
 

 

1 

 سورة ىود 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 

 الر 
 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفص ى ير ضبكره    ذ الشاطبية يف سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح 

 الحَ ىن جلوا وربت حض ى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واػبلف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباػبلف  وىم بصرٍ ،    و  صحبةاتار ـبادقا ، )حم( صفا ش                           

 قالوف بفاتح الراء 
 مث ورش باتقليلها 

 مث البصري أماؽبا واندرج معو ابن عامر وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر 
 مث أبو جعفر بالسكت عل ى اغبروؼ الثالثة سكاتة لطيفة بدوف نفس

 (ٔمُثَّ ُفصَّْلْت ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َخِبٍر ) ِكاَتاٌب ُأْحِكَمْت َآيَاتُوُ 
 قالوف 

 مث أبو جعفر باإلخفاء الاتنوين عند اػباء )َحِكيٍم َخِبٍر ( 
 ( البدؿ ٖمع ))ِكاَتاٌب ُأْحِكَمْت َآيَاتُُو( يف  مث ورش بالنقل

 يف )ِكاَتاٌب ُأْحِكَمْت َآيَاتُُو(مث خلف بالسكت 
 وَ ِإالَّ اللَّ  آَأالَّ تَػْعُبُدو 
  عل ى قصر اؼبنفصل قالوف

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 (ٕ)نَِذيٌر َوَبِشٌر ِمْنُو  مْ ِإنَِِّن َلكُ 
  بسكوف ميم اعبمع قالوف

 مث ورش برتقيق الراء يف )نذير( 
 يف )نَِذيٌر َوَبِشٌر( مث خلف بال ينة 
 مث قالوف بالصلة 

 نو(مث ابن كثر بصلة اؽباء )م
 ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلوُ ُمَسمِّ ى َويُػْؤِت  َأَجٍل  ~ َحَسًنا ِإَل َماَتاًعا  مْ ِإلَْيِو يُباتػّْْعكُ  آمُثَّ ُتوبُو  مْ َوَأِف اْساتَػْغِفُروا َربَّكُ 

 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
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 اؽبمزة )ويوت(  إبداؿمث السوسي قرأ ب
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 يف )ُمَسمِّ ى َويُػْؤِت( عل ى الاتحقيق يف )َحَسًنا ِإَل(بال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل و ف مث خل
 يف )ُمَسمِّ ى َويُػْؤِت( عل ى طوؿ اؼبنفصل وبغنةمث خالد 
 يف )َحَسًنا ِإَل(بالسكت عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل و مث قالوف 

 بدؿ اؽبمزة واوا )يوت( أعل ى قصر اؼبنفصل وبالصلة و مث أبو جعفر 
 وبصلة اؽباء )إليو(عل ى قصر اؼبنفصل وبالصلة مث ابن كثر 

 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )يوت( ورقق الراء يف )اساتغفروا( 

 (َٖعَذاَب يَػْوـٍ َكِبٍر ) مْ َأَخاُؼ َعَلْيكُ  ~َوِإْف تَػَولَّْوا فَِإّنّْ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 
 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      واألنعاـ فيها فاتفرؽ مثال

 وعند العقود الاتاء يف ال تعاونوا    ويروى ثالثا يف تلقف مثال
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙفرش سورة البقرة تقريبا ) الطيبة من

 يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 
 )أي البزي(إل قولو : ويف الكل اخاتلف لو 
: فإّن~ أخاؼ] وإف تولوا فإَّن أخاؼ : نافع وقنبل وأبو عمرو وأبو جعفر [وإف تولوا ]وإف تَّولوا فإَّن أخاؼ: البزي [ 

 وف[الباق
 بفاتح الياء )فإَّن(قرأ باإلظهار يف )وإف تولوا (و قالوف 

 بفاتح الياء )فإَّن( واندرج معو أبو جعفر قرأ باإلظهار يف )وإف تولوا (و مث قالوف بالصلة 
 عل ى توسط اؼبنفصلبسكوف الياء )فإّْن( قرأ باإلظهار يف )وإف تولوا ( و مث ىشاـ 
  )وإف تولوا (عل ى طوؿ اؼبنفصل قرأ باإلظهار يفمث ضبزة 

 اؼبنفصل قصرعل ى  قرأ باإلظهار يف )وإف تولوا فإّن~ أخاؼ(مث يعقوب 
 فإَّن أخاؼ( وفاتح الياء اتشديد الاتاء )َوِإْف تػََّولَّْوامث البزي ب

 ِإَل اللَِّو َمْرِجُعُكمْ 
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 قالوف
 (َٗوُىَو َعَل ى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 عفر[ ] وُىو : الباقوف[] َوْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو ج
 أبو عمرو والكسائي وأبو جعفرواندرج معو قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 

 )وُىو( عل ى توسط )شيء( بضم اؽباء مث ورش 
 عل ى طوؿ )شيء( ورش مث 

 )شيء(وربقيق  )وُىو(بضم اؽباء مث ابن كثر 
 يف )شيء( مث خلف بالسكت

 ْساَتْخُفوا ِمْنوُ لِيَ  مْ يَػثْػُنوَف ُصُدوَرىُ  مْ ِإنػَّهُ  َأَل 
 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوفَ يَػْعَلُم َما  مْ َأاَل ِحنَي َيْساتَػْغُشوَف ثَِيابَػهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 قيق الراء )يسروف( مث ورش برت 
 مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما(

 مث قالوف بالصلة
 (ِ٘إنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )

 قالوف
 َوُمْساتَػْوَدَعَها َويَػْعَلُم ُمْساتَػَقرََّىا بٍَّة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَل ى اللَِّو رِْزقُػَها آَوَما ِمْن دَ 
 قالوف 

 )َويَػْعَلُم ُمْساتَػَقرََّىا(ؼبيم باؼبيم مث السوسي أديم ا
 يف )األرض( مث خلف بالسكتبالنقل يف )األرض( مث ورش 

 (ُٙكلّّ يف ِكاَتاٍب ُمِبنٍي )
 قالوف
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ُلوَكُ  آءِ َعْرُشُو َعَل ى اْلمَ أَيَّاـٍ وََكاَف َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِساتَِّة   َعَماًل َسُن َأحْ  مْ أَيُّكُ  مْ لَِيبػْ
 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

ُلوَكُ مث ورش بطوؿ الصلة   وبالنقل يف )األرض( وضم اؽباء )وُىو(َأْحَسُن(  مْ أَيُّكُ  مْ يف )لَِيبػْ
 بضم اؽباء )وُىو( وبالاتحقيق يف )األرض(مث ابن كثر 

 يف )األرض( وبال ينة )أَيَّاـٍ وََكاَف(مث خلف بالسكت 
ُلوَكُ عل ى السكت يف )األرض( مث خلف بالسكت   َأْحَسُن( مْ أَيُّكُ  مْ يف )لَِيبػْ
 بغنةو يف )األرض( مث خالد بالاتحقيق 

 يف )األرض( وبغنة بالسكتمث خالد 
ُعوثُوَف ِمْن بَػْعِد اْلَمْوِت لَ  مْ َولَِئْن قُػْلَت ِإنَّكُ   (ِٚإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي ) آِإْف َىذَ  آيَػُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُرو َمبػْ

 ] ساحر : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] سحر : الباقوف[
 وقرأ بكسر السني وسكوف اغباء )سحر(عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 واندرج معو خلف العاشرفا بعدىا وكسر اغباء )َساِحر( عل ى توسط اؼبنفصل وقرأ بفاتح السني وأثبت ألمث الكسائي 
 وقرأ برتقيق الراء يف )سحر( عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 عل ى طوؿ  اؼبنفصل وقرأ بفاتح السني وأثبت ألفا بعدىا وكسر اغباء )َساِحر( مث ضبزة 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 ة عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصل
ُهُم اْلَعَذاَب ِإَل َولَِئْن َأخَّْرنَا   أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لَيَػُقوُلنَّ َما وَبِْبُسوُ  ~َعنػْ

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالاتحقيق يف الساكن اؼبفصوؿ )َولَِئْن َأخَّْرنَا(مث ضبزة 
 َأخَّْرنَا( َولَِئنَ يف الساكن اؼبفصوؿ ) نقلنفصل وبالعل ى طوؿ اؼبمث ورش 
  عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )َولَِئْن َأخَّْرنَا(مث خلف 

 (َٛما َكانُوا ِبِو َيْساتَػْهزُِئوَف ) مْ َوَحاَؽ بِِ  مْ لَْيَس َمْصُروفًا َعنػْهُ  مْ َأاَل يَػْوـَ يَْأتِيهِ 
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[] يػأتيِهم أبػو جعفػر [] ياتيِهم .. يساتهزوف: : ورش والسوسي ..يساتهزءوفتيِهم يا]وب [ : يعق.. يساتهزءوف ]يأتيُهم 
 : الباقوف[.. يساتهزءوف  م]يأتيهِ [ولو الاتسهيل واإلبداؿ ياءووقفا ضبزة .. يساتهزوف 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ( أوجو ٖ)مث ضبزة أماؿ )حاؽ( ووقف عل ى )يساتهزئوف( بالاتسهيل وحذؼ اؽبمزة وإبداؽبا ياء 

 مث قالوف بالصلة 
وف( باؼبػػػد والاتوسػػػط والقصػػػر لقػػػوة العػػػارض علػػػ ى البػػػدؿ وانػػػدرج معػػػو اؽبمػػػزة مػػػن )يػػػاتيهم( وقػػػرأ )يسػػػاتهزءأبػػػدؿ مث ورش 
 السوسي  
 من )يساتهزوف( ضم الزاي وأسقط اؽبمزة اؽبمزة من )ياتيهم( و  أبدؿمث أبوجعفر 

  (يأتيُهممث يعقوب بضم اؽباء )
ْنَساَف ِمنَّا َرضْبًَة مُثَّ نَػَزْعَناَىا ِمْنُو ِإنَُّو لََيُئوٌس َكُفوٌر )َولَِئْن أََذقْػنَ   (ٜا اإْلِ
 قالوف 

 مث ابن كثر بصلة اؽباء )منو( 
 عل ى )اإلنساف(مث خلف بالسكت 
 ( البدؿ يف )لََيُئوٌس( ٖمع )عل ى )اإلنساف( مث ورش بالنقل 

 قْػَنا ( والساكن اؼبوصوؿ )اإلنساف(مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ )َولَِئْن أَذَ 
 َء َمسَّاْتُو لَيَػُقوَلنَّ َذَىَب السَّيَّْئاُت َعِنّْ آَء بَػْعَد َضرَّ آَولَِئْن أََذقْػَناُه نَػْعمَ 

 قالوف 
 مث خلف عل ى طوؿ اؼباتصل 

  عل ى توسط اؼباتصل مث ابن كثر بصلة اؽباء )أََذقْػَناُه( و )َمسَّاْتُو(
 يف )السَّيَّْئاُت(  ( البدؿٖمث ورش بالنقل مع )

 مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ )َولَِئْن أََذقْػَنا ( 
 أبو جعفرنافع وأبو عمرو و إذا وصل فاتح الياء من )عَِن إنو( 

 (ِٓٔإنَُّو َلَفرٌِح َفُخوٌر )
 قالوف

 (َٔٔكِبٌر ) َمْغِفَرٌة َوَأْجرٌ  مْ ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت أُولَِئَك ؽبَُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 مث قالوف بالصلة 
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 مث ورش برتقيق الراء )مغفرة( 
 يف )َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر ( مث خلف بال ينة 

 عل ى طوؿ اؼباتصل وبغنة يف )َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر ( مث خالد
ٌز أَْو أُْنزَِؿ َعَلْيِو   َلْوَل يَػُقوُلوا  َأفْ ِئٌق ِبِو َصْدُرَؾ آِإلَْيَك َوضَ  ~فَػَلَعلََّك تَارٌِؾ بَػْعَض َما يُوَح ى  َء َمَعُو َمَلكٌ آجَ َكنػْ

 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 بصلة اؽباء )عليو( عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر 
 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 ء( آأماؿ )جعل ى توسط اؼبنفصل مث ابن ذكواف 
 )يوح ى(عل ى فاتح عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

  )يوح ى(   يف بالاتقليلطوؿ اؼبنفصل و  عل ىورش مث 
وبػالاتحقيق يف السػاكن اؼبفصػوؿ عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل أمػاؿ )يػوح ى( و)جػآء( وبػال ينػة يف )َأْف يَػُقولُػوا( مث خلف 
ٌز أَْو(  )َكنػْ
ٌز يف )َأْف يَػُقوُلوا( وبالاتحقيق يف الساكن اؼببغنة عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل أماؿ )يوح ى( و)جآء( و مث خالد  فصوؿ )َكنػْ

 أَْو(
يف السػاكن اؼبفصػوؿ بالسػكت عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل أماؿ )يػوح ى( و)جػآء( وبػال ينػة يف )َأْف يَػُقولُػوا( و مث خلف 
ٌز أَْو(  )َكنػْ

 عل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي أماؿ )يوح ى( 
 عل ى توسط اؼبنفصل  ء(آمث خلف العاشر أماؿ )يوح ى( و)ج

 أَْنَت نَِذيرٌ  آِإمبََّ 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل الوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورشق

 (َٕٔواللَُّو َعَل ى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيٌل )
 قالوف مث ورش عل ى توسط )شيء( مث ورش عل ى طوؿ )شيء( مث خلف بالسكت بال ينة مث خالد بالسكت

ـْ يَػُقوُلوفَ    افْػاتَػرَاهُ  َأ
 قالوف 

 اتَػرَاُه(يف )افػْ مث ورش بالاتقليل 
 يف )افْػاتَػرَاُه( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشرمث الدوري باإلمالة 

 (َٖٔصاِدِقنَي ) مْ ِمْن ُدوِف اللَِّو ِإْف ُكْناتُ  مْ َمِن اْساَتَطْعاتُ ُمْفاتَػَريَاٍت َواْدُعوا ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو 
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 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث قالوف بالصلة 

 يف )ُمْفاتَػَريَاٍت َواْدُعوا(لف بال ينة مث خ
 اؽبمزة )فاتوا( واندرج معو السوسي  إبداؿمث ورش قرأ ب

 اؽبمزة )فاتوا(   إبداؿمث أبو جعفر بالصلة و قرأ ب
 ِإَلَو ِإالَّ ُىَو   أُْنزَِؿ ِبِعْلِم اللَِّو َوَأْف َل  آأمبََّ  آفَاْعَلُمو  مْ فَِإْف َلَْ َيْساَتِجيُبوا َلكُ 

 عل ى قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع وف قال
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل

 (ُٗٔمْسِلُموَف ) مْ فَػَهْل أَنْػاتُ 
 ْم(يف )فَػَهْل أَنْػاتُ مث خلف بالسكت ( مْ يف )فَػَهَل انْػاتُ قالوف مث قالوف بالصلة مث ورش بالنقل 
نْػَيا َوزِيَناتَػَها نُػَوؼّْ إ  (ِ٘ٔفيَها اَل يُػْبَخُسوَف ) مْ ِفيَها َوىُ  مْ أَْعَماؽبَُ  مْ لَْيهِ  ِ َمْن َكاَف يُرِيُد اغْبََياَة الدُّ

 ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
 اء )إليُهم( مث يعقوب قرأ بضم اؽب
 يف )الدنيا(بالاتقليل ورش مث ( مْ أَْعَماؽبَُ  مْ وعل ى طوؿ بالصلة )ِإلَْيهِ )الدنيا( مث ورش عل ى فاتح 
  يف )الدنيا(  مث البصري بالاتقليل

 وأماؿ )الدنيا( مث ضبزة وقرأ بضم اؽباء )إليُهم( 
 وأماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر مث الكسائي 

 (وضم اؽباء يف )إليُهم ْم(أَْعَماؽبَُ  مْ لساكن اؼبفصوؿ )ِإلَيػْهُ مث خلف بالسكت يف ا
 ِإالَّ النَّاُر يف اْلَِخَرِة  مْ أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس ؽبَُ 

 وسكوف ميم اعبمع عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرعل ى توسط اؼباتصل مث قالوف بالصلة 

 يف )اْلَِخَرِة( ( البدؿ ٖ)مع عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 
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 يف )اْلَِخَرِة(بالسكت عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 
 (َٙٔوَحِبَط َما َصنَػُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )

 قالوف
ُلوُه َشاِىٌد ِمْنُو أََفَمْن َكاَف َعَل ى بَػيػَّْنٍة ِمْن َربِّْو    َماًما َوَرضْبَةً إِ  ~َوِمْن قَػْبِلِو ِكاَتاُب ُموَس ىَويَػاتػْ

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 )موس ى( عل ى فاتح عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 يف )موس ى(عل ى الاتقليل عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 وبال ينة يف )ِإَماًما َوَرضْبًَة(أماؿ )موس ى( عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
  )ِإَماًما َوَرضْبًَة(يفبغنة عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 

 ووقفا )رضبة( أماؿ )موس ى( مث الكسائي 
 أماؿ )موس ى( مث خلف العاشر 

ُلوُه( و )ِمْنُو( مث ابن كثر  بصلة اؽباء )َويَػاتػْ
 أُولَِئَك يُػْؤِمُنوَف ِبِو 

 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 
 فر واندرج معو أبو جعوأبدؿ اؽبمزة واوا )يومنوف( عل ى توسط اؼباتصل مث السوسي 

 اؽبمزة )يومنوف(   أبدؿمث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل و 
 عل ى طوؿ اؼباتصلمث ضبزة 

 َوَمْن َيْكُفْر ِبِو ِمَن اأْلَْحزَاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدُه 
 وبغنة مث خلف بال ينة وبالسكت)األحزاب( مث خالد بالسكت )األحزاب( قالوف مث ورش بالنقل 
 َفاَل َتُك يف ِمْريٍَة ِمْنوُ 

 قالوف
 (ِٚٔإنَُّو اغبَْقُّ ِمْن َربَّْك َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يُػْؤِمُنوَف )

 قالوف 
 وأبدؿ اؽبمزة واوا )يومنوف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا مث ورش 

 مث دوري أماؿ )الناس(
 فبَِّن افْػاتَػَرى َعَل ى اللَِّو َكِذبًاَوَمْن َأْظَلُم 
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 قالوف 
 الكسائي وخلف العاشرضبزة و )افرتى( واندرج معو أماؿ مث دوري 

 أماؿ )افرتى(مث السوسي أديم  اؼبيم باؼبيم )َأْظَلُم فبَِّن ( 
 الالـ )أظلم( وقلل )افرتى(  غليظباتبالنقل يف )َوَمَن َأْظَلُم( و مث ورش 

 وأماؿ )افرتى( يف )َوَمْن َأْظَلُم( مث خلف بالسكت 
 ِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَل ى َربِّْمْ َىُؤَل اأْلَْشَهاُد َويَػُقوُؿ  مْ بِّْ أُولَِئَك يُػْعَرُضوَف َعَل ى رَ 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 

 بالصلة و عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 وبالنقل يف )اأْلَْشَهاُد(عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 يف )اأْلَْشَهاُد( بالسكت عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل و  مث خلف

 (َٛٔأاَل َلْعَنُة اللَِّو َعَل ى الظَّاِلِمنَي )
 قالوف
ُغونَػَها    (َٜٔكاِفُروَف )  مْ ىُ  اْلَِخَرةِ بِ  مْ ِعَوًجا َوىُ الَِّذيَن َيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َويَػبػْ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 وترقيق الراء يف )كافروف(يف ِ)اْلَِخَرِة( لبدؿ ( اٖمث ورش مع )

 يف ِ)اْلَِخَرِة( مث خالد بالسكت 
 يف ِ)اْلَِخَرِة( مث خالد بالاتحقيق 
 مث قالوف بالصلة 

 ْم(يف )ِعَوًجا َوىُ  وبال ينةيف ِ)اْلَِخَرِة( مث خلف بالسكت 
 ءَ آِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن أَْولِي مْ َف ؽبَُ أُولَِئَك َلَْ َيُكونُوا ُمْعِجزِيَن يف اأْلَْرِض َوَما َكا

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ ( أوجو ٖمث ىشاـ وقف ب)
 عل ى توسط اؼباتصلمث قالوف بالصلة 

 وبالنقل يف )مَن اوليآء(عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 
 أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ ( أوجو ٖو) اتحقيقبالسكت عل ى األرض ووقف بالنقل وال ضبزةمث 
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 ( )أوليا 
 أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ ( أوجو ٖمث خلف بالسكت عل ى )األرض( ووقف بالسكت مع )

 )أوليا( 
 ( أوجو )أولياء(ٖوعليو النقل و) (مث خالد عل ى الاتحقيق )األرض

 ؽَبُُم اْلَعَذاُب  َضاَعفُ يُ 
  والعني يف الكل ثقالكره ش ظبابية يف البقرة : )ُيَضاِعَفُو( ارفع يف اغبديد وىا ىنا    الشاط

 واقصر مع مضعفةٍ  اردما ك           
 م حذاً إز ، وشدده كيف جا    حالدرة : )يضاعفو( انصب 

 فدس كوى  ثيضاعفو    معا وثقلو وبابو  الشفا حـز حالطيبة : وارفع 
 : الباقوف[  وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[ ] ُيَضاَعفُ ]ُيَضعَُّف : ابن كثر

 )يَضاَعُف(بألف بعد الضاد وفاتح العني ـبففة قرأ قالوف 
  أبو جعفر ويعقوب و  ابن عامر واندرج معو ّف(عّ )يضَ حبذؼ األلف وتشديد العني مث ابن كثر 

 ( َٕٓما َكانُوا َيْساَتِطيُعوَف السَّْمَع  َوَما َكانُوا يُػْبِصُروَف )
 قالوف مث ورش برتقيق الراء )يبصروف( 

 (َٕٔما َكانُوا يَػْفاتَػُروَف ) مْ َوَضلَّ َعنػْهُ  مْ أَنْػُفَسهُ  آأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُرو 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 يف )َخِسُروا (  وبرتقيق الراءعل ى طوؿ اؼباتصل واؼبنفصل مث ورش 
 عل ى طوؿ اؼباتصل واؼبنفصل وتفخيم الراء يف )خسروا( مث ضبزة

 (ٕٕيف اْلَِخَرِة ُىُم اأْلَْخَسُروَف ) مْ اَل َجَرـَ أَنػَّهُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 مث خالد بالاتحقيق يف )الخرة( ووقف بالنقل عل ى )األخسروف(
 ( البدؿ ٖمث ورش مع )

 خرة( و بالنقل والسكت وقفا عل ى )األخسروف( بالسكت عل ى )ال ضبزةمث 
 مث قالوف بالصلة

 َأْصَحاُب اعْبَنَِّة أُولَِئَك  مْ َربِّْ ِإَل  آِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َوَأْخَباُتو 
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 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 أُولَِئَك( مْ يف )َربِّْ مث قالوف بالصلة 

 فصل مث قالوف عل ى توسط اؼبن
 مث الكسائي وقف عل ى )اعبنة( باإلمالة 

 أُولَِئَك( وتوسط اؼبنفصل مْ عل ى توسطها يف )َربِّْ مث قالوف بالصلة 
مث ورش علػ ى أُولَئِػَك(  مْ يف )َربِّْ مث خلف مث خلف بالسكت أُولَِئَك(  مْ عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة يف )َربِّْ مث ورش 

 توسط البدؿ مث ورش عل ى طوؿ البدؿ
 (ِٖٕفيَها َخاِلُدوَف ) مْ ىُ 

 مث قالوف بالصلةبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َكاأْلَْعَم ى َواأْلََصمّْ َواْلَبِصِر َوالسَِّميِع 

 قالوف 
 )األعم ى( مث ورش بالنقل وفاتح 
 مث ورش بالاتقليل 
 عل ى )األعم ى(و)األصم(والسكت )األعم ى( مث ضبزة باإلمالة 

 واندرج معو خلف العاشر والكسائي بالاتحقيقو )األعم ى( أماؿ مث خالد 
 َىْل َيْساَتِويَاِف َمَثاًل 

 قالوف
 (ٕٗأََفاَل َتذَكَُّروَف )

 ]َتذّكَّروف : الباقوف[[ ]َتذَكَّروف : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر 
 أبو جعفر ويعقوب و  ابن كثر وأبو عمرو وابن عامر وشعبةواندرج معو )َتذّكَّروف( قالوف بالاتشديد

 ضبزة والكسائي وخلف العاشرواندرج معو )َتذَكَّروف( مث حفص بالاتخفيف
 (ٕ٘نَِذيٌر ُمِبنٌي ) مْ ِإّنّْ َلكُ  ~نُوًحا ِإَل قَػْوِموِ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا 

 واتور  حقالشاطبية سورة ىود : و)إّن لكم ( بالفاتح 
 [نافع وابن عامر وعاصم وضبزة [ ] إّن : وخلف العاشرويعقوب  ] أّن : ابن كثر وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر

 وكسر نبزة )إّن( عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 وكسر نبزة )إّن( مث قالوف بالصلة 

 قرأ بفاتح اؽبمزة )أّن( وبالصلة واندرج معو أبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر 
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 أىن( واندرج معو يعقوب بفاتح اؽبمزة وبدوف صلة )عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري 
 وكسر نبزة )إّن( عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 وكسر نبزة )إّن( مث قالوف بالصلة 
 بفاتح نبزة )أىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري 

 وكسر نبزة )إّن( مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالاتحقيق 
 وكسر نبزة )إّن( ا( )َوَلَقَد اْرَسْلنَ مث ورش بالنقل 

 وكسر نبزة )إّن(  يف )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( مث خلف بالسكت
 ِإالَّ اللَّوَ  آَأْف اَل تَػْعُبُدو 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلقالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش 
 (َٕٙعَذاَب يَػْوـٍ أَلِيٍم ) مْ ِإّنّْ َأَخاُؼ َعَلْيكُ 

 وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إّن ~ أخاؼ : الباقوف[] إَّن أخاؼ : نافع 
 عل ى فاتح الياء )إَّن(قالوف 
 عل ى فاتح الياء )إَّن(مث ورش 

 أبو جعفرابن كثر و وعل ى فاتح الياء )إَّن( واندرج معو مث قالوف بالصلة 
 بسكوف الياء )إّْن( عل ى توسط اؼبنفصلمث ابن عامر 

 ووقف بالنقل والاتحقيق  ى طوؿ اؼبنفصل بسكوف الياء )إّْن( عل ضبزةمث 
 بالسكتبالسكت ووقف و  بسكوف الياء )إّْن( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف

 مث يعقوب بسكوف الياء )إّْن( وقصر اؼبنفصل 
 مْ بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نَػَرى َلكُ ُىْم أَرَاِذلَُنا  الَِّذيَن فَػَقاَؿ اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَػْوِمِو َما نَػرَاَؾ ِإالَّ َبَشرًا ِمثْػَلَنا َوَما نَػرَاَؾ اتػَّبَػَعَك ِإالَّ 

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُّكُ   (َٕٚكاِذِبنَي )  مْ َعَليػْ
 لالحالشاطبية يف سورة ىود : و)بادئ ( بعد الداؿ باؽبمز 

 [ ]بادَي الرأي : الباقوف[بادَي الراي : أبو جعفردوري أيب عمرو [ ]باديَء الراي : السوسي [ ]: باديء الرأي]
 وقرأ )بادَي الرأي( بسكوف ميم اعبمع قالوف

 مث قالوف بالصلة وقرأ )بادَي الرأي( عل ى قصر الصلة يف )ُىْم أَرَاِذلَُنا(
 الراي( بادَي اؽبمزة ) إبداؿ اؽبمزة ألفامث أبو جعفر قرأ ب

 َنا(مث قالوف وقرأ )بادَي الرأي( علىاتوسط الصلة يف )ُىْم أَرَاِذلُ 
 وقرأ )بادَي الرأي( وطوؿ الصلة يف )ُىْم أَرَاِذلَُنا(مث ورش قلل )نراؾ( معا و)نرى( 
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 )باديء الرأي( بما مث دوري أماؿ )نراؾ( معا و)نرى( وقرأ باؽبمز 
 الراي(  ء)بادي اؽبمزة الثانية ألفا إبداؿمث السوسي ب

 رج معو خلف العاشر واندأماؿ )نراؾ( معا و)نرى( وقرأ )بادَي الرأي( مث ضبزة 
  وقرأ )بادَي الرأي( مع الغنة أديم الالـ بالنوف )بل نظنكم(أماؿ )نراؾ( معا و)نرى( و مث الكسائي 

  يف )ُىْم أَرَاِذلَُنا( أماؿ )نراؾ( معا و)نرى( وقرأ )بادَي الرأي( مث خلف بالسكت 
َيْت ُكْنُت َعَل ى بَػيػَّْنٍة ِمْن ِإْف   مْ أََرأَيْػاتُ قَاَؿ يَا قَػْوـِ   (ٕٛؽَبَا َكارُِىوَف ) مْ َوأَنْػاتُ أَنُػْلزُِمُكُموَىا  مْ َعَلْيكُ َريبّْ َوَآتَاّن َرضْبًَة ِمْن ِعْنِدِه فَػُعمّْ

َيِت( اضممو وثقل   العذا شالشاطبية يف سورة ىود : )فَػُعمّْ
 : الباقوف[فَػَعِمَيت]فَػُعمَّْيت: حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]

  وبسكوف ميم اعبمع  وبالاتخفيف )فَػَعِمَيت(رأياتم( )أقالوف بالاتسهيل 
 واندرج معو أبو جعفروبالاتخفيف يف )فَػَعِمَيت( قالوف بالصلة عل ى قصرىا مث 

 مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 
وبػػالاتخفيف يف أَنُػْلزُِمُكُموَىػػا(  مْ ِإْف(و)َعلَػػْيكُ  مْ ( البػػدؿ مػػع طػػوؿ الصػػلة يف )أََرأَيْػػػاتُ ٖ)أرأيػػاتم( مػػع )مث ورش علػػ ى الاتسػػهيل 

 )فَػَعِمَيت(
أَنُػْلزُِمُكُموَىػػػا( وبػػػالاتخفيف يف  مْ ِإْف(و)َعلَػػػْيكُ  مْ ( البػػػدؿ مػػػع طػػػوؿ الصػػػلة يف )أََرأَيْػػػػاتُ ٖ)أرأيػػػاتم( مػػػع )اؼبػػػد الػػػالـز ورش بمث 

 )فَػَعِمَيت(
 وبالاتخفيف يف )فَػَعِمَيت(ياتم( وبالصلة أمث ابن كثر قرأ بالاتحقيق يف )أر 

 د اؼبيم )فَػُعمَّْيت ( حفص قرأ بضم العني وتشدي مث
 وقرأ بضم العني وتشديد اؼبيم )فَػُعمَّْيت (أَنُػْلزُِمُكُموَىا(  مْ ِإْف(و)َعَلْيكُ  مْ يف )أََرأَيْػاتُ مث خلف بالسكت 

 مث الكسائي قرأ )أرياتم( وقرأ بضم العني وتشديد اؼبيم )فَػُعمَّْيت (
 َعَلْيِو َمااًل  مْ َأْسأَُلكُ  َويَا قَػْوـِ َل 
 بسكوف ميم اعبمع قصر اؼبنفصل و عل ى قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
 مث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو( 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 ِإْف َأْجرَِي ِإالَّ َعَل ى اللَِّو 
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 وف[]أجرَي إال : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] أجري~ إال : الباق
 وحفص وأبو عمرو وابن عامر واندرج معو أبو  جعفربفاتح الياء )أجرَي (قالوف 

 واندرج معو يعقوبوقصر اؼبنفصل بسكوف الياء )أجرْي( مث ابن كثر 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشروبسكوف الياء )أجرْي( مث شعبة عل ى توسط اؼبنفصل 
 ( وبسكوف الياء )أجريْ مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 وبفاتح الياء )أجرَي (ْجرَِي( ا مث ورش بالنقل )ِإفَ 
 وبسكوف الياء )أجرْي(  مث خلف بالسكت )ِإْف َأْجرَِي(

 أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن َآَمُنوا آَومَ 
 واندرج ضبزة معو بوجو القصر ( البدؿٖقالوف مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش مع )

 (ٜٕقَػْوًما ذَبَْهُلوَف ) مْ أَرَاكُ  ~َلِكِنّْ وَ  مْ ُماَلُقو َربِّْ  مْ ِإنػَّهُ 
: فػػػػاتح اليػػػػاء وقلػػػػل )أراكػػػػم( ورش وأماؽبػػػػا أبػػػػو عمػػػػرو[]  ]ولكػػػػَِن أراكػػػػم: قػػػػالوف والبػػػػزي وأبػػػػو جعفػػػػر [ ]ولكػػػػَِن أراكػػػػم

قنبػػػل وابػػػن عػػػامر ولكػػػِن~أراكم : سػػػكن اليػػػاء وأمػػػاؿ )أراكػػػم( ضبػػػزة والكسػػػائي وخلػػػف العاشػػػر [ ] ولكػػػِن~ أراكػػػم : 
 وب[وعاصم ويعق

 قرأ بفاتح الياء )ولكَِن أراكم( قالوف 
 قلل )أَرَاُكْم ( و قرأ بفاتح الياء )ولكَِن أراكم( مث ورش 

  )أراكم( أماؿ قرأ بفاتح الياء )ولكَِن أراكم(  أبو عمرومث 
 واندرج معو عاصم عل ى توسط اؼبنفصل بسكوف الياء )ولكِْن(  ابن عامرمث 

  واندرج معو خلف العاشرنفصل عل ى توسط اؼبمث الكسائي أماؿ )أراكم( 
 بسكوف الياء )ولكِْن( عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ضبزة أماؿ 
 بسكوف الياء )ولكِْن( عل ى قصر  اؼبنفصل مث يعقوب

 واندرج معو البزي وأبو جعفر قرأ بفاتح الياء )ولكَِن أراكم(مث قالوف بالصلة 
 عل ى قصر اؼبنفصل)لكِْن( بالصلة وقرأ بسكوف الياء مث قنبل 

 ِمَن اللَِّو ِإْف َطَرْدتُػُهمْ قَػْوـِ َمْن يَػْنُصُرّن يَا وَ 
 السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )قَػْوـِ َمْن( ثم      يف )َمْن يَػْنُصُرّن( خلف بال ينة ثم     قالوف

 (ٖٓأََفاَل َتذَكَُّروَف )
 : الباقوف[ ]َتذَّكَّروفتذَكَّروف : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر[]

 واندرج معو أبو جعفر ويعقوب ( َتذَّكَّروف)لاتشديد قالوف با
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 واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر ()تذَكَّروفمث حفص بالاتخفيف
اللَّػُو لَػْن يػُػْؤتِيَػُهُم  مْ ُنكُ أَْعيُػػ ~تَػػْزَدرِيأَقُػوُؿ لِلَّػِذيَن  أَُقوُؿ ِإّنّْ َمَلٌك َوَل  أَْعَلُم اْلَغْيَب َوَل  ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّو َوَل  مْ أَُقوُؿ َلكُ  َوَل  

رًا اللَّوُ   َخيػْ
 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
 أبدؿ اؽبمزة واوا )يوتيهم( وبالصلةمث أبو جعفر 
 (أَُقوُؿ لِلَِّذينَ و)(مْ وأديم الالـ بالالـ يف )أَُقوُؿ َلكُ  صلةبدوف و أبدؿ اؽبمزة واوا )يوتيهم( مث السوسي 

 مث قالوف عل ى الاتوسط 
 مث قالوف بالصلة 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )يوتيهم( وترقيق الراء يف )خرا(مث ورش 
 وبغنة يف )َلْن يُػْؤتِيَػُهُم( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خالدعل ى طوؿ اؼبنفصل وبال  ينة يف )َلْن يُػْؤتِيَػُهُم( مث خلف 
 أَنْػُفِسِهمْ  ~أَْعَلُم دبَا يف 

 الوف ق
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 عل ى طوؿ اؼبنفصل ورش  ثم
 السوسي أديم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَا( ثم
 (ِٖٔإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنَي ) ~ِإّنّْ  

 ] إَّن إذا : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إّن~ إذا : الباقوف[
 أبو جعفر و  وورش وأبو عمر  فاتح الياء )إَّن إذا ( واندرج معوقالوف 

 بسكوف الياء )إّن~ إذا ( عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر 
 بسكوف الياء )إّن~ إذا ( عل ى توسط اؼبنفصل مث ىشاـ 
 بسكوف الياء )إّن~ إذا ( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة

 (ُٕٖكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )ِإْف   آَفَأْكثَػْرَت ِجَدالََنا َفْأتَِنا دبَا َتِعُدنَ َقْد َجاَدْلاتَػَنا قَاُلوا يَا نُوُح  
 ] قجَّادلاتنا : البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]َقْد َجاَدْلاتَػَنا : الباقوف[

 وباإلظهار يف )قد جادلاتنا(قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 وباإلظهار يف )قد جادلاتنا(مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مزة )فاتنا( وباإلظهار يف )قد جادلاتنا(وقرأ بإبداؿ اؽبل عل ى طوؿ اؼبنفص ورش مث
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 باإلظهار يف )قد جادلاتنا( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )فاتنا( وقصر اؼبنفصل مث أبو جعفر 
 وباإلدياـ الداؿ باعبيم )قد جادلاتنا(عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري 

 )فاتنا( باإلدياـ الداؿ باعبيم )قد جادلاتنا( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي 
 الكسائي وخلف العاشرىشاـ و واندرج معو وباإلدياـ الداؿ باعبيم )قد جادلاتنا( ط اؼبنفصل سمث دوري عل ى تو 

  عل ى طوؿ اؼبنفصل وباإلدياـ الداؿ باعبيم )قد جادلاتنا(مث ضبزة 
َا يَْأتِيكُ   (ٖٖدبُْعِجزِيَن ) مْ أَنْػاتُ  آَء َومَ آِبِو اللَُّو ِإْف شَ  مْ قَاَؿ ِإمبَّ

 وف عل ى قصر اؼبنفصل قال
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر  عل ى توسط اؼباتصل و )شاء( مث ابن ذكواف أماؿ 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل عل ى طوؿ اؼباتصل و )شاء( مث ضبزة أماؿ 
 بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل  مث قالوف 

 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )ياتيكم(مث ورش 

 وتوسط اؼباتصل  عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )ياتيكم(مث السوسي 
 وتوسط اؼباتصل  بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل  وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )ياتيكم( مث أبو جعفر

َفُعكُ    َكاَف اللَُّو يُرِيُد َأْف يُػْغِوَيُكمْ ِإْف   مْ َلكُ َح ِإْف أََرْدُت َأْف أَْنصَ  ~ُنْصِحي مْ َواَل يَػنػْ
 ] نصحَي إف : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] نصحي~ إف : الباقوف[

 واندرج معو أبو عمروقرأ بفاتح الياء )نصحَي( قالوف 
 ِإْف( مْ قرأ بفاتح الياء )نصحَي( وبالنقل وطوؿ الصلة يف )َلكُ مث ورش 
 )نصحْي( عل ى توسط اؼبنفصلقرأ بسكوف الياء مث ىشاـ 

 وقرأ بسكوف الياء )نصحْي( عل ى طوؿ اؼبنفصلمث خلف بال ينة 
 قرأ بسكوف الياء )نصحْي( عل ى طوؿ اؼبنفصل وبغنةمث خالد 

 يف )إف أردت( و)أف أنصح(و)لكْم إف(مث خلف بالسكت 
 قرأ بسكوف الياء )نصحْي( عل ى قصر اؼبنفصلمث يعقوب 

  وقرأ بفاتح الياء )نصحَي( واندرج معو أبو جعفر امث قالوف بالصلة عل ى قصرى
 ِإْف( مْ يف )َلكُ بالصلة عل ى الاتوسط  قالوف مث

 عل ى قصر اؼبنفصل وبالصلة مث ابن كثر بسكوف الياء )نصحْي(
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 (ٖٗ) تُػْرَجُعوفَ  َوِإلَْيوِ  مْ ُىَو َربُّكُ  
 ]َترِجعوف : يعقوب [ ]تُػْرَجُعوَف : الباقوف[

  بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 ( َترِجعوفقرأ بفاتح الاتاء وكسر اعبيم )مث يعقوب 

 مث قالوف بالصلة 
 بالصلة وبصلة اؽباء )وإليو( مث ابن كثر
ـْ يَػُقوُلوَف   افْػاتَػرَاهُ َأ
 عل ى فاتح )افرتاه(قالوف 

 يف )افْػاتَػرَاُه(مث ورش بالاتقليل 
 يف )افْػاتَػرَاُه( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر مث دوري أماؿ

 (ٖ٘افْػاتَػَريْػاُتُو فَػَعَليَّ ِإْجرَاِمي َوأَنَا بَرِيٌء فبَّا ذُبْرُِموَف )ِإِف  ُقلْ 
 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 وبالاتحقيق يف )ُقْل ِإِف( عل ى طوؿ اؼباتصل مث ضبزة 

  عل ى طوؿ اؼباتصل ِف(ا يف )ُقلِ مث ورش بالنقل 
 عل ى طوؿ اؼباتصل يف )ُقْل ِإِف( مث خلف بالسكت

 (َٖٙفاَل تَػْباَتِئْس دبَا َكانُوا يَػْفَعُلوَف )َمْن َقْد َآَمَن َلْن يُػْؤِمَن ِمْن قَػْوِمَك ِإالَّ نُوٍح أَنَُّو  َوأُوِحَي ِإَل 
 قالوف 

 وأبدؿ اؽبمزة يف )يومن( مث السوسي 
 بال ينة )لن يؤمن(مث خلف 

  يف )أوحي(و)آمن( ( البدؿٖمع )وأبدؿ اؽبمزة يف )يومن( مث ورش  
 يف )نُوٍح أَنَُّو(و)َمْن َقْد َآَمَن( وبال ينة )لن يؤمن( مث خلف بالسكت

 َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل زُبَاِطْبِِن يف الَِّذيَن ظََلُموا
 الالـ يف )ظلموا(  غليظقالوف مث ورش بات

 (ُٖٚمْغَرُقوَف ) مْ ِإنػَّهُ 
 قالوف بالصلة ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ِمْنُو َسِخُروا ُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِو َمََلٌ ِمْن قَػْوِمِو َوَيْصنَ 
 وتفخيم الراء يف )َسِخُروا( قالوف 
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 برتقيق الراء يف )َسِخُروا( مث ورش 
 وتفخيم الراء يف )َسِخُروا(  بصلة اؽباء يف )عليو( مث ابن كثر

 ( َٖٛكَما َتْسَخُروَف )  مْ ْنكُ قَاَؿ ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر مِ 
 قالوف بالصلة ثم     بسكوف ميم اعبمع  قالوف
 (ٜٖ) يمٌ مقِ  عذابٌ  عليوِ  ووبلُّ  يوِ ىبزِ  تعلُموَف َمن يَأتِيِو عذابٌ  فسوؼَ 
 قالوف 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياتيو( 
 )ىبزيو( و)عليو(مث ابن كثر بصلة اؽباء )ياتيو(و

 مث خلف بال ينة )من يأتيو(و)عذاٌب يوخذية(
ْل ِفيهَ آِإَذا جَ  ~َحّتَّ   َزْوَجنْيِ اثْػنَػنْيِ َوأَْىَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِو اْلَقْوُؿ َوَمْن َآَمَن  ا ِمْن ُكل  َء أَْمرُنَا َوفَاَر الاتػَّنُّوُر قُػْلَنا اضبِْ

 اؼباع( نوف مع قد أفلح  الشاطبية يف سورة ىود : و)من كلّْ 
 ]من كٍل زوجني : حفص [ ] من كِل زوجني : الباقوف[

 وقرأ بدوف تنوين يف )كِل( الاتوسط )جا أمرنا( مث بإسقاط إحدى اؽبمزتني بالقصر عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 يسورو وتوسط اؼباتصل وقرأ بدوف تنوين يف )كِل( واندرج معو أبو جعفر مث قنبل باتسهيل الثانية 

 وتوسط اؼباتصل وقرأ بدوف تنوين يف )كِل( باؼبد اؼبشبع يف )جاء أمرنا( مث قنبل 
 مث روح بالاتحقيق يف )جاء أمرنا( وقرأ بدوف تنوين يف )كِل( 

 )جا أمرنا( وقرأ بدوف تنوين يف )كِل(  اؽبمزة الثانية عل ى الاتوسطمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل بإسقاط
 وقرأ بدوف تنوين يف )كِل( مرنا( مث ىشاـ بالاتحقيق يف )جاء أ
 ء أمرنا( وبالاتنوين يف )كٍل( آمث حفص بالاتحقيق يف )ج
 واندرج معو خلف العاشروقرأ بدوف تنوين يف )كِل( ء( آمث ابن ذكواف أماؿ )ج

 ( البدؿ ٖيف الثانية وقرأ بدوف تنوين يف )كِل( وطوؿ اؼباتصل مع ) مث ورش بالاتسهيل
 ( البدؿ ٖوطوؿ اؼباتصل مع )أمرنا(  باؼبد اؼبشبع يف )جاءمث  
 بالسكت وقف خلف مث  ضبزة أماؿ )جاء( ووقف بالنقل وبالاتحقيق مث
 (َٓٗآَمَن َمَعُو ِإالَّ قَِليٌل ) آَومَ 

 واندرج معو ضبزة بوجو القصر ( البدؿٖمع ) عل ى طوؿ اؼبنفصل ورش ثمقالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثمقالوف 
 ؾَبْرَاَىا َوُمْرَساَىاْسِم اللَِّو َوقَاَؿ ارَْكُبوا ِفيَها بِ 

 ال     ويف ضم )ؾَبْراىا( سواىم  عذا شالشاطبية يف سورة ىود : 
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 : البػػػاقوفؾُبْرَاىػػػا]ورش بالاتقليػػػل [] ؾُبْراىػػػا : أبػػػوعمرو باإلمالػػػة [  وخلػػػف باإلمالػػػة  ]ؾَبْرَاىػػػا : حفػػػص وضبػػػزة والكسػػػائي
 [بالفاتح
 ووجو الفاتح لورشاىا( واندرج معو أبو جعفر ويعقوب قرأ بضم اؼبيم وفاتح الراء )ؾُبْرَ قالوف 

 (اَىا َوُمْرَساَىار )ؾبُْ مث ورش قللهما 
 فقطاىا( مث دوري أماؿ )ؾُبرَ 

   وفاتحهامث شعبة بضم اؼبيم )ؾُبراىا( 
  واندرج معو خلف العاشرفقط  )ؾَبراىا( اأماؽبفاتح اؼبيم والراء و مث حفص 

 وخلف العاشر وبضم أوؽبما واندرج معو الكسائي  مث ضبزة أماؽبما )ؾُبراىا وُمرساىا(
 (ِٔٗإفَّ َريبّْ َلَغُفوٌر َرِحيٌم )

 قالوف
 (َٕٗن )يف َمْوٍج َكاعْبَِباِؿ َونَاَدى نُوٌح ابْػَنُو وََكاَف يف َمْعزٍِؿ يَا بُػَِنَّ ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِي مْ َوِىَي ذَبْرِي بِِ 
 ال ح ارداباضيا ر )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىي( أسكن  الشاطبية : وىا
 اف والضم يرىم     وكسر وعن كل  )يبل ىو( اقبالبفقا ر و)مث ىو(            

 ال فحرؾضبد و أالدرة : )وىو()وىي( )يبل ىو( )مث ىو( أسكنا 
 زحل بنا ثد ر الطيبة : وسكن ىاء ىو ىي بعد فا       واو والـ 

 شاطبية يف سورة ىود : وفاتح )يا        بِنّْ ( ىنا نص ويف الكل عوال ال
 وآخر لقماف يواليو أضبد     وسكنو زاؾ وشيخو األوال              

قػالوف والبػزي وخػالد خبلػف[] اركػب اركّمعنا : قنبل والبصري وعاصم والكسائي ويعقوب[] اركب معنػا : الػوجهني ؾ ]
]وْىي : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ] ابن عامر وخلف عن ضبزة وخلف العاشر[معنا : باإلظهار : ورش و 

 وِىي : الباقوف[
 ] يابِنَّ : عاصم [ ] يابِنّْ : الباقوف[

 وباإلظهار يف )ارَْكْب َمَعَنا(  وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ( قالوف بسكوف اؽباء )وْىي( 
 خبلف عنو باإلدياـ )ارَْكْب َمَعَنا(  ( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ مث قالوف 

 باإلدياـ )ارَْكْب َمَعَنا(مث دوري أماؿ )الكافرين( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ( 
  باإلدياـ )ارَْكْب َمَعَنا(   مث أبو اغبارث وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ (

 )يَا بُػَِنّْ ( وأماؿ )الكافرين(  وبكسر الياء يفباإلدياـ )ارَْكْب َمَعَنا( مث دوري الكسائي 
  واندرج معو أبو جعفرواإلظهار )ارَْكْب َمَعَنا( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ( مث قالوف بالصلة 
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 باإلدياـ )ارَْكْب َمَعَنا( مث قالوف 
 دى( وفاتح )ناوباإلظهار )ارَْكْب َمَعَنا( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ( بكسر اؽباء )وِىي( مث ورش 

 مث ورش بالاتقليل 
 وبالصلة وباإلظهار )ارَْكْب َمَعَنا( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ( مث البزي 

 للبزي الوجو الثاّن )ارَْكْب َمَعَنا(باإلدياـ  ابن كثرمث 
 اإلظهار )ارَْكْب َمَعَنا( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ( ابن عامرمث 
 )ارَْكْب َمَعَنا( وباإلدياـ  قرأ بفاتح الياء )يابِنَّ( عاصممث 

  واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  وأماؿ )نادى( وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ ()ارَْكْب َمَعَنا( مث ضبزة باإلظهار 
 مث خالد باإلدياـ الوجو الثاّن لو

  ( مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ )نوٌح ابنو( وباإلظهار وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ 
 وبكسر الياء يف )يَا بُػَِنّْ (مث رويس أماؿ )الكافرين( وأديم يف )ارَْكْب َمَعَنا( 

 ِء آِإَل َجَبٍل يَػْعِصُمِِن ِمَن اْلمَ  ~قَاَؿ َسَآِوي
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
  مهاو مع اؼبد والقصر ور  الاتسهيلالقياس ثالثة البدؿ ألفا و  ( أوجو٘ب)عل ى توسط اؼبنفصل مث ىشاـ 
 البدؿ مع قصر عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 ( أوجو القياس٘وب) بغنةعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 

 ( أوجو القياس٘مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل بال ينة وب)
 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )سآوي(

 ِحَم اللَِّو ِإالَّ َمْن رَ أَْمِر اْليَػْوـَ ِمْن قَاَؿ اَل َعاِصَم 
 قالوف 

 ْمِر(ا يف )ِمنَ مث ورش بالنقل 
 يف )ِمْن أَْمِر( مث خلف بالسكت 

 وأديم اؼبيم باؼبيم )اْليَػْوـَ ِمْن(أديم الالـ بالالـ )قاؿ ال( مع ثالثة أوجو اؼبد مث السوسي 
نَػُهَما اْلَمْوُج َفَكاَف ِمَن اْلُمْغَرِقنَي )  (َٖٗوَحاَؿ بَػيػْ

 قالوف
 ُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْساتَػَوْت َعَل ى اعبُْوِديّْ آَوِييَض اْلمَ ُء أَْقِلِعي آظبََ َءِؾ َويَا آبْػَلِعي مَ أَْرُض ا آَوِقيَل يَ 
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 ْكُماللاتَ  جاؿٌ ر الشاطبية : و)قيل( و)ييض( مث )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما 
 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             

 : الباقوف بكسرة كاملة[عا .. وييض الكسرة الضم : ىشاـ والكسائي ورويس [ ] قيل ممشاـ بإ ] قيل معا ..ييض :
 ُء أَْقِلِعي( آ)ظبََ يف أبدؿ اؽبمزة الثانية واوا  عل ى قصر اؼبنفصل قالوف

 ُء أَْقِلِعي( آ)ظبََ يفمث روح بالاتحقيق 
 ُء أَْقِلِعي( آ)ظبََ يف واوا  وأبدؿ اؽبمزةمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 ُء أَْقِلِعي( آبالاتحقيق يف )ظبََ مث ابن ذكواف 
 ُء أَْقِلِعي( آ)ظبََ يفوأبدؿ اؽبمزة الثانية واوا عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 يف )األمر( بالسكت عل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 
  يف )األمر(  بالاتحقيقعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 
 واندرج معو الكسائي ُء أَْقِلِعي( آوبالاتحقيق يف )ظبََ اؼبنفصل باإلمشاـ )قيل( و)ييض( اـ عل ى توسط مث ىش
 ُء أَْقِلِعي(آعل ى قصر اؼبنفصل أبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )ظبََ  باإلمشاـ )قيل( و)ييض( مث رويس

 (َٗٗوِقيَل بُػْعًدا لِْلَقْوـِ الظَّاِلِمنَي )
 معو الكسائي ورويس واندرج  قالوف مث ىشاـ باإلمشاـ )قيل(

 (َ٘ٗوِإفَّ َوْعَدَؾ اغبَْقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم اغْبَاِكِمنَي )ِمْن أَْىِلي َونَاَدى نُوٌح َربَُّو فَػَقاَؿ َربّْ ِإفَّ اْبِِن 
 قالوف 

 يف )نادى( وبالنقل يف )ِمَن اْىِلي( مث ورش بالفاتح 
 مث السوسي أديم الالـ بالراء )قاؿ رب(

  )نادى( يفمث ورش بالاتقليل 
 ىلي( أ  يف )ِمنْ يف )نادى( وبالاتحقيق باإلمالة  ضبزةمث 

 ْىِلي( وأماؿ يف )نادى(أ يف )ِمنْ  مث خلف بالسكت
 ِمْن أَْىِلكَ قَاَؿ يَا نُوُح ِإنَُّو لَْيَس 

 قالوف 
 يف )ِمْن أَْىِلَك( مث ورش بالنقل 

 يف )ِمْن أَْىِلَك( مث خلف بالسكت
ُر ِإنَُّو   حٍ َصالِ َعَمٌل َييػْ

 ذا اؼبال الكسائيالشاطبية يف سورة ىود : ويف )َعَمٌل( فاتح ورفع ونونوا     و)يَر ( ارفعوا إال 
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 ]َعِمَل يَر : الكسائي ويعقوب[ ] َعَمٌل يُر : الباقوف[
 قالوف 

 مث ورش برتقيق راء )ير(
ُر(  مث أبو جعفر أخف ى الاتنوين عند الغني )َعَمٌل َييػْ

 ؼبيم وفاتح الالـ ونصب ير )َعِمَل يَر ( واندرج معو يعقوب مث الكسائي قرأ بكسر ا
 َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم 

 ال دصنو وافاتح ىنا نونو ي ى وىا   ىنا ضبل ظالشاطبية من سورة ىود : وتسألن خف الكهف 
: أبػػو لػػورش بالياء[]تسػػأْلِِن [ ]تسػػأَلِنّْ : وصػػال ]تسػػأَلنّْ : قػػالوف وابػػن عػػامر []تسػػأَلنَّ : ابػػن كثػػر [ ] تسػػأْلِن : البػػاقوف

 [ ويعقوب باغبالني عمرو وصال بالياء
( واندرج معو ابن عامر   قالوف قرأ )تْسأَلنّْ

 مث ورش بالياء )تْسأَلِن( وصال واندرج معو أبو جعفر 
 مث ابن كثر بفاتح الالـ وتشديد النوف مفاتوحة )تسأَلنَّ( 

واندرج معو يعقوب بالياء وصال زبفيف النوف مكسورة )تْسأَْلِِن( وصال بالياء وحذفها وقفا بسكوف الالـ و  أبو عمرومث 
 وليعقوب بالياء وقفا  )تْسأَلِن(

 مث عاصم )َتْسأَْلِن( 
 (ٙٗأَِعُظَك َأْف َتُكوَف ِمَن اعْبَاِىِلنَي ) ~مث ِإّنّْ 

 ك : الباقوف[] إَّن أعظك : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] إّن~ أعظ
 أبو جعفر ابن كثر وورش وأبو عمرو و واندرج معو قالوف بفاتح الياء )إَّن( 

 بسكوف الياء )إّْن(  ومث ىشاـ عل ى توسط اؼبنفصل
 بسكوف الياء )إّْن( و  مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل

 عل ى قصر اؼبنفصلمث يعقوب بسكوف الياء )إّْن( 
 َما لَْيَس ِل ِبِو ِعْلٌم َأْسأََلَك َأْف أَُعوُذ ِبَك  ~قَاَؿ َربّْ ِإّنّْ 

 ] إَّن أعوذ : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] إّن~ أعوذ : الباقوف[
 وأبو عمرو وابن كثر قرأ بفاتح الياء )ِإّنَّْ( واندرج معو أبو جعفر قالوف 
 ْسأََلَك( ا )َأفَ قرأ بفاتح الياء )ِإّنَّْ( وبالنقل مث ورش 

 وبسكوف الياء سط اؼبنفصل مث ىشاـ عل ى تو 
 بالاتحقيق يف )َأْف َأْسأََلَك(مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل 
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 .يف )َأْف َأْسأََلَك( مث خلف بالسكت
 مث يعقوب بسكوف الياء )ِإّنّْْ( 

 مث السوسي أديم الالـ بالراء )قاؿ رب( وفاتح الياء )إَّن (
 (ٚٗاِسرِيَن )َأُكْن ِمَن اػبَْ  ~َوِإالَّ تَػْغِفْر ِل َوتَػْرضَبِِْن 

 يف )تَػْغِفْر ِل( خبلف عنوواندرج الدوري بوجو اإلظهار قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 واندرج الدوري بوجو اإلظهار يف )تَػْغِفْر ِل( خبلف عنو مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 ِفْر ِل( خبلف عن الدوريمث أبو عمرو عل ى قصر اؼبنفصل وباإلدياـ يف )تَػغْ 
 مث دوري باإلدياـ )تَػْغِفْر ِل( عل ى توسط اؼبنفصل
 أَُمٍم فبَّْن َمَعَك  ~ِقيَل يَا نُوُح اْىِبْط ِبَساَلـٍ ِمنَّا َوبَػرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَل ى

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو الكسائي اـ يف )قيل( مث ىشاـ باإلمش

 مث رويس عل ى قصر اؼبنفصل وباإلمشاـ يف )قيل(
 (ٛٗ)َعَذاٌب أَلِيٌم ِمنَّا  مْ مُثَّ يَبَسُّهُ  مْ َوأَُمٌم َسُنَماتػُّْعهُ 

 يف )َعَذاٌب أَلِيٌم(  واندرج معو ضبزة بوجو الاتحقيق قالوف 
 واندرج معو ضبزة بوجو ٌم( يف )َعَذاٌب أَلِيوقف بالنقل ورش  ثم
 يف )َعَذاٌب أَلِيٌم(  بالسكت ووقف خلف  ثم
 قالوف بالصلة  ثم

 ِإلَْيَك  آاْلَغْيِب نُوِحيهَ ِء آِمْن أَنْػبَ تِْلَك 
 عل ى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼباتصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
  عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل ِء(آنْػبَ ا ِمنَ يف )مث ورش بالنقل 

 ِء( آمث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالاتحقيق يف )ِمْن أَنْػبَ 
 ِء(آيف )ِمْن أَنْػبَ  مث خلف بالسكت
 أَْنَت َواَل قَػْوُمَك ِمْن قَػْبِل َىَذا آَما ُكْنَت تَػْعَلُمهَ 
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 عل ى طوؿ اؼبنفصل ورش ثم    عل ى توسط اؼبنفصل قالوف  ثم  عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 فَاْصِبْ 
 قالوف
 (َٜٗعاِقَبَة لِْلُماتَِّقنَي )ِإفَّ الْ 
 قالوف
 ُىوًدا مْ َعاٍد َأَخاىُ َوِإَل 
     بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 قالوف بالصلة  ثم
 ( مْ بالنقل يف )َعاٍد َأَخاىُ مث ورش 

 (مْ يف )َعاٍد َأَخاىُ  خلف بالسكت ثم
رُهُ  مْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلكُ   ِمْن ِإَلٍو َييػْ

 يرِِه : الكسائي وأبو جعفر [ ] إلو يرُُه : الباقوف[ ]من إلو
 قالوف 

 الكسائي جبر )يرِِه(  ثم
رُُه(برتقيق الراء بالنقل يف )ِمِن اَلٍو( و مث ورش   يف )َييػْ

 يف )ِمْن اَلٍو(مث خلف بالسكت 
 مث قالوف بالصلة 

 مث أبو جعفر باإلخفاء الاتنوين مع الغني وجره )ِإَلٍو َيْرِِه(
 (ُٓ٘مْفاتَػُروَف )ِإالَّ  مْ أَنْػاتُ  ِإفْ  

 قالوف 
 مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 

 مث بالصلة عل ى توسطها 
 ( مْ وبالنقل )ِإْف أَنْػاتُ مث ورش عل ى طوؿ الصلة 

( مْ يف )ِإْف أَنْػاتُ  مث خلف بالسكت  ِإالَّ
 َعَلْيِو َأْجرًا  مْ َأْسأَُلكُ  يَا قَػْوـِ َل 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 الصلة مث قالوف ب
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 مث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو(
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  

 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 ِإالَّ َعَل ى الَِّذي َفَطَرّن ِإْف َأْجرَِي 

 أجرَي إال : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] أجرْي إال : الباقوف[]
 واندرج معو أبو جعفر بفاتح الياء )أجرَي( قالوف قرأ 
 بسكوف الياء )أجرْي( عل ى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب مث ابن كثر 
 صل واندرج معو خلف العاشر نفبسكوف الياء )أجرْي( وعل ى توسط اؼبمث ىشاـ 
 صلوعل ى طوؿ اؼبنفبسكوف الياء )أجرْي( مث ضبزة 

 ياء وفاتح ال)ِإَف اْجرَِي( مث ورش بالنقل 
 صلوعل ى طوؿ اؼبنفيف )ِإْف َأْجرَِي(  مث خلف بالسكت

 أبو جعفرنافع والبزي و وإذا وصل )فطرَّن أفال( فاتح الياء 
 (ٔ٘أََفاَل تَػْعِقُلوَف )

 قالوف
 (َٕ٘واَل تَػاتَػَولَّْوا ؾُبْرِِمنَي ) مْ قُػوًَّة ِإَل قُػوَِّتكُ  مْ ِمْدرَارًا َويَزِدْكُ  مْ َء َعَلْيكُ آِإلَْيِو يُػْرِسِل السَّمَ  آمُثَّ ُتوبُو  مْ َويَا قَػْوـِ اْساتَػْغِفُروا َربَّكُ 

 بسكوف ميم اعبمع عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 بال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف بالسكت مث خالد 

 مث قالوف بالصلة 
 (بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء )إليومث ابن كثر 
 عل ى توسط اؼبنفصل بالصلة و مث قالوف 
 وبالنقل ورقق الرء يف )اساتغفروا( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش

 (َٖ٘آؽِباَِتَنا َعْن قَػْوِلَك َوَما كَبُْن َلَك دبُْؤِمِننَي ) ~قَاُلوا يَا ُىوُد َما ِجْئاتَػَنا بِبَػيػَّْنٍة َوَما كَبُْن باَِتارِِكي 
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 عل ى توسط اؼبنفصل  مث قالوف
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 وأبدؿ اؽبمزة من )دبُوِمِننَي( ( البدؿ ٖمع )عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 وأبدؿ اؽبمزة من )دبُوِمِننَي( وقفابال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 

 اؽبمزة من )دبُوِمِننَي( و)جياتنا(  أبدؿمث السوسي أديم النوف بالالـ )كَبُْن َلَك( و 
 مزة من )دبُوِمِننَي( و)جياتنا( بال إدياـؽبا أبدؿمث أبو جعفر و 

 بَػْعُض َآؽِباَِتَنا ِبُسوٍء اْعاتَػرَاَؾ ِإْف نَػُقوُؿ ِإالَّ  
 قالوف 

 ( أوجو )سو(و)سّو( مع الرـو ٗمث ىشاـ وقف ب)
 ( أوجو فاتح )اعرتاؾ( وقصر البدؿ مع طوؿ البدؿ ٗمث ورش ب)

 الاتقليل مع توسط البدؿ مث طولو بورش مث 
 أماؿ )اْعاتَػرَاَؾ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  مث البصري
 ( أوجو ٗوقف ب)أماؿ )اْعاتَػرَاَؾ( مث ضبزة 
 (َٗ٘أّنّْ بَرِيٌء فبَّا ُتْشرُِكوَف ) آُأْشِهُد اللََّو َواْشَهُدو  ~قَاَؿ ِإّنّْ 
 واندرج معو أبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل قرأ بفاتح الياء )إَّن أشهد( قالوف 

 قرأ بفاتح الياء )إَّن أشهد(توسط اؼبنفصل  مث قالوف عل ى
 قرأ بفاتح الياء )إَّن أشهد(عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 واندرج معو يعقوب وأبو عمرو  بسكوف الياء )إّْن( عل ى قصر اؼبنفصلمث ابن كثر 
 خلف العاشرعاصم والكسائي و ودوري أيب عمرو و واندرج معو بسكوف الياء )إّْن( عل ى توسط اؼبنفصل  ابن عامرمث 

  بسكوف الياء )إّْن( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة
 ِمْن ُدونِوِ 
 قالوف

يًعا مُثَّ اَل تُػْنِظُروِف )  (َ٘٘فِكيُدوّن صبَِ
 ] تنظروّن : يعقوب بالياء يف اغبالني [ ] تنظروف : الباقوف[

 قالوف 
 مث ورش برتقيق الراء )تنظروف( 
 وصال ووقفا  مث يعقوب بالياء )تنظروّن(

 ّنّْ تَػوَكَّْلُت َعَل ى اللَِّو َريبّْ َوَربُّْكْم إِ 
 قالوف
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 ُىَو َآِخٌذ بَِناِصَياِتَهاَدابٍَّة ِإالَّ َما ِمْن 
( ورش  ثمقالوف  ( خلف بالسكت ثم( البدؿ ٖمع )بالنقل يف )َدابٍَّة ِإالَّ  يف )َدابٍَّة ِإالَّ

 ( ِٙ٘إفَّ َريبّْ َعَل ى ِصرَاٍط ُمْساَتِقيٍم ) 
 بل ورويس وخلف عن ضبزة بإمشاـ الصاد صوت الزاي [ ] صراط : الباقوف بالصاد اػبالصة [] سراط : قن

