرْسَت : الباقوف[

  قالوف قرأ )َدَرْسَت( واندرج معو عاصم وخالد والكسائي وخلف العاشر
 ابن كثًن قرأ بالف بعد الداؿ )َداَرْسَت( واندرج معو أبو عمرو  ثم
 واندرج معو يعقوبابن عامر قرأ بفتح السٌن وسكوف التاء )َدَرَسْت(  ثم
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 ( البدؿ ٖورش قرأ )َدَرْسَت( وبالنقل يف )اآليات( مع ) ثم
خػػالد بالسػػكت يف )اآليػػات(    ثػػمخلػػف قػػرأ )َدَرْسػػَت( وبالسػػكت يف )اآليػػات( وبػػال غنػػة يف )ِلَقػػْوـٍ يَػْعَلُمػػوَف(  ثػػم

 وبغنة يف )ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف(
 ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبّْكَ آ اتَِّبْع مَ 

ورش علػى طػوؿ اؼبنفصػل علػى قصػر البػدؿ )أوحػي(  ثػمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثملوف على قصر اؼبنفصل قا
 واندرج معو ضبزة 

 مث ورش على توسط مث طوؿ البدؿ )أوحي(
 ِإَلَو ِإَلَّ ُىوَ  َْل 

 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 (ْٙٓٔعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن )َوأَ 

 قالوف
 َأْشرَُكوا  آَء اللَُّو مَ آَوَلْو شَ 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل واندرج معو ابن كثًن والبصري وأبو جعفر ويعقوب 
 قالوف على توسط اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ىشاـ وعاصم والكسائي وخلف العاشر  ثم
 صل واؼبتصل  ورش على طوؿ اؼبنف ثم
ضبػزة أمػاؿ )شػاء( علػى  ثػمابن ذكواف أمػاؿ )شػاء( علػى توسػط اؼبنفصػل واؼبتصػل وانػدرج معػو خلػف العاشػر  ثم

 طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل 
 َحِفيظًاْم َوَما َجَعْلَناَؾ َعَلْيهِ 

 ضبزة قرأ )عليُهم( بضم اؽباء واندرج معو يعقوب ثمقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 (ِٚٓٔبوَِكيٍل ) مْ أَْنَت َعَلْيهِ  آَومَ 

 ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثميعقوب قرأ )عليُهم( بضم اؽباء   ثمقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 قالوف بالصلة 

 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل قرأ )عليُهم( بضم اؽباء  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
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 ِمْن ُدوِف اللَِّو فَػَيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم  َوََل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوفَ 
 ]ُعُدوا : يعقوب[ ]َعْدواً : الباقوف[

 يعقوب بضم العٌن والداؿ )ُعُدوا( ثمقالوف قرأ بفتح العٌن وسكوف الداؿ )َعْدواً( واندرج اعبميع إال يعقوب 
 (ِٛٓٔبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ فَػيُػَنبّْئُػهُ  مْ َمْرِجُعهُ  مْ ِإَلى رَبّْهِ ثُمَّ  مْ َكَذِلَك زَيػَّنَّا ِلُكلّْ ُأمٍَّة َعَمَلهُ 
 قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 َآيٌَة لَيُػْؤِمُننَّ ِبَها مْ لَِئْن َجاَءتْػهُ  مْ َوَأْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أَْيَمانِهِ 
 ِمُننَّ(و اوا )لَيُ السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة و  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ِمُننَّ(و ( البدؿ يف )َآيٌَة( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )لَيُ َٖآيٌَة( وطوؿ الصلة )مع  مْ ورش علىطوؿ اؼبتصل )َجاَءتْػهُ  ثم
 ابن ذكواف أماؿ )َجاَءتْػُهْم( واندرج معو خلف العاشر   ثم
 َآيٌَة(   مْ تْػهُ خلف بالسكت يف )َجاءَ  ثمَآيٌَة(  مْ ضبزة بالتحقيق يف )َجاَءتْػهُ  ثم
 قالوف بالصلة على توسط الصلة ثم قالوف بالصلة على قصر الصلة ثم

 ُقْل ِإنََّما اْْلَيَاُت ِعْنَد اللَّوِ 
َػػا( مػػع ) ثػػمضبػػزة بالسػػكت يف )اآليػػات(  ثػػمقػػالوف  خلػػف بالسػػكت يف )اآليػػات(  ثػػم( ٖورش بالنقػػل يف )قُػػْل ِإمبَّ

َا(  على السكت يف )ُقْل ِإمبَّ
 (َٜٓٔءْت اَل يُػْؤِمُنوَف )آِإَذا جَ  آأَنػَّهَ  مْ ِعرُكُ َوَما ُيشْ 

 الح:  .........                     )وعدنا ( صبيعا دوف ما ألف ٘٘ٗ-ٖ٘ٗالشاطبية يف البقرة رقم 
 و)يأُمُرىم( أيضا و)تأُمُرىم( تال     لووإسكاف )بارِْئُكم( و)يأمرُُكم( 

 ـبتلسا جال  الدوريجليل عن   و)ينُصرُكم( أيضا و)يشِعرُُكم( وكم     
 ب طال واػبلف حالطيبة : )بارئكم( سكن أو اختلس 
 وبو باػبلف َدّر وأوبالصى ضب: واكسر )أَنػََّها( ٛ٘ٙالدليل من الشاطبية يف امنعاـ رقم 

 فء يف الشريعة وصالك صحبةشا   و فما ك: وخاطب فيها )يؤمنوف(   ٜ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 : ابن كثًن وأبو عمرو ويعقوب وخلف العاشر وشعبة خبلف عنو [ ]أ ا : الباقوف[] إ ا إذا 
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]ال تؤمنػػػوف: ابػػػن عػػػامر وضبػػػزة[]ال يؤمنػػػوف: البػػػاقوف[ ]مػػػا يشػػػِعرْكم :أبػػػو عمػػػرو وللػػػدوري وجػػػو االختالس[]ومػػػا 
 يشِعرُكم: الباقوف[

 أ بياء الغيبة )اليؤمنوف(قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل بسكوف ميم اعبمع وقرأ )أ ا( وقر 
 قالوف على توسط اؼبنفصل وعلى توسط اؼبتصل واندرج معو الكسائي وعاصم خبالؼ يف رواية شعبة  ثم
 ىشاـ على توسط اؼبنفصل وعلى توسط اؼبتصل قرأ بتاء اػبطاب )تُػْؤِمُنوَف(  ثم
 ( و قرأ بتاء اػبطاب )تُػْؤِمُنوَف(ءت( وقرأ )أ اآابن ذكواف على توسط اؼبنفصل وعلى توسط اؼبتصل أماؿ )ج ثم
ءت( و قػػػرأ بتػػػاء اػبطػػػاب آوإمالػػػة )جػػػ آ(أَنػََّهػػػ مْ خلػػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل و اؼبتصػػػل بػػػالتحقيق يف )ُيْشػػػِعرُكُ  ثػػػم
 ِمُنوَف(وأبدؿ اؽبمزة وقفا  و )تُ 

يؤمنػػوف( وىػػو شػػعبة علػػى توسػػط اؼبنفصػػل وعلػػى توسػػط اؼبتصػػل وقػػرأ بكسػػر اؽبمػػزة )ِإنػََّهػػا( وقػػرأ بيػػاء الغيبػػة )الثػػم 
 الوجو الثاين لو

 قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وقرأ )أ ا( وقرأ بياء الغيبة )اليؤمنوف( ثم
 ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وقرأ بكسر اؽبمزة )ِإنػََّها( وقرأ بياء الغيبة )اليؤمنوف( ثم
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم
 ِمُنوَف( وأبدؿ اؽبمزة واواو ق الراء وطوؿ الصلة )يشعرُكم أ ا( وقرأ بياء الغيبة )يُ ورش وترقي ثم
 دوري على قصر اؼبنفصل وسكوف الراء يف )ُيْشِعرُْكْم ِإنػََّها( وقرأ بكسر اؽبمزة )ِإنػََّها( وقرأ بياء الغيبة )اليؤمنوف( ثم
 زة واوا يف )ال يومنوف( السوسي وسكوف الراء يف )ُيْشِعرُْكْم( وقرأ وأبدؿ اؽبم ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل وسكوف الراء يف )ُيْشِعرُْكْم( وقرأ بكسر اؽبمزة )ِإنػََّها( وقرأ بياء الغيبة )اليؤمنوف(   ثم
دوري بػػاالختالس يف ضػػمة الػػراء يف )يشػػعركم( علػػى قصػػر اؼبنفصػػل وقػػرأ بكسػػر اؽبمػػزة )ِإنػََّهػػا( وقػػرأ بيػػاء الغيبػػة  ثػػم

 )اليؤمنوف(  
دوري على توسط اؼبنفصل واؼبتصل واالختالس يف ضمة الراء يف )يشعركم( وقرأ بكسر اؽبمزة )ِإنػََّها( وقرأ بياء  ثم

 الغيبة )اليؤمنوف( 
ءت( و قػػػرأ بتػػػاء اػبطػػػاب آواممالػػػة يف )جػػػ آ(أَنػََّهػػػ مْ خلػػػف علػػػى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل واؼبتصػػػل وبالسػػػكت )ُيْشػػػِعرُكُ  ثػػػم
 ِمُنوَف( وأبدؿ اؽبمزة وقفا و )تُ 
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ثم خلف العاشر على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وقرأ بضم الراء يف )ُيْشػِعرُُكْم ِإنػََّهػا( وكسػر نبػزة )ِإنػََّهػا( واممالػة يف ث
 ءت( على توسط اؼبتصل   آ)ج

 َأوََّؿ َمرٍَّة  ~َكَما َلْم يُػْؤِمُنوا ِبوِ   مْ َوأَْبَصاَرىُ  مْ َونُػَقلُّْب َأْفِئَدتَػهُ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمر اؼبنفصل قالوف بسكوف ميم اعبمع على قص

 خلف على طوؿ اؼبنفصل  ثمالكسائي على توسط اؼبنفصل وأماؿ )مرة ( وقفا  ثم
 ِمُنوا(و السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )يُ  ثم ِمُنوا(و ورش على طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )يُ  ثم
 ِمُنوا(و عفر بالصلة على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )يُ أبو ج ثمقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 قالوف على توسط اؼبنفصل ثم

 (ٓٔٔيَػْعَمُهوَف ) مْ ِفي طُْغَيانِهِ  مْ َوَنَذرُىُ 
 قالوف بالصلة  ثمدوري الكسائي أماؿ )طُْغَياِ ِْم(  ثمقالوف 

ُكػلَّ َشػْيٍء قُػػُبًَل َمػا َكػانُوا لِيُػْؤِمنُػوا ِإَلَّ َأْف َيَشػاَء   مْ ُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعلَػْيهِ ِئَكَة وََكلََّمهُ ِإلَْيِهُم اْلَمَل  آَوَلْو أَنػََّنا نَػزَّْلنَ 
 (َٔٔٔيْجَهُلوَف ) مْ اللَُّو َوَلِكنَّ َأْكثَػَرىُ 

 يف الكهف وصال     وللكويفهًنا ظى   ضب: وكسر وفتح ضم يف )ِقَباًل(  ٓٙٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 عامر وأبو جعفر : ِقَبال[ ]والباقوف : قُػُبال[ ]نافع وابن

 قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قرأ بكسر القاؼ وفتح الباء )ِقَباًل( 
أبػػػو جعفػػػر علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل وبصػػػلة مػػػيم اعبمػػػع قػػػرأ بكسػػػر القػػػاؼ وفػػػتح البػػػاء )قِػػػَباًل( وأبػػػدؿ اؽبمػػػزة واوا  ثػػػم
 ِمُنوا(و )لِيُ 
 كثًن على قصر اؼبنفصل قرأ بضم القاؼ والباء )قُػُباًل(  ابن ثم
دوري البصري على قصر اؼبنفصػل قػرأ بضػم القػاؼ والبػاء )قُػػُباًل( وكسػر اؽبػاء واؼبػيم )ِإلَػْيِهِم اْلَماَلِئَكػَة( وتقليػل  ثم

  )اؼبوتى(
اًل(( وكسػر اؽبػػاء واؼبػيم )ِإلَػػْيِهِم ِمنُػػوا( قػرأ بضػػم القػاؼ والبػاء )قُػػػبُ و السوسػي علػػى قصػر اؼبنفصػػل أبػدؿ اؽبمػزة )لِيُ  ثػم

 اْلَماَلِئَكَة( وتقليل )اؼبوتى(
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ُم اْلَماَلِئَكػػَة( و بضػػم اؽبػػاء مث يعقػػوب علػػى قصػػر اؼبنفصػػل قػػرأ بضػػم القػػاؼ والبػػاء )قُػػػُباًل( وبضػػم اؽبػػاء واؼبػػيم )ِإلَػػيػْهُ 
 ْم( يف اغبالٌنهُ )َعَليػْ 