 قالوف 
 واندرج معو رويس مث قنبل بالسني 
 الصاد صوت الزاي مث خلف باإلمشاـ

 ِإلَْيُكْم  ~أُْرِسْلُت ِبوِ  آمَ  مْ فَػَقْد أَبْػَلْغاُتكُ فَِإْف تَػَولَّْوا 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘أبيات البيت رقم الشاطبية يف البقرة :للبزي عشرة 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 
 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      واألنعاـ فيها فاتفرؽ مثال

 وعند العقود الاتاء 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(إل قولو : ويف الكل اخاتلف لو 

 ] فإف تَّولوا : البزي [ ] فإف تولوا : الباقوف[
 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 اؼبنفصل اتوسط مث قالوف ب
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 

 واندرج معو قنبل وأبو جعفرعل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 وعل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 (مْ يف )فَػَقْد أَبْػَلْغاُتكُ  مث ورش بالنقل
 ( مْ يف )فَػَقْد أَبْػَلْغاُتكُ مث خلف بالسكت 

 وبالصلة مث البزي بالاتشديد )فَِإْف تػََّولَّْوا(
رَكُ َوَيْساَتْخِلُف َريبّْ   َواَل َتُضرُّونَُو َشْيًئا مْ قَػْوًما َييػْ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث ضبزة ووقف عل ى )شيا( و)شّيا( 
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 مث ورش عل ى توسط )شيئا( 
 مث ورش عل ى طوؿ )شيئا( 

 قالوف بالصلة 
 ( وبالصلةمْ باإلخفاء يف الاتنوين عند الغني )قَػْوًما َييػْرَكُ  مث أبو جعفر

 (ٚ٘)ِإفَّ َريبّْ َعَل ى ُكلّْ َشْيٍء َحِفيٌظ 
 خلف بالسكت ثم   ورش عل ى طوؿ )شيء( ثم  ورش عل ى توسط )شيء(  ثم  قالوف 
َنا آَوَلمَّا جَ  َناىُ ُىوًدا َوالَِّذيَن َء أَْمرُنَا قَبَّيػْ  (ِٛ٘مْن َعَذاٍب َيِليٍظ ) مْ َآَمُنوا َمَعُو ِبَرضْبٍَة ِمنَّا َوقَبَّيػْ

 بالقصر واؼبد قالوف بإسقاط  األول أو الثانية 
 الوف بالصلة مث ق

 وعل ى توسط اؼباتصل وتسهيل اؽبمزة الثانية وبالصلة مث أبو جعفر باإلخفاء )َعَذاٍب َيِليٍظ( 
 عل ى طوؿ اؼباتصلمع قصر البدؿ )آمنوا( بالاتسهيل للثانية مث ورش 

  توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(مث ورش مع 
 ( البدؿ  ٖمع )( حركات ٙاؼبد اؼبشبع )مث ورش 

 ط اؼباتصل وبالاتسهيل للثانية )جآء أمرنا(مث رويس عل ى توس
 بالاتحقيق يف اؽبمزتني عل ى توسط اؼباتصل مث ىشاـ 

 مث ابن ذكواف أماؿ )جاء( واندرج معو خلف العاشر 
 يف )ُىوًدا َوالَِّذيَن( مث خلف بال ينة 

 يف )ُىوًدا َوالَِّذيَن( مث خالد بغنة
 َوتِْلَك َعادٌ 

 قالوف
 (ٜ٘أَْمَر ُكلّْ َجبَّاٍر َعِنيٍد ) آَوَعَصْوا ُرُسَلُو َواتػَّبَػُعو  مْ َجَحُدوا ِبَآيَاِت َربِّْ 

 بسكوف ميم اعبمع عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 مث أبو عمرو عل ى قصر اؼبنفصل وأماؿ )جبار(

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل وأماؿ )جبار( واندرج معو دوري الكسائي 

 اؼبنفصل وقصر البدؿ )بآيات( وقلل )جبار( عل ى طوؿ مث ورش 
  مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل
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 فصل مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبن
 وتوسط البدؿ )بآيات( وقلل )جبار( مث ورش عل ى توسط البدؿ 

                                                           وطوؿ البدؿ )بآيات( وقلل )جبار( عل ى طوؿ البدؿ  مث ورش
نْػَيا   اْلِقَياَمةِ َلْعَنًة َويَػْوـَ َوأُْتِبُعوا يف َىِذِه الدُّ

 قالوف 
 قلل )الدنيا( مث ورش 
 يف )َلْعَنًة َويَػْوـَ  بال ينةأماؿ )الدنيا( و مث خلف 
 أماؿ )الدنيا( وبغنة يف )َلْعَنًة َويَػْوـَ واندرج معو خلف العاشر مث خالد 

 ( وقفاالقيامة)الدنيا( ومث الكسائي أماؽبما )
 ِإفَّ َعاًدا َكَفُروا َربػَُّهمْ  َأَل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل ورش ثم  قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم   عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 (َٓٙأاَل بُػْعًدا ِلَعاٍد قَػْوـِ ُىوٍد )

 قالوف 
 َصاغِبًا مْ َوِإَل شَبُوَد َأَخاىُ 

 لصلةقالوف با ثم   بسكوف ميم اعبمع قالوف 
رُهُ  مْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلكُ   ِمْن ِإَلٍو َييػْ

 ]من إلو يرِِه : الكسائي وأبو جعفر [ ] إلو يرُُه : الباقوف[
 قالوف 

 قرأ جبر الراء )يرِِه( مث الكسائي 
 بالنقل يف )ِمِن اَلٍو( مث ورش 

 مث خلف بالسكت يف  )ِمْن ِإَلٍو(
 ندرج معو ابن كثروامث قالوف بالصلة 

                                                                                                ( وباإلخفاء للاتنوين عند الغني )ِإَلٍو َيْرِهِ  مث أبو جعفر بالصلة وجبر الراء يف )يرِِه(
 ِإلَْيوِ  آمُثَّ ُتوبُو فَاْساتَػْغِفُروُه يَها فِ  مْ ِمَن اأْلَْرِض َواْساتَػْعَمرَكُ  مْ ُىَو أَْنَشَأكُ  

 بسكوف ميم اعبمع عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )األرض(مث ورش 
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 يف )األرض( بالسكت و  عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف
 عل ى قصر اؼبنفصل بالصلة مث قالوف 

 نفصلمث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼب
 مث ابن كثر بالصلة للميم وصلة اؽباء )فَاْساتَػْغِفُروُه(

 (ِٔٙإفَّ َريبّْ َقرِيٌب ؾبُِيٌب )
 قالوف

 قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوِّا قَػْبَل َىَذا
 قالوف
 (ِٕٙإلَْيِو ُمرِيٍب ) آونَ ُؤنَا َوِإنػََّنا َلِفي َشك  فبَّا َتْدعُ آَأْف نَػْعُبَد َما يَػْعُبُد َآبَ  آنَ اأَتَػنػْهَ 
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 مث ابن كثر عل ى قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )إليو(
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وفاتح )أتنهانا( مث الاتقليل )أتنهانا( ورش مث 
 مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أتنهانا( 

 ؿ )أتنهانا( واندرج معو خلف العاشرمث الكسائي عل ى توسط اؼباتصل وأما
 ِإْف ُكْنُت َعَل ى بَػيػَّْنٍة ِمْن َريبّْ َوَآتَاّن ِمْنُو َرضْبًَة َفَمْن يَػْنُصُرّن ِمَن اللَِّو ِإْف َعَصْياُتوُ  مْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ أََرأَيْػاتُ 

مزة : الكسائي [ ] أرأيػاتم بػالاتحقيق : ] أراياتم : بالاتسهيل نافع [ ] أرآياتم : باؼبد اؼبشبع : ورش [ ] أرياتم : حبذؼ اؽب
 الباقوف
 بالاتسهيل )أرأياتم(قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر بالصلة عل ى قصرىا بالاتسهيل )أرأياتم( و مث قالوف 
 بالصلة عل ى توسطها بالاتسهيل مث قالوف 

 أوجو اليائي و البدؿ وطوؿ الصلة  ٗ)أرأياتم( مع مث ورش بالاتسهيل 
 أوجو اليائي و البدؿ وطوؿ الصلة ٗمع ( حركات ٙمث ورش باؼبد )
 بالصلة وربقيق اؽبمزة )أرأياتم( مث ابن كثر 

 بدوف صلة وربقيق اؽبمزة )أرأياتم( أبو عمرومث 
 وأماؿ )آتاّن(مث خلف بال ينة 

 مث خالد وأماؿ )آتاّن( وبغنة واندرج معو خلف العاشر
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 حبذؼ اؽبمزة الثانيةمث الكسائي قرأ )أرياتم( 
َر زَبِْسٍر )َفَما َتزِي  (ُٖٙدوَنِِن َييػْ
 ورش برتقيق الراء )ير(  ثم      قالوف

 (َٗٙعَذاٌب َقرِيٌب ) مْ أَْرِض اللَِّو َواَل سَبَسُّوَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَكُ  ~َفَذُروَىا تَْأُكْل يف َآيًَة  مْ َلكُ َويَا قَػْوـِ َىِذِه نَاَقُة اللَِّو 
 مع عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبقالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 

 عل ى قصر اؼبنفصل أبدؿ اؽبمزة ألفا )تاكل( مث السوسي 
 وعل ى قصر اؼبنفصل َآيًَة(  مْ يف )َلكُ عل ى قصرىا مث قالوف بالصلة 
 أبدؿ اؽبمزة ألفا )تاكل( عل ى قصر اؼبنفصل وبالصلة مث أبو جعفر 

 َآيًَة(  مْ وتوسط الصلة يف )َلكُ ل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفص
 ( أوجو البدؿ )آية(ٖمع ) وأبدؿ اؽبمزة ألفا )تاكل(َآيًَة(  مْ عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ الصلة يف )َلكُ مث ورش 

 َثاَلثََة أَيَّاـٍ  مْ فَػَعَقُروَىا فَػَقاَؿ سَباتػَُّعوا يف َدارِكُ 
 ؿ )داركم( واندرج معو دوري الكسائي امامث دوري قلل )داركم( ورش  ثم  قالوف بالصلة  ثمقالوف 
ُر َذِلَك   (َ٘ٙمْكُذوٍب )َوْعٌد َييػْ
ُر( أبو جعفر ثمبرتقيق الراء يف )ير(     ورش  ثم     قالوف  باإلخفاء )َوْعٌد َييػْ
َنا َصاغِبًا َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو ِبَرضْبٍَة ِمنَّا َوِمْن َء أَْمرُنَا آجَ فَػَلمَّا   يَػْوِمِئذٍ ِخْزِي قَبَّيػْ

 الشبضا      ويف النمل حصن قبلو النوف ر ت ى أالشاطبية يف سورة ىود : و)يوَمئذ ( مع ساؿ فافاتح 
 الباقوف[ :] ومن خزي يوَمئذ :نافع والكسائي وأبو جعفر [ ] ومن خزي يو ِمئذ 

 وقرأ بفاتح اؼبيم )يوَمئذ(بإسقاط  األول أو الثانية )جا أمرنا( قالوف 
 اؼبيم )يوِمئذ( بإسقاط  األول أو الثانية )جا أمرنا(مث البزي بكسر 

 (وبكسر اؼبيم )يوِمئذ( وأديم الياء بالياء )ِخْزِي يَػْوِمِئذٍ بإسقاط  األول أو الثانية )جا أمرنا(  مث السوسي
 ( البدؿ وقرأ بفاتح اؼبيم )يوَمئذ(ٖمع )مث ورش بالاتسهيل للثانية 

 و رويسواندرج معوبكسر اؼبيم )يوِمئذ(  يف اؽبمزة الثانية مث قنبل بالاتسهيل 
 باإلخفاء )َوِمْن ِخْزِي( وقرأ بفاتح اؼبيم )يوَمئذ(يف اؽبمزة الثانية  مث أبو جعفر بالاتسهيل
 ( البدؿ وقرأ بفاتح اؼبيم )يوَمئذ(ٖ( حركات مع )ٙمث ورش اؼبد اؼبشبع )

 و بكسر اؼبيم )يوِمئذ(  ( حركات ٙ)اؼبد مث قنبل 
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 َء أَْمرُنَا(آيف )جَ  اؽبمزتنيباتحقيق مث ىشاـ 
 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )جاء( عل ى توسط اؼباتصل مث ابن ذكواف 

 أماؿ )جاء( عل ى طوؿ اؼباتصلمث خلف بال ينة 
 أماؿ )جاء( عل ى طوؿ اؼباتصلمث خالد بغنة 

 (ِٙٙإفَّ َربََّك ُىَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز )
 قالوف

 (َٚٙجاشبِنَي ) مْ ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف ِديَارِىِ َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّ 
 )ديارىم( وقلل يلظ الالـ )ظلموا(مث ورش أماؿ )ديارىم( قالوف مث دوري 

 َكَأْف َلَْ يَػْغنَػْوا ِفيَها
 قالوف
 َكَفُروا َربػَُّهمْ   اْ ِإفَّ شَبُودَ  َأَل 

 صالفصل ويف النجم فل ى عف الشاطبية يف سورة ىود : شبود مع الفرقاف والعنكبوت َل     ينو 
 ض ى   ر ا لثمود نونوا واخفضوا مب                         

 ] شبود : حفص وضبزة ويعقوب[ ] شبوداً : الباقوف[ 
 عل ى قصر اؼبنفصل  بالاتنوين يف )شبوداً ( قالوف 

 )شبود( بدوف تنوين وقرأ عل ى قصر اؼبنفصل  مث يعقوب 
 وين يف )شبوداً (بالاتنعل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 وقرأ )شبود( بدوف تنوينعل ى توسط اؼبنفصل مث حفص 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالاتنوين يف )شبوداً ( مث ورش 
  عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ )شبود( بدوف تنوينمث ضبزة 

 (َٛٙأاَل بُػْعًدا لَِثُموَد )
 ( باعبرالكسائي بالرـو )لَِثُموٍد  ثم   قالوف 
 ِإبْػرَاِىيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلًما آنَ َءْت ُرُسلُ آَوَلَقْد جَ 

 صالحالشاطبية : ويف )رسلنا( مع )رسلكم( مث )رسلهم(    ويف )سبلنا( يف الضم االسكاف 
:  آَءْت ُرُسػُلنَ آ: ىشػاـ وضبػزة والكسػائي وخلػف العاشػر[] َوَلَقػْد َجػ آ: أبو عمػرو [ ] لقّجػآءت ُرُسػُلنَ  آ] لقّجآءت ُرْسُلنَ 

 الباقوف[
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
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 واإلظهار يف الداؿ واعبيم من )َوَلَقْد َجاَءْت(مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼباتصل وتقليل )البشرى( واإلظهار يف الداؿ واعبيم من )َوَلَقْد َجاَءْت(مث ورش 

 واإلظهار يف الداؿ واعبيم من )َوَلَقْد َجاَءْت(ءت( آمث ابن ذكواف أماؿ )ج
وأمػاؿ  وسػكوف السػني )رْسػلنا(باإلدياـ الداؿ بػاعبيم )َوَلَقػْد َجػآَءْت(  وقصر اؼبنفصل  عل ى توسط اؼباتصل أبو عمرومث 

  )البشرى(
 باإلدياـ الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجآَءْت(مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل 

 وفاتح )البشرى(مث ىشاـ باإلدياـ 
 يم )َوَلَقْد َجاَءْت( وأماؿ )البشرى(باإلدياـ الداؿ باعبعل ى طوؿ اؼباتصل و مث ضبزة 

 باإلدياـ الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجاَءْت( وأماؿ )البشرى(عل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي 
 باإلدياـ الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجآَءْت( ت( و)البشرى(ءأماؿ )جآمث خلف العاشر 

 قَاَؿ َساَلـٌ 
 اع تنزالشكسرُُه وسكونو وقصٌر وفوؽ الطور الشاطبية يف سورة ىود : ىنا قاؿ )ِسْلٌم (  
 : الباقوف[ ] قاؿ ِسْلم : ضبزة والكسائي [ ] قاؿ سالـ

 ضبزة بكسر السني )ِسلم( واندرج معو الكسائي ثم    قرأ بفاتح السني وألف بعدىا )سالـ(قالوف 
 (َٜٙء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ )آَفَما لَِبَث َأْف جَ 

 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 
  عل ى طوؿ اؼباتصل  مث ورش 

 مث ابن ذكواف أماؿ )جاء( 
 مث ضبزة أماؿ عل ى طوؿ اؼباتصل 

ُهْم ِخيَفةً  مْ اَل َتِصُل ِإلَْيِو َنِكَرىُ  مْ أَْيِديَػهُ  ~فَػَلمَّا َرَأى  َوأَْوَجَس ِمنػْ
 اتال هبسن ويف الراء حويف نبزه     صحبة زف مالشاطبية يف األنعاـ : وحريف )رأى( كال أمل 

 يف الكل قلال عثمافصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          
أمػػاؿ الػػراء واؽبمػػزة : ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وضبػػزة والكسػػائي وخلػػف وقللهمػػا ورش[] رأى : أمػػاؿ اؽبمػػزة فقػػط أبػػو  ]رأى :

 عمرو [ ] الباقوف بالفاتح ؽبما[
 عل ى قصر اؼبنفصل و ف بسكوف ميم اعبمع و قال

 واندرج معو أبو جعفر ل ى قصر اؼبنفصلعمث قالوف بالصلة 
 بصلة ميم اعبمع وصلة اؽباء )إليو( عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر 
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 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 

 وترقيق الراء يف )نكرىم(قلل الراء واؽبمزة عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 اؽبمزة فقط عل ى قصر اؼبنفصل أماؿ أبو عمرومث 

 مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل أماؿ اؽبمزة فقط
 واندرج معو شعبة وخلف العاشر واؽبمزةأماؿ الراء عل ى توسط اؼبنفصل و مث ابن ذكواف 

 واؽبمزةأماؿ الراء عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 
 مث الكسائي أماؿ الراء واؽبمزة وأماؿ وقفا )خيفة( 

 (ِٓٚإَل قَػْوـِ ُلوٍط ) آْلنَ أُْرسِ  آقَاُلوا اَل زَبَْف ِإنَّ 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل ورش ثم   قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثمعل ى قصر اؼبنفصل    قالوف 

 ئَِمٌة َفَضِحَكْت آَواْمَرأَتُُو قَ  
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 

 (ِٔٚإْسَحاَؽ يَػْعُقوَب )ِء آَوِمْن َورَ فَػَبشَّْرنَاَىا بِِإْسَحاَؽ 
 الكاضل  فن عالشاطبية يف سورة ىود : ويعقوب نصب الرفع 

 ] يعقوَب : ابن عامر وحفص وضبزة[ ] يعقوُب : الباقوف[
 أبو جعفر ورويس  ابن كثر وأبو عمرو واندرج معوورفع )يعقوُب( )َورَاِء ِإْسَحاَؽ( للهمزة الثانية قالوف بالاتسهيل 

 ( عل ى طوؿ اؼباتصل ورفع )يعقوُب(مث ورش بالاتسهيل للثانية )َورَاِء ِإْسَحاؽَ 
 واندرج معو حفص ونصب )يعقوَب(للهمزتني بالاتحقيق  ابن عامرمث 

 واندرج معو وروح والكسائي وخلف العاشر  مث شعبة بالاتحقيق وقرأ برفع )يعقوُب(
 ونصب )يعقوَب(ِء( آيف )َوِمْن َورَ بال ينة وباتحقيق اؽبمزتني و عل ى طوؿ اؼباتصل مث خلف 
 ونصب )يعقوَب( ِء(آبغنة يف )َوِمْن َورَ ل ى طوؿ اؼباتصل و ع مث خالد

 أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَىَذا بَػْعِلي َشْيًخا  ~قَاَلْت يَا َويْػَلَّت  
  واندرج معو أبو جعفرعل ى قصر اؼبنفصل  قالوف بالاتسهيل واإلدخاؿ
 واندرج معو رويس عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر تسهيل فقط 

 قيق مث روح بالاتح
 واندرج معو وجو ؽبشاـ والاتسهيل مع إدخاؿ ألفا عل ى توسط اؼبنفصل قالوف  مث

 مع اإلدخاؿمث ىشاـ بالاتحقيق 
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 مث ىشاـ بوجو الاتحقيق وعدـ اإلدخاؿ واندرج معو ابن ذكواف وعاصم 
الاتسهيل واؼبد اؼبشػبع( )بالوجهاف ورش ب( حركات مدا الزما عل ى الفاتح مث ٙمث اؼبد ) يف اؽبمزة الثانية مث ورش بالاتسهيل

 عل ى الاتقليل 
  مع الاتقليل )ياويلّت(مث دوري  بالاتسهيل واإلدخاؿ 

 مع الاتقليل )ياويلّت(دوري عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 عل ى طوؿ اؼبنفصل بالاتحقيق وأماؿ )ياويلّت( وبال ينة )عجوز وىذا( خلفمث 

 جوز وىذا(مث خالد عل ى طوؿ اؼبنفصل بالاتحقيق وأماؿ )ياويلّت( وبغنة )ع
  واندرج معو خلف العاشربالاتحقيق وأماؿ )ياويلّت( عل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي 

 ووقف عليها رويس باء السكت )ياويلاتاْه(
 (ِٕٚإفَّ َىَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب )

 بالسكت ضبزة ثم  ورش عل ى طوؿ )شيء( ثم   ورش عل ى توسط )شيء(  ثم  قالوف 
 اللَّوِ أَْمِر  ِمنْ أَتَػْعَجِبنَي  آقَاُلو 

  عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم

 يف )ِمَن اْمِر( عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل ورش ثم 
 بالاتحقيق يف )ِمْن أْمِر( ضبزةمث 

 يف )ِمْن أْمِر( مث خلف بالسكت
 اْلبَػْيتِ أَْىَل  مْ َعَلْيكُ َرضْبَُة اللَِّو َوبَػرََكاتُُو 

 ع بسكوف ميم اعبمقالوف 
 أَْىَل( مْ يف )َعَلْيكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 أَْىَل( مْ يف )َعَلْيكُ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 أَْىَل( مْ يف )َعَلْيكُ مث ورش بطوؿ الصلة 
 أَْىَل( مْ يف )َعَلْيكُ  مث خلف بالسكت

 رضبت : وقف عليها باؽباء يعقوب والكسائي ..
يٌد ؾبَِيٌد )  (ِٖٚإنَُّو ضبَِ

 قالوف
 (َٗٚءْتُو اْلُبْشَرى هُبَاِدلَُنا يف قَػْوـِ ُلوٍط )آالرَّْوُع َوجَ َعْن ِإبْػرَاِىيَم فَػَلمَّا َذَىَب 
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 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 
 )البشرى( مث دوري أماؿ 
 تو( عل ى توسط اؼباتصلءأماؿ )جآمث ابن ذكواف 

 تو(و)البشرى( عل ى طوؿ اؼباتصل ءأماؽبما )جآمث ضبزة 
 تو(و)البشرى( عل ى توسط  اؼباتصل ءؽبما )جآأمامث خلف العاشر 

 وبالنقل يف )َعِن اِبْػرَاِىيَم(عل ى طوؿ اؼباتصل وقلل )البشرى( مث ورش 
 يف )َعْن ِإبْػرَاِىيَم( بالسكتعل ى طوؿ اؼباتصل وأماؿ )البشرى( مث خلف 
 (ُ٘ٚمِنيٌب )غَبَِليٌم أَوَّاٌه ِإفَّ ِإبْػرَاِىيَم 

 يف )غَبَِليٌم أَوَّاٌه( مث خلف بالسكتٌم أَوَّاٌه( يف )غَبَِليقالوف مث ورش بالنقل 
 ِإبْػرَاِىيُم أَْعِرْض َعْن َىَذا  آي

 عل ى طوؿ اؼبنفصل  مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورشعل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 أَْمُر َربّْكَ َء آَقْد جَ ِإنَُّو 

 َء : الباقوف[آ] قجَّآء : البصري وىشاـ وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]َقْد جَ 
 من )جآء أمر(قالوف أسقط اؽبمزة األول أو الثانية 

 نبل قاؼبد اؼبشبع واندرج معو ب من )جآء أمر( مث ورشباتسهيل الثانية عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 
 والاتحقيق يف اؽبمزتني من )جآء أمر(وباإلظهار يف )قد جآء(  ء(آمث ابن ذكواف أماؿ )ج

  والاتحقيق يف اؽبمزتني من )جآء أمر(يف )قد جآء( إلظهار وا فاتح يف )جاء(مث شعبة بال
 من )جآء أمر(أديم الداؿ باعبيم يف )قد جآء( وأسقط اؽبمزة األول أو الثانية مث دوري 

مػػن )جػػآء أمػػر( وأديػػم الػػراء بػػالراء )أَْمػػُر مث السوسػػي أديػػم الػػداؿ بػػاعبيم يف )قػػد جػػآء( وأسػػقط اؽبمػػزة األول أو الثانيػػة 
 َربَّْك(

 من )جآء أمر(والاتحقيق باؽبمزتني يف )قد جآء(   مث ىشاـ باإلدياـ
   من )جآء أمر( والاتحقيق باؽبمزتني يف )قد جآء(  عل ى طوؿ اؼباتصلمث ضبزة أماؿ وأديم 
 من )جآء أمر(والاتحقيق باؽبمزتني يف )قد جآء(   وأديم جآء()مث خلف العاشر أماؿ 

ُر َآتِيِهْم  مْ َوِإنػَّهُ   (َٙٚمْرُدوٍد )َعَذاٌب َييػْ
 واندرج معو وجو ضبزة بالاتحقيق  بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 )َآتِيُهْم ( مث يعقوب قرأ بضم اؽباء 
 َآتِيِهْم(   مْ يف )َوِإنػَّهُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 



 

 

37 

ُر(   مث أبو جعفر بالصلة واإلخفاء الاتنوين عند الغني )َعَذاٌب َييػْ
 َآتِيِهْم(   مْ ِإنػَّهُ يف )وَ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

  وترقيق الراء يف )ير(َآتِيِهْم(  مْ وعل ى طوؿ الصلة يف )َوِإنػَّهُ ( البدؿ ٖمث ورش مع )
 َآتِيِهْم(   مْ يف )َوِإنػَّهُ  مث خلف بالسكت

 (َٚٚىَذا يَػْوـٌ َعِصيٌب )َذْرًعا َوقَاَؿ  مْ َوَضاَؽ بِِ  مْ َءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء بِِ آَوَلمَّا جَ 
 ْكُماللاتَ  جاؿٌ ر لشاطبية : و)قيل( و)ييض( مث )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما ا

 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             
ُسُلنا سػيء نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ورويس [] رُ : باإلمشاـ : ُرُسُلنا سيء ] ُرْسُلنا .. سيء : أبو عمرو []
 : بالكسرة اػبالصة : الباقوف[

 واندرج معو رويس قالوف باإلمشاـ )سيء( 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث ابن كثر بدوف إمشاـ 
 بسكوف ميم اعبمع وبدوف بإمشاـ  عل ى توسط اؼباتصل عاصممث 

 مث دوري قرأ بسكوف السني )ُرْسُلنا( 
 مث ورش باإلمشاـ 
 ءت( آباإلمشاـ وأماؿ )ج مث ابن ذكواف

 ءت( وبدوف إمشاـ آمث خلف العاشر أماؿ )ج
 يف )َذْرًعا َوقَاَؿ(وبال ينة ءت( عل ى طوؿ اؼباتصل و)ضاؽ( آ)جمث خلف أماؿ 
 يف )َذْرًعا َوقَاَؿ( ءت( عل ى طوؿ اؼباتصل و)ضاؽ( وبغنةآ)ج مث خالد أماؽبما

 ُل َكانُوا يَػْعَمُلوَف السَّيَّْئاتِ َءُه قَػْوُمُو يُػْهَرُعوَف ِإلَْيِو َوِمْن قَػبْ آَوجَ 
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 

 مث ابن كثر بصلة اؽباء )إليو( 
 ويصبح عارض للسكوف ( البدؿ يف )السَّيَّْئاِت( ٖعل ى طوؿ اؼباتصل مع )عل ى طوؿ اؼباتصل )جآءه( مث ورش 

 عل ى توسط اؼباتصل مث ابن ذكواف أماؿ )وجاءه( 
 ئات( اإلبداؿ للهمزة ياء )السييات(يعل ى )الس وؿ اؼباتصل ووقفءه( عل ى طآمث ضبزة أماؿ )وج
 ِء بَػَناِت ُىنَّ َأْطَهُر َلُكمْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ َىُؤَل 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
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  عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي أديم الراء بالالـ )َأْطَهُر َلُكْم(
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل

 باء السكت )ىّنو( (يعقوب عل ى )ىنّ  ووقف
 َضْيِفيفَاتػَُّقوا اللََّو َواَل زُبُْزوِف يف 

 ]وال زبزوّن : أبو عمرو وأبو جعغر وصال وحذفها وقفا ويعقوب بالياء يف اغبالني [ ] ىبزوف : الباقوف[
 قالوف 

 ياء وصال ووقفا زبزوّن( واندرج معو أبو جعفر وصال أما يعقوب بال) مث أبو عمرو بالياء وصال
 )َضْيِفَي أَلَْيَس( وإذا وصل بالية اليت بعدىا فاتح الياء أبو جعفر 

 (َٛٚرُجٌل َرِشيٌد ) مْ ِمْنكُ أَلَْيَس 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث قالوف بالصلة
 (ٜٚلاتَػْعَلُم َما نُرِيُد ) َحق  َوِإنَّكَ قَاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا يف بَػَناِتَك ِمْن 

 قالوف 
 مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )لاتَػْعَلُم َما( 

 يف )َحق  َوِإنَّك( مث خلف بال ينة
 (ِٓٛإَل رُْكٍن َشِديٍد ) ~ قُػوًَّة أَْو َآِوي مْ ِل ِبكُ َلْو َأفَّ قَاَؿ 
 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 بالاتحقسق يف الساكن اؼبفصوؿ   عل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 

 مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 

 ( البدؿ ٖمع )يف )َلْو َأفَّ( بالنقل عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 يف )َلْو َأفَّ( و)قُػوًَّة أَْو َآِوي( عل ى الساكن اؼبفصوؿ بالسكتعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 عل ى قصر اؼبنفصل أديم الالـ بالالـ )قاؿ لو(مث السوسي 
 ِإلَْيكَ  آَلْن َيِصُلو قَاُلوا يَا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَّْك 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
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 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 ؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد عل ى طو مث ورش 
 آ(يف )َلْن َيِصُلو بال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 أديم الالـ بالراء )ُرُسُل َربَّْك( مث السوسي

 اْمَرأََتكَ َأَحٌد ِإالَّ  مْ ِمْنكُ َفَأْسِر بَِأْىِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواَل يَػْلاَتِفْت 
 رفع وأُبِدال إال امرأَتكا حقنا وىا      ىنا دصل أالشاطبية يف سورة ىود : وفاسر أف اسر الوصل 

إال  فأسػر ..][أبػو عمػرو :فأسػر ..إال امرأتُػك ][]فاسر..إال امرأتُػك: ابػن كثػرجعفر [وأبو نافع : إال امرأَتك ]فاسر ..
 امرأَتك : الباقوف[

 وبنصب تاء )امرأَتك (قرأ بمزة وصل )فاسر( قالوف 
 واندرج معو أبو جعفر عل ى قصرىا يف )ِمْنُكْم َأَحٌد( قرأ بمزة وصل )فاسر(مث قالوف بالصلة 

 وبالصلة قرأ بمزة وصل )فاسر(أَُتَك( مث ابن كثر برفع )اْمرَ 
 وبنصب تاء )امرأَتك ( قرأ بمزة وصل )فاسر(يف )ِمْنُكْم َأَحٌد( و مث قالوف عل ى توسط الصلة 

(وبالنقل  عل ى طوؿ الصلة يف )ِمْنُكْم َأَحٌد(وبنصب تاء )امرأَتك (  قرأ بمزة وصل )فاسر(مث ورش   يف )َأَحٌد ِإالَّ
 و برفع )اْمَرأَُتَك( لقطع )َفَأْسِر( بمزة ا أبو عمرومث 
ضبزة عل ى الاتحقيق والكسائي ويعقوب وخلف واندرج معو عاصم و بنصب )اْمَرأََتَك( بمزة القطع )َفَأْسِر( و  ابن عامرمث 

 العاشر 
( يف )ِمْنُكْم َأَحٌد( مث خلف بالسكت  يف )َأَحٌد ِإالَّ

 َأَصابَػُهمْ  آِإنَُّو ُمِصيبُػَها مَ 
 صر اؼبنفصل قالوف عل ى ق

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل

 ِإفَّ َمْوِعَدُىُم الصُّْبُح 
 قالوف

 (ٔٛأَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب )
 قالوف
يٍل َمْنُضوٍد )آفَػَلمَّا جَ  َها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجّْ  (َٕٛء أَْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَػَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليػْ

 قالوف بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانية 
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 وطوؿ اؼباتصل ( حركات ٙمث ورش باتسهيل اؽبمزة الثانية واؼبد )
 عل ى توسط اؼباتصل اؼبشبع  اؼبدمث مث قنبل بالاتسهيل 

 واندرج معو عاصم والكسائيمث ىشاـ باتحقيق اؽبمزتني 
 واندرج معو خلف العاشرء( آمث ابن ذكواف أماؿ )ج

 ء( عل ى طوؿ اؼباتصلآ)جمث ضبزة أماؿ 
 ُمَسوََّمًة ِعْنَد َربّْكَ 

 قالوف
 (َٖٛوَما ِىَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيٍد )

 قالوف
 ُشَعْيًبا مْ َوِإَل َمْدَيَن َأَخاىُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث قالوف بالصلة

رُهُ ِمْن ِإَلٍو  مْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلكُ   َييػْ
 واإلخفاء أليب جعفر ] إلٍو يرِِه[الكسائي وأبو جعفر [ ] من إلو يرُُه : الباقوف[  يرِِه :]من إلو 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 )ِإَلٍو َيْرِِه( الراء   ر مث الكسائي جب
 يف )ِمْن ِإَلٍو(مث ورش بالنقل 

 يف )ِمْن ِإَلٍو(مث خلف بالسكت 
 مث قالوف بالصلة 

 واإلخفاء عند الغني  اعبر )ِإَلٍو َيْرِِه(مث أبو جعفر بالصلة و ب
ُقُصوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميزَافَ   َواَل تَػنػْ

 قالوف
 (َٗٛعَذاَب يَػْوـٍ ؿبُِيٍط ) مْ َعَلْيكُ  َأَخاؼُ  خِبَْرٍ َوِإّنّْ  مْ أَرَاكُ ِإّنّْ 

.. إّن~ أراكػػم ]اؼ : قنبػػل[..إَّن أخػػ]إّن~ أراكػػم نػػافع والبػػزي وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر[ ..إَّن أخػػاؼ : ] إَّن أراكػػم 
 ] أراكم أماؽبا: البصري وضبزة والكيائي وخلف العاشر[]وفاتحها الباقوف[الباقوف[ إّن~ أخاؼ

 وفاتح )أراكم( معابفاتح اليائني )إَّن( معا قالوف 
 أبو جعفرالبزي و واندرج معو )إَّن( معا  بفاتح اليائنيمث قالوف بالصلة 
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 ائني وفاتح اليمث ورش بالاتقليل )أراكم( 
  أماؿ )أراكم(بفاتح اليائني )إَّن( معا و مث دوري 

( مْ أَرَاكُ  ~مث قنبل سكن الياء األول )إّن  وبالصلة ( َأَخاؼُ  الثانية )َوِإّنَّْ وفاتح الياء  عل ى قصر اؼبنفصل ْْ
 سكن اليائني عل ى قصر اؼبنفصل مث يعقوب 

 سكن اليائني عل ى توسط اؼبنفصل  ابن عامرمث 
 ف العاشر اؼبنفصل واندرج معو خل توسطعل ى سكن اليائني و )أراكم(  أماؿ الكسائيمث 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وسكن اليائني )أراكم( مث ضبزة أماؿ
 َويَا قَػْوـِ أَْوُفوا اْلِمْكَياَؿ َواْلِميزَاَف بِاْلِقْسِط 

 قالوف
 (ِ٘ٛديَن )َواَل تَػْعثَػْوا يف اأْلَْرِض ُمْفسِ  مْ َءىُ آَواَل تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشيَ 

 مث خػػػالديف )األرض( بالسػػػكت  ضبػػػزةمث يف )األرض( علػػػ ى طػػػوؿ اؼباتصػػػل وبالنقػػػل ورش  ثممممقػػػالوف بالصػػػلة  ثممممقػػػالوف 
 بالاتحقيق يف )األرض(

ٌر   ُمْؤِمِننيَ  مْ ُكْناتُ ِإْف   مْ َلكُ بَِقيَُّة اللَِّو َخيػْ
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 اؽبمزة )مومنني(  إبداؿمث السوسي قرأ ب
 الصلة مث قالوف ب

 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنني 
 يف )َلُكْم ِإْف( مث قالوف بالصلة عل ى توسطها

 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )مومنني ( وقفا يف )َلُكْم ِإْف(مث خلف بالسكت 
 يف )َلُكْم ِإْف(وطوؿ الصلة  مث ورش برتقيق الراء )خر(

 (ٙٛحِبَِفيٍظ ) مْ أَنَا َعَلْيكُ  آَومَ 
 قالوف بالصلة  ثم        الوف عل ى قصر اؼبنفصلق

 قالوف بالصلة  ثم مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
  عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة مث ورش

ُرَؾ َما يَػْعُبُد َآبَ   ءُ آأَْمَوالَِنا َما َنشَ  ~أَْو َأْف نَػْفَعَل يف  آُؤنَ آقَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَؾ َأْف نَػاتػْ
 العَ ذا شالشاطبية يف الاتوبة : )صالتك( وحد وافاتح الاتاء 

 ووحد ؽبم يف ىود                       
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 ] أصالتك : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] أصلواتك : الباقوف[
 يعقوبواندرج معو وقرأ باعبمع )أصلواتك( عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
  واندرج معو أبو جعفر )أصلواتك( وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )تامرؾ(عل ى قصر اؼبنفصل باعبمع  السوسيمث 

  واندرج معو شعبة وابن ذكوافباعبمع )أصلواتك( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
( ٗ( أوجو أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط اؼبد مث بالاتسهيل مع اؼبد )٘وقف ب)وقرأ باعبمع )أصلواتك( مث ىشاـ 

 ـ حركات والقصر والرو 
 وتغليظ الالـ يف )أصلواتك( وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )تامرؾ( ( البدؿ ٖمع )عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 وخلف العاشرواندرج معو الكسائي قرأ باتوحيد )أصالتك( عل ى توسط اؼبنفصل مث حفص 
الاتوسػػط اؼبػػد مث ( أوجػػو أبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا مػػع القصػػر و ٘وقػػف ب)قػػرأ باتوحيػػد )أصػػالتك( علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل و مث ضبػػزة 

 ( حركات والقصر والرـو ٙبالاتسهيل مع اؼبد )
 قرأ باتوحيد )أصالتك(يف )أو أف( و  مث خلف بالسكت

 إذا وصل الية دبا بعدىا سهل اؽبمزة وأبدؽبا واوا )نشأ إنك( أبو جعفر ويعقوب ونافع وابن كثر وأبو عمرو
 (ِٚٛإنََّك أَلَْنَت اغْبَِليُم الرَِّشيُد )

 قالوف
 ُكْنُت َعَل ى بَػيػَّْنٍة ِمْن َريبّْ َوَرَزَقِِن ِمْنُو رِْزقًا َحَسًنا ِإْف   مْ أََرأَيْػاتُ َؿ يَا قَػْوـِ قَا

 سهل )أرأياتم(قالوف 
 وسهل )أرأياتم( واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 وسهل )أرأياتم(مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 ِإْف( مْ يف )أََرأَيْػاتُ وؿ الصلة يف )أرأياتم( عل ى طمث ورش بالاتسهيل 
 ِإْف( مْ عل ى طوؿ الصلة يف )أََرأَيْػاتُ يف )أرأياتم( مث باؼبد اؼبشبع 

 ِإْف( وبصلة اؽباء )منو( مْ يف )أََرأَيْػاتُ وبالصلة يف )أرأياتم( مث ابن كثر بالاتحقيق 
 واندرج الباقوف إاليف )أرأياتم( وبدوف صلة مث دوري بالاتحقيق 
 ِإْف( مْ َرأَيْػاتُ يف )أَ مث خلف بالسكت 

 مث الكسائي قرأ )أرياتم( حبذؼ اؽبمزة 
 َعْنوُ  مْ أَنْػَهاكُ  آمَ ِإَل  مْ َأْف ُأَخاِلَفكُ أُرِيُد  آَومَ 

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 ِإَل( وعل ى قصر اؼبنفصل مْ علىقصرىا يف )ُأَخاِلَفكُ مث قالوف بالصلة 
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 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 واندرج معو خلف العاشر)أهناكم( أماؿ فصل و عل ى توسط اؼبنمث الكسائي 

 عل ى توسط اؼبنفصل ِإَل( و  مْ عل ى توسطو يف )ُأَخاِلَفكُ مث قالوف بالصلة 
 ِإَل( مْ ( وصوؿ الصلة يف )ُأَخاِلَفكُ مْ وبالنقل يف )َأُف ُأَخاِلَفكُ يف )أهناكم( عل ى الفاتح عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 يف )أهناكم(  قليلعل ى الاتعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 يف )أهناكم( أماؿ عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 
 يف )أهناكم( وأماؿ ِإَل(  مْ يف )َأْف ُأَخاِلَفكُ بالسكت عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
ْصاَلَح َما اْساَتَطْعتُ ِإْف أُرِيُد   ِإالَّ اإْلِ
 قالوف 

 )اإلصالح(ـ الال غليظوت و)إاَل األصالح(  يف )ِإُف أُرِيُد(مث ورش بالنقل 
  و)إاَل األصالح(  يف )اإلصالح( والاتحقيق يف )ِإْف أُرِيُد( بالسكت ضبزةمث 

و)إاَل  علػػػ ى السػػػاكن اؼبفصػػػوؿ يف )ِإْف أُرِيػػػُد(علػػػ ى السػػػكت يف السػػػاكن اؼبوصػػػوؿ يف )اإلصػػػالح( و مث خلػػػف بالسػػػكت 
  األصالح( 
 ِإالَّ بِاللَِّو  ~َوَما تَػْوِفيِقي
 وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر [ ] يقَي إال : نافعف] وما تو 

  واندرج معو أبو جعفر قالوف بفاتح الياء )توفيقَي(
 مث شعبة بسكوف الياء )تَػْوِفيِقي( عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل )تَػْوِفيِقيْ (
 مث يعقوب عل ى قصر اؼبنفصل )تَػْوِفيِقْي(

 (ٛٛأُنِيُب )َوِإلَْيِو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت 
 يف )َوِإلَْيِو(قالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء 

 قَػْوـَ َصاِلحٍ نُوٍح أَْو قَػْوـَ ُىوٍد أَْو َأَصاَب قَػْوـَ  آِمْثُل مَ  مْ َأْف ُيِصيَبكُ  ~ِشَقاِقي مْ َويَا قَػْوـِ اَل هَبْرَِمنَّكُ  
 ] شقاقَي أف : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] شقاقي~ أف : الباقوف[

  عمروواندرج معو أبو عل ى قصر اؼبنفصل وبفاتح الياء )شقاقَي(  قالوف
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 يف )نُوٍح أَْو( و)ُىوٍد أَْو(وبالنقل عل ى طوؿ اؼبنفصل وبفاتح الياء )شقاقَي(  مث ورش 
 مث ىشاـ بسكوف الياء )شقاقْي( 
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 أَْو( و)ُىوٍد أَْو( يف )نُوحٍ وبالاتحقيق  ْم(يف ) َأْف ُيِصيَبكُ مث خلف بال ينة 
 يف )نُوٍح أَْو( و)ُىوٍد أَْو( وبال ينة )أف يصيبكم(مث خلف بالسكت 

 يف )نُوٍح أَْو( و)ُىوٍد أَْو( وبغنة يف )أف يصيبكم( بالاتحقيقمث خالد 
 عل ى قصر اؼبنفصلمث يعقوب بسكوف الياء 

 رأبو جعفابن كثر و وفاتح الياء واندرج معو مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل قالوف مث 

 (ٜٛبَِبِعيٍد ) مْ َوَما قَػْوـُ ُلوٍط ِمْنكُ 
 قالوف بالصلة ثمقالوف 

 ِإلَْيوِ  آمُثَّ ُتوبُو  مْ َواْساتَػْغِفُروا َربَّكُ 
 بسكوف ميم اعبمع عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ضبزة 

 عل ى قصر اؼبنفصل  مث قالوف بالصلة
 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 

 برتقيق الراء )واساتغفروا(عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 (ٜٓ)َرِحيٌم َوُدوٌد ِإفَّ َريبّْ 
 يف )َرِحيٌم َوُدوٌد( خلف بال ينة ثمقالوف 

 يَنا َضِعيًفاقَاُلوا يَا ُشَعْيُب َما نَػْفَقُو َكِثرًا فبَّا تَػُقوُؿ َوِإنَّا لَنَػرَاَؾ فِ 
 قالوف 

 )لنراؾ( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشرمث دوري أماؿ 
 )لنراؾ(  مث ورش رقق الراء يف )كثرا( وقلل

 َوَلْواَل َرْىُطَك َلَرصَبَْناَؾ 
 قالوف
َنا ِبَعزِيٍز ) آَومَ   (ٜٔأَْنَت َعَليػْ

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 عل ى طوؿ اؼبنفصلورش  ثم
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 ِظْهرِيِّا مْ كُ آَ َورَ َوازبََّْذسُبُوُه ِمَن اللَِّو  مْ أََعزُّ َعَلْيكُ  ~قَاَؿ يَا قَػْوـِ أََرْىِطي
وازبػذسبوه : باإلظهػار :  ] أرىطَي أعز :نافع وأبو عمرو وابن كثػر وأبػو جعفػر وابػن ذكػواف[ ] أرىطػي~ أعػز : البػاقوف[

 ـ : الباقوف[ابن كثر وحفص ورويس [ ] وباإلديا
 وأديم الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه(  وبسكوف ميم اعبمع وبفاتح الياء )أرىطَي( عل ى توسط اؼباتصل قالوف 

 وأديم الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه(  واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة 
 اعبمع وأديم الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه(   عل ى طوؿ اؼباتصل وبفاتح الياء )أرىطَي( وبسكوف ميممث ورش 

 وبفاتح الياء )أرىطَي( وبصلة اؽباء فيهاوأظهر الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه( بصلة ميم اعبمع مث ابن كثر 
واندرج معو عاصم وُه( وأديم الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسبُُ )أرىطي( بسكوف الياء عل ى توسط اؼبنفصل واؼباتصل مث ىشاـ 

  وخلف العاشر والكسائي
 وأديم الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه(  اؼبنفصل واؼباتصل  وؿطعل ى )أرىطي( بسكوف الياء مث ضبزة 

 وأظهر الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه()أرىطي( بسكوف الياء عل ى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼباتصل رويس مث 
 وأديم الذاؿ عند الاتاء يف )َوازبََّْذسُبُوُه(  طي( بسكوف الياء عل ى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼباتصل )أرىمث روح 

 (ِٕٜإفَّ َريبّْ دبَا تَػْعَمُلوَف ؿبُِيٌط )
 قالوف

 ِإّنّْ َعاِملٌ  مْ َمَكاناَِتكُ َويَا قَػْوـِ اْعَمُلوا َعَل ى 
 : الباقوف[ مْ ] مكاناتكم : شعبة [ ]َمَكاناَِتكُ 

 مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا  ف ميم اعبمعبسكو  قالوف
 مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 عل ى طوؿ الصلةمث ورش 
 مث خلف بالسكت 

 مث شعبة باعبمع )مكاناتكم(
 َوَمْن ُىَو َكاِذٌب َمْن يَْأتِيِو َعَذاٌب ىُبْزِيِو َسْوَؼ تَػْعَلُموَف 

 قالوف 
 و السوسي وأبو جعفرواندرج مع)ياتيو( ألفا اؽبمزة  إبداؿمث ورش قرأ ب

  و)ىبزيو(مث ابن كثر بصلة اؽباء )يأتيو(
 يف )َمْن يَْأتِيِو(و )َعَذاٌب ىُبْزِيِو( مث خلف بال ينة

 (َٖٜرِقيٌب ) مْ ِإّنّْ َمَعكُ  آَواْرَتِقُبو 
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 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو ويعقوبقالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرعل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو أىل الاتوسط مث قالوف 
 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة مث ورش
َنا آَوَلمَّا جَ   (َٜٗجاشبِنَي ) مْ لَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحةُ َفَأْصَبُحوا يف ِديَارِىِ َآَمُنوا َمَعُو ِبَرضْبٍَة ِمنَّا َوَأَخَذِت اُشَعْيًبا َوالَِّذيَن َء أَْمرُنَا قَبَّيػْ
 بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانية عل ى توسط اؼباتصلقالوف 

 بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانية عل ى توسط اؼباتصلمث قالوف بالصلة 
 بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانية وأماؿ )ديارىم(  أبو عمرومث 
 ( البدؿٖوقلل )ديارىم( ويلظ الالـ )ظلموا( مع )باتسهيل الثانية عل ى طوؿ اؼباتصل ورش مث 

 أبو جعفرواندرج معو  وبالصلة  باتسهيل الثانية عل ى توسط اؼباتصل مث قنبل
 ( البدؿٖمع )الالـ يف )ظلموا( غليظ( البدؿ وتقليل )ديارىم( وتٖاؼبد اؼبشبع وعل ى كل واحد منهما )ب ورش مث

  باؼبد اؼبشبع مث قنبل
 مث رويس باتسهيل الثانية بدوف صلة 

  واندرج معو عاصم وأبو اغبارث وروحعل ى توسط اؼباتصل حقق اؽبمزتني مث ىشاـ 
 أماؿ )ديارىم( عل ى توسط اؼباتصل و حقق اؽبمزتني و دوري الكسائي مث 
 ر واندرج معو خلف العاشوحقق اؽبمزتني عل ى توسط اؼباتصل ء ( آبن ذكواف أماؿ )جمث ا

 وأماؿ )جآء ( عل ى طوؿ اؼباتصليف )ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن( مث خلف بال ينة 
 بغنة وأماؿ )جآء ( عل ى طوؿ اؼباتصلمث خالد 

 َكَأْف َلَْ يَػْغنَػْوا ِفيَها
 قالوف
 (َٜ٘أاَل بُػْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت شَبُوُد ) 

 السوسي أديم الاتاء بالثاء )بَِعَدْت شَبُوُد( ثمقالوف 
 (ُٜٙموَس ى ِبَآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبنٍي )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا 

 قالوف 
 مث دوري بالاتقليل )موس ى( 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرمث ضبزة أماؿ )موس ى( 
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 ْرَسْلَنا( ا َوَلَقدَ وبالنقل )مث ورش 
 :( أوجو ٗب)

 عل ى قصر البدؿ فاتح )موس ى( 
  فاتح )موس ى( عل ى طوؿ البدؿمث 
 عل ى توسط البدؿ تقليل )موس ى(  مث
  تقليل )موس ى( عل ى طوؿ البدؿمث 

 وأماؿ )موس ى( يف )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( مث خلف بالسكت
 أَْمَر ِفْرَعْوفَ  آِإَل ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو فَاتػَّبَػُعو 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 (ُٜٚر ِفْرَعْوَف ِبَرِشيٍد )أَمْ  آَومَ 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
ـُ قَػْوَمُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُىُم النَّارَ   يَػْقُد

 قالوف 
 (َٜٛوبِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُروُد )

 قالوف 
 أبو جعفرالسوسي و معو  )بيس( واندرجبإبداؿ اؽبمزة ياء قرأ  ورشمث 

 اْلِقَياَمةِ َلْعَنًة َويَػْوـَ َوأُْتِبُعوا يف َىِذِه 
 قالوف 

 مث الكسائي أماؿ وقفا )اْلِقَياَمِة( 
 يف )َلْعَنًة َويَػْوـَ( مث خلف بال ينة

 (ٜٜبِْئَس الرّْْفُد اْلَمْرُفوُد )
 قالوف 
 أبو جعفرالسوسي و قرأ )بيس( واندرج معو ورش  مث
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 بالية اليت بعدىا أديم السوسي الداؿ بالذاؿ )اؼبردود ذلك(وإذا وصلت 
 اْلُقَرى نَػُقصُُّو َعَلْيكَ ِء آِمْن أَنْػبَ َذِلَك 
 قالوف 

 مث دوري أماؿ )القرى( 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشروبالاتحقيق يف )ِمْن أَنْػَباِء( يف )القرى( مث خلف باإلمالة 

 ( وبالنقل يف )ِمْن أَنْػَباءِ مث ورش 
 يف )ِمْن أَنْػَباِء( مث خلف بالسكت

َها   (ٓٓٔ)ئٌِم َوَحِصيٌد آقَ ِمنػْ
 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 عل ى طوؿ اؼباتصلمث ورش 
 ئٌِم َوَحِصيٌد(آيف )قَ بال ينة عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 
 أَنْػُفَسُهمْ  آَوَلِكْن ظََلُمو ْم َوَما ظََلْمَناىُ 

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 توسط اؼبنفصلمث قالوف عل ى 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل )ظلمناىم(و)ظلموا( مث ورش باتغليظ الالـ 

 مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل قالوف مث 
 أَْمُر َربّْكَ  آءَ جَ الَّيِت يَْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن َشْيٍء َلمَّا َآؽِباتُػُهُم  مْ َعنػْهُ أَْيَنْت  آَفمَ 

 أَْمُر( وبسكوف ميم اعبمع  آءَ عل ى قصر اؼبنفصل بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانية يف )جَ قالوف 
أَْمُر( وبسكوف ميم اعبمع وأديم الراء بالراء يف  آءَ مث السوسي عل ى قصر اؼبنفصل بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانية يف )جَ 

 )أَْمُر َربَّْك(
 أَْمُر( آءَ يف اؽبمزة الثانية يف )جَ باتسهيل الثانية ؼبنفصل و عل ى قصر امث رويس 
 أَْمُر(  آءَ يف )جَ يف اؽبمزتني بالاتحقيق عل ى قصر اؼبنفصل و مث روح 
 بإسقاط اؽبمزة األول أو الثانيةبالصلة واندرج معو البزي عل ى قصر اؼبنفصل و مث قالوف 
 ( أَْمرُ  آءَ يف )جَ سهل الثانية عل ى قصر اؼبنفصل مث قنبل 

   أَْمُر(  آءَ يف )جَ  باؼبد اؼبشبع قنبلمث 
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 أَْمُر( وبسكوف ميم اعبمع  آءَ بإسقاط اؽبمزة الثانية يف )جَ قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  مث
 ( عل ى توسط اؼباتصل واؼبنفصلأَْمرُ  آءَ يف )جَ باتحقيق اؽبمزتني مث ىشاـ 

 ( عل ى توسط اؼباتصل واؼبنفصلمث ابن ذكواف أماؿ )جاء( 
 عل ى توسط الصلة وتوسط اؼبنفصلبالصلة  مث قالوف

( أوجػو قصػر البػدؿ وعليػو توسػط شػيء مث توسػط البػدؿ وطولػو وعلػ ى كػل منهمػا توسػط ٗرش باتسهيل الثانية مػع )و مث 
 شيء مث طوؿ البدؿ وعليو طوؿ )شيء( 

 ( أوجو اليت ذكرت ٗ) باؼبد اؼبشبع وعليو ورش مث
 مزتني والسكت يف )شيء(وربقيق اؽب عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل مث خلف

 َآؽِباتُػُهُم( مْ يف )شيء( عل ى السكت يف الساكن اؼبفصوؿ )َعنػْهُ مث خلف بالسكت 
 َآؽِباتُػُهُم( مْ بالاتحقيق يف يف )شيء( عل ى السكت يف الساكن اؼبفصوؿ )َعنػْهُ  مث خالد
َر تَػاْتِبيٍب ) مْ َوَما زَاُدوىُ   (َٔٓٔييػْ
 قالوف 

 مث ورش برتقيق الراء يف )ير( 
  قالوف بالصلة مث

 مث ابن ذكواف أماؿ )زادىم( خبلف واندرج معو ضبزة
 َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ظَاِلَمةٌ  آوََكَذِلَك َأْخُذ َربَّْك ِإذَ 

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىي( 
 مث ابن كثر قرأ بكسر اؽباء )وِىي( 

 ي( وأماؿ )القرى( سكوف اؽباء )وىْ مث البصري ب
 ط اؼبنفصل وسكوف اؽباء يف )وْىي( مث قالوف عل ى توس
 وكسر اؽباء )وِىي(  اؼبنفصل توسطمث ىشاـ عل ى 

 ي( سكوف اؽباء يف )وىْ و مث دوري أماؿ )القرى( عل ى توسط اؼبنفصل  
 قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىي( وأماؿ )القرى( وأماؿ )ظاؼبة( وقفا عل ى توسط اؼبنفصل  و  مث الكسائي

 ء )وِىي( وأماؿ )القرى( والاتوسط يف اؼبنفصلمث خلف العاشر قرأ بكسر اؽبا
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء )وِىي( وقلل )القرى(مث ورش 

 قرأ بكسر اؽباء )وِىي( وأماؿ )القرى( والطوؿ يف اؼبنفصل ضبزةمث 
 (ٕٓٔأَلِيٌم َشِديٌد ) ~ِإفَّ َأْخَذهُ 
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 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصر 
 وسط اؼبنفصل واندرج معو أىل الاتوسط مث قالوف بات

 مث ورش بطوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 
 ِإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة ِلَمْن َخاَؼ َعَذاَب اْلَِخَرةِ 

 قالوف 
 )لية(و)الخرة(مث ورش عل ى قصر البدؿ 

 مث الكسائي أماؿ )الخرة( وقفا 
 خرة( السكت عل ى)ال خلف ثم  مث خلف أماؿ )خاؼ( ووقف بالنقل

 أبو جعفر باإلخفاء يف النوف مع اػباء )ِلَمْن َخاَؼ( مث 
 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )لية( و)الخرة(

 إذا وصلت بالية اليت بعدىا أديم السوسي الاتاء بالذاؿ )الخرة ذلك(
 (َٖٓٔذِلَك يَػْوـٌ ؾَبُْموٌع َلُو النَّاُس َوَذِلَك يَػْوـٌ َمْشُهوٌد )

 قالوف
 (ِٗٓٔإالَّ أِلََجٍل َمْعُدوٍد ) ~َؤخّْرُهُ َوَما نػُ 

 ] ما نوخره : ورش وأبو جعفر [ ]نؤخره : الباقوف[
 قالوف بقصر اؼبنفصل 

 ؼبنفصل اتوسط عل ى  قالوفمث 
 مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 ( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )نوخره
 عل ى قصر اؼبنفصل (خره)نو قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا بو جعفر مث أ

 يَػْوـَ يَْأِت اَل َتَكلَُّم نَػْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِوِ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تيمموا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِمال للبزيويف الوصل 
 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      واألنعاـ فيها فاتفرؽ مثال

 وعند العقود الاتاء 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 
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 )أي البزي(إل قولو : ويف الكل اخاتلف لو 
 :يـو يػأِت وصػالوضبزة [ ] : ورش والسوسي وأبو جعفرت : وقفايـو يا : ورش والسوسي وأبو جعفر[]يـو ياِت وصال]

] يـو يػأِت وصػال ووقفػا : قالوف ودوري أيب عمرو والكسائي [ ]يـو يأت : وقفا : قالوف ودوري أيب عمرو والكسائي [
] زي [البػ : ] ال~ّتكلػموضبػزة وصػال فقػط[خلف العاشر وصال ووقفا ابن عامر وعاصم ابن كثر ويعقوب[]يـو يأت : 

 ال تكلم : الباقوف[
دوري أيب عمرو والكسائي وصال و  يعقوب بإثبات الياء يف اغبالنيابن كثر و واندرج معو أثبت الياء وصال )يأِت( قالوف 
 فقط

وقػرأ وصػال )يػأت( بػدوف يػاء ووقػف بإبػداؿ اؽبمػزة ألفػا مث خلف عل ى الاتحقيق ووقف بالاتحقيق والاتسهيل عل ى )بإذنو( 
 )يات(

 لسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ وعليو وقفا )بإذنو( بالاتحقيق والاتسهيل مث خلف با
 وأثبت الياء وصال ووقفا )يأِت( ( حركات )ال تَّكلم(ٙمث البزي بالاتشديد واؼبد )

 والنقل يف الساكن اؼبفصوؿ وأبدؿ اؽبمزة ألفا ووقف حبذؼ الياء )يات( مث ورش قرأ )ياِت( بإثبات الياء وصال 
  واندرج معو أبو جعفربالاتحقيق ووقف حبذفها )يات( اِت( بإثبات الياء وصال مث السوسي قرأ )ي

 .وخلف العاشر عاصم معو بدوف ياء ومعو وجو ػبلف واندرج  قرأ )يأت( ابن عامر مث
 (٘ٓٔ)َشِقيّّ َوَسِعيٌد  مْ َفِمنػْهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 يف )َشِقيّّ َوَسِعيٌد(مث خلف بال ينة 
 ة مث قالوف بالصل

 (ٙٓٔ)َزِفٌر َوَشِهيٌق ِفيَها  مْ َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر ؽبَُ 
 قالوف 

 يف )َزِفٌر َوَشِهيٌق(مث خلف بال ينة 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث ورش قلل )النار( 
 مث دوري أماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسائي 

 لنار( واإلدياـ يف الراء مع الالـ)النار ؽبم(مث السوسي أماؿ )ا
 َء َربُّكَ آَخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما شَ 

 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 
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 واندرج معو خلف العاشرمث ابن ذكواف أماؿ )شاء( وعل ى الاتوسط باؼباتصل 
 مث خالد أماؿ )شاء( عل ى طوؿ اؼباتصل 

 لنقل عل ى )األرض( مث ورش با
 بالسكت عل ى )األرض( وأماؿ )شاء(  ضبزةمث 

 (ِٚٓٔإفَّ َربََّك فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد )
 قالوف 

 َء َربُّكَ آَوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اعْبَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما شَ 
 وسل بو صحاباويف )َسِعُدوا( فاضمم الشاطبية يف سورة ىود : 

 قوف[ي وخلف العاشر [ ] َسِعُدوا : البا] ُسِعُدوا :حفص وضبزة والكسائ
  أبو جعفر ويعقوبىشاـ وشعبة و ابن كثر وأبو عمرو واندرج معو قرأ بفاتح السني )َسِعُدوا( عل ى توسط اؼباتصل قالوف 

 اتح السني )َسِعُدوا(وقرأ بفء ( عل ى توسط اؼباتصل آمث ابن ذكواف أماؿ )ش
 قرأ بفاتح السني )َسِعُدوا(و مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل والنقل يف )األرض( 

 مث حفص قرأ بضم السني )ُسِعُدوا( واندرج معو الكسائي 
 وبالاتحقيق يف )األرض( قرأ بضم السني )ُسِعُدوا( وعل ى طوؿ اؼباتصل وأماؿ )شاء(مث خالد 

 وا( وعل ى توسط  اؼباتصل وأماؿ )شاء(قرأ بضم السني )ُسِعدُ  مث خلف العاشر 
 بالسكت عل ى )األرض( وأماؿ وضم السني يف )ُسِعُدوا( ضبزةمث 
َر ؾَبُْذوٍذ )آَعطَ   (ًٛٓٔء َييػْ

 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 
 وترقيق الراء يف )ير( عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 
 باتفخيم الراء عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 

 بالاتنوين عند الغني باإلخفاء عل ى توسط اؼباتصل و  مث أبو جعفر
 ءِ َفاَل َتُك يف ِمْريٍَة فبَّا يَػْعُبُد َىُؤَل 

 اؼبنفصل  قصرقالوف عل ى 
 عل ى توسط اؼبنفصل  قالوفمث 

( أوجو اإلبداؿ ألف مع القصر والاتوسط والطوؿ مث الاتسهيل مع الاتوسط والقصر ٘عل ى اؽبمزة اؼباتطرفة ) وقفمث ىشاـ 
 والرـو 

 اؼبنفصل مث ورش مع طوؿ 
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 ( وجها ٖٔ) وقفمث ضبزة 
 ِمْن قَػْبُل  مْ ُؤىُ آَما يَػْعُبُدوَف ِإالَّ َكَما يَػْعُبُد َآبَ 

 عل ى توسط اؼباتصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث قالوف بالصلة 

 ُؤُىْم (مث طولو آتوسط البدؿ )َآبَ قصر مث عل ى عل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 
ُقوٍص ) مْ َنِصيبَػهُ  مْ َوِإنَّا َلُمَوفُّوىُ  َر َمنػْ  (َٜٓٔييػْ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث ورش برتقيق الراء يف )ير( 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
َنا   ُموَس ى اْلِكاَتاَب فَاْخاُتِلَف ِفيوِ َوَلَقْد َآتَػيػْ

 قالوف 
 )موس ى( وقفامث السوسي قلل وأديم الفاء بالفاء )فَاْخاُتِلَف ِفيِو( 

َنا( بالنقل مث ورش  َنا(ٖومع )يف )َوَلَقَد اتَػيػْ  ( البدؿ يف )َآتَػيػْ
َنا(  مث خلف عل ى السكت بالساكن اؼبفصوؿ يف )َوَلَقْد َآتَػيػْ

نَػُهمْ   َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَػَقْت ِمْن َربَّْك َلُقِضَي بَػيػْ
 قالوف
 (َٓٔٔلِفي َشك  ِمْنُو ُمرِيٍب ) مْ َوِإنػَّهُ 
 قالوف 
 بالصلة  قالوفمث 
 بن كثر بصلة اؽباء )منو(مث ا

 َربَُّك أَْعَماؽَبُمْ  مْ َوِإفَّ ُكالِّ َلمَّا لَيُػَوفػّْيَػنػَّهُ 
 الدفوه صل إالشاطبية يف سورة ىود : وخف )وإف كالِّ ( 

 اعاتالفص نامل كوفيها ويف ياسني والطارؽ العل ى       يشدد )ؼبّا(  
 ويف زخرؼ يف نص لسن خبلفو 

ا : نافع وابن
َ
َلَما كال وإفَّ  زة وأبو جعفر[] وإْف كال ؼبَّا : شعبة[]كثر[ ] وإفَّ كال ؼبَّا : ابن عامر وحفص وضب  ] إْف كال ؼب