 ء )ِقَباًل( قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بكسر القاؼ وفتح البا ثم
 شعبة على توسط اؼبنفصل قرأ بضم القاؼ والباء )قُػُباًل( وأندرج معو حفص  ثم
 قالوف بالصلة قرأ بكسر القاؼ وفتح الباء )ِقَباًل(   ثم
   ِم اْلَماَلِئَكَة( وتقليل )اؼبوتى(هِ دوري على توسط اؼبنفصل قرأ بضم القاؼ والباء )قُػُباًل( وكسر اؽباء واؼبيم )ِإلَيْ  ثم
ُم اْلَماَلِئَكػَة( وقػرأ )قُػػُباًل( الكسائي على توسط اؼبنفصل قرأ بضم القاؼ والباء )قُػُباًل( وبضم اؽبػاء واؼبػيم )ِإلَػيػْهُ  ثم

 وأماؿ )اؼبوتى( واندرج معو خلف العاشر 
 ْم( قػرأ بضػػم القػاؼ والبػػاءهُ خلػف علػػى طػوؿ اؼبنفصػل وطػػوؿ اؼبتصػل والسػػكت يف )شػيء( وبضػم اؽبػػاء )َعلَػيػْ  ثػم

 وبال غنة يف )أف يشاء( ُم اْلَماَلِئَكَة(هُ )قُػُباًل( و بضم اؽباء واؼبيم )ِإلَيػْ 
ْم( قرأ بضم القاؼ والبػاء )قُػػُباًل( و هُ خالد بالسكت والغنة على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل بضم اؽباء )َعَليػْ  ثم

 خالد بالتحقيق يف )شيء( ثمُم اْلَماَلِئَكَة( هُ بضم اؽباء واؼبيم )ِإلَيػْ 
 ِمُنوا(وعلى الفتح يف )اؼبوتى( توسط مث طوؿ )شيء( و ورش قرأ )ِقَباًل( وأبدؿ اؽبمزة واوا )لِيُ  ثم
 ورش بالتقليل يف )اؼبوتى(  وعليو التوسط مث الطوؿ يف )شيء(   ثم
 خلف بالسكت يف )ولْو أننا( على السكت يف )شيء(   ثم

ْنِس َواْلِجنّْ يُوِحي بَػْعُضهُ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا َشيَ   ِإَلى بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا  مْ اِطيَن اِْلِ
 قالوف بالصلة على قصرىا  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع قرا باؽبمز يف )نيبء( 

 ورش على طوؿ الصلة وطوؿ اؼبتصل يف )نيبء(  ثمقالوف بالصلة على توسطها  ثم
 أبو عمرو بسكوف ميم اعبمع وحذؼ اؽبمزة )نيب( ثممزة )نيب( ابن كثًن بالصلة وحذؼ اؽب ثم
 ِإىَل(  مْ خلف بالسكت يف )امنس( والتحقيق يف اؼبفصوؿ )بَػْعُضهُ  ثم
 ِإىَل(  على السكت يف )امنس(   مْ خلف بالسكت يف اؼبفصوؿ )بَػْعُضهُ  ثم

 َء رَبَُّك َما فَػَعُلوُه آَوَلْو شَ 
 قالوف على توسط اؼبتصل
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 لى طوؿ اؼبتصل ورش ع ثم
 خلف أماؿ )َشاَء ( على طوؿ اؼبتصل  ثمابن ذكواف أماؿ )َشاَء ( على توسط اؼبتصل  ثم

 (َٕٔٔوَما يَػْفتَػُروَف ) مْ َفَذْرىُ 
 قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (ُٖٔٔمْقَترُِفوَف ) مْ َولِيَػْقَترُِفوا َما ىُ ِإلَْيِو َأْفِئَدُة الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِاْْلَِخَرِة َولِيَػْرَضْوُه  ~َولَِتْصَغى
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 

 ابن كثًن بصلة اؽباء يف )ِإلَْيِو (و )َولِيَػْرَضْوُه(  ثمالسوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنوَف(  ثم
 بالصلةتوسط اؼبنفصل و  علىقالوف  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 فتح )َولَِتْصَغى( وعليو قصر وطوؿ البدؿ )بِاآْلَِخَرِة( وترقيق الراء يف )وليقرتفوا(  ٕؤ( أوجو ٗورش ب) ثم
 بتقليل اليائي)َولَِتْصَغى( وتوسط مث طوؿ البدؿ  ٗوٖورش و ثم
 ضبزة أماؿ )َولَِتْصَغى( وبالسكت يف )اآلخرة(   ثم
 الكسائي أماؿ )َولَِتْصَغى( واندرج معو خلف العاشر  ثمآلخرة( خالد بالتحقيق يف )ا ـ

َر اللَِّو أَبْػَتِغي َحَكًما َوُىَو الَِّذي  أَنْػَزَؿ ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًََّل  ~َأفَػَغيػْ
 قالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو( واندرج الدوري معو 

 معو الدوري والكسائي قالوف على توسط اؼبنفصل واندرج  ثم
 ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبضم اؽباء يف )َوُىَو(  ثمابن كثًن على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء يف )َوُىَو(  ثم
خلف على طوؿ اؼبنفصل وبضم اؽباء يف )َوُىَو( وبال غنة  ثم خالد على طوؿ اؼبنفصل وبضم اؽباء يف )َوُىَو( ثم

 يف )َحَكًما َوُىَو( 
 لى طوؿ اؼبنفصل وبضم اؽباء يف )َوُىَو(  برتقيق الراء )أفغًن( وتغليظ الالـ )مفصال(ورش ع ثم

َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعَلُموَف أَنَُّو ُمنَػزٌَّؿ ِمْن رَبَّْك بِاْلَحقّْ   َوالَِّذيَن َآتَػيػْ
َزٌؿ(  حفص: وشدد  ٕٕٙالدليل من الشاطبية رقم   وابن عامر)ُمنػْ
َزٌؿ( واندرج ابن كثًن وأبو عمرو وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر قالوف قرأ بالتخفيف يف )مُ   نػْ

 ابن عامر قرأ بالتشديد )ُمنَػزٌَّؿ( واندرج معو حفص  ثم
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َزٌؿ( ثم  ورش على توسط وطوؿ البدؿ وبالتخفيف يف )ُمنػْ
 (َٗٔٔفََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِيَن )

 قالوف 
 َوَعْدًَل  َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَّْك ِصْدقًا
 لال  ظوى      ويف يونس والطوؿ حاميو ث: وقل )كلمات( دوف ما ألف  ٔٙٙالشاطبية يف امنعاـ  رقم 

 ]الكوفيوف ويعقوب : كلمت[ ] كلمات : الباقوف[
 قالوف قرأ باعبمع يف )َكِلَماُت( واندرج ورش وابن كثًن وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر 

 ( واندرج معو حفص وخالد والكسائي وخلف العاشر ويعقوب  شعبة بامفراد )َكِلَمةُ  ثم
 خلف بال غنة يف )ِصْدقًا َوَعْداًل( وقرأ بامفراد )َكِلَمُة ( ثم

َؿ ِلَكِلَماتِوِ   ََل ُمَبدّْ
َؿ ِلَكِلَماتِِو( ثمقالوف   السوسي أدغم الالـ بالالـ يف )ُمَبدّْ

 (َ٘ٔٔوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 كوف اؽباء )َوْىَو(واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف قرأ بس

 ورش بضم اؽباء يف )َوُىَو( واندرصبعو الباقوف  ثم
 َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن ِفي اْْلَْرِض ُيِضلُّوَؾ َعْن َسِبيِل اللَّوِ 

 خلف بالتحقيق يف )اْمَْرِض(  ثمقالوف 
  ضبزة بالسكت يف )اْمَْرِض(  ثم
 رش بالنقل يف )ُتِطْع َأْكثَػَر(و)اْمَْرِض( و  ثم
 خلف بالسكت يف )ُتِطْع َأْكثَػَر( على السكت يف )اْمَْرِض( ثم

 (ِٙٔٔإَلَّ َيْخُرُصوَف ) مْ ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإْف ىُ 
(  مْ قالوف بسكوف ميم اعبمع مث قالوف بالصلة على قصرىا يف )ىُ   كثًن وأبو جعفر  واندرج معو ابنِإالَّ

( مْ قالوف على توسط الصلة يف )ىُ  ثم  ِإالَّ
(  مْ ورش على طوؿ الصلة يف )ىُ  ثم   ِإالَّ
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(  مْ خلف بالتحقيق يف )ىُ  ثم ( مْ خلف بالسكت يف )ىُ  ثمِإالَّ  ِإالَّ
 ِإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِو 

 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )أَْعَلُم َمْن( ثم خلف بال غنة يف )َمْن َيِضلُّ( ثمقالوف 
 (َٚٔٔوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن )

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو( واندرج معو الدوري والكسائي وأبو جعفر 
 السوسي قرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو( وأدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن(  ثم
 )َوُىَو( ورش بضم اؽباء يف  ثم

 (ٛٔٔبَِآيَاتِِو ُمْؤِمِنيَن ) مْ َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو ِإْف ُكْنتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ودوري أ  عمرو 

  لةقالوف بالص ثم السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنٌن( ووقف ضبزة عليها كذلك ثم
  أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنٌن( ثم
 ابن كثًن بصلة اؽباء )عليو( وبصلة ميم اعبمع  ثم
 ( البدؿ )ِبَآيَاتِِو( و قرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنٌن(ٖورش برتقيق الراء  يف )ذُِكَر( مع ) ثم
 اْضطُرِْرمُتْ ِإلَْيوِ  اِإالَّ مَ  مْ َما َحرَّـَ َعَلْيكُ  مْ َوَقْد َفصََّل َلكُ  َأالَّ تَْأُكُلوا فبَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيوِ  مْ َوَما َلكُ  

 العذ إالدليل من الشاطبية يف امنعاـ : و)ُحرّْـَ( فتح الضم والكسر 
 ىن ثذ إ:  )ُفصَّْل(                               

 أرجح  ]وغلظ ورش الـ )فصل ( وصال قوال واحدا ووقفا باػبالؼ والتفخيم
 : ويف طاؿ خلف مع فصاال   وعندما يسكن وقفا واؼبفخم فضال ٖٔٙالشاطبية رقم 

 قالوف بسكوف ميم اعبمع قرأ بفتح الفاء والصاد )َفصََّل( و وفتح اغباء والراء )َحرَّـَ( واندرج معو حفص 
 حقيق والكسائي وخلف العاشر شعبة قرأ )َفصََّل ( وضم اغباء وكسر الراء يف )ُحرّْـَ( واندرج معو ضبزة بالت ثم
دوري الكلمتاف بالبناء للم(هوؿ بضم الفاء وكسر الصاد )ُفصَّْل (وضم اغباء وكسر الػراء )ُحػرّْـَ( وانػدرج معػو  ثم

 الشامي 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاُكُلوا( وأدغم الالـ بالالـ يف )ُفصَّْل َلُكْم(  ثم
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 )ُفصَّْل( وضم اغباء وكسر الراء يف )ُحرّْـَ( وصلة اؽباء يف )َعَلْيِو( ابن كثًن قرأ  ثم قالوف بالصلة ثم
 أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاُكُلوا( وبالصلة وقرأ )َفصََّل( و )َحرَّـَ(  مث قالوف بتوسط الصلة  ثم
 ورش بطوؿ الصلة  وتغليظ الالـ يف )فصل(  ثم
 سر الراء يف )ُحرّْـَ(خلف بالسكت قرأ )َفصََّل ( وضم اغباء وك ثم

 ِبَغْيِر ِعْلمٍ  مْ ئِهِ آَوِإفَّ َكِثيًرا لَُيِضلُّوَف بَِأْىوَ 
 ابتا والث: )َيِضلُّوف( ضم مع         )يضلوا(الذي يف يونس  ٖٙٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 َيِضلوف : الباقوف[ل] لُيِضلوف : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]
 تصل وبسكوف ميم اعبمع بفتح الياء )لََيِضلُّوَف( واندرج معو يعقوب قالوف على توسط اؼب

 أبو جعفرابن كثًن و قالوف بالصلة واندرج معو  ثم
 الكسائي وخلف العاشر معو )لَُيِضلُّوَف( واندرج على توسط اؼبتصل وقرا بضم الياء  عاصم ثم
 ضبزة بالطوؿ يف اؼبتصل وقرأ بضم الياء )لَُيِضلُّوَف(  ثم
 ورش على طوؿ اؼبتصل وبفتح الياء )لََيِضلُّوَف( وترقيق الراء )َكِثًنًا( ثم

 (ِٜٔٔإفَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن )
 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن( ثمقالوف 

ْثِم َوبَاِطَنوُ   َوَذُروا ظَاِىَر اِْلِ
 ورش بالنقل يف )اممث( وترقيق الراء يف )ظاىر( ثمخلف بالسكت يف )اممث(  ثمقالوف 

ْثَم َسُيْجَزْوَف ِبَما َكانُوا يَػْقَترُِفوَف )  (ِٕٓٔإفَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَف اِْلِ
 قالوف مث ورش بالنقل يف )اممث( وبرتقيق الراء يف )يَػْقرَتُِفوَف ( مث خلف بالسكت يف )اممث(

 اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َوِإنَُّو َلِفْسقٌ  َوََل تَْأُكُلوا ِممَّا َلْم يُْذَكرِ 
 ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة )تَاُكُلوا( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  ثمابن كثًن بصلة اؽباء يف )عليو(  ثمقالوف 

 لُِيَجاِدُلوُكمْ  مْ ئِهِ آَأْولِيَ  ~َوِإفَّ الشََّياِطيَن لَُيوُحوَف ِإَلى
 قالوف بالصلة  ثموبسكوف ميم اعبمع  قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل

 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكوف ميم اعبمع  ثم
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 مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل واندرج معو ضبزة
 (َٕٔٔلُمْشرُِكوَف ) مْ ِإنَّكُ  مْ َوِإْف َأَطْعُتُموىُ 

 قالوف على توسط الصلة  ثم رىاقالوف بالصلة على قص ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع
  ْم(ِإنَّكُ  مْ (وعلى طوؿ الصلة يف )َأَطْعُتُموىُ مْ ورش بالنقل يف )َوِإَف اَطْعُتُموىُ  ثم
 ْم(ِإنَّكُ  مْ (و)َأَطْعُتُموىُ مْ خلف بالسكت يف )َوِإْف َأَطْعُتُموىُ  ثم

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا يَْمِشي َها  َأَوَمْن َكاَف َمْيًتا فََأْحيَػيػْ  ِبِو ِفي النَّاِس َكَمْن َمثَػُلُو ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج ِمنػْ
 وميتا لدى امنعاـ واغب(رات خذ  ٔ٘٘الشاطبية رقم 

 ] ميّْتا : نافع وأبو جعفر ويعقوب[ ] َمْيتا : الباقوف[ 
تخفيف )َمْيتًػػا( وبصػػلة اؽبػػاء يف ابػػن كثػػًن بػػال ثػػمقػػالوف قػػرأ بتشػػديد )َميّْتًػػا( وانػػدرج معػػو ورش وأبػػو جعفػػر ويعقػػوب 

َناُه(   )َفَأْحيَػيػْ
 دوري بالتخفيف )َمْيًتا( وأماؿ )الناس(  ثم
 السوسي بالتخفيف )َمْيًتا( واندرج معو ابن عامر والكوفيوف  ثم
 خلف بال غنة يف )نُورًا يَبِْشي( وبالتخفيف )َمْيًتا( ثم

 (ُٕٕٔلوَف )َكَذِلَك زُيَّْن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يَػْعمَ 
  ورش بالتقليل )لِْلَكاِفرِيَن ( ثمقالوف 

 دوري أماؿ )لِْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي ورويس  ثم
 السوسي أدغم النوف بالالـ وأماؿ )زُيَّْن لِْلَكاِفرِيَن(  ثم

 ا وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلّْ قَػْريٍَة َأَكاِبَر ُمْجرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيهَ 
 خلف بالسكت يف )قَػْريٍَة َأَكاِبَر( ثمورش بالنقل يف )قَػْريٍَة َأَكاِبَر( برتقيق الراء يف )َأَكاِبَر(  ثم قالوف

 (َٖٕٔوَما َيْشُعُروَف ) مْ َوَما يَْمُكُروَف ِإَلَّ بِأَنْػُفِسهِ 
 قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ُأوِتَي ُرُسُل اللَّوِ  آْؤِمَن َحتَّى نُػْؤَتى ِمْثَل مَ َآيٌَة قَاُلوا َلْن نػُ  مْ َءتْػهُ آَوِإَذا جَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 
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 الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )نؤتى(  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 السوسي على قصر اؼبنفصل بإبداؿ اؽبمزة )نومن(و)نوتى(  ثم
 وبإبداؿ اؽبمزة )نومن(و)نوتى( فر بالصلة على قصر اؼبنفصلأبو جع ثمقالوف بالصلة بقصر اؼبنفصل  ثم
 قالوف على توسط الصلة مع توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة قصر البدؿ مع فتح اليائي )نوتى(  ثم
 ورش على طوؿ البدؿ مع فتح اليائي مث تقليلو  ثمورش على توسط البدؿ مع التقليل  ثم
 ى توسط اؼبنفصل أماؿ )جاءِتم( واندرج معو خلف العاشر ابن ذكواف عل ثم

 َآيٌَة( مْ َءتْػهُ آَآيٌَة( مث خلف  بالسكت يف )جَ  مْ َءتْػهُ آضبزة أماؿ )جاءِتم( و)نؤتى( بالتحقيق يف )جَ ثم 
 اللَُّو َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتوُ 

 لةعوف دالدليل من الشاطبية : رساالت فرد وافتحوا 
 : ابن كثي وحفص [ ] رساالتو : الباقوف[] رسالتو 

قػالوف قػػرأ بػاعبمع )رسػػاالتِو( وانػػدرج معػو ورش ودوري وابػػن  عػػامر وشػعبة وضبػػزة والكسػػائي وأبػو جعفػػر ويعقػػوب 
 وخلف العاشر 

 السوسي أدغم الالـ بالراء )هَبَْعُل رساالتِو( ثمابن كثًن )رَِسالََتُو( واندرج معو حفص  ثم
 (َٕٗٔأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّو َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا يَْمُكُروَف ) َسُيِصيُب الَِّذينَ 

 قالوف 
ـِ   َفَمْن يُرِِد اللَُّو َأْف يَهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِْسََل

 خالد بالسكت يف )لالسالـ(   ثمورش بالنقل يف )لالسالـ( واندرج معو خالد  ثمقالوف 
 يف )َفَمْن يُرِِد( و )َأْف يَهِديَُو( وبالنقل وبالسكت يف )لالسالـ(خلف بال غنة  ثم

 ِء آَوَمْن يُرِْد َأْف ُيِضلَُّو َيْجَعْل َصْدرَُه َضيػًّْقا َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السَّمَ 
 :         ٙٙٙ-ٗٙٙالدليل من الشاطبية يف امنعاـ رقم 

          سوى اؼبكيوضيقا مع  الفرقاف حرؾ مثقال   بكسر 
 فا وتوسالصلف أورا )َحَرًجا( ىنا    على كسرىا 
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 ندالصاـو دحيح وخف العٌن صـ ومده    دو)َيصَّعَُّد( خف ساكن 
َكأَنََّمػا قالوف على توسط اؼبتصل قرأ بتشديد الياء وكسر راء حرجا وشػدد الصػاد والعػٌن بػدوف ألف)َضػيػًّْقا َحرًِجػا 

 بو جعفرَيصَّعَُّد( واندرج معو أ
َا َيصَّاعَُّد(  ثم  شعبة قرأ )يّصاعد( بتشديد الصاد وألف بعدىاوزبفيف العٌن )َحرًِجا َكَأمبَّ
َػا َيصَّػعَُّد( وانػدرج معػو ابػن  ثم دوري شدد الياء وفتح الراء وشدد الصاد والعػٌن وحػذؼ املػف )َضػيػًّْقا َحَرًجػا َكَأمبَّ

  ذكواف وحفص والكسائي وخلف العاشر
َػا َيصَّػعَُّد( وقػف ب)ىشاـ قػر  ثم ( أوجػو ٖ( أوجػو القيػاس علػى )السػماء( إبػداؽبا ألػف مػع )٘أ )َضػيػًّْقا َحَرًجػا َكَأمبَّ

 اؼبد والتسهسل مع اؼبد والقصر والرـو 
َػا َيصَّػعَُّد( بقػي لػو وجػو التسػهيل علػى اؼبػد ) ثم ( أوجػو مػع ٗ( حركػات ودخػل ب)ٙخػالد قػرأ )َضػيػًّْقا َحَرًجػا َكَأمبَّ

 ىشاـ  
َا َيْصَعُد(  ثم ًقا َحَرًجا َكَأمبَّ  ابن كثًن بسكوف الياء وفتح الراء وسكوف الصاد وفتح العٌن ـبففة )َضيػْ
َا َيصَّعَُّد(  ثم  ورش بالنقل وقرأ بكسر الراء وتشديد الصاد والعٌن )َضيػًّْقا َحرًِجا َكَأمبَّ
َا َيصَّعَُّد( ووقػف علػى )السػما( ب)خلف بال غنة وقرأ بفتح الراء وتشديد الصاد والعٌن )َضيػًّْقا حَ  ثم ( َ٘رًجا َكَأمبَّ

 أوجو 
 خلف بال غنة يف )َوَمْن يُرِْد(و )َأْف ُيِضلَُّو( بالسكت يف )يرْد أف( ثم

 (َٕ٘ٔكَذِلَك َيْجَعُل اللَُّو الرّْْجَس َعَلى الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف )
 وأبو جعفر  ورش بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( واندرج معو السوسي ثمقالوف 

 َوَىَذا ِصَراُط رَبَّْك ُمْسَتِقيًما 
 خلف باممشاـ صوت الزاي ثمقنبل بالسٌن )سراط( واندرج معو رويس  ثمقالوف 

 ( َٕٙٔقْد َفصَّْلَنا اْْلَيَاِت ِلَقْوـٍ َيذَّكَُّروَف )
 ( البدؿ )اآليات( ٖورش بالنقل يف )اآْلَيَاِت( مع ) ثمقالوف 

 يَاِت( وبال غنة يف )ِلَقْوـٍ يَذَّكَُّروَف( خلف بالسكت يف )اآْلَ  ثم
 مث خالد بالسكت يف )اآْلَيَاِت( وبغنة يف )ِلَقْوـٍ يَذَّكَُّروَف(
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 َداُر السَََّلـِ ِعْنَد رَبِّْهمْ ْم َلهُ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (ْٕٚٔعَمُلوَف )ِبَما َكانُوا يػَ  مْ َوُىَو َولِيػُّهُ 
 قالوف بالصلة بسكوف اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو جعفر ثمقالوف بسكوف اؽباء )وْىو( بسكوف ميم اعبمع 

 السوسي بسكوف اؽباء )وْىو( أدغم الواو بالواو )َوْىَو َولِيػُُّهْم(  ثم
 اؼبيم ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو( وبصلة ثمورش بضم اؽباء )وُىو( بسكوف ميم اعبمع  ثم

ْنسِ  مْ َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلِجنّْ َقِد اْسَتْكثَػْرتُ ْم َويَػْوـَ َيْحُشُرىُ   ِمَن اِْلِ
 مالعمع نقوؿ اليا يف الربع  سبابيونس وىو يف    ثاف: و)كْبُشر( مع  ٚٙٙالدليل من الشاطبية رقم 

بػن عػامر وشػعبة والكسػائي وخلػف البصري وا قالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بنوف العظمة )كبشرىم( واندرج معو
ْنِس(  ثم العاشر ويعقوب ْنِس( مث خالد بالسكت يف )اْمِ   ورش بالنقل يف )اْمِ

ْنِس(   ثم يًعا يَا( وبالسكت يف )اْمِ  خلف بال غنة يف )صبَِ
 حفص قرأ بياء الغيبة )وبشرىم( واندرج معو روح ثم قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثم
ْنِس رَبػََّنا اْسَتْمَتَع بَػْعُضَنا بِبَػْعٍض َوبَػَلْغنَ  مْ ُؤىُ آقَاَؿ َأْولِيَ وَ   َأجَّْلَت لََنا  ~َأَجَلَنا الَِّذي آِمَن اِْلِ

 قالوف بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل واندرج معو البصري 
 على توسط اؼبنفصل قالوف بالصلة  ثمقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم

 ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )امنس( ثم 
 آ(خلف على طوؿ اؼبتصل وطوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف )امنس( وبال غنة يف )بِبَػْعٍض َوبَػَلْغنَ  ثم
 ( آخالد على طوؿ اؼبتصل وطوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف )امنس( وبغنة يف )بِبَػْعٍض َوبَػَلْغنَ  ثم
 (آد على طوؿ اؼبتصل وطوؿ اؼبنفصل وبالتحقيق يف )امنس( وبغنة يف )بِبَػْعٍض َوبَػَلْغنَ خال ثم

 َء اللَّوُ آِإَلَّ َما شَ  آَخاِلِديَن ِفيهَ ْم قَاَؿ النَّاُر َمثْػَواكُ 
 قالوف على توسط اؼبنفصل ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع على قصر اؼبنفصل واندرج معو البصري

 اؼبنفصل أماؿ )شاء(  ابن ذكواف على توسط ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل فتح )مثواكم(  ثم
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 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل ثمقالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل  ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وتقليل )مثواكم(   ثم
علػػى توسػػط اؼبنفصػػل أمػػاؿ الكسػػائي  ثػػمضبػػزة علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل وطػػوؿ اؼبتصػػل أمػػاؿ )شػػاء( و)مثػػواكم(  ثػػم

 خلف العاشر على توسط اؼبنفصل واؼبتصل أماؿ )شاء( و)مثواكم( ثم)مثواكم( 
 (ِٕٛٔإفَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم )

 قالوف
 (ٜٕٔوََكَذِلَك نُػَولّْي بَػْعَض الظَّاِلِميَن بَػْعًضا ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف )

 قالوف
ْنِس أَ    َىَذا  مْ َء يَػْوِمكُ آِلقَ  مْ َآيَاِتي َويُػْنِذُروَنكُ  مْ يَػُقصُّوَف َعَلْيكُ  مْ ُرُسٌل ِمْنكُ  مْ َلْم يَْأِتكُ يَا َمْعَشَر اْلِجنّْ َواِْلِ

 خالد على طوؿ اؼبتصل بالتحقيق يف )امنس(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل 
  قالوف بتوسط الصلة ثمواندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة على قصرىا  ثم
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاِتُكْم(  ثمالسوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاِتُكْم(  ثم
 ( البدؿ )آيايت( ٖورش بالنقل يف )امنس( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاِتُكْم( مع ) ثم
 ت يف )امنس(َآيَايت( على السك مْ السكت يف )َعَلْيكُ  ثمضبزة على طوؿ اؼبتصل وبالسكت يف )امنس(   ثم

 أَنْػُفِسَنا  ~قَاُلوا َشِهْدنَا َعَلى
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 

نْػَيا َوَشِهُدوا َعَلى  (َٖٓٔكانُوا َكاِفرِيَن )  مْ أَنػَّهُ  مْ أَنْػُفِسهِ  ~َوَغرَّتْػُهُم اْلَحَياُة الدُّ
 قالوف بالصلة  ثم رويس أماؿ )كافرين( على قصر اؼبنفصل ثمنفصل بسكوف ميم اعبمع قالوف على قصر اؼب

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل وبالفتح )الدنيا( وطوؿ الصلة وتقليل )كافرين(  ثم
 و)كافرين(  ورش على طوؿ اؼبتصل وطوؿ الصلة على تقليل )الدنيا( ثم
دوري قلػل )الػدنيا( و أمػاؿ )كػافرين( علػى  ثػمأبو عمرو قلػل )الػدنيا( و أمػاؿ )كػافرين( علػى قصػر اؼبنفصػل  ثم

 توسط اؼبنفصل 
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 ( وأماؿ )الدنيا( مْ أَنػَّهُ  مْ مث خلف بالسكت يف )أَنْػُفِسهِ  ْم(أَنػَّهُ  مْ خلف أماؿ )الدنيا( بالتحقيق يف )أَنْػُفِسهِ  ثم
 دوري الكسائي أماؿ )الدنيا (و)كافرين(  ثماؿ )الدنيا( فقط أبو اغبارث أم ثم

 (َٖٔٔذِلَك َأْف َلْم َيُكْن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْىُلَها َغاِفُلوَف )
 ورش قلل )القرى(  ثمقالوف 

 دوري أماؿ )القرى( واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر  ثم
 أَْىُلَها( وأماؿ )القرى(خلف بال غنة )ِبظُْلٍم وَ  ثم

 َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ِممَّا َعِمُلوا
 قالوف

 (َٕٖٔوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا يَػْعَمُلوَف )
 )يعملوف(  شاـ: وخاطب  ٛٙٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 ابن عامر بتاء اػبطاب )تَػْعَمُلوَف( ثمقالوف 
 َورَبَُّك اْلَغِنيُّ ُذو الرَّْحَمةِ 

 الكسائي أماؿ وقفا )الرضبة( ثمقالوف 
 (ِٖٖٔمْن ُذرّْيَِّة قَػْوـٍ َآَخرِيَن )ْم أَْنَشَأكُ  آُء َكمَ آَما َيشَ  مْ َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَػْعدِكُ  مْ ِإْف َيَشْأ يُْذِىْبكُ 

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 
  )َآَخرِيَن ( ( البدؿ يفٖورش على طوؿ اؼبنفصل مع ) ثم
 قالوف بقصر اؼبنفصل وبالصلة  ثمخالد بوجو التحقيق )قَػْوـٍ َآَخرِيَن(  ثم
 مث السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا )يشا(قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم

 وأبدؿ اؽبمزة ألفا )يشا( وبالصلة مث أبو جعفر على قصر اؼبنفصل
 َشْأ( ووقف بالنقل والتحقيق والسكت يف )قَػْوـٍ َآَخرِيَن(خلف بال غنة يف )ِإْف يَ  ثم

 ِإفَّ َما ُتوَعُدوَف َْلٍَت 
 خلف بوجو التسهيل يف )آَلٍَت( ثمورش بوجهي التوسط والطوؿ يف البدؿ )آَلٍَت(  ثمقالوف 

 (ِٖٗٔبُمْعِجزِيَن ) مْ أَنْػتُ  آَومَ 
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل ثمقالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل ثم 

 ِإنّْي َعاِملٌ  مْ ُقْل يَا قَػْوـِ اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتكُ 
 شعبة : )مكانات( مد النوف يف الكل ٜٙٙالدليل من الشاطبية رقم 
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصرىا  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 قالوف على توسط الصلة  ثم
(  مْ َمَكانَِتكُ في ) ورش على طوؿ الصلة ثم  شعبة قرأ بألف بعد النوف )َمَكانَاِتُكْم(  ثمِإينّْ
( مْ خلف بالسكت يف )َمَكانَِتكُ  ثم  ِإينّْ
 اِقَبُة الدَّارِ َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف َمْن َتُكوُف َلُو عَ  

 لشالش: و)من تكوف ( فيها وربت النمل ذكره  ٛٙٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 أبو عمرو أماؿ )الدار(  ثمورش بالتقليل يف )الدار(  ثمقالوف 

 خلف بال غنة )َمْن َيُكوُف(  ثم
 خالد بغنة وقرأ بالياء  )َيُكوُف( واندرج معو ابو اغبارث وخلف العاشر  ثم
 لكسائي أماؿ )الدار( وقرأ بالياء  )َيُكوُف(دوري ا ثم

 (ِٖ٘ٔإنَُّو ََل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف )
 قالوف

 ئَِنا آَوَىَذا ِلُشرَكَ  مْ َوَجَعُلوا ِللَِّو ِممَّا َذرََأ ِمَن اْلَحْرِث َواْْلَنْػَعاـِ َنِصيًبا فَػَقاُلوا َىَذا ِللَِّو ِبَزْعِمهِ 
 تالر عمهم( اغبرفاف بالضم : )بز  ٜٙٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

  على توسط اؼبتصل( مْ قالوف بسكوف ميم اعبمع وفتح الزاي )ِبَزْعِمهِ 
 ضبزة بالتحقيق يف )وامنعاـ( ووقف على )ِلُشرََكائَِنا( بالتسهيل مع اؼبد والقصر  ثم

  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  قالوف بالصلةثم 
  الكسائي  بضم الزاي )ِبُزْعِمِهْم( ثم

 وبالنقل يف )امنعاـ( ورش على طوؿ اؼبتصلثم 
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 خلف بالسكت ووقف على )ِلُشرََكائَِنا( بالتسهيل مع اؼبد والقصر واندرج معو خالد .  ثم
 َفََل َيِصُل ِإَلى اللَِّو  مْ ئِهِ آَفَما َكاَف ِلُشرَكَ 

 ورش على طوؿ اؼبتصل ثمقالوف بالصلة على توسط اؼبتصل  ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل
 َوَما َكاَف ِللَِّو فَػُهَو َيِصُل ِإَلى ُشرََكائِِهمْ 

خلػػف بالتسػػهيل مػػع اؼبػػد  ثػػمابػػن كثػػًن علػػى توسػػط )ُشػػرََكائِِهْم(  ثػػمورش بضػػم اؽبػػاء )فَػُهػػَو(  ثػػمقػػالوف قػػرأ )فْهػػو( 
 والقصر واندرج معو خالد 

 (َٖٙٔء َما َيْحُكُموَف )آسَ 
 واندرج معو ضبزةل ورش على طوؿ اؼبتص ثمقالوف 

 ِدينَػُهمْ  مْ َولِيَػْلِبُسوا َعَلْيهِ  مْ لِيُػْرُدوىُ  مْ ُؤىُ آُشرَكَ  مْ وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن قَػْتَل َأْوََلِدىِ 
 :  ٕٚٙ-ٓٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 تال شاميهمو)َزَين( يف ضم وكسر ورفع )قَػْتَل  أوالدِىم( بالنصب 
 بالياء مثال الشامٌنالرفع يف )شركاُؤُىم(   ويف مصحف  عنو و ىبفض 

 إىل امخفش النحوي أنشد ؾبمال………..ومفعولو بٌن اؼبضلفٌن فاصل  
قػالوف علػى توسػط اؼبتصػل بسػكوف مػيم اعبمػع قػػرا )َزيَػن ..قَتػَل .. أوالِدىػم( وانػدرج معػو دوري البصػري وعاصػػم 

 والكسائي  
 يعقوب قرأ )عليُهم(  ثم
 قالوف بالصلة ثم ضبزة بضم اؽباء )عليُهم(  ثمش على طوؿ اؼبتصل ور  ثم
 السوسي على توسط اؼبتصل أدغم النوف بالالـ )َزيََّن ِلَكِثًٍن(  ثم
 ابن عامر قرأ )زُيَّْن ِلَكِثًٍن ِمَن اْلُمْشرِِكٌَن قَػْتُل أَْواَلَدُىْم ُشرََكائِِهْم ( ثم

 َء اللَُّو َما فَػَعُلوُه آَوَلْو شَ 
 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثملوف قا
 ضبزة أماؿ )شاء ( على طوؿ اؼبتصل  ثمابن ذكواف أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل  ثم

 (َٖٚٔوَما يَػْفتَػُروَف ) مْ َفَذْرىُ 
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 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
ـٌ َوَحْرٌث ِحْجٌر ََل يَ  ~َوقَاُلوا َىِذهِ  ـٌ ََل يَػْذُكُروَف  مْ ِبَزْعِمهِ  ءُ آْطَعُمَها ِإَلَّ َمْن َنشَ أَنْػَعا ـٌ ُحرَّْمْت ظُُهورَُىػا َوأَنْػَعػا َوأَنْػَعا

َها اْفِترَ   ًء َعَلْيوِ آاْسَم اللَِّو َعَليػْ
 تالر الشاطبية يف امنعاـ : )بزعمهم( اغبرفاف بالضم 
فصػػػل أدغػػػم التػػػاء بالظػػػاء يف )ُحرَّْمػػػْت دوري علػػػى قصػػػر اؼبن ثػػػمقػػػالوف بسػػػكوف مػػػيم اعبمػػػع علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل 

 ُظُهوُرَىا( 
 قالوف بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثًن  ثم
 دوري على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن عامر  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم  ثم
اء يف )ُحرَّْمػْت ُظُهوُرَىػا( و بضػم الػزاي الكسائي بامدغاـ يف التػاء بالظػ ثمقالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم

 )ِبُزْعِمِهْم( 
 ورش على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل أدغم التاء بالظاء يف )ُحرَّْمْت ُظُهوُرَىا( وترقيق الراء يف )ح(ر(  ثم
 خالد على طوؿ اؼبنفصل واؼبتصل أدغم التاء بالظاء يف )ُحرَّْمْت ُظُهوُرَىا(  ثم
 اؼبتصل وبال غنة خلف على طوؿ اؼبنفصل و  ثم

 (ِٖٛٔبَما َكانُوا يَػْفتَػُروَف ) مْ َسَيْجزِيهِ 
 قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

ـٌ َعَلى  َأْزَواِجَنا  ~َوقَاُلوا َما ِفي بُُطوِف َىِذِه اْْلَنْػَعاـِ َخاِلَصٌة ِلذُُكورِنَا َوُمَحرَّ
قػػالوف علػػى توسػػط اؼبنفصػػل  ثػػم بػػو جعفػػر ويعقػػوبمعػػو ابػػن كثػػًن والبصػػري وأوانػػدرج  قػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػل

 ثػمخالد بالتحقيق وطوؿ اؼبنفصل  ثمواندرج معو دوري أ  عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر 
 ضبزة بالسكت يف )امنعاـ(  ثمورش على طوؿ اؼبنفصل وبالنقل )امنعاـ( 

 ُء آِفيِو ُشرَكَ  مْ َوِإْف َيُكْن َمْيَتًة فَػهُ 
 افياكنا  ددؽ و)َمْيَتٌة(    صفؤ ك: وإف )َيُكْن( أنن   ٘ٚٙمن الشاطبية رقم  الدليل

 ورش على طوؿ اؼبتصل  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وقرأ بياء الغيبة )يكن ميتًة( بالتذكًن والنصب 
 ( أوجو القياس ٘خالد وقف على )شركاء( ب) ثم
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 أ بالتذكًن والرفع )َيُكْن َمْيَتٌة( وصلة اؽباء يف )فيو( ابن كثًن بالصلة وتوسط اؼبتصل وقر  ثمقالوف بالصلة  ثم
ابن ذكواف قرأ بالتأنين والرفع )تكن  ثم( أوجو ٘ىشاـ بالتأنين والرفع )تكن ميتٌة( ووقف على )شركاء( ب) ثم

 شعبة قرأ بالتأنين والنصب )تكن ميتتًة(  ثمميتٌة( 
 بالتذكًن والنصب( أوجو القياس وقرأ )يكن ميتًة( ٘خلف بال غنة و) ثم