 [ويعقوب وخلف العاشر: أبو عمرو والكسائي 
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 قالوف قرأ )َلَما( ومعو ورش 
 مث قالوف بالصلة ومعو ابن كثر 

 مث شعبة قرأ باتخفيف )وإْف( وتشديد ) َلمَّا( 
 شديد )وإفَّ( وزبفيف )َلَما( واندرج معو الكسائي مث أبو عمرو بات

 وأبو جعفرمث ابن عامر بالاتشديد بما )وإفَّ كاًل َلمَّا( واندرج معو حفص وضبزة 
 (ِٔٔٔإنَُّو دبَا يَػْعَمُلوَف َخِبٌر )

 قالوف
 أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا آفَاْساَتِقْم َكمَ 

 ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل  ثمعل ى الاتوسط  قالوف ثمقالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 (ِٕٔٔإنَُّو دبَا تَػْعَمُلوَف َبِصٌر )

 قالوف
 (ٖٔٔمُثَّ اَل تُػْنَصُروَف )َء آِمْن أَْولِيَ ِمْن ُدوِف اللَِّو  مْ ِإَل الَِّذيَن ظََلُموا فَػاَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلكُ  آَواَل تَػرَْكُنو 
  ة بالصل قالوف ثم    قالوف 

 بالصلة  قالوف ثممث قالوف عل ى الاتوسط 
 َء(آيلظ الالـ يف )ظلموا( وطوؿ اؼباتصل وبالنقل يف )ِمْن أَْولِيَ مث ورش 

 َء(آيف )ِمْن أَْولِيَ  السكت خلف مثَء( آيف )ِمْن أَْولِيَ مث خلف عل ى الاتحقيق 
 ِمَن اللَّْيلِ  َوزَُلًفا َوأَِقِم الصَّاَلَة َطَريفَِ النػََّهارِ  
 ُلفا : أبو جعفر [ ] وزَُلفا : الباقوف[]وزُ 

 قالوف 
 ًفا(مث أبو جعفر قرأ بضم الالـ )َوزُلُ 

 مث دوري أماؿ )النهار( واندرج معو دوري الكسائي 
 مث ورش يلظ الالـ يف )الصالة( وقلل )النهار(
 مث ورش يلظ الالـ يف )الصالة( وقلل )النهار(

( الاتاء اؼبربوطة با مث السوسي أماؿ وأديم  وباؼبدلطاء )الصَّاَلَة َطَريفَِ
 ِإفَّ اغبََْسَناِت يُْذِىْْبَ السَّيَّْئاتِ 

 وىو عارض بنفس الوقت ورش عل ى توسط وطوؿ البدؿ )السيئات(  ثمقالوف 
 خلف الوجو الثاّن وقف عل ى )السييات( مث
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 وإذا وصلت بالية بعدىا أديم السوسي الاتاء بالذاؿ )اليئات ذلك(
 (ٗٔٔلِلذَّاِكرِيَن )َذِلَك ِذْكَرى 

 قالوف 
 مث ورش قلل )ذكرى( 

 بو عمرو أماؽبا واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر أمث 
 (َ٘ٔٔواْصِبْ فَِإفَّ اللََّو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي )

 قالوف 
َهْوَف عَ بَِقيٍَّة أُوُلو  مْ قَػْبِلكُ فَػَلْواَل َكاَف ِمَن اْلُقُروِف ِمْن   َنا ِمنػْهُ يَػنػْ  مْ ِن اْلَفَساِد يف اأْلَْرِض ِإالَّ قَِلياًل فبَّْن َأقْبَيػْ

 ]ِبْقَيٍة : ابن صباز [ ]بَِقيٍَّة : الباقوف[
 واندرج معو خالد بوجو الاتحقيق يف )األرض( وقرأ بفاتح الباء وكسر القاؼ يف )بَِقيٍَّة( قالوف 

 مث خالد بالسكت عل ى )األرض( 
 عل ى )األرض( والاتحقيق بالساكن اؼبفصوؿ  مث خلف بال ينة والسكت
 واندرج معو ابن كثر وابن ورداف أُوُلو( مْ يف )قَػْبِلكُ مث قالوف بالصلة عل ى القصر 

 ِبْقَيٍة(مث ابن صباز بالصلة وقرأ بكسر الباء وأسكن القاؼ وخفف الياء )
 أُوُلو( مْ يف )قَػْبِلكُ  سط فيهاو الاتقالوف بمث 

 أُوُلو( مْ )قَػْبِلكُ  عل ى طوؿ الصلة يفمث ورش 
 مث خلف بالسكت عل ى السكت يف الساكن اؼبفصوؿ وبال ينة والسكت يف الساكن اؼبوصوؿ )األرض(

 (ٙٔٔأُْترُِفوا ِفيِو وََكانُوا ؾُبْرِِمنَي ) آَواتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا مَ 
 قالوف 

 صلة اؽباء يف )فيو( مث ابن كثر ب
  اؼبنفصل توسطمث قالوف عل ى 

 ف بطوؿ اؼبنفصل مث خل
 مث ورش بطوؿ اؼبنفصل وتغليظ الالـ يف )ظلموا(

 (ُٚٔٔمْصِلُحوَف )ِبظُْلٍم َوأَْىُلَها َوَما َكاَف َربَُّك لِيُػْهِلَك اْلُقَرى 
 قالوف 

 مث ورش باتقليل )القرى( 
 واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر مث البصري أماؿ )القرى( 
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 يف )ِبظُْلٍم َوأَْىُلَها( نةمث خلف أماؿ )القرى( وبال ي
 َء َربَُّك عبَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة آَوَلْو شَ 
 قالوف 

 مث الكسائي أماؿ وقفا )واحدة( 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل  يف )شاء( 

 واندرج معو خلف العاشر اؼباتصل توسطمث ابن ذكواف أماؿ )شاء( عل ى 
 )شاء( صل وأماؿ وطوؿ اؼبات)أمًة واحدة( مث خلف بال ينة 
  )شاء( وأماؿ )أمًة واحدة( مث خالد بغنة 

 (َٛٔٔواَل يَػزَاُلوَف ـُبْاَتِلِفنَي )
 قالوف

 ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك 
 قالوف

 َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم 
 قالوف

 (َٜٔٔوسَبَّْت َكِلَمُة َربَّْك أَلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمَن اعْبِنَِّة َوالنَّاِس َأصْبَِعنَي )
 قالوف 

 مث دوري أماؿ )الناس( 
 وفاتح )الناس( مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )َجَهنََّم ِمَن(

 الرُُّسِل َما نُػثَبُّْت ِبِو فُػَؤاَدَؾ ِء آِمْن أَنْػبَ وَُكالِّ نَػُقصُّ َعَلْيَك 
 قالوف 

وانػدرج بإبػداؿ اؽبمػزة واوا دؾ( ووقف علػ ى )فػواِء(آيف )ِمػْن أَنْػبَػمث خلف عل ى طوؿ اؼباتصػل والاتحقيػق بالسػاكن اؼبفصػوؿ 
 معو خالد 

 ِء(آ( البدؿ )فؤادؾ( وبالنقل يف )ِمْن أَنْػبَ ٖمث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل و)
 بإبداؿ اؽبمزة واوا ووقف عل ى )فوادؾ( ِء(آيف )ِمْن أَنْػبَ مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ 

 (ْٕٓٔؤِمِننَي )لِْلمُ اغبَْقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى َءَؾ يف َىِذِه آَوجَ 
 قالوف 

 )للمومنني( بإبداؿ اؽبمزة واوا مث أبو جعفر قرأ 
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 مث دوري أماؿ )ذكرى( 
 اؽبمزة يف )للمومنني( مث ورش قلل )ذكرى(  أبدؿمث السوسي أماؿ )ذكرى( و 
 مث ابن ذكواف أماؿ )جاءؾ( 

 أماؿ )جاءؾ(و أماؿ )ذكرى( عل ى توسط اؼباتصلخلف العاشر مث 
ووقػػف علػػ ى )للمػػومنني( يف )اغْبَػػقُّ َوَمْوِعظَػػٌة َوِذْكػػَرى( وبػػال ينػػة ءؾ(و أمػػاؿ )ذكػػرى( وطػػوؿ اؼباتصػػل أمػػاؿ )جػػامث خلػػف 

 اؽبمزة إبداؿب
 يف )اغبَْقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى( وبغنةأماؿ )جاءؾ(و أماؿ )ذكرى( وطوؿ اؼباتصل مث خالد 

 (َٕٔٔعاِمُلوَف )ِإنَّا  مْ كُ َمَكاناتِ َوُقْل لِلَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اْعَمُلوا َعَل ى 
 : الباقوف [ مْ ]مكاناتكم : شعبة [ ]َمَكاناَِتكُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ِإنَّا( مْ يف )َمَكاناَِتكُ مث خلف بالسكت 

 ِإنَّا( مْ يف )َمَكاناَِتكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 ِإنَّا( مْ يف )َمَكاناَِتكُ  توسط الصلةعل ى قالوف مث 

 انَاِتُكْم( مث شعبة قرأ )َمكَ 
 ( إنا )َمَكاناَِتُكمْ يف صلة بطوؿ الو قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )يومنوف( مث ورش 

 مث أبو جعفر بالصلة قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )يومنوف(
 مث السوسي أديم الالـ بالالـ )َوُقْل لِلَِّذيَن(

 (ِٕٕٔإنَّا ُمْناَتِظُروَف ) آَوانْػاَتِظُرو 
  قالوف عل ى قصر اؼبنفصل

  اؼبنفصل توسطعل ى  قالوفمث 
 )َوانْػاَتِظُروا( و)ُمْناَتِظُروَف( مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل  برتقيق الراء 
 يف)َوانْػاَتِظُروا( و)ُمْناَتِظُروَف(  مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وتفخيم الراء

 اْعُبْدُه َوتَػوَكَّْل َعَلْيوِ َولِلَِّو َيْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِإلَْيِو يُػْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُُّو فَ 
 العذ إالشاطبية يف سورة ىود : و)يرِجع( فيو الضم والفاتح 

 ]يُرَجُع : نافع وحفص [ ] يَػْرِجع : الباقوف[ 
 قالوف قرأ )يُػْرَجُع (واندرج معو حفص

  روأبو جعفر ويعقوب وخلف العاش مث أبو عمرو قرأ )يَرِجُع( ومعو شعبة وابن عامر وخالد والكسائي 
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 مث ابن كثر قرأ )يُػْرَجُع (وبصلة اؽباء )إليو( 
 يف )األرض( و)األمر(مث ورش قرأ )يُػْرَجُع( والنقل 

 قرأ )يَرِجُع( وبالسكت عل ى )األرض(و)األمر( ضبزةمث 
 ( َٖٕٔوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا تَػْعَمُلوَف )

 وارتاد منزال عملما عخر النمل  الشاطبية يف سورة ىود : وخاطب )عما يعملوف( ىنا وآ         
  وأبو جعفر ويعقوب قالوف قرأ )تَػْعَمُلوَف( واندرج معو ورش والشامي وحفص

 وخلف العاشر مث ابن كثر قرأ )يَػْعَمُلوَف( واندرج معو أبو عمرو وشعبة وضبزة والكسائي
  

 سورة يوسف 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 

 الر
 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفص ى ير ضبكره    ذ يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح الشاطبية يف سورة 

 الحَ ىن جلوا وربت حض ى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واػبلف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباػبلف  وىم بصرٍ ،    و  صحبةاتار ـبادقا ، )حم( صفا ش                           

 بفاتح الراء مث ورش باتقليلها  قالوف
 مث البصري أماؽبا واندرج معو ابن عامر وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر 

 مث أبو جعفر بالسكت عل ى اغبروؼ الثالثة سكاتة لطيفة بدوف نفس
 (ٔتِْلَك َآيَاُت اْلِكاَتاِب اْلُمِبنِي )

 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )آيات( قالوف
 (ٕتَػْعِقُلوَف ) مْ َناُه قُػْرَآنًا َعَربِيِّا َلَعلَّكُ أَنْػَزلْ  آِإنَّ 

  وبسكوف ميم اعبمع قالوف عل ى قصر اؼبنفصل
 مث قالوف بالصلة 

 مث ابن كثر قرأ )قرانا( وصلة اؽباء )أنزلناه( وصلة اؼبيم 
  عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 مث قالوف بالاتوسط والصلة 
 زة واندرج معو ضب عل ى طوؿ اؼباتصلمث ورش 

نَ  آكَبُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص دبَِ   (ِٖإلَْيَك َىَذا اْلُقْرَآَف َوِإْف ُكْنَت ِمْن قَػْبِلِو َلِمَن اْلَغاِفِلنَي ) آأَْوَحيػْ
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...   دواؤنا ونقل قراف والقراف  الشاطبية يف البقرة  : 
مث السوسي عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش اؼبنفصل توسط ل ى ثر قرأ )القراف( مث قالوف عقالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن ك
)  عل ى قصر اؼبنفصل  أديم النوف بالنوف  )كَبُْن نَػُقصُّ

 (ِٗل َساِجِديَن ) مْ أََبِت ِإّنّْ َرأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَيْػاتُػهُ  آِإْذ قَاَؿ يُوُسُف أِلَبِيِو يَ 
 البن عامروسف : و )ياأبِت( افاتح حيث جا الشاطبية يف سورة ي

 الباقوف[ أحَد َعَشر : .. أحَد ْعَشر : أبو جعفر [  ] ياأبتِ  .. أحَد َعَشر : ابن عامر [ ] ياأبتَ  .. ] ياأبتَ 
 عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر الاتاء )ياأَبِت(  قالوف 

 وقرأ بكسر الاتاء )ياأَبِت(   عل ى قصر اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 
 أديم الراء بالراء )َواْلَقَمَر َرأَيْػاتُػُهْم( وقرأ بكسر الاتاء )ياأَبِت( و  عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي

 وبالصلة وبسكوف العني )أحَد ْعَشر( مث أبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفاتح الاتاء )يا أبَت(
 اؼبنفصل وقرأ بكسر الاتاء )ياأَبِت(  توسط مث قالوف عل ى 

 عل ى توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر الاتاء )ياأَبِت(   بالصلة قالوفمث 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث ابن عامر قرأ بفاتح الاتاء يف )ياأَبَت( 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وكسر الاتاء يف )ياأَبِت(مث ورش 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وكسر الاتاء يف )ياأَبِت(يف )كوكبا و( مث خلف بال ينة 

 وكسر الاتاء يف )ياأَبِت( عل ى قصر اؼبنفصل وصلة اؼبيم يف )َرأَيْػاتُػُهْم( مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )أِلَبِيِو( 
 )يا أبو( عل ى )ياأبت(السكت اء مالحظة :وقف اؼبكي والشامي وأبو جعفر ويعقوب ب

 ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ~قَاَؿ يَا بُػَِنَّ اَل تَػْقُصْص ُرْؤيَاَؾ َعَل ى
 ص ويف الكل عوال ن)يا        بِنّْ ( ىنا  الشاطبية يف سورة ىود : وفاتح

 اؾ وشيخو األوالز وسكنو      أضبدوآخر لقماف يواليو               
 الباقوف[] يابِنّْ .. روياؾ : السوسي[ ] يابِنّْ .. ريّاؾ : أبو جعفر[ ] يابِنّْ .. رؤياؾ : : حفص [ .. رؤياؾ  ] يابِنَّ 
  يعقوبواندرج معو لياء يف )يابِِن( عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر اقالوف 

 وقرأ بكسر الياء يف )يابِِن(  عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 وفاتح )رؤياؾ(  عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 

 مث ورش باتقليل )رؤياؾ(
 مث دوري أيب عمرو عل ى قصر اؼبنفصل قلل )رؤياؾ(

 مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل قلل )رؤياؾ(
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 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )روياؾ( والاتقليل فيها )روياؾ( وأديم الكاؼ بالكاؼ )َلَك َكْيًدا( مث السوسي عل ى قصر اؼبنفصل
 أماؿ )رؤياؾ( و  عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري الكسائي

 )رُيّاؾ( بإبداؿ اؽبمزة ياء وأديمها باليت بعدىا قرأ عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر الياء يف )يابِِن( و مث أبو جعفر 
 عل ى توسط اؼبنفصل  الياء يف )يابَِن( مث حفص قرأ بفاتح

ْنَساِف َعُدوّّ ُمِبنٌي )  (ِ٘إفَّ الشَّْيطَاَف ِلْْلِ
 قالوف 
 بالنقل يف )لْلنساف( مث ورش 

 يف )لْلنساف(  مث خلف بالسكت
أَبَػَوْيَك ِمْن  ~أسََبََّها َعَل ى آَآِؿ يَػْعُقوَب َكمَ  ~َوَعَل ى وََكَذِلَك هَبْاَتِبيَك َربَُّك َويُػَعلُّْمَك ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َوياُِتمُّ نِْعَماَتُو َعَلْيكَ 

 قَػْبُل ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحاَؽ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصلتوسط عل ى  قالوفمث 
  اؼبنفصل طوؿخالد بمث 
 يف )األحاديث( خلف بالسكت مث 

 (بالنقل يف )األحاديث( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاويلمث ورش 
  واندرج معو أبو جعفر مع القصر باؼبنفصلقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاويل( مث السوسي 

 (ِٙإفَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم )
 قالوف
 (ٚئِِلنَي )آَآيَاٌت لِلسَّ  ~َلَقْد َكاَف يف يُوُسَف َوِإْخَوتِوِ  

 آياٌت الوال للمكيالشاطبة يف سورة يوسف : ووحد 
 كثر [ ] آيات للسائلني : الباقوف[] آية للسائلني : ابن  

 يات( آقرأ باعبمع )عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث ابن كثر قرأ )آية( بالاتوحيد 

 اؼبنفصل توسط مث قالوف عل ى 
 طوؿ البدؿ )َآيَاٌت(  ثمعل ى توسط و عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 قصر عل ى )للسائلني( مع اؼبد والوقفا بالاتسهيل عل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 (ٛأَبَانَا َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبنٍي )ُعْصَبٌة ِإفَّ أَبِيَنا ِمنَّا َوكَبُْن  ~ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَل 
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 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 اؼبنفصلتوسط قالوف عل ى مث 

 مث ورش  عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )ُعْصَبٌة ِإفَّ(
 ٌة ِإفَّ( يف )ُعْصبَ بالاتحقيق  ضبزةمث 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل يف )ُعْصَبٌة ِإفَّ(السكت مث خلف 
 عل ى قصر اؼبنفصلمث ابن كثر بصلة اؽباء )وأخوه( مع صلة اؼبيم 
 ن البصري وعاصم وضبزة وابن ذكواف والباقوف بالضم مالحظة : مبنٍي اقاتلوا : وصال : كسر نوف الاتنوي

 (َٜوَتُكونُوا ِمْن بَػْعِدِه قَػْوًما َصاغِبِنَي ) مْ َوْجُو أَبِيكُ  مْ َلكُ ُل أَْرًضا ىبَْ اقْػاتُػُلوا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوُه 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 يف )أَْرًضا ىَبُْل( مث خلف بال ينة 

 مث السوسي أديم الالـ بالالـ )ىَبُْل َلُكْم( 
 بالصلة ؼبيم اعبمعو  مث ابن كثر بصلة اؽباء )اْطَرُحوُه(

 (ٓٔفَاِعِلنَي ) مْ اَل تَػْقاتُػُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه يف َيَيابَِة اعبُْبّْ يَػْلاَتِقْطُو بَػْعُض السَّيَّاَرِة ِإْف ُكْناتُ  مْ ِئٌل ِمنػْهُ آقَاَؿ قَ 
 نافعالشاطبية يف سورة يوسف : ييابات يف اغبريف باعبمع 

 باقوف[ت : نافع وأبو جعفر [ ] ييابت : الا] يياب
 عل ى توسط اؼباتصل )ييابات( باعبمع قالوف قرأ 

 )ييابة( باإلفراد مث دوري قرأ 
 واندرج معو أبو جعفر قرأ )ييابات( مث قالوف بالصلة و 

 مث ابن كثر بالصلة و قرأ )ييابة( 
 عل ى طوؿ اؼباتصل  مث ورش قرأ )ييابات(
 عل ى طوؿ اؼباتصل  مث ضبزة قرأ )ييابة(

 (ٔٔا َما َلَك اَل تَْأَمنَّا َعَل ى يُوُسَف َوِإنَّا َلُو لََناِصُحوَف )أَبَانَ  آقَاُلوا يَ 
 ىبفي مفصال  للكلالشاطبية يف سورة يوسف : و)تأمنا( 

 عنهم  البعضوأديم مع إمشامو      
بػداؿ وللهمػزة وأبدؿ اؽبمػزة ألفػا [ ]تامنػا : ورش والسوسػي باإلمنا : أبو جعفر باإلدياـ احملض النوف األول بالثانية ] تا

 والرـو مع اإلمشاـ[ ] تأمنا : الباقوف باؽبمز والـو واإلمشاـ [
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 ولو الرـو أثبت اؽبمزة وبالرـو واإلمشاـ يف )تأمنا(قالوف 
 واإلمشاـ )تَاَمنَّا( ألفا اؽبمزة  إبداؿمث السوسي ب
 قػالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل مث ورش علػ ى مث )تَاَمنَّػا(احملػض مػن يػر رـو وال إمشػاـ اؽبمػزة واإلديػاـ  إبػداؿمث أبػو جعفػر ب

 طوؿ اؼبنفصل وقرأ )تامنا( مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 (ٕٔأَْرِسْلُو َمَعَنا َيًدا يَػْرَتْع َويَػْلَعْب َوِإنَّا َلُو غَبَاِفُظوَف )
 تطوال حصنالشاطبية يف سورة ىود : و)نرتْع ونلعْب(ياء 

  ىضبو ذر يف العني ويرتع سكوف الكس                          
] يرتػػْع ويلعػػب : الكوفيػػوف[ ]نرتػػْع ونلعػػْب : أبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر[ ] نرتػػِع ونلعػػب : وأبػػو جعفػػر[]يرتػِع ويلعػػْب : نػػافع 

 البزي وقنبل بوجو خبلف عنو[ ] نرتعي ونلعب : قنبل بوجو عنو خبلف [
 واندرج معو أبو جعفر قالوف قرأ بكسر األوؿ )يَػْرَتِع َويَػْلَعْب( 

 الكلماتني )يَػْرَتْع َويَػْلَعْب(  الدوري الكلماتاف بالنوف )نَػْرَتْع َونَػْلَعْب( مث شعبة بالياء مث
 والكلماتاف بالياء )يَػْرَتْع َويَػْلَعْب( مث خلف بال ينة 

 مث ابن كثر قرأ بكسر األوؿ )يَػْرَتِع َويَػْلَعْب( وصلة اؽباء يف )أَْرِسْلُو(
ْئُب َوأَنْػاتُ  َأفْ  ~قَاَؿ ِإّنّْ لََيْحزُُنِِن   (َٖٔعْنُو َياِفُلوَف ) مْ َتْذَىُبوا ِبِو َوَأَخاُؼ َأْف يَْأُكَلُو الذّْ

] الػػذيب : ورش والسوسػػي  ] لَُيْحػػزُِنِِنَ أف : نػػافع [ ] لَيْحػػزُنُِنَ[ أف : ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر [ ] لَيْحػػُزّن~ أف : البػػاقوف[
 لذئب : الباقوف[والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر ، ووقفا ضبزة[ ]ا

 وبسكوف ميم اعبمع ضم الياء وكسر الزاي وفاتح الياء )ليحزنَِن( قالوف 
 فاتح الياء )ليحزنَِن( مث قالوف بالصلة 

 بإبداؿ اؽبمزة ياء )الذيب(وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )ياكلو(مث ورش قرأ 
 نُِنَ( فاتح الياء األول وضم الزاي والنوف وفاتح الياء األخرة )لَيحزُ مث ابن كثر 
فػػاتح اليػػاء األول وضػػم الػػزاي والنػػوف وبالصػػلة قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يػػاء )الذيب(وأبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا يف )ياكلػػو( مث أبػػو جعفػػر 

 وفاتح الياء األخرة )لَيحزُنُِنَ( 
 فاتح الياء األول وضم الزاي والنوف وبسكوف الياء )ليحزنِْن( عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري

قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة يػػػاء األول وضػػم الػػزاي والنػػوف وبسػػكوف اليػػػاء )ليحػػزنِْن( علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل  فػػاتح اليػػاء مث السوسػػي
 )الذيب(وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )ياكلو(

 فاتح الياء األول وضم الزاي والنوف وبسكوف الياء )ليحزنِْن( مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل 
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وانػدرج معػو لياء األول وضم الزاي والنوف وبسكوف اليػاء )ليحػزنِْن( فاتح ا )الذيب(ياء يف اؽبمزة  إبداؿمث الكسائي قرأ ب
  خلف العاشر
 ينة وفاتح الياء األول وضم الزاي والنوف وبسكوف الياء )ليحزنِْن( علىطوؿ اؼبنفصلمث خلف بال 

 وبغنة وفاتح الياء األول وضم الزاي والنوف وبسكوف الياء )ليحزنِْن( علىطوؿ اؼبنفصل مث خالد
ْئُب َوكَبُْن قَ    (ِٗٔإًذا ػَبَاِسُروَف ) آُعْصَبٌة ِإنَّ اُلوا لَِئْن َأَكَلُو الذّْ

 ] الذيب : ورش والسوسي والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر ، ووقفا ضبزة[ ]الذئب : الباقوف[
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
  سروف(وتفخيم راء )اػبا مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )الذيب( واندرج معو أبو جعفرعل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
  قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )الذيب( واندرج معو خلف العاشرعل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي 
  و)لئَن اكلو(  (آْصَبٌة ِإنَّ وترقيق راء )اػباسروف( وبالنقل يف )عُ قرأ بإبداؿ اؽبمزة ياء )الذيب( عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 و)لئْن اكلو( (آيف )ُعْصَبٌة ِإنَّ  مث خلف بالسكت
 يف َيَيابَِة اعبُْبّْ هَبَْعُلوُه َأْف  آفَػَلمَّا َذَىُبوا ِبِو َوَأصْبَُعو 

 نافعالشاطبية يف سورة يوسف : ييابات يف اغبريف باعبمع 
 ] ييابت : نافع وأبو جعفر [ ] ييابت : الباقوف[

  )ييابات( عل ى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر لوف يف صبع قا
 مث دوري عل ى قصر اؼبنفصل باإلفراد )ييابة( 

 وبصلة اؽباء يف )هَبَْعُلوُه(وباإلفراد )ييابة( عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر 
 )ييابات( واعبمع عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 بة()يياباإلفراد عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري 
 )ييابات( باعبمع عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 وباإلفراد )ييابة( ينة يف )أْف هَبَْعُلوُه(مث خلف بال 
 وباإلفراد )ييابة( بغنة يف )أْف هَبَْعُلوُه( مث خالد
نَ    ( ٘ٔاَل َيْشُعُروَف ) مْ َىَذا َوىُ  مْ بَِأْمرِىِ  مْ ِإلَْيِو لاتُػَنبّْئَػنػَّهُ  آَوأَْوَحيػْ
 علػ ى قصػر اؼبنفصػل مث ابػن كثػروانػدرج معػو أبػو جعفػر  علػ ى قصػر اؼبنفصػل مث قػالوف بالصػلةاؼبنفصػل علػ ى قصػر قػالوف 

 وبصلة اؽباء )إليو(
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 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة مث ورش
 (ًٙٔء يَػْبُكوَف )آِعشَ  مْ أَبَاىُ  آُءو آَوجَ 

علػػ ى مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػػلة مث ورش درج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر وانػػقػالوف مث قػػالوف بالصػػلة 
أمػػاؿ و  خلػػف علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػلمث ابػػن ذكػػواف أمػػاؿ )جػػاءوا( وانػػدرج معػػو خلػػف العاشػػر مث  طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼباتصػػل 

 جآءوا(وبال ينة يف )عشاً يبكوف( مث خالد عل ى طوؿ اؼبنفصل وبغنة مع اإلمالة يف ) )جاءوا(
ْئُب  آأَبَانَ  آقَاُلوا يَ  َنا َنْساَتِبُق َوتَػرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َماَتاِعَنا َفَأَكَلُو الذّْ  ِإنَّا َذَىبػْ

 ] الذيب : ورش والسوسي والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر ، ووقفا ضبزة[ ]الذئب : الباقوف[
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 اؽبا ياء )الذيب( واندرج معو أبو جعفر اؽبمزة وإبد إبداؿمث السوسي قرأ ب
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 اؽبمزة وإبداؽبا ياء )الذيب(  إبداؿمث الكسائي قرأ ب
 وقفااؽبمزة وإبداؽبا ياء )الذيب(واندرج ضبزة  إبداؿقرأ بعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 (ٚٔأَْنَت دبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي ) آَومَ 
 )دبومن( واندرج معو أبو جعفر واوا اؽبمزة  وأبدؿالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي ق

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وأثبت اؽبمزة )دبؤمن(مث ضبزة واوا اؽبمزة  بإبداؿمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش قرأ 
 َعَل ى َقِميِصِو ِبَدـٍ َكِذبٍ ُءوا آَوجَ 

 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 
 ُءوا( آ)َوجَ اؼباتصل وقصر البدؿ عل ى طوؿ مث ورش 

 ُءوا( آ)َوجَ عل ى توسط البدؿ مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل و 
  ُءوا( آ)َوجَ  عل ى طوؿ البدؿعل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 

 واندرج معو خلف العاشرعل ى توسط اؼباتصل ُءوا( آأماؿ )َوجَ مث ابن ذكواف 
 عل ى طوؿ اؼباتصل  ُءوا( آأماؿ )َوجَ مث ضبزة 
 أَْمرًا مْ أَنْػُفُسكُ  مْ َلكُ وََّلْت قَاَؿ َبْل سَ 

 ]بّسولت : ىشاـ وضبزة والكسائي [ ] بل سولت : الباقوف[
 قالوف واندرج معو أبو عمرو وابن ذكواف وعاصم وخلف العاشر 

 واندرج ابن كثر وأبو جعفر أَْمرًا(  مْ يف )أَنْػُفُسكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 أَْمرًا( مْ أَنْػُفُسكُ كم ليف )مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 
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 أَْمرًا(  مْ أَنْػُفُسكُ لكم يف )مث ورش بطوؿ الصلة 
 والكسائي أَْمرًا(  مْ بالاتحقيق يف )أَنْػُفُسكُ واندرج معو ضبزة الالـ بالسني )بل سولت( مث ىشاـ أديم 

 أَْمرًا( مْ أَنْػُفُسكُ  مْ يف )َلكُ والسكت الالـ بالسني )بل سولت( مث خلف باإلدياـ 
يٌل َفَصبػْ   ٌر صبَِ
 قالوف 
 (ٛٔاْلُمْساتَػَعاُف َعَل ى َما َتِصُفوَف )َواللَُّو 
 قالوف
 َفَأْدَل َدْلَوُه  مْ َءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُلوا َوارَِدىُ آَوجَ 

 ] جآّسيارة : البصري وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] جآت سيارة : الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 رج معو ابن كثر وأبو جعفرواندمث قالوف بالصلة 
 أدل( ف)عل ى فاتح عل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 
 أدل(ف)بالاتقليل عل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 
 عل ى توسط اؼباتصل وأديم الاتاء بالسني )وجآءت سيارة(مث دوري 

 أدل(فمث الكسائي عل ى توسط اؼباتصل وأديم الاتاء بالسني )وجآءت سيارة( وأماؿ )
 ءت( آسط اؼباتصل واإلظهار وأماؿ )جمث ابن ذكواف عل ى تو 

 أدل( فو)الاتاء بالسني )وجاءت سيارة( وأماؿ )جاءت( مث ضبزة عل ى طوؿ اؼباتصل وأديم 
 أدل( فو)الاتاء بالسني )وجاءت سيارة( وأماؿ )جاءت( أديم عل ى توسط اؼباتصل و مث خلف العاشر 

 قَاَؿ يَا ُبْشَرى َىَذا ُياَلـٌ 
 ٌت / وميالثب)بْشراَى (حذؼ الياء  الشاطبية يف سورة يوسف : و
 فاء / وقلل جهبذا / وكالنبا   عن ابن العال والفاتح عنو تفضالش                             

 ] يابشرى : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]يابشراي : الباقوف[
وأبػو جعفػر ويعقػوب ووقفػوا  صػري بوجػو الفػاتحقالوف قرأ )يابشراَي( بيػاء مفاتوحػة وانػدرج معػو ابػن كثػر وابػن عػامر و الب

 بسكوف الياء 
 مث ورش باتقليل )يابشراَي( واندرج معو البصري بوجو 

 مث البصري أماؿ )يابشراَي( 
 ى( بألف مقصورة واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشرمث عاصم قرأ )يابشر 
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 َوَأَسرُّوُه ِبَضاَعًة 
 قالوف 

 ( مث الكسائي أماؿ وقفا )بضاعة
 مث ابن كثر بصلة اؽباء )وأسروه(

 (َٜٔواللَُّو َعِليٌم دبَا يَػْعَمُلوَف )
 قالوف

 (ِٕٓفيِو ِمَن الزَّاِىِديَن )وََكانُوا َدرَاِىَم َمْعُدوَدٍة َوَشَرْوُه بَِثَمٍن خَبٍْس 
 قالوف 

 فيي )َمْعُدوَدٍة وََكانُوا(مث خلف بال ينة 
 اِىَم َمْعُدوَدٍة(مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم يف )َدرَ 
 مث ابن كثر بصلة اؽباء )شروه(و)فيو( 
َفَعن ~َأْكرِِمي َمثْػَواُه َعَس ى ~َوقَاَؿ الَِّذي اْشاتَػرَاُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِوِ   أَْو نَػاتَِّخَذُه َوَلًدا  آَأْف يَػنػْ

علػػ ى )اشػػرتاه( وجػو واحػػد و وقلػػل علػ ى طػػوؿ اؼبنفصػل قػالوف علػػ ى قصػر اؼبنفصػػل مث قػػالوف علػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث ورش 
 )مثواه( الفاتح 

 و)مثواه( مث ورش عل ى الاتقليل مث ابن كثر بصلة اؽباء )اشرتاه(
 عل ى قصر اؼبنفصل  و )مثواه(  )اشرتاه(أماؿ  أبو عمرومث 

 وأماؿ )اشرتاه(و )مثواه( مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل 
َفَعنو أماؿ )اشرتاه(و )مثواه(و)عس ى( عل ى طوؿ اؼبنفصل و  مث خلف    آ(بال ينة )َأْف يَػنػْ
َفَعنأماؿ )اشرتاه(و )مثواه(و)عس ى( و عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خالد     آ(بغنة )َأْف يَػنػْ

 أماؿ )اشرتاه(و )مثواه(و)عس ى( واندرج معو خلف العاشر عل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي
 ِويِل اأْلََحاِديثِ اأْلَْرِض َولِنُػَعلَّْمُو ِمْن تَأْ لُِيوُسَف يف وََكَذِلَك َمكَّنَّا 

 قالوف 
 ووقف بالنقلبالاتحقيق يف )األرض( مث خالد 

 مث أبو جعفر بالاتحقيق يف )األرض( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاويل(
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاويل( و)األحاديث(  مث ورش بالنقل يف )األرض(

 (و)األحاديث مث خلف بالسكت يف )األرض( ووقف بالنقل والسكت
  وأديم الفاء بالفاء )لُِيوُسَف يف( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاويل( مث السوسي 
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 (ٕٔأَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف ) ~َواللَُّو َياِلٌب َعَل ى
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 أماؿ )الناس( عل ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 وري عل ى توسط اؼبنفصل مث د
 عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 

َناُه  ~َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّهُ   ُحْكًما َوِعْلًما َآتَػيػْ
 قالوف 

 مث ابن كثر )آتيناه( بصلة اؽباء 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 لبدؿواندرج معو خالد عل ى وجو القصر يف ا( البدؿ ٖع )معل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 )ُحْكًما َوِعْلًما( بال ينةعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 (ٕٕوََكَذِلَك قَبْزِي اْلُمْحِسِننَي )
 قالوف

 َوقَاَلْت َىْيَت َلكَ اأْلَبْػَواَب َورَاَوَدْتُو الَّيِت ُىَو يف بَػْياِتَها َعْن نَػْفِسِو َوَيلََّقِت 
 وا خلفو داللساف وضم الاتا ل   ٍؤ ونبزُه كفْ صل  أالشاطبية يف سورة ىود : و)ىيت بكسٍر 

 ]ِىيَت : نافع وابن ذكواف وأبو جعفر [ ]ِىئَت : ىشاـ[ ] َىيُت : ابن كثر[ ] َىيَت : الباقوف[
  أبو جعفرابن ذكواف و واندرج معو قرأ بكسر اؽباء وفاتح الاتاء )ِىيت( قالوف 

 مث ابن كثر قرأ بفاتح اؽباء بضم الاتاء )َىيُت(
 وبمزة وفاتح الاتاء )ِىئَت ( مث ىشاـ بكسر اؽباء 

 واندرج معو عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر مث البصري بفاتح اؽباء والاتاء )َىيَت( 
 مث ورش بالنقل يف )اأْلَبْػَواَب( وقرأ بكسر اؽباء وفاتح الاتاء )ِىيت(

 )َىيَت(  وقرأ بفاتح اؽباء والاتاء يف )اأْلَبْػَواَب( مث خلف بالسكت 
 الاتالية أديم السوسي الكاؼ بالقاؼ )لك قاؿ( وإذا وصلت بالية

 قَاَؿ َمَعاَذ اللَّوِ 
 قالوف
 َأْحَسَن َمثْػَوايَ  ~ِإنَُّو َريبّْ  



 

 

68 

 ] ريَب أحسن : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] ريب~ أحسن : الباقوف[
 وأبو جعفر ابن كثر والبصري و  ورش فالوف وفاتح الياء يف )ريَب ( واندرج معو

  خبلف عنو ورش فاتح الياء )ريَب( وقلل )مثواي(مث 
 بسكوف الياء )ريْب( وتوسط اؼبنفصلمث ابن عامر 
 وبسكوف الياء )ريْب( وتوسط اؼبنفصلأماؿ )مثواي(  الكسائيمث دوري 

  وال إمالة  بسكوف الياء )ريْب(مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 مث يعقوب بسكوف الياء )ريْب( وقصر اؼبنفصل

 (ٖٕاَل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف )ِإنَُّو 
 قالوف

 َوَلَقْد نَبَّْت ِبوِ 
 قالوف

 َأْف َرَأى بُػْرَىاَف َربّْوِ  َوَىمَّ ِبَا َلْوَل 
 اتال هبسن ويف الراء حويف نبزه     صحبة زف مالشاطبية يف األنعاـ : وحريف )رأى( كال أمل 

 يف الكل قلال عثمافوعن صيب مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          
قالوف مث دوري أماؿ اؽبمزة يف )رأى( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ابن ذكواف أماؿ الراء واؽبمزة مث ورش قللهما عل ى 

 الراء واؽبمزة )رأى( أماؽبماعل ى طوؿ اؼبنفصل و ( البدؿ مث ضبزة ٖطوؿ اؼبنفصل مع )
 ءَ آْحشَ َكَذِلَك لَِنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلفَ   

 فعل ى توسط اؼباتصالقالوف 
 عل ى توسط اؼباتصل )السوء( وقف بإبداؿ اؽبمزة ألفا مع قصر وتوسط وطوؿ األلفمث ىشاـ 

 مث ضبزة عل ى طوؿ اؼباتصل )السوء( وقف بإبداؿ اؽبمزة ألفا مع قصر وتوسط وطوؿ األلف
 وحققها الباقوف .ورويس بصري إذا وصلت دبا بعده )والفحشاء إنو ( سهل اؽبمزة الثانية للحرميني وال -

 (ِٕٗإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصنَي )
 ذبمال حصنوى    ويف اؼبخلصني الكل ثالشاطبية يف سورة يوسف : ويف كاؼ فاتح الالـ يف )ـبلصا( 

 [] اؼبخَلصني : الباقوف[وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ] اؼبخِلصني : ابن كثر
  صني( واندرج معو ورش والكوفني قالوف بفاتح الالـ )اؼبخلَ 

 أبو عمرو وابن عامر ويعقوبمث ابن كثر قرأ بكسر الالـ )اؼبخِلصني ( واندرج معو 
 َواْساَتبَػَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَّْدَىا َلَدى اْلَبابِ 
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 قالوف 
 مث خلف بال ينة )ُدبٍُر َوأَْلَفَيا(

 (َٕ٘أْف ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم ) ُء َمْن أَرَاَد بَِأْىِلَك ُسوًءا ِإلَّ آَجزَ قَاَلْت َما 
 وتوسط اؼباتصل عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 )عذاب أليم(ووقف بالنقل والاتحقيق يف )أف يسجن( مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وبال ينة 

 حقيق مث خالد بغنة ووقف بالنقل والات
 وعل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصلمث ورش بالنقل 

( ووقف بالنقل والسكت  مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصل )َمْن أَرَاَد ( و)ُسوًءا ِإالَّ
 قَاَؿ ِىَي رَاَوَدْتِِن َعْن نَػْفِسي

 قالوف
 (َٕٙوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبنَي ) ِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن قُػُبٍل َفَصَدَقتْ  آِمْن أَْىِلهَ َوَشِهَد َشاِىٌد 

 أبو جعفر دوري أيب عمرو و واندرج معو وعل ى قصر اؼبنفصل قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 واندرج معو يعقوب وعل ى قصر اؼبنفصلمث ابن كثر بضم اؽباء )وُىو( 

 واندرج معو دوري أيب عمرو والكسائي و بسكوف اؽباء )وْىو( عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 وبضم اؽباء )وُىو( واندرج معو عاصم وخلف العاشرعل ى توسط اؼبنفصل  ابن عامرمث 

 وبضم اؽباء )وُىو( آ(بالاتحقيق يف )ِمْن أَْىِلهَ عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 وبضم اؽباء )وُىو( آ(يف )ِمْن أَْىِلهَ  بالنقلعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 وبضم اؽباء )وُىو( آ(ْىِلهَ يف )ِمْن أَ  بالسكتعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 مث السوسي أديم الداؿ بالشني )وشهد ّشاىد( وسكن اؽباء )وْىو(
 (َٕٚوِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن الصَّاِدِقنَي )

 واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 و(مث ورش بضم اؽباء )وىُ 

 فَػَلمَّا َرَأى َقِميَصُو ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَؿ ِإنَُّو ِمْن َكْيدُِكنَّ 
 اتال هبسن ويف الراء حويف نبزه     صحبة زف مالشاطبية يف األنعاـ : وحريف )رأى( كال أمل 

 يف الكل قلال عثمافصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          
 قالوف 
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 ( البدؿ ٖمع ) )رأى(الراء واؽبمزة  مث ورش قلل
 )رأى(مث دوري أماؿ اؽبمزة 

 واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  مث ابن ذكواف أماؿ الراء واؽبمزة
 )كيدكّن( عدـ الوقوؼ باء السكت ليعقوب

 ( ِٕٛإفَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم )
 قالوف

 يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َىَذا 
 قالوف

 ِلَذنِْبكِ  َواْساتَػْغِفرِي
 قالوف

 (ِٜٕمَن اػْبَاِطِئنَي )ِإنَِّك ُكْنِت 
 قالوف 

 بوجواؽبمزة )اػباطني( واندرج معو ضبزة  بإسقاطمث أبو جعفر قرأ 
 مث ضبزة بوجو الاتسهيل 

 مث السوسي أديم الكاؼ بالكاؼ )ِإنَِّك ُكْنِت(
 َعْن نَػْفِسوِ فَػاَتاَىا  َوقَاَؿ ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمَرأَُة اْلَعزِيِز تُػرَاِودُ 

 قالوف 
 يف )فَػاَتاَىا(مث ورش بالاتقليل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر يف )فَػاَتاَىا(مث ضبزة أماؿ 
 َقْد َشَغَفَها ُحبِّا

 قالوف 
 خلف العاشرىشاـ وضبزة والكسائي و واندرج معو  مث البصري أديم الداؿ بالشني )َقْد َشَغَفَها(

 (ٖٓ َضاَلٍؿ ُمِبنٍي )ِإنَّا لَنَػرَاَىا يف 
 قالوف 

 مث ورش بالاتقليل )لَنَػرَاَىا ( مث البصري أماؿ )لَنَػرَاَىا ( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر
َعْت دبَْكرِِىنَّ  يًناأَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ فَػَلمَّا ظبَِ  َوقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهنَّ  َوأَْعاَتَدْت ؽَبُنَّ ُماتََّكًأ َوَآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنػُْهنَّ ِسكّْ

الحَ ٍد ن يِف يضم لزوما ،كسره  ...الشاطبية يف البقرة :    وضمك أول الساكنني لثالث      
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و)ؿبظورا انظر( مع )قد اساتهزئ( اعاتال ...)قل ادعوا( )أو انقص( )قالت اخرج( )أف اعبدوا(  )    
ْقواَِل  ابن ذكواف قاؿ لاتنويِنوِ  ...، وبكسرِِه البن العال ِسوى أْو وُقل  ) ُْ ـِ   

...خبلف لو يف رضبة وخبيثة   
 الدرة       : وأْو   وؿ الساكنني اضمم فّت ، وبقل حال 

 بكسر ، وطاء اضطر فاكسره )آ(منا                  
 طيبة : والساكن األوؿ ضم   لضم نبز الوصل اكسره  مبا فز ير قل حال    وير أو ضبا 

] ماتكػأ .. وقالػُت قالػِت اخػرج : أبػو عمػرو وعاصػم وضبػزة ويعقػوب [ماتكػأ .. ] : أبػو جعفػر [ خػرج] ماتكاً ..وقالُت ا
 اخرج : الباقوف[

 قرأ بضم الساكن )قالُت( واندرج معو خلف قالوف 
 دوري قرأ بالكسر )قالِت( واندرج معو عاصم  ثم
 يعقوب ضم اؽباء يف )إليُهن( وقف باؽباء )عليهنو(  ثم
  وبال ينة يف )سكيناً وقالِت( وبالاتحقيق يف )أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ(سر )قالِت( خلف قرأ بالك ثم
 وقرأ بضم الساكن )قالُت( )ماتكا( أسقط اؽبمزة أبو جعفر  ثم

 وبالنقل يف )أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ(( البدؿ )َوَآَتْت( ٖمع )قرأ بضم الساكن )قالُت( مث ورش 
 وبال ينة يف )سكيناً وقالِت(يف )أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ(  تخلف قرأ بالكسر )قالِت( وبالسك ثم

 (ِٖٔإالَّ َمَلٌك َكِرمٌي ) آَأْكبَػْرنَُو َوَقطَّْعَن أَْيِديَػُهنَّ َوقُػْلَن َحاَش لِلَِّو َما َىَذا َبَشرًا ِإْف َىذَ  ~فَػَلمَّا َرأَيْػَنوُ 
 جحالشاطبية يف سورة يوسف : معا وصل حاشا 

 صال ووقف )حاْش( [ ] حاش : الباقوف[] حاشا : أبو عمرو و 
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 قرأ باأللف )حاشا( و  عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري

  نيمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل
 مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل وقرأ )حاشا( 

 ني وبالنقل يف )بشراً اف(عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 شراً إف(عل ى طوؿ اؼبنفصلني وبالاتحقيق يف )ب ضبزةمث 

 يف )بشراً إف( بالسكتعل ى طوؿ اؼبنفصلني و مث خلف 
 قَاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْماتُػنَِِّن ِفيوِ 

 قالوف
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 َوَلَقْد رَاَوْدتُُو َعْن نَػْفِسِو فَاْساتَػْعَصمَ 
 قالوف

 (َٕٖآُمرُُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوَنْن ِمَن الصَّاِيرِيَن ) آَولَِئْن َلَْ يَػْفَعْل مَ 
وانػدرج ضبػزة معػو  ( البػدؿٖف علػ ى قصػر اؼبنفصػل مث قػالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل مث ورش علػ ى طػوؿ اؼبنفصػل مػع )قالو 

 بوجو قصر البدؿ
 ِإلَْيوِ  ~قَاَؿ َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ فبَّا يَْدُعوَنِِن 

 ] السَّجن : يعقوب [ ] السّْجن : الباقوف[
 سّْْجن(وكسر السني )القالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 )ىنا خاصة(ْجن( )السَّ بفاتح السني مث يعقوب قرأ 
)  ( أوجو اؼبدود .ٖمع ) مث السوسي أديم الالـ بالراء )قَاَؿ َربّْ

 (َٖٖوِإالَّ َتْصِرْؼ َعِنّْ َكْيَدُىنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اعْبَاِىِلنَي )
 مث يعقوب بضم اؽباء يف )إليُهن(قالوف 

 فَاْساَتَجاَب َلُو َربُُّو َفَصَرَؼ َعْنُو َكْيَدُىنَّ 
 قالوف 

 يعقوب وقف باؽباء )كيدىنو(  ثم
 ابن كثر بصلة اؽباء )عنو( ثم

 (ِٖٗإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 السوسي أديم اؽباء باؽباء )إنو ىو( ثمقالوف 
 (ِٖ٘مْن بَػْعِد َما َرأَُوا اْلَيَاِت لََيْسُجنُػنَُّو َحّتَّ ِحنٍي ) مْ مُثَّ بََدا ؽبَُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 والنقل )اليات(( البدؿ ٖمث ورش مع )
  يف )اليات( مث خلف بالسكت
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة

 َوَدَخَل َمَعُو السّْْجَن فَػاتَػَياِف 
 قالوف 
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 أَْعِصُر طَبْرًا  ~أَرَاّن  ~ِإّنّْ  آَأَحُدنبَُ قَاَؿ 
 ] إَّن أراَّن أعصر : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر [] إّن~ أراّن~ أعصر : الباقوف[

 واندرج معو أبو جعفر قالوف فاتح اليائني )ِإّنَّْ أَرَاّنَ( 
 مث دوري أماؿ )أراّن( 

  أَرَاّنَ()ِإّنّْ مث ابن كثر سكن األول وحرؾ الثانية 
 مث يعقوب سكن اليائني )ِإّنّْ أَرَاّن( 

 )ِإّنّْ أَرَاّنَ(مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل وفاتح اليائني 
  واندرج معو خلف العاشر والكسائي أماؿ )أراّن(و  عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري
 )ِإّنّْْ أَرَاّنْ(سكنهما عل ى توسط اؼبنفصل و مث ىشاـ 
  وقلل )أراّن( بفاتح اليائني وترقيق الراء )أعصر(فصل و عل ى طوؿ اؼبنمث ورش 
  وأماؿ )أراّن(بسكوف اليائني عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 
ُر ِمْنوُ  ~أَرَاّن  ~ِإّنّْ اْلََخُر َوقَاَؿ  زًا تَْأُكُل الطَّيػْ ُل فَػْوَؽ َرْأِسي ُخبػْ  َأضبِْ

] راسػػػي: السوسػػػي وأبػػػو ] إّن~ أراّن~ أضبػػػل : البػػػاقوف[] إَّن أراَّن أضبػػػل : نػػػافع وابػػػن كثػػػر وأبػػػو عمػػػرو وأبػػػو جعفػػػر [
 جعفرووقفا ضبزة[]رأسي : الباقوف[

 فاتح اليائني )ِإّنَّْ أَرَاّنَ( قالوف 
 و)راسي(مث أبو جعفر فاتح اليائني )ِإّنَّْ أَرَاّنَ( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة من )تاكل(

 )أراّن(مث دوري أماؿ 
 اؽبمزة من )تاكل( و)راسي(وقرأ بإبداؿ )أراّن( مث السوسي أماؿ 

 )ِإّنّْ أَرَاّنَ(  مث ابن كثر سكن األول وحرؾ الثانية 
 مث يعقوب سكن اليائني )ِإّنّْ أَرَاّن( 

 سكنهما عل ى توسط اؼبنفصل و مث ىشاـ 
 واندرج معو خلف العاشروسكن اليائني )ِإّنّْ أَرَاّن( أماؿ )أراّن(  الكسائيمث 

   أماؿ )أراّن(  )ِإّنّْ أَرَاّن(  و  وبسكوف اليائنيَخُر( يف )اْلَ مث خالد بالاتحقيق 
وترقيػق  قلػل )أراّن( وبالنقل يف )اْلََخُر( وقرأ بإبداؿ اؽبمػزة مػن )تاكػل(( البدؿ ٖمع ))ِإّنَّْ أَرَاّنَ(  مث ورش بفاتح اليائني 

 راء )طر(
  أماؿ )أراّن( ُر( وبالسكت يف )اْلَخَ )ِإّنّْ أَرَاّن(  بسكوف اليائني مث ضبزة 

َنا باَِتْأِويِلوِ   نَػبّْئػْ
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 ] نبينا : أبو جعفر [ ]نبئنا : الباقوف[
 قالوف 
 السوسي )باتاويلو( واندرج معو بإبداؿ اؽبمزة قرأ  مث ورش

 اتاويلو(مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة بما )نبينا ب
 (ِٖٙمَن اْلُمْحِسِننَي )نَػرَاَؾ ِإنَّا 

 قالوف 
 )نَػرَاَؾ(يف  مث ورش قلل

  واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشريف )نَػرَاَؾ(  أماؿ أبو عمرومث 
ـٌ تُػْرَزقَانِوِ قَاَؿ اَل يَْأتِيُكَما   نَػبَّْأُتُكَما باَِتْأِويِلِو قَػْبَل َأْف يَْأتَِيُكَماِإالَّ  ~َطَعا

ووقفػا غبمػزة إال نباتكمػا : السوسػي وابػن صبػاز  ] ترزقانِػِو ي:ابن ورداف بكسر اؽباء بػدوف صػلة [ إال نباتكما ] ترزقانِِو 
 الباقوف بكسر اؽباء مع الصلة[] ترزقانِِو ي إال نبأتكما : [

  عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 يف )َأْف يَاتَِيُكَما( ووقف بإبداؿ اؽبمزة ألفا عل ى )ياتيكما(مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وبال ينة 
 نة ووقف بإبداؿ اؽبمزة ألفا عل ى )ياتيكما( بغمث خالد 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يَْأتِيُكَما( و)باَِتاِويِلِو قَػْبَل َأْف يَاتَِيُكَما(
 َيُكَما(( بال صلة وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يَْأتِيُكَما( و)نَػبَّاُتُكَما باَِتاِويِلِو قَػْبَل َأْف يَاتِ وِ )ترزقانِ مث ابن ورداف 

 )ترزقانو( بصلة عل ى قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يَْأتِيُكَما( و)نَػبَّاُتُكَما باَِتاِويِلِو قَػْبَل َأْف يَاتَِيُكَما( ازصب ابنمث 
 َل َأْف يَاتَِيُكَما(الالـ بالالـ يف )قَاَؿ اَل( وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )يَْأتِيُكَما( و)نَػبَّاُتُكَما باَِتاِويِلِو قَػبْ مث السوسي أديم 

 َذِلُكَما فبَّا َعلََّمِِن َريبّْ 
 قالوف
 بفاتح الياء والباقوف بالسكوفوأبو جعفر إذا وصل دبا بعد )ريَب إّن( قرأ نافع والبصري  -

 (ٖٚ) اِفُروفَ كَ   مْ بِاْلَِخَرِة ىُ  مْ ِإّنّْ تَػرَْكُت ِملََّة قَػْوـٍ اَل يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوىُ 
 ف ميم اعبمع بسكو قالوف 

 بالسكت عل ى )باألخرة( ضبزة ثم
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثم
 يف )كاِفُروَف( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف(( البدؿ وترقيق الراء ٖورش مع ) ثم
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 قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( السوسي  ثم
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يومنوف( ثم
 َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب ِإبْػرَاِىيَم  ~َآبَاِئيبَػْعُت ِملََّة َواتػَّ 

 الباقوف[ ]َآبَاِئَي ِإبْػرَاِىيَم : نافع وابن كثر وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر [ ]َآبَاِئي ِإبْػرَاِىيَم :
 امر وابن كثر وأبو عمرو وابن عواندرج معو أبو جعفر عل ى توسط اؼباتصل وفاتح ياء )أبائَي( قالوف 

  )آبائَي( وفاتح ياء )أبائَي(  البدؿ ( ٖ)مع عل ى طوؿ اؼباتصل ورش  ثم
 عل ى توسط اؼبنفصل بسكوف الياء )أبائْي( عاصم  ثم
 وبسكوف الياء )أبائْي(ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل  ثم
 يعقوب بسكوف الياء وعل ى قصر اؼبنفصل  ثم

 َأْف ُنْشرَِؾ بِاللَِّو ِمْن َشْيءٍ  آَما َكاَف لَن
مث ورش وقػػرأ )شػػي( و)شػػّي( ولػػو اإلسػػكاف والػػرـو مث ىشػػاـ علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل وف مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل قػػال

مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ )شي( و)شّي( ولو  عل ى توسط )شيء( مث ورش عل ى طوؿ )شيء(عل ى طوؿ اؼبنفصل و 
 اإلسكاف والرـو

َنا َوَعَل ى ا  (ٖٛلنَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَف )َذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّو َعَليػْ
 معا  قالوف مث دوري أماؿ )الناس(

ٌر أَـِ ُماتَػَفرُّْقوَف أَأَْربَاٌب يَا َصاِحََبِ السّْْجِن   (ٜٖاللَُّو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر )َخيػْ
 بو جعفر أأبو عمرو وىشاـ بوجو عنو خبلف و واندرج معو قالوف بالاتسهيل مع اإلدخاؿ 

(ورش بالاتسهيل وترقيق الراء )خر(  ثم ٌر أَـِ  وبالنقل يف )َخيػْ
  للهمزة الثانية واندرج معو رويس ابن كثر بالاتسهيل ثم
 يف )أَأَْربَاٌب( مع اإلدخاؿبالاتحقيق  ىشاـ ثم

 واندرج معو عاصم والكسائي وضبزة بوجو الاتحقيق وخلف العاشرمث ابن ذكواف باتحقيق اؽبمزتني 
(  لف بالسكتخ ثم ٌر أَـِ  بالاتحقيق يف اؽبمزتنييف الساكن اؼبفصوؿ )َخيػْ

 أَنْػَزَؿ اللَُّو ِبَا ِمْن ُسْلطَافٍ  آمَ  مْ ؤُكُ آَوَآبَ  مْ أَنْػاتُ  آَأظْبَاًء ظَبَّْياُتُموىَ  ِإّل  ~َما تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدونِوِ 
 علىقصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 فصل واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرعلىقصر اؼبنمث قالوف بالصلة 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 

 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 
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 وعل ى قصر البدؿ )وآباؤكم( واندرج معو ضبزة مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصلمث ورش 
 ِإِف اغبُْْكُم ِإالَّ لِلَّوِ  

 قالوف
 ِإيَّاهُ  ِإلَّ  آأََمَر َأالَّ تَػْعُبُدو  

 صل عل ى قصراؼبنفقالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش
يُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف )  (َٓٗذِلَك الدّْ

 قالوف مث دوري أماؿ )الناس(
 ِقي َربَُّو طَبْرًا َأَحدُُكَما فَػَيسْ  آيَا َصاِحََبِ السّْْجِن أَمَّ 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
ُر ِمْن َرْأِسوِ   َوأَمَّا اْلََخُر فَػُيْصَلُب فَػاَتْأُكُل الطَّيػْ

 ]راسو : السوسي وأبو جعفر [ ] رأسو : الباقوف[
 قالوف 

 )راسو( ألفا اؽبمزة  إبداؿوقف ببالاتحقيق يف )الخر( مث خالد 
 واندرج معو أبو جعفر)راسو( بإبداؿ اؽبمزة ألفا )فاتاكل( و مث السوسي
مث وأثبػت نبػزة )رأسػو( ( البػدؿ ٖباتغلػيظ الػالـ )فيصػلب( مػع )بإبداؿ اؽبمزة ألفػا )فاتاكػل( بالنقل يف )الخر( و مث ورش 

 ووقف عل ى )راسو( باإلبداؿ الفا يف )الخر(خلف بالسكت 
 (ٔٗالَِّذي ِفيِو َتْساتَػْفاِتَياِف )اأْلَْمُر ُقِضَي  

 قالوف 
 يو( فمث ابن كثر بصلة اؽباء )

 يف )اأْلَْمُر( مث ورش بالنقل 
 يف )اأْلَْمُر( مث ضبزة بالسكت

ُهَما اذُْكْرّن ِعْنَد َربَّْك َفأَْنَساُه الشَّْيطَاُف ِذْكَر رَ   (ٕٗبِّْو فَػَلِبَث يف السّْْجِن ِبْضَع ِسِننَي )َوقَاَؿ لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج ِمنػْ
 )فأنساه( وفاتح بالرتقيق يف)ذكر( قالوف مث ورش 
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  وبالرتقيق يف)ذكر(  يف )فأنساه(مث ورش بالاتقليل 
 )فأنساه( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرمث ضبزة أماؿ 

 )ِذْكَر َربِّْو(  مث السوسي أديم الالـ بالالـ )َوقَاَؿ لِلَِّذي( والراء بالراء
 أََرى َسْبَع بَػَقرَاٍت ظِبَاٍف يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساتٍ  ~َوقَاَؿ اْلَمِلُك ِإّنّْ 

 ]إَّن أرى : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إّن ~ أرى : الباقوف[
 فاتح الياء )إَّن أرى(قالوف 
 فاتح الياء )إَّن أرى( و )أرى( قلل قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياكلهن( و رش مث و 

 )أرى( أماؿ فاتح الياء )إَّن أرى( و مث دوري 
 )ياكلهن( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )أرى( أماؿ فاتح الياء )إَّن أرى( مث السوسي 
  ُباَلٍت ُخْضٍر( )ياكلهن( واإلخفاء )ُسنْ فاتح الياء )إَّن أرى( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة مث أبو جعفر 
 بسكوف الياء )إّْن( عل ى توسط اؼبنفصلمث ىشاـ 

 واندرج معو خلف العاشر بسكوف الياء )إّْن( عل ى توسط اؼبنفصل وأماؿ )أرى( مث الكسائي 
 بسكوف الياء )إّْن( عل ى طوؿ اؼبنفصل وأماؿ )أرى( مث خلف بال ينة 

 بغنة يف اؼبواضع الثالثو  عل ى طوؿ اؼبنفصل وسكوف الياء )إّن~ أرى(مث خالد 
 بسكوف الياء عل ى قصر اؼبنفصل  مث يعقوب

 (ٖٗلِلرُّْؤيَا تَػْعبُػُروَف ) مْ أَيػَُّها اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن يف ُرْؤيَاَي ِإْف ُكْناتُ  آيَ 
 باقوف[: الُرْءيَاي .. للرؤياالسوسي ووقفا ضبزة [ ]رُيَّاي .. للرُّيا : أبو جعفر ووقفا ضبزة [ ]: ]روياي ..للرويا

 واندرج معو ابن كثر ورويس عل ى قصر اؼبنفصل أبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن( وقرأ )ُرْءيَاي .. للرؤيا(قالوف 
 واندرج معو ابن كثر بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل و مث قالوف 

 قلل )ُرْءيَاي .. للرؤيا(مث دوري عل ى قصر اؼبنفصل أبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن( و 
 وأبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن(  مع الاتقليل وقرأ )ُرويَاي ..للرُّويَا( عل ى قصر اؼبنفصلمث السوسي 
 بػػداؿ اؽبمػػزة يػػاء وأديمهػػا يفوبالصػػلة وقػػرأ بإ)اْلَمػػََلُ أَفْػاتُػػوّن( وأبػػدؿ اؽبمػػزة الثانيػػة واوا علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل مث أبػػو جعفػػر 

 الثانية )رُيّاي(و)للرُّيا(
 باتحقيق اؽبمزتني عل ى قصر اؼبنفصل روح  ثم
 عل ى توسط اؼبنفصل قالوف  ثم
 عل ى توسط اؼبنفصلقالوف بالصلة  ثم
 وباتحقيق اؽبمزتنيعل ى توسط اؼبنفصل ىشاـ  ثم
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 يَاي .. للرؤيا(وقلل )ُرءْ وأبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن( مث دوري عل ى توسط  اؼبنفصل 
 وباتحقيق اؽبمزتني )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن( )للرؤيا( )رؤياي(ومث الكسائي أماؿ 

 وباتحقيق اؽبمزتني )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن(  أماؿ )للرؤيا( خلف العاشر مث
 وفاتح )رؤياي(و)للرؤيا( وأبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن(  عل ى طوؿ اؼبنفصلورش  ثم
 وأبدؿ اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن( امقللهورش  مث
 وباتحقيق اؽبمزتني )اْلَمََلُ أَفْػاُتوّن( وفاتحهما )رؤياي(و)للرؤيا( عل ى طوؿ اؼبنفصل ضبزة ثم
 َأْضَغاُث َأْحاَلـٍ  آقَاُلو 

 معو ضبزةواندرج ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل  ثمقالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثمقالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 (ِٗٗبَعاِلِمنَي )اأْلَْحاَلـِ َوَما كَبُْن باَِتْأِويِل 

 قالوف 
( بالسكت  ضبزة ثم  يف )اأْلَْحاَلـِ
( )باتاويل( وبالنقل قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا ورش  ثم  يف )اأْلَْحاَلـِ
 واندرج معو أبو جعفر)باتاويل( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا السوسي  ثم

ُهَما َوادََّكَر بَػْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنَػبُّْئكُ َوقَاَؿ الَِّذي قَبَا   (َ٘ٗفَأْرِسُلوِف )باَِتْأِويِلِو  مْ ِمنػْ
 الجبت ى واػبلف يف الكسر أالشاطبية يف البقرة : وَمدُّ )أنا( يف الوصل مع ضم نبزة وفاتح 

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افاتح 
 ] فأرسلوّن : يعقوب يف اغبالني [ ] فأرسلوِف : الباقوف[جعفر [ ] أنْا أنبئكم : الباقوف[] أنآ أنبئكم : نافع وأبو 

 قرأ )أنا( بإثبات األلف وعل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف بالصلة 
 وبإبداؿ اؽبمزة يف )باَِتاِويِلِو( قرأ )أنا( بإثبات األلف وعل ى قصر اؼبنفصل بالصلة و مث أبو جعفر 
 توسط اؼبنفصل مث قالوف عل ى 

 مث قالوف بالصلة 
 قرأ )أنْا( وبالصلة مث ابن كثر 
 قرأ )أنْا( وبدوف صلة مث دوري 

 مث يعقوب قرأ بالياء وقفا ووصال )فأرسلوّن( 
 وبإبداؿ اؽبمزة يف )باَِتاِويِلِو( مث السوسي 