 َوْصَفُهمْ  مْ َسَيْجزِيهِ 
 قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 (ِٜٖٔإنَُّو َحِكيٌم َعِليٌم )
 قالوف

 َسَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقَػُهُم اللَُّو اْفِتَراًء َعَلى اللَّوِ  مْ َأْوََلَدىُ  آَقْد َخِسَر الَِّذيَن قَػتَػُلو 
 واآلخر كمال  للشاميىب وبعده   ويف اغبج ل: دبا قتاوا التشديد  ٚٚ٘- ٙٚ٘ الشاطبية رقم

 راؾ وقد قاال يف امنعاـ قتلواد          
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع بالتخفيف يف )قتلوا( 

 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 لتخفيف يف )قتلوا( وبال غنة يف )ِعْلٍم َوَحرَُّموا( خلف على طوؿ اؼبنفصل وبا ثم
 خالد على طوؿ اؼبنفصل وبالتخفيف يف )قتلوا(  بغنة يف )ِعْلٍم َوَحرَُّموا( ثم
الشػػامي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل قػػرأ بتشػػديد التػػاء  ثػػمابػػن  كثػػًن علػػى قصػػر اؼبنفصػػل قػػرأ بتشػػديد التػػاء )قَػتػَّلُػػوا(  ثػػم

 )قَػتػَُّلوا( 
 اؼبنفصل وبرتقيق الراء يف )َخِسَر(و)افرتاء(. وبالتخفيف يف )قتلوا( ورش على طوؿ ثم

 وجائز تقدًن ابن كثًن على خلف مف التغيًن بنفس الكلمة .
 (َٓٗٔقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن )
والكسػائي  ورش أدغم الداؿ بالضاد )قّضلوا( واندرج معو البصري والشػامي وضبػزة ثمقالوف بامظهار )قد ضلوا( 

 وخلف العاشر 
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ػػػَر َمْعُروَشػػػاٍت َوالنَّْخػػػَل َوالػػػزَّرَْع ُمْخَتِلًفػػػا ُأُكلُػػػُو َوالزَّيْػتُػػػوَف َوالرُّمَّػػػافَ  ~َوُىػػػَو الَّػػػِذي   أَْنَشػػػَأ َجنَّػػػاٍت َمْعُروَشػػػاٍت َوَغيػْ
َر ُمَتَشاِبوٍ   ُمَتَشاِبًها َوَغيػْ

 الحو ذغًن ويف ال ذكراً  الشاطبية يف البقرة :  وحي    شبا )أْكُلها(
 َحِب تى أالطيبة : وأْكلها شغل 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وسكوف اؽباء )وْىو( وسكوف الكاؼ )ُأْكُلُو( 
 الدوري على قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( وبضم الكاؼ )ُأُكُلُو(  ثم
 قالوف على توسط اؼبنفصل قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( وسكوف الكاؼ )ُأْكُلُو(  ثم
 وري على توسط اؼبنفصل قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( وبضم الكاؼ )ُأُكُلُو( مث د
 ورش على طوؿ اؼبنفصل  بضم اؽباء )وُىو( وسكوف الكاؼ )ُأْكُلُو( وترقيق الراء يف )غًن(  ثم
ػػَر(و )َمْعُروَشػػاٍت َوالنَّْخػػَل( بػػالتحقيق وبالسػػكت  ثػػم )وُىػػو( خػػالد بضػػم اؽبػػاء  ثػػمخلػػف بػػال غنػػة )َمْعُروَشػػاٍت َوَغيػْ

 وبضم الكاؼ )ُأُكُلُو(
ابن عامر على توسط اؼبنفصل وانػدرج  ثممث ابن كثًن بضم اؽباء )وُىو( ووسكوف الكاؼ )أْكُلُو( وقصر اؼبنفصل 

 معو عاصم
 ُكُلوا ِمْن ثََمرِِه ِإَذا أَْثَمَر َوَآُتوا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدهِ 

 فاش)شبٍر(  : وضّماف مع ياسٌن يفٚ٘ٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 امبال   حذي ك: وافتح )ِحَصاد(  ٙٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقن

 قالوف قرأ بفتح الثاء واؼبيم )شَبَره( وقرأ بكسر اغباء )ِحَصاِدِه( 
 مث دوري يعطف بفتح اغباء )َحَصاِدِه( 

 قالوف على توسط اؼبنفصل وكسر اغباء )ِحَصاِدِه(  ثم
 اغباء )َحَصاِدِه( واندرج معو عاصم والشامي دوري قرأ على توسط اؼبنفصل بفتح  ثم
 ( البدؿ ٖورش على طوؿ اؼبنفصل وكسر اغباء )ِحصاده( مع ) ثم
 خلف أدغم التاء بالظاء يف )ُحرَّْمْت ُظُهوُرَىا( و قرأ بكسر اغباء )ِحَصاِدِه( وقرأ بضم الثاء واؼبيم يف )شُبُره(  ثم
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بالظػاء يف )ُحرَّْمػْت ُظُهوُرَىػا( و قػرأ بكسػر اغبػاء )ِحَصػاِدِه( وقػرأ الكسػائي علػى توسػط اؼبنفصػل و أدغػم التػاء  ثم
 بضم الثاء واؼبيم يف )شُبُره( 
 واندرج معو خلف العاشر .

 َوََل ُتْسرُِفوا
 قالوف

 (ِٔٗٔإنَُّو ََل ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن ) 
 قالوف

 َوِمَن اْْلَنْػَعاـِ َحُموَلًة َوفَػْرًشا
 امنعاـ( قالوف مث ورش بالنقل يف )

خػالد بالسػكت يف )امنعػاـ(  وغنػة يف )ضَبُولَػًة  ثػمخلف بالسكت يف )امنعاـ(  وبال غنة يف )ضَبُوَلًة َوفَػْرًشا(  ثم
 َوفَػْرًشا(

 ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّو َوََل تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَافِ 
 تالر يف كاىد  ز ن عساكن    وقل ضمو  : وحين أتى خْطوات الطاء ٜٗٗالشاطبية  يف البقرة رقم 

 العال وىح الدرة : ، ُأْكُلها الُرُعْب      َوُخْطَواِت ُسْحٌت ُشْغُل ُرضبا
 فاحىت فف صذ ىو خلف إطيبة: خطوات 

 قالوف بسكوف الطاء )ُخْطَواِت( واندرج معو ورش وبزي ودوري وضبزة وشعبة والكسائي 
السوسػػػي )رزكػػػم( و بسػػػكوف الطػػػاء  ثػػػموانػػػدرج معػػػو الشػػػامي وحفػػػص  قنبػػػل  قػػػرأ بالضػػػم للطػػػاء )ُخطُػػػَواِت( ثػػػم

 )ُخْطَواِت(  
 (َٕٗٔعُدوّّ ُمِبيٌن )ْم ِإنَُّو َلكُ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 ثََمانَِيَة َأْزَواجٍ 

 قالوف
 ِمَن الضَّْأِف اثْػنَػْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اثْػنَػْينِ 
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ْعِز(  ٙٚٙشاطبية يف امنعاـ رقمال
َ
 حصن : وسكوف )اؼب

 ابن كثًن فتح العٌن )اْلَمَعِز( ومعو دوري وابن عامر  ثمقالوف بسكوف العٌن )اْلَمْعِز( 
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )الضَّاِف( فتح العٌن )اْلَمَعِز( واندرج معو أبو جعفر  ثم

ـَ أَـِ اْْلُنػْ  ـُ اْْلُنْػثَػيَػْينِ ُقْل َآلذََّكَرْيِن َحرَّ  ثَػيَػْيِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِو َأْرَحا
 :  وإف نبز وصل بٌن الـ مسكن  ونبزة االستفهاـ فامدده مبدال ٖٜٔ-ٕٜٔالشاطبية رقم 

 فللكل ذا أوىل ويقصره الذي   يسهل عن كل كاالف مثال       
 بٌن      )والوجهاف صحيحاف عبميع القراء تسهيلها بٌن  - ٕإبداؽبا ألفا خالصة مع امشباع للمد    – ٔ

 ( واندرج معو البصري وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ٙقالوف باؼبد )
ابػن كثػًن لػو اؼبػد ولػو صػلة  ثمخالد وقف بالنقل يف )امنثيٌن( على التحقيق يف )امنثيٌن( ويف )ُقْل َآلذََّكَرْيِن(  ثم

 اؽباء )عليو(
 )امنثيٌن( اموىل وعليو  النقل والسكت يف)امنثيٌن( الثانيةضبزة بالسكت يف  ثم
 ورش بالنقل واؼبد اؼبشبع يف )ُقَل الذََّكَرْيِن(  ثم

مث خلػػػػػف بالسػػػػػكت واؼبػػػػػد اؼبشػػػػػبع يف )قُػػػػػْل َآلػػػػػذََّكَرْيِن( بالسػػػػػكت يف )امنثيػػػػػٌن( اموىل وعليػػػػػو  النقػػػػػل والسػػػػػكت 
 يف)امنثيٌن( الثانية

ْل َآلذََّكَرْيِن( مث خػالد بالتسػهيل يف يف )قُػْل َآلػذََّكَرْيِن( علػى التحقيػق يف )امنثيػٌن( اموىل مث قالوف بالتسهيل يف )قُ 
  وعليو النقل يف الثانية 

ابن كثًن بالتسهيل يف )ُقْل َآلذََّكَرْيِن( ولو صلة اؽباء )عليو( مث ضبزة بالتسػهيل يف يف )قُػْل َآلػذََّكَرْيِن( وبالسػكت  ثم
 اموىل وعليو  النقل والسكت يف)امنثيٌن( الثانيةيف )امنثيٌن( 

خلػػف بالسػػكت يف )قُػػْل َآلػػذََّكَرْيِن(   ثػػمورش بالنقػػل وبالتسػػهيل يف )قُػػَل َآلػػذََّكَرْيِن( والنقػػل يف )االنثيػػٌن( معػػا  ثػػم
 على السكت يف )امنثيٌن( اموىل وعليو النقل يف )امنثيٌن( الثانية  

 السوسي النوف بالنوف )اْمُنْػثَػيَػٌْنِ نَػبُّْئوين( إذا وصلت مع ما بعدىا أدغم -
 (َٖٗٔصاِدِقيَن ) مْ نَػبُّْئوِني ِبِعْلٍم ِإْف ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
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  على قصر البدؿ )نبئوين( ورش بالنقل يف )بعلم إف( ثم
 والنقل يف )بعلم إف()نبئوين( طوؿ البدؿ ورش مع توسط و ثم  خلف بالسكت يف )بعلم إف( ثم

 مث أبو جعفر حذؼ اؽبمزة وضم الباء )نَػُبوين( وبالصلة
ِبِل اثْػنَػْيِن َوِمَن اْلبَػَقِر اثْػنَػْيِن   َوِمَن اِْلِ

 قالوف مث ورش بالنقل يف )امبل( مث خلف بالسكت يف )امبل(
ـَ أَـِ اْْلُنْػثَػيَػْيِن َأمَّا ـُ اْْلُنْػثَػيَػْينِ  ُقْل َآلذََّكَرْيِن َحرَّ  اْشَتَمَلْت َعَلْيِو َأْرَحا

 :   ٖٜٔ-ٕٜٔالشاطبية رقم 
 وإف نبز وصل بٌن الـ مسكن  ونبزة االستفهاـ فامدده مبدال
 فللكل ذا أوىل ويقصره الذي   يسهل عن كل كاالف مثال

 حيحاف عبميع القراءتسهيلها بٌن بٌن      )والوجهاف ص  - ٕإبداؽبا ألفا خالصة مع امشباع للمد    – ٔ
 ( واندرج معو البصري وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ٙقالوف باؼبد )

 خالد وقف بالنقل يف )امنثيٌن( على التحقيق يف )امنثيٌن( ويف )ُقْل َآلذََّكَرْيِن(  ثم
 ابن كثًن لو اؼبد ولو صلة اؽباء )عليو( ثم
 ليو  النقل والسكت يف)امنثيٌن( الثانيةضبزة بالسكت يف )امنثيٌن( اموىل وع ثم
 ورش بالنقل واؼبد اؼبشبع يف )ُقَل الذََّكَرْيِن(  ثم

النقػػػػػل والسػػػػػكت  لسػػػػػكت يف )امنثيػػػػػٌن( اموىل وعليػػػػػومث خلػػػػػف بالسػػػػػكت واؼبػػػػػد اؼبشػػػػػبع يف )قُػػػػػْل َآلػػػػػذََّكَرْيِن( با
 يف)امنثيٌن( الثانية

خػالد بالتسػهيل يف يف )قُػْل َآلػذََّكَرْيِن( علػى التحقيػق يف )امنثيػٌن( اموىل  مث قالوف بالتسهيل يف )ُقْل َآلذََّكَرْيِن( مث
  وعليو النقل يف الثانية 

ابن كثًن بالتسهيل يف )ُقْل َآلذََّكَرْيِن( ولو صلة اؽباء )عليو( مث ضبزة بالتسػهيل يف يف )قُػْل َآلػذََّكَرْيِن( وبالسػكت  ثم
 السكت يف)امنثيٌن( الثانيةيف )امنثيٌن( اموىل وعليو  النقل و 