 ِو(وبإبداؿ اؽبمزة يف )باَِتاِويلِ )أنا(  اؼبنفصل طوؿأثبت ألفا عل ى مث ورش بالنقل و 
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 ووقف بالاتحقيق والاتسهيل عل ى )فأرسلوف( )أمة أنا( وقرأ حبذؼ األلف يف )أنا( مث خلف بالسكت 
يُق أَْفاِتنَػػا يف َسػػْبِع بَػَقػػرَاٍت ظِبَػػاٍف يَػػْأُكُلُهنَّ َسػػْبٌع ِعَجػػاٌؼ َوَسػػْبِع   ~َوُأَخػػَر يَاِبَسػػاٍت َلَعلّْػػيُسػػْنُباَلٍت ُخْضػػٍر يُوُسػػُف أَيػَُّهػػا الصّْػػدّْ

 (ٙٗيَػْعَلُموَف ) مْ َل النَّاِس َلَعلَّهُ أَْرِجُع إِ 
 ] لعلَي ارجع :نافع وابن كثر وأبو عمرو ونافع وأبو جعفر [ ] لعلي~ ارجع : الباقوف[

 واندرج معو ابن عامر فاتح الياء )لعلَي( قالوف 
  ابن كثر وفاتح الياء )لعلَي( واندرج معوقالوف بالصلة مث 

 )الناس( وأماؿفاتح الياء )لعلَي( مث دوري 
 عل ى توسط اؼبنفصل( سكن الياء )لعليْ  عاصممث 

 بسكوف الياء )لعلْي( عل ى طوؿ اؼبنفصلمث خالد 
 بسكوف الياء )لعلْي( عل ى قصر اؼبنفصلمث يعقوب 

  بسكوف الياء )لعلْي( عل ى طوؿ اؼبنفصلبال ينة  خلفمث 
 (وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياكلهنفاتح الياء )لعلَي( مث ورش 

 وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياكلهن(وبالصلة وفاتح الياء )لعلَي(  الاتنوين عند اػباء )ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر(باإلخفاء  مث أبو جعفر
 (ِٚٗإالَّ قَِلياًل فبَّا تَْأُكُلوَف ) ~َفَذُروُه يف ُسْنُبِلوِ  قَاَؿ تَػْزَرُعوَف َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصْدتُْ 

 فحرؾ   غبفصهما( الشاطبية يف سورة يوسف : )دأَب
 ] دابا : السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ]دأّبا : حفص [] دأْبا : الباقوف[

 واندرج معو يعقوببالسكوف عل ى اؽبمزة )َدأْبا( قالوف 
 واندرج معو خلف العاشر بالسكوف عل ى اؽبمزة )َدأْبا( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 ا يف )تاكلوف( وأبدؿ اؽبمزة ألف عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
  اؼبنفصل قالوف بالصلة عل ى قصر ثم
  قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل ثم

 مث ابن كثر بصلة اؽباء )فذروه( 
 وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )دابا(و )تاكلوف(مث السوسي 

 وأبدؿ اؽبمزة ألفا يف )دابا(و )تاكلوف(مث أبو جعفر بالصلة 
 مث حفص قرأ بفاتح اؽبمزة )َدأَبًا(

ْماتُ بَػْعِد َذِلَك يَْأِت ِمْن  مُثَّ   (ٛٗؽَبُنَّ ِإالَّ قَِلياًل فبَّا رُبِْصُنوَف ) مْ َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ
 يف )شداٌد يأكلن( قالوف مث قالوف بالصلة مث خلف بال ينة 
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 )ياِت( و)ياكلن( قرأ بإبداؿ اؽبمزة الفا مث ورش 
 اؽبمزة الفا )ياِت( و)ياكلن(وقرأ قرأ بإبداؿ مث أبو جعفر بالصلة 

 وقرأ قرأ بإبداؿ اؽبمزة الفا )ياِت( و)ياكلن( وأديم الداؿ بالذاؿ )بَػْعِد َذِلَك(مث السوسي 
ـٌ ِفيِو يُػَغاُث النَّاُس َوِفيِو يَػْعِصُروَف )   (ٜٗمُثَّ يَْأِت ِمْن بَػْعِد َذِلَك َعا

 ردالمشالشاطبية يف سورة يوسف : وخاطب )يعصروف( 
 : الباقوف[يعصروفروف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]] تعص
 قالوف 

  وخلف العاشر مث ضبزة قرأ )تعصروف( واندرج معو الكسائي
 وقرأ بالياء )يعصروف(مث ابن كثر بصلة اؽباء )فيو( 

  ورقق الراء يف )يعصروف(قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياِت( مث ورش 
 وقرأ بالياء )يعصروف( )ياِت( وأديم الداؿ بالذاؿ )بَػْعِد َذِلَك(قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا السوسي  مث
 وقرأ بالياء )يعصروف( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياِت( أبو جعفر مث

 َوقَاَؿ اْلَمِلُك ائْػاُتوّن ِبوِ 
 ]اؼبلك وتوّن : ورش والسوسي وأبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة الساكنة واوا وصال [] اؼبلك ائاتوّن : الباقوف[

 واندرج معو السوسي وأبو جعفر )اْلَمِلُك ْوُتوّن(وصال وأبدؿ اؽبمزة واوا الوف مث ورش بالنقل ق
ِت َقطَّْعَن أَْيِديَػُهنَّ اْرِجْع ِإَل َءُه الرَُّسوُؿ قَاَؿ آفَػَلمَّا جَ   َربَّْك فَاْسأَْلُو َما بَاُؿ النّْْسَوِة الالَّ

 لو : الباقوف[أ]فسوالكسائي [  ] فسلو : ابن كثر وخلف العاشر
 قالوف 

 عل ى )أيديهنو( باؽباء باء السكت يعقوب وقف  ثم
 ابن كثر قرأ )فسلو( بالصلة  ثم

 بدوف صلةمث الكسائي )فسلو( 
 بالنقل يف )اْرِجْع ِإَل( وطوؿ اؼباتصل )جآءه( ورش  ثم
 )جآءه( أماؿ ابن ذكواف  ثم
 )جآءه(  خلف العاشر فاتح السني وأسقط اؽبمزة )فسلو(وأماؿ ثم
 )جآءه( عل ى طوؿ اؼباتصلضبزة أماؿ  ثم

 يف )اْرِجْع ِإَل(  بالسكتعل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 
 (ِٓ٘إفَّ َريبّْ ِبَكْيِدِىنَّ َعِليٌم )
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 قالوف
 قَاَؿ َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نَػْفِسوِ 

 قالوف
 ُسوءٍ  قُػْلَن َحاَش لِلَِّو َما َعِلْمَنا َعَلْيِو ِمنْ 
 ] حاش هلل : الباقوف[ ] حاش ى هلل : أبو عمرو وصال [

وصال باأللف  أبو عمروقالوف مث ضبزة وقف )سو( حبذؼ اؽبمزة و)سّو( وأبداؽبا واوا وإديامها بالواو مع الرـو فيهما مث 
 )حاشا(

 (ِٔ٘سِو َوِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقنَي )قَاَلِت اْمَرأَُة اْلَعزِيِز اْلََف َحْصَحَص اغبَْقُّ أَنَا رَاَوْدتُُو َعْن نَػفْ 
 االف : ورش وابن ورداف بنقل حركة اؽبمزة إل الالـ وحذؼ اؽبمزة [ ] الف الباقوف[ ]

 قالوف 
  يف )القصر( ومعو ابن وردافأسقط اؽبمزة ونقل حركاتها إل الالـ ( البدؿ ٖمث ورش مع)

 (ْٕ٘يِب َوَأفَّ اللََّو اَل يَػْهِدي َكْيَد اػْبَائِِننَي )َذِلَك لِيَػْعَلَم َأّنّْ َلَْ َأُخْنُو بِاْلغَ 
مث خلػػػف بالنقػػػل يف )َلَ اخنػػػو( قػػػالوف مث ضبػػػزة ووقػػػف بالاتسػػػهيل مػػػع اؼبػػػد والقصػػػر مث ابػػػن كثػػػر )أخنػػػو( بالصػػػلة مث ورش 

 )َْل أخنو( بالسكت
 أُبَػرُّْئ نَػْفِسي آَومَ 

 واندرج معو ضبزةورش عل ى طوؿ اؼبنفصل قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث 
 وسكنها الباقوف وأبو جعفر إذا وصلت دبا بعده )نفسي إف( فاتح الياء نافع والبصري  -

 ِإفَّ النػَّْفَس أَلَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َريبّْ 
 إال( واندرج معو البزي  مشددة مكسورة )السوّْ وأديمت بالواو واوا خالصة  ألولقالوف قرأ بإبداؿ اؽبمزة ا

 باؼبد والقصر  واندرج معو البزي يف اؽبمزة األول مث قالوف بالاتسهيل 
 ( حركات عل ى طوؿ اؼباتصل ٙواؼبد ) للثانية مث ورش بالاتسهيل
 واندرج معو أبو جعفر ورويس للثانية مث قنبل بالاتسهيل

 ( حركات عل ى توسط اؼباتصل ٙاؼبد )مث قنبل 
األول أوالثانيػػة )السػػو إال( بالقصػػر واؼبػػد مث ىشػػاـ بػػالاتحقيق وتوسػػط اؼباتصػػل مث ضبػػزة علػػ ى طػػوؿ  مث أبػػو عمػػرو بإسػػقاط
 اؼباتصل وربقيق اؽبمزتني

 وسكنها الباقوف وأبو جعفر إذا وصلت دبا بعده )ريب إف( فاتح الياء نافع والبصري  -
 (ِٖ٘إفَّ َريبّْ َيُفوٌر َرِحيٌم )
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 قالوف
 َأْساَتْخِلْصُو لِنَػْفِسي ~ِبوِ  َوقَاَؿ اْلَمِلُك ائْػاُتوّن 

 ]اؼبلك وتوّن : ورش والسوسي وأبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة الساكنة واوا وصال [] اؼبلك ائاتوّن : الباقوف[
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 ابن كثر بصلة اؽباء )أساتخلصو(  ثم
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل ثم
 )اؼبلك ووتوّن( عل ى طوؿ اؼبنفصل  اوا وصالأبدؿ اؽبمزة و ورش  ثم
  واندرج معو أبو جعفر )اؼبلك ووتوّن( عل ى قصر اؼبنفصل ْلبداؿ واوا وصالالسوسي ب ثم

 (ٗ٘فَػَلمَّا َكلََّمُو قَاَؿ ِإنََّك اْليَػْوـَ َلَديْػَنا َمِكنٌي أَِمنٌي )
 لسكتمث خلف باواندرج معو ضبزة بوجو النقل وقفا قالوف مث ورش بالنقل 
 ِئِن اأْلَْرضِ آقَاَؿ اْجَعْلِِن َعَل ى َخزَ 

 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 يف )األرض(مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل وبالنقل 

 يف )األرض( مث ضبزة بالسكت
 (ِ٘٘إّنّْ َحِفيٌظ َعِليٌم )

 قالوف
َها َحْيُث َيشَ لُِيوُسَف يف وََكَذِلَك َمكَّنَّا   ءُ آاأْلَْرِض يَػاَتبَػوَّأُ ِمنػْ

 اردطبية يف سورة يوسف : و)حيث يشاء( نوف الشا
 ]حيث يشاء : الباقوف[ ]حيث نشاء : ابن كثر [

 قرأ بياء الغيبة )حيث يشاء(قالوف 
 ( بنوف العظمة حيث نشاءمث ابن كثر قرأ )

 ( أوجو ٘مث ىشاـ وقف ب)
 يف )األرض( مث ورش بالنقل 

 ( أوجو(٘لاتحقيق ووقف ب)( أوجو مث خالد با٘ووقف ب)يف )األرض( مث خلف بالسكت 
(قرأ بياء الغيبة )حيث يشاء( و مث السوسي   أديم الفاء بالفاء )لُِيوُسَف يفّْ

 ُء آُنِصيُب ِبَرضْباَِتَنا َمْن َنشَ 
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 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 

 د والقصر مع الرـو ( أوجو أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ وتسهيلها مع اؼب٘مث ىشاـ وقف ب)
 ( أوجو٘مث خلف ب)

 مث السوسي أديم الباء بالباء )نصيب برضباتنا (
 (َٙ٘واَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي )

 قالوف
ٌر لِلَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يَػاتػَُّقوَف )  (َٚ٘وأَلَْجُر اْلَِخَرِة َخيػْ

 يف )الخرة( ف بالسكتوترقيق الراء مث خل)آمنوا( ني( البدلٖقالوف مث ورش مع )
 (َٛ٘لُو ُمْنِكُروَف ) مْ َوىُ ْم َعَلْيِو فَػَعَرفَػهُ َء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا آَوجَ 

 َء ِإْخَوُة(آللهمزة الثانية يف )َوجَ  قالوف بالاتسهيل
 وبالاتسهيل للثانية واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 وصلة اؽباء )عليو( َء ِإْخَوُة(آجَ للهمزة الثانية يف )وَ مث ابن كثر بالاتسهيل 
 َء ِإْخَوُة( وأديم الفاء بالفاء )يُوُسَف فََّدَخُلوا(آللهمزة الثانية يف )َوجَ بالاتسهيل مث السوسي 

 وبرتقيق الراء )منكروف(َء ِإْخَوُة(آيف )َوجَ مث ورش بالاتسهيل 
 واندرج معو عاصم والكسائي  َء ِإْخَوُة(آيف )َوجَ مث ىشاـ بالاتحقيق 

 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )جاء( َء ِإْخَوُة(  و آبالاتحقيق يف اؽبمزتني يف )َوجَ  مث ابن ذكواف
 َء ِإْخَوُة(  آوبالاتحقيق يف اؽبمزتني يف )َوجَ  مث ضبزة أماؿ )جاء(

 ِمْن أَبِيُكمْ  مْ قَاَؿ ائْػاُتوّن بَِأٍخ َلكُ ْم جِبََهازِىِ  مْ َوَلمَّا َجهََّزىُ 
 اتوّن : الباقوف[الساكنة ألفا حاؿ الوصل [ ] قاؿ ائلسوسي وأبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة ] قاؿ اتوّن :ورش وا

 بسكوف ميم اعبمع واندرج معو ضبزة بوجو الاتحقيق قالوف 
 بالنقل يف )ِمْن أَبِيُكْم( وقف  ضبزة ثم

 مث خلف وقف بالسكت يف )ِمْن أَبِيُكْم( 
 وبالنقل يف )ِمْن أَبِيُكْم(  توّن(اقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وصال )قاؿ ورش  ثم

 توّن( وبالاتحقيق يف )ِمْن أَبِيُكْم( االسوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وصال )قاؿ ثم 
 واندرج معو ابن كثر قالوف بالصلة ثم
 توّن(اأبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا وصال )قاؿ  ثم
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ُر اْلُمْنزِِلنَي )أُويف اْلَكْيَل َوأَنَا خَ  ~َأاَل تَػَرْوَف َأّنّْ   (ٜ٘يػْ
 ] أَّن أويف : نافع وأبو جعفر [ ] أّن~ أويف : الباقوف[

 واندرج معو أبو جعفرقرأ بفاتح الياء )أَّن( قالوف 
 )أويف(( البدؿ ٖمع )يف )خر( برتقيق الراء قرأ بفاتح الياء )أَّن( و مث ورش 

 يعقوبأبو عمرو و و عل ى قصر اؼبنفصل واندرج معبسكوف الياء )أّْن( مث ابن كثر 
 عل ى توسط اؼبنفصل بسكوف الياء )أّْن( و مث ىشاـ 
 بسكوف الياء )أّْن( عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ضبزة 

 (ِٓٙعْنِدي َواَل تَػْقَربُوِف ) مْ َكْيَل َلكُ فَِإْف َلَْ تَْأُتوّن ِبِو َفاَل  
 ] تقربوّن : يعقوب يف اغبالني[ ] تقربوف : الباقوف[

 عبسكوف ميم اعبمقالوف 
 مث يعقوب قرأ بالياء وقفا ووصال )تقربوّن( 

 واندرج معو ابن كثرمث قالوف بالصلة 
 واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاتوّن(مث ورش 

 ْم(وأديم الالـ بالالـ )َكْيَل َلكُ  قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )تاتوّن(مث بالسوسي 
 (ٔٙنَّا َلَفاِعُلوَف )َوإِ َعْنُو أَبَاُه قَاُلوا َسنُػرَاِوُد 

 )َعْنُو(و )أَبَاُه( قالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء
َيانِِو اْجَعُلوا ِبَضاَعاتَػهُ   (ٕٙيَػْرِجُعوَف ) مْ َلَعلَّهُ  مْ أَْىِلهِ  ~ِإَل  آِإَذا انْػَقَلُبو  آيَػْعرُِفونَػهَ  مْ َلَعلَّهُ  مْ يف رَِحاؽبِِ  مْ َوقَاَؿ ِلِفاتػْ

 ذاشن عفاتيانو  الشاطبية يف سورة يوسف : وفاتياتو
 ] لفاتيانو : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] لفاتياتو : الباقوف[

 قرأ حبذؼ األلف وباتاء بدؿ النوف )لفاتياتو( واندرج معو يعقوبقالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 حبذؼ األلف وباتاء بدؿ النوف )لفاتياتو(عل ى طوؿ اؼبنفصل قرأ مث ورش 
 وقرأ حبذؼ األلف وباتاء بدؿ النوف )لفاتياتو( واندرج معو أبو جعفر اؼبنفصل  مث قالوف بالصلة عل ى قصر

 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 
َيانِِو( واندرج معو الكسائي بدؿ الاتاء مث حفص قرأ بألف بعد الياء ونوف مكسورة   وخلف العاشر)ِلِفاتػْ

َيانِِو( مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل و قرأ بألف بعد الياء ونوف مكسورة  )ِلِفاتػْ
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( ٖمػع ) قػرأ حبػذؼ األلػف وباتػاء بػدؿ النػوف )لفاتياتػو( وأديػم الػالـ بػالالـ )قػاؿ لفاتياتػو(عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 أوجو اؼبدود
 (ٖٙنَّا َلُو غَبَاِفُظوَف )َأَخانَا َنْكاَتْل َوإِ  آأَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل َفَأْرِسْل َمَعنَ  آقَاُلوا يَ  مْ أَبِيهِ  ~ِإَل  آفَػَلمَّا َرَجُعو 

 اؼشالشاطبية يف سورة يوسف : ونكاتل بيا 
 ]يكاتل : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] نكاتل : الباقوف[

 وقرأ بالنوف )نكاتل(وبسكوف ميم اعبمع قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 وقرأ بالنوف )نكاتل(مث قالوف بالصلة 

 وقرأ بالنوف )نكاتل(أبيُهم( مث يعقوب عل ى قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء يف )
 وقرأ بالنوف )نكاتل( عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 

 واندرج معو خلف العاشر )يكاتل( بالياء بياء الغيبة قرأ عل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي 
 وقرأ بالنوف )نكاتل(عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بنوف العظمة )نكاتل(  مث ورش 
 قرأ بياء الغيب )يكاتل(عل ى طوؿ اؼبنفصل  ضبزة مث

 َعَل ى َأِخيِو ِمْن قَػْبلُ  مْ أَِمْناُتكُ  آَعَلْيِو ِإالَّ َكمَ  مْ َىْل َآَمُنكُ قَاَؿ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 عل ى طوؿ اؼبنفصل ضبزة  ثم
 قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل  ثم
 )أخيو( عل ى قصر اؼبنفصل )عليو(ويم اعبمع وصلة اؽباء يف بالصلة ؼبابن كثر  ثم
 قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 ْم(يف )َآَمُنكُ ( البدؿ ٖمع )ْم( يف )َىَل َآَمُنكُ ورش بالنقل  ثم
 ْم(يف )َىْل َآَمُنكُ  خلف بالسكت ثم
ٌر َحاِفظًا    فَاللَُّو َخيػْ

 قالع اعشالشاطبية يف سورة يوسف : وحفظا حافظاً 
 ] حافظا : حفص وضبزة والكسائي وخلف [ ] حفظا : الباقوف[

أبػػو ابػن كثػػر وأبػو عمػػرو وابػن عػػامر وشػعبة وانػدرج معػػو ظػػا( فْ )حِ بكسػػر اغبػاء وحػػذؼ األلػف وسػػكوف الفػاء قػالوف قػرأ 
 جعفر ويعقوب 
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  وخلف العاشر حفص قرأ )حافظا( واندرج معو ضبزة والكسائي ثم
 اء )خر(مث ورش قرأ )حفظأ ورقق ر 

 (َٗٙوُىَو أَْرَحُم الرَّاضِبِنَي )
 واندرج أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 واندرج معو الباقوف مث ورش بضم اؽباء )وُىو(

 ُردَّْت ِإلَْيِهمْ  مْ َوَجُدوا ِبَضاَعاتَػهُ  مْ َوَلمَّا فَػاَتُحوا َماَتاَعهُ 
 قالوف 

 م( مث يعقوب قرأ بضم اؽباء )إليهُ 
 م(بالنقل )ردِت اليهِ مث ورش 

 عل ى )ردْت إليُهم( بالنقل والاتحقيق ووقف قرأ بضم اؽباء )إليُهم(  ضبزة مث 
 عل ى )ردْت إليُهم(  بالسكتووقف مث خلف 

 واندرج وابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 أَبَانَا َما نَػْبِغي آقَاُلوا يَ 
 واندرج معو ضبزة ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل ثم    توسط اؼبنفصل  قالوف عل ى ثم    عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

َناَىِذِه ِبَضاَعاتُػَنا   ُردَّْت ِإلَيػْ
َنا(ورش بالنقل  ثم              قالوف  َنا( خلف بالسكت ثم               واندرج ضبزة بوجويف )ُردَِّت الَيػْ  يف )ُردَّْت ِإلَيػْ

 ا َونَػْزَداُد َكْيَل بَِعٍر َومبَُِر أَْىَلَنا َوكَبَْفُظ َأَخانَ 
 قالوف
 (٘ٙ)َكْيٌل َيِسٌر َذِلَك  
 قالوف 

 يف )َكْيٌل َيِسٌر( خلف بال ينة  ثم
  السوسي أديم الكاؼ بالكاؼ )ذلك كيل( ثم

 ُكمْ َأْف وُبَاَط بِ  لَحّتَّ تُػْؤُتوِف َمْوثًِقا ِمَن اللَِّو لاََتْأتُػنَِِّن ِبِو إِ  مْ قَاَؿ َلْن أُْرِسَلُو َمَعكُ 
]تؤتػػوّن : ابػػن   دوري أيب عمػػرو وصػػال[]توتوّن : السوسػػي وأبػػو جعفػػر وصػػال[ ]تؤتػػوّن :  [] توتػػوف : ورش ووقفػػا ضبػػزة
 ] تؤتوف : الباقوف[كثر ويعقوب يف اغبالني [

 وقرأ )تؤتوف( بإثبات اؽبمزة وبال ياءبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
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 وبال ينة )أف وباط( صلخلف عل ى طوؿ اؼبنف ثم
 مث خالد بغنة 

 يعقوب قرأ بالياء وقفا ووصال )تؤتوّن(  ثم
  قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل ثم

 قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل ثم 
 وبالصلة)تؤتوّن( بالياء يف اغبالني ابن كثر  ثم
 )لاتاتنِن(  ة ألفا أبدؿ اؽبمز و  وأثبت الياء وصال ، اؽبمزة )توتوّن( إبداؿأبو جعفر ب ثم
 اؽبمزة )توتوف( و)لاتاتنِن(  أبدؿو )لُن ارسلو(بالنقل عل ى طوؿ اؼبنفصل ورش  ثم

 مث خلف بالسكت )لْن أرسلو( عل ى طوؿ اؼبنفصل وبال ينة )أف وباط(
 لن( )لاتاتنِن( وأديم الالـ بالالـ )قاؿأبدؿ اؽبمزة )توتوّن( و مع إبداؿ اؽبمزة واوا السوسي قرأ وصال بالياء  ثم
 (ٙٙقَاَؿ اللَُّو َعَل ى َما نَػُقوُؿ وَِكيٌل ) مْ َآتَػْوُه َمْوثَِقهُ  آفَػَلمَّ 

( ٖمث قػالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل مث قػالوف بالصػلة مث ورش مػع )وبصلة اؽباء )آتػوه( قالوف مث قالوف بالصلة مث ابن كثر 
 واندرج معو ضبزة عل ى وجو قصر البدؿ البدؿ

 ُماتَػَفرَّْقةٍ ِمْن أَبْػَواٍب ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ْدُخُلوا َوقَاَؿ يَا َبِِنَّ اَل تَ 
 قالوف 

 مث الكسائي أماؿ وقفا )ماتفرقة(
 بالنقل )مَن ابواب( مث ورش 

 )ِمْن أَبْػَواٍب( وبالاتحقيق  )ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا(مث خلف بال ينة 
 اٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا()ِمْن بَ  وبال ينة)ِمْن أَبْػَواٍب( مث خلف بالسكت 

 ِمَن اللَِّو ِمْن َشْيءٍ  مْ أُْيِِن َعْنكُ  آَومَ 
( أوجػػو )شي(و)شػػّي( ٗمث ىشػػاـ وقػػف ب)مث قػػالوف بالصػػلة مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل قػػالوف 

( أوجػو ٗوقػف ب) ضبػزةمث  توسط اللني )شيء( مث ورش عل ى طوؿ )شػيء(مث قالوف بالصلة مث ورش عل ى وبالرـو بما 
 )شي(و)شّي( وبالرـو بما

 ِإِف اغبُْْكُم ِإالَّ لِلَِّو 
 قالوف

 َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت 
 قالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو(
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ُلوَف )  (َٚٙوَعَلْيِو فَػْلَياتَػوَكَِّل اْلُماتَػوَكّْ
 قالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو(

 ِمَن اللَِّو ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َحاَجًة يف نَػْفِس يَػْعُقوَب َقَضاَىا مْ َما َكاَف يُػْغِِن َعنػْهُ  مْ أَبُوىُ  مْ ىُ أََمرَ َوَلمَّا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث 
 قالوف 

 واندرج معو خلف العاشر مث الكسائي أماؿ )قضاىا( 
 بالسكت عل ى )شيء( و أماؿ )قضاىا(  ضبزةمث 

 ْم(أَبُوىُ  مْ يف )أََمَرىُ عل ى قصرىا و مث قالوف بالصلة 
 ْم(أَبُوىُ  مْ يف )أََمَرىُ عل ى توسطها و مث قالوف بالصلة 

علػ ى قضػاىا( مث ورش  مث طػوؿ )شػيء(وفػاتح )قضػاىا(وتوسط )شػيء( ْم( أَبُوىُ  مْ يف )أََمَرىُ بطوؿ الصلة بالنقل و مث ورش 
  عل ى توسط مث طوؿ )شيء( عل ى وجو الاتقليل يف )قضاىا( 

 يف )شيء( وأماؿ قضاىا عل ى السكتْم( أَبُوىُ  مْ يف )أََمَرىُ مث خلف بالسكت 
 (َٛٙوِإنَُّو َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناُه َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف )

 ابن كثر بصلة اؽباء )علمناه( ثم دوري أماؿ )الناس( ثمقالوف 
 ِإلَْيِو َأَخاهُ  ~َوَلمَّا َدَخُلوا َعَل ى يُوُسَف َآَوى

 صل قالوف عل ى قصر اؼبنف
 مث ابن كثر بصلة اؽباء )إليو( 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

مث )آوى( مث الطػوؿ مػع الفػاتح يف )آوى( مث الاتوسػط مػع الاتقليػل )آوى( ( أوجو قصػر البػدؿ وفػاتح اليػائي ٗورش ب) ثم
  يف )آوى( الاتقليل

 مع طوؿ اؼبنفصل )آوى( ضبزة أماؿ  ثم
 اندرج معو خلف العاشر مع توسط اؼبنفصل و )آوى( الكسائي أماؿ  ثم

 (ٜٙأَنَا َأُخوَؾ َفاَل تَػْباَتِئْس دبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) ~قَاَؿ ِإّنّْ 
 الجبت ى واػبلف يف الكسر أالشاطبية يف البقرة : وَمدُّ )أنا( يف الوصل مع ضم نبزة وفاتح 

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افاتح 
 : الباقوف[أخوؾ  ] إّن~ أناْ  [ابن كثر وأبو عمروأخوؾ :  اْ ] إَّن أننافع وأبو جعفر[ : أخوؾ  آ] إَّن أن

 أبو جعفر  معو )أنا( واندرج لفأثبت األقالوف قرأ بفاتح الياء )إَّن أناَ( ومد النوف وقصر اؼبنفصل ألنو 
 أخوؾ(  آ)أناؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط 
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 أخوؾ(  آمث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل )أن
 واندرج معو أبو عمرو مث ابن كثر قرأ بفاتح الياء وسكوف األلف )إَّن أنْا( 

 أنْا(  وسط اؼبنفصل لسكوف الياء )إّن~مث ىشاـ عل ى ت
 أنْا(  مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل )إّن~

 أنْا( مث يعقوب عل ى قصر اؼبنفصل )إّن~
 (َٓٚلَسارُِقوَف ) مْ َرْحِل َأِخيِو مُثَّ أَذََّف ُمَؤذٌّْف أَيػَّاتُػَها اْلِعُر ِإنَّكُ  َجَعَل السَّْقايََة يف  مْ جِبََهازِىِ  مْ فَػَلمَّا َجهََّزىُ  

 ] موذف : ورش وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] مؤذف : الباقوف[
  بسكوف ميم اعبمع قالوف

 وبالنقل )موذٌف أياتها( )موذف( وترقيق الراء )العر( بإبداؿ اؽبمزة واوا ورش قرأ  ثم
 سكت يف )مؤذٌف أياتها(مث خلف بال

 مث قالوف بالصلة 
 اؽبمزة وتفخيم الراء وبالصلة  إبداؿأبو جعفر قرأ )موذف( ب ثم
 وصلة اؽباء يف )أخيو( بصلة اؼبيم ابن كثر  ثم

 (َٔٚماَذا تَػْفِقُدوَف ) مْ قَاُلوا َوأَقْػبَػُلوا َعَلْيهِ 
 قالوف 

  قالوف بالصلة ثم
 معو يعقوبضبزة بضم اؽباء )عليُهم( واندرج  ثم

 (َٕٚء ِبِو ضِبُْل بَِعٍر َوأَنَا ِبِو َزِعيٌم )آقَاُلوا نَػْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن جَ 
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
 ء( واندرج معو خلف العاشر آمث ابن ذكواف أماؿ )ج

 )بعٍر و(مث خلف أماؿ عل ى طوؿ اؼباتصل )جاء( وبال ينة 
 د أماؿ )جاء( وبغنة مث خال

 عل ى توسط اؼباتصل مث السوسي أديم الداؿ بالصاد )نفقد صواع(
َنا لِنُػْفِسَد يف اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقنَي ) مْ قَاُلوا تَاللَِّو َلَقْد َعِلْماتُ    (َٖٚما ِجئػْ

درج خػالد مث السوسػي قػرأ مث خلف بالسكت عل ى )األرض( وانػيف )األرض( مث ورش بالنقل بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 نا(اؽبمزة من )جي إبداؿاؽبمزة مث قالوف بالصلة مث أبو جعفر بالصلة وب بإبداؿ)جينا( 
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 (َٗٚكاِذِبنَي )ْم  ِإْف ُكْناتُ  ~ُؤهُ آقَاُلوا َفَما َجزَ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 قالوف بالصلة  ثم
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 قالوف بالصلة  ثم
 واندرج معو ضبزةؿ اؼباتصل واؼبنفصل ورش عل ى طو  ثم

 ُؤُه آُؤُه َمْن ُوِجَد يف َرْحِلِو فَػُهَو َجزَ آقَاُلوا َجزَ 
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل وسكوف اؽباء )فْهو( واندرج أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 

 عاشر مث ابن كثر عل ى توسط اؼباتصل وضم اؽباء )فهو( واندرج معو يعقوب وابن عامر وعاصم وخلف ال
 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل وضم اؽباء )فُهو( 

 مث خالد بغنة ووقف بالاتسهيل مع اؼبد والقصر يف )َجزَاُؤُه( 
 وضم اؽباء يف )فُهو( ووقف بالاتسهيل مع اؼبد والقصر يف )َجزَاُؤُه( )من وجد( مث خلف عل ى طوؿ اؼباتصل وبال ينة 

 (َ٘ٚكَذِلَك قَبْزِي الظَّاِلِمنَي )
 قالوف
 ِء َأِخيوِ آِء َأِخيِو مُثَّ اْساَتْخَرَجَها ِمْن ِوعَ آقَػْبَل ِوعَ  مْ أَ بَِأْوِعَياِتهِ فَػَبدَ 

 معا أبدؿ اؽبمزة ياء مفاتوحة معا )وعآء ىبيو(قالوف 
 أبدؿ اؽبمزة ياء مفاتوحة معا )وعآء ىبيو( معامث ورش 

 مث ىشاـ باتحقيق اؽبمزتني
 نة )من وعآء(بالاتحقيق باؽبمزتني عل ى طوؿ اؼباتصل وبال ي خلفمث 

 مث خالد بالاتحقيق باؽبمزتني عل ى طوؿ اؼباتصل وبغنة )من وعآء(
 أبدؿ اؽبمزة ياء مفاتوحة معا )وعآء ىبيو( معا واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة واإلبداؿ 

 وبصلة اؽباء )أخيو(أبدؿ اؽبمزة ياء مفاتوحة معا )وعآء ىبيو( مث ابن كثر 
 َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسفَ 

 السوسي أديم الكاؼ بالكاؼ )َكَذِلَك ِكْدنَا( ثم    قالوف 
 َء اللَّوُ آَأْف َيشَ  َما َكاَف لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلِك ِإلَّ 

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
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 عل ى طوؿ اؼبنفصليف )أف يشآء( و مث خلف بال ينة 
 عل ى طوؿ اؼبنفصليف )أف يشآء( و بغنة مث خالد 

 مث ابن كثر قرأ بصلة )أخاه( 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش قرأ )لياخذ( 

 مث السوسي عل ى قصر اؼبنفصل قرأ )لياخذ( واندرج معو أبو جعفر 
 ُء آنَػْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنشَ 

 وىثالشاطبية يف األنعاـ : ويف درجات النوف مع يوسف 
نرفع درجاِت مػن نشػاء : نػافع وابػن كثػر وأبػو عمػرو وابػن عػامر وأبػو جعفػر [] ] يرفع درجاِت من يشآء : يعقوب[ ] 

 نرفع درجاٍت من نشآء : الباقوف[
 بدوف تنوين بكسرة واحده واندرج معو ابن كثر وأبو عمرو وابن ذكواف وأبو جعفر قرأ )نرفع درجاِت من نشآء ( قالوف 

 (قرأ )نرفع درجاِت من نشآء مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
( أوجػػػو علػػػ ى )نشػػػاء( بإبػػػداؽبا ألػػػف علػػػ ى القصػػػر ٘( ووقػػػف ب )مػػػن نشػػػآء  درجػػػاتِ نرفػػػع مث ىشػػػاـ قػػػرأ بػػػدوف تنػػػوين )

 والاتوسط والطوؿ مث تسهيلها باؼبد والقصر مع الرـو 
 واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر قرأ بالاتنوين )نرفع َدَرَجاٍت من نشآء( مث شعبة 

 ( أوجو ٘ووقف ب)أ بالاتنوين )نرفع َدَرَجاٍت من نشآء( وقر مث ضبزة عل ى طوؿ اؼباتصل 
 يشاء( درجاِت منمث يعقوب قرأ بياء الغيبة )يرفع 
 (َٙٚوفَػْوَؽ ُكلّْ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم )

 قالوف 
 ِإْف َيْسرِْؽ فَػَقْد َسَرَؽ َأٌخ َلُو ِمْن قَػْبلُ  آقَاُلو 

 َسَرَؽ( باإلظهار للداؿ عند السني )فَػَقدْ قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 )فَػَقْد َسَرَؽ(عل ى قصر اؼبنفصل وأديم الداؿ بالسني  أبو عمرو ثم
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 دوري عل ى توسط اؼبنفصل وأديم الداؿ بالسني )فَػَقْد َسَرَؽ( واندرج معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر  ثم
 وباإلظهارورش عل ى طوؿ اؼبنفصل  ثم
 وأديم الداؿ بالسني )فَػَقْد َسَرَؽ( خالد عل ى طوؿ اؼبنفصل   ثم
 خلف بال ينة )ِإْف َيْسرِْؽ ( وأديم الداؿ بالسني )فَػَقْد َسَرَؽ( ثم

 َفَأَسرََّىا يُوُسُف يف نَػْفِسِو وَلَْ يُػْبِدَىا ؽَبُمْ 
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 السوسي أديم الفاء بالفاء )يُوُسُف يف( ثم     قالوف 
 َشرّّ َمَكانًا مْ قَاَؿ أَنْػاتُ 
 ميم اعبمع بسكوف قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر  مث قالوف بالصلة
 (َٚٚواللَُّو أَْعَلُم دبَا َتِصُفوَف )

 السوسي أديم اؼبيم بالباء )أعلم دبا( ثم   قالوف 
 أَبًا َشْيًخا َكِبرًا َفُخْذ َأَحَدنَا َمَكانَوُ  ~أَيػَُّها اْلَعزِيُز ِإفَّ َلوُ  آقَاُلوا يَ 

يف  نفصػػل مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث ورش علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل وترقيػػق الػػراء )كبػػرا( وبالنقػػلقػػالوف علػػ ى قصػػر اؼب
مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ )َفُخْذ وبالاتحقيق يف )خْذ أحدنا( مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل   )خَذ احدنا( 

 َأَحَدنَا(
 (ِٛٚإنَّا نَػرَاَؾ ِمَن اْلُمْحِسِننَي )

 قالوف 
 قلل )نراؾ( ورش  ثم
 واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  الدوري أماؿ )نراؾ( ثم
 (ِٜٚإًذا َلظَاِلُموَف ) آقَاَؿ َمَعاَذ اللَِّو َأْف نَْأُخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْدنَا َماَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّ  

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 عل ى طوؿ اؼبنفصلخالد  ثم
 )من وجدنا(بال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل و خلف  ثم
 اؽبمزة من )ناخذ(  أبدؿورش عل ى طوؿ اؼبنفصل و  ثم
 )ناخذ( واندرج معو أبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة ألفا السوسي عل ى قصر اؼبنفصل قرأ  ثم

 فَػَلمَّا اْساتَػْيَئُسوا ِمْنُو َخَلُصوا قبَِيِّا 
 خبلٍف وأبدال البزيس اساتيأسوا وتيأ   سوااقلب عن الشاطبية يف سورة يوسف : وييأس معا واساتيأ

 [وا : البزي خبلف عنو[ ] فلما اساتيأسوا : الباقوف وىو الوجو الثاّن للبزي وىو بدؿ أيضاسُ فلما اساتايَ ]
  قالوف

 ( اساتيئسواورش بالاتوسط ) ثم
 ( اساتيئسواالطوؿ يف )ورش ب ثم
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 عنو خبلفايسوا وصلة اؽباء )منو( اتوجو البزي قرأ اس ثم
 البزي الوجو الثاّن )اساتيئسوا( وصلة اؽباء يف )منو( واندرج معو قنبل ثم
 يف يُوُسفَ  مْ َمْوثًِقا ِمَن اللَِّو َوِمْن قَػْبُل َما فَػرَّْطاتُ  مْ َقْد َأَخَذ َعَلْيكُ  مْ َأفَّ أَبَاكُ  آتَػْعَلُمو َأَلَْ  مْ َكِبرُىُ قَاَؿ  

نفصل مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼب
مث قالوف بالصلة علػ ى توسػط الصػلة وتوسػط اؼبنفصػل مث ورش برتقيػق الػراء يف )كبػرىم( وطػوؿ الصػلة وبالنقػل مث خلػف 

 َأَلَْ(و)قْد أخذ( مْ يف )َكِبرُىُ  بالسكت
 إذا وصلت )يف يوسف فلن( أديم السوسي الفاء بالفاء  -

 أَْو وَبُْكَم اللَُّو ِل  ~َأيب  ~فَػَلْن أَبْػرََح اأْلَْرَض َحّتَّ يَْأَذَف ِل 
 :  الباقوف[ ~ أو]ِل~ أيبابن كثر[:  أو  ]ِل~ أيبَ  : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ أو  ]َِل أيبَ 

 قالوف قرأ بفاتح اليائني يف )ِلَ َأيبَ( واندرج معو أبو عمرو 
 وقصر اؼبنفصلَأيبَ(  ~الثانية فقط )ِل  ابن كثر فاتح الياء ثم
 وقصر اؼبنفصل (~ أوَأيب  ~يعقوب سكن اليائني )ِل  ثم
 ىشاـ عل ى توسط اؼبنفصل وسكوف اليائني )ِل َأيب(  ثم
 ( أو )ياذف( وأديم النوف بالالـ )ياذف ِل( و قرأ بفاتح اليائني يف )ِلَ َأيبَ ألفا اؽبمزة  إبداؿالسوسي قرأ ب ثم
 وال إدياـ لواؽبمزة )ياذف( و قرأ بفاتح اليائني يف )ِلَ َأيبَ(  إبداؿبو جعفر قرأ بأ ثم
 وسكن اليائنيخلف بالسكت عل ى الساكن اؼبوصوؿ )األرض(  ثم
 ( أو اؽبمزة )ياذف( و قرأ بفاتح اليائني يف )ِلَ َأيبَ  ْلبداؿوقرأ بو يف )األرض(ورش بالنقل  ثم
 وسكن اليائني )ِل َأيب( في )األرض(عل ى الساكن اؼبفصوؿ والساكن اؼبوصول يف )فلْن ابرح(خلف بالسكت  ثم

ُر اغْبَاِكِمنَي )  (َٓٛوُىَو َخيػْ
 ابن كثر بضم اؽباء )وُىو( ثمورش بضم اؽباء )وُىو( وترقيق الراء يف )خر(  ثمقالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 

 (ِٔٛإالَّ دبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحاِفِظنَي ) آفَّ ابْػَنَك َسَرَؽ َوَما َشِهْدنَ أَبَانَا إِ  آفَػُقوُلوا يَ  مْ أَبِيكُ  ~ِإَل  آاْرِجُعو 
علػ ى طػوؿ اؼبنفصػل قالوف عل ى قصر اؼبنفصػل مث قػالوف بالصػلة مث قػالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل مث قػالوف بالصػلة مث ورش 

 واندرج معو ضبزة
 أَقْػبَػْلَنا ِفيَها  ~يَها َواْلِعَر الَّيِت َواْسَأِؿ اْلَقْريََة الَّيِت ُكنَّا فِ 

 ] وسل القرية : ابن كثر والكسائي وخلف العاشر[ ]واسأؿ القرية : الباقوف[
 وقرأ بإثبات اؽبمزة بعد السني )واسأؿ( قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
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 مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وتفخيم راء )العر(
 برتقيق الراء )والعر( طوؿ اؼبنفصل و  عل ىمث ورش 

 سل( عل ى قصر اؼبنفصل  و ذؼ اؽبمزة )حبمث ابن كثر 
 مث الكسائي قرأ حبذؼ اؽبمزة )وسل( عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر

 (َٕٛوِإنَّا َلَصاِدُقوَف )
 قالوف
 أَْمرًا مْ أَنْػُفُسكُ  مْ َلكُ قَاَؿ َبْل َسوََّلْت  

 واندرج معو خلف العاشر ويعقوب ،، الـ عند السني )بل سولت(باإلظهار لقالوف 
 مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا مث قالوف باتوسط الصلة 

 أَْمرًا( مْ ( و) أَنْػُفُسكُ مْ أَنْػُفُسكُ  مْ )َلكُ مث ورش عل ى طوؿ الصلة 
  ضبزةمث ىشاـ أديم الالـ بالسني )َبْل َسوََّلْت(واندرج معو الكسائي و 

 مْ ( و) أَنْػُفُسػػكُ مْ أَنْػُفُسػػكُ  مْ )َلُكػػأديػػم الػػالـ بالسػػني )بَػػْل َسػػوََّلْت( وبالسػػكت علػػ ى السػػاكن اؼبفصػػوؿ  مث خلػػف باإلديػػاـ 
 أَْمرًا(

يلٌ  ٌر صبَِ  َفَصبػْ
  قالوف

يًعا مْ َعَس ى اللَُّو َأْف يَْأتَِيِِن بِِ   صبَِ
 أبػػدؿانػػدرج معػو السوسػي مث أبػػو جعفػر مث ورش حػػذؼ اؽبمػزة )يَػاتَِيِِن ( و وانػدرج معػو ابػػن كثػر قػالوف مث قػالوف بالصػػلة 

 اؽبمزة )يَاتَِيِِن ( وبالصلة مث خلف بال ينة )َأْف يَْأتَِيِِن(
 (ِٖٛإنَُّو ُىَو اْلَعِليُم اغبَِْكيُم )

 السوسي أديم اؽباء باؽباء )إنو ىو( ثم    قالوف 
نَ  آَوقَاَؿ يَ  مْ َوتَػَولَّ َعنػْهُ   (ٗٛاُه ِمَن اغْبُْزِف فَػُهَو َكِظيٌم )َأَسَف ى َعَل ى يُوُسَف َوابْػَيضَّْت َعيػْ
 قرأ بسكوف اؽباء )فْهو(قالوف 

 مث يعقوب بضم اؽباء )فُهو( 
 مث دوري أيب عمرو عل ى قصر اؼبنفصل وخبلف عنو باتقليل )ياأسف ى( 

  وقرأ بسكوف اؽباء )فْهو(  مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل
 بضم اؽباء )فُهو( عل ى توسط اؼبنفصل و مث ىشاـ 

 وري أيب عمرو عل ى توسط اؼبنفصل وخبلف عنو باتقليل )ياأسف ى( مث د
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 و)أسف ى()تول(عل ى الفاتح عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة وسكوف اؽباء )فْهو( 

 مث ابن كثر بالصلة وضم اؽباء )فُهو( وصلة اؽباء )عيناه( 
 و( مث قالوف عل ى توسط الصلة وسكوف اؽباء )فهْ 

 )تول(و)أسف ى(بالاتقليل عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 )تول(و)أسف ى(باإلمالة عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 

 عل ى توسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء )فْهو( )تول(و)أسف ى(مث الكسائي باإلمالة 
 وأماؿ )تول(و)أسف ى( مث خلف العاشر بسكوف اؽباء )فْهو(

 (٘ٛيُوُسَف َحّتَّ َتُكوَف َحَرًضا أَْو َتُكوَف ِمَن اؽْبَاِلِكنَي ) قَاُلوا تَاللَِّو تَػْفاَتأُ َتْذُكرُ 
 يف )حرضاً أو( مث خلف بالسكتبالنقل يف )حرضاً أو( قالوف مث ورش 

 (ِٙٛإَل اللَِّو َوأَْعَلُم ِمَن اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموَف ) ~بَػثّْي َوُحْزّن  اْ َأْشُكو  آقَاَؿ ِإمبََّ 
 ع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر [ ] وحزّن~ إل : الباقوف[] وحزَّن إل : ناف

 قرأ بفاتح الياء )حزَّن( واندرج معو دوري وأبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 فاتح الياء )حزَّن( وأديم اؼبيم باؼبيم )َوأَْعَلُم ِمَن( عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 

 ء )وحزّْن( مث ابن كثر عل ى قصر اؼبنفصل قرأ بسكوف اليا
 وفاتح الياء )وحزَّن( واندرج معو دوري وابن عامر عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشربسكوف الياء )حزّْن( عل ى توسط اؼبنفصل و  عاصممث 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وفاتح الياء )حزَّن( 
 مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وسكن الياء )حزّْن(

  اْذَىُبوا فَػاَتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِو َواَل تَػْيَئُسوا ِمْن َرْوِح اللَّوِ يَا َبِِنَّ 
 خبلٍف وأبدال البزيالشاطبية يف سورة يوسف : وييأس معا واساتيأس اساتيأسوا وتيأ   سوااقلب عن 
 ] وال تاَيُسوا : البزي خبلف عنو []وال تيأسوا : الباقوف وىو الوجو الثاّن للبزي [

بوجو )تيئسوا( وصلة اؽباء )أخيو( مث خلف بال ينة يف )ِمْن  ابن كثرقالوف مث البزي بوجو )تايسوا( وصلة اؽباء )أخيو(مث 
 يُوُسَف(

 (ِٚٛإنَُّو اَل يَػْيَئُس ِمْن َرْوِح اللَِّو ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف )
 خبلٍف وأبدال البزيسوااقلب عن   الشاطبية يف سورة يوسف : وييأس معا واساتيأس اساتيأسوا وتيأ 

 : الباقوف وىو الوجو الثاّن للبزي [ ييأسال : البزي خبلف عنو [] ] ال يايس
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 البزي بوجو عنو خبلف )يَاَيُس(  ثم    ورش برتقيق الراء يف )اْلَكاِفُروَف(  ثم     قالوف 
َناأَيػَُّها اْلَعزِيُز َمسَّ  آفَػَلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِو قَاُلوا يَ  َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِؼ لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْؽ َعَليػْ  َنا َوأَْىَلَنا الضُّرُّ َوِجئػْ

ِقنَي )  (ِٛٛإفَّ اللََّو هَبْزِي اْلُماَتَصدّْ
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو أبو جعفرمث السوسي )وجينا( 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 

 أماؿ )مزجاة( واندرج معو خلف العاشر اؼبنفصل و عل ى توسط مث الكسائي 
 عل ى الفاتح عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 عل ى الاتقليل ب)مزجاة( عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 أماؿ )مزجاة( عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 

 مث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو(
 (َٜٛجاِىُلوَف ) مْ أَنْػاتُ ِإْذ بُِيوُسَف َوَأِخيِو  مْ َما فَػَعْلاتُ  مْ قَاَؿ َىْل َعِلْماتُ 

 قالوف 
 ( مْ أَنْػاتُ  يف )ِإذَ بالنقل مث ورش 

 ( مْ مث خلف بالسكت يف )ِإْذ أَنْػاتُ 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 وصلة ميم اعبمع مث ابن كثر بصلة اؽباء )وأخيو(
 أَئِنََّك أَلَْنَت يُوُسُف  آقَاُلو 

 يفالديف )قالوا أئنك(  الشاطبية يف سورة يوسف : ورد   باإلخبار
 ]إنك : ابن كثر وأبو جعفر [ ] أئنك : الباقوف وكل عل ى أصلو باؽبمزتني[

 بالاتسهيل وإدخاؿ ألف )أئنك( واندرج أبو عمرو عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 يف الثانيةمث رويس بالاتسهيل 

 مث ابن كثر قرأ باإلخبار )إنك( واندرج معو أبو جعفر 
 اؼبنفصل والاتسهيل مع اإلدخاؿ يف )أئنك(  مث قالوف عل ى توسط
 مع اإلدخاؿ للهمزتني مث ىشاـ بالاتحقيق 
 واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسائي وخلف العاشربدوف إدخاؿ للهمزتني مث ىشاـ بالاتحقيق 

 يف الثانيةمث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالاتسهيل 
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 عل ى طوؿ اؼبنفصل للهمزتني مث ضبزة بالاتحقيق 
 َأِخي آأَنَا يُوُسُف َوَىذَ قَاَؿ 
 واندرج معو ضبزة ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل ثمقالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثمعل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

َنا  َقْد َمنَّ اللَُّو َعَليػْ
 قالوف 

 (ِٜٓإنَُّو َمْن يَػاتَِّق َوَيْصِبْ فَِإفَّ اللََّو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي )
 قفا [] ياتق : الباقوف[]ياتقي :قنبل وصالوو 

 وحبذؼ الياء خلف بال ينة )َمْن يَػاتَِّق( ثم    قنبل قرأ بالياء )ياتقي( وصال ووقفا  ثم      قرأ بدوف ياء )ياتق(  قالوف
َنا َوِإْف ُكنَّا ػَبَاِطِئنَي )َلَقْد َآثَػَرَؾ قَاُلوا تَاللَِّو   (ٜٔاللَُّو َعَليػْ
 قالوف 
 واندرج معو أبو جعفر حبذؼ اؽبمزة مثل أيب جعفر وقف عل ى )خاطني( ثَػَرَؾ( يف )َلَقْد آَ بالاتحقيق مث ضبزة 
 ني(ئوقفا عل ى )خاطالاتسهيل ب مث ضبزة
  )آثرؾ(  ( البدؿٖمع )َآثَػَرَؾ(  يف )َلَقدَ بالنقل مث ورش 

 اغبذؼ والاتسهيل يف )خاطئني(ووقف بالوجهني يف )َلَقْد َآثَػَرَؾ( مث خلف بالسكت 
 َب َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ قَاَؿ اَل تَػْثرِي

 السوسي أديم الالـ بالالـ )قاؿ ال( ثم     قالوف
 يَػْغِفُر اللَُّو َلُكْم 

 ورش برتقيق الراء  ثم      قالوف 
 (َٕٜوُىَو أَْرَحُم الرَّاضِبِنَي )

 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثم       قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 (ٖٜ)َأصْبَِعنَي  مْ بَِأْىِلكُ ُه َعَل ى َوْجِو َأيب يَْأِت َبِصرًا َوأُْتوّن اْذَىُبوا ِبَقِميِصي َىَذا َفأَْلُقو 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 َأصْبَِعنَي(  مْ يف )بَِأْىِلكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا َأصْبَِعنَي(  مْ يف )بَِأْىِلكُ مث خلف بالسكت 

  َأصْبَِعنَي( مْ يف )بَِأْىِلكُ  قالوف عل ى توسط الصلةمث 
 َأصْبَِعنَي( مْ عل ى طوؿ الصلة يف )بَِأْىِلكُ ورقق الراء يف )َبِصرًا ( و)واتوّن( )يات( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث ورش 

 و)واتوّن( وفخم راء )بصرا(   )يات(قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث السوسي 
 َأصْبَِعنَي(  مْ يف )بَِأْىِلكُ مع الصلة (  و)واتوّن( وفخم راء )بصرا)يات( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث أبو جعفر قرأ 
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 وصلة اؽباء يف )َفأَْلُقوُه (وأثبت اؽبمزة يف)يأت(و)وأتوّن(َأصْبَِعنَي(  مْ يف )بَِأْىِلكُ مث ابن كثر بالصلة 
 أَلَِجُد رِيَح يُوُسفَ ِإّنّْ  مْ أَبُوىُ َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعُر قَاَؿ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
( مْ يف )أَبُوىُ الصلة عل ى قصرىا مث قالوف ب  ِإّنّْ

( مْ يف )أَبُوىُ مث قالوف عل ى توسط الصلة   ِإّنّْ
( مْ يف )أَبُوىُ  مث خلف بالسكت  ِإّنّْ

( وترقيق راء )العر( مْ مث ورش بطوؿ الصلة يف )أَبُوىُ   ِإّنّْ
 (َٜٗأْف تُػَفنُّْدوِف ) َلْوَل 

 وف[] تفندوّن : يعقوب وصال ووقفا[ ] تفندوف : الباق
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث يعقوب وقفا ووصال بالياء )تفندوّن( 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةمث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 (ٜ٘قَاُلوا تَاللَِّو ِإنََّك َلِفي َضاَلِلَك اْلَقِدمِي )
 قالوف
 َتدَّ َبِصرًا َء اْلَبِشُر أَْلَقاُه َعَل ى َوْجِهِو فَارْ آَأْف جَ  آفَػَلمَّ 

 بصلة اؽباء )فألقاه( عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 أماؿ )فألقاه( عل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 أماؿ )جاء( عل ى توسط اؼبنفصل و مث ابن ذكواف 
 أماؿ )جاء( و)فألقاه( عل ى توسط اؼبنفصل مث خلف العاشر 

 وترقيق الراء )بصرا( مث ورش عل ى الاتقليل  وترقيق الراء )البشر(و)بصرا(  عل ى فاتح )فألقاه(عل ى طوؿ اؼبنفصل و ورش  مث
 و)فألقاه( عل ى طوؿ اؼباتصل أماؿ )جاء(عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ضبزة 
 (ٜٙأَْعَلُم ِمَن اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموَف ) ~ ِإّنّْ  مْ َلكُ َأَلَْ أَُقْل قَاَؿ 
] إّن~ أعلػم مػن [أديم اؼبيم باؼبيم: السوسي إَّن أعلّمن اهلل افع وابن كثر ودوري وأبو جعفر []إَّن أعلم من اهلل : ن ]

 اهلل : الباقوف[
 قرأ بفاتح الياء )إَّن( واندرج معو دوريقالوف 

 ( إَّن أعلّمن اهللمث السوسي فاتح الياء وأديم اؼبيم باؼبيم )
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 أعلم( مد منفصل عل ى الاتوسط  مث ىشاـ بسكوف الياء )إّنْ 
 مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وسكوف الياء )إّْن( 

( مْ يف )َلكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا   أبو جعفرابن كثر و واندرج معو وقرأ بفاتح الياء )إَّن(  ِإّنّْ
( مْ يف )َلكُ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها   وقرأ بفاتح الياء )إَّن( ِإّنّْ

( مْ يف )َلكُ وطوؿ الصلة )َأََلَ اُقْل( يف مث ورش بالنقل   وقرأ بفاتح الياء )إَّن( ِإّنّْ
( مْ يف )َلكُ يف )َأَلَْ أُقْل( و  مث خلف بالسكت  ِإّنّْ

 (ِٜٚطِئنَي )آِإنَّا ُكنَّا خَ  آأَبَانَا اْساتَػْغِفْر لََنا ُذنُوبَػنَ  آقَاُلوا يَ 
  ساتغفر لنا(واندرصبعو دوري بوجو عدـ اإلدياـ )اعل ى قصر اؼبنفصل  قالوف

 )خاطني( وقفا ووصال  حبذؼ اؽبمزة يفأبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل وقف  ثم
 باإلدياـ بوجو أديم الراء بالالـ  )اْساتَػْغِفْر لََنا (واندرج السوسي  دوري ثم
 واندرج الدوري بوجو اإلظهار وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
  ى الاتوسط بوجو أديم الراء بالالـ  )اْساتَػْغِفْر لََنا ( دوري عل ثم
( ٙوىػػي عػػارض للسػػػكوف فيقػػدـ العػػارض بالاتػػدِل باؼبػػػد ) ( البػػدؿ يف )خػػاطئني(ٖمػػػع )علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل ورش  ثممم
 (ٕ(و)ٗو)
 وقف باغبذؼ مثل أيب جعفر ولو الاتسهيل )خاطني(عل ى طوؿ اؼبنفصل ضبزة  ثم

  َريبّْ  مْ قَاَؿ َسْوَؼ َأْساتَػْغِفُر َلكُ 
 السوسي أديم الراء بالالـ )َأْساتَػْغِفُر َلُكْم( ثم      قالوف بالصلة  ثم      قالوف 

 وإذا وصلها دبا بعدىا من الية فاتح الياء )ريَب إنو( نافع وأبو عمرو وأبو جعفر 
 (ِٜٛإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )

 و(السوسي أديم اؽباء باؽباء )إنو ى ثم   قالوف 
 (َٜٜء اللَُّو َآِمِننَي )آِإلَْيِو أَبَػَوْيِو َوقَاَؿ اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْف شَ  ~فَػَلمَّا َدَخُلوا َعَل ى يُوُسَف َآَوى

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 و)أبويو(مث ابن كثر بصلة اؽباء )إليو( 

 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 أماؿ )شاء( عل ى توسط اؼبنفصل و مث ابن ذكواف 

 )البدالف : آوى ، آمنني(( أوجو قصر البدلني مع فاتح )آوى( مث الاتوسط مع الاتقليل ٗورش ب )مث 
 مع الفاتح مث الاتقليل  نيمث طوؿ البدل
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 ضبزة أماؿ )آوى( وأماؿ )شاء( عل ى طوؿ اؼباتصل  ثم
 الكسائي أماؿ )آوي ( عل ى توسط اؼبنفصل  ثم
 ( أماؿ )آوى( و)شاءعل ى توسط اؼبنفصل خلف العاشر  ثم

 َوَرَفَع أَبَػَوْيِو َعَل ى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُو ُسجًَّدا 
 قالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء )أبويو(

 أََبِت َىَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَػْبُل َقْد َجَعَلَها َريبّْ َحقِّا  آَوقَاَؿ يَ 
 البن عامرالشاطبية يف سورة يوسف : و )ياأبِت( افاتح حيث جا 

 ابن عامر وأبو جعفر[ ] يآأبِت : الباقوف[] يآأبَت : 
 وقرأ بكسر الاتاء )ياأبِت( عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 أديم الداؿ باعبيم )قد جعلها( وقلل )رؤياي( عل ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 
لػالـ بػالراء )تاويػل( وأديػم اوأبدؿ اؽبمزة ألفا  واوا وأبدؿ نبزهتامث السوسي أديم الداؿ باعبيم )قد جعلها(وقلل )روياي(

 وقلل )روياي()تاويل روياي( 
 ريّاي( )وأبدؽبا ياء (من )تاويلوأبدؿ اؽبمزة ألفا قرأ )ياأبَت( بفاتح الاتاء عل ى قصر اؼبنفصل مث أبو جعفر 
 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 

 )قد جعلها( بدوف إمالة الداؿ باعبيم أديم عل ى توسط اؼبنفصل مث خلف العاشر 
 أديم الداؿ باعبيم )قد جعلها(وقلل )رؤياي( اؼبنفصل و عل ى توسط مث دوري 

 مث الكسائي أديم )قد جعلها(وأماؿ )رؤياي( 
 مث ىشاـ قرأ بفاتح الاتاء )ياأبَت( أديم الداؿ باعبيم )قد جعلها(
 )قد جعلها(مث ابن ذكواف قرأ بفاتح الاتاء )ياأبَت(وأظهر الداؿ عند اعبيم 

 )قد جعلها(اؽبمزة )تاويل( وأظهر الداؿ عند اعبيم  إبداؿوقرأ بي( وفاتح )رؤيامث ورش  عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 مث ورش باتقليل )رؤياي( 

 وفاتح )رؤياي(مث ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل و أديم الداؿ باعبيم )قد جعلها( 
 ِإْخَوِت زََغ الشَّْيطَاُف بَػْيِِن َوبَػنْيَ ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بَػْعِد َأْف نػَ  مْ َء ِبكُ آِإْذ َأْخَرَجِِن ِمَن السّْْجِن َوجَ  ~َوَقْد َأْحَسَن يب 

قػػػالوف وأبػػػو عمػػػرو [ ] يب~ إذ ..إخػػػوِت~ إف :  إف : ] يَب إذ ..إخػػػوِت~] يَب إذ ..إخػػػوَِت إف : ورش وأبػػػو جعفػػػر [  
 الباقوف[
 واندرج معو أبو عمرو وقرأ بفاتح الياء )يَب إذ( وسكن ياء )ِإْخَوِت ِإفَّ( عل ى قصر اؼبنفصل قالوف  

 واندرج معو أبو جعفر وقرأ بفاتح الياء )يَب إذ( وسكن ياء )ِإْخَوِت ِإفَّ( عل ى قصر اؼبنفصلقالوف بالصلة  مث
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 بالصلة و )يْب(  قرأ بسكوف اليائنيعل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر 
 بسكوف الياء )يْب(و)إخوِْت( وبدوف صلة  عل ى قصر اؼبنفصل مث يعقوب 
 وف اليائني )يْب(و)إخوِْت( وبسكعل ى توسط اؼبنفصل مث ىشاـ 

 واندرج معو خلف العاشر )يْب(  وبسكوف الياءأماؿ )جاء ( عل ى توسط اؼبنفصل مث ابن ذكواف 
 مث خلف أماؿ )جاء( وبسكوف الياء )يْب( وبالاتحقيق يف )قْد أحسن(

 وبالنقل )وقَد احسن(مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل قرأ بفاتح الياء )يَب إذ( 
 وبسكوف الياء )يْب( وبالسكت يف )قْد أحسن(مث خلف أماؿ )جاء( 

 
 ءُ آِإفَّ َريبّْ َلِطيٌف ِلَما َيشَ 

( أوجػو أبػدؿ اؽبمػزة ألفػا ٘( أوجػو وقػف ب)٘قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل مث ىشػاـ وقػف ب)
 ( حركات والقصر مع الرـو ٗمع القصر والاتوسط والطوؿ مث الاتسهيل مع اؼبد )

( ٗ( أوجػو أبػدؿ اؽبمػزة ألفػا مػع القصػر والاتوسػط والطػوؿ مث الاتسػهيل مػع اؼبػد )٘( أوجػو وقػف ب)٘ب)مث ضبزة وقػف 
 حركات والقصر مع الرـو 

 وإذا وصلت )يشاُء إنو( فيها اإلبداؿ )واوا( والاتسهيل يف الثانية لنافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس
 (ِٓٓٔإنَُّو ُىَو اْلَعِليُم اغبَِْكيُم )

 قالوف مث السوسي أديم اؽباء باؽباء )إنو ىو(
 َربّْ َقْد َآتَػْياَتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْماَتِِن ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديثِ 

وانػػدرج معػػو أبػػو قػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة ألفػػا )تاويػػل( قػػالوف مث ضبػػزة وقػػف بالنقػػل وبالسػػكت علػػ ى )األحاديػػث( مث السوسػػي 
مث خلػػف بالسػػكت علػػ ى وقػػرأ بإبػػداؿ اؽبمػػزة ألفػػا )تاويػػل( ( البػػدؿ )آتياتػػِن( ٖمػػع )اتػػِن( )قػػَد آتيجعفػػر مث ورش بالنقػػل 

 الساكن اؼبفصوؿ )َقْد َآتَػْياَتِِن( ووقف بالنقل وبالسكت عل ى )األحاديث(
نْػَيا َواْلَِخَرةِ   فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َولِيّْي يف الدُّ

أمػػاؿ )الػػدنيا( ووقػػف علػػ ى )الخػػرة( بػػالاتحقيق يف )األرض(رج معػػو السوسػػي مث خػالد قػالوف مث دوري قلػػل )الػػدنيا( وانػػد
 بالنقل وبالسكت 

  مث الكسائي أماؿ )الدنيا( وأماؿ )الخرة( وقفا
 وفاتح )الخرة( (مث خلف العاشر أماؿ )الدنيا

 )الخرة( بالنقل والسكت أماؿ )الدنيا( ووقف بالسكت يف )األرض( و خلف  ثم
 مث طوؿ البدؿ ( أوجو فاتح )الدنيا( عل ى قصر البدؿ )الخرة( مع ترقيق الراء ٗب)قيق راء )فاطر( و برت ورش  ثم
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  يف البدؿ عل ى توسط البدؿ مث الطوؿيف )الدنيا( الاتقليل ورش بمث 
 إذا وصلت بالية اليت بعدىا أديم السوسي الاتاء اؼبربوطة بالاتاء )االخرة توفِن(

 (ْٔٓٔقِِن بِالصَّاغِبِنَي )تَػَوفَِِّن ُمْسِلًما َوَأغبِْ 
 قالوف مث خلف بال ينة

 اْلَغْيِب نُوِحيِو ِإلَْيَك  آِ ِمْن أَنْػبَ َذِلَك 
( آِ يف )ِمػْن أَنْػبَػ مث ورش بالنقػل( آِ وبالاتحقيق يف )ِمػْن أَنْػبَػقالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء )نوحيو( مث ضبزة عل ى طوؿ اؼباتصل 

 (آِ يف )ِمْن أَنْػبَ مث خلف بالسكت 
 ( ٕٓٔيَبُْكُروَف ) مْ َوىُ  مْ أَْمَرىُ  آَأصْبَُعو ِإْذ  مْ َلَدْيهِ َوَما ُكْنَت 

 ] لديُهم ضبزة ويعقوب[ ] لديِهم : الباقوف[
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى قصر اؼبنفصل ِإْذ( و  مْ عل ى قصرىا يف )َلَدْيهِ مث قالوف بالصلة 
 عل ى توسط اؼبنفصل ِإْذ( و  مْ سطها يف )َلَدْيهِ عل ى تو مث قالوف بالصلة 

 وبالنقل )إَذ اصبعوا(  وطوؿ اؼبنفصلِإْذ(  مْ يف )َلَدْيهِ مث ورش بطوؿ الصلة 
 و)إْذ أصبعوا( ِإْذ( مْ وبالاتحقيق يف )َلَدْيهِ  وطوؿ اؼبنفصلمث ضبزة قرأ بضم اؽباء )لديُهم( 

 وطوؿ اؼبنفصل  و)إْذ أصبعوا( ِإْذ( مْ يف )َلَدْيهِ مث خلف بالسكت 
 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء )لديُهم( عل ى قصر اؼبنفصل

 (َٖٓٔأْكثَػُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت دبُْؤِمِننَي ) آَومَ 
اؽبمزة )دبومنني( واندرج معو أبو جعفر مث دوري أماؿ )الناس( مث قالوف  إبداؿقالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي قرأ ب

 اؽبمزة )دبومنني( واندرج ضبزة معو   إبداؿي عل ى توسط اؼبنفصل أماؿ )الناس( مث ورش قرأ بعل ى توسط اؼبنفصل مث دور 
 َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر  مْ َوَما َتْسَأؽبُُ 

 قالوف مث ورش بالنقل مث خلف بالسكت مث قالوف بالصلة مث ابن كثر بصلة اؽباء أيضا )عليو(
 (ِٗٓٔإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنَي )

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )ِذْكٌر(
َها َوىُ  َها ُمْعِرُضوَف ) مْ وََكأَيّْْن ِمْن َآيٍَة يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَبُرُّوَف َعَليػْ  (َ٘ٓٔعنػْ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث قالوف بالصلة 
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 يف )األرض(مث خلف بالسكت 
  يف )األرض( عل ى السكتيف )مْن آية(  سكت مث خلف بال وبالنقل )مَن آية( ( البدؿٖمث ورش مع )
 اؼباتصل وبالصلةئن( باؼبد آمث ابن كثر )ك
 وبالصلة ئن(آبالاتسهيل مع اؼبد والقصر )كأبدؿ اؽبمزة الفا والياء نبزة مث أبو جعفر 

 (ُٙٓٔمْشرُِكوَف ) مْ بِاللَِّو ِإالَّ َوىُ  مْ َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرىُ 
اؽبمػزة )يػومن( وانػدرج معػو السوسػي مث أبػو  إبػداؿمث ورش قػرأ برج معو ابػن كثػر وأبػو جعفػر واندقالوف مث قالوف بالصلة 

 اؽبمزة )يومن( أبدؿجعفر بالصلة و 
 (ٚٓٔاَل َيْشُعُروَف ) مْ َياِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اللَِّو أَْو تَْأتِيَػُهُم السَّاَعُة بَػْغاَتًة َوىُ  مْ َأْف تَْأتِيَػهُ  آأََفَأِمُنو 

اتيهم( و)تػػاتيهم( مث أبػػو تػػاؽبمػػزة ) أبػػدؿمث السوسػػي وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر ر اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػػلة قػػالوف علػػ ى قصػػ
علػػ ى طػػوؿ اتيهم( و)تػػاتيهم( مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػػلة مث ورش تػػاؽبمػػزة ) أبػػدؿجعفػػر بالصػػلة و 

علػػ ى طػػوؿ مث خػػالد يف )بغاتػػًة َو( بػػال ينػػة نفصػػل و علػػ ى طػػوؿ اؼباتيهم( و)تػػاتيهم( مث خلػػف تػػاؽبمػػزة ) إبػػداؿباؼبنفصػػل و 
 بغنةاؼبنفصل و 

 أَْدُعو ِإَل اللَّوِ  ~ُقْل َىِذِه َسِبيِلي
 ] سبيلَي أدعو : نافع وأبو جعفر [ ]سبيلي~ أدعو : الباقوف[

 أبو جعفرورش و واندرج معو قالوف قرأ )َسِبيِلَي( بفاتح الياء 
 ويعقوبمعو أبو عمرو اندرج و عل ى قصر اؼبنفصل  قرأ )َسِبيِلْي( بسكوف الياءمث ابن كثر 

 ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرمث دوري بالاتوسط )َسِبيِلي( بسكوف الياء ومعو أىل الاتوسط 
 بطوؿ اؼبنفصلقرأ )َسِبيِلْي( بسكوف الياء  ضبزةمث 

 َعَل ى َبِصرٍَة أَنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِِن 
 برتقيق الراء )َبِصرٍَة(بالنقل و مث ورش أنا( يف )بصرِة قالوف مث خلف بالسكت 

 (ٛٓٔأَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ) آَوُسْبَحاَف اللَِّو َومَ 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش اؼبنفصل لاتوسط قالوف علىمث عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 ُقَرىالْ ِمْن أَْىِل  مْ ِإلَْيهِ  ~رَِجااًل نُوِحيأَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِإالَّ  آَومَ 

 العذاً شال )يوح َى إليو( عالشاطبية يف سورة يوسف : و)يوح َى إليهم( كسر حاء صبيعها    ونوٌف 
 ] نوِحي إليهم : حفص [ ] يوَح ى إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] يوَح ى إليِهم : الباقوف[

 وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوح ى(عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوح ى(أماؿ )القرى( عل ى قصر اؼبنفصل و مث أبو عمرو 
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 أبو جعفرابن كثر و واندرج معو  وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوح ى(عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوح ى( قرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( و  عل ى قصر اؼبنفصل مث يعقوب
  وفاتح اغباء )يوح ى( وقرأ بالياء عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
 وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوح ى( أماؿ )القرى( و عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري 

 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
  ى( )نوحِ بالنوف وكسر اغباء قرأ عل ى توسط اؼبنفصل مث حفص 
 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )يوح ى( و)القرى( عل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي 

 القرى( و)يوح ى()مث ورش باتقليل  (عل ى طوؿ اؼبنفصل وقلل )القرى( وفاتح )يوح ى مث ورش
 ي( وأماؿ )يوح ى( و)القرى(   يف )رَِجااًل يُوحَ قرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( وبالاتحقيق يف )ِمْن أَْىِل( وبال ينة مث خلف 
 وح ى( و)القرى( قرأ بضم اؽباء يف )إليُهم(وأماؿ )يي( يف )رَِجااًل يُوحَ يف )ِمْن أَْىِل( وبال ينة السكت مث خلف ب

 وبالاتحقيق يف )ِمْن أَْىِل( وأماؿ )يوح ى( و)القرى(    ي(يُوحَ  يف )رَِجااًل مث خالد بغنة 
 أَفَػَلْم َيِسرُوا يف اأْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم 

 برتقيق الراء )َيِسرُوا(النقل يف )األرض( و بورش  ثم    خلف بالسكت ثم   قالوف 
ٌر لِلَِّذيَن اتػََّقْوا   َوَلَداُر اْلَِخَرِة َخيػْ

 في )الخرة(( البدؿ وترقيق الراء )خر( مث خلف بالسكاتٖمع )بالنقل يف )الخرة( ورش  ثم     قالوف 
 (ٜٓٔأََفاَل تَػْعِقُلوَف )

 يطال ن عميعقلوف( ورباتها    خطابا  وقل يف يوسف  ال )الع عمالدليل من الشاطبية يف األنعاـ: و 
 صل أن مياسني                     

 ]يَػْعِقُلوَف : ابن كثر وأبو عمرو وضبزة والكسائي وخلف العاشر [] تَػْعِقُلوَف : الباقوف[
 ( ومعو ورش والشامي وعاصم )تَػْعِقُلوفَ قالوف قرأ باتاء اؼبخاطبة

 معو أبو عمرو وضبزة والكسائي وخلف العاشر  ( و )يَػْعِقُلوفَ ابن كثر ثم
 ءُ آَنْصرُنَا فَػُنجَّْي َمْن َنشَ  مْ َءىُ آَقْد ُكِذبُوا جَ  مْ أَنػَّهُ  آِإَذا اْساتَػْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّو  ~َحّتَّ 

 خبلٍف وأبدال البزيالشاطبية يف سورة يوسف : وييأس معا واساتيأس اساتيأسوا وتيأ   سوااقلب عن 
 اباتا تالث/ وخفف )ُكّذبوا(  لنذا كورة يوسف : وثاّن ننجي احذؼ وشدد وحركا    و الشاطبية يف س
بُوا : ]اسػػاتايس  بُوا : نػػافع وقنبػػل وأبػػو عمػػرووابن عػػامر ويعقػػوب[ ]اسػػاتيأس البػػزي خبلػػف عنػػو[  .. ّكػػذّْ ]اسػػاتيأس .. ّكػػذّْ
 : الباقوف[ ِجيْ يعقوب[ ] فَػُننابن عامر وعاصم و  ] فَػُنجَّْي :: الباقوف والوجو الثاّن للبزي[..ُكِذبُوا 
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بوا( عل ى قصػر اؼبنفصػل قػرأ بنػونني وخفػف اعبػيم وسػكن اليػاء )فَػنُػَنِجػْي( قالوف  وأثبػت نبػزة بعػد وتشػديد الػذاؿ يف )ُكػذّْ
 واندرج أبو عمرو الياء )اساتيأس( 

بوا( وفاتح الياءبنوف مضمومة وتشديد اعبيم مث يعقوب   )فَػُنجَّْي( وتشديد الذاؿ يف )ُكذّْ
 مث قالوف بالصلة واندرج معو قنبل والبزي بوجو 

بوا( يْ جِ وسكن الياء )فَػُننبنونني وزبفيف اعبيم مث البزي )اساتايس ( بوجو و قرأ   ( وتشديد الذاؿ يف )ُكذّْ
 وزبفيف الذاؿ يف )ُكِذبوا(   بزيادة نوف وزبفيف اعبيم)فَػنُػْنِجْي(مث أبو جعفر بالصلة وقرأ 

بوا( ِجْي( )فَػُننوقرأ بنونني وخفف اعبيم وسكن الياء  فصلاؼبن توسطمث قالوف عل ى   وتشديد الذاؿ يف )ُكذّْ
بوا( ووقػػف علػػ ى )َنَشػػا ( حبػػذؼ بنػػوف مضػػمومة وتشػػديد اعبػػيم وفػػاتح اليػػاء مث ىشػػاـ  ػػَي ( وتشػػديد الػػذاؿ يف )ُكػػذّْ )فَػُنجّْ

 ت والرـو مث القصر مع الاتسهيل والرـو ( حركاٗاؽبمزة وإبداؽبا ألف مع القصر والاتوسط والطوؿ مث الاتسهيل مع اؼبد )
بوا(  تشديد اعبيم وفاتح الياء مث ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( و   )فَػُنجَّْي ( وتشديد الذاؿ يف )ُكذّْ

 )كذبوا( خفف الذاؿ يف )فَػُنجَّْي (و بنوف مضمومة وتشديد اعبيم  عاصممث 
 َي( و)ُكِذبوا( بالاتخفيف للذاؿ مث الكسائي )فَػُننجِ 

 ( و)ُكِذبوا( بالاتخفيف للذاؿ وأماؿ )جاءىم( )فَػُننِجيْ عاشر مث خلف ال
بوا( و قرأ )  َي( فَػُننجِ مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل وتشديد الذاؿ يف )ُكذّْ

بوا( يْ جِ مث ورش قرأ بنونني وزبفيف اعبيم وإسكاف الياء )فَػُنن  ( وتشديد الذاؿ يف )ُكذّْ
خفيف ووقف عل ى )َنَشػا ( حبػذؼ اؽبمػزة وإبػداؽبا ألػف مػع القصػر والاتوسػط والطػوؿ مث َي( و)ُكِذبوا( بالاتضبزة )فَػُننجِ مث 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلالاتسهيل مع اؼبد والرـو مث القصر مع الاتسهيل والرـو وأماؿ )جاءىم( 
 (َٓٔٔواَل يُػَردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمنَي )

  السوسي قرأ )باسنا( ومعو أبو جعفر ثمقالوف 
َرٌة أِلُوِل  مْ َلَقْد َكاَف يف َقَصِصهِ   اأْلَْلَبابِ ِعبػْ

 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 يف )اأْلَْلَباِب( وتفخيم راء )عبة(السكت ب خلف وقف مثيف )اأْلَْلَباِب( بالنقل وقف  ضبزةمث 

َرٌة (  وبالنقل يف )اأْلَْلَباِب( مث ورش برتقيق الراء يف )ِعبػْ
 مث قالوف بالصلة 

 (ِٔٔٔمُنوَف )َكاَف َحِديثًا يُػْفاتَػَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَػنْيَ يََدْيِو َوتَػْفِصيَل ُكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َوَرضْبًَة ِلَقْوـٍ يُػؤْ َما  
 مشاـ الصاد صوت الزاي [ ] تصديق : بصاد خالصة : الباقوف[زة والكسائي ورويس وخلف العاشر بإ] تصديق : ضب

 وروحبن عامر قالوف ومعو عاصم وا
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 مث أبو جعفر قرأ بإبدؿ اؽبمزة واوا يف )يومنوف(
 مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )يََدْيِو( 

 مث رويس بإمشاـ )تصديق( 
 ويف )شيء( الاتوسط مث الطوؿ وأبدؿ اؽبمزة يف )يومنوف( )يُػْفاتَػَرى ( قلل مث ورش 

 مث الدوري أماؿ )يُػْفاتَػَرى( 
 ؿ اؽبمزة يف )يومنوف(وأبدأماؿ )يُػْفاتَػَرى( مث السوسي 

 وأماؿ )يُػْفاتَػَرى(مث خالد بالاتحقيق مث بالسكت يف )شيء( وإمشاـ )تصديق( 
 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )يُػْفاتَػَرى( مث الكسائي أشم )تصديق( 

 مث خلف أماؿ )يُػْفاتَػَرى( وإمشاـ )تصديق( وبال ينة ووقف عل ى )يومنوف( بال نبز 
  

 سورة الرعد 
 الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اللَّوِ 

 اؼبر 
 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفص ى ير ضبكره    ذ الشاطبية يف سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح 

 الحَ ىن جلوا وربت حض ى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واػبلف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباػبلف  وىم بصرٍ ،    و  صحبةاتار ـبادقا ، )حم( صفا ش                           

 قالوف 
 مث ورش قلل الراء 

 درج معو الشامي وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر نمث البصري أماؿ الراء وا
 مث أبو جعفر قطع اغبروؼ بسكاتة لطيفة 

 تِْلَك َآيَاُت اْلِكاَتاِب 
 قالوف مث ورش مع توسط وطوؿ البدؿ 

 (ِٔإلَْيَك ِمْن َربَّْك اغبَْقُّ َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يُػْؤِمُنوَف )أُْنزَِؿ  ~َوالَِّذي
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 اندرج معو أبو جعفر)يومنوف( واوا اؽبمزة  إبداؿقرأ بعل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 أماؿ )النَّاِس( و  عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري

 و ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرواندرج معمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
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 مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل و أماؿ )النَّاِس( 
 )يومنوف( واندرج معو ضبزة  واوا اؽبمزة إبداؿمث ورش و قرأ ب

 اللَُّو الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْرِ َعَمٍد تَػَرْونَػَها
 قالوف

 مُثَّ اْساتَػَوى َعَل ى اْلَعْرِش 
 خلف باإلمالة يف )اْساتَػَوى( ثم           ورش بالاتقليل يف )اْساتَػَوى( ثم            قالوف 

 َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر 
 قالوف

 ُكلّّ هَبْرِي أِلََجٍل ُمَسمِّ ى 
 قالوف 

 مث ورش قلل وقفا )مسم ى( 
 مث خالد باإلمالة وقفا )مسم ى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 إلمالة وقفا )مسم ى(مث خلف بال ينة با
 (ُٕتوِقُنوَف ) مْ ِء َربّْكُ آبِِلق مْ يَُدبػُّْر اأْلَْمَر يُػَفصُّْل اْلَيَاِت َلَعلَّكُ 

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 
 مث خالد عل ى طوؿ اؼباتصل 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 يف )األمر(مث خلف بالسكت 

 وبالنقل يف )األمر( ِت( وترقيق الراء يف ُ)َدبػُّْر(( البدؿ يف )اْلَيَاٖمث ورش مع )
 َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْػَهارًا 

 واندرج معو أبو عمرو والكسائس ى وأبو جعفر قالوف بسكوف اؽباء )َوْىَو( 
 وبضم اؽباء )َوُىَو( يف )األرض( مث ورش بالنقل 

 واندرج معو خلف العاشر وعاصم وابن عامر ويعقوب )َوُىَو( وربقيق )األرض(  مث ابن كثر بضم اؽباء
 ووقف بالاتحقيق يف )وأهنار( وبالاتسهيل يف )وأهنار( يف )األرض(  بالسكت ضبزةمث 

 َوِمْن ُكلّْ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثْػنَػنْيِ 
 وباؼبدود الثالثة( اِت َجَعَل(السوسي أديم الاتاء يف اعبيم )الثََّمرَ  ثم    قالوف 

 يُػْغِشي اللَّْيَل النػََّهاَر 
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 صحبةالدليل من الشاطبية : و)يُػْغِشي( با والرعد ثقل 
 : الباقوف[يُػْغِشي]يُػَغشَّي :شعبة وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر[ ]

 قرأ بسكوف الغني وكسر الشني )يُػْغِشي(قالوف 
 وخلف العاشر واندرج معو ضبزة والكسائي ويعقوب الشني )يُػَغشّْي(شعبة قرأ بفاتح الغني وتشديد  ثم

 (ِٖإفَّ يف َذِلَك َلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يَػاتَػَفكَُّروَف )
 وجهي البدؿ الاتوسط والطوؿ يف )َلَيَاٍت( ثم   خلف بال ينة يف )ِلَقْوـٍ يَػاتَػَفكَُّروَف(  ثم   قالوف 

َواٍف ُيْسَق ى دبَِ َويف اأْلَْرِض ِقَطٌع ُماَتَجاِورَاٌت َوجَ  ُر ِصنػْ َواٌف َوَييػْ ٍء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَل ى آنَّاٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزرٌْع َولبَِيٌل ِصنػْ
 بَػْعٍض يف اأْلُُكلِ 

 الحو ذويف الغر  ذكراً  الشاطبية يف البقرة :  وحي    شبا )أْكُلها(
 َحب ت ى أالطيبة : وأْكلها شغل 

 طال حقو ل ىععد: و)زرٌع لبيٌل يُر صنواٍف ( أوال   لدى خفضها رفٌع الشاطبية يف الر 
ر )يسق ى(  َْ  شالشلوقل بعده باليا )يُػَفّضُل(       عاصم وابن عامرالشاطبية يف الرعد : وذؾَّ

 [ ] زرٍع ولبيٍل صنواٍف ويِر : الباقوف[ ويعقوب ]زرٌع ولبيٌل صنواٌف ويُر : ابن كثر وأبو عمرو وحفص
يسػػق ى ، نفضػػل ، ][وأبػػو جعفػػر، نفضػػل ، األْكػػل : نػػافع وابػػن كثػػر[ ]تسػػق ى ، نفضػػل ، األُكػػل : أبػػو عمػػرو  ]تسػػق ى

 ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ األُكل : ابن عامر وعاصم ويعقوب[ ]تسق ى ، ويفضل ، األُكل :
 اء الاتأنيث )تسق ى( قالوف قرأ بالكسر يف الكلمات األربع وقرأ )نفضل( بالنوف وسكن كاؼ )األْكل( وقرأ بات

مث ابن عامر قرأ بالكسر يف الكلمات األربع وقرأ )نفضل( بالنوف و)يسق ى( بالياء وضم الكاؼ يف )األُكل( واندرج معو 
 شعبة 

فضػػل( مث خػػالد علػػ ى الاتحقيػػق يف )األرض( قػػرأ بالكسػػر يف الكلمػػات األربػػع وقػػرأ باتػػاء الاتأنيػػث وأماؽبػػا )تسػػق ى( وقػػرأ )يُ 
 ؼباتصل وضم الكاؼ يف )األُكل( ووقف عليو بالنقل بالياء وعل ى طوؿ ا

مث الكسائي قرأ بالكسر يف الكلمات األربع وقرأ باتاء الاتأنيػث وأماؽبػا )تسػق ى( علػ ى توسػط اؼباتصػل وقػرأ )يفضػل( باليػاء 
 واندرج معو خلف العاشرعل ى الاتحقيق  وضم الكاؼ يف )األُكل(

 قرأ باتاء الاتأنيث )تسق ى( و)نفضل( بالنوف وسكوف الكاؼ يف )األْكل( مث ابن كثر بضم الكلمات األربع )َوَزرٌْع( ( و  
مث أبو عمرو بضػم الكلمػات األربػع )َوَزرٌْع( ( وقػرأ باتػاء الاتأنيػث )تسػق ى( و)نفضػل( بػالنوف إال أنػو قػرأ بضػم الكػاؼ يف 

 )األُكل(  
 واندرج معو يعقوبؼ يف )األُكل( )نفضل( و قرأ بضم الكا مث حفص برفع الكلمات األربع وذكر )يسق ى( وقرأ بالنوف

مث ورش قرأ بالكسر يف الكلمات األربػع وقػرأ )نفضػل( بػالنوف وسػكن كػاؼ )األْكػل( وقػرأ باتػاء الاتأنيػث )تسػق ى( وعلػ ى 
 الفاتح وبالنوف )نفضل( عل ى طوؿ اؼباتصل وبالنقل يف )األرض( 
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 مث ورش بالاتقليل 
ؼبفصوؿ قرأ بالكسر يف الكلمات األربع وقػرأ باتػاء الاتأنيػث مث خلف عل ى السكت يف )األرض( والاتحقيق عل ى الساكن ا

 وأماؽبا )تسق ى( وقرأ )يفضل( بالياء وطوؿ اؼباتصل وبال ينة وضم الكاؼ يف )األُكل( ووقف عليو بالنقل 
 يف )األٌكل( وبال ينة وعليهما النقل والسكت )مْن أعناب( عل ى السكت )األرض( مث السكت مث خلف بالسكت 

 سكت عل ى )األرض( عل ى طوؿ اؼباتصل وعليو النقل والسكت وبغنةمث خالد بال
 (إذا بدأ من )ُيْسَق ى دبَاٍء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَل ى بَػْعٍض يف اأْلُُكلِ  -

 ويندرج معو ابن كثر )تسق ى ، نفضل ، األْكل( بسكوف الكاؼ يقرأ لقالوف 
 ويندرج معو أبو جعفر  )تسق ى ، نفضل ، األُكل( بضم الكاؼمث أبو عمرو 

 وبالفاتح يف )تسق ى()تسق ى ، نفضل ، األْكل( بسكوف الكاؼ ورش  مث
 يف )تسق ى( الاتقليل ورش )تسق ى ، نفضل ، األْكل( بسكوف الكاؼ وبمث 

  ويعقوبويندرج معو عاصم )يسق ى ، نفضل ، األُكل( بضم الكاؼ مث ابن عامر 
 وخلف العاشر واندرج معو الكسائي باإلمالة يف )تسق ى()تسق ى ، يفضل ، األُكل( بضم الكاؼ و  ضبزةمث 

 (ٕٕٙ)كما يف ييث النفع ص 
 (ِٗإفَّ يف َذِلَك َلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف )

 قالوف مث خلف بال ينة يف )ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف( مث وجهي البدؿ الاتوسط والطوؿ يف )َلَيَاٍت(
 َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َذا ُكنَّا تُػرَابًا أَئِنَّا أَئِ  مْ قَػْوؽبُُ َوِإْف تَػْعَجْب فَػَعَجٌب 

 الشاطبية يف سورة الرعد : وما كرر اساتفهامو كبو آئذا           أئنا فذو اساتفهاـ الكل أوال 
 ـبٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشاـيف النمل  نافعسوى                            

 اشدا والر ت ى أيف العنكبوت ـببا       وىو يف الثاّن  عمناد عوف دو                           
 اعاتال  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو يف النمل                        

 وا حافظ باللعل ى        أصوؽبم وامدد  ىمضا يف النازعات و ر  عمو                           
 : الباقوف[أئذا كنا ترابا أئناابن عامر وأبو جعفر[ ] ائي ويعقوب[ ]إذا كنا ترابا أئنا:ترابا إنا : نافع والكسا كنا ] أئذ
 واندرج معو روح باتسهيل مع اإلدخاؿ يف )أَئَِذا( واإلخبار يف )إنا(قالوف 

 ويف الثانية بالاتحقيق واإلدخاؿ )أَئِنَّا( قرأ باإلخبار يف األول )إذا( مث ىشاـ 
 ومعو ىشاـ بوجو يف الثانية بالاتحقيق بدوف إدخاؿ قرأ باإلخبار يف األول )إذا( و  ابن ذكواف مث

 مث عاصم باتحقيقهما 
 أَئَِذا( و )تُػرَابًا أَئِنَّا( مْ يف )قَػْوؽبُُ مث خلف بالاتحقيق بما والسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ 
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 يف الثانية مث قالوف بالصلة واإلدخاؿ مع الاتسهيل يف األول واإلخبار 
 مث ابن كثر باالساتفهاـ بما مع الاتسهيل بما 

 مث أبو جعفر أسقط اؽبمزة األول )إذا( وبالاتسهيل مع اإلدخاؿ يف الثانية )أااِنا(  
 مث رويس اساتفهم باألول مع تسهيل اؽبمزة الثاّن وأخب بالثانية )إنا(

 اؼبنفصل توسطمث قالوف بالصلة عل ى 
 أَئَِذا( مْ وبالنقل )تُػرَابًا أَئِنَّا(وطوؿ الصلة يف )قَػْوؽبُُ  يف )أَئَِذا( واإلخبار يف )إنا( ة الثانيةاؽبمز باتسهيل مث ورش 

 مث البصري باإلدياـ يف الباء بالفاء يف )تَػْعَجْب فَػَعَجٌب(واالساتفهاـ بما مع الاتسهيل واإلدخاؿ 
 بالاتحقيق ساتفهاـ باالثنني )أئذا كنا ترابا أئنا(واالمث خالد باإلدياـ يف الباء بالفاء يف )تَػْعَجْب فَػَعَجٌب( 

 يف )أَئَِذا( واإلخبار يف )إنا( وبالاتحقيق يف اؽبمزتني مث الكسائي باإلدياـ يف الباء بالفاء يف )تَػْعَجْب فَػَعَجٌب(
  مْ أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِّْ 

 ضبزة قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل واندرج معو
  مْ أَْعَناِقهِ  ~َوأُولَِئَك اأْلَْياَلُؿ يف 

قػالوف علػػ ى قصػر اؼبنفصػػل وعلػ ى توسػػط اؼباتصػل مث قػػالوف علػ ى توسػػط اؼبنفصػل مث ورش علػػ ى طػوؿ اؼبنفصػػل وبالنقػػل يف 
 )األيالؿ( وضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالسكت عل ى )األيالؿ( مث خالد بالاتحقيق يف )األيالؿ( 

 النَّاِر  َوأُولَِئَك َأْصَحابُ 
ضبػزة علػ ى طػوؿ مث البصري أماؿ )النػار( وانػدرج معػو دوري الكسػائي مث ورش قلػل )النػار( مث  عل ى توسط اؼباتصلقالوف 

  اؼباتصل وفاتح )النار(
 (ِ٘فيَها َخاِلُدوَف ) مْ ىُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 ِمْن قَػْبِلِهُم اْلَمُثاَلتُ اغبََْسَنِة َوَقْد َخَلْت  َوَيْساتَػْعِجُلوَنَك بِالسَّيَّْئِة قَػْبلَ  

]من قبلِهم اؼبثالت : أبو عمرو ويعقوب[ ] من قبلُهُم اؼبثالت : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] من قبلِهُم اؼبثالت 
 : الباقوف[
 البكسر اؽباء وضم اؼبيم )ِمْن قَػْبِلِهُم اْلَمُثاَلُت( واندرج معو الباقوف إقالوف 

 واندرج معو يعقوب مث أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم يف )قَػْبِلِهِم اْلَمُثاَلُت( 
 مث خلف بضم اؽباء واؼبيم )قَػْبِلُهُم اْلَمُثاَلُت( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 َوِإفَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلنَّاِس َعَل ى ظُْلِمِهْم 
 ورش برتقيق الراء )َمْغِفَرٍة( لنَّاِس( مثلِ قالوف مث دوري أماؿ )
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 (َٙوِإفَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب )
 قالوف

 أُْنزَِؿ َعَلْيِو َآيٌَة ِمْن َربّْوِ  َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَل 
عل ى  عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةقالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )عليو( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش 

 وجو القصر يف البدؿ مث ورش عل ى توسط ومث طوؿ البدؿ
 أَْنَت ُمْنِذٌر  آِإمبََّ 

 واندرج معو ضبزةورش عل ى طوؿ اؼبنفصل  ثم     قالوف عل ى توسط اؼبنفصلثم      قالوف عل ى قصر اؼبنفصل
 (َٚوِلُكلّْ قَػْوـٍ َىاٍد )

 ناداؽ الشاطبية يف سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وب
 ]ىادي : ابن كثر وقفا [ ] ىاد : الباقوف[

 ابن كثر بالياء وقفا )َىاٍدي( ثم  قالوف 
ـُ َوَما تَػْزَداُد    اللَُّو يَػْعَلُم َما رَبِْمُل ُكلُّ أُنْػَث ى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحا

 قالوف 
 وبالنقل يف )األرحاـ(مث ورش عل ى فاتح )أُنْػَث ى( 

  )األرحاـ(وبالنقل يفمث ورش بالاتقليل 
 وباتحقيق )األرحاـ(مث أبو عمرو بالاتقليل يف )أُنْػَث ى( 
ـُ( مث خلف أماؿ )أُنْػَث ى( وبالسكت   يف )اأْلَْرَحا

ـُ( مث خالد أماؿ وبالاتحقيق   واندرج معو الكسائي وخلف العاشر يف )اأْلَْرَحا
 )يَػْعَلُم َما( وتقليل )أُنْػَث ى(أديم اؼبيم باؼبيم يف مث السوسي 

 (َٛشْيٍء ِعْنَدُه دبِْقَداٍر ) وَُكلُّ 
قالوف مث البصري أماؿ )دبِْقَداٍر(ومعو دوري الكسائي مث ورش عل ى توسط وطوؿ اللني )شيء( مث خلف بالسكت فقػط 

 وال إمالة
 (َٜعاَِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبُر اْلُماتَػَعاِؿ ) 

 عاؿ : الباقوف[] اؼباتعاِل : ابن كثر ويعقوب وقفا ووصال ي ] اؼبات
 قالوف 

  واندرج معو يعقوب ابن كثر وقفا بالياء ووصال )اْلُماتَػَعاِل( ثم
 ورش برتقيق الراء يف )اْلَكِبُر(  ثم
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 (َٓٔمْن َأَسرَّ اْلَقْوَؿ َوَمْن َجَهَر ِبِو َوَمْن ُىَو ُمْساَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنػََّهاِر ) مْ ٌء ِمْنكُ آَسوَ 
 ميم اعبمع  بسكوفقالوف 

 مث أبو عمرو اماؿ )النهار( واندرج معو دوري الكسائي 
 مثيف )مػػْن أسػػر(مث خلػػف بػػالاتحقيق علػػ ى طػػوؿ اؼباتصػػل بالنقػػل يف )مػػَن اسػػر( وتقليػػل )النهػػار(مث قػػالوف بالصػػلة مث ورش 

 السكت  خلف 
 إذا وصلت بالية اليت بعدىا أديم الراء بالالـ السوسي )النهار لو(

 اٌت ِمْن بَػنْيِ يََدْيِو َوِمْن َخْلِفِو وَبَْفُظونَُو ِمْن أَْمِر اللَّوِ َلُو ُمَعقّْبَ 
 قالوف 
 بالنقل يف )مَن اسر(مث ورش 

 مث خلف بالسكت 
 مث أبو جعفر لو اإلخفاء يف )َوِمْن َخْلِفِو( 

 مث ابن كثر لو صلة اؽباء )يََدْيِو(
 َغيػُّْروا َما بِأَنْػُفِسِهْم ِإفَّ اللََّو اَل يُػَغيػُّْر َما ِبَقْوـٍ َحّتَّ يػُ 

 ورش برتقيق الراء يف )يُػَغيػُّْر( ثمخلف الوجو الثاّن أبدؿ اؽبمزة ياء )بِأَنْػُفِسِهْم(  ثمقالوف 
 أَرَاَد اللَُّو ِبَقْوـٍ ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُو  آَوِإذَ 

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 (ِٔٔمْن ُدونِِو ِمْن َواٍؿ ) مْ َوَما ؽبَُ 

 نادالشاطبية يف سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 
 قالوف 

 ابن كثر وقف بالياء فقط عل ى )َواِل(  ثم
 خلف بال ينة )ِمْن َواٍؿ(  ثم
 قالوف بالصلة  ثم

 (ٕٔالسََّحاَب الثػَّْقاَؿ ) ُىَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلبَػْرَؽ َخْوفًا َوَطَمًعا َويُػْنِشئُ 
 قالوف مث خلف بال ينة

هُبَػػاِدُلوَف يف اللَّػػِو َوُىػػَو َشػػِديُد  مْ ُء َوُىػػآِئَكػػُة ِمػػْن ِخيَفاتِػػِو َويُػْرِسػػُل الصَّػػَواِعَق فَػُيِصػػيُب ِبَػػا َمػػْن َيَشػػَوُيَسػػبُّْح الرَّْعػػُد حِبَْمػػِدِه َواْلَمَ  
 (ٖٔاْلِمَحاِؿ )

 الكسائي عمرو و  أيبواندرج معو دوري عل ى توسط اؼباتصل ْىَو( قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وَ 
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   واندرج معو يعقوب وخلف العاشر قرأ بضم اؽباء )َوُىَو(عل ى توسط اؼباتصل و مث ابن عامر 
 قرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو( وعل ى توسط اؼباتصل و مث قالوف بالصلة 

 َو( وقرأ بضم اؽباء )َوىُ بالصلة وعل ى توسط اؼباتصل مث ابن كثر 
 وقرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو( )فَػُيِصيُب ِبَا( الباء بالباء أديم عل ى توسط اؼباتصل و السوسي مث 

 واندرج معو خالد وقرأ بضم اؽباء )َوُىَو( عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 
 وقرأ بضم اؽباء )َوُىَو( بال ينة )َمْن َيَشاُء( عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 

 وقرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو(  ِخيَفاِتِو(مث أبو جعفر باإلخفاء )ِمْن 
 إذا وصلت بالية الاتالية أديم السوسي الالـ بالالـ )احملاؿ لو(

 َلُو َدْعَوُة اغبَْقّْ 
 قالوف

ُلَغ فَاهُ آِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِو ِإَل اْلمَ  مْ َوالَِّذيَن يَْدُعوَف ِمْن ُدونِِو اَل َيْساَتِجيُبوَف ؽبَُ   َوَما ُىَو بَِباِلِغِو  ِء لَِيبػْ
عل ى طوؿ اللني مث  ورشمث وبالنقل )بشيء إال(  قالوف مث خالد بالطوؿ مع الاتحقيق مث ورش عل ى توسط اللني )بشيء(

وانػدرج معػو أبػو جعفػر مث خلف بالسكت عل ى السكت مث قالوف بالصػلة يف )بشيٍء إال( خلف بالسكت مع الاتحقيق 
 ْيِو () فَاُه(مث ابن كثر بصلة اؽباء )َكفَّ 

 (ُٗٔء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضاَلٍؿ )آَوَما ُدعَ 
 عل ى توسط اؼباتصل وفاتح )الكافرين( واندرج معو الباقوف إالقالوف 

  رويسو  أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائيو اؼباتصل  توسطعل ى مث دوري 
 عل ى طوؿ اؼباتصل وقلل )الكافرين(مث ورش 
 ؿ اؼباتصل وفاتح )الكافرين(عل ى طو مث خلف 

 (٘ٔبِاْلُغُدوّْ َواْلََصاِؿ ) مْ َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوِظاَلؽبُُ 
يف )األرض( وبال ينة ( البدؿ يف )َواْلََصاِؿ( مث خلف بالسكت ٖقالوف مث خالد بالنقل مث قالوف بالصلة مث ورش مع )

 النقل والسكتب وبالغنة ووقف النقل والسكت مث خالد بالسكت بعليو وقف و 
 ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّو  

 يف )األرض( مث خلف بالسكتبالنقل يف )األرض( قالوف مث ورش 
 ْفًعا َواَل َضرِّا نػَ  مْ َء اَل يَبِْلُكوَف أِلَنْػُفِسهِ آأَْولِيَ  ~ِمْن ُدونِوِ  ُقْل أَفَازبََّْذتُْ 

 واندرج معو روحبإدياـ الذاؿ بالاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( بسكوف ميم اعبمع و قالوف 
 اؼبنفصلتوسط مث قالوف 
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 بال ينة )نفعاً َو(يف )ُقْل أَفَازبََّْذُتْ( بالاتحقيق بإدياـ الذاؿ بالاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( و و عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 
 عل ى طوؿ اؼبنفصلوبالاتحقيق يف )ُقْل أَفَازبََّْذُتْ(  بغنة بإدياـ الذاؿ بالاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( طوؿ اؼبنفصل و عل ى مث خالد 

 واندرج معو أبو جعفروبإدياـ الذاؿ بالاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 بالاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ(وبإدياـ الذاؿ عل ى توسط اؼبنفصل بالصلة مث قالوف 

 وعل ى قصر اؼبنفصلوبالصلة مث ابن كثر باإلظهار يف الذاؿ بالاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( 
 وعل ى قصر اؼبنفصل وعدـ الصلةيف الذاؿ عند الاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( مث رويس باإلظهار 
 اؼبنفصلتوسط عل ى و يف الذاؿ عند الاتاء يف )أَفَازبََّْذُتْ( مث حفص باإلظهار 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلواإلدياـ فيها  يف )ُقْل أَفَازبََّْذُتْ(مث ورش بالنقل 
 بال ينة )نفعاً َو( عل ى طوؿ اؼبنفصلواإلدياـ فيها يف )ُقْل أَفَازبََّْذُتْ( مث خلف بالسكت 

ـْ َىْل َتْساَتِوي الظُُّلَماُت   َوالنُّوُر ُقْل َىْل َيْساَتِوي اأْلَْعَم ى َواْلَبِصُر َأ
 تال صحبةالشاطبية يف سورة الرعد : ىل يساتوي 

 شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ]تساتوي الظلمات : الباقوف[]يساتوي الظلمات : 
 قالوف 

 ( الظلمات )ىل يساتوييف قرأ بالياء مث شعبة 
 )اأْلَْعَم ى(مث ورش وترقيق الراء )َواْلَبِصُر( وفاتح 

 َم ى( )اأْلَعْ مث ورش بالاتقليل 
 يف )األعم ى(السكت بأماؿ و ( و الظلمات قرأ بالياء )ىل يساتويمث خلف 

 وخلف العاشر ( ومعو الكسائيالظلمات)ىل يساتويقرأ بالياء و )األعم ى( مث خالد أماؿ مع ربقيق 
ـْ َجَعُلوا لِلَِّو ُشرَكَ   َء َخَلُقوا َكَخْلِقِو فَػاَتَشابََو اػْبَْلُق َعَلْيِهْم آَأ

 اؼباتصل عل ى توسطقالوف 
 عل ى طوؿ اؼباتصلمث ورش 
 قرأ )عليُهم(عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 

 مث يعقوب عل ى توسط اؼباتصل وقرأ بضم اؽباء )عليُهم(
 (ُٙٔقِل اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء َوُىَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر )

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء يف )َوْىَو( واندرج معو دوري والكسائي وأبو جعفر 
 ابن كثر قرأ بضم اؽباء )َوُىَو(  مث

 مث ورش قرأ باتوسط اللني )َشْيٍء( 
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 بالطوؿ فيها )َشْيٍء(  ورشمث 
 وبال ينة يف )شيء( مث خلف بالسكت 

 مث خالد بغنة وبالسكت 
 مث السوسي أديم القاؼ بالكاؼ )َخاِلُق ُكلّْ( وقرأ بسكوف اؽباء يف )َوْىَو(

 َفَساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدرَِىا فَاْحاَتَمَل السَّْيُل َزبًَدا رَابًِيا ًء آِء مَ آأَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ  
بالسػكت خلػف مث يف )َفَسػاَلْت أَْوِديَػٌة( بػالاتحقيق  ضبػزةمث وبالنقل يف )َفَسػاَلَت أَْوِديَػٌة(  عل ى طوؿ اؼباتصل قالوف مث ورش

 يف )َفَساَلْت أَْوِديٌَة(
 َء ِحْلَيٍة أَْو َماَتاٍع َزبٌَد ِمثْػُلُو آاِر اباِْتغَ َوفبَّا يُوِقُدوَف َعَلْيِو يف النَّ 

 )يوقدوف(  صحابالشاطبية يف الرعد : وبعد 
 ] يوقدوف : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] توقدوف : الباقوف[

 عل ى توسط اؼباتصل واندرج معو أبو جعفر ويعقوب قرأ باتاء اػبطاب )توقدوف(قالوف 
 عل ى طوؿ اؼباتصل توقدوف( وقلل )النار(قرأ باتاء اػبطاب )مث ورش 

 عل ى توسط اؼباتصلأماؿ )النار( و قرأ باتاء اػبطاب )توقدوف( مث أبو عمرو 
  عل ى توسط اؼباتصل قرأ باتاء اػبطاب )توقدوف(مث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو( 

 عاشرعل ى توسط اؼباتصل واندرج معو أبو اغبارث وخلف ال)يُوِقُدوَف( بياء الغيبة مث حفص قرأ 
 عل ى طوؿ اؼباتصلبالاتحقيق وقرأ )يُوِقُدوَف(  ضبزةمث 

 عل ى طوؿ اؼباتصلوقرأ )يُوِقُدوَف( )حليٍة أو( مث خلف بالسكت 
 عل ى توسط اؼباتصل مث دوري الكسائي أماؿ )النار( و قرأ )يُوِقُدوَف(

 َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اغبَْقَّ َواْلَباِطَل 
 قالوف

 ءً آَىُب ُجفَ َفَأمَّا الزَّبَُد فَػَيذْ 
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل مث ضبزة وقف عل ى )ُجَفاًء( بالاتسهيل مع اؼبد والقصر

َفُع النَّاَس فَػَيْمُكُث يف اأْلَْرضِ   َوأَمَّا َما يَػنػْ
 يف )األرض( مث خلف بالسكتبالنقل يف )األرض( قالوف مث ورش 

 (ٚٔاَؿ )َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّو اأْلَْمثَ   
 يف )األمثاؿ( خلف بالسكت ثمبالنقل يف )األمثاؿ(        ورش ثموالاتحقيق يف )األمثاؿ(       قالوف 

 إذا وصلت بالية اليت بعدىا أديم السوسي الالـ بالالـ )األمثاؿ للذين(
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 لِلَِّذيَن اْساَتَجابُوا ِلَربُِّْم اغبُْْسىَن 
 : الباقوف[لرِبُم اغبسىن] لربُُم اغبسىن : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]] لرِبمِ  لبحسىن : أبو عمرو ويعقوب [ 

 قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )لرِبُم اغبسىن( واندرج معو ورش بوجو الفاتحقالوف 
 يف )اغبسىن( قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )لرِبُم اغبسىن( مث ورش بالاتقليل 

 واندرج معو يعقوب م يف )ِلَربِِّْم اغبُْْسىَن( مث أبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼبي
 مث خلف قرأ بضم اؽباء واؼبيم يف )ِلَربػُّْهُم اغبُْْسىَن( مع اإلمالة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

يًعا َوِمثْػَلُو َمَعُو اَلفْػاَتَدوْ  مْ َوالَِّذيَن َلَْ َيْساَتِجيُبوا َلُو َلْو َأفَّ ؽبَُ   ا ِبوِ َما يف اأْلَْرِض صبَِ
مث خػالد بالسػكت وينػة مث قػالوف يف )صبيعػاً َو( وبػال ينػة يف )األرض( مػع السػكت )لػْو أف( قالوف مث خلف بالاتحقيق 

بالنقل يف )لَو  مث ورشيف )األرض( عل ى السكت )لْو أف( مث خلف بالسكت  واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر  بالصلة
  اف( و)األرض(

 َجَهنَّمُ  مْ َساِب َوَمْأَواىُ ُسوُء اغبِْ  مْ أُولَِئَك ؽبَُ  
 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 

 عل ى توسط اؼباتصلمث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )َوَماَواُىْم( 
 عل ى توسط اؼباتصلمث الكسائي أماؿ )َوَمْأَواُىْم( واندرج معو خلف العاشر  

 عل ى توسط اؼباتصل مث قالوف بالصلة 
 عل ى توسط اؼباتصلا )َوَماَواُىْم( وبالصلة مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألف
 )َوَمْأَواُىْم( وأثبت اؽبمزةمث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل وفاتح 

 )َوَمْأَواُىْم( وأثبت اؽبمزةمث ورش بالاتقليل فيها 
 مث خلف باإلمالة يف )مأواىم( 

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

 أُْنزَِؿ ِإلَْيَك ِمْن َربَّْك اغبَْقُّ َكَمْن ُىَو أَْعَم ى آأََفَمْن يَػْعَلُم أمبََّ 
 عل ى قصر اؼبنفصل واندرج معو أىل القصرقالوف 

 أيب عمرو وابن عامر وعاصم ياؼبنفصل واندرج دور توسط مث قالوف عل ى 
  خلف العاشر( واندرج معو أماؿ )أعم ىعل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي 
 عل ى الاتقليل  ورشعل ى فاتح )أعم ى( مث عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 أماؿ )أعم ى(عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خالد 
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 بال ينة يف )أََفَمْن يَػْعَلُم( و أماؿ )أعم ى(عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 
َا يَػاَتذَكَُّر أُوُلو   (ٜٔ)اأْلَْلَباِب ِإمبَّ

 (    يف )اأْلَْلَبابِ  خلف بالسكت ثم(    َبابِ بالنقل يف )اأْلَلْ ورش  ثم     قالوف 
ُقُضوَف اْلِميثَاَؽ )  (ٕٓالَِّذيَن يُوُفوَف ِبَعْهِد اللَِّو َواَل يَػنػْ

 قالوف
 (َٕٔوىَبَاُفوَف ُسوَء اغبَِْساِب ) مْ َأْف يُوَصَل َوىَبَْشْوَف َربػَّهُ  ~أََمَر اللَُّو ِبوِ  آَوالَِّذيَن َيِصُلوَف مَ 

 اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع عل ى قصر قالوف 
 مث قالوف بالصلة 
  اؼبنفصل توسطمث قالوف عل ى 

 مث قالوف بالصلة 
 خالد  عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو مث ورش 
 بال ينة يف )َأْف يُوَصَل( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف

ُعْقََب  مْ بِاغبََْسَنِة السَّيَّْئَة أُولَِئَك ؽبَُ ِسرِّا َوَعاَلنَِيًة َويَْدَرُءوَف  مْ ُقوا فبَّا َرَزقْػَناىُ َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْػفَ  مْ َء َوْجِو َربِّْ آَوالَِّذيَن َصبَػُروا اباِْتغَ 
اِر )  (ٕٕالدَّ
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 مث البصري أماؿ )الدار( واندرج معو دوري الكسائي 
 مث قالوف بالصلة 

 ( أوجو البدؿ )يدرءوف(ٖوقلل )الدار( مع ) وترقيق راء )سرا( عل ى طوؿ اؼباتصل وتغليظ الـ )الصالة(مث ورش 
 وفاتح )الدار( عل ى طوؿ اؼباتصل وترقيق الـ )الصالة( وتفخيم راء )سرا(مث خالد 
 يف )ِسرِّا َوَعاَلنَِيًة َويَْدَرُءوَف(بال ينة عل ى طوؿ اؼباتصل مث خلف 

 َوُذرّْيَّاهِتِْم  مْ َوأَْزَواِجهِ  مْ ئِهِ آَجنَّاُت َعْدٍف يَْدُخُلونَػَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَ 
مث ( البػدؿ )آبػائهم( وبالنقػل ٖمػع تغلػيظ الـ )صػلح( مػع )مث ورش علػ ى طػوؿ اؼباتصػل قالوف مث قالوف بالصلة مث خالد 

 وبال ينة يف )مَن آبائهم( بالسكت خلف مث يف )مَن آبائهم( خلف بالاتحقيق 
 (ْٖٕن ُكلّْ بَاٍب )مِ  مْ ِئَكُة يَْدُخُلوَف َعَلْيهِ َواْلَمَ  
 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( 
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 عل ى طوؿ اؼباتصلورش مث 
 قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(عل ى طوؿ اؼباتصل مث ضبزة 

ـٌ َعَلْيكُ   دبَا َصبَػْرُتْ  مْ َساَل
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 بن كثر وأبو جعفرواندرج معو ا مث قالوف بالصلة
اِر )  (ٕٗفَِنْعَم ُعْقََب الدَّ

 قالوف 
 قلل )الدار( ورش  ثم

 واندرج معو دوري الكسائي مث البصري أماؿ )الدار(
ُقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمْن بَػْعِد ِميثَاِقِو َويَػْقَطُعوَف مَ  أْلَْرِض أُولَئِػَك ؽَبُػُم اللَّْعنَػُة َويُػْفِسػُدوَف يف اَأْف يُوَصػَل  ~أََمػَر اللَّػُو بِػوِ  آَوالَِّذيَن يَػنػْ

اِر ) مْ َوؽبَُ   (ُٕ٘سوُء الدَّ
 وقصر اؼبنفصل  عل ى توسط اؼباتصلقالوف 

 أماؿ )الدار( و  وقصر اؼبنفصل عل ى توسط اؼباتصلمث البصري 
 مث قالوف بالصلة 
 اؼبنفصل  توسطمث قالوف عل ى 
 سائي وأماؿ )الدار( واندرج معو دوري الكاؼبنفصل اتوسط مث دوري ب

  اؼبنفصل توسطمث قالوف بالصلة عل ى 
 ويلظ الـ )يُوَصَل(عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل وبالنقل يف )األرض( مث ورش 

 يُوَصَل(وبال ينة يف )َأْف يف )األرض( مث خلف بالسكت 
 وبغنة يف )َأْف يُوَصَل(يف )األرض( مث خالد بالسكت 
 وبغنة يف )َأْف يُوَصَل(مث خالد بالاتحقيق 
 َويَػْقِدُر ُء آِلَمْن َيشاللَُّو يَػْبُسُط الرّْْزَؽ 

 ُء(آيف )ِلَمْن َيش خلف بال ينة ثمعل ى طوؿ اؼباتصل       ورش  ثم      عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
نْػَيا يف اْلَِخَرِة ِإالَّ َماَتاٌع ) نْػَيا َوَما اغْبََياُة الدُّ  (َٕٙوَفرُِحوا بِاغْبََياِة الدُّ

 قالوف 
 يف )االخرة( وعليو قصر البدؿ  معا( أوجو فاتح )الدنيا (ٗب)مث ورش 

 وعليو توسط البدؿ مث الطوؿ  معا تقليل )الدنيا( ورش مث الطوؿ مث
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  معا والاتحقيق يف )الخرة( مث البصري قلل )الدنيا(
رج معو الكسائي وخلف معا واند مث خالد بالاتحقيق وأماؿ )الدنيا( وبالسكت يف )الخرة( )الدنيا( معاا مأماؽب ضبزةمث 

 العاشر
 أُْنزَِؿ َعَلْيِو َآيٌَة ِمْن َربِّْو  َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَل 

 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 بصلة اؽباء )عليو( عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 القصر يف البدؿ ( البدؿ واندرج ضبزة معو بوجوٖمع )عل ى طوؿ اؼبنفصل  مث ورش

 (ٕٚ)َمْن أَنَاَب ِإلَْيِو  ~َويَػْهِديُء آُقْل ِإفَّ اللََّو ُيِضلُّ َمْن َيشَ 
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 بصلة اؽباء )إليو( عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 يف )َمْن أَنَاَب(ووقف بالنقل والاتحقيق  وينةيف )ُقْل ِإفَّ( عل ى الاتحقيق و واؼباتصل عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خالد 
 ُء(آوبال ينة يف )َمْن َيشَ يف )َمْن أَنَاَب( وعليو النقل والاتحقيق يف )ُقْل ِإفَّ( مث خلف عل ى الاتحقيق 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلويف )َمْن أَنَاَب( مث ورش بالنقل يف )ُقْل ِإفَّ( 
 ُء(آوبال ينة يف )َمْن َيشَ  )َمْن أَنَاَب( يفوعليو النقل والسكت يف )ُقْل ِإفَّ( مث خلف بالسكت 

 ِبذِْكِر اللَّوِ  مْ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػهُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 (َٕٛأاَل ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب )
 قالوف

 (َٜٕوُحْسُن َمَآٍب ) مْ ِت ُطوََب ؽبَُ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَا
 قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 قلل )طوَب(  دوريمث 

  مث السوسي قلل )طوَب( وأديم الاتاء بالطاء )الصاغبات طوَب(
 مث ضبزة أماؿ )طوَب( وتسهيل )َمَآٍب( 

 واندرج معو خلف العاشر مث الكسائي أماؿ )طوَب( 
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 ( أوجو ٛش )مث ور 
 ( أوجو )مآب( ٖقصر )آمنوا( وفاتح )طوَب( مع )

 )مآب(مث قصر )آمنوا( وفاتح )طوَب( مع قصر والرـو 
 ( وجهاف )مآب( الاتوسط واؼبد ٕمث توسط )آمنوا( وتقليل )طوَب( مع )

 مث توسط )آمنوا( وتقليل )طوَب( مع توسط والرـو 
 لسكوف مث طوؿ )آمنوا( وفاتح )طوَب( مع )مآب( اؼبد مع ا

 مث طوؿ )آمنوا( وفاتح )طوَب( مع )مآب( اؼبد مع الرـو 
 مث طوؿ )آمنوا( وتقليل )طوَب( مع )مآب( اؼبد مع السكوف 
 مث طوؿ )آمنوا( وتقليل )طوَب( مع )مآب( اؼبد مع الرـو 

ُلَو َعَلْيهِ  آأُمٍَّة َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلهَ  ~َكَذِلَك أَْرَسْلَناَؾ يف  نَ  مُ أَُمٌم لاَِتاتػْ  َيْكُفُروَف بِالرَّضْبَنِ  مْ ِإلَْيَك َوىُ  آالَِّذي أَْوَحيػْ
 ]عليِهِم الذي : أبو عمرو [ ] عليُهُم الذي : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] عليِهُم الذي : الباقوف[

 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 يف )َعَلْيِهِم الَِّذي( يمأبو عمرو قرأ بكسر اؽباء واؼب مث
ُهُم الَِّذي(  مث يعقوب عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء واؼبيم يف )َعَليػْ

 اؼبنفصل توسط مث قالوف عل ى 
 مث قالوف بالصلة 

 بكسر اؽباء واؼبيم يف )َعَلْيِهِم الَِّذي( اؼبنفصل و  توسطمث دوري البصري عل ى 
ُهُم الَِّذي( واندرج معو خلف العاشر ي مث الكسائ  بضم اؽباء واؼبيم يف )َعَليػْ
 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 

ُهُم الَِّذي( ضبزةمث   عل ى طوؿ اؼبنفصل بضم اؽباء واؼبيم يف )َعَليػْ
 (ِٖٓإَلَو ِإالَّ ُىَو َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيِو َماَتاِب ) ُقْل ُىَو َريبّْ َل 

 الياء يف اغبالني [ ] ماتاب : الباقوف[] ماتايب : يعقوب ب
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 مث يعقوب وصال ووقفا بالياء يف )ماتايب(
  و)عليو(عل ى قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )إليو(مث ابن كثر 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل
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 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 عْبَِباُؿ أَْو ُقطَّْعْت ِبِو اأْلَْرُض أَْو ُكلَّْم ِبِو اْلَمْوَت ىَوَلْو َأفَّ قُػْرَآنًا ُسيػَّْرْت ِبِو ا

 ] قرانا : ابن كثر [ ] قرآنا : الباقوف[
 قالوف 

 مث أبو عمرو قلل )اؼبوت ى( 
 مث خالد أماؿ )اؼبوت ى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 مث السوسي قلل )اؼبوت ى( وأديم اؼبيم بالباء يف )ُكلَّْم ِبِو( 

 )األرض(واإلمالة )اؼبوت ى(والسكت عل ى الساكن اؼبوصوؿ يف )لْو أف(مث خلف بالاتحقيق عل ى الساكن اؼبفصوؿ 
 مث ابن كثر قرأ )قرانا( 

 بالاتقليل  ورشمث ورش عل ى فاتح )اؼبوت ى( مث 
 مث خلف بالسكت يف )لْو أف(عل ى السكت يف )األرض(واإلمالة )اؼبوت ى(

يعً   اَبْل لِلَِّو اأْلَْمُر صبَِ
 يف )األمر( مث خلف بالسكتبالنقل يف )األمر(  قالوف مث ورش

يًعاآَأْف َلْو َيشَ  آأَفَػَلْم يَػْيَئِس الَِّذيَن َآَمُنو   ُء اللَُّو ؽَبََدى النَّاَس صبَِ
 خبلٍف وأبدال البزيالشاطبية يف سورة يوسف : وييأس معا واساتيأس اساتيأسوا وتيأ   سوا اقلب عن 

 عنو [ ] ييئس : الباقوف وىو الوجو الثاّن للبزي[ ] يايس : البزي خبلف
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

  اؼبنفصل توسطمث قالوف عل ى 
 واندرج معو ضبزة ( البدؿ قصر)مع  عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش

 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(
 الوجو الثاّن لو مث البزي قرأ )يايس(
 َحّتَّ يَْأِتَ َوْعُد اللَّوِ  مْ دبَا َصنَػُعوا قَارَِعٌة أَْو رَبُلُّ َقرِيًبا ِمْن َدارِىِ  مْ وا ُتِصيبُػهُ َواَل يَػزَاُؿ الَِّذيَن َكَفرُ 

مث )يػػاِت( ألفػػا اؽبمػػزة  إبػػداؿوانػػدرج معػػو دوري الكسػػائي مث السوسػػي أمػػاؿ )دارىػػم( وقػػرأ ب)دارىم(قػػالوف مث دوري أمػػاؿ 
واندرج مث قالوف بالصلة يف )قارعة او( مث خلف بالسكت بداؿ اؽبمزة )ياِت( ورش بالنقل )قارعَة او( وتقليل )دارىم( وبإ

 معو ابن كثر وأبو جعفر
 (ِٖٔإفَّ اللََّو اَل ىُبِْلُف اْلِميَعاَد )

 قالوف
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 َوَلَقِد اْساتُػْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَأْمَلْيُت لِلَِّذيَن َكَفُروا مُثَّ َأَخْذتُػُهمْ 
 ]ولقُد اساتهزيء : الباقوف[أبو جعفر [ ]ولقُد اساتهزي :  أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب[]ولقِد اساتهزيء : 

 واندرج معو روح قرأ بضم الداؿ )لقُد( وأديم الذاؿ بالاتاء )َأَخْذتُػُهْم(قالوف 
 بدوف نبزة (وأديم الذاؿ بالاتاء )َأَخْذتُػُهْم( وأبدؿ اؽبمزة ياء )ولقُد اساتهزيَ )لقُد( مث أبو جعفر قرأ بضم الداؿ 

 وإظهار الذاؿ بالاتاء )َأَخْذتُػُهْم( )لقُد( مث ابن كثر بضم الداؿ 
 مث أبو عمرو كسر الداؿ )َوَلَقِد( وأديم )َأَخْذتُػُهْم( واندرج معو ضبزة وشعبة 

 واندرج معو رويس مث حفص بكسر الداؿ يف )َوَلَقِد( وأظهر )َأَخْذتُػُهْم(
 (َٕٖفَكْيَف َكاَف ِعَقاِب )

 يب : يعقوب وقفا ووصال [ ] عقاب : الباقوف[] عقا
 يعقوب أثبت الياء وصال ووقفا )عقايب( ثم    قالوف

 ئٌِم َعَل ى ُكلّْ نَػْفٍس دبَا َكَسَبْت آأََفَمْن ُىَو قَ 
 عل ى طوؿ اؼباتصل واندرج معو ضبزةورش  ثم عل ى توسط اؼباتصل    قالوف

 َء ُقْل ظَبُّوُىمْ آَوَجَعُلوا لِلَِّو ُشرَكَ 
 عل ى طوؿ اؼباتصلورش  ثم    عل ى توسط اؼباتصل الوف ق

ـْ ِبظَاِىٍر ِمَن اْلَقْوؿِ  ـْ تُػَنبُّْئونَُو دبَا اَل يَػْعَلُم يف اأْلَْرِض َأ  َأ
      قالوف 

      بالنقل يف )األرض(ورش  ثم
    بالاتسهيل واحذؼ اؽبمزة واإلبداؿ ياء (ووقف عل ى )تنبئونو يف )األرض( خلف بالسكت ثم
 أبو جعفر ضم الباء وحذؼ اؽبمزة )تُػَنبُّونو(  ثم

 َوُصدُّوا َعِن السَِّبيلِ  مْ َبْل زُيَّْن لِلَِّذيَن َكَفُروا َمْكُرىُ 
 ىثو الشاطبية يف سورة  الرعد : وضمهم  وصدوا 

 بو جعفر [ ] وُصدوا : الباقوف[أ]وَصدوا : نافع وابن كثر وأبو عمرو وابن عامر و 
 وابن ذكواف والدوري واندرج معو ورش  وقرأ بفاتح الصاد يف )َوَصدُّوا( بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 ويعقوب وخلف العاشرقرأ بضم الصاد )َوُصدُّوا( ومعو ضبزة  عاصممث 

 أبو جعفرو  ابن كثر وفاتح الصاد يف )َوَصدُّوا( واندرج معوبالصلة مث قالوف 
 الالـ )زُيَّْن لِلَِّذيَن( أديم النوف بوقرأ بفاتح الصاد يف )َوَصدُّوا( و مث السوسي 

 مث ىشاـ أديم الالـ بالزاي )َبْل زُيَّْن( وفاتح الصاد يف )َوَصدُّوا( 
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 مث الكسائي أديم الالـ بالزاي )َبْل زُيَّْن( وضم الصاد يف )َوُصدُّوا(
 (ٖٖاللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد )َوَمْن ُيْضِلِل 

 ناداؽ بيائو    وباؽ الشاطبية يف سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وو 
 ] من ىادي : ابن كثر وقفا وحذفها وصال [ ] من ىاد : الباقوف وصال ووقفا [

 قرأ حبذؼ الياء وصال ووقفا )من ىاد( قالوف 
 ابن كثر وقف بالياء )ىادي(  ثم
 يف )َوَمْن ُيْضِلِل( بال ينةقرأ حبذؼ الياء وصال ووقفا )من ىاد( و خلف  ثم
نْػَيا  َعَذاٌب يف  مْ ؽبَُ   اغْبََياِة الدُّ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث ورش قلل )الدنيا( واندرج معو البصري 

 مث خلف باإلمالة يف )الدنيا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 مث قالوف بالصلة

 َوَلَعَذاُب اْلَِخَرِة َأَشقُّ 
 يف )الخرة( وتفخيم الراء مث خلف بالسكتؿ ( أوجو البدٖمع )بالنقل يف )الخرة( وترقيق الراء قالوف مث ورش 

 (ِٖٗمَن اللَِّو ِمْن َواٍؽ ) مْ َوَما ؽبَُ 
 نادالشاطبية يف سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 

 ] من واقي : ابن كثر وقفا وحذفها وصال [ ] من واؽ : الباقوف وصال ووقفا[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث خلف بال ينة 
 واندرج معو أبو جعفرقالوف بالصلة  مث

 وبالصلة  مث ابن كثر وقف بالياء )َواقي(
 َمَثُل اعْبَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُماتػَُّقوفَ 

 قالوف
 ذَبْرِي ِمْن رَبْاِتَها اأْلَنْػَهاُر 

 قالوف مث ورش بالنقل مث خلف بالسكت
 ئٌِم َوِظلَُّها آدَ ُأُكُلَها 

 الحو ذويف الغر  ذكراً  شبا )أْكُلها( الشاطبية يف البقرة :  وحي   
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 َحب ت ى أالطيبة : وأْكلها شغل 
 ] أْكُلها : نافع وابن كثر وأبو عمرو [ ] أُكُلها : الباقوف[

 قالوف قرأ بسكوف الكاؼ يف )ُأْكُلَها( وتوسط اؼباتصل واندرج معو ابن كثر وأبو عمرو 
 اتصل مث ورش قرأ بسكوف الكاؼ يف )ُأْكُلَها( وطوؿ اؼب