 ورش بالنقل وبالتسهيل يف )ُقَل َآلذََّكَرْيِن( والنقل يف )االنثيٌن( معا  ثم
 خلف بالسكت يف )ُقْل َآلذََّكَرْيِن(  على السكت يف )امنثيٌن( اموىل وعليو النقل يف )امنثيٌن( الثانية   ثم
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ـْ ُكْنتُ   ِبَهَذا  َء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَّوُ آُشَهدَ  مْ َأ
 َء ِإْذ( واندرج معو البصري آقالوف على توسط اؼبتصل بسكوف ميم اعبمع وبالتسهيل يف )ُشَهدَ 

 َء ِإْذ(على فتح )وصاكم( آورش على طوؿ اؼبتصل بالتسهيل يف )ُشَهدَ  ثم
 َء ِإْذ( بالتقليل يف )وصاكم( آورش على طوؿ اؼبتصل بالتسهيل يف )ُشَهدَ  ثم
 َء ِإْذ( وفتح )وصاكم( واندرج معو عاصم   آاؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن يف )ُشَهدَ  ابن عامر على توسط ثم
 َء ِإْذ(  آالكسائي أماؿ )وصاكم( على توسط اؼبتصل وحقق اؽبمزتٌن يف )ُشَهدَ  ثم
قػػػالوف بالصػػػلة وبالتسػػػهيل يف  ثػػمَء ِإْذ(  أمػػػاؿ )وصػػػاكم( آضبػػػزة علػػػى طػػوؿ اؼبتصػػػل حقػػػق اؽبمػػػزتٌن يف )ُشػػَهدَ  ثػػم

 َء ِإْذ(آ)ُشَهدَ 
 َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلمٍ 

  دوري أماؿ )افرتى( واندرج معو بوجو ضبزة والكسائي ثمقالوف واندرج معو ابن كثًن وابن عامر وعاصم 
 ى( وتغليظ الالـ )أظلم( وبالنقل يف )فمَن اظلم(السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َأْظَلُم فبَِّن( مث ورش قلل )افرت  ثم

 مث خلف بالسكت يف )فمَن اظلم( أماؿ )افرتى(
 ( ِٗٗٔإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن )

 قالوف
َأْو َدًما َمْسػُفوًحا َأْو َلْحػَم ِخْنزِيػٍر  َأْف َيُكوَف َمْيَتةً  ِإْلَّ  ~ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُموُ  آَأِجُد ِفي مَ  ُقْل َْل 

 فَِإنَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِلَغْيِر اللَِّو ِبوِ 
 الكما يف دينهم )ميتٌة(  ك: وأنثوا )يكوُف(   ٙٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

كثًن بالتأنين والنصب    ابن ثمقالوف على قصر اؼبنفصل وقرأ )يكوف ميتًة( بالتذكًن والنصب واندرج معو البصري 
 )َأْف َتُكوَف َمْيَتًة( 

ابػػن عػػامر بالتأنيػػن  ثػػمقػػالوف علػػى توسػط اؼبنفصػػل وقػػرأ )يكػػوف ميتػػًة( وانػػدرج معػػو عاصػػم والكسػػائي ودوري  ثػػم
 والرفع )َتُكوَف َمْيَتٌة(

 َتُكوَف َمْيَتًة(  مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وقرأ )يكوف ميتًة( مث خالد على طوؿ اؼبنفصل بالتأنين والنصب )َأفْ 
 خلف على طوؿ اؼبنفصل بال غنة يف )طاعٍم يطعمو( وبالتحقيق )َأْف َتُكوَف َمْيَتًة(   ثم
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 خلف بالسكت يف )ميتًة أو( و)َمْسُفوًحا أَْو(و)رِْجٌس أَْو( و)ِفْسًقا أُِىلَّ(  ثم
 ورش مع توسط البدؿ )أوحي( مث طوؿ البدؿ )أوحي( ثم

َر   ( ٘ٗٔبَاٍغ َوََل َعاٍد فَِإفَّ رَبََّك َغُفوٌر رَِحيٌم )َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ
  وخلف العاشر قالوف بالضم )َفَمُن( واندرج معو وابن كثًن وابن عامر والكسائي

 )َفَمُن( للنوف وصال ورش برتقيق الراء يف )غًن( وبالضم  ثم
  ويعقوبوخالد  )َفَمِن( واندرج معو عاصمقرأ بكسر النوف وصال البصري  ثم
 بال غنة يف )باغ وال( قرأ بكسر النوف وصال و خلف  ثم
 )فمُن اْضِطر(بضم النوف وصال وكسر الطاء  أبو جعفر قرأ ثم

 َوَعَلى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفرٍ 
 قالوف 

 َأْو َما اْختَػَلَط ِبَعْظمٍ  آَأِو اْلَحَوايَ  آورُُىمَ ِإَلَّ َما َحَمَلْت ظُهُ  آُشُحوَمُهمَ  مْ َوِمَن اْلبَػَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيهِ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل بسكوف ميم اعبمع وبامظهار يف )ضبلت ظهورنبا( 

 على قصر اؼبنفصل بامدغاـ التاء بالظاء )ضَبََلْت ُظُهوُرنُبَا(  أبو عمرو ثم
 واندرج معو عاصمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
  واندرج معو ابن عامروبامدغاـ التاء بالظاء )ضَبََلْت ُظُهوُرنُبَا( ؼبنفصل دوري على توسط ا ثم
وانػػدرج معػػو خلػػف  وأمػػاؿ )اغبوايػػا(وبامدغػػاـ التػػاء بالظػػاء )ضَبَلَػػْت ُظُهوُرنُبَػػا( الكسػػائي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل  ثػػم

  العاشر
 ا( وبالفتح يف )اغبوايا( ورش على طوؿ اؼبنفصل وبامدغاـ التاء بالظاء )ضَبََلْت ُظُهوُرنبَُ  ثم

 مث ورش التقليل يف )اغبوايا( 
 قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًنقالوف بالصلة  ثم
 وأماؿ )اغبوايا(بضم اؽباء )عليُهم( و وبامدغاـ التاء بالظاء )ضَبََلْت ُظُهوُرنُبَا( على طوؿ اؼبنفصل ضبزة  ثم
 ر اؼبنفصل بضم اؽباء )عليُهم(يعقوب على قص ثم

 بِبَػْغِيِهْم  مْ َذِلَك َجَزيْػَناىُ 
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 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثًنقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 (َٙٗٔوِإنَّا َلَصاِدُقوَف )

 قالوف
بُوَؾ فَػُقْل رَبُّكُ   (ْٚٗٔوـِ اْلُمْجرِِميَن )ُذو رَْحَمٍة َواِسَعٍة َوََل يُػَردُّ بَْأُسُو َعِن اْلقَ  مْ فَِإْف َكذَّ

 خلف بال غنة يف )َرضْبٍَة َواِسَعٍة َواَل(  ثم قرأ بإبداؿ اؽبمزة )باسو(السوسي  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة )باسو(مث أبو جعفر بالصلة و قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم

 ُؤنَا َوََل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيءٍ آَآبَ  ُو َما َأْشرَْكَنا َوَْل َء اللَّ آَسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو شَ 
 قالوف على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل 

 مث قالوف على توسط اؼبنفصل 
 ( أوجو )شي( و)شّي( ووجهي اممشاـ ّبما ٗىشاـ ب) ثم
لتوسط يف )شيء( مث ( أوجو قصر البدؿ مع توسط )شيء( مث التوسط مع التوسط مث الطوؿ مع اٗورش مع ) ثم

 الطوؿ يف )شيء(
 واندرج معو خلف العاشرمث ابن ذكواف على توسط اؼبتصل أماؿ )شاء( وتوسط اؼبنفصل 

 ( أوجو )شي( و)شّي( ووجهي اممشاـ ّبماٗضبزة أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل واؼبنفصل ووقف ب) ثم
 بَْأَسَناَحتَّى َذاُقوا  مْ َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ 
 ضبزة وقف بإبداؿ اؽبمزة )بَاَسَنا(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )باسنا(  ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن  ثم
 السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )بَاَسَنا( وأدغم الكاؼ بالكاؼ )َكَذِلَك َكذََّب( ثم

 ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََناِمْن  مْ ُقْل َىْل ِعْندَكُ 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة ثم قالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ابن كثًن بصلة ميم اعبمع وصلة اؽباء )فَػُتْخرُِجوُه( ثم
 ( ِٛٗٔإَلَّ َتْخُرُصوَف ) مْ ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإْف أَنْػتُ 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع 
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( مْ لصلة يف )أَنْػتُ قالوف على قصر ا ثم  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ِإالَّ
( مْ قالوف على توسط الصلة يف )أَنْػتُ  ثم  ِإالَّ
( مْ ورش على طوؿ الصلة يف )أَنْػتُ  ثم ( مْ خلف بالسكت يف )أَنْػتُ  ثم ِإالَّ  ِإالَّ

 ُقْل َفِللَِّو اْلُحجَُّة اْلَباِلَغةُ 
 ُة(الكسائي أماؿ وقفا )اْلَباِلغَ  ثم قالوف

 (ٜٗٔ)َأْجَمِعيَن  مْ َلَهَداكُ َء آفَػَلْو شَ 
 قالوف بالصلة على قصرىا  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع على توسط اؼبتصل 

 الكسائي أماؿ )ؽَبََداُكْم( ثمقالوف على توسط الصلة  ثم
 ورش على التقليل يف )ؽَبََداُكْم(  ثمورش على طوؿ اؼبتصل مث فتح )ؽَبََداُكْم(  ثم
 أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصل اف ابن ذكو  ثم

 وأماؿ )ؽَبََداُكْم( أماؿ )شاء( على توسط اؼبتصلمث خلف العاشر 
 (َأصْبَِعٌنَ  مْ ؽَبََداكُ يف )ووقف على التحقيق  أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )ؽَبََداُكْم( مث ضبزة

  (َأصْبَِعٌنَ  مْ ؽَبََداكُ يف )بالسكت  ووقف أماؿ )شاء( على طوؿ اؼبتصل وأماؿ )ؽَبََداُكْم( مث خلف بالسكت
ـَ َىَذاآُقْل َىُلمَّ ُشَهدَ   ءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَف َأفَّ اللََّو َحرَّ

 ورش على طوؿ اؼبتصل ثمقالوف على توسط اؼبتصل 
 فَِإْف َشِهُدوا َفََل َتْشَهْد َمَعُهْم 

 قالوف
بُوا بِآَ آَوََل تَػتَِّبْع َأْىوَ   (ِٓ٘ٔبَربِّْهْم يَػْعِدُلوَف ) مْ يَاتَِنا َوالَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِاْْلَِخَرِة َوىُ َء الَِّذيَن َكذَّ

 واندرج معو ابن كثًنقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل 
 أبو جعفر بالصلة و أبدؿ اؽبمزة )ال يومنوف(  ثمالسوسي أبدؿ اؽبمزة )ال يومنوف(  ثم
 والسكت يف )باآلخرة( َء( آأَْىوَ  يف )تَػتَِّبعْ ؿ اؼبنفصل بالتحقيق على طو خلف  ثم

 بالتحقيق يف )باآلخرة(  و َء( آأَْىوَ  يف )تَػتَِّبعْ على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق مث خالد 



 

 
277 

مزة )ال ( البدؿ )بآياتنا(وترقيق الراء يف )اآلخرة( وأبدؿ اؽبٖوطوؿ اؼبتصل  مع )َء( آْىوَ اَ يف )تَػتَِّبَع ورش بالنقل  ثم
 يومنوف( 

 َء( على السكت يف )باآلخرة(آخلف بالسكت يف )تَػتَِّبْع أَْىوَ ثم 
ـَ رَبُّكُ   َعَلْيُكمْ  مْ ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّ
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 )تَػَعاَلْوا أَْتُل( ْتُل( مث خلف بالسكت يفاَ ا ورش بالنقل يف )تَػَعاَلوَ  ثم
 َأَلَّ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا

 ضبزة وقف )شيا( و)شّيا(  ثم ورش على توسط )شيئا( وطوؿ )شيئا( ثمقالوف 
 َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

 قالوف
 ِمْن ِإْمََلؽٍ  مْ َأْوََلدَكُ  آَوََل تَػْقتُػُلو 

 قالوف على قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرة قالوف بالصل ثم
 قالوف بالصلة  ثم قالوف على توسط اؼبنفصل ثم
 ورش على طوؿ اؼبنفصل والنقل يف )ِمْن ِإْماَلٍؽ( واندرج معو بوجو ضبزة  ثم
 خلف بالسكت على )ِمْن ِإْماَلٍؽ(  ثمضبزة بالتحقيق على )ِمْن ِإْماَلٍؽ(  ثم

 َوِإيَّاُىمْ  مْ َنْحُن نَػْرزُُقكُ 
 لوف بسكوف ميم اعبمع واندرج ضبزة بوجو الوقف على التحقيق يف )َوِإيَّاُىْم ( قا
 خلف بالوجو الثاين وقفا بالتسهيل على )َوِإيَّاُىْم(  ثم
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم
 السوسي أدغم النوف بالنوف والقاؼ بالكاؼ )كَبُْن نَػْرزُُقُكْم( ثم