 عل ى توسط اؼباتصلمث ابن عامر قرأ بضم الكاؼ يف )ُأُكُلَها( 
 يف )َدائٌِم َوِظلَُّها(وبال ينة بطوؿ اؼباتصل و قرأ بضم الكاؼ يف )ُأُكُلَها( مث خلف 
 يف )َدائٌِم َوِظلَُّها( بغنةبطوؿ اؼباتصل و قرأ بضم الكاؼ يف )ُأُكُلَها( مث خالد 

 ْوا تِْلَك ُعْقََب الَِّذيَن اتػَّقَ 
 قالوف

 (َٖ٘وُعْقََب اْلَكاِفرِيَن النَّاُر )
 قالوف 

 مث ورش قلل )اْلَكاِفرِيَن( 
 ورويس مث البصري أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي

َناُىُم اْلِكاَتاَب يَػْفَرُحوَف دبَِ   أُْنزَِؿ ِإلَْيَك  آَوالَِّذيَن َآتَػيػْ
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

  اؼبنفصل وسطتمث قالوف عل ى 
َناُىُم( قصرمث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل ومع   واندرج معو ضبزة البدؿ يف )َآتَػيػْ
 )آتيناىم( مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ
 َوِمَن اأْلَْحزَاِب َمْن يُػْنِكُر بَػْعَضُو 

 وترقيق الراء يف )يُػْنِكُر ( يف )األحزاب(قالوف مث ورش بالنقل 
 من ينكر( وبال ينة ) يف )األحزاب( مث خلف بالسكت

 من ينكر( وبالسكت يف )األحزاب()خالد بغنة  مث
 ُأْشرَِؾ ِبوِ  اللََّو َوَل َأْف أَْعُبَد أُِمْرُت  آُقْل ِإمبََّ 
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 ( و)َأْف أَْعُبَد( آيف )ُقْل ِإمبََّ  بالاتحقيقعل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 

 ( و)َأْف أَْعُبَد( آيف )ُقْل ِإمبََّ بالنقل عل ى طوؿ اؼبنفصل و  مث ورش
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 ( و)َأْف أَْعُبَد( آبالسكت يف )ُقْل ِإمبََّ عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 (ِٖٙإلَْيِو أَْدُعو َوِإلَْيِو َمَآِب )

 ]مآيب : يعقوب يف اغبالني [ ]مآب : الباقوف[
 قالوف 

 مث خلف بالاتسهيل يف )مآب( 
 ( مآيبرأ بإثبات الياء وقفا ووصال )مث يعقوب ق

  معا   مث ابن كثر بصلة اؽباء )إليو(
 وََكَذِلَك أَنْػَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيِّا 

 ابن كثر بصلة اؽباء يف )أَنْػَزْلَناُه(  ثم     قالوف
 (ِٖٚمْن َوِل  َواَل َواٍؽ ) َءَؾ ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَّوِ آبَػْعَدَما جَ  مْ ىُ آَ َولَِئِن اتػَّبَػْعَت أَْىوَ 

 نادالشاطبية يف سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 
 ] وال واقي : ابن كثر وقفا وحذفها وصال [ ] وال واؽ : الباقوف وصال ووقفا [

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )اْلِعْلِم َما( 

 واندرج معو خلف العاشرءؾ( عل ى توسط اؼباتصل مث ابن ذكواف أماؿ )جا
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 وقفا وحذفها وصالابن كثر قرأ بالياء يف )واقي( ثم 
 عل ى طوؿ اؼباتصلمث ورش 

 عل ى طوؿ اؼباتصلوأماؿ )جآءؾ( مث خلف بال ينة 
 وأماؿ )جآءؾ( عل ى طوؿ اؼباتصل مث خالد بغنة
 َوُذرّْيًَّة أَْزَواًجا  مْ ؽبَُ ُساًل ِمْن قَػْبِلَك َوَجَعْلَنا َوَلَقْد أَْرَسْلَنا رُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث الكسائي أماؿ )ذرية( وقفا 
 يف )أزواجاً َو(مث خلف بالاتحقيق وبال ينة 
 أَْزَواًجا( مْ يف )ؽبَُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 

 أَْزَواًجا( مْ يف )ؽبَُ  قالوف عل ى توسط الصلة مث 
 أَْزَواًجا( مْ يف )ؽبَُ  عل ى طوؿ الصلة  ورشمث
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 أَْزَواًجا( مْ مث خلف بالسكت يف )ؽبَُ 
 يَْأِتَ ِبَآيٍَة ِإالَّ بِِإْذِف اللَّوِ ِلَرُسوٍؿ َأْف َوَما َكاَف 
 قالوف 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياِت( واندرج معو أبو جعفر مث السوسي 
 ِلَرُسوٍؿ َأْف(يف )عل ى الاتحقيق )أف يأِت( مث خلف بال ينة 

 وعلىقصر مث توسط مث طوؿ البدؿ قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ياِت(يف )ِلَرُسوٍؿ َأْف( بالنقل مث ورش 
 مث خلف بالسكت يف الساكن اؼبفصوؿ )ِلَرُسوٍؿ َأْف(

 (ِٖٛلُكلّْ َأَجٍل ِكاَتاٌب )
 قالوف

 ُء َويُػْثِبتُ آيَبُْحوا اللَُّو َما َيشَ 
 اصرن حق)يثبت( يف زبفيفو الشاطبية يف سورة الرعد : و

 ِبُت : ابن كثر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب [ ] ويُػثَبُّْت : الباقوف[] ويُػثْ 
  أبو جعفر وخلف العاشرابن عامر والكسائي و عل ى توسط اؼباتصل واندرج معو  قالوف قرأ بالاتشديد يف )يثَّبت(

  واندرج معو يعقوب  مث ابن كثر )َويُػْثِبُت( ومعو البصري وعاصم
 قرأ بالاتشديد يف )يثَّبت( ومعو ضبزةعل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 

ُـّ اْلِكاَتاِب )  (َٜٖوِعْنَدُه ُأ
 واندرج معو ضبزةقالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

َنا اغبَِْساُب )نَػاتَػَوفػَّيَػنََّك فَِإمبََّ أَْو  مْ نَِعُدىُ َوِإْف َما نُرِيَػنََّك بَػْعَض الَِّذي   (ٓٗا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَليػْ
يف  مث ورش عل ى طوؿ الصلةأَْو(  مْ يف )نَِعُدىُ عل ى توسطها قالوف مث أَْو(  مْ يف )نَِعُدىُ قالوف مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 

 أَْو( مْ أَْو( مث خلف بالسكت يف )نَِعُدىُ  مْ )نَِعُدىُ 
ُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها  أَوَلَْ يَػَرْوا أَنَّا نَْأِت   اأْلَْرَض نَػنػْ

 واندرج خالد بوجو الاتحقيق قالوف 
 بالاتحقيق وبالنقل يف )مَن اطرافها(مث خالد 

 وعليو النقل والاتحقيق يف )األرض( بالاتحقيق وعليو السكت  ضبزةمث 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )ناِت( واندرج معو أبو جعفرمث السوسي 
 ويف )يروا انا( مزة يف )ناِت( والنقل يف )األرض(قرأ بإبداؿ اؽبمث ورش 

 مث خلف بالسكت يف )يروا انا( وعليو السكت يف )األرض( ووقف بالنقل والسكت يف )مَن اطرافها(
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 َواللَُّو وَبُْكُم اَل ُمَعقَّْب غِبُْكِمِو 
 قالوف

 (َٔٗوُىَو َسرِيُع اغبَِْساِب )
 ورش بضم اؽباء )َوُىَو (ومعو الباقوف  ثمعو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف قرأ بسكوف اؽباء )َوْىَو( واندرج م

يًعا  مْ َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ   فَِللَِّو اْلَمْكُر صبَِ
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 يَػْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ نَػْفٍس 
 يم باؼبيم )يَػْعَلُم َما(السوسي أديم اؼب ثم    قالوف 

اِر )َوَسيَػْعَلُم اْلُكفَّاُر ِلَمْن   ( ُٕٗعْقََب الدَّ
 لالذالشاطبية يف سورة الرعد : ويف )الكافر( )الكفار( باعبمع 

]َوَسػيَػْعَلُم ـ بالالـ[: السوسي أديم الالَمْن لّْ فػّْ اَوَسيَػْعَلُم اْلكُ نافع وابن كثر ودوري وأبو جعفر []ُر ِلَمْن : فػّْ َوَسيَػْعَلُم اْلُكا]
 اْلُكفَّاُر ِلَمْن : الباقوف[

 قدـ األلف عل ى الفاء وكسر الفاء )الكافر( باإلفراد واندرج معو أبو جعفرقالوف 
 وأماؿ )الدار( قرأ قدـ األلف عل ى الفاء وكسر الفاء )الكافر( مث دوري 

 مث ورش ترقيق الراء )الكافر( وتقليل )الدار( 
 لكافر ؼبن( أديم الراء يف الالـ وأماؿ )الدار( مث السوسي اديم )ا

 ويعقوب وخلف العاشرمث ابن عامر قرأ )اْلُكفَّاُر( واندرج معو الكوفيوف 
 مث دوري الكسائي قرأ )اْلُكفَّاُر( وأماؿ )الدار(

 َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل 
 قالوف

َنكُ ُقْل َكَف ى بِاللَِّو َشِهيًدا بَػْيِِن َوبػَ   ( َٖٗوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكاَتاِب ) مْ يػْ
ضبػزة أمػاؿ  ثممورش بالاتقليػل )كفػ ى(  ثمموانػدرج معػو ابػن كثػر وأبػو جعفػر  قالوف بالصلة  ثمبسكوف ميم اعبمع قالوف 

 )كف ى( ومعو الكسائي وخلف العاشر 
  

 سورة إبراىيم
 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 

 الر 
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 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفص ى ير ضبكره    ذ سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح الشاطبية يف 
 الحَ ىن جلوا وربت حض ى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واػبلف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباػبلف  وىم بصرٍ ،    و  صحبةاتار ـبادقا ، )حم( صفا ش                           

 قالوف بفاتح الراء 
 مث ورش باتقليلها 

 مث البصري أماؽبا واندرج معو ابن عامر وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر 
 مث أبو جعفر بالسكت عل ى اغبروؼ الثالثة سكاتة لطيفة بدوف نفس

 (ِٔصرَاِط اْلَعزِيِز اغبَِْميِد )ِإَل  مْ َربِّْ  ِإلَْيَك لاُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَل النُّوِر بِِإْذفِ ِكاَتاٌب أَنْػَزْلَناُه 
 صراط : بالصاد اػبالصة الباقوف[] سراط قنبل ورويس وبإمشاـ الصاد زايا خلف عن ضبزة [ ]

 وخالد وابن عامر وعاصم وروح  واندرج معو يعقوب وخلف العاشر بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 واإلمشاـ صوت الزاي يف )ِصرَاِط( يف )ِكاَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( مث خلف بالاتحقيق 

 مث رويس وقرأ بالسني يف )سراط( 
 واندرج معو أبو جعفر ِإَل(  مْ يف )َربِّْ مث قالوف بالصلة عل ى القصر 

 ِإَل(  مْ يف )َربِّْ بالصلة عل ى الاتوسط قالوف مث 
  (ِإَل  مْ وصلة اؼبيم يف )َربِّْ  مث البزي بصلة اؽباء يف )أَنْػَزْلَناُه(

  ِإَل(  مْ وبصلة اؼبيم يف )َربِّْ  وقرأ بالسني يف )سراط(قنبل بصلة اؽباء يف )أَنْػَزْلَناُه( مث 
 ِإَل( وبالنقل يف )ِكاَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( مْ مث ورش بطوؿ الصلة يف )َربِّْ 

 ( واإلمشاـ صوت الزاي يف )ِصرَاطِ  و)ِكاَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( ِإَل( مْ يف )َربِّْ مث خلف بالسكت 
ونػػػافع وابػػن عػػامر ورويػػػس برفعهػػا اباتػػػداء  ووقفػػػا أبػػو جعفػػرإذا وصػػلت )اغبميػػد اهلل( رفػػػع اؽبػػاء مػػن لفػػػظ اعباللػػة وصػػال 

 وخفضها وصال
 اللَِّو الَِّذي َلُو َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ 

 عمالشاطبية يف سورة إبراىيم : ويف اػبفض يف )اهلل الذي( الرفع 
 : نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اؽباء وصال واباتداء . ورويس برفعها يف االباتداء وخفضػها يف الوصػل[ ] ] اغبميِد اهللُ 

 اغبميِد اهلِل :الباقوف وصال واباتداء[ 
 اباتداءً ورويس ، وأبو جعفر قالوف قرأ )اهلُل( بالرفع واندرج معو الشامي 

 بالنقل يف )األرض( مث ورش 
 يف )اللَِّو( مث ابن كثر قرأ باػبفض 
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 وقرأ أيضا بالكسر كلمة )اللَِّو( يف )األرض( مث خلف بالسكت 
 قاؿ الشيخ : األفضل وصل القراءة إذا كانت القراءة باػبفض )اْلَعزِيِز اغبَِْميِد اللَِّو الَِّذي َلُو(

 (َٕوَوْيٌل لِْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد )
 ورويس البصري أماؿ )لِْلَكاِفرِيَن(واندرج معو دوري الكسائي مثورش قلل )لِْلَكاِفرِيَن(  ثمقالوف 

ُغونَػَها ِعَوًجا نْػَيا َعَل ى اْلَِخَرِة َوَيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َويَػبػْ  الَِّذيَن َيْساَتِحبُّوَف اغْبََياَة الدُّ
 قالوف 

 ليلها وعليها توسط وطوؿ البدؿ البدؿ )الخرة( مث تق وؿطجو فاتح )الدنيا( وعليو قصر مث ( أو ٗمث ورش ب)
 مث البصري بالاتقليل 

 مث خلف أماؿ )الدنيا( والسكت عل ى )الخرة( 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشريف )الدنيا( واإلمالة يف )الخرة(مث خالد بالاتحقيق 

 (ٖأُولَِئَك يف َضاَلٍؿ بَِعيٍد )
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 

َ ؽَبُمْ  آَومَ   أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ بِِلَساِف قَػْوِمِو لُِيبَػنيّْ
َ ؽَبُػػْم( مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼباتصػػل مث ورش بطػػوؿ  قػػالوف علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل مث السوسػػي أديػػم النػػوف بػػالالـ يف )لُِيبَػػػنيّْ

بالسػػكت علػػ ى السػػاكن اؼبفصػػوؿ يف اؼبنفصػػل والنقػػل يف السػػاكن اؼبفصػػوؿ )َرُسػػوٍؿ ِإالَّ ( مث خلػػف بػػالاتحقيق مث خلػػف 
)  )َرُسوٍؿ ِإالَّ

 ُء آُء َويَػْهِدي َمْن َيشَ آفَػُيِضلُّ اللَُّو َمْن َيشَ 
( أوجػػػو أبػػػدؽبا ألػػػف مػػػع القصػػػر والاتوسػػػط والطػػػوؿ مث ٘قػػػالوف قػػػرأ باتوسػػػط اؼباتصػػػل مث ىشػػػاـ ووقػػػف علػػػ ى )َيَشػػػاُء( ب)

( أوجو أبػدؽبا ألػف ٘خالد بطوؿ اؼباتصل ووقف ب) ( حركات مث القصر مث ورش بطوؿ اؼباتصل مثٗبالاتسهيل مع اؼبد )
 ( حركات مث القصر ٙمع القصر والاتوسط والطوؿ مث بالاتسهيل مع اؼبد )

( حركػػات مث ٙ( أوجػػو أبػػدؽبا ألػػف مػػع القصػػر والاتوسػػط والطػػوؿ مث بالاتسػػهيل مػػع اؼبػػد )٘مث خلػػف بػػال ينػػة ووقػػف ب)
 القصر

 (  َٗوُىَو اْلَعزِيُز اغبَِْكيُم )
واندرج  ورش قرأ بضم اؽباء يف )َوُىَو( ثم  واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بسكوف اؽباء يف )وْىو( قالوف قرأ

 معو الباقوف
 بِأَيَّاـِ اللَّوِ  مْ َأْف َأْخرِْج قَػْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَل النُّوِر َوذَكّْْرىُ  آُموَس ى ِبَآيَاتِنَ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا 
مث قػػػالوف علػػػ ى الاتوسػػط مث قػػػالوف بالصػػػلة مث أبػػػو عمػػػرو قلػػػل وانػػػدرج معػػػو ابػػن كثػػػر وأبػػػو جعفػػػر لوف بالصػػػلة قػػالوف مث قػػػا

يف )َوَلَقػْد أَْرَسػْلَنا( وأمػاؿ  مث خلف بالاتحقيقيف )موس ى( )موس ى( مث دوري عل ى الاتوسط مث الكسائي بالاتوسط واإلمالة 
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ُموَس ى( وقصر مث طوؿ )ِبَآيَاتَِنا( مث تقليل )ُموَس ى( وتوسػط ( أوجو فاتح )ٗب)بالنقل يف )أَف اخرج( مث ورش  )موس ى( 
 مث خلف بالسكت يف )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا(و)أَف اخرج( وأماؿ )موس ى(   وطوؿ )ِبَآيَاتَِنا(

 (ِ٘إفَّ يف َذِلَك َلَيَاٍت ِلُكلّْ َصبَّاٍر َشُكوٍر )
 اٍت( مث أبو عمرو أماؿ )َصبَّاٍر( ومعو دوري الكسائي ( البدؿ يف )َلَيَ قصرقالوف مث ورش باتقليل )َصبَّاٍر( مع )

 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ وقلل )صبار(
 مْ كُ ءَ آُسػػوَء اْلَعػػَذاِب َويُػػَذحبُّْوَف أَبْػنَػػ مْ ِمػػْن َآِؿ ِفْرَعػػْوَف َيُسػػوُموَنكُ  مْ َأقْبَػػاكُ ِإْذ  مْ َعلَػػْيكُ َوِإْذ قَػػاَؿ ُموَسػػ ى ِلَقْوِمػػِو اذُْكػػُروا نِْعَمػػَة اللَّػػِو 

 ُكمْ آءَ َوَيْساَتْحُيوَف ِنسَ 
 واندرج معو يعقوببسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرِإْذ(  مْ يف )َعَلْيكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 ِإْذ(  مْ يف )َعَلْيكُ مث عل ى توسطها 

وبالنقػل يف )مػػَن   طػوؿ البػدؿعلػػ ى قصػر البػدؿ )آؿ( مث ِإْذ( وفػاتح )أقباكم(و)موسػ ى( مْ بطػوؿ الصػلة يف )َعلَػْيكُ مث ورش 
 آؿ(

وبالنقل يف )مَن  عل ى توسط البدؿ )آؿ( مث طوؿ البدؿ ِإْذ( وتقليل )أقباكم(و)موس ى( مْ مث ورش بطوؿ الصلة يف )َعَلْيكُ 
 آؿ(

 مث البصري قلل )موس ى( 
 ءَُكْم( آمث السوسي أديم النوف بالنوف )َوَيْساَتْحُيوَف ِنسَ 

 ءَُكْم( بالاتسهيل مع اؼبد والقصرآووقف عل ى )ِنسَ  )أقباكم(و)موس ى(أماؿ  ضبزةمث 
  واندرج معو خلف العاشر و)موس ى(أماؿ )أقباكم( مث الكسائي

ءَُكْم( بالاتسػػػهيل مػػػع اؼبػػػد آيف )مػػػَن آؿ(و)علػػػيكْم إذ( وأمػػػاؿ )أقباكم(و)موسػػػ ى( ووقػػػف علػػػ ى )ِنَسػػػ مث خلػػػف بالسػػػكت
 والقصر
 (ٙ)َعِظيٌم  مْ ٌء ِمْن َربّْكُ َبَ   مْ َويف َذِلكُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر  قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش بطوؿ اؼباتصل مث قالوف بالصلة
 أَلَزِيَدنَُّكْم  لَِئْن َشَكْرتُْ  مْ َوِإْذ تََأذََّف َربُّكُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ووجو الاتحقيق غبمزة وخلف العاشر ِإْذ تََأذََّف( واندرج معو ىشاـ والكسائيمث البصري أديم الذاؿ بالاتاء يف )وَ 

 الاتسهيل بمث خلف أديم الذاؿ بالاتاء يف )َوِإْذ تََأذََّف( ووقف عل ى )أَلَزِيَدنَُّكْم( 
 مث السوسي أديم الذاؿ بالاتاء والنوف بالراء )َوِإْذ تََأذََّف(و )تََأذََّف َربُُّكْم(
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  (َٚعَذايب َلَشِديٌد )ِإفَّ  تُْ َكَفرْ َولَِئْن  
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 ِإفَّ(  يف )َكَفْرتُْ عل ى قصرىا  مث قالوف بالصلة
 ِإفَّ(  يف )َكَفْرتُْ عل ى توسطها قالوف بالصلة مث 

 ِإفَّ( بطوؿ الصلة يف )َكَفْرتُْ  مث ورش
 ِإفَّ(  مث خلف بالسكت يف )َكَفْرتُْ 

يٌد ) مْ أَنْػاتُ  آْكُفُرو ِإْف تَ  ~َوقَاَؿ ُموَس ى يًعا فَِإفَّ اللََّو َلَغِِنّّ ضبَِ  (َٛوَمْن يف اأْلَْرِض صبَِ
مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر قػػالوف علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػػلة 

علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل مث دوري علػػ ى توسػػط بالصػػلة مث ورش علػػ ى فػػاتح )موسػػ ى( مث ورش بالاتقليػػل مث أبػػو عمػػرو بالاتقليػػل 
أمػػاؿ )موسػػ ى( وبالسػػكت علػػ ى )الرض( مث خػػالد علػػ ى الاتحقيػػق مث الكسػػائي علػػ ى  مث ضبػػزةتقليػػل )موسػػ ى( و اؼبنفصػػل 

 واندرج معو خلف العاشر توسط اؼبنفصل أماؿ )موس ى(
 وَد َوالَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِىمْ قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوشبَُ  مْ نَػَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلكُ  مْ َأَلَْ يَْأِتكُ  

 يف )يَاِتُكْم( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ألفا اؽبمزة  إبداؿقالوف مث خلف بال ينة مث قالوف بالصلة مث ورش قرأ ب
  اللَُّو ِإالَّ  مْ يَػْعَلُمهُ اَل  

(  مْ يف )يَػْعَلُمُهػقالوف مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا  (  مْ يف )يَػْعَلُمُهػ توسػطهاعلػ ى قػالوف بالصػلة و مث ِإالَّ مث ورش بطػوؿ  ِإالَّ
( مث خلف بالسكت يف )يَػْعَلُمهُ  مْ يف )يَػْعَلُمهُ  الصلة ( مْ ِإالَّ  ِإالَّ
ِإلَْيػػِو  آنَ نَلِفػػي َشػػك  فبَّػػا تَػػْدُعو بِػػِو َوِإنَّػػا  مْ أُْرِسػػْلاتُ  آِإنَّػػا َكَفْرنَػػا دبَػػ آَوقَػػاُلو  مْ أَفْػػػَواِىهِ  ~يف  مْ أَيْػػِديَػهُ  آبِاْلبَػيػّْنَػػاِت فَػػػَردُّو  مْ ُرُسػػُلهُ  مْ َءتْػهُ آَجػػ

 (ُٜمرِيٍب )
 ] ُرْسُلهم : أبو عمرو [ ] ُرُسُلهم : الباقوف[

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 بسكوف السني يف )ُرْسُلُهْم( عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري 
  بسكوف السني يف )ُرْسُلُهْم(  مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل

 واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة 
 مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )إليو( 

 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل مث ورش 
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  عل ى توسط اؼبنفصل واؼباتصل واندرج معو خلف العاشر مث ابن ذكواف أماؿ )َجاَءتْػُهْم(
  واؼبنفصل ؼباتصلمث خلف أماؿ )َجاَءتْػُهْم( عل ى طوؿ ا

 اللَِّو َشكّّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ َأيف  مْ ُرُسُلهُ قَاَلْت  
 ] ُرْسُلهم : أبو عمرو [ ] ُرُسُلهم : الباقوف[

 قالوف 
 بالنقل وبالسكت وقفا عل ى )األرض(  ضبزةمث 

 يف )ُرُسُلُهْم َأيف(مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 ُرُسُلُهْم َأيف(يف )مث قالوف عل ى توسطها 

 بالنقل يف )األرض(و يف )ُرُسُلُهْم َأيف( عل ى طوؿ الصلة مث ورش 
 مث أبو عمرو بسكوف السني )ُرْسُلُهْم(

 السكت )األرض( بالنقل و عل ى يف )ُرُسُلُهْم َأيف( ووقف مث خلف بالسكت 
 َأَجٍل ُمَسمِّ ى  ~ ِإَل  مْ َويُػَؤخّْرَكُ  مْ ِمْن ُذنُوِبكُ  مْ يَْدُعوُكْم لِيَػْغِفَر َلكُ 

 ]يوخركم : ورش وأبو جعفر [ ] يؤخركم : الباقوف[
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف 
  وقفا أماؿ )مسم ى(عل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي 

 مث خلف أماؿ )مسم ى( مع الاتحقيق 
 ِإَل( مْ كُ يف )َويُػَؤخَّْر وبطوؿ الصلة بإبداؿ اؽبمزة واوا )يوخركم( قرأ مث ورش 

 ِإَل( وأماؿ )مسم ى( مْ يف )َويُػَؤخّْرَكُ مث خلف بالسكت 
 مث السوسي أديم الراء بالالـ )لِيَػْغِفَر َلُكْم( 

 ِإَل( واندرج معو ابن كثر  مْ يف )َويُػَؤخّْرَكُ  مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا
  مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يوخركم( 

 ِإَل( مْ يف )َويُػَؤخّْرَكُ  توسطها عل ىقالوف مث 
 (َٓٔبَشٌر ِمثْػُلَنا تُرِيُدوَف َأْف َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَف يَػْعُبُد َآبَاُؤنَا َفْأُتونَا ِبُسْلطَاٍف ُمِبنٍي )ِإالَّ  مْ ِإْف أَنْػاتُ  آقَاُلو 

ر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )فاتونا( واندرج معو ابن كثر مث أبو جعفقالوف مث السوسي قرأ )فَاُتونَا( مث قالوف بالصلة 
عل ى طوؿ اؼبنفصػل وطػوؿ الصػلة وأبػدؿ اؽبمػزة ألفػا )فاتونػا( مػع مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة مث ورش 
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( مث خلف عل ى طوؿ اؼب مْ يف )ِإْف أَنْػاتُ بالاتحقيق عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل و  ضبزةمث ( البدؿ )آباؤنا( ٖ) نفصػل ِإالَّ
(. مْ يف )ِإْف أَنْػاتُ  السكتوطوؿ اؼباتصل وب  ِإالَّ

 ُء ِمْن ِعَباِدِه آَوَلِكنَّ اللََّو يَبُنُّ َعَل ى َمْن َيشَ  مْ كَبُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػُلكُ ِإْف  مْ ُرُسُلهُ  مْ قَاَلْت ؽبَُ  
 ] ُرْسُلهم : أبو عمرو [ ] ُرُسُلهم : الباقوف[

 اؼباتصل بسكوف ميم اعبمع وعل ى توسط قالوف 
 عل ى طوؿ اؼباتصلمث خالد 
 ِإْف(  مْ يف )ُرُسُلهُ بالاتحقيق عل ى طوؿ اؼباتصل وبال ينة )َمْن َيَشاُء(مث خلف 
 ِإْف( مْ يف )ُرُسُلهُ وطوؿ الصلة عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 
 ِإْف( مْ بالسكت يف )ُرُسُلهُ عل ى طوؿ اؼباتصل وبال ينة )َمْن َيَشاُء( و مث خلف 

 سني  )ُرْسُلُهْم( مث أبو عمرو بسكوف ال
 ِإْف( مْ يف )ُرُسُلهُ مث قالوف عل ى قصر الصلة 

 ِإْف( مْ يف )ُرُسُلهُ  قالوف عل ى توسط الصلةمث 
 بِِإْذِف اللَِّو ِبُسْلطَاٍف ِإالَّ  مْ َأْف نَْأتَِيكُ  آَوَما َكاَف لَن
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 واندرج معو ابن كثر  بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل و مث قالوف 
 عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )نَاتَِيُكْم(مث السوسي 

 مث أبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )نَاتَِيُكْم( وبالصلة 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل و مث قالوف 
(ُكْم( عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )نَاتِيَ مث ورش   وبالنقل يف )ِبُسْلطَاٍف ِإالَّ

(مث خلف بالاتحقيق   يف )ِبُسْلطَاٍف ِإالَّ
( السكتمث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وب  يف )ِبُسْلطَاٍف ِإالَّ
 (َٔٔوَعَل ى اللَِّو فَػْلَياتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف )

 بو جعفر وضبزة وقفا اؽبمزة يف )اْلُموِمُنوَف(  واندرج معو السوسي وأ إبداؿقالوف مث ورش قرأ ب
 َأالَّ نَػاتَػوَكََّل َعَل ى اللَِّو َوَقْد َىَدانَا ُسبُػَلَنا آَوَما لَنَ 

َلنا : أبو عمرو [ ] ُسبُػُلنا : الباقوف[  ] ُسبػْ
 عل ى قصر اؼبنفصل   قالوف
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لََنا( عل ى قصر اؼبنفصل  و مث البصري  ُْ  قرأ بسكوف السني )سْب
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

لََنا( توسط اؼبنفصل و  مث دوري عل ى ُْ  قرأ بسكوف السني )سْب
 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )َىَدانَا( عل ى توسط اؼبنفصل و مث الكسائي 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وفاتح )ىدانا( 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وقلل )ىدانا( 

 أماؿ )َىَدانَا(عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 
 اُتُمونَا َآَذيػْ  آَولََنْصِبَفَّ َعَل ى مَ 

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 توسط اؼبنفصل  عل ىقالوف مث 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 
 وترقيق راء )لنصبف(  طوؿ البدؿ يف )َآَذيْػاُتُمونَا(مث توسط قصر مث مع عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

ُلوَف )  (َٕٔوَعَل ى اللَِّو فَػْلَياتَػوَكَِّل اْلُماتَػوَكّْ
 قالوف

 أَْو لاتَػُعوُدفَّ يف ِملَّاِتَنا نآأَْرضِ ِمْن  مْ لَُنْخرَِجنَّكُ  مْ َكَفُروا ِلُرُسِلهِ َوقَاَؿ الَِّذيَن  
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 ( نآيف )ِمْن أَْرضِ بالاتحقيق عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 
  اؼبنفصل ( وطوؿ نآبالنقل يف )ِمْن أَْرضِ مث ورش 

 ( نآْن أَْرضِ مث خلف بالسكت يف )مِ 
 مث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 

 الصلة بمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل و 
 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف السني يف) ِلُرْسِلِهْم(مث أبو عمرو 

 وبسكوف السني يف) ِلُرْسِلِهْم(مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل 
 (ٖٔ )َربػُُّهْم لَنُػْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ  مْ ِإلَْيهِ  ~َفَأْوَح ى 
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ُهْم ( مث قػػالوف علػػ ى توسػػط وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر قػػالوف مث قػػالوف بالصػػلة  مث يعقػػوب قػػرأ بضػػم اؽبػػاء يف )ِإلَػػيػْ
ُهْم ( ضبزة بالاتقليل مث ورش  اؼبنفصل مث قالوف بالصلة مث ورش بفاتح )َفَأْوَح ى( مث  أماؿ )َفَأْوَح ى( و قرأ بضم اؽباء يف )ِإلَيػْ

 واندرج معو خلف العاشر  عل ى توسط اؼبنفصل )َفَأْوَح ى( مث الكسائي أماؿ
 ِمْن بَػْعِدِىمْ اأْلَْرَض َولَُنْسِكنَػنَُّكُم  

 يف )اأْلَْرَض (ف بالسكت خلثم        بالنقل يف )اأْلَْرَض (ورش  ثم      قالوف 
 (َٗٔذِلَك ِلَمْن َخاَؼ َمَقاِمي َوَخاَؼ َوِعيِد )
 ووقفا [ ] وعيِد : الباقوف[ ]وعيدي :ورش وصال ويعقوب وصال

أبػو جعفػر باإلخفػاء  ثمم   وانػدرج معػو ورش يف حالػة الوصػل  باليػاء يف )َوِعيػِدي(ووقفػا قرأ وصال  يعقوب ثم   قالوف 
 )ِلَمْن َخاَؼ(

 (َ٘ٔواْساتَػْفاَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد )
 وفاتح )جبار( ضبزة أماؿ )َوَخاَب( ثم  معو دوري الكسائي البصري أماؿ )َجبَّاٍر( و  ثم قلل )جبار(    ورش ثمقالوف 
 (ٍٙٔء َصِديٍد )آَجَهنَُّم َوُيْسَق ى ِمْن مَ ئِِو آِمْن َورَ 
 عل ى توسط اؼباتصل   قالوف

 أماؿ )َوُيْسَق ى( عل ى توسط اؼباتصل  و مث الكسائي 
 )َوُيْسَق ى(عل ى فاتح عل ى طوؿ اؼباتصل  و مث ورش 
 يف )َوُيْسَق ى(لاتقليل عل ى اعل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 
 أماؿ )َوُيْسَق ى( عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خالد 
 يف )ِمْن َورَائِِو(أماؿ )َوُيْسَق ى( وبال ينة عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 

 ُىَو دبَيّْتٍ َمَكاٍف َوَما يَػاَتَجرَُّعُو َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُو َويَْأتِيِو اْلَمْوُت ِمْن ُكلّْ 
 واندرج معو السوسي وأبو جعفرألفا اؽبمزة  إبداؿورش قرأ )يَاتِيِو( ب مث    يف )َمَكاٍف َوَما(ة خلف بال ين ثم    قالوف 
 (َٚٔعَذاٌب َيِليٌظ )ئِِو آَوِمْن َورَ 
 علػ ى طػوؿ اؼباتصػل ورش ثمم   مث أبو جعفر عل ى توسػط اؼباتصػل واإلخفػاء يف )عػذاٌب يلػيظ(عل ى توسط اؼباتصل قالوف 

 ئِِو(آيف )َوِمْن َورَ  بال ينةو  ل ى طوؿ اؼباتصلع خلف ثم   واندرج معو خالد
 َكَرَماٍد اْشاَتدَّْت ِبِو الرّْيُح يف يَػْوـٍ َعاِصفٍ  مْ أَْعَماؽبُُ  مْ ِبَربِّْ َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا 

   الشاطبية  يف البقرة :ويف الاتاِء ياءٌ شاع والرّْيَح وحَّدا ... ويف الكهف معها و الشريعة وصال 
             ويف النمل و األعراؼ و الرـو ثانيا ... وفاطر دـ شُ كرا ويف اغبجر فصال
            ويف سورة الشورى ومن ربت رعده ... خُ ُصوٌص ويف الفرقاف ز اكيِو ىَ لَّال
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فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاّن   
 ]الرياح : نافع وأبو جعفر [ ] الريح : الباقوف[

 جبمع )الرياح(قرأ قالوف 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم قرأ باتوحيد )الرّْيُح( مث أبو عمرو 

 أبو جعفرواندرج معو ( مْ أَْعَماؽبُُ  مْ وبقصر الصلة يف )ِبَربِّْ وقرأ جبمع )الرياح( مث قالوف بالصلة قرأ )الرياح( 
 وقرأ باتوحيد )الرّْيُح( مث ابن كثر بالصلة
 وقرأ جبمع )الرياح(( مْ أَْعَماؽبُُ  مْ يف )ِبَربِّْ  عل ى توسطهاو مث قالوف بالصلة 

 وقرأ جبمع )الرياح(( مْ أَْعَماؽبُُ  مْ يف )ِبَربِّْ مث ورش عل ى طوؿ الصلة  
 ( وقرأ باتوحيد )الريح(مْ أَْعَماؽبُُ  مْ يف )ِبَربِّْ مث خلف بالسكت 

 اَل يَػْقِدُروَف فبَّا َكَسُبوا َعَل ى َشْيءٍ 
 وبالرـو يف كال اغبالني واندرج معو ضبزة )شّي( وبالياء اؼبشددة )شي( ْيٍء( بالياء قالوف مث ىشاـ وقف عل ى )شَ 

 مث ورش برتقيق الراء يف )يَػْقِدُروَف( عل ى توسط وطوؿ )شيء(
 (َٛٔذِلَك ُىَو الضَّاَلُؿ اْلَبِعيُد ) 

 قالوف
 َأَلَْ تَػَر َأفَّ اللََّو َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاغبَْقّْ  
 لشالشلشاطبية يف سورة إبراىيم : )خالُق ( امدده واكسر وارفع القاؼ ا

 ويف النور واخفض )كلَّ( فيها و)األرض( ىا   ىنا                             
 ] خالُق السمواِت واألرِض : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] خلَق السمواِت واألرَض : الباقوف[

 قالوف 
  عل ى نصبها  ( اأْلَْرضَ يف )وَ مث ورش بالنقل 

 ومعطوفة بالكسر وقرأ بألف بعد اػباء ورفع القاؼ )َخاَلُق( يف )َواأْلَْرِض ( مث خلف بالسكت 
   وخلف العاشر مث خالد بالاتحقيق وخفض )َواأْلَْرِض ( وقرأ بألف بعد اػباء ورفع القاؼ )َخاَلُق( ومعو الكسائي

 (ْٜٔلٍق َجِديٍد )َويَْأِت خِبَ  مْ ِإْف َيَشْأ يُْذِىْبكُ 
 ] إف يشا : أبو جعفر ووقفا ضبزة وىشاـ[ ] إف يشأ : الباقوف[

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 )َويَاِت ( واندرج معو السوسي  ألفا اؽبمزة بإبداؿمث ورش قرأ 

 واندرج معو ابن كثرمث قالوف بالصلة 
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  و)يشا()َويَاِت (ألفا اؽبمزة  إبداؿمث أبو جعفر بالصلة و قرأ ب
 مث خلف بال ينة يف )ِإْف َيَشْأ(

 (َٕٓوَما َذِلَك َعَل ى اللَِّو ِبَعزِيٍز ) 
 قالوف
يًعا فَػَقاَؿ الضَُّعفَ    ُمْغُنوَف َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّو ِمْن َشْيءٍ  مْ تَػبَػًعا فَػَهْل أَنْػاتُ  مْ ِإنَّا ُكنَّا َلكُ  آُء لِلَِّذيَن اْساَتْكبَػُرو آَوبَػَرُزوا لِلَِّو صبَِ
( أوجو عل ى )شيء( ٗ)بمث قالوف عل ى الاتوسط مث ىشاـ وقفا واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر وف مث قالوف بالصلة قال

يف )ىَل اناتم( ووقف بالاتحقيق  ضبزةمث عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل وبالنقل يف )ىَل اناتم( مث قالوف بالصلة مث ورش 
 ( أوجو عل ى )شيء(ٗاتم( ووقف ب)( أوجو عل ى )شيء(مث ضبزة بالسكت يف ))ىْل أنٗب)
 قَاُلوا َلْو َىَدانَا اللَُّو ؽَبََديْػَناُكْم  

 قالوف مث ورش بالاتقليل يف )َىَدانَا( مث خلف أماؿ )َىَدانَا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
ـْ َصبَػْرنَا َما لََنا ِمْن ؿبَِيٍص ) آَأَجزِْعن آٌء َعَلْينآَسوَ   (َٕٔأ

 واندرج معو ضبزةورش عل ى طوؿ اؼبنفصل  ثم     قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم     نفصل عل ى قصر اؼبقالوف 
 َفَأْخَلْفاُتُكمْ  مْ َوْعَد اغبَْقّْ َوَوَعْدُتكُ  مْ َوقَاَؿ الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإفَّ اللََّو َوَعدَكُ 

واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر َلْفاُتُكْم( مث قالوف بالصلة ووقف بالناتسهيل يف )َفَأخْ يف )األمر( قالوف مث خالد بالاتحقيق 
 يف )َفَأْخَلْفاُتُكْم(بالاتحقيق والاتسهيل يف )األمر( ووقف مث خلف بالسكت بالنقل يف )األمر( مث ورش 

 ِل  مْ فَاْساَتَجْباتُ  مْ َأْف َدَعْوُتكُ  ُسْلطَاٍف ِإلَّ ِمْن  مْ َوَما َكاَف ِل َعَلْيكُ 
 فص [ ] ِْل عليكم : الباقوف[] َِل عليكم : ح

  عل ى قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع  قالوف
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل ( يف )ُسْلطَاٍف ِإلَّ مث خلف بالاتحقيق 
 ( وطوؿ اؼبنفصلبالنقل يف )ُسْلطَاٍف ِإلَّ مث ورش 

  وطوؿ اؼبنفصل(  مث خلف بالسكت يف )ُسْلطَاٍف ِإلَّ 
 وف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل مث قال

 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث حفص قرأ بفاتح الياء يف )ِلَ (

 أَنْػُفَسُكْم  آَفاَل تَػُلوُموّن َوُلوُمو 
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 



 

 

138 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزة  مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل

 دبُْصرِِخيَّ  مْ أَنْػاتُ  آَوم مْ أَنَا دبُْصرِِخكُ  آمَ 
( اكسر   ؾبمال  غبمزةالشاطبية يف سورة إبراىيم : )مصرخيَّ

 كها وْصٍل او للساكنني وقطرب    حكاىا مع الفراء مع ولد العال      
 ]دبصرِخيّْ : ضبزة [ ] دبصرِخيَّ : الباقوف[

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

  قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث
 مث قالوف بالصلة 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 وفاتح الياء وصال اعبميع إال ضبزة كسرىا -

 َأْشرَْكاُتُموِف ِمْن قَػْبلُ  آِإّنّْ َكَفْرُت دبَِ 
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 وب وقرأ بالياء وصال ووقفاواندرج يعققرأ بالياء يف )َأْشرَْكاُتُموّن( وصال عل ى قصر اؼبنفصل و مث أبو عمرو 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 ووقف حبذؼ الياءقرأ بالياء يف )َأْشرَْكاُتُموّن( وصال مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل و 

 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 (َٕٕعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ ِإفَّ الظَّاِلِمنَي ؽبَُ 
 مث قالوف بالصلة يف )عذاب أليم( مث خلف بالسكت وبالنقل يف )عذاب أليم( قالوف مث ورش 

  َربِّْمْ َوأُْدِخَل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمْن رَبْاِتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذفِ 
 قالوف 

 ( البدؿ يف )َآَمُنوا( قصرمث ورش بالنقل يف )اأْلَنْػَهاُر ( مع )
 خلف بالسكت يف )اأْلَنْػَهاُر( مث 

 ( أوجو اؼبدودٖمع ) مث السوسي أديم الاتاء باعبيم يف )الصَّاغِبَاِت َجنَّاٍت(
 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )آمنوا(

 (ِٖٕفيَها َساَلـٌ ) مْ ربَِيَّاتُػهُ 



 

 

139 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمبسكوف ميم اعبمع    قالوف 
 (ِٕٗء )آيف السَّمَ ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها طَيَّْبٍة َأْصُلَها َر َكْيَف َضَرَب اللَُّو َمَثاًل َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة َأَلَْ تػَ  

 قالوف 
 ( أوجو ٘مث ىشاـ وقف ب)
 ( أوجو ٘ب)عل ى )السما(ووقف يف )ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها( بال ينة و يف )طَيَّْبٍة َأْصُلَها( مث خلف بالاتحقيق 

 مث ورش بالنقل يف )طَيَّْبٍة َأْصُلَها(
 ( أوجو٘مث خلف بالسكت يف )طَيَّْبٍة َأْصُلَها( ووقف عل ى )السماِء( ب)

 ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِف َربػَّْها  ~تُػْؤِت 
 الحو ذويف الغر  ذكراً  الشاطبية يف البقرة :  وحي    شبا )أْكُلها(

 َحب ت ى أالطيبة : وأْكلها شغل 
 أْكَلها : نافع وابن كثر وابو عمرو [ ] أُكَلها : الباقوف[] 

 قرأ بسكوف الكاؼ يف )ُأْكَلَها( واندرج معو اؼبكي والبصري عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو الدوري بسكوف الكاؼ يف )ُأْكَلَها( 

 و الكسائي وخلف العاشر مث ابن عامر بضم الكاؼ يف )ُأُكَلَها( واندرج مع
 مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل بضم الكاؼ يف )ُأُكَلَها( 

 اؽبمزة يف )ُتوِت(  أبدؿ اؽبمزة واواقرأ بسكوف الكاؼ يف )ُأْكَلَها( و عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 عل ى قصر اؼبنفصل و قرأ بسكوف الكاؼ يف )ُأْكَلَها( وأبدؿ اؽبمزة يف )ُتوِت(مث السوسي 

 عل ى قصر اؼبنفصل و قرأ بضم الكاؼ يف )ُأُكَلَها( وأبدؿ اؽبمزة يف )ُتوِت(جعفر أبو  مث
 (ٕ٘يَػاَتذَكَُّروَف ) مْ َوَيْضِرُب اللَُّو اأْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس َلَعلَّهُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث دوري أماؿ )للناس(
 ( أوجو اؼبدودٖمع )لِلنَّاِس( يف )اأْلَْمثَاَؿ الالـ بالالـ مث السوسي أديم 

 يف )اأْلَْمثَاَؿ( مث خلف بالسكتبالنقل يف )اأْلَْمثَاَؿ( مث ورش 
 (ٕٙاْجاُتثَّْت ِمْن فَػْوِؽ اأْلَْرِض َما ؽَبَا ِمْن قَػرَاٍر )َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة َوَمَثُل  

مرو وعاصم وضبزة وابػن ذكػواف خبلػف عنػو ويعقػوب بكسػر الاتنػوين وصػال [ ]خبيثػة ٌ اجاتثػت : أبو ع اجاتثت : ] خبيثةٍ 
 الباقوف بضم الاتنوين وىو الوجو الثاّن البن ذكواف[
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 قرأ بضم الاتقاء الساكنني )َخِبيَثٍة ُف اْجاُتثَّْت(قالوف 
 رض( وقلل )قرار(والنقل يف )األقرأ بضم الاتقاء الساكنني )َخِبيَثٍة ُف اْجاُتثَّْت( مث ورش 

 مث أبو عمرو بكسر الاتقاء الساكنني )َخِبيَثٍة ِف اْجاُتثَّْت( وأماؿ )قرار( 
 واندرج معو عاصم بوجو بكسر الاتقاء الساكنني مث ابن ذكواف 

 وتقليل )قرار(والاتحقيق  مث خالد  بكسر الاتقاء الساكنني
 وتقليل )قرار( بالسكتو  بكسر الاتقاء الساكنني ضبزةمث 

 َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة(جعفر قرأ بضم الاتقاء الساكنني )َخِبيَثٍة ُف اْجاُتثَّْت( وباإلخفاء يف )مث أبو 
نْػَيا َويف اْلَِخَرِة   يُػثَبُّْت اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت يف اغْبََياِة الدُّ

 قالوف 
مث توسػط علػ ى تقليػل )الػدنيا( مث )الخػرة( وترقيػق الػراء )الدنيا( وقصر البػدؿ ( أوجو قصر البدؿ مع فاتح ٗمث ورش ب)

 طوؿ البدؿ مع الفاتح والاتقليل 
 مث البصري باتقليل )الدنيا( 

 مث خلف أماؿ )الدنيا( ووقف بالنقل والسكت عل ى )الخرة( 
 مث الكسائي أماؿ )الدنيا( و)األخرة(

 ة(مث خلف العاشر أماؿ )الدنيا( وحقق )الخر 
 َوُيِضلُّ اللَُّو الظَّاِلِمنَي 

 قالوف
 (ُٕٚء )آَويَػْفَعُل اللَُّو َما َيشَ 

 ( أوجو )يشاء(٘خلف ب) ثمعل ى طوؿ اؼباتصل ورش  ثم ( أوجو )يشاء(٘ىشاـ ب) ثمعل ى توسط اؼباتصل قالوف 
ُلوا نِْعَمَة اللَِّو ُكْفرًا َوَأَحلُّوا قَػْوَمهُ   (َٕٛداَر اْلبَػَواِر ) مْ َأَلَْ تَػَر ِإَل الَِّذيَن بَدَّ

  بسكوف ميم اعبمع  قالوف
 ورش باتقليل )اْلبَػَواِر(  ثم

 مث البصري أماؿ )اْلبَػَواِر( ومعو دوري الكسائي 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 يف )كفرا و(خلف بال ينة  ثم
 َجَهنََّم َيْصَلْونَػَها 

 ْونَػَها(الالـ )َيْصلَ  غليظورش بات ثم    قالوف 
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 (َٜٕوبِْئَس اْلَقرَاُر )
 اؽبمزة )وبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  إبداؿورش قرأ ب ثم  قالوف 

 َوَجَعُلوا لِلَِّو أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلوِ 
 )َيِضُلوا( )َيِضل عن( حصن فاكالشاطبية يف سورة إبراىيم : وضم  
 : الباقوف[لُِيِضلُّواورويس [ ] ] لَِيِضلُّوا : ابن كثر وأبو عمرو

 ورويس )لَِيِضلُّوا( واندرج معو البصري فاتح الياء ابن كثر ثمقرأ بضم الياء )لُِيِضلُّوا(       قالوف 
 (ٖٓالنَّاِر )ِإَل  مْ َمِصرَكُ ُقْل سَباتػَُّعوا فَِإفَّ 

مث توسػػط ِإَل(  مْ يف )َمِصػػرَكُ ة مػػع قصػػرىا قػػالوف مث البصػػري أمػػاؿ )النػػار( وانػػدرج معػػو دوري الكسػػائي مث قػػالوف بالصػػل
ِإَل( وترقيق الراء يف )مصركم( وتقليل )النار( مث خلف  مْ يف )َمِصرَكُ  مث ورش عل ى طوؿ الصلةِإَل(  مْ يف )َمِصرَكُ الصلة 

 ِإَل( مْ بالسكت يف )َمِصرَكُ 
 (ِٖٔسرِّا َوَعاَلنَِيًة ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَ يَػْوـٌ اَل بَػْيٌع ِفيِو َواَل ِخاَلٌؿ ) مْ ُقوا فبَّا َرَزقْػَناىُ ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا يُِقيُموا الصَّاَلَة َويُػْنفِ 

 سوة تال أا ذ: و)ال بيَع( نونو و)ال ُخلٌة( و)الشفاَعَة(وارفعهن  ٕٓ٘-ٜٔ٘الشاطبية البقرة 
 بيَع( مع )وال   خالؿ( بإبراىيم والطور وصال و)ال لغو()ال تأثيم()ال                              

 مدا كنزالطيبة : بيع خلة وال   شفاعة ال بيع ال خالؿ ال    تأثيم ال لغو 
 

] البيػَع فيػو وال خػالَؿ : ابػن كثػر وأبػو عمػرو ] قل لعبادْي : ابن عامر وضبزة والكسائي وروح[ ] قل لعبػادَي :البػاقوف[
 ٌؿ: الباقوف[خال الويعقوب[ ] ال بيٌع فيو و 

 واندرج معو خلف العاشرقرأ بالرفع يف ) ال بيٌع فيو وال خالٌؿ( وفاتح ياء )لعبادَي( قالوف 
 قرأ )ال بيَع فيو وال خالَؿ( وفاتح ياء )لعبادَي( مث دوري البصري 

وأبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا  ْوـٌ(قػػرأ بإديػػاـ اليػػاء باليػػاء يف )يَػػاِت يػَػػقػػرأ )ال بيػػَع فيػػو وال خػػالَؿ( وفػػاتح يػػاء )لعبػػادَي( و مث السوسػػي 
 )ياِت(

 مث قالوف بالصلة 
 وفاتح ياء )لعبادَي(وقرأ بنصب )ال بيَع فيو وال خالَؿ( مث ابن كثر بصلة اؼبيم وصلة اؽباء )فيو( 

 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بالرفع يف ) ال بيٌع فيو وال خالٌؿ( وفاتح ياء )لعبادَي( وأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياِت(
( ٖوأبدؿ اؽبمزة ألفا )ياِت( مع ) وفاتح ياء )لعبادَي( ويلظ الـ )الصالة(خالٌؿ(  البالرفع يف ) ال بيٌع فيو و قرأ مث ورش 

 البدؿ )آمنوا(
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 وقػرأ بػالاتنوين مرفوعػا يف ) اَل بَػْيػٌع ِفيػِو َواَل ِخػاَلٌؿ ( وانػدرج معػػوعػامر قػرأ بيػاء سػاكنة يف )ِلِعبَػاِدْي ( وصػال ووقفػػا مث ابػن 
 ئي الكسا خالد و
  ا( وصال ووقفْي يف )ِلِعَبادِ ساكنة ياء قرأ ب)سراً و عالنية( بال ينة خالٌؿ( و  القرأ بالرفع يف ) ال بيٌع فيو و مث خلف 

 مث روح قرأ بياء ساكنة يف )ِلِعَباِدْي ( وصال ووقفا وقرأ بنصب )ال بيَع فيو وال خالَؿ(
 ًء َفَأْخرََج ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم آِء مَ آأَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض وَ 

 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 عل ى طوؿ اؼباتصل خالد  ثم
 عل ى طوؿ اؼباتصل وبالنقل يف )األرض(  ورش ثم
 عل ى طوؿ اؼباتصل وبالسكت يف )األرض( ضبزة ثم

 َبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لاَِتْجرَِي يف الْ 
 السوسي أديم الراء يف الالـ )َوَسخََّر َلُكُم( ثم        الوجو الثاّن وقف عل ى )بيامره( ضبزة ثم       قالوف 

 (َٕٖوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْػَهاَر )
 قالوف 

 واندرج معو ضبزة بوجو يف )األهنار( ورش بالنقل  ثم
  يف )األهنار(  ضبزة وقف بالسكت ثم
 لسوسي أديم الراء يف الالـ )َوَسخََّر َلُكُم(ا ثم
 ئِبَػنْيِ آَوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر دَ  

  عل ى توسط اؼباتصل قالوف
  عل ى طوؿ اؼباتصل ورش ثم

  وقفا ئِبَػنْيِ ( بالاتسهيل مع اؼبد والقصرآمث ضبزة قرأ )دَ 
 (السوسي قرأ باإلدياـ يف الراء والالـ )َوَسخََّر َلُكمُ  ثم

 (َٖٖوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر )
 السوسي قرأ باإلدياـ يف الراء والالـ )َوَسخََّر َلُكُم( ثم   قالوف 
 ِمْن ُكلّْ َما َسأَْلاُتُموُه  مْ َوَآتَاكُ 

  قصر البدؿ وفاتح اليائي قالوف واندرج ورش معو بوجو
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 توسط البدؿ مع الاتقليل مث طوؿ البدؿ مع الفاتح مث الاتقليل يف )آتاكم(( أوجو الباقية ٖش ب)مث ور 
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 خلف بالاتسهيل وقفا عل ى )سألاتموه(  ثم
 مث الكسائي أماؿ )آتاكم( وربقيق )سألاتموه( واندرج معو خلف العاشر

 َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل رُبُْصوَىا
 قالوف

ْنَسا  (َٖٗف َلظَُلوـٌ َكفَّاٌر )ِإفَّ اإْلِ
 يف )اإلنساف(مث خلف بالسكت وبالنقل يف )اإلنساف( قالوف مث ورش 

ـَ )  (َٖ٘وِإْذ قَاَؿ ِإبْػرَاِىيُم َربّْ اْجَعْل َىَذا اْلبَػَلَد َآِمًنا َواْجُنْبِِن َوَبِِنَّ َأْف نَػْعُبَد اأْلَْصَنا
 ح وصبَّالالأواخر )إبراىاـ(   ثالثة    النساءويف نص  فيهاالشاطبية يف البقرة : و 

 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخرا     براءةحرفا  األنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف اماتحانو األوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 ]إبراىاـ :ىشاـ [ ]إبراىيم : الباقوف[
يف السػػكت بمث خػالد وقػف مث ورش بالنقػل يف )األصػناـ( علػ ى وجػػو قصػر البػدؿ وانػدرج معػو خػػالد بوجػو النقػل قػالوف 

ش مػػػع وجهػػػي الاتوسػػػط مث ور يف )األصػػػناـ( مث خلػػػف بػػػال ينػػػة يف )َآِمنًػػػا َواْجُنْبػػػِِن( ووقػػػف بالنقػػػل والسػػػكت )األصػػػناـ( 
 والطوؿ بالبدؿ يف )َآِمًنا( مث ىشاـ قرأ )إبراىاـ(

 َربّْ ِإنػَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثرًا ِمَن النَّاسِ  
 قالوف مث دوري أماؿ )النَّاِس( مث ورش برتقيق الراء )َكِثرًا(

 َفَمْن تَِبَعِِن فَِإنَُّو ِمِنّْ 
 قالوف

 (ِٖٙحيٌم )َوَمْن َعَصاّن فَِإنََّك َيُفوٌر رَ 
 الكسائي أماؿ )عصاّن( ثم      خبلف ورش بالاتقليل يف )عصاّن( ثم      قالوف 

 ~ِويِذي َزرٍْع ِعْنَد بَػْياِتَك اْلُمَحرَّـِ َربػََّنا لُِيِقيُموا الصَّاَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَػهْ ِبَواٍد َيْرِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرّْيَّيِت  ~ِإّنّْ  آَربػَّنَ  
 (َٖٚيْشُكُروَف ) مْ ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَّهُ  مْ َواْرزُقْػهُ ْم ِإلَْيهِ 

] إلػػيُهم : ضبػػزة ويعقػػوب[ ]إلػػيِهم ] إَّن أسػػكنت : نػػافع وابػػن كثػػر وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر[ ]إّن~ أسػػكنت : البػػاقوف[
 :الباقوف[
 قالوف بالصلة فاتح الياء )إَّن ( قالوف 
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 أماؿ )النَّاِس( و فاتح الياء )إَّن ( مث دوري 
 اؼبنفصل وفاتح الياء )إَّن (وسط مث قالوف عل ى ت

 واندرج معو ابن كثر بالصلة وفاتح الياء )إَّن ( مث قالوف 
 مث أبو جعفر بالصلة وعل ى قصر اؼبنفصل وفاتح الياء )إَّن ( وباإلخفاء يف )ِبَواٍد َيْرِ(

 ( وأماؿ )النَّاسِ وفاتح الياء )إَّن ( مث دوري عل ى الاتوسط 
( بسكوف الياء مث ابن عامر    واندرج معو عاصم والكسائي قرأ )ِإّنّْ

( بسكوف الياء مث ىشاـ  الوجو الثانية قرأ بياء بعد اؽبمزة )أَْفِئيَدًة( خبلف عنو و  قرأ )ِإّنّْ
 فاتح الياء )إَّن أسكنت( ويلظ الالـ يف )الصالة( مث ورش 

( بسكوف ا ضبزةمث  ُهْم( بطوؿ اؼبنفصل وقرأ )ِإّنّْ   يف )فَاْجَعْل أَْفِئَدًة( وبالاتحقيقلياء وقرأ بضم اؽباء )ِإلَيػْ
ُهْم( و مث خلف  ( بسكوف الياء وقرأ بضم اؽباء )ِإلَيػْ  )فَاْجَعْل أَْفِئَدًة(بالسكت عل ى بطوؿ اؼبنفصل وقرأ )ِإّنّْ

ُهمْ  ( بسكوف الياء وقرأ بضم اؽباء )ِإلَيػْ  (  مث يعقوب عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ )ِإّنّْ
 ِإنََّك تَػْعَلُم َما لُبِْفي َوَما نُػْعِلنُ  آَربَّن

وانػدرج معػػو  ورش علػ ى طػوؿ اؼبنفصػػل ثممم    قػػالوف علػ ى الاتوسػطمث السوسػػي أديػم اؼبػيم بػػاؼبيم )تعلػم مػا(  ثمم   قػالوف 
 ضبزة

 (ِٖٛء )آَوَما ىَبَْف ى َعَل ى اللَِّو ِمْن َشْيٍء يف اأْلَْرِض َواَل يف السَّمَ 
 قالوف 
( ٗ( أوجػػو أبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا مػػع القصػػر والاتوسػػط والطػػوؿ مث الاتسػػهيل مػػع اؼبػػد )٘شػػاـ وقػػف علػػ ى )السػػماء( ب)مث ى

 حركات والقصر 
  )شيء( وعليو توسط وطوؿ اللنييف )ىبف ى( ( أوجو فاتح اليائي ٗمث ورش ب)

 وعليو الاتوسط والطوؿ يف اللني يف )ىبف ى( الاتقليل ب ورش مث
 ( أوجو الوقف عل ى )السماء(٘و) و)شيء(والسكت عل ى )األرض( ى( يف )ىبفباإلمالة  ضبزةمث 

 ( أوجو الوقف عل ى )السماء(٘و) و)شيء(يف )ىبف ى(مث خالد بالاتحقيق 
 واندرج معو خلف العاشر  والاتحقيق يف )السمآء( مث الكسائي أماؿ )ىبف ى(

 ْسَحاؽَ اغبَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َوَىَب ِل َعَل ى اْلِكَبِ ِإظْبَاِعيَل َوإِ  
 قالوف مث خلف الوجو الثاّن وقفا بالاتسهيل عل ى )إسحاؽ( 

 ( ِٜٖء )آِإفَّ َريبّْ َلَسِميُع الدُّعَ 
  عل ى توسط اؼباتصل قالوف
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( ٗ( أوجػػػو أبػػدؿ اؽبمػػزة ألفػػا مػػع القصػػػر والاتوسػػط والطػػوؿ مث الاتسػػهيل مػػع اؼبػػػد )٘مث ىشػػاـ وقػػف علػػ ى )الػػدَُّعاِء( ب)
 حركات والقصر 

 اؼباتصل  عل ى طوؿمث ورش 
 ( أوجو الوقف عل ى )الدَُّعاِء(٘مث خلف و)

 َربّْ اْجَعْلِِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمْن ُذرّْيَّيِت 
 الالـ يف )الصالة( غليظورش بات ثم   قالوف 

 (ِٓٗء )آَربػََّنا َوتَػَقبَّْل ُدعَ 
 : الباقوف وصال ووقفا []دعآئي ورش وأبو عمرو وضبزة وأبو جعفر وصال والبزي ويعقوب وصال ووقفا [ ] دعآء 

 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 وقرأ وصال بالياء وحذفها وقفا )دعآئي ( مث ورش بطوؿ اؼباتصل 

 واندرج معو يعقوبمث البزي أثبت الياء يف اغبالني )ُدَعائي( 
( حركات ٗد )( أوجو أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ مث الاتسهيل مع اؼب٘مث ىشاـ وقف عل ى )دَُّعاِء( ب)

 والقصر 
 ( أوجو الوقف عل ى )الدَُّعاِء(٘مث خلف و)

 (َٔٗربػََّنا اْيِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننَي يَػْوـَ يَػُقوـُ اغبَِْساُب )
 قالوف 

 وأبدؿ اؽبمزة يف )َولِْلُموِمِننَي(ورش  ثم
 )اْيِفْر ِل( أديم الراء بالالـ دوري الوجو الثاّن مث 

 وأبدؿ اؽبمزة يف )َولِْلُموِمِننَي()اْيِفْر ِل( أديم الراء بالالـ سي مث السو 
 َواَل رَبَْسَْبَّ اللََّو َياِفاًل َعمَّا يَػْعَمُل الظَّاِلُموفَ 

 ]وال ربَسْبَّ : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] وال ربِسْبَّ : الباقوف[
 وأبو جعفر عامر بفاتح السني )رَبَْسَْبَّ( واندرج معو عاصم وضبزةابن  ثم     قالوف بكسر السني يف )رَبِْسَْبَّ( 

َا يُػَؤخُّْرىُ   (ٕٗلِيَػْوـٍ َتْشَخُص ِفيِو اأْلَْبَصاُر ) مْ ِإمبَّ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 مث خلف بالنقل والسكت عل ى )اأْلَْبَصاُر( 
 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 

ُرُىْم( وبالنقل عل ى )األبصار( ا بإبداؿ اؽبمزة واو مث ورش قرأ   )يُوخّْ
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ُرُىْم(   وربقيق )األبصار(مث السوسي قرأ )يُوخّْ
ُرُىْم(  مث أبو جعفر بالصلة و قرأ )يُوخّْ

 َطْرفُػُهمْ  مْ اَل يَػْرَتدُّ ِإلَْيهِ  مْ ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسهِ 
 ] إليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] إليِهم : الباقوف[

 اعبمع بسكوف ميم قالوف 
ُهْم( واندرج معو يعقوب   مث خلف قرأ بضم اؽباء يف )ِإلَيػْ

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 
 ( البدؿ يف )ُرُءوِسِهْم(ٖمث ورش مع )

 (ٌٖٗء )آَىوَ  مْ َوأَْفِئَدتُػهُ 
 عل ى توسط اؼباتصل قالوف 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
( حركات ٗو أبدؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ مث الاتسهيل مع اؼبد )( أوج٘مث ىشاـ وقف عل ى )َىَواٌء( ب)

 والقصر 
 ( أوجو الوقف عل ى )َىَواٌء( ٘مث خلف و)

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة
 َأَجٍل َقرِيٍب قبُِْب َدْعَوَتَك َونَػاتَِّبِع الرُُّسلَ  ~ْرنَا ِإَل َأخّْ  آَوأَْنِذِر النَّاَس يَػْوـَ يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب فَػيَػُقوُؿ الَِّذيَن ظََلُموا َربػَّنَ 

]يػػاتيِهُم  ]يػػأتيُهُم العػػذاب : ضبػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]يػػاتيِهِم العػػذاب : السوسػػي[ ]يػػأتيِهِم العػػذاب : دوري [
 العذاب : ورش []يأتيِهُم العذاب : الباقوف[

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 توسط اؼبنفصل مث قالوف عل ى 

 وتغليظ الـ )ظلموا(اْلَعَذاُب( وكسر اؽباء وضم اؼبيم )يَاتِيِهمُ مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا 
 وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم يف )يَْأتِيِهِم اْلَعَذاُب(عل ى قصر اؼبنفصل  دوريمث 

 )يَاتِيِهِم اْلَعَذاُب(بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث السوسي قرأ 
 وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم يف )يَْأتِيِهِم اْلَعَذاُب(  اؼبنفصل توسطمث دوري عل ى 

 وقرأ بضم اؽباء واؼبيم )يَْأتِيُهُم اْلَعَذاُب( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 
 وقرأ بضم اؽباء واؼبيم )يَْأتِيُهُم اْلَعَذاُب( عل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي 