َها َوَما َبَطنَ َوََل تَػْقَربُو   ا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ
 قالوف
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ـَ اللَُّو ِإَلَّ بِاْلَحقّْ   َوََل تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ
 قالوف
 (ٔ٘ٔتَػْعِقُلوَف ) مْ ِبِو َلَعلَّكُ  مْ َوصَّاكُ  مْ َذِلكُ 

 ورش بالتقليل يف )وصاكم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
  ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرضبزة أماؿ )َوصَّاُكمْ  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم

ُه  ُلَغ َأُشدَّ  َوََل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإَلَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ
 قالوف

 َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَف بِاْلِقْسِط 
 قالوف

 َلَّ ُوْسَعَها ََل ُنَكلُّْف نَػْفًسا إِ 
) ( مث خلف بالسكت يف )نَػْفًسا ِإالَّ  قالوف مث ورش بالنقل يف )نَػْفًسا ِإالَّ

 فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَبى  مْ َوِإَذا قُػْلتُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر  ثمضبزة أماؿ )قرَب(  ثمورش بوجو التقليل )قرَب(  ثمقالوف 
 اللَِّو َأْوُفوا  َوِبَعْهدِ 
 قالوف
 (َٕ٘ٔتذَكَُّروَف ) مْ ِبِو َلَعلَّكُ  مْ َوصَّاكُ  مْ َذِلكُ 

 ذاشلى ع: و)َتذَّكَُّروَف( الكل خف  ٚٚٙالدليل من الشاطبية  رقم 
 قالوف بسكوف ميم اعبمع بتشديد الذاؿ )َتذَّكَُّروَف( واندرج معو أبو عمرو وشعبة ويعقوب 

 ( حفص وزبفيف )َتذَكَُّروفَ  ثم
 ورش وبالتقليل )وصاكم( وبتشديد الذاؿ )َتذَّكَُّروَف(  ثم
 خلف باممالة يف )وصاكم( وزبفيف )َتذَكَُّروَف( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثم
 قالوف بالصلة بتشديد الذاؿ )َتذَّكَُّروَف( واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفر ثم
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 ِبُعوُه َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّ 
 مالكرعا وباػبف  ش: و )أفَّ( اكسروا  ٚٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 

 قالوف قرأ )َوَأفَّ( )صراطْي( بالصاد واندرج معو ورش والبزي والبصري وعاصم    
 )َوَأفَّ( وبالسٌن وسكوف الياء )سراطْي( بتشديد النوف قنبل قرأ  ثم
 لياء يف )ِصرَاِطَي ( الشامي قرأ )َوَأْف( بتخفيف النوف وفتح ا ثم
 )صراطي( بالصاد اػبالصة    قرأ )َوَأْف( بتخفيف النوف وقرأ روح  ثم
  )سراطْي( بالسٌن قرأ )َوَأْف( بتخفيف النوف وقرأ رويس  ثم
 خلف قرأ بكسر اؽبمزة يف )َوِإفَّ( وأشم الصاد صوت الزاي )زِرَاِطي(  ثم
 معو الكسائي وخلف العاشر  خالد قرأ بكسر اؽبمزة يف )َوِإفَّ( واندرج ثم

 َعْن َسِبيِلوِ  مْ َوََل تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبكُ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَّف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 
 فيها فتفرؽ مثالويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      وامنعاـ 

 وعند العقود التاء يف ال تعاونوا    ويروى ثالثا يف تلقف مثال
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إىل قولو : ويف الكل اختلف لو 

 واندرج معو قنبل وأبو جعفرالصلة قالوف ب ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
 البزي شدد التاء يف )فَػتػََّفرََّؽ( والصلة ثم

 (ٖ٘ٔتَػتػَُّقوَف ) مْ ِبِو َلَعلَّكُ  مْ َوصَّاكُ ْم َذِلكُ 
 ورش على التقليل يف )وصاكم(  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ضبزة باممالة يف )وصاكم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثم
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرلة قالوف بالص ثم
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َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعلَػى الَّػِذي  مْ ِء رَبِّْهػآبِِلَقػ مْ َأْحَسػَن َوتَػْفِصػيًَل ِلُكػلّْ َشػْيٍء َوُىػًدى َورَْحَمػًة َلَعلَُّهػ ~ثُمَّ َآتَػيػْ
 (ٗ٘ٔيُػْؤِمُنوَف )

 َف( السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنو  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
  أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوِمُنوَف( ثمواندرج معو ابن كثًن قالوف بالصلة  ثم
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
)شيء( مث توسط البدؿ وعليو توسط الػٌن )شػيء( توسط  يووعلوقصر البدؿ )آتينا(ورش على طوؿ اؼبنفصل  ثم
 مث طوؿ )شيء( )شيء( طوؿ البدؿ وعليو توسط – ٗوٖ
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة وقفا )يُوِمُنوَف(يف )شيء( والسكت )ىدًى ورضبة( خلف بال غنة  ثم
 خالد بغنة والسكت وقرأ بإبداؿ اؽبمزة وقفا )يُوِمُنوَف( مث خالد بالتحقيق وقرأ بإبداؿ اؽبمزة وقفا )يُوِمُنوَف(  ثم
 يف البدؿ وتوسط )شيء( ومث الطوؿ على الطوؿ.ورش على توسط البدؿ وتوسط )شيء( مث الطوؿ  ثم

 (٘٘ٔتُػْرَحُموَف ) مْ َوَىَذا ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوُه َواتػَُّقوا َلَعلَّكُ 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 

 ابن كثًن وصلة اؽباء قي )أَنْػَزْلَناُه(و )فَاتَِّبُعوُه(  ثم
  ورش بالنقل يف )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( مث

 مث خلف بالسكت يف )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه(
 (ٙ٘ٔئَِفتَػْيِن ِمْن قَػْبِلَنا َوِإْف ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِليَن )آأُْنِزَؿ اْلِكَتاُب َعَلى طَ  آِإنَّمَ  آَأْف تَػُقوُلو 

 قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
 قالوف بالصلة  ثمالوف على توسط اؼبنفصل ق ثم
ضبػػزة علػى طػػوؿ اؼبنفصػل واؼبتصػػل بتفخػػيم  ثػػمورش علػػى طػوؿ اؼبنفصػػل واؼبتصػػل برتقيػق الػػراء يف )ِدرَاَسػِتِهْم (  ثػم

 الراء 
َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّ  آَأْو تَػُقوُلوا َلْو أَنَّ  ُهْم  آأُْنِزَؿ َعَليػْ  َأْىَدى ِمنػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  مثقالوف على قصر اؼبنفصل 
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ضبػزة علػػى طػوؿ اؼبنفصػػل أمػػاؿ  ثػػم وانػدرج معػػو خلػف العاشػػر الكسػػائي علػى توسػػط اؼبنفصػػل أمػاؿ )أَْىػػَدى( ثػم
 )أَْىَدى( 

خلػػػف بالسػػكت يف )لػػػو أنػػا( واممالػػػة يف  ثػػػمبتقليػػػل )أَْىػػَدى(  ثػػمورش بالنقػػػل يف )لػػو أنػػػا( وفػػتح )أىػػػدى(  ثػػم
 )أىدى(
 َوُىًدى َوَرضْبَةٌ  مْ ِمْن َربّْكُ َنٌة بَػيػّْ  مْ ءَكُ آجَ فَػَقْد 

 واندرج معو عاصم ويعقوب قالوف بسكوف ميم اعبمع وامظهار يف )قد جآءكم(
  واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 ورش بامظهار وطوؿ اؼبتصل  ثم
   ( على توسط اؼبتصل وامظهار يف )قد جآءكم(َجاءَُكمْ ابن ذكواف أماؿ ) ثم
 أبو عمرو أدغم الداؿ باعبيم )قّ(آءكم( واندرج معو ىشاـ  ثم
 الكسائي أماؿ وقفا )َوَرضْبٌَة ( وأدغم الداؿ باعبيم )قّ(آءكم(  ثم
 خلف أدغم الداؿ باعبيم )قّ(آءكم( وبال غنة يف )َوُىًدى َوَرضْبٌَة( أماؿ )َجاءَُكْم( على طوؿ اؼبتصل ثم
 أماؿ )َجاءَُكْم( على طوؿ اؼبتصل  خالد بغنة يف )َوُىًدى َوَرضْبٌَة( ثم
 خلف العاشر أدغم الداؿ باعبيم )قّ(آءكم( وأماؿ )َجاءَُكْم( على توسط اؼبتصل ثم

َها  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب بَِآيَاِت اللَِّو َوَصَدَؼ َعنػْ
  َآيَاِت(السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم والباء بالباء )َأْظَلُم فبَّْن(و )َكذََّب بِ  ثمقالوف 

 ( البدؿ )بآيات( ٖظلم( وتفخيم الالـ )أظلم( مع )ورش بالنقل )فَمَن َ  ثم
 خلف بالسكت )فَمْن َأظلم( ثم

 (ُٚ٘ٔسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوا َيْصِدُفوَف )َعْن َآيَاتَِنا َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَف 
 َعَذاِب دبَا( السوسي على توسط اؼبتصل )الْ  ثمقالوف على توسط اؼبتصل 

 ( البدؿ يف )آياتنا( ٖورش بالنقل )عَن آياتنا( مع ) ثم
 ضبزة باممشاـ صوت الزاي )َيْصِدُفوَف( معا على طوؿ اؼبتصل  ثم
  الكسائي على توسط اؼبتصل و باممشاـ صوت الزاي )َيْصِدُفوَف( معا واندرج معو خلف العاشر و رويس ثم
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 باممشاـ صوت الزاي )َيْصِدُفوَف( معاو  (َناَعْن َآيَاتِ )يف خلف بالسكت  ثم
 ِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بَػْعُض َآيَاِت رَبّْكَ َأْف تَْأتِيَػُهُم اْلَمَل  َىْل يَػْنظُُروَف ِإْلَّ 

 اؼ ش: و)يأتيهم( ٛٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
 قبالاالدرة : خفض يف اؼبالئكة 
   قالوف على قصر اؼبنفصل  

 معا واندرج معو أبو جعفرالسوسي على قصر اؼبنفصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاتِيَػُهُم(أو )يايَت(  ثم
 الكسائي قرأ بياء التذكًن يف )يَاتِيَػُهُم( واندرج معو خلف العاشر ثم     قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم
 بدؿ )آيات( ( الٖورش على طوؿ اؼبنفصل قرأ )تَاتِيَػُهُم(أو )يايَت( مع ) ثم
 خلف على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبال غنة يف )أْف يَاتِيَػُهُم( وقرأ بياء التذكًن يف )يَاتِيَػُهُم(  ثم

 مث خالد على طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼبتصل وبغنة يف )أْف يَاتِيَػُهُم( وقرأ بياء التذكًن يف )يَاتِيَػُهُم( 
َفُع نَػْفًسا ِإيَمانُػَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ِفييَػْوـَ يَْأِتي بَػْعُض َآيَاِت رَبَّْك ََل يػَ  ًرا  ~نػْ  ِإيَمانَِها َخيػْ

 قالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف على قصر اؼبنفصل 
ا خلػف بالسػكت يف )نَػْفًسػ ثػمضبزة على طوؿ اؼبنفصل وعلى التحقيق يف )نَػْفًسا ِإيبَانُػَهػا(و َ)ُكػْن َآَمنَػْت(      ثم

 ِإيبَانُػَها(و َ)ُكْن َآَمَنْت( 
 ورش أبدؿ اؽبمزة ألفا )يايت( والنقل يف )نَػْفًسا ِإيبَانُػَها(و َ)ُكْن َآَمَنْت( وترقيق الراء )خًنا( وقصر البدالت ثم

 مث السوسي على قصر اؼبنفصل أبدؿ اؽبمزة ألفا )يايت( واندرج معو أبو جعفر      
  ورش على توسط ومث طوؿ البدالت ثم

 (ِٛ٘ٔإنَّا ُمْنَتِظُروَف ) آُقِل انْػَتِظُرو 
    قالوف على توسط اؼبنفصل  ثم   قالوف على قصر اؼبنفصل 

    ورش على طوؿ اؼبنفصل برتقيق الراء يف )انْػَتِظُروا ()ُمْنَتِظُروَف (  ثم
 ضبزة على طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء يف )انْػَتِظُروا ()ُمْنَتِظُروَف ( ثم

هُ  مْ ِذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػهُ ِإفَّ الَّ   ِفي َشْيءٍ  مْ وََكانُوا ِشيَػًعا َلْسَت ِمنػْ
 خفيفا وعدال مداهفارقوا( مع الرـو …/.)اؼ ش: و)يأتيهم  ٛٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقم رقم 
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 ] فارقوا : ضبزة والكسائي [ ] فَػرَّقوا : الباقوف[
ورش قػػرأ بتشػػديد الػػراء )فَػرَّقػػوا( علػػى التوسػػط والطػػوؿ يف  مثػػقػػالوف بسػػكوف مػػيم اعبمػػع قػػرأ بتشػػديد الػػراء )فَػرَّقػػوا( 