 ضم اؽباء واؼبيم )يَْأتِيُهُم اْلَعَذاُب( مث يعقوب عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ ب
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 (ِٗٗمْن َزَواٍؿ ) مْ ِمْن قَػْبُل َما َلكُ  مْ أَْقَسْماتُ  آأَوَلَْ َتُكونُو 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة 
 ج معو ضبزةعل ى طوؿ اؼبنفصل واندر مث ورش 
َ َلكُ  مْ أَنْػُفَسهُ  آيف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُمو  مْ َوَسَكْناتُ   (َ٘ٗوَضَربْػَنا َلُكُم اأْلَْمثَاَؿ ) مْ َكْيَف فَػَعْلَنا بِِ   مْ َوتَػبَػنيَّ
 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 

َ َلُكْم( و  عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي  و)َكْيَف فَػَعْلَنا( أديم النوف بالالـ )َوتَػبَػنيَّ
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل ووقف عل ى )األمثاؿ( بالنقل والسكت 
 يف )األمثاؿ(عل ى طوؿ اؼبنفصل وتغليظ الـ )ظلموا( وبالنقل مث ورش 

 عل ى قصر اؼبنفصل  مث قالوف بالصلة
  مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل

 (ٙٗلاتَػُزوَؿ ِمْنُو اعْبَِباُؿ ) مْ َوِإْف َكاَف َمْكُرىُ ْم َوِعْنَد اللَِّو َمْكُرىُ  مْ ىُ َوَقْد َمَكُروا َمْكرَ 
 اشدا ر الشاطبية يف سورة إبراىيم : ويف )لاَِتزوَؿ ( الفاتح وارفعو 

 ]لاتزوُؿ : الكسائي [ ] لاتزوَؿ : الباقوف[
 قػػالوف بالصػػلة ثممم   رفػػع الػػالـ الخػػرة يف )لاتَػػػُزوُؿ( الكسػػائي قػػرأ بفػػاتح الػػالـ األول و  ثممم     بسػػكوف مػػيم اعبمػػعقػػالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر
 َفاَل رَبَْسَْبَّ اللََّو ـُبِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلوُ 

 ]فال رْبَسْبَّ : عاصم وابن عامر وضبزة وأبو جعفر [ ]فال رَبِْسْبَّ : الباقوف[
 عامر بفاتح السني )رَبَْسَْبَّ(ابن   ثم     قالوف بكسر السني )رَبِْسَْبَّ (

 (ِٚٗإفَّ اللََّو َعزِيٌز ُذو اناِْتَقاـٍ )
 قالوف

َر اأْلَْرِض َوالسََّمَواُت   يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ اأْلَْرُض َييػْ
     وترقيق راء )ير( معاورش بالنقل يف )األرض(  ثم معا  يف )األرض(خلف بالسكت  ثم       قالوف

 (ِٛٗد اْلَقهَّاِر )َوبَػَرُزوا لِلَِّو اْلَواحِ 
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 البصري أماؿ )القهار(ومعو دوري  الكسائي  ثم       واندرج معو ضبزةورش قلل )القهار(  ثم       قالوف
 (َٜٗوتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي يَػْوَمِئٍذ ُمَقرَِّننَي يف اأْلَْصَفاِد )

 قالوف 
  بالنقل يف )األصفاد( واندرج معو ضبزة بوجو النقلورش ثم 
  عل ى )األصفاد(  بالسكتوقف خلف  ثم
 )َوتَػَرى اْلُمْجرِِمنَي(أماؿ وصال السوسي  ثم

 وإذا وصلت الية دبا بعدىا أديم الداؿ بالسني للسوسي )األصفاد سرابيلهم(
 (ٓ٘)النَّاُر ُوُجوَىُهُم َقِطرَاٍف َوتَػْغَش ى ِمْن  مْ َسرَابِيُلهُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

  وخلف العاشر واندرج معو الكسائي أماؿ )َوتَػْغَش ى (مث خالد 
 )َقِطرَاٍف َوتَػْغَش ى( أماؿ )َوتَػْغَش ى (  مث خلف بال ينة 

 )َوتَػْغَش ى( تقليل و  رقق راء )قطراف(ورش مث  )َوتَػْغَش ى(  بفاتحو  رقق راء )قطراف(مث ورش 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 (لَِيْجزِيَ ء بالالـ للسوسي )النَّاُر وإذا وصلت الية دبا بعدىا أديم الرا
 اللَُّو ُكلَّ نَػْفٍس َما َكَسَبتْ لَِيْجزَِي 
 قالوف
 (ِٔ٘إفَّ اللََّو َسرِيُع اغبَِْساِب ) 

 قالوف
َا ُىَو  آَىَذا َباَلٌغ لِلنَّاِس َولِيُػْنَذُروا ِبِو َولِيَػْعَلُمو    ( ٕ٘) أُوُلو اأْلَْلَبابِ ِإَلٌو َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أمبَّ

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو خالد وبالنقل يف )األلباب( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 يف )األلباب( مث خالد بالسكت 
  يف )األلباب(  وبالنقل والسكتيف )ِإَلٌو َواِحٌد َولَِيذَّكََّر( مث خلف بال ينة 

 اؼبنفصل عل ى قصر مث دوري أماؿ )للناس(
 مث دوري أماؿ )للناس( عل ى توسط اؼبنفصل
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 سورة اغبجر 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 
 الر 

 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفص ى ير ضبكره    ذ الشاطبية يف سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح 
 الحَ ىن جلوا وربت حض ى ر ف صا( ِسٌر و)ىيا)يا( كاؼ واػبلف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباػبلف  وىم بصرٍ ،    و  صحبةاتار ـبادقا ، )حم( صفا ش                           

قالوف بفاتح الراء مث ورش باتقليلها مث البصري أماؽبا واندرج معو ابن عامر وشعبة وضبػزة والكسػائي وخلػف العاشػر مث أبػو 
 ة سكاتة لطيفة بدوف نفسجعفر بالسكت عل ى اغبروؼ الثالث
 (ٔتِْلَك َآيَاُت اْلِكاَتاِب َوقُػْرَآٍف ُمِبنٍي )

 اٍف( حبذؼ اؽبمزة مث ورش قرأ باتوسط وطوؿ البدؿ يف )َآيَاُت(قالوف مث ابن كثر قرأ )َوقُػرَ 
 (ُٕردَبَا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي )

َا افع وعاصم وأبو جعفر [] ُردَبَا : ن  : الباقوف[ ] ُردبَّ
َػا( وانػدرج  ثمموأبػو جعفػر    قالوف قرأ باتخفيف الباء )ُردَبَا (واندرج معو ورش وعاصم  ابػن كثػر قػرأ باتشػديد البػاء يف )ُردبَّ

 معو الباقوف
 َويُػْلِهِهُم اأْلََملُ يَْأُكُلوا َويَػاَتَماتػَُّعوا  مْ َذْرىُ 
: َويُػْلِهِهػػػُم اأْلََمػػػلُ ] ضبػػػزة والكسػػػائي ورويػػػس وخلػػػف العاشػػػر[ :ُم اأْلََمػػػُل يُػْلِهُهػػػوَ ]  : أبػػػو عمػػػرو وروح[اأْلََمػػػُل  َويُػْلِهِهػػػمِ ] 

 الباقوف[
 وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )َويُػْلِهِهُم اأْلََمُل(بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو روح كسر اؽباء واؼبيم يف )َويُػْلِهِهِم اأْلََمُل(   دوريمث 
 بالنقل وبالسكت عل ى )اأْلََمُل( ء واؼبيم يف )َويُػْلِهُهُم اأْلََمُل( قرأ بضم اؽبا ضبزةمث 

  مث الكسائي بضم اؽباء واؼبيم يف )َويُػْلِهُهُم اأْلََمُل( وبالاتحقيق يف )اأْلََمُل( 
 األمل(  وبكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )َويُػْلِهِهُم اأْلََمُل( وبالنقل يف ))يَاُكُلوا( بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث ورش قرأ 

 )يَاُكُلوا( وبكسر اؽباء و اؼبيم يف )َويُػْلِهِهِم اأْلََمُل( بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث السوسي قرأ 
 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 

  )األمل(  وبكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )َويُػْلِهِهُم اأْلََمُل( وبالاتحقيق يف )يَاُكُلوا(بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث أبو جعفر بالصلة وقرأ 
 ( َٖفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف )
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 قالوف
 (ٗأَْىَلْكَنا ِمْن قَػْريٍَة ِإالَّ َوؽَبَا ِكاَتاٌب َمْعُلوـٌ ) آَومَ 

بالاتحقيق  ضبزةمث وبالنقل )قريٍة إال( قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 إال( )قريةٍ السكت يف )قريٍة إال( مث خلف ب

 (َ٘ما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْساَتْأِخُروَف ) 
 قالوف 

يف)مْن أُمَِّة(و)أمٍة  ػبلف واندرج معو أبو جعفر وضبزة وقفا عل ى وجو الاتحقيق)َيْساَتاِخُروَف( بإبداؿ اؽبمزة مث السوسي قرأ 
 أجلها(  
 و)أمٍة اجلها(يف )مُن امَِّة(اَتاِخُروَف( وبالنقل )َيسْ يف وبرتقيق الراء قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث ورش 

 ووقف بإبداؿ اؽبمزة )َيْساَتاِخُروَف( )مْن أُمَِّة(و)أمٍة أجلها( مث خلف بالسكت يف 
 (ٙأَيػَُّها الَِّذي نُػزَّْؿ َعَلْيِو الذّْْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌف ) آَوقَاُلوا يَ 
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 فصل مث قالوف عل ى توسط اؼبن
 لذكر(اورقق راء )اؼبنفصل  طوؿعل ى مث ورش 
 باتفخيم الراء عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 

 (ِٚئَكِة ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )َلْو َما تَْأتِيَنا بِاْلَمَ  
 عل ى توسط اؼباتصلقالوف 

 اؼباتصل  وؿطعل ى مث خلف 
 صل )تَاتِيَنا( عل ى طوؿ اؼباتقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف مث ورش 

 )تَاتِيَنا( عل ى توسط اؼباتصل واندرج معو أبو جعفرقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف مث السوسي قرأ 
 (ِٛإًذا ُمْنَظرِيَن ) آَكَة ِإالَّ بِاغبَْقّْ َوَما َكانُو ئِ  َما نُػنَػزُّْؿ اْلمَ 

 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 
 تيمموا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِمالَشدّْد ) للبزيويف الوصل 

 ويف آؿ عمراف لو ال تفرقوا      واألنعاـ فيها فاتفرؽ مثال
 وعند العقود الاتاء يف ال تعاونوا    ويروى ثالثا يف تلقف مثال

  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )
 زعوا تعارفوا يف الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنا
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 )أي البزي(إل قولو : ويف الكل اخاتلف لو 
 اؼبرفػػوع عػػن)اؼبالئكػػة(  وبػػالنوف فيهػػا واكسػػر الػػزاي وانصػػب  مػػثال لشػػعبة  ضػػم الاتػػا (تنػػػزؿ)الشػػاطبية يف سػػورة اغبجػػر : 

 الع ائدش
: البػزي مػع  ] مػآ تػَّنَػػزَُّؿ اؼبالئكػة [ وخلػف العاشػر نَػزُّْؿ اؼبالئكػُة : حفػص وضبػزة والكسػائيتُػنَػزَُّؿ اؼبالئكُة : شعبة [ ]نػُ ] 

 ُة : الباقوف[كاؼبالئتَػنَػزَُّؿ ] اؼبد اؼبشبع[
 وتشديد الزاي )تَػنَػزَُّؿ( ورفع )اؼبالئكُة(قالوف قرأ بفاتح الاتاء والنوف 

 وتشديد الزاي )تَػنَػزَُّؿ( ورفع )اؼبالئكُة(مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 )تَػنَػزَُّؿ( ورفع )اؼبالئكُة(وتشديد الزاي عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 النوف وتشديد الزاي ورفع )اؼبالئكُة ( فاتحُؿ( بضم الاتاء و نَػزَّ )تػُ عل ى توسط اؼبنفصل واؼباتصل وقرأ مث شعبة 
 وخلف العاشر واندرج معو الكسائي قرأ بالنوف )نُػنَػزُّْؿ ( ونصب )اؼبالئكَة( مث حفص 
  ونصب )اؼبالئكَة(  وقرأ بالنوف )نُػنَػزُّْؿ ( اؼبنفصل  طوؿمث خلف ب
 ورفع الالـ ورفع )اؼبالئكة(تّػَنزؿ(مآ باتشديد فاتح الاتاء )باؼبد اؼبشبع و مث البزي 

 (َٜوِإنَّا َلُو غَبَاِفُظوَف )الذّْْكَر ِإنَّا كَبُْن نَػزَّْلَنا 
 قالوف 

 يف )الذّْْكَر(مث ورش رقق الراء 
 مث السوسي أديم النوف بالنوف )كَبُْن نَػزَّْلَنا(

 (ْٓٔد أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك يف ِشَيِع اأْلَوَِّلنَي )َوَلقَ 
 قالوف 

 بالنقل وبالسكت وقف عل ى )األولني(مث خلف 
 مث ورش بالنقل عل ى )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( مث خلف بالسكت وعليو النقل والسكت

 (ِٔٔمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ َكانُوا ِبِو َيْساتَػْهزُِئوَف ) مْ َوَما يَْأتِيهِ 
مث  يف )رسػوٍؿ إال(  بالسػكت خلػف مثيف )رسػوٍؿ إال(   بالاتسػهيل واإلبػداؿ واو مث إبػداؽباء يػاء بػالاتحقيق ضبػزةوف مث قال

هزئوف( مث اتمػػػع البػػػدؿ والعػػػارض يف )يسػػػقػػػرأ بإبػػػداؿ اؽبمػػػزة ألفػػػا )يَػػػاتِيِهْم( مث ورش وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػر قػػػالوف بالصػػػلة 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يَاتِيِهْم( مث أبو جعفر مع الصلة ْم( قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )يَاتِيهِ السوسي 

 (َٕٔكَذِلَك َنْسُلُكُو يف قُػُلوِب اْلُمْجرِِمنَي )
   قالوف 

 اَل يُػْؤِمُنوَف ِبِو 
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 اؽبمزة )يُوِمُنوَف( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  إبداؿورش قرأ ب ثم  قالوف 
 (ٖٔ)اأْلَوَِّلنَي َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة 

 قالوف 
 وقرأ بالنقل يف )اأْلَوَِّلنَي(  ورش ثم
 واندرج الكسائي وخلف العاشر الاتاء بالسني )َخَلْت ُسنَُّة(البصري أديم  ثم
 عل ى )اأْلَوَِّلنَي( النقل والسكتوقف بو  الاتاء بالسني )َخَلْت ُسنَُّة(أديم  ضبزة ثم

 (َٗٔفظَلُّوا ِفيِو يَػْعُرُجوَف )ِء آبَابًا ِمَن السَّمَ  مْ َوَلْو فَػاَتْحَنا َعَلْيهِ 
 ] عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهن : الباقوف[

 صل عل ى توسط اؼباتقالوف 
 عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 

 مث قالوف بالصلة
 مث ابن كثر بصلة )ِفيِو ( 

ُهْم( وطوؿ اؼباتصل   مث خلف قرأ بضم اؽباء يف )َعَليػْ
ُهْم( و   توسط اؼباتصل مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )َعَليػْ

َا  آَلَقاُلو   (َ٘ٔبْل كَبُْن قَػْوـٌ َمْسُحوُروَف )ُسكَّْرْت أَْبَصارُنَا ِإمبَّ
 نادالشاطبية يف اغبجر : سكرت 

 َْ  حن : الكسائي [ ] بل كبن : الباقوف[] ُسِكَرْت : ابن كثر [ ] ُسكَّْرْت : الباقوف[ ]بنَّ
 )ُسِكَرْت(  الكاؼ باتخفيفعل ى قصر اؼبنفصل و  ابن كثر مث وباتشديد الكاؼ )ُسكّْرت( عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث الكسائي أديم الالـ بالنوف )َبْل كَبُْن( 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )ُسكَّْرَت اْبَصارُنَا( مث ورش 
 يف )ُسكَّْرْت أَْبَصارُنَا( بالاتحقيق  ضبزةمث 
  أَْبَصارُنَا( يف )ُسكَّْرْت  السكت خلف مث

 ( ٙٔلِلنَّاِظرِيَن )بُػُروًجا َوَزيػَّنَّاَىا ِء آيف السَّمَ َوَلَقْد َجَعْلَنا 
 يف الداؿ عند اعبيم )َوَلَقْد َجَعْلَنا(عل ى توسط اؼباتصل وباإلظهار قالوف 
  يف الداؿ عند اعبيم )َوَلَقْد َجَعْلَنا( عل ى طوؿ اؼباتصل وباإلظهارمث ورش 

 وخلف العاشرالكسائي ىشاـ و واندرج معو لداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجَعْلَنا( عل ى توسط اؼباتصل أديم امث البصري 
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 يف )بُػُروًجا َوَزيػَّنَّاَىا(بال ينة أديم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجَعْلَنا( عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خلف 
 )بُػُروًجا َوَزيػَّنَّاَىا(يف  بغنةأديم الداؿ باعبيم )َوَلَقْد َجَعْلَنا( عل ى طوؿ اؼباتصل و مث خالد 

 (َٚٔوَحِفْظَناَىا ِمْن ُكلّْ َشْيطَاٍف َرِجيٍم )
 قالوف

 (ِٛٔإالَّ َمِن اْساتَػَرَؽ السَّْمَع َفأَتْػبَػَعُو ِشَهاٌب ُمِبنٌي )
 قالوف

َنا ِفيَها ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َمْوُزوفٍ  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْػَباتػْ  (ٜٔ) َواأْلَْرَض َمَدْدنَاَىا َوأَْلَقيػْ
 ورشمث )شػػيء( وبالنقػػػل يف )األرض( مث ورش علػػ ى توسػػط وانػػدرج خػػالد بوجػػو الاتحقيػػق يف )األرض(و)شػػيء( قػػالوف 

 يف )األرض( و)شيء(   بالسكت ضبزةعل ى طوؿ )شيء( مث 
 (َٕٓلُو ِبرَازِِقنَي ) مْ ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْساتُ  مْ َوَجَعْلَنا َلكُ 

 معو ابن كثر وأبو جعفر واندرج  قالوف مث قالوف بالصلة
 (ِٕٔإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوـٍ ) ~ئُِنُو َوَما نُػنَػزُّْلوُ آِعْنَدنَا َخزَ َشْيٍء ِإالَّ َوِإْف ِمْن 
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

  اؼبنفصل  توسطمث قالوف عل ى 
 باتحقيق )شيء( عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل و مث خالد 
(عل ى توسط )شيء( صل و عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتمث ورش   وبالنقل يف )َشْيٍء ِإالَّ
( )شيء(عل ى طوؿ و عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل مث ورش   يف )َشْيٍء ِإالَّ

( وبالسكت يف )شيء(عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل  ضبزةمث   والاتحقيق يف يف )َشْيٍء ِإالَّ
( فصوؿ وبالسكت عل ى الساكن اؼب مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل عل ى طوؿ اؼبنفصػل وطػوؿ يف )َشْيٍء ِإالَّ

 اؼباتصل وبالسكت يف )شيء(
َناُكُموُه َومَ آِء مَ آَوأَْرَسْلَنا الرّْيَاَح َلَواِقَح َفأَنْػَزْلَنا ِمَن السَّمَ   (َٕٕلُو خِبَازِِننَي ) مْ أَنْػاتُ  آًء َفَأْسَقيػْ

   الشاطبية  يف البقرة :ويف الاتاِء ياءٌ شاع والرّْيَح وحَّدا ... ويف الكهف معها و الشريعة وصال 
             ويف النمل و األعراؼ و الرـو ثانيا ... وفاطر دـ شُ كرا ويف اغبجر فصال
            ويف سورة الشورى ومن ربت رعده ... خُ ُصوٌص ويف الفرقاف ز اكيِو ىَ لَّال

فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاّن   
 : ضبزة وخلف العاشر [ ] الرياح : الباقوف[] الريح 

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل وقصر اؼبنفصل وقرأ باعبمع )الرياح( 
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 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل وتوسط اؼبنفصل وقرأ باعبمع )الرياح( 

 مث قالوف بالصلة 
َناُكُموُه(   عل ى قصر اؼبنفصلأ باعبمع )الرياح( قر مث ابن كثر بصلة اؽباء َ)َأْسَقيػْ

 قرأ باعبمع )الرياح( عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 وقرأ باتوحيد )الريح(عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل مث ضبزة 

 وقرأ باتوحيد )الريح(وتوسط اؼبنفصل مث خلف العاشر عل ى توسط اؼباتصل 
 (ٖٕاْلَوارِثُوَف )َوِإنَّا لََنْحُن كُبِْيي َومُبِيُت َوكَبُْن 

 السوسي أديم النوف بالنوف )لََنْحُن كُبِْيي( ثم    قالوف 
 (َٕٗوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْساَتْأِخرِيَن ) مْ َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْساتَػْقِدِمنَي ِمْنكُ 

أبػو جعفػر  ثمم الوف بالصػلةقػ ثمم   وانػدرج معػو السوسػي وضبػزة وقفػا قرأ بإبداؿ اؽبمزة )اْلُمْساَتاِخرِيَن( ورش  ثم   قالوف 
 بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )اْلُمْساَتاِخرِيَن(

 َوِإفَّ َربََّك ُىَو وَبُْشُرُىمْ 
 قالوف

 (ِٕ٘إنَُّو َحِكيٌم َعِليٌم )
 قالوف

ْنَساَف ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن ضَبٍَإ َمْسُنوٍف )  (َٕٙوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
 يف )اإلنساف( خلف بالسكت ثم   بالنقل يف )اإلنساف(  ورش  ثم   قالوف 
 (ٕٚفَّ َخَلْقَناُه ِمْن قَػْبُل ِمْن نَاِر السَُّموـِ )آَواعبَْ 

 مث البصري أماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسائي مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )َخَلْقَناُه( )النار( قللقالوف مث ورش 
 (َٕٛبَشرًا ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن ضَبٍَإ َمْسُنوٍف ) ِئَكِة ِإّنّْ َخاِلقٌ َوِإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَمَ  

علػ ى توسػط  السوسػي أديػم الػالـ بػالراء )قَػاَؿ َربُّػَك( ثممعلػ ى طػوؿ اؼباتصػل     ورش  ثمم عل ى توسػط اؼباتصػل     قالوف
 اؼباتصل 

 (ٜٕفَِإَذا َسوَّيْػاُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِديَن )
 )ِفيِو( كثر بصلة اؽباء يفقالوف مث ابن  
 (ٖٓ)َأصْبَُعوَف  مْ ُكلُّهُ ِئَكُة  َفَسَجَد اْلَمَ  
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مث ورش بطوؿ الصلة َأصْبَُعوَف(  مْ يف )ُكلُّهُ عل ى توسطها قالوف مث َأصْبَُعوَف(  مْ يف )ُكلُّهُ قالوف مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 َأصْبَُعوَف( مْ يف )ُكلُّهُ  مث خلف بالسكت َأصْبَُعوَف(  مْ يف )ُكلُّهُ  بالاتحقيق ضبزةمث َأصْبَُعوَف(  مْ يف )ُكلُّهُ 

 (َٖٔأْف َيُكوَف َمَع السَّاِجِديَن ) ~ِإبِْليَس َأََب  ِإلَّ  
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو خلف العاشرمث الكسائي أماؿ )أَب( 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وفاتح )أَب( 
 عل ى تقليل )أَب(  مث ورش

 مث خلف أماؿ )أَب( وبال ينة 
 مث خالد بغنة وأماؿ 

 (ِٕٖإبِْليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَف َمَع السَّاِجِديَن ) آقَاَؿ يَ  
 عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةورش  ثم   قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم     قالوف عل ى قصر اؼبنفصل

 (ٖٖلَِبَشٍر َخَلْقاَتُو ِمْن َصْلَصاٍؿ ِمْن ضَبٍَإ َمْسُنوٍف ) أِلَْسُجدَ َلَْ َأُكْن قَاَؿ 
 قالوف 

 مث أبو جعفر باإلخفاء عند الاتنوين مع اػباء )لَِبَشٍر َخَلْقاَتُو( 
 بالنقل يف )ََلَ اُكْن( مث ورش 

 يف )َلَْ َأُكْن( مث خلف بالسكت
 مث السوسي أديم الالـ بالالـ )قَاَؿ َلَْ(

َها فَِإنََّك َرِجيٌم )قَاَؿ فَاْخرُْج    (ِٖٗمنػْ
 قالوف
يِن )   (َٖ٘وِإفَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَل يَػْوـِ الدّْ

 قالوف
َعُثوَف ) ~قَاَؿ َربّْ َفأَْنِظْرّن    (ِٖٙإَل يَػْوـِ يُػبػْ

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة مث ورش 
(مث السوس  ( أوجو اؼبدٖمع ) ي أديم الالـ بالراء )قَاَؿ َربّْ
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 (ٖٚقَاَؿ فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن ) 
 قالوف
 (ِٖٛإَل يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ ) 

 قالوف
 (ٜٖ)َأصْبَِعنَي  مْ َوأَلُْيِويَػنػَّهُ يف اأْلَْرِض  مْ أَْيَويْػاَتِِن أَلَُزيػَّْننَّ ؽبَُ  آقَاَؿ َربّْ دبَِ 

 بسكوف ميم اعبمع عل ى قصر اؼبنفصل و ف قالو 
 َأصْبَِعنَي( مْ واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر عل ى قصر الصلة يف )َوأَلُْيِويَػنػَّهُ مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 َأصْبَِعنَي( مْ عل ى توسط اؼبنفصل وتوسط الصلة يف )َوأَلُْيِويَػنػَّهُ مث قالوف بالصلة 

 َأصْبَِعنَي( مْ وبالنقل يف )األرض( وعل ى طوؿ الصلة يف )َوأَلُْيِويَػنػَّهُ اؼبنفصل  عل ى طوؿمث ورش 
علػ ى طػوؿ اؼبنفصػل مث خلػف َأصْبَعِػنَي(  مْ يف )َوأَلُْيػِويَػنػَّهُ مع الاتحقيػق يف )األرض( بالسكت عل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 

 (َأصْبَِعنيَ  مْ يف )َوأَلُْيِويَػنػَّهُ عل ى السكت يف )األرض( بالسكت 
 َأصْبَِعنَي( مْ يف )َوأَلُْيِويَػنػَّهُ عل ى الاتحقيق يف )األرض( بالاتحقيق عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خالد 

(عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي   أديم الالـ بالراء )قَاَؿ َربّْ
ُهُم اْلُمْخَلِصنَي )   (ِٓٗإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ

 اؼبْخَلصني : الباقوف[] اؼبْخِلصني : ابن كثر وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب[ ] 
 ابن كثر بكسر الالـ )اْلُمْخِلِصنَي( ثم      قالوف بفاتح الالـ )اْلُمْخَلِصنَي( واندرج معو ورش والكوفيوف

 (ٔٗقَاَؿ َىَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْساَتِقيٌم )
 واندرج اعبميع إالقالوف قرأ بالصاد اػبالصة )صراط(  

    ( )َعِليّّ بالرفع قرأ و  قرأ بالصاد اػبالصة )صراط(يعقوب ثم 
     قنبل قرأ بالسني )سراط( ثم
 خلف باإلمشاـ صوت الزاي )صراط( ثم

 (َٕٗمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلَغاِويَن )ُسْلطَاٌف ِإالَّ  مْ ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيهِ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
( بالنقل مث ورش   يف )ُسْلطَاٌف ِإالَّ

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرلة مث قالوف بالص
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( بػػالاتحقيق مث ضبػػزة بالضػػم يف ىػػاء )علػػيُهم(  قػػرأ بالضػػم يف ىػػاء )علػػيُهم( وانػػدرج معػػو يعقػػوب مث خلػػف يف )ُسػػْلطَاٌف ِإالَّ
( بالسكتو   يف )ُسْلطَاٌف ِإالَّ

 (ٖٗ)َأصْبَِعنَي  مْ َلَمْوِعُدىُ َوِإفَّ َجَهنََّم 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 َأصْبَِعنَي(  مْ يف )َلَمْوِعُدىُ الصلة عل ى قصرىا مث قالوف ب
 َأصْبَِعنَي(  مْ يف )َلَمْوِعُدىُ مث عل ى توسطها 

 َأصْبَِعنَي(  مْ عل ى طوؿ الصلة يف )َلَمْوِعُدىُ مث ورش 
 َأصْبَِعنَي( مْ مث خلف بالسكت يف )َلَمْوِعُدىُ 
َعُة أَبْػَواٍب ِلُكلّْ بَاٍب ِمنػْهُ   (ٗٗوـٌ )ُجْزٌء َمْقسُ  مْ ؽَبَا َسبػْ

 فصِ الشاطبية يف البقرة : )وُجْزءاً وُجْزٌء( ضم االسكاف 
 دأالدرة : وجزءا اديم     إل قولو ومد 

 ناثف وقاؿ جزا صالطيبة : وجزءا 
 ]ُجُزٌء : شعبة [ ]ُجزّّ : أبو جعفر [ ]ُجْزٌء : الباقوف[

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ( ُجُزءٌ مث شعبة بضم الزاي )

 واندرج معو ابن كثرة مث قالوف بالصل
 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ حبذؼ اؽبمزة وتشديد الزاي مضمومة )ُجزّّ (

 (ِ٘ٗإفَّ اْلُماتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوُعُيوٍف )
 الم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف شيوخا (  

 ضبزة والكسائي [ ] وُعُيوف : الباقوف[] وِعُيوف : ابن كثر وابن ذكواف وشعبة و 
 خلف العاشرأبو جعفر ويعقوب و و  أبو عمرو وابن عامر وحفص واندرج معوضم العني يف )َوُعُيوٍف( بقرأ قالوف 

 والكسائي وخالد اندرج معو ابن ذكواف وشعبة بكسر العني يف )َوِعُيوٍف( و مث ابن كثر 
 وكسر العني مث خلف بال ينة يف )َجنَّاٍت َوِعُيوٍف(

  (ٙٗ)ِبَساَلـٍ َآِمِننَي اْدُخُلوَىا 
 يف )ِبَساَلـٍ َآِمِننَي( خلف بالسكت ثم  ( )َآِمِننيَ ( البدؿ ٖمع )يف )ِبَساَلـٍ َآِمِننَي( بالنقل ورش  ثم   قالوف

 (َٚٗعَل ى ُسُرٍر ُماتَػَقابِِلنَي )ِيل  ِإْخَوانًا ِمْن  مْ َونَػَزْعَنا َما يف ُصُدورِىِ 
 سكوف ميم اعبمع بقالوف 
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 خلف بالسكت يف )ِيل  ِإْخَوانًا(   ثمبالنقل يف )ِيل  ِإْخَوانًا( مث ورش 
 واندرج معو ابن كثرمث قالوف بالصلة 
 باإلخفاء )ِمْن ِيل (بالصلة و مث أبو جعفر 

َها دبُْخَرِجنَي ) مْ ىُ َنَصٌب َوَما ِفيَها  مْ اَل يَبَسُّهُ   (ِٛٗمنػْ
وانػدرج معػو ابػن كثػر قػالوف بالصػلة  ثمم         (يف )َنَصػٌب َوَمػا خلػف بػال ينػة ثمم          عبسكوف مػيم اعبمػ قالوف

 وأبو جعفر
 وإذا وصلت بالية بعدىا أديم النوف بالنوف السوسي )دبخرجني نَبء(

 (ٜٗاْلَغُفوُر الرَِّحيُم )أَنَا  ~َأّنّْ  ~نَػبّْْئ ِعَباِدي 
أَنَػػػا :  ~َأّنّْ  ~أَنَػػػا : أبػػػو جعفػػػر []نَػبّْػػػْئ ِعبَػػػاِدي َأّنَّْ  نػػػافع وابػػػن كثػػػر وأبػػػو عمػػػرو [ ]نػَػػػَبّْْ ِعبَػػػاِديَ أَنَػػػا :  َأّنَّْ  ]نَػبّْػػػْئ ِعبَػػػاِديَ 

 الباقوف[
 معو ورش واؼبكي والبصري اندرج و يف )ِعَباِدَي َأّنَّْ (  قالوف فاتح اليائني

~ أنا(   وخلف العاشر  ومعو عاصم والكسائيعل ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر بسكوف اليائني )ِعَباِدي~ َأّنّْ
~ أنا(  اؼبنفصل طوؿمث ضبزة ب  وبسكوف اليائني )ِعَباِدي~ َأّنّْ

 يف )ِعَباِدَي َأّنَّْ ( وفاتح اليائني)نَْب (مث أبو جعفر حذؼ اؽبمزة وسكن الياء 
 (َٓ٘وَأفَّ َعَذايب ُىَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيُم )

 يف )األليم(     خلف بالسكت ثم   بالنقل يف )األليم( ورش  ثم    قالوف 
 (َٔ٘عْن َضْيِف ِإبْػرَاِىيَم ) مْ َونَػبّْئػْهُ 
        قالوف بالصلة ثم      قالوف 

  ضم اؽباء وكسرىانبئهم : َل يبدؿ نبزهتا إال ضبزة وقفا ولو حينئذ وجهاف : 
 (ٕ٘) َوِجُلوفَ ْم ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِو فَػَقاُلوا َساَلًما قَاَؿ ِإنَّا ِمْنكُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو أبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 وصلة ميم اعبمعمث ابن كثر بصلة اؽباء )عليو( 
  وخلف العاشر مث البصري أديم الذاؿ بالداؿ )ِإْذ َدَخُلوا( ومعو الشامي وضبزة والكسائي

 (ِٖ٘بُغاَلـٍ َعِليٍم ) نُػَبشُّْرؾَ  تَػْوَجْل ِإنَّاقَاُلوا اَل 
 قرأ بضم النوف وفاتح الباء وتشديد الشني مكسورة )نُػَبشُّْرَؾ(قالوف 

 يف )تَػْوَجْل ِإنَّا( بالاتحقيق قرأ بفاتح النوف وسكوف الباء وضم الشني ـبففة  ) نَػْبُشُرَؾ( ضبزة  ثم
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 ِإنَّا(  يف )تَػْوَجلِ بالنقل ورش  ثم
 بالسكت يف )تَػْوَجْل ِإنَّا(ْبُشُرَؾ( و قرأ بفاتح النوف وسكوف الباء وضم الشني ـبففة  ) نػَ مث خلف 

 (َٗ٘أْف َمسَِِّنَ اْلِكبَػُر فَِبَم تُػَبشُّْروَف ) ~قَاَؿ أََبشَّْرسُبُوّن َعَل ى
 وما اغبذؼ أوال حرميانوف تبشرو    ف واكسره  للمكيالشاطبية يف اغبجر : وثقل 

 : الباقوف[تبشروفَ الني [ ]] تبشروِف : نافع [] تُبشروفّْ : ابن كثر مع اؼبد اؼبشبع يف اغب
 بسكوف النوف وقفا وبكسرىا وصال وبالرـو وقفا أيضا عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 

 ( حركات يف )تُػَبشُّْروفّْ( ٙقرأ باتشديد النوف وكسرىا وباؼبد )عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر 
 معو أبو جعفر ويعقوب  واندرجعل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفاتح النوف ـبففة يف )تبشروَف( مث أبو عمرو 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل وكسر النوف مع زبفيفها 
ػػُروَف ( وانػػدرج معػػو ابػػن عػػامر وعاصػػم والكسػػائي وخلػػف مث دوري علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل وقػػرأ بفػػاتح  النػػوف وفاتحهػػا )تُػَبشّْ

 العاشر
 (ا )تُػَبشُّْروفِ كسر النوف مع زبفيفهو ( وترقيق الراء يف )تُػَبشُّْروفِ عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 وفاتح النوف مع زبفيفها )تُػَبشُّْروَف(باتفخيم الراء عل ى طوؿ اؼبنفصل  ضبزةمث 
 (٘٘قَاُلوا َبشَّْرنَاَؾ بِاغبَْقّْ َفاَل َتُكْن ِمَن اْلَقاِنِطنَي ) 

 قالوف
 (ٙ٘لُّوَف )آِإالَّ الضَّ  ~قَاَؿ َوَمْن يَػْقَنُط ِمْن َرضْبَِة َربّْوِ  

 الضبافقن ر : ويقنط معو يقنطوف وتقنطوا    وىن بكسر النوف الشاطبية يف اغبجر 
 ] يَػْقِنط : أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] يَػْقَنط : الباقوف [

 عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفاتح النوف )يَػْقَنط (قالوف 
 وقرأ بفاتح النوف )يَػْقَنط (مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 رأ بفاتح النوف )يَػْقَنط (عل ى طوؿ اؼبنفصل وقمث ورش 
 عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بكسر النوف )يَػْقِنُط(مث البصري 

 وخلف العاشرواندرج معو الكسائي )يَػْقِنُط( وقرأ بكسر النوف  اؼبنفصل توسطمث دوري عل ى 
وقػرأ بكسػػر  مث خػػالد علػ ى طػوؿ اؼبنفصػػل وبغنػةوقػػرأ بكسػر النػوف  بػال ينػػة )َوَمػْن يَػْقػِنُط(و  علػ ى طػػوؿ اؼبنفصػل مث خلػف

 النوف )يَػْقِنُط(
 (ٚ٘اْلُمْرَسُلوَف )أَيػَُّها  مْ َخْطُبكُ قَاَؿ َفَما 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
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 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرأَيػَُّها(  مْ يف )َخْطُبكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 أَيػَُّها(  مْ يف )َخْطُبكُ عل ى توسطها قالوف مث 

 أَيػَُّها(  مْ ْطُبكُ يف )خَ مث ورش عل ى طوؿ الصلة 
 أَيػَُّها( مْ يف )َخْطُبكُ  مث خلف بالسكت

 (ٛ٘أُْرِسْلَنا ِإَل قَػْوـٍ ؾُبْرِِمنَي ) آِإنَّ  آقَاُلو 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة قالوف مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش 

 (ٜ٘)َأصْبَِعنَي  مْ ُلوٍط ِإنَّا َلُمَنجُّوىُ َآَؿ  ِإلَّ  
 ال د صحباتوفا منجوؾ ش سورة اغبجر : ومنجوىم خف ويف العنكبوت ننجني الشاطبية يف
 : الباقوف[ مْ : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ]َلُمَنجُّوىُ  مْ ]َلُمْنُجوىُ 
 (مْ قرأ بفاتح النوف وتشديد اعبيم مضمومة )َلُمَنجُّوىُ قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 سي أديم الالـ بالالـ )َآَؿ ُلوٍط( مث السو 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
  واندرج معو خلف العاشروقرأ سكن النوف وخفف اعبيم )َلُمْنُجوُىْم( عل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي 
قػرأ بفػاتح النػوف وتشػديد و ( البػدؿ ٖمػع ) (َأصْبَعِػنيَ  مْ )َلُمَنجُّػوىُ  بالصلةوبالنقل يف )ُلوٍط ِإنَّا(و عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 (مْ اعبيم مضمومة )َلُمَنجُّوىُ 
 َأصْبَِعنَي( مْ يف )ُلوٍط ِإنَّا(و )َلُمَنجُّوىُ  وُىْم( بالاتحقيق)َلُمْنجُ وقرأ سكن النوف وخفف اعبيم  ضبزةمث 
 (َأصْبَِعنيَ  مْ جُّوىُ يف )ُلوٍط ِإنَّا(و )َلُمنْ  بالسكتخلف وقرأ سكن النوف وخفف اعبيم )َلُمْنُجوُىْم( و مث 
ْرنَ    (ِٓٙإنػََّها َلِمَن اْلَغاِبرِيَن ) آِإالَّ اْمَرأََتُو َقدَّ

 فصقدرنا با والنمل       خفالشاطبية يف اغبجر : منجوىم 
ْرنا : الباقوف[  ]َقَدْرنا : شعبة [ ] َقدَّ

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 لعل ى طوؿ اؼبنفصمث ورش 
 قرأ بالاتخفيف يف الداؿ )َقَدْرنا(عل ى توسط اؼبنفصل و مث شعبة 
 (ٔٙاْلُمْرَسُلوَف )َآَؿ ُلوٍط َء آفَػَلمَّا جَ 
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 بالقصر  ()َجا َآؿَ أسقط اؽبمزة األول  قالوف
 )َآَؿ ُلوٍط(أسقط األول وأديم الالـ بالالـ مث السوسي 
 )َجاَء اَؿ( باؼبد األولأسقط اؽبمزة مث قالوف 

 أديم الالـ بالالـ )آؿ لوط( )َجاَء اَؿ( باؼبد و  األولأسقط اؽبمزة سوسي مث ال
 سهل اؽبمزة الثانية عل ى توسط اؼباتصل و مث قنبل 
 ( ٕمد ) قنبل( مث ٙباؼبد )عل ى توسط اؼباتصل و مث قنبل 

 يف اؽبمزتني )جآء آؿ( مث ىشاـ بالاتحقيق 
 ( ٙ مد )( ومثٕمث مد)للثانية بالاتسهيل عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش 

 عل ى توسط اؼباتصل واندرج معو خلف العاشرمث ابن ذكواف أماؿ )جاء( 
 عل ى طوؿ اؼباتصل أماؿ )جاء( ضبزةمث 
 (ٕٙقَػْوـٌ ُمْنَكُروَف ) مْ قَاَؿ ِإنَّكُ  

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 
َناَؾ دبَا َكانُوا ِفيِو يَباتَػُروَف    (ٖٙ)قَاُلوا َبْل ِجئػْ

 واندرج معو أبو جعفر  مث السوسي قرأ )ِجيَناَؾ(بصلة ىاء )فيو( قالوف مث ابن كثر 
َناَؾ بِاغبَْقّْ َوِإنَّا َلَصاِدُقوَف )  (َٗٙوأَتَػيػْ

 قالوف
 (ْ٘ٙيُث تُػْؤَمُروَف )َواْمُضوا حَ َأَحٌد  مْ َواَل يَػْلاَتِفْت ِمْنكُ ْم َواتَِّبْع أَْدبَاَرىُ َفَأْسِر بَِأْىِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل 

 نادصل أالشاطبية يف سورة ىود : وفاسر أف اسر الوصل 
 الباقوف[ :] فاسر : نافع وابن كثر وأبو جعفر [ ] فأسر 

 قرأ بمزة وصل )فاسر(قالوف 
 واندرج ابن كثر بالصلة عل ى قصرىامث قالوف 

 وبإبداؿ اؽبمزة يف )ُتوَمُروَف()فاسر( قرأ بمزة وصل َأَحٌد(  مْ )ِمْنكُ مث أبو جعفر بالصلة عل ى قصرىا 
 َأَحٌد( مْ )ِمْنكُ  قرأ بمزة وصل )فاسر( وعل ى توسط الصلة قالوفمث 

 وبإبداؿ اؽبمزة يف )ُتوَمُروَف(ْم( وبالنقل يف )َواتَِّبَع اْدبَاَرىُ  َأَحٌد( مْ )ِمْنكُ قرأ بمزة وصل )فاسر( وعل ى طوؿ الصلة مث ورش 
 وحقق اؽبمزة يف )تؤمروف(ِر( مث دوري قرأ باؽبمز )َفَأسْ 

 ووقف بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )ُتوَمُروَف(قرأ باؽبمز )َفَأْسِر( مث خالد 
 بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )ُتوَمُروَف(أديم الثاء بالاتاء )َحْيُث ُتوَمُروَف( قرأ باؽبمز )َفَأْسِر( و مث السوسي 
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ووقػف بإبػداؿ اؽبمػزة  َأَحػٌد( مْ )ِمْنكُ وْم()َواتَّبِػْع أَْدبَػاَرىُ يف بػالاتحقيق و )أحػُد وامضػوا( بػال ينػة قرأ باؽبمز )َفَأْسػِر( مث خلف 
 واوا يف )ُتوَمُروَف(

وبػػػال ينػػػة ووقػػػف بإبػػػداؿ اؽبمػػػزة واوا يف  َأَحػػػٌد( مْ و )ِمػػػْنكُ ْم( يف )َواتَّبِػػػْع أَْدبَػػػاَرىُ  بالسػػػكتقػػػرأ بػػػاؽبمز )َفَأْسػػػِر( و مث خلػػػف 
 )ُتوَمُروَف(
نَ   (ِٙٙء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحنَي )ِلَك اأْلَْمَر َأفَّ َداِبَر َىُؤَل ِإلَْيِو ذَ  آَوَقَضيػْ
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث ابن كثر بصلة اؽباء )ِإلَْيِو ( 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل وبالنقل يف )األمر( وترقيق راء )دابر( مث ورش 
 يف )األمر(  السكتبعل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل و  ضبزةمث 

 يف )األمر(  بالاتحقيقعل ى طوؿ اؼبنفصل واؼباتصل و مث خالد 
 (َٚٙء أَْىُل اْلَمِديَنِة َيْساَتْبِشُروَف )آَوجَ 

 قالوف باسقاط اؽبمزة األول  
  باؼبد )جا أىل(مث قالوف 
  الثانية اتسهيلمث قنبل ب

 ( حركات ٙمث قنبل باؼبد )
 مث ىشاـ بالاتحقيق 

 وترقيق الراء يف )يساتبشروف(( حركات ٙباؼبد ) ورشمث الثانية اتسهيل مث ورش ب
 واندرج معو خلف العاشرمث ابن ذكواف أماؿ )جاء( عل ى توسط اؼباتصل 

 أماؿ )جاء( عل ى طوؿ اؼباتصل   ضبزةمث 
 (ِٛٙء َضْيِفي َفاَل تَػْفَضُحوِف )قَاَؿ ِإفَّ َىُؤَل 

 ف[]تفضحوّن : يعقوب يف اغبالني [ ] تفضحوف : الباقو 
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث يعقوب قرأ )تفضحوّن( بالياء وقفا ووصال 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةمث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

   َٜٙواتػَُّقوا اللََّو َوال زُبُْزوِف  
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 ]زُبُْزوّن : يعقوب يف اغبالني [ ]زُبُْزوِف : الباقوف[
 ( بالياء وقفا ووصال يعقوب قرأ )زبزوّن  ثم قالوف
َهَك َعِن اْلَعاَلِمنَي ) آقَاُلو   ( ٓٚأَوَلَْ نَػنػْ

  واندرج معو ضبزة مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصلعل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 (ٔٚفَاِعِلنَي ) مْ ِإْف ُكْناتُ  ~ِء بَػَناِت قَاَؿ َىُؤَل 

 إف : الباقوف[] بناَِت إف : نافع وأبو جعفر [ ] بناِت~ 
 وفاتح الياء )بناَِت(  عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 واندرج معو أبو جعفربالصلة عل ى قصر اؼبنفصل و مث قالوف 
 قرأ )بَػَناِت ِإْف( بسكوف الياء عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر 
 بدوف صلة وقرأ بسكوف الياء يف )بَػَناِت ِإْف( عل ى قصر اؼبنفصل مث دوري 
 وفاتح الياء )بناَِت(  وسط اؼبنفصلعل ى تمث قالوف 

 مث قالوف بالصلة 
 وسكوف الياء يف )بَػَناِت ِإْف( عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري 
  عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بسكوف الياء يف )بَػَناِت ِإْف(  ضبزةمث وفاتح الياء )بناَِت( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 (َٕٚمُهوَف )يَػعْ  مْ َلِفي َسْكَرهتِِ  مْ َلَعْمُرَؾ ِإنػَّهُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 (َٖٚفَأَخَذتْػُهُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقنَي )

 قالوف
يٍل ) مْ َفَجَعْلَنا َعالِيَػَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيهِ   (ِٗٚحَجاَرًة ِمْن ِسجّْ

 واندرج معو يعقوب خلف بضم اؽباء يف )عليُهم( ثم     جعفر واندرج معو ابن كثر وأبوقالوف بالصلة  ثم       قالوف 
نَي )  (ِ٘ٚإفَّ يف َذِلَك َلَيَاٍت لِْلُماتَػَوظبِّْ

 ورش بوجهي الاتوسط والطوؿ يف البدؿ )َلَيَاٍت( ثم     قالوف 
 (َٙٚوِإنػََّها لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم )

 قالوف
 (ِٚٚإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة لِْلُمْؤِمِننَي )

 الوف ق
 ضبزة وقفا أبو جعفر و واندرج معو )لِْلُموِمِننَي ( بإبداؿ اؽبمزة مث السوسي 
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 )لِْلُموِمِننَي ( بإبداؿ اؽبمزة (لاتوسط والطوؿ يف البدؿ )َلَيَةبالقصر و ا( البدؿ ٖمع )ورش مث 
 (َٛٚوِإْف َكاَف َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة َلظَاِلِمنَي )

 يف )األيكة( مث خلف بالسكتة( بالنقل يف )األيكقالوف مث ورش 
 (َٜٚوِإنػَُّهَما لَِبِإَماـٍ ُمِبنٍي ) مْ فَانْػاتَػَقْمَنا ِمنػْهُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 
 (َٓٛوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب اغبِْْجِر اْلُمْرَسِلنَي )

 قالوف
َناىُ  َها ُمْعرِ َآيَاتَِنا  مْ َوَآتَػيػْ   (ِٔٛضنَي )َفَكانُوا َعنػْ
َناىُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا  قالوف نَػاىُ مث قالوف عل ى توسػط الصػلة َآيَاتَِنا(  مْ يف )َوَآتَػيػْ مث ورش علػ ى َآيَاتِنَػا(  مْ يف )َوَآتَػيػْ

َناىُ طوؿ الصلة  َناىُ  نيَآيَاتَِنا( وقصر البدل مْ يف )َوَآتَػيػْ مث  نيالبػدل توسػطمث ورش علػ ى  َآيَاتَِنا( مْ مث خلف بالسكت يف )َوَآتَػيػْ
 مع طوؿ الصلة طوؽبما 

 (ٕٛوََكانُوا يَػْنِحاُتوَف ِمَن اعْبَِباِؿ بُػُيوتًا َآِمِننَي )
والكسػائي وضبػزة ] بُػُيوتا : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [] بُِيوتا : قػالوف وابػن كثػر وابػن عػامر وشػعبة 

 وخلف العاشر
ُيوتًا َآِمِننَي ( مث ورش بضم الباء بالنقل والسكت يف ) بِ وقف ا( و يف )بيوت الباءكسر مث خلف  ا( كسر الباءيف )بيوتقالوف  

 ( أوجو البدؿ )آمنني( ٖو)ضم الباءيف )بُػُيوتا( 
  وأبو جعفر ويعقوب معو حفصاندرج مث أبو عمرو بضم الباء يف )بُػُيوتًا( و 

 (َٖٛفَأَخَذتْػُهُم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحنَي )
 قالوف
 (َٗٛما َكانُوا َيْكِسُبوَف ) مْ  َعنػْهُ أَْيىَن  آَفمَ 

 عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 
 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )أيىن( عل ى توسط اؼبنفصل مث الكسائي 
 )أيىن( عل ى فاتح و عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

  عل ى طوؿ اؼبنفصل وعل ى تقليل )أيىن(  ورشمث 
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 يف )أيىن( باإلمالةعل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 
نَػُهمَ   ِإالَّ بِاغبَْقّْ  آَوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ

علػػػ ى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل  ورش قػػػالوف علػػػ ى قصػػػر اؼبنفصػػػل مث قػػػالوف علػػػ ى توسػػػط اؼبنفصػػػل مث خػػػالد علػػػ ى طػػػوؿ اؼبنفصػػػل مث
 يف )األرض( عل ى طوؿ اؼبنفصل  بالسكت ضبزةمث وبالنقل يف )األرض( 
 َوِإفَّ السَّاَعَة َلَتَِيةٌ 

قالوف مث ورش مع وجهي الاتوسط والطوؿ يف البدؿ )َلَتَِيٌة( مث ضبزة الوجو الثػاّن بالاتسػهيل يف )َلَتِيَػٌة( مث الكسػائي أمػاؿ 
 وقفا )َلَتَِيٌة( 

 (َ٘ٛفِح الصَّْفَح اعبَِْميَل )فَاصْ 
 قالوف

ُؽ اْلَعِليُم ) الَّ  (ِٙٛإفَّ َربََّك ُىَو اػبَْ
 قالوف

َناَؾ  ًعا ِمَن اْلَمثَاّن َواْلُقْرَآَف اْلَعِظيَم )َوَلَقْد َآتَػيػْ  (َٚٛسبػْ
...   دواؤنا ونقل قراف والقراف  الشاطبية يف البقرة : 

 قالوف 
 اَف( )َواْلُقرَ  ر قرأ حبذؼ اؽبمزة يفابن كث ثم
َناَؾ(بالنقل ورش  ثم  ( البدؿ )آتيناؾ(ٖمع ) يف )َوَلَقَد اتَػيػْ
َناَؾ( ثم  خلف بالسكت يف )َوَلَقْد أتَػيػْ

نَػْيَك ِإَل َما َماتػَّْعَنا ِبوِ   (َٛٛواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِننَي ) مْ َواَل رَبَْزْف َعَلْيهِ  مْ أَْزَواًجا ِمنػْهُ  ~اَل سَبُدَّفَّ َعيػْ
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )لِْلُموِمِننَي( عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( عل ى قصر اؼبنفصل و مث يعقوب 

 عل ى قصر اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 
                                                     عل ى قصر اؼبنفصل       مث أبو جعفر بالصلة قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )لِْلُموِمِننَي(

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )لِْلُموِمِننَي( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )لِْلُموِمِننَي(  قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(عل ى طوؿ اؼبنفصل و  ضبزةمث 
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 (ٜٛأَنَا النَِّذيُر اْلُمِبنُي ) ~ ُقْل ِإّنّْ وَ 
 ] إَّن أنا : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر [ ]إّن~ أنا : الباقوف[

  ابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفرمعو اندرج و قرأ بفاتح الياء يف )إَّن ( قالوف 
 قرأ بسكوف الياء )إّن~ أنا( عل ى توسط اؼبنفصلمث ابن عامر 
( الاتحقيق عل ى اؼبنفصل و طوؿ أ بسكوف الياء )إّن~ أنا( عل ى قر  مث خلف  يف )َوُقْل ِإّنّْ
 قرأ بسكوف الياء )إّن~ أنا( عل ى قصر اؼبنفصلمث يعقوب 

 مث ورش بالنقل يف )َوُقِل اّنَّْ ( وقرأ بفاتح الياء يف )إَّن (
(يف )َوُقْل  بالسكتقرأ بسكوف الياء )إّن~ أنا( عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف   ِإّنّْ

 (ٜٓأَنْػَزْلَنا َعَل ى اْلُمْقاَتِسِمنَي ) آَكمَ 
 واندرج معو ضبزة عل ى طوؿ اؼبنفصلورش  ثم      قالوف عل ى توسط اؼبنفصل ثم     قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 (ٜٔالَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَآَف ِعِضنَي )
...   دواؤنا ونقل قراف والقراف  الشاطبية  يف البقرة : 

 ابن كثر قرأ حبذؼ اؽبمزة يف )اْلُقرَاَف( ثم      قالوف
 (ٕٜ)َأصْبَِعنَي  مْ لََنْسأَلَنػَّهُ فَػَوَربَّْك 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 َأصْبَِعنَي( واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر  مْ يف )لََنْسأَلَنػَّهُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 ِعنَي(َأصبَْ  مْ يف )لََنْسأَلَنػَّهُ مث قالوف عل ى توسطها 
 َأصْبَِعنَي( مْ يف )لََنْسأَلَنػَّهُ  مث ورش عل ى طوؿ الصلة

 َأصْبَِعنَي( مْ يف )لََنْسأَلَنػَّهُ  مث خلف بالسكت
 (َٖٜعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوَف )

 قالوف
 (ٜٗفَاْصدَْع دبَا تُػْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي )

 إمشاـ الصاد صوت الزاي [ ]فاصدع : الباقوف بصاد خالصة [] فاْصدع : ضبزة والكسائي ورويس وخلف العاشر ب
 قالوف 

  وأبو جعفراؽبمزة )ُتوَمُر( واندرج معو السوسي  إبداؿورش قرأ ب ثم
 ورويس وخلف العاشرخلف باإلمشاـ صوت الزاي واندرج معو الكسائي  ثم

َناَؾ اْلُمْساتَػْهزِِئنَي )  (ِٜ٘إنَّا َكَفيػْ
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 يف حالة اغبذؼ وغبمزة الاتسهيل  )اؼبساتهزين( واندرج معو أبو جعفراؽبمزة  إبداؿبضبزة قرأ  ثمقالوف 
 الَِّذيَن هَبَْعُلوَف َمَع اللَِّو ِإؽَبًا َآَخَر 

 يف )إؽبا آخر( مث خلف بالسكت( البدؿ )آخر( واندرج معو ضبزة بالنقل يف حالة القصر ٖبالنقل مع )قالوف مث ورش 
 (َٜٙفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف )

 قالوف
 (َٜٚوَلَقْد نَػْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَؾ دبَا يَػُقوُلوَف )

 قالوف
 (َٜٛفَسبّْْح حِبَْمِد َربَّْك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن )

 قالوف
 ( َٜٜواْعُبْد َربََّك َحّتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنُي )

 بو جعفر )يَاتَِيَك( واندرج معو السوسي وأبإبداؿ اؽبمزة ألفا ورش قرأ  ثمقالوف 
  

 سورة النحل 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 

 أَْمُر اللَِّو َفاَل َتْساتَػْعِجُلوُه  ~أََت ى
مث ورش يف )أتػػ ى(  علػػ ى الفػػاتحعلػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل و قػػالوف علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث ورش 

وانػدرج عل ى توسط اؼبنفصل يف )أت ى( صل مث الكسائي أماؿ عل ى طوؿ اؼبنفيف )أت ى( مث خلف أماؿ يف )أت ى( بالاتقليل 
 معو خلف العاشر 

 (ُٔسْبَحانَُو َوتَػَعاَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف )
 ذا     ويف الرـو واغبريف يف النحل أوال شالشاطبية يف سورة يونس : وخاطب )عما يشركوف( ىنا 

 : الباقوف[ ] عما تشركوف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] عما يشركوف
وقرأ )ُتْشرُِكوَف ( باتاء اػبطاب واندرج معو الكسائي وخلف )تعال( مث خلف باإلمالة يف )تعال( قالوف مث ورش بالاتقليل 

 العاشر
 (ٕأَنَا فَاتػَُّقوِف ) ِإَلَو ِإلَّ  أَنَُّو َل  آَأْف أَْنِذُرو  ~ُء ِمْن ِعَباِدهِ آَعَل ى َمْن َيشَ ِمْن أَْمرِِه ِئَكَة بِالرُّوِح يُػنَػزُّْؿ اْلَمَ  

]فػػػػاتقوّن:يعقوب يف : الباقوف[اؼبالئكػػػػةَ ]يُػنَػػػػػزُّْؿ : روح[تَػنَػػػػػزَُّؿ اؼبالئكػػػػةُ ]: ابػػػػن كثػػػػر وأبػػػػو عمػػػػرو ورويػػػػس[اؼبالئكػػػػة يُػْنػػػػزِؿُ ]
 اغبالني[]فاتقوف: الباقوف[
 وقرأ بياء مضمومة وباتشديد الزاي )يُػنَػزُّْؿ( ونصب )اؼبالئكَة(قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
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 وقرأ بياء مضمومة وباتشديد الزاي )يُػنَػزُّْؿ( ونصب )اؼبالئكَة(عل ى توسط اؼبنفصل  فالو مث ق
وبالنقػػل يف )ِمػػَن  علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل واؼباتصػػل وقػػرأ بيػػاء مضػػمومة وباتشػػديد الػػزاي )يُػنَػػػزُّْؿ( ونصػػب )اؼبالئكػػَة(مث ورش 

   وترقيق راء )أنذروا((آأَْمرِِه(و)َأَف أَْنِذُرو 
وقػػػرأ بيػػػاء ( آيف )ِمػػػْن أَْمػػػرِِه(و)َأْف أَنْػػػِذُرو وبػػػالاتحقيق اتصػػػل وطػػػوؿ اؼبنفصػػػل وبػػػال ينػػػة )مػػػن يشػػػآء( علػػػ ى طػػػوؿ اؼبمث خلػػػف 

  مضمومة وباتشديد الزاي )يُػنَػزُّْؿ( ونصب )اؼبالئكَة(
مث خػػالد علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل بػػالاتحقيق وقػػرأ بيػػاء مضػػمومة وباتشػػديد الػػزاي )يُػنَػػػزُّْؿ( ونصػػب )اؼبالئكػػَة( وبالغنػػة يف )مػػن 

 ء(يشا
وقػػػرأ بيػػػاء  (آيف )ِمػػػْن أَْمػػػرِِه(و)َأْف أَنْػػػِذُرو بالسػػػكت علػػػ ى طػػػوؿ اؼباتصػػػل وطػػػوؿ اؼبنفصػػػل وبػػػال ينػػػة )مػػػن يشػػػآء( و مث خلػػف 

 ونصب )اؼبالئكَة(  مضمومة وباتشديد الزاي )يُػنَػزُّْؿ( 
 واندرج معو البصري ونصب )اؼبالئكَة(  عل ى قصر اؼبنفصل قرأ )يُػْنزُِؿ( باتخفيف الزاي مث ابن كثر 

 عل ى قصر اؼبنفصل قرأ )يُػْنزُِؿ( باتخفيف الزاي وأثبت الياء وصال ووقفا يف )فاتقوّن( رويسمث 
 مث دوري عل ى توسط اؼبنفصل و قرأ )يُػْنزُِؿ(  

 وأثبت الياء وصال ووقفا يف )فاتقوّن( ورفع )اؼبالئكُة(وتشديد الزاي )تَػنَػزَُّؿ اؼبالئكُة(مث روح قرأ باتاء اػبطاب 
 اَواِت َواأْلَْرَض بِاغبَْقّْ َخَلَق السَّمَ 

 يف )األرض( مث خلف بالسكتبالنقل يف )األرض( قالوف مث ورش 
 (ٖتَػَعاَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف )

 ذا     ويف الرـو واغبريف يف النحل أوال شالشاطبية يف سورة يونس : وخاطب )عما يشركوف( ىنا 
 شركوف : الباقوف[] عما تشركوف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] عما ي

وقػػرأ )ُتْشػػرُِكوَف ( باتػػاء اػبطػػاب وانػػدرج معػػو الكسػػائي يف )تعػػال( مث خلػػف باإلمالػػة يف )تعػػال( قػػالوف مث ورش بالاتقليػػل 
 وخلف العاشر

ْنَساَف ِمْن نُْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبنٌي )  ( َٗخَلَق اإْلِ
  )اإلنساف(يف مث خلف بالسكتبالنقل يف )اإلنساف( قالوف مث ورش 
ـَ َخَلَقَها  َواأْلَنْػَعا

 يف )واألنعاـ(مث خلف بالسكت يف )واألنعاـ( قالوف مث ورش بالنقل 
َها تَْأُكُلوَف ) مْ َلكُ   (ِ٘فيَها ِدْؼٌء َوَمَناِفُع َوِمنػْ

 إبػػداؿُكُلوَف( باؽبمػزة وانػدرج معػػو السوسػي وخػالد وقفػػا مث خلػف بػال ينػػة وقػرأ )تَػا  إبػػداؿقػالوف مث ورش وقػرأ )تَػاُكُلوَف( ب
 اؽبمزة إبداؿمث أبو جعفر بالصلة وقرأ )تَاُكُلوَف( بواندرج معو ابن كثر اؽبمزة مث قالوف بالصلة 
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 ( ِٙفيَها صَبَاٌؿ ِحنَي تُروُِبوَف َوِحنَي َتْسَرُحوَف ) مْ َوَلكُ  
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 

 بَػَلٍد َلَْ َتُكونُوا بَاِلِغيِو ِإالَّ ِبِشقّْ اأْلَنْػُفِس َل إِ  مْ أَثْػَقاَلكُ َورَبِْمُل 
 ] ِبَشقّْ األنفس : أبو جعفر [ ] ِبِشقّْ األنفس : الباقوف[

 قالوف 
 عل ى )األنفس(بالنقل و بالسكت ووقف بالاتحقيق يف الساكن اؼبفصوؿ )أَثْػَقاَلُكْم ِإَل(  ضبزةمث 

 َل(إِ  مْ يف )أَثْػَقاَلكُ مث قالوف بالصلة 
 وقرأ بفاتح الشني )ِبَشقّْ األنفس( ِإَل(  مْ يف )أَثْػَقاَلكُ مث أبو جعفر بالصلة 

 بصلة اؽباء )بَاِلِغيِو( ِإَل( و  مْ بالصلة يف )أَثْػَقاَلكُ مث ابن كثر 
 ِإَل(  مْ يف )أَثْػَقاَلكُ  هاتوسطمث قالوف بالصلة عل ى 

 ِإَل( مْ عل ى طوؿ الصلة يف )أَثْػَقاَلكُ مث ورش 
 ِإَل( ووقف بالنقل والسكت عل ى )األنفس( مْ خلف بالسكت يف )أَثْػَقاَلكُ مث 

 (َٚلَرُءوٌؼ َرِحيٌم ) مْ ِإفَّ َربَّكُ 
 ] لرؤوؼ : نافع وابن كثر وابن عامر وحفص وأبو جعفر[ ] لرؤوؼ : الباقوف[

رؤؼ( واندرج معو شػعبة البصري بقصر )ل ثم  ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ يف)لرؤوؼ( ثمقرأ دبد )لرؤوؼ(  قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر  قالوف بالصلة ثم  وضبزة والكسائي وخلف العاشر 

 َواػْبَْيَل َواْلِبَغاَؿ َواغبَِْمَر لاتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنةً 
 ورش برتقيق الراء يف )َواغبَِْمَر( ثم        الكسائي أماؿ وقفا )َوزِيَنًة( ثم       قالوف 
 ( ُٛلُق َما اَل تَػْعَلُموَف )َوىبَْ 

 قالوف 
َها جَ   ئٌِر آَوَعَل ى اللَِّو َقْصُد السَِّبيِل َوِمنػْ

 ] قصد : ضبزة والكسائي ورويس وخلف العاشر بإمشاـ الصاد صوت الزاي [ ]قصد : الباقوف بصاد خالصة[
 قرأ بصاد خالصة يف )قصد( عل ى توسط اؼباتصل  قالوف 
 اؼباتصل   وؿطعل ى  )قصد(قرأ بصاد خالصة يف مث ورش 

  يف )جآئر( الاتسهيل مع اؼبد والقصروقف بمث خلف باإلمشاـ يف )قصد( و 
 وتوسط اؼباتصل واندرج معو رويس وخلف العاشر  مث الكسائي باإلمشاـ يف )قصد(