 )شيء( 
( أوجػػو )شػػيء( بالنقػػل وامبػػداؿ )َشْي(و)َشػػّي ( واممشػػاـ ّبمػػا صػػوت ٗىشػػاـ قػػرأ بتشػػديد الػػراء )فَػرَّقػػوا( ب) ثػػم

 الكسرة 
 قالوف بالصلة وقرأ بتشديد الراء )فَػرَّقوا(  ثم
( أوجػو )شػيء( بالنقػل وامبػداؿ )َشْي(و)َشػّي ( واممشػاـ ٗ)فارقوا(ب) ضبزة قرأ بألف بعد الفاء وزبفيف الراء ثم

 ّبما صوت الكسرة 
 الكسائي قرأ بألف بعد الفاء وزبفيف الراء )فارقوا( وقرأ )شيء( بالتحقيق  ثم
 (ِٜ٘ٔبَما َكانُوا يَػْفَعُلوَف ) مْ ِإَلى اللَِّو ثُمَّ يُػَنبّْئُػهُ  مْ َأْمُرىُ  آِإنَّمَ 

 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم   اعبمع  قالوف بسكوف ميم
 قالوف بالصلة  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل    ثم

 ِإىَل(    مْ مث ورش على طوؿ اؼبنفصل وبطوؿ الصلة يف )أَْمُرىُ 
    ِإىَل(    مْ ضبزة على طوؿ اؼبنفصل بالتحقيق يف )أَْمُرىُ  ثم
 ِإىَل(    مْ أَْمُرىُ خلف على طوؿ اؼبنفصل بالسكت يف ) ثم

 َء بِاْلَحَسَنِة فَػَلُو َعْشُر َأْمثَاِلَهاآَمْن جَ 
 يعقوب نوف اموىل ورفع الثانية )عشٌر أمثاؽُبا(  ثمقالوف على توسط اؼبتصل      

 ورش على طوؿ اؼبتصل     ثم
   ابن ذكواف أماؿ )جآء ( واندرج معو خلف العاشر  ثم
 تصل ضبزة  أماؿ)جآء ( على طوؿ اؼب ثم

 (ََٓٙٔل يُْظَلُموَف ) مْ ِإَلَّ ِمثْػَلَها َوىُ  ~َء بِالسَّيَّْئِة َفََل ُيْجَزىآَوَمْن جَ 
 واندرج معو ابن كثًن وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع         

  قالوف بالصلة ثمقالوف على توسط اؼبنفصل      ثم
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 ورش بالفتح يف )هبزى( وتغليظ الالـ يف )يظلموف(  ثمَزى(    الكسائي على توسط اؼبنفصل أماؿ )هبُْ  ثم
  ابن ذكواف على توسط اؼبنفصل أماؿ )جآء(  ثمورش بالتقليل يف )هبزى(         ثم
         خلف العاشر على توسط اؼبتصل أماؿ )جآء( وأماؿ )هبزى(  ثم
 ضبزة أماؿ )جآء( على طوؿ اؼبتصل و أماؿ )هُبَْزى( ثم

 ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا  ~ِني َىَداِني رَبّْيُقْل ِإنَّ 
 ح وصبَّالالثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيها: و  ٗٛٗ-ٓٛٗالشاطبية يف البقرة رقم 

 نزال حرؼ ت وربت الرعدأخًنا     براءةحرفا  امنعاـومع آخر                   
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرًنويف                   

 ويرِوي يف امتحانو اموَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  الن(مويف               
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو              

 كاذ ا( : وكسر وفتح خف يف )ِقَيمٜٚٙالشاطبية يف امنعاـ رقم 
]رَ  إىل:فػػتح اليػػاء نػػافع وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر []رْ  إىل:الباقوف[]قيّْمػػا :نػػافع وابػػن كثػػًن وأبػػو عمرووأبػػو جعفػػر 

 ويعقوب[]ِقَيما: الباقوف[
 قالوف قرأ بفتح الياء )َر َّْ ِإىَل( شدد الياء وفتح القاؼ )قَػّيًما( واندرج معو البصري وأبو جعفر 

 روحنفصل قرأ بسكوف الياء )َر ّْْ ِإىَل( وشدد الياء وفتح القاؼ) قَػّيًما( واندرج معو البزي على قصر اؼب ثم
     قنبػػػل علػػػى قصػػػر اؼبنفصػػػل قػػػرأ بالسػػػٌن يف )سػػػراط( و قػػػرأ بسػػػكوف اليػػػاء )َر ّْْ ِإىَل( وشػػػدد اليػػػاء وفػػػتح القػػػاؼ ثػػػم

 واندرج معو رويس)قَػّيًما( 
ـَ( وقػرأ بكسػر القػافوفتح ىشاـ علػى توسػط اؼبنفصػل قػرأ بسػكوف اليػاء  ثم )َر ّْْ ِإىَل( وقػرأ بػالف بعػد اؽبػاء )ِإبْػرَاَىػا

 الياء ـبففة )ِقَيما( 
ابػػػػن ذكػػػػواف علػػػػى توسػػػػط اؼبنفصػػػػل قػػػػرأ بسػػػػكوف اليػػػػاء )َر ّْْ ِإىَل( قػػػػرأ بيػػػػاء بعػػػػد اؽبػػػػاء )ِإبْػػػػػرَاِىيَم( وقػػػػرأ بكسػػػػر  ثػػػػم

 القاؼ)ِقَيما(  
بإمشػػاـ الصػػاد صػػوت الػػزاي يف )ِصػػرَاٍط( وقػػرأ بكسػػر القػػاؼ خلػػف علػػى طػػوؿ اؼبنفصػػل أمػػاؿ )ىػػداين( وقػػرأ  ثػػم

 وزبفيف الياء مفتوحة )ِقَيما(
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خالد على طوؿ اؼبنفصل أماؿ )ىػداين( وقػرأ  بالصػاد اػبالصػة يف )ِصػرَاٍط( وقػرأ بكسػر القػاؼ وزبفيػف اليػاء  ثم
 مفتوحة )ِقَيما(

تح اليػػاء ـبففػػة )ِقَيمػػا( وانػػدرج خلػػف الكسػػائي علػػى توسػػط اؼبنفصػػل أمػػاؿ )ىػػداين( وقػػرأ بكسػػر القػػاؼ وفػػ ثػػم
 العاشر 

ورش بالنقل يف )ُقِل انَّيِنَ( وبفتح الياء )َر َّْ ِإىَل( وشدد الياء وفتح القاؼ )قَػّيًما ( بالفتح يف )ىداين( مث ورش  ثم
 بالتقليل يف)ىداين(

 خلف بالسكت يف )ُقْل ِإنَّيِنْ( ثم
 (َٔٙٔوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )

 وفقال
 (ُٕٙٔقْل ِإفَّ َصََلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن )

]ؿبيآْي:قالوف وورش خبلف عنو وأبو جعفر وصال ووقفا مع اؼبد اؼبشبع[ ]ؿبياَي:الباقوف وىو الوجو الثاين لورش[ 
 ]فبايَت:نافع[ ]فبايْت: الباقوف[

 والخاػبلف والفتح بي ج: وؿبياي  ٖٔٗالشاطبية رقم 
 ومن فتح الياء ؿبياَي وصال لو يف الوقف اموجو الثالثة من أجل العارض للسكوف   -

 ثػػمابػػن كثػػًن )َوؿَبْيَػػاَي ( وسػػكن )فبػػايْت(  ثػػم قػػالوف قػػرأ )َوؿَبْيَػػاْي ( مػػد الـز كلمػػي ـبفػػف  فػػتح اليػػاء يف )َوفَبَػػايتَ (
( أوجو وفخم الالـ يف )صاليت( )َوؿَبَْياْي ( مد الـز كلمي ٗرش )خلف مث و  ثمدوري الكسائي أماؿ )َوؿَبَْياَي ( 

)َوؿَبْيَػاَي( بػالفتح مث تقليلػو علػى فػتح اليػاء  و فػتح اليػاء يف )َوفَبَػايتَ ( مث خلػف وفػتح  ثمـبفف بالفتح مث تقليلها 
 ياء )َوؿَبَْياَي( وسكن ياء )فبايْت(

 ََل َشرِيَك َلُو  
 قالوف

 (َٖٙٔوأَنَا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِميَن ) َوِبَذِلَك ُأِمْرتُ 
 الِبتى واػبلف يف الكسر أالشاطبية يف البقرة : وَمدُّ )أنا( يف الوصل مع ضم نبزة وفتح 

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افتح 
 ؿ اؼبنفصل ورش بطو  ثمقالوف على توسط اؼبنفصل  ثمقالوف قرأ بقصر اؼبنفصل بإثبات ألف )أنا( 
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 ابن كثًن بدوف ألف )وأنْا(  ثم
َر اللَِّو أَْبِغي رَبِّا َوُىَو َربُّ ُكلّْ َشْيٍء   ُقْل َأَغيػْ

( أوجػو )شػْي( ٗىشاـ وقػف علػى )شػيء( ب ) ثمابن كثًن بضم اؽباء )وُىو(  ثمقالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 
( أوجػو )شػْي( و)شػّي( ٗوقػف علػى )شػيء( ب )خلػف بػالتحقيق وبػال غنػة و  ثمو)شّي( واممشاـ للكسرة ّبمػا 

  واممشاـ للكسرة ّبما
َر ( على توسط وطوؿ )شيء( ثم   ورقق راء )أغًن(ورش بالنقل يف )ُقْل أََغيػْ
َر ( ووقف على )شيء( ب ) ثم  ( أوجو )شْي( و)شّي( واممشاـ للكسرة ّبماٗخلف بالسكت يف )ُقْل أََغيػْ

َها َوََل َتْكِسُب ُكلُّ نَػْفٍس ِإَلَّ    َعَليػْ
( مثقالوف  ( مث خلف بالسكت يف )نَػْفٍس ِإالَّ  ورش بالنقل يف )نَػْفٍس ِإالَّ

 َوََل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى
 خلف بال غنة وأماؿ )أخرى(   ثمأبو عمرو وأماؿ )أخرى( واندرج معو خالد والكسائي  ثمقالوف 

 وتقليل )أخرى(ورش برتقيق الراء )َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر(  ثم
 (ِٗٙٔفيِو َتْخَتِلُفوَف ) مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ فَػيُػَنبُّْئكُ  مْ َمْرِجُعكُ  مْ ثُمَّ ِإَلى رَبّْكُ 

 ابن كثًن بصلة اؽباء )ِفيِو( وصلة اؼبيم  ثمواندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اعبمع 
ُلوَكُ  مْ َفَع بَػْعَضكُ ِئَف اْْلَْرِض َورَ َخَل  مْ َوُىَو الَِّذي َجَعَلكُ   َآتَاُكمْ  آِفي مَ  مْ فَػْوَؽ بَػْعٍض َدرََجاٍت لَِيبػْ

 واندرج معو أبو عمرو وبسكوف اؽباء )وْىو(قالوف بسكوف ميم اعبمع 
  واندرج معو دوري أ  عمرووبسكوف اؽباء )وْىو(  قالوف على توسط اؼبنفصل ثم
 أماؿ )َآتَاُكْم(و  على توسط اؼبنفصلو وبسكوف اؽباء )وْىو( الكسائي  ثم
  واندرج معو أبو جعفروبسكوف اؽباء )وْىو( قالوف بالصلة  ثم

  وبسكوف اؽباء )وْىو(  مث قالوف بالصلة على توسط اؼبنفصل
الطػوؿ  ثػمتوسػط البػدؿ وعليػو التقليػل  ثػم( أوجو )َآتَػاُكْم( قصػر وعليػو الفػتح ٗورش بضم اؽباء يف )وُىو( و) ثم

 التقليل  ثمبالفتح 
  بالسكت يف )امرض( وأماؿ )َآتَاُكْم(على طوؿ اؼبتصل و زة ضب ثم
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  خالد بالتحقيق يف )امرض( واممالة يف )َآتَاُكْم( ثم
 وتوسط اؼبتصل على توسط اؼبنفصل وضم اؽباء )وُىو( و ابن عامر  ثم
 وضم اؽباء )وُىو(ابن كثًن على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبالصلة  ثم

 أماؿ )َآتَاُكْم(و  على توسط اؼبنفصلو  ؽباء )وُىو(مث خلف العاشر وضم ا
 ( ِ٘ٙٔإفَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّو َلَغُفوٌر رَِحيٌم )

 قالوف
( أوجػو منهػا ثالثػة البسػملة وصػل اعبميػع وقطػع اعبميػع ووصػل الثػاين بالثالػن ٘إذا وصل بالسورة التالية فيػو ) -
زة بالنقل )َرِحيٌم َف اؼبص( أما ابن عامر وأبػو عمػرو بلفػظ اؽبمػزة )َرِحػيٌم مث الوصل بدوف بسملة قرأ ورش وضب -ٗ

 السكت لورش وضبزة وابن عامر وأ  عمرو بدوف تنفس – َ٘ف أؼبص( 
  

 
 
 
 