 (ٜ)َأصْبَِعنَي  مْ ؽَبََداكُ َء آَوَلْو شَ 
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يف علػػػ ى توسػػػطها قػػػالوف مث وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػر وأبػػػو جعفػػػر ( َأصْبَعِػػػنيَ  مْ يف )ؽَبَػػػَداكُ  قػػػالوف قػػػالوف بالصػػػلة علػػػ ى قصػػػرىا
 مْ وطػػػوؿ الصػػػلة يف )ؽَبَػػػَداكُ مث الكسػػػائي أمػػػاؿ )ؽَبَػػػَداُكْم( مث ورش علػػػ ى طػػػوؿ اؼباتصػػػل وفػػػاتح )ؽَبَػػػَداُكْم( َأصْبَعِػػػنَي(  مْ )ؽَبَػػػَداكُ 
مث  وانػدرج معػو خلػف العاشػر  ابػن ذكػواف أمػاؿ )شػاء( مث َأصْبَعِػنَي(  مْ يف )ؽَبَػَداكُ  مث ورش عل ى تقليل )ؽَبَػَداُكْم(َأصْبَِعنَي( 
 مْ يف )ؽَبَػػَداكُ  مث خلػػف بالسػػكتَأصْبَعِػػنَي(  مْ وبػػالاتحقيق يف )ؽَبَػػَداكُ  أمػػاؿ )شػػاء( علػػ ى طػػوؿ اؼباتصػػل وأمػػاؿ )ؽَبَػػَداُكْم( ضبػػزة

 َأصْبَِعنَي( وأماؿ )شاء(
 ِء َماًء آأَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ  ~ُىَو الَِّذي

 فصل قالوف عل ى قصر اؼبن
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 وقف عل ى )ماء( بالاتسهيل مع اؼبد والقصر  ضبزةمث 
 (َٓٔشَجٌر ِفيِو ُتِسيُموَف )َشرَاٌب َوِمْنُو ِمْنُو  مْ َلكُ 

    بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 يف )َشرَاٌب َوِمْنُو(    خلف بال ينة  ثم
    أبو جعفر واندرج معوقالوف بالصلة  ثم
 و)فيو(بصلة اؼبيم وبصلة اؽباء )منو(ابن كثر  ثم

 ِبِو الزَّرَْع َوالزَّيْػاُتوَف َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلّْ الثََّمرَاتِ  مْ يُػْنِبُت َلكُ 
 ح صالشاطبية يف سورة النحل : وينبت نوف 
 ] نُػْنِبُت : شعبة [ ] يُػْنِبُت : الباقوف[

 اعبمع  بسكوف ميمقالوف 
 بالنقل يف )األعناب(مث ورش 

 يف )األعناب( مث خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث شعبة قرأ بالنوف يف )ننبت(
 (ِٔٔإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة ِلَقْوـٍ يَػاتَػَفكَُّروَف )

 )لقوـٍ ياتفكروف( قالوف مث خلف بال ينة
 َوالشَّْمَس َواْلَقَمرَ َوالنػََّهاَر  َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيلَ 

 حفصهممال   ويف النحل معو يف األخرين كالشاطبية يف األعراؼ : وو)الشمس( مع عطف الثالثة  
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 َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر : ابن عامر [ ]َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر : الباقوف[]
 قرأ بالنصب يف )َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر( قالوف 

  قرأ بالرفع يف )َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر (  مث ابن عامر
 أديم الراء يف الالـ )َوَسخََّر َلُكُم(قرأ بالنصب يف )َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر( و مث السوسي 

 بَِأْمرِِه َوالنُُّجوـُ ُمَسخَّرَاٌت 
 : الباقوف[َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّرَاتٍ ]َوالنُُّجوـُ ُمَسخَّرَاٌت : ابن عامر وحفص [ ]

 واندرج اعبميع إال ..قرأ بالنصب يف )َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّرَاٍت( لوف قا
 )بيامره( وقفا  باإلبداؿ يف الوجو الثاّنقرأ بالنصب يف )َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّرَاٍت( و  ضبزةمث 

 مث ابن عامر قرأ بالرفع )َوالنُُّجوـُ ُمَسخَّرَاٌت( واندرج معو حفص 
 ( أوجو اؼبدٖمع ) (يم اؼبيم باؼبيم يف )َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّرَاتٍ أدُجوـَ ُمَسخَّرَاٍت( و قرأ بالنصب يف )َوالنُّ مث السوسي 

بَِأْمرِِه ( فاتقرأ  وىذا الوقف غبفص فإف قرأت الية معا )َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـُ ُمَسخَّرَاتٌ  -
: 

 قالوف 
 الثاّن وقفا )بيامره( باإلبداؿ ياء مفاتوحة  مث خلف الوجو

 مث حفص بنصب الشمس والقمر ورفع النجـو مسخرات 
 مث ابن عامر برفع الكلمات األربع 

 مث السوسي بإدياـ )َوالنُُّجوـُ ُمَسخَّرَاٌت( و أديم الراء يف الالـ )َوَسخََّر َلُكُم(
 (ِٕٔإفَّ يف َذِلَك َلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف )

 يف )لقوـٍ يعقلوف( مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )ليات(  قالوف مث خلف بال ينة
 يف اأْلَْرِض ـُبْاَتِلًفا أَْلَوانُوُ  مْ َوَما َذَرأَ َلكُ 

بالسػكت  ضبػزةمث بالنقػل يف )األرض( ويف )ـباتلفػا الوانػو( بالنقػل مث ورش بػالاتحقيق يف )األرض( ووقػف قالوف مث خػالد 
واندرج معو ابن )ـُبْاَتِلًفا أَْلَوانُُو( مث قالوف بالصلة األرض( والسكت يف مث خلف بالنقل والاتحقيق ب ووقف  عل ى )األرض(

 كثر وأبو جعفر 
 ( ِٖٔإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة ِلَقْوـٍ يَذَّكَُّروَف )

 يف )لقوـٍ يذكروف( مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )لية(  قالوف مث خلف بال ينة
ُفْلَك َمَواِخَر ِفيِو َولاَِتْباتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لاَِتْأُكُلوا ِمْنُو غبًَْما َطرِيِّا َوَتْساَتْخرُِجوا ِمْنُو ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها َوتَػَرى الْ َوىُ 

 ( َٗٔتْشُكُروَف ) مْ َوَلَعلَّكُ 
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 ُىو : الباقوف[]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ] و 
 قالوف قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( واندرج معو الكسائي والدوري أيب عمرو 

 مث قالوف بالصلة 
 قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )لاَِتاُكُلوا(مث السوسي 
 قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )لاَِتاُكُلوا( وبالصلةمث أبو جعفر 

  وقرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )لاَِتاُكُلوا(   السوسي الوجو الثاّن أماؿ وصال )َوتَػَرى اْلُفْلَك(مث
 وقرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )لاَِتاُكُلوا(  مث ورش بضم اؽباء يف )وُىو(

  وبصلة اؼبيم )ولعلكم(  يِو()فِ )منو( معا ومث ابن كثر قرأ بضم اؽباء يف )وُىو( وصلة اؼبيم وصلة اؽباء يف 
 ويعقوبوخالد واندرج معو عاصم  قرأ بضم اؽباء يف )وُىو(مث ابن عامر 

 قرأ بضم اؽباء يف )وُىو(و يف )طرياً وتساتخرجوا( مث خلف بال ينة 
 (٘ٔتَػْهاَتُدوَف ) مْ َوأَنْػَهارًا َوُسُباًل َلَعلَّكُ  مْ َوأَْلَق ى يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْف سَبِيَد ِبكُ 

يف بالاتقليل ورش مث وبالنقل يف )األرض( مث ورش بفاتح )َوأَْلَق ى( واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 
مث خػػػػالد بالسػػػػكت يف باإلمالػػػػة )َوأَْلَقػػػػ ى( وبػػػػال ينػػػػة بالسػػػػكت يف )األرض( و مث خلػػػػف )وألقػػػػ ى( وبالنقػػػػل يف )األرض( 

واندرج معو الكسائي وخلف يف )وألق ى( باإلمالة بالاتحقيق يف )األرض( و خالد مث )األرض( وبغنة وباإلمالة يف)وألق ى( 
 العاشر 

 َوَعاَلَماٍت  
 قالوف

 (ٙٔيَػْهاَتُدوَف ) مْ َوبِالنَّْجِم ىُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم بسكوف ميم اعبمع  قالوف

 أََفَمْن ىَبُْلُق َكَمْن اَل ىَبُْلُق 
 خلف بال ينة )أََفَمْن ىَبُْلُق( ثم   السوسي أديم القاؼ بالكاؼ )ىَبُْلُق َكَمْن(  ثم     قالوف

 (ٚٔأََفاَل َتذَكَُّروَف )
 : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]ّتذَّكَُّروف: الباقوف[)ّتذكَُّروف

 معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر واندرج )ّتذكَُّروف( حفص باتخفيف الذاؿ  ثم      )ّتذَّكَُّروف(قالوف باتشديد الذاؿ 
 َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل رُبُْصوَىا

 قالوف
 (ِٛٔإفَّ اللََّو َلَغُفوٌر َرِحيٌم )
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 قالوف
 (َٜٔواللَُّو يَػْعَلُم َما ُتِسرُّوَف َوَما تُػْعِلُنوَف )

 ْعَلُم َما(قالوف مث ورش رقق الراء يف )ُتِسرُّوَف( مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )يػَ 
 (ٕٓىُبَْلُقوَف ) مْ َشْيًئا َوىُ َوالَِّذيَن يَْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو اَل ىَبُْلُقوَف 
 عاصم الشاطبية يف سورة النحل : )يدعوف( 

 ]يدعوف : عاصم ويعقوب [ ] تدعوف : الباقوف [
واندرج معو ابن كثر قالوف بالصلة  ثم ا( واندرج معو خالد بوجو الاتحقيق يف) شيئ قالوف قرأ باتاء اػبطاب يف )َتْدُعوَف(

 وأبو جعفر
 ورش عل ى طوؽبا  ثمورش عل ى توسط )َشْيًئا(  ثم
  (مْ يف )َشْيًئا َوىُ بغنة خالد بالسكت و  ثم (مْ يف )َشْيًئا َوىُ خلف بالسكت عل ى )شيئا( وبال ينة  ثم
 واندرج معو يعقوبقرأ بياء الغيبة يف )يَْدُعوَف(  عاصممث 
ُر َأْحيَ  أَْمَواتٌ    ٍء آَييػْ

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل أو عل ى طولو )عارض للسكوف ( 
( ٗ( أوجػػو علػػ ى )أحيػػاء( أبػػدؿ اؽبمػػزة ألػػف مػػع القصػػر والاتوسػػط والطػػوؿ مث الاتسػػهيل مػػع اؼبػػػد )٘مث ىشػػاـ وقػػف ب)
 حركات والقصر  

 عل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش برتقيق الراء يف )ير( 
 ( حركات واندرج معو خالد ٙ( أوجو مع ىشاـ وبقي الاتسهيل مع اؼبد )ٗ( أوجو واندرج ب)٘مث خلف وقف ب)

ُر(  مث أبو جعفر باإلخفاء مع الغني )أَْمَواٌت َييػْ
َعُثوَف )  (َٕٔوَما َيْشُعُروَف أَيَّاَف يُػبػْ

 قالوف
 َواِحٌد ِإَلٌو  مْ ِإؽَبُكُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ِإَلٌو( مْ )ِإؽَبُكُ يف وبالاتحقيق يف )إلٌو واحد( مث خلف بال ينة 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر ِإَلٌو( مْ يف )ِإؽَبُكُ مث قالوف بالصلة مع القصر 

 ِإَلٌو( مْ يف )ِإؽَبُكُ  الصلة عل ى توسطهاقالوف بمث 
 ِإَلٌو( مْ يف )ِإؽَبُكُ مث ورش عل ى طوؿ الصلة 

 وبال ينة يف )إلٌو واحد(  ِإَلٌو( مْ يف )ِإؽَبُكُ  مث خلف بالسكت
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 (ُٕٕمْساَتْكِبُوَف ) مْ ُمْنِكَرٌة َوىُ  مْ الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِاْلَِخَرِة قُػُلوبُػهُ فَ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 
 وبال ينة )منكرة وىم( بالسكت )بالخرة( مث خلف 

 وبالسكت )بالخرة( مث خالد بغنة 
 ( البدؿٖو)منكرة(و)الخرة( مع )وا )ال يومنوف( ورقق راء )مساتكبوف(قرأ بإبداؿ اؽبمزة وامث ورش 

 قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )ال يومنوف( مث السوسي 
 )ال يومنوف(واوااؽبمزة  إبداؿمث أبو جعفر بالصلة و قرأ ب

 اَل َجَرـَ َأفَّ اللََّو يَػْعَلُم َما ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوفَ 
 السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما( ثم       يق الراء يف )ُيِسرُّوَف (ورش برتق ثم      قالوف 

 (ِٖٕإنَُّو اَل وبُِبُّ اْلُمْساَتْكِبِيَن )
 قالوف

 (ٕٗقَاُلوا َأَساِطُر اأْلَوَِّلنَي ) مْ أَنْػَزَؿ َربُّكُ  آَماذَ  مْ َوِإَذا ِقيَل ؽبَُ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 صل مث قالوف عل ى توسط اؼبنف

 راء )أساطر(عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )األولني(ورقق مث ورش 
 وقف بالنقل والسكت عل ى )اأْلَوَِّلنَي( يف راء )أساطر( بالاتفخيم  ضبزةمث 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل 

 لالـ يف )ِقيَل ؽَبُْم( وأديم الالـ بالراء يف )أَنْػَزَؿ َربُُّكْم( مث السوسي أديم الالـ با
 مث ىشاـ قرأ باإلمشاـ يف )قيل( واندرج معو الكسائي
 مث رويس قرأ باإلمشاـ يف )قيل( مع قصر اؼبنفصل 

 ِبَغْرِ ِعْلٍم  مْ هُ َكاِمَلًة يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونػَ   مْ أَْوزَاَرىُ  آلَِيْحِمُلو 
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 أماؿ )أَْوزَاِر(  عل ى قصر اؼبنفصل أبو عمرومث 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
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 عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو دوري الكسائي أماؿ )أَْوزَاِر( مث دوري 
 بالصلة  مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل
 وقلل )أَْوزَاِر(مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وبال ينة يف )َكاِمَلًة يَػْوـَ( 
 بغنة عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خالد 

 وبال ينة )ومْن أوزار( مث خلف بالسكت 
 (َٕ٘ء َما يَزُِروَف )آَأاَل سَ 

وتفخيم الراء  خلف بطوؿ اؼباتصل ثملراء يف )يَزُِروَف(      وترقيق اورش بطوؿ اؼباتصل  ثم      قالوف عل ى توسط اؼباتصل
  يف )يَزُِروَف( 

يَػانَػهُ  مْ َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ  َوأَتَػاُىُم اْلَعػَذاُب ِمػْن َحْيػُث اَل  مْ ِمػْن فَػػْوِقهِ َعلَػْيِهُم السَّػْقُف ِمػَن اْلَقَواِعػِد َفَخػرَّ  مْ َفأََت ى اللَُّو بُػنػْ
 (ٕٙ)َيْشُعُروَف 

ُهُم السَّػػْقُف :  : َعلَػػْيِهُم السَّػػْقفُ ]   ضبػػزة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف العاشػػر []َعلَػػْيِهِم السَّػػْقُف : أبػػو عمػػرو [   ]َعلَػػيػْ
 الباقوف[
 وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )َعَلْيِهُم السَّْقُف(قرأ بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 تاىم(أقلل ) وِهُم السَّْقُف( وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم يف )َعَليْ مث ورش 

 مث البصري قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )َعَلْيِهِم السَّْقُف( 
ُهُم السَّْقُف( وأماؿ )َ مث خلف   واندرج معو الكسائي وخلف العاشر تَاُىُم( أبضم اؽباء واؼبيم يف )َعَليػْ

ُهُم السَّْقُف( وفاتح )  تَاُىُم(أوَ مث يعقوب بضم اؽباء واؼبيم يف )َعَليػْ
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة 

 قُّوَف ِفيِهمْ آُتشَ  مْ ِئَي الَِّذيَن ُكْناتُ آَويَػُقوُؿ أَْيَن ُشرَكَ  مْ مُثَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ىُبْزِيهِ 
 لهالىاػبلف يف اؽبمز  (الشاطبية يف سورة النحل : ويف )شركايَ 

 معا نافع النوف الشاطبية يف سورة النحل : ومن قبل )فيهم( يكسر
 ]تشآقوِف : نافع [ ] تشآقوَف : الباقوف[

 عل ى توسط اؼباتصل وقرأ بكسر النوف يف )ُتَشآقُّوِف ( قالوف 
 قُّوَف( آبفاتح النوف )ُتشَ عل ى توسط اؼباتصل و مث أبو عمرو 
 عل ى طوؿ اؼباتصل وقرأ بكسر النوف يف )ُتَشآقُّوِف ( مث ورش 

 النوف )ُتَشاقُّوَف(  عل ى طوؿ اؼباتصل وقرأ بفاتح ضبزةمث 
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 مث قالوف بالصلة و قرأ بكسر النوف يف )ُتَشاقُّوِف ( 
  واندرج معو أبو جعفر  و بفاتح النوف )ُتَشاقُّوَف(عل ى توسط اؼباتصل مث ابن كثر بالصلة 

 وقرأ بفاتح النوف )ُتَشاقُّوَف(  ضم اؽباء يف )ىبزيُهم (و)فيُهم(عل ى توسط اؼباتصل و مث يعقوب 
طَب عن البزي خبلف عنػو قػرأ بغػر نبػز يف )شػركاَي( قػاؿ يف ييػث النفػع ال يقػرأ بػو مػن طريػق كاتابنػا وذكػره ذكر الشا -

 الداّن حكاية ال رواية وتبعو الشاطبيي(     
 (ٕٚقَاَؿ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِإفَّ اػبِْْزَي اْليَػْوـَ َوالسُّوَء َعَل ى اْلَكاِفرِيَن ) 

 ل عل ى توسط اؼباتصقالوف 
  ورويس مث أبو عمرو أماؿ )اْلَكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي

 عل ى طوؿ اؼباتصل وفاتح الكافرين  ضبزةالبدؿ يف )أُوُتوا( مث  قصرمث ورش قلل )اْلَكاِفرِيَن( مع )
 مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )أوتوا(وتقليل )الكافرين( 

 أَنْػُفِسِهْم  ~اِلِميِئَكُة ظَ الَِّذيَن تَػاتَػَوفَّاُىُم اْلَمَ  
 وصال غبمزةالشاطبية يف سورة النحل : )ياتوفاىم( 

 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 أديم الاتاء يف الظاء )اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي( عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 وفاتح )تَػاتَػَوفَّاُىُم( عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 بالاتقليل يف )تَػاتَػَوفَّاُىُم( عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 وقرأ بياء الغيبة وأماؿ )يَػاتَػَوفَّاُىُم( عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل  ضبزةمث 
 عل ى توسط اؼباتصل وتوسط اؼبنفصلمث الكسائي أماؿ )تَػاتَػَوفَّاُىُم( 

 يبة وأماؿ )يَػاتَػَوفَّاُىُم( وقرأ بياء الغ عل ى توسط اؼباتصل وتوسط اؼبنفصلخلف العاشر  مث
 َفأَْلَقُوا السََّلَم َما ُكنَّا نَػْعَمُل ِمْن ُسوءٍ 

 قالوف 
( أوجػػو : حبػػذؼ اؽبمػػزة علػػ ى )ُسػػو( ولػػو إبػػداؿ اؽبمػػزة واوا وإديػػاـ الػػواو بػػالواو )ُسػػّو ( مػػع اإلمشػػاـ ٗمث ىشػػاـ وقػػف ب)

 بالكسرة فيهما  واندرج معو ضبزة 
 السََّلَم َما(مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )

 (ٕٛتَػْعَمُلوَف ) مْ ِإفَّ اللََّو َعِليٌم دبَا ُكْناتُ  ~بَػَل ى
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
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 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالوف بالصلة 
 عل ى تقليلها  ورشعل ى فاتح )بل ى( مث عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

 باإلمالة يف )بل ى( ل ى طوؿ اؼبنفصل و ع ضبزةمث 
 مث الكسائي أماؿ )بل ى( عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر

 أَبْػَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها آفَاْدُخُلو 
 واندرج معو ضبزة ورش عل ى طوؿ اؼباتصل ثم       قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم      قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

ِيَن )فَػَلِبْئَس   (َٜٕمثْػَوى اْلُماَتَكبّْ
 ضبزة وقفا ورش قرأ )فلبيس( واندرج عو السوسي وأبو جعفر و  ثم     قالوف 

 أَنْػَزَؿ َربُُّكمْ  آَوِقيَل لِلَِّذيَن اتػََّقْوا َماذَ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 أديم الالـ بالالـ )َوِقيَل لِلَِّذيَن( وأديم الالـ بالراء يف )أَنْػَزَؿ َربُُّكْم( عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 باإلمشاـ يف )قيل( واندرج معو الكسائي عل ى توسط اؼبنفصل و مث ىشاـ 

 مث رويس باإلمشاـ عل ى قصر اؼبنفصل يف )قيل(
رًا  قَاُلوا َخيػْ
 ورش برتقيق الراء )خرا( ثم     قالوف 
نْػَيا َحَسَنٌة لِلَِّذيَن أَ   ْحَسُنوا يف َىِذِه الدُّ
 قالوف 

 مث ورش قلل )الدنيا( واندرج معو البصري 
 أماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر  ضبزةمث 

 مث الكسائي أماؿ )الدنيا( و)حسنة( وقفا 
ٌر   َوَلَداُر اْلَِخَرِة َخيػْ

 يف )الخرة( خلف بالسكت ثم    َرِة( ( البدؿ وترقيق الراء يف )اْلَخِ ٖورش مع ) ثم     قالوف 
 (َٖٓولَِنْعَم َداُر اْلُماتَِّقنَي )
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 قالوف
 َجنَّاُت َعْدٍف يَْدُخُلونَػَها ذَبْرِي ِمْن رَبْاِتَها اأْلَنْػَهارُ 

 قالوف 
  بوجو ورش بالنقل عل ى )األهنار( واندرج خالد معو ثم
 خالد بالسكت عل ى )األهنار(  ثم
 يَْدُخُلونَػَها( ووقف عل ى )األهنار( بالنقل والسكت  خلف بال ينة يف )َعْدفٍ  ثم

 إذا وصلت بالية الاتالية أديم السوسي الراء بالالـ )األهنار لكم فيها(
 ُءوَف آِفيَها َما َيشَ  مْ ؽبَُ  

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 ( العارض للسكوف ٖ( البدؿ أو )ٖورش عل ى طوؿ اؼباتصل مع ) ثم
  مع اؼبد والقصر بالاتسهيل  َف(خلف لو يف )َيَشاُءو  ثم

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 (َٖٔكَذِلَك هَبْزِي اللَُّو اْلُماتَِّقنَي )

 قالوف
ـٌ َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اعْبَنََّة دبَا ُكْناتُ الَِّذيَن تَػاتَػَوفَّاُىُم اْلَمَ    (ٕٖتَػْعَمُلوَف ) مْ ِئَكُة طَيِّْبنَي يَػُقوُلوَف َساَل

 وصال غبمزةالشاطبية يف سورة النحل : )ياتوفاىم( 
 : الباقوف[تاتوفاىم] ياتوفاىم : ضبزة وخلف العاشر [ ]

 وقرأ باتاء اػبطاب يف )تاتوفاىم(عل ى توسط اؼباتصل وسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 يف )اْلَماَلِئَكُة طَيِّْبنَي( أديم الاتاء بالطاء عل ى توسط اؼباتصل و مث السوسي 
 )تَػاتَػَوفَّاُىُم( عل ى فاتح عل ى طوؿ اؼباتصل و مث ورش 

 يف )تَػاتَػَوفَّاُىُم( بالاتقليل عل ى طوؿ اؼباتصل و ورش  ثم
َوفَّاُىُم(  ضبزةمث  َْ  عل ى طوؿ اؼباتصل وقرأ بياء الغيبة وأماؿ )َيَت

 مث الكسائي أماؿ )تَػاتَػَوفَّاُىُم( عل ى توسط اؼباتصل 
َوفَّاُىُم( مث خلف  َْ  العاشر عل ى توسط اؼباتصل وقرأ بياء الغيبة وأماؿ )َيَت

 ِئَكُة أَْو يَْأِتَ أَْمُر َربّْكَ َأْف تَْأتِيَػُهُم اْلَمَ   َىْل يَػْنظُُروَف ِإلَّ 
 اؼ مع النحل شالشاطبية يف األنعاـ : و)يأتيهم( 
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 اقوف [] أف يأتيهم : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] أف تأتيهم : الب
 وقرأ باتاء اػبطاب )تَأتِيَػُهُم(عل ى قصر اؼبنفصل  قالوف
 وأديم الراء بالراء )أَْمُر َربَّْك( قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاتِيَػُهُم( و)ياِتَ( السوسي  مث

 اؽبمزة يف )تَاتِيَػُهُم( و)ياِتَ(  إبداؿمث أبو جعفر قرأ ب
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو خلف العاشر اؼبنفصل قرأ بياء الغيبة )َأْف يَْأتِيَػُهُم(  عل ى توسطمث الكسائي 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )تَاتِيَػُهُم( و)ياِتَ(مث ورش 

 قرأ بياء الغيبة )َأْف يَْأتِيَػُهُم( مث خلف بال ينة 
 قرأ بياء الغيبة )َأْف يَْأتِيَػُهُم(مث خالد بغنة 

  بعدىا أديم السوسي الكاؼ بالكاؼ )ربك كذلك(إذا وصلت األية باليت
 (َٖٖيْظِلُموَف ) مْ أَنْػُفَسهُ  آَوَما ظََلَمُهُم اللَُّو َوَلِكْن َكانُو  مْ َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ 

َلَمُهػُم( مث ورش باتغلػيظ الػالـ يف )ظَ عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ضبزة عل ى طػوؿ اؼبنفصػل قالوف 
 عل ى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 

 (َٖٗما َكانُوا ِبِو َيْساتَػْهزُِئوَف ) مْ َما َعِمُلوا َوَحاَؽ بِِ َسيَّْئاُت  مْ َفَأَصابَػهُ 
 عارض ( أوجو اؼبد الٖ)يف )َسيَّْئاُت( عل ى قصر البدؿ ورش  مثقالوف 

 مث خلف أماؿ َ)َحاَؽ( ووقف عل ى )َيْساتَػْهزُِئوَف( بالاتسهيل واغبذؼ واإلبداؿ
 عل ى توسط البدؿ الاتوسط والطوؿ يف العارض ورش مث 

 مث الطوؿ يف البدؿ وعليو الطوؿ يف العارض
 مث أبو جعفر قرأ وقفا ووصال )يساتهزوف(واندرج معو ابن كثر  مث قالوف بالصلة 

 ُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء آَآبَ  َء اللَُّو َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء كَبُْن َوَل آَأْشرَُكوا َلْو شَ  َوقَاَؿ الَِّذينَ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 ( أوجو )شي( و)شّي( مع الرـو بالكسر ٗمث ىشاـ وقف عل ى )شيء( ب)

 : ( أوجو ٗعل ى طوؿ اؼبنفصل وطوؿ اؼباتصل و)مث ورش 
  قصر وتوسط وطوؿ نا(ؤ ( أوجو البدؿ )آبآٖتوسط )شيء( وعليو )

 طوؿ )شيء( وعليو طوؿ البدؿورش مث 
 واندرج معو خلف العاشرمث ابن ذكواف أماؿ )شاء( 
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وجػو )شػي( و)شػّي( ( أٗوقػف علػ ى )شػيء( ب)يف )شيء( األول و أماؿ )شاء( عل ى طوؿ اؼباتصل وبالسكت  ضبزةمث 
 مع الرـو بالكسر 

 ( أوجوٗمث خالد بالاتحقيق ووقف عل ى )شيء( ب )
 َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم 

 قالوف
 (ٖ٘فَػَهْل َعَل ى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي )

 قالوف
 َواْجاَتِنُبوا الطَّاُيوَت  اللَّوَ َرُسواًل َأِف اُْعُبُدوا َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة 

 ] أِف اعبدوا : أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب[ ] أُف اعبدوا : الباقوف[
وانػػدرج معػػو ضبػػزة  وقػػرأ بكسػػر الاتقػػاء السػػاكنني )أِف اعبػػدوا(مث البصػػري وقػػرأ بضػػم الاتقػػاء السػػاكنني )أُف اعبػػدوا( قػػالوف 

  وعاصم ويعقوب
 وقرأ بضم الاتقاء الساكنني )أُف اعبدوا(ُبُدوا( بالنقل يف )َرُسواًل َأُف اُعْ مث ورش 

 مث خلف بالسكت يف )َرُسواًل َأِف( وقرأ بكسر الاتقاء الساكنني )أِف اعبدوا( 
 َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّاَلَلةُ  مْ َمْن َىَدى اللَُّو َوِمنػْهُ  مْ َفِمنػْهُ 
 قالوف بالصلة  ثم    الكسائي أماؿ )الضاللة(  ثم   قالوف 
ِبنَي )َفِسرُ   (ٖٙوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ
ورش بالنقل وترقيق الراء  ثم   بالسكت عل ى )األرض(  ضبزة ثم   واندرج خالد معو بوجو الاتحقيق يف )األرض( قالوف

 يف )َفِسرُوا(
 ْن ُيِضلُّ فَِإفَّ اللََّو اَل يَػْهِدي مَ  مْ ِإْف رَبِْرْص َعَل ى ُىَداىُ  

 الشاطبية يف سورة النحل : ظبا كامال )يَهدي( بضم وفاتحو 
 ى : الباقوف[الكسائي وخلف العاشر [ ] ال يُػْهدَ ] ال يَػْهِدي : عاصم وضبزة و 

 قالوف قرأ بضم الياء وفاتح الداؿ )يُػْهَدى( 
 قرأ بفاتح الياء وكسر الداؿ )يَػْهِدي (  عاصم مث 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرلداؿ )يُػْهَدى(  وبالصلة مث قالوف قرأ بضم الياء وفاتح ا
 مث ورش قرأ بضم الياء وفاتح الداؿ )يُػْهَدى( عل ى فاتح )ىداىم( 

 ورش قرأ بضم الياء وفاتح الداؿ )يُػْهَدى( عل ى تقليل )ُىَداُىْم(  ثم
 ُيِضلُّ(  مث خلف قرأ بفاتح الياء وكسر الداؿ )يَػْهِدي ( وأماؿ )ُىَداُىْم( وبال ينة يف )َمنْ 
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 مث خالد قرأ بفاتح الياء وكسر الداؿ )يَػْهِدي ( وأماؿ )ُىَداُىْم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (ِٖٚمْن نَاِصرِيَن ) مْ َوَما ؽبَُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 
َعُث اللَّوُ  مْ َوأَْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أيَْبَاهنِِ   َمْن يَبُوتُ  اَل يَػبػْ

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث خلف بال ينة يف )َمْن يَبُوُت( مث قالوف بالصلة 
 (ٖٛبَػَل ى َوْعًدا َعَلْيِو َحقِّا َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف )

 قالوف مث دوري أماؿ )الناس( 
 مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )عليو( 

 ل )بل ى( مث ورش عل ى تقلي
 )حقاً ولكن(وبال ينة يف )بل ى( مث خلف باإلمالة 

 مث خالد باإلمالة وينة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
َ ؽَبُُم الَِّذي ىَبْاَتِلُفوَف ِفيِو َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن َكَفُرو   (َٜٖكانُوا َكاِذِبنَي )  مْ أَنػَّهُ  آلُِيبَػنيّْ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو أبو جعفرلصلة مث قالوف با

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 
 عل ى قصر اؼبنفصلبالصلة ؼبيم اعبمع وبصلة اؽباء )فيو( مث ابن كثر 

َ ؽَبُُم(  عل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي أديم النوف بالالـ يف )لُِيبَػنيّْ
َا قَػْولُنَ   (ٓٗأََرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف ) آا ِلَشْيٍء ِإذَ ِإمبَّ

 فالكالشاطبية :                     )وكن فيكوُف ( النصب يف الرفع  
 ويف آؿ عمراف يف االول ومرمي    ويف الّطوؿ عنو وىو باللفظ أعمال 

 عمال  اويا وانقاد معناه ير ف ى كويف النحل مع يس بالعطف نصبو        
 سباكطيبة )كن فيكوف( فانصبا  رفعا سوى اغبق وقولو  

  ] كن فيكوَف : ابن عامر والكسائي [ ] كن فيكوُف : الباقوف[
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 عل ى قصر اؼبنفصل وأديم الالـ بالالـ )نقوؿ لو( مث السوسي 
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 مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )أََرْدنَاُه( 
 فصل مث قالوف عل ى توسط اؼبن

 مث ابن عامر وصال قرأ )فيكوَف( بفاتح النوف 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وعل ى ربقيق )لشيء(مث خالد 

 وبالنقل يف )لشيٍء إذا( مث ورش عل ى توسط )شيء( مث ورش عل ى طوؿ )شيء(
 يف )لشيٍء إذا(مع الاتحقيق )لشيء( بالسكت  ضبزة مث 

 يف )لشيٍء إذا(عل ى السكت )لشيء( و مث خلف بالسكت 
نْػَيا َحَسَنةً  مْ ِذيَن َىاَجُروا يف اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا لَُنبَػوّْئَػنػَّهُ َوالَّ   يف الدُّ

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 مث ورش بالاتقليل واندرج معو البصري 

 مث ضبزة أماؿ )الدنيا ( واندرج معو خالد وخلف العاشر 
 مث الكسائي أماؿ )الدنيا( ووقفا أماؿ )حسنة( 

 واندرج معو ابن كثر لوف بالصلة مث قا
 وقفا ووصال وغبمزة وقفا ينهم(مث أبو جعفر قرأ )لنبوّْ 

 ( َٔٗكانُوا يَػْعَلُموَف )َأْكبَػُر َلْو  َوأَلَْجُر اْلَِخَرِة 
 قالوف 

 مث السوسي أديم الراء بالالـ )َأْكبَػُر َلْو( 
 ( البدؿ وترقيق الراء ٖمع )يف )الخرة(  مث ورش بالنقل 

 يف )الخرة( خلف بالسكتمث 
 (ٕٗيَػاتَػوَكَُّلوَف ) مْ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَل ى َربِّْ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 

 ِإلَْيِهْم  ~أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُوِحي آَومَ 
 العذاً شال )يوح َى إليو( عونوٌف  الشاطبية يف سورة يوسف : و)يوح َى إليهم( كسر حاء صبيعها   

 ] نوِحي : حفص [ ] يُوَح ى : الباقوف[
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوَح ى( 

 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء )إليُهم( 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوَح ى( 
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 مث حفص قرأ بالنوف وكسر اغباء )نُوِحي( 
 الكسائي أماؿ )يوح ى( واندرج معو خلف العاشر مث 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوَح ى( 
 مث ورش بالاتقليل )يوح ى( 

 وبال ينة )رجاًؿ يُوح ى(مث خلف وقرأ بالياء وفاتح اغباء )يوَح ى( وأماؽبا وبال ينة وبضم اؽباء )إليُهم( 
 م(مث خالد أماؿ وبغنة وبضم اؽباء )إليهُ 

 (ٖٗاَل تَػْعَلُموَف ) مْ أَْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْناتُ  آفَاْسأَُلو 
 ] فسلوا : ابن كثر والكسائي وخلف العاشر [ ]فاسألوا : الباقوف[

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 )فسلوا( عل ى قصر اؼبنفصل قرأ حبذؼ اؽبمزة مث ابن كثر 

 مث الكسائي عل ى توسط اؼبنفصل )فسلوا( واندرج معو خلف العاشر
 بِاْلبَػيػَّْناِت َوالزُّبُرِ 

 قالوف
َ لِلنَّاِس َما نُػزَّْؿ ِإلَْيهِ الذّْْكَر ِإلَْيَك  آَوأَنْػَزْلنَ   (ٗٗيَػاتَػَفكَُّروَف ) مْ َوَلَعلَّهُ  مْ لاُِتبَػنيّْ

 ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقوف[
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفربالصلة عل ى قصر اؼبنفصل و مث قالوف 
 قرأ بضن اؽباء )إليُهم( عل ى قصر اؼبنفصل و مث يعقوب 
 أماؿ الناس عل ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 

 بالالـ )لاتبني للناس( أديم النوف عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل و مث قالوف 
  (أماؿ )للناسعل ى توسط اؼبنفصل و مث دوري 
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 عل ى طوؿ اؼبنفصل برتقيق الراء يف )الذّْْكَر(مث ورش 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل باتفخيم الراء يف )الذّْْكَر( ضبزةمث 

 (٘ٗالسَّيَّْئاِت َأْف ىَبِْسَف اللَُّو ِبُِم اأْلَْرَض أَْو يَْأتِيَػُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَف )أََفَأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا 
 :  ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ِبُِم األرض : الباقوف[] ِبِم األرض : أبو عمرو ويعقوب [ ] بُُم األرض 

 قالوف 
 وبالنقل يف )األرض( عل ى قصر البدؿ)ياتيهم( مزة ألفا بإبداؿ اؽبمث ورش وبالنقل وقرأ 

 )ياتيهم( بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث أبو جعفر بالاتحقيق وقرأ 
 مث دوري قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )ِبِِم األرض( واندرج معو يعقوب 

 )ياتيهم( وكسر اؽباء واؼبيم بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث السوسي قرأ 
 يف )األرض(بالسكت  يم )ِبُُم اأْلَْرَض(مث خالد قرأ بضم اؽباء واؼب

 مث خالد بالاتحقيق وقرأ بضم اؽباء واؼبيم )ِبُُم اأْلَْرَض(واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 )أف ىبسف(مث خلف بالسكت وقرأ بضم اؽباء واؼبيم )ِبُُم اأْلَْرَض(وبال ينة 

 عل ى طولوورش مث ورش عل ى توسط البدؿ مث 
 (ٙٗدبُْعِجزِيَن ) مْ َفَما ىُ  مْ يف تَػَقلُِّبهِ  مْ أَْو يَْأُخَذىُ 
 قالوف 

 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا )ياخذىم( واندرج معو السوسي مث ورش

 )ياخذىم(بإبداؿ اؽبمزة ألفا قرأ صلة و بو جعفر بالأمث 
 (َٚٗلَرُءوٌؼ َرِحيٌم ) مْ َعَل ى زَبَوٍُّؼ فَِإفَّ َربَّكُ  مْ أَْو يَْأُخَذىُ 

 فر[ ]لرءؼ : الباقوف[]لرءوؼ : نافع وابن كثر وابن عامر وحفص وأبو جع
 وقرأ دبد )لرءوؼ( واندرج معو ابن عامر وحفصبسكوف ميم اعبمع  قالوف

 )رءؼ( بقصر مث دوري قرأ 
 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 

 اؽبمزة  بإبداؿ)ياخذىم( بإبداؿ اؽبمزة ألفا  ( البدؿ وقرأٖمع )وقرأ دبد )لرءوؼ( مث ورش 
 اؽبمزة  إبداؿ)ياخذىم( ببإبداؿ اؽبمزة ألفا وقرأ السوسي قرأ )رءؼ( و مث 

 اؽبمزة إبداؿ)ياخذىم( ببإبداؿ اؽبمزة ألفا وقرأ مث أبو جعفر قرأ )رءوؼ( و 
 (َٛٗداِخُروَف ) مْ ِئِل ُسجًَّدا لِلَِّو َوىُ آُو َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّمَ أَوَلَْ يَػَرْوا ِإَل َما َخَلَق اللَُّو ِمْن َشْيٍء يَػاتَػَفيَّأُ ِظاَللُ 
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 رعا والخر يف كالشالشاطبية يف سورة النحل : وخاطب )تروا( 
 قبل تُقبال  للبصريالشاطبية يف سورة النحل : ياتفيئوا اؼبؤنث 

 يروا .. ياتفيأ : الباقوف[أبو عمرو ويعقوب [] أوَل  ضبزة والكسائي وخلف [ ] أو َل يروا .. تاتفيأ : اتفيأ :]أوَل تروا ..ي
 قرأ بياء الغيبة فيهما )يروا ..ياتفيأ (قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 واندرج معو يعقوب ويف الثانية باتاء اػبطاب )تاتفيؤا( يف )يروا( بياء الغيبة قرأ  أبو عمرومث 

 ورش عل ى طوؽبا  ثم   عل ى توسط )شيء( ا )يروا ..ياتفيأ ( و قرأ بياء الغيبة فيهممث ورش 
 وبالسكت عل ى )شيء( وبال ينة وطوؿ اؼباتصل ويف الثانية بياء الغيبة )ياتفيؤا( )أَل تروا( باتاء اػبطاب مث خلف قرأ 

 وبغنة )شيٍء ياتفيؤا(مث خالد بالسكت 
 مث خالد بالاتحقيق 
 واندرج معو خلف العاشروتوسط اؼباتصل   الثانية بياء الغيبة )ياتفيؤا( ويف َل تروا(و )أباتاء اػبطاب مث الكسائي قرأ 

 (ٜٗاَل َيْساَتْكِبُوَف ) مْ ِئَكُة َوىُ بٍَّة َواْلَمَ  آَولِلَِّو َيْسُجُد َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ِمْن دَ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 

يف مث خلػػػػػف بالسػػػػػكت  وترقيػػػػػق الػػػػػراء يف )يسػػػػػاتكبوف( بالنقػػػػػل يف )األرض(مث ورش يف )األرض( قيق مث خػػػػػالد بػػػػػالاتح
 يف )األرض( مث خالد بالسكت)دآبٍة و( وبال ينة )األرض( 
 (َٓ٘ويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروَف ) مْ ِمْن فَػْوِقهِ  مْ ىَبَاُفوَف َربػَّهُ 

مث أبػػو جعفػػر بالصػػلة و قػػرأ وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر قػػالوف بالصػػلة قػػالوف مث ورش قػػرأ )يػػومروف( وانػػدرج معػػو السوسػػي مث 
 )يومروف(

 ِإؽَبنَْيِ اثْػنَػنْيِ  آَوقَاَؿ اللَُّو اَل تَػاتَِّخُذو 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

َا ُىَو ِإَلٌو َواِحدٌ   ِإمبَّ
 يف )إلو واحد(  قالوف مث خلف بال ينة

 (ٔ٘فَِإيَّاَي فَاْرَىُبوِف )
 ] فارىبوّن : يعقوب يف اغبالني [ ] فارىبوف : الباقوف[

 يعقوب قرأ )فارىبوّن( بالياء يف اغبالني وقفا ووصال  ثم      قالوف
يُن َواِصًبا  َوَلُو َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَلُو الدّْ

 يف )األرض(     بالسكت ضبزة ثميف )األرض(     ورش بالنقل ثمبالاتحقيق يف )األرض(     قالوف
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َر اللَِّو تَػاتػَُّقوَف )  (ٕ٘أَفَػَغيػْ
 مث ورش برتقيق الراء )أفغر( قالوف
 ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّوِ  مْ َوَما ِبكُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم بسكوف ميم اعبمع      قالوف

 (ٖ٘رُّ فَِإلَْيِو ذَبَْأُروَف )مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّ 
 ابن كثر بصلة اؽباء )إليو( ثم     ضبزة سهل )ذباروف( ثم   قالوف 

 (ُٗ٘يْشرُِكوَف ) مْ ِبَربِّْ  مْ َفرِيٌق ِمْنكُ ِإَذا  مْ َعْنكُ مُثَّ ِإَذا َكَشَف الضُّرَّ 
 بسكوف ميم اعبمع  قالوف 

 اندرج معو ابن كثر وأبو جعفرو  ِإَذا( مْ يف )َعْنكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 ِإَذا( مْ يف )َعْنكُ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 ِإَذا( مْ يف )َعْنكُ مث ورش بطوؿ الصلة 
 ِإَذا( مْ يف )َعْنكُ  مث خلف بالسكت

َناُىْم  آلَِيْكُفُروا دبَِ   َآتَػيػْ
واندرج معو ( البدؿ ٖنفصل مع )ورش عل ى طوؿ اؼب ثم   قالوف عل ى توسط اؼبنفصل  ثم     عل ى قصر اؼبنفصل  قالوف

 ضبزة بوجو القصر 
 (٘٘فَػاَتَماتػَُّعوا َفَسْوَؼ تَػْعَلُموَف )

 قالوف
 َوهَبَْعُلوَف ِلَما اَل يَػْعَلُموَف َنِصيًبا فبَّا َرَزقْػَناُىمْ 

 قالوف مث السوسي أديم النوف بالنوف )يَػْعَلُموَف َنِصيًبا(
 (ْٙ٘فاتَػُروَف )تػَ  مْ تَاللَِّو لاَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْناتُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم بسكوف ميم اعبمع     قالوف
  (َٚ٘ما َيْشاتَػُهوَف ) مْ َوهَبَْعُلوَف لِلَِّو اْلبَػَناِت ُسْبَحانَُو َوؽبَُ 

 ُسْبَحانَُو(مث السوسي أديم الاتاء بالسني )اْلبَػَناِت واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة 
 (َٛ٘ظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم )بِاأْلُنْػَث ى  مْ َوِإَذا ُبشَّْر َأَحُدىُ 

 قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 
 مث ىشاـ بضم اؽباء )وُىو( 

 وبالسكت يف )بِاأْلُنْػَث ى(يف )مسوداً وىو(  مث خلف بال ينة 
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 بغنة وبالسكت يف )بِاأْلُنْػَث ى(مث خالد 
 واندرج معو أبو جعفرالوف بالصلة و قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( مث ق

 يف )بِاأْلُنْػَث ى(الاتقليل ورش بمث يف )بِاأْلُنْػَث ى(مث ابن كثر بالصلة و بضم اؽباء )وُىو( مث ورش رقق الراء يف )بشر(بالفاتح 
 يَػاتَػَواَرى ِمَن اْلَقْوـِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَّْر ِبوِ 

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 
 )ياتوارى( ورش بالرتقيق يف )بشر( وعل ى طوؿ اؼباتصل وفاتح مث

 )ياتوارى(مث ورش بالاتقليل 
 مث دوري أيب عمرو عل ى توسط اؼباتصل وأماؿ )ياتوارى(

 أماؿ )ياتوارى( أديم اؼبيم باؼبيم )اْلَقْوـِ ِمْن ( عل ى توسط اؼباتصل مث السوسي 
 وأماؿ )ياتوارى(مث ضبزة أماؿ عل ى طوؿ اؼباتصل 

 واندرج معو خلف العاشر وأماؿ )ياتوارى( ي عل ى توسط اؼباتصل مث الكسائ
ـْ يَُدسُُّو يف الاتػُّرَابِ   أيَُبِْسُكُو َعَل ى ُىوٍف َأ

 يف )ىوٍف أـ( مث خلف بالسكتيف )ىوٍف اـ( قالوف مث ورش بالنقل 
 (َٜ٘ء َما وَبُْكُموَف )آَأاَل سَ 

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
 يَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِاْلَِخَرِة َمَثُل السَّْوءِ لِلَّذِ 

 قالوف 

( أوجػو حػذؼ اؽبمػػزة ونقػل حركاتهػا )السػو( بالسػكوف والػػرـو وانػدرج معػو خػالد علػ ى الاتحقيػػق مث ٗمث ىشػاـ وقػف ب)
 ( أوجو مثل ىشاـ ٗأبدؿ اؽبمزة واوا وأديمها بالواو )السّو( كذلك بالسكوف والرـو مث خلف بالسكت ووقف ب)

 اؽبمزة )يومنوف(  إبداؿ( البدؿ وقرأ بٖمع )يف )الخرة(  ورش بالنقل وترقيق الراء مث

 اؽبمزة )يومنوف( واندرج معو أبو جعفر  إبداؿمث السوسي قرأ ب
 اأْلَْعَل ى َولِلَِّو اْلَمَثُل  

 قالوف 
 يف )اأْلَْعَل ى(مث ورش بالنقل عل ى الفاتح 

 يف )اأْلَْعَل ى(مث ورش بالاتقليل 
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 ووقف بالنقل وبالسكت يف )اأْلَْعَل ى( ة أماؿ مث ضبز 
 مث الكسائي أماؿ )األعل ى( واندرج معو خلف العاشر 

 (َٓٙوُىَو اْلَعزِيُز اغبَِْكيُم )
 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( مث ورش بضم اؽباء )وُىو(

َها ِمْن دَ  مْ َوَلْو يُػَؤاِخُذ اللَُّو النَّاَس ِبظُْلِمهِ  ُرىُ َوَلِكْن  بَّةٍ آَما تَػَرَؾ َعَليػْ  َأَجٍل ُمَسمِّ ى ~ ِإَل  مْ يُػَؤخّْ
 ] يواخذ .. يوخرىم : ورش وأبو جعفر ووقا ضبزة [ ]يؤاخذ .. يؤخرىم : الباقوف[

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث الكسائي أماؿ )مسم ى( واندرج معو خلف العاشر 
 وأماؿ )مسم ى(مث خالد عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 وأماؿ )مسم ى(  خلف بال ينة مث
 واندرج معو ابن كثر عل ى قصر اؼبنفصل ِإَل( و  مْ عل ى قصرىا يف )يُػَؤخُّْرىُ مث قالوف بالصلة 
 عل ى توسط اؼبنفصل ِإَل( و  مْ وعل ى توسط الصلة يف )يُػَؤخُّْرىُ مث قالوف بالصلة 
 ورقق راء )يوخرىم( ِإَل( مْ ىُ خّْرُ يف )يُو وأبدؿ اؽبمزة واوا )يواخذ( وطوؿ الصلة مث ورش بالفاتح 
 ِإَل( مْ يف )يُوخُّْرىُ وطوؿ الصلة  وأبدؿ اؽبمزة واوا )يواخذ(مث ورش بالاتقليل 

 ِإَل( مْ يف )يُػَؤخُّْرىُ مث خلف بالسكت 
 وبالصلة ْم(و)يُوخُّْرىُ عل ى قصر اؼبنفصل وأبدؿ اؽبمزة واوا )يواخذ(مث أبو جغفر 
 اَتْأِخُروَف َساَعًة اَل َيسْ  مْ فَِإَذا َجاَء َأَجُلهُ 

 قالوف أسقط األول مع اؼبد والقصر واندرج معو الدوري 
 مث السوسي قرأ )يساتاخروف( 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو البزي 
 ( حركاتني وقرأ )يساتاخروف( مع ترقيق الراء ٕمث ورش بالاتسهيل للثاّن ومث اإلبداؿ مد )
 عل ى توسط اؼباتصل( حركاتاف ٕ) مث قنبل بالصلة مع تسهيل الثانية مث اإلبداؿ

 بالاتسهيل وقرأ )يساتاخروف( بالصلة و مث أبو جعفر 
 مث رويس بالاتسهيل للثانية وقرأ باؽبمز )يساتأخروف( 

 مث ىشاـ بالاتحقيق واندرج معو الكسائي بوجو فاتح )ساعة( 
 مث الكسائي أماؿ )ساعة ( وقفا 
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 خلف العاشر  عل ى توسط اؼباتصل واندرج معومث ابن ذكواف أماؿ )جاء( 
 مث ضبزة أماؿ )جاء( مع طوؿ اؼباتصل 

 (َٔٙواَل َيْساتَػْقِدُموَف )
 قالوف

 َوهَبَْعُلوَف لِلَِّو َما َيْكَرُىوفَ 
 قالوف

 َوَتِصُف أَْلِسَناتُػُهُم اْلَكِذَب َأفَّ ؽَبُُم اغبُْْسىَن 
 مث ضبزة أماؿ )اغبسىن()اغبسىن( قالوف مث ورش بالاتقليل 

 (ُٕٙمْفَرُطوَف ) مْ ُم النَّاَر َوأَنػَّهُ اَل َجَرـَ َأفَّ ؽبَُ 
 ضاأالشاطبية يف سورة النحل : ورا مفرِطوف اكسر 

 ] ُمْفرِطوف : نافع [ ] ُمَفرّْطوف : أبو جعفر [ ] ُمْفَرطوف : الباقوف [
 واندرج معو ورشقالوف قرأ بكسر الراء )ُمْفرِطوف( 

 باقوف إالواندرج معو القرأ بفاتح الراء )ُمْفَرُطوَف( مث دوري 
 مث قالوف بالصلة قرأ بكسر الراء )ُمْفرِطوف(

 وقرأ بفاتح الراء )ُمْفَرُطوَف( مث ابن كثر بالصلة 
 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ باتشديد الراء اؼبكسورة )ُمْفرّْطوف(

 (َٖٙعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ فَػُهَو َولِيػُُّهُم اْليَػْوـَ َوؽبَُ  مْ ؽبَُ أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك فَػَزيََّن ؽَبُُم الشَّْيطَاُف أَْعَما ~ِإَل  آتَاللَِّو َلَقْد أَْرَسْلنَ 
 ال ح ارداباضيا ر الشاطبية : وىا )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىي( أسكن 

 اف والضم يرىم     وكسر وعن كل  )يبل ىو( اقبالبفقا ر و)مث ىو(            
 ال فحرؾضبد و أسكنا الدرة : )وىو()وىي( )يبل ىو( )مث ىو( أ

 زحل بنا ثد ر الطيبة : وسكن ىاء ىو ىي بعد فا       واو والـ 
 ] فْهو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] فُهو : الباقوف [

 قالوف بسكوف اؽباء )فْهو( مث يعقوب بضم اؽباء )فُهو( 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة وسكوف اؽباء )فْهو( 

 بضم اؽباء )فُهو( وبالصلة عل ى قصر اؼبنفصل و كثر   مث ابن
 مث السوسي عل ى قصر اؼبنفصل وبسكوف اؽباء )فْهو( أديم النوف بالالـ )فَػَزيََّن ؽَبُُم ( والواو بالواو )فَػْهَو َولِيػُُّهُم ( 

 مث قالوف باتوسط اؼبنفصل وسكوف اؽباء )فْهو( 
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 مث ىشاـ بضم اؽباء )فُهو( 
 سكوف اؽباء )فْهو( مث قالوف بالصلة و 

 )عذاٌب اليم(  ووقف بالنقل وبالاتحقيق بالاتحقيق يف )لقَد ارسلنا( مث ضبزة 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل وضم اؽباء )وُىو( وبالنقل )لقَد ارسلنا( )عذاٌب اليم(   مث ورش

 يف )لقَد ارسلنا( ووقف عل ى )عذاٌب اليم( بالنقل والسكتمث خلف بالسكت 
َ ؽَبُُم الَِّذي اْخاتَػَلُفوا ِفيِو َوُىًدى َوَرضْبًَة ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )أَنْػَزْلَنا َعلَ  آَومَ   (ْٗٙيَك اْلِكاَتاَب ِإالَّ لاُِتبَػنيّْ

َ مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمػزة واوا )يومنػوف( قالوف  مث ابػن كثػر بصػلة اؽبػاء )فيػو( مث السوسػي أديػم النػوف بػالالـ )لاُِتبَػػنيّْ
بإبػداؿ اؽبمػزة واوا )يومنوف( مث قالوف عل ى توسػط اؼبنفصػل مث ورش علػ ى طػوؿ اؼبنفصػل وقػرأ  مزة واوابإبداؿ اؽب ؽَبُُم( وقرأ

  )يومنوف( قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا )يومنوف( واندرج معو خالد مث خلف بال ينة ووقف 
 ًء َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوهِتَاآِء مَ آَواللَُّو أَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ 

مث خلػف بالسػػكت علػ ى )األرض( مث خػػالد يف )األرض( وف علػ ى توسػػط اؼباتصػل مث ورش علػػ ى طػوؿ اؼباتصػل والنقػػل قػال
  يف )األرض(  بالاتحقيق

  (ِ٘ٙإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة ِلَقْوـٍ َيْسَمُعوَف )
 قالوف مث خلف بال ينة مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ 

 َرةً يف اأْلَنْػَعاـِ َلِعبػْ  مْ َوِإفَّ َلكُ 
واندرج معو قالوف مث الكسائي أماؿ وقفا )لعبة( مث ورش بالنقل وبالرتقيق يف )لعبة( مث خلف بالسكت مث قالوف بالصلة 

 ابن كثر وأبو جعفر
 (ٙٙئًِغا لِلشَّارِِبنَي )آفبَّا يف بُُطونِِو ِمْن بَػنْيِ فَػْرٍث َوَدـٍ لَبَػًنا َخاِلًصا سَ  مْ ُنْسِقيكُ 

 ضم نسقيكمو معا    وحق صحابة النحل : الشاطبية يف سور 
 ] َنسقيكم : نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب [ ] َتسقيكم : أبو جعفر [ ] ُنسقيكم : الباقوف [

 قالوف باتوسط اؼباتصل قرأ بفاتح النوف )َنْسقيكم( واندرج معو ابن عامر وشعبة ويعقوب 
 مث ورش بفاتح النوف )َنْسقيكم( وطوؿ اؼباتصل 

 لصلة مث قالوف با
 مث ابن كثر بالصلة وقرأ بضم النوف )ُنْسقيكم( 
 مث دوري بضم النوف )ُنْسقيكم( وبدوف الصلة 
 وعل ى طوؿ اؼباتصل مث خلف وقرأ بضم النوف )ُنْسقيكم( وبال ينة 

 مث خالد بطوؿ اؼباتصل وبغنة 
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 وباإلخفاء )لبناً خالصا(مث أبو جعفر قرأ بالاتاء اؼبفاتوحة )َتْسقيكم( 
 رَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَػاتَِّخُذوَف ِمْنُو َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًناَوِمْن شبََ 

وبػال ينػة مث خػالد يف )األعنػاب( مث خلػف بالسػكت بالنقل يف )األعناب( قالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء )منو( مث ورش 
 وبغنة يف )األعناب( بالسكت 

 (ٚٙوَف )ِإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة ِلَقْوـٍ يَػْعِقلُ 
 قالوف مث خلف بال ينة مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ 

ِذي ِمَن اعْبَِباِؿ بُػُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوفبَّا يَػْعرُِشوَف )  (َٛٙوأَْوَح ى َربَُّك ِإَل النَّْحِل َأِف ازبَِّ
 الصذى كالشاطبية يف األعراؼ : معا  يعرشوف الكسر ضم  

] يعرِشوف : الباقوف[]بُػُيوتا : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] بُِيوتػا :  ] يعُرشوف : ابن عامر وشعبة [
 الباقوف[

 قالوف قرأ بكسر الباء )بُِيوتا( 
 واندرج معو أبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب )وأوح ى( مث ورش بضم الباء )بُػُيوتًا( عل ى الفاتح 

 بضم الراء يف )يَػْعُرُشوف( واندرج معو شعبة   مث ابن عامر قرأ بكسر الباء يف )بُِيوتا( وقرأ
 )وأوح ى(مث ورش باتقليل 

 مث خلف بكسر الباء يف )بُِيوتا( و أماؿ )وأوح ى( وبال ينة 
 مث خالد بغنة وبكسر الباء يف )بُِيوتا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  

 ُذُلاًل مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلّْ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِّْك 
 قالوف مث السوسي أديم الالـ بالراء )ُسُبَل َربِّْك(
 ٌء لِلنَّاسِ آىَبْرُُج ِمْن بُُطوهِنَا َشرَاٌب ـُبْاَتِلٌف أَْلَوانُُو ِفيِو ِشفَ 

)ـباتلػػٌف الوانػػو( علػػ ى طػػوؿ اؼباتصػػل مث ابػػن كثػػر بصػػلة اؽبػػاء )فيػػو( مث ورش بالنقػػل  ضبػػزةقػػالوف مث دوري أمػػاؿ )للنػػاس( مث 
 لوانو(أ)ـباتلٌف مث خلف بالسكتاؼباتصل عل ى طوؿ 

 (ِٜٙإفَّ يف َذِلَك َلَيًَة ِلَقْوـٍ يَػاتَػَفكَُّروَف )
 قالوف مث خلف بال ينة مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ 

 مُثَّ يَػاتَػَوفَّاُكمْ  مْ َواللَُّو َخَلَقكُ 
واندرج معو ف العاشر مث قالوف بالصلة قالوف مث ورش قلل )ياتوفاكم( مث ضبزة أماؿ )ياتوفاكم( واندرج معو الكسائي وخل

 مث السوسي باإلدياـ الكبر القاؼ بالكاؼ )خلّكم( ابن كثر وأبو جعفر 
 أَْرَذِؿ اْلُعُمِر ِلَكْي اَل يَػْعَلَم بَػْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ~َمْن يُػَردُّ ِإَل ْم َوِمْنكُ 
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 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
 ِلَكْي( وأديم اؼبيم بالباء )يَػْعَلَم بَػْعَد(   مث السوسي أديم الراء بالالـ )اْلُعُمرِ 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 يف )شيئا(ورش عل ى الطوؿ  ثم   مث ورش عل ى توسط )شيئا( 

 )شّيا(  ؿ اؽبمزة ياء وإدياـ الياء بالياءمث خالد وقف حبذؼ اؽبمزة )شيا( وبإبدا
 داؿ اؽبمزة ياء وإدياـ الياء بالياؤ )شّيا( وقف حبذؼ اؽبمزة )شيا( وبإبمث خلف بال ينة )من يرد( و 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل  

 (ِٓٚإفَّ اللََّو َعِليٌم َقِديٌر )
 قالوف  

 َعَل ى بَػْعٍض يف الرّْْزِؽ  مْ َواللَُّو َفضََّل بَػْعَضكُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر الصلةقالوف مث قالوف ب

 ءٌ آِفيِو َسوَ  مْ فَػهُ  مْ َعَل ى َما َمَلَكْت أيَْبَانُػهُ  مْ َفَما الَِّذيَن ُفضُّْلوا ِبرَادّْي رِْزِقهِ 
 قالوف 

 ( أوجو إبداؿ اؽبمزة ألفا مع القصر والاتوسط والطوؿ مث الاتسهيل عل ى الاتوسط والقصر ٘مث ىشاـ وقف ب)
 ( حركات ٙجو اندرج مع ىشاـ بأربعة أوجو بقي لو الاتسهيل عل ى اؼبد )( أو ٘مث خلف وقف ب)
 ( أوجو الوقف عل ى )سواٌء( ٘و) )ملكْت أيباهنم( وطوؿ اؼباتصل خلف بالسكت)ملكَت ايباهنم( مث ورش بالنقل 

 مث قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر 
 مث ابن كثر بالصلة وبصلة اؽباء )فيو(

 (ِٔٚو هَبَْحُدوَف )أَفَِبِنْعَمِة اللَّ 
 خاطب )هبحدوف( معلال لشعبةالشاطبية يف سورة النحل : 

 ] ذبحدوف : شعبة ورويس [ ] هبحدوف : الباقوف [
 شعبة قرأ باتاء اػبطاب )ذَبَْحُدوَف( واندرج معو رويس ثم      قالوف

 ِمَن الطَّيَّْباتِ  مْ بَِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقكُ  مْ ْزَواِجكُ ِمْن أَ  مْ أَْزَواًجا َوَجَعَل َلكُ  مْ ِمْن أَنْػُفِسكُ  مْ َواللَُّو َجَعَل َلكُ 
بالنقل )مَن انفسكم(و)مَن ازواجكم( وعل ى طوؿ الصلة )انفسػكم أزواجػا( قالوف مث خلف بالاتحقيق وبال ينة مث ورش 

ديػػم الػػالـ علػػ ى توسػػطها مث السوسػػي أقػػالوف بالصػػلة و علػػ ى قصػػرىا مث و مث قػػالوف بالصػػلة مث خلػػف بالسػػكت وبػػال ينػػة 
 ُكْم(اؼ بالكاؼ )َوَرَز بالالـ واؼبيم باؼبيم يف )َجَعَل َلُكْم( معا وأديم الق



 

 

193 

 (َٕٚيْكُفُروَف ) مْ أَفَِباْلَباِطِل يُػْؤِمُنوَف َوبِِنْعَمِة اللَِّو ىُ 
ء باؽبػاء )اللَّػِو ُىػْم( اؽبمػزة يف )يُوِمنُػوَف( مث السوسػي اؽبػا إبػداؿمث ورش وقػرأ بواندرج معو ابػن كثػر قالوف مث قالوف بالصلة 

 اؽبمزة يف )يُوِمُنوَف( وبالصلة )يُوِمُنوَف( مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف إبداؿوقرأ ب
 (ٖٚرِْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َشْيًئا َواَل َيْساَتِطيُعوَف ) مْ َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما اَل يَبِْلُك ؽبَُ 

 يم اعبمعبسكوف مقالوف 
 عل ى توسط اللني )َشْيًئا( مث عل ى طوؽبا وبالنقل يف )األرض( مث ورش 

 وبال ينة  و)األرض(مث خلف بالسكت عل ى )َشْيًئا(
 وبغنة يف )األرض( و)شيء( مث خالد بالسكت 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 َفاَل َتْضرِبُوا لِلَِّو اأْلَْمثَاؿَ 
 يف )األمثاؿ( خلف بالسكت ثمبالنقل يف )األمثاؿ(      ورش مث     قالوف 

 (ٗٚاَل تَػْعَلُموَف ) مْ ِإفَّ اللََّو يَػْعَلُم َوأَنْػاتُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة  بسكوف ميم اعبمع  قالوف

 َرَزقْػَناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَػُهَو يُػْنِفُق ِمْنُو ِسرِّا َوَجْهرًا َىْل َيْساتَػُووفَ َضَرَب اللَُّو َمَثاًل َعْبًدا فَبُْلوًكا اَل يَػْقِدُر َعَل ى َشْيٍء َوَمْن 
و بضػم اؽبػاء )فَػُهػَو( مث  و)منو(قالوف بسكوف اؽباء )فْهو( مث ابن عامر بضم اؽباء )فَػُهَو( مث ابن كثر بصلة اؽباء )َرَزقْػَناُه(

مث ورش علػ ى توسػط )شػيء( مث علػ ى طولػو يف )شػيء( وبالسػكت  مث خػالد بغنػةيف )شػيء( خلف بال ينػة وبالسػكت 
 ورقق راء )يقدر(و)سرا( 

 اغبَْْمُد لِلَّوِ 
 قالوف

 (٘ٚاَل يَػْعَلُموَف ) مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 
بالنقػػل يف )بػػَل اكثػػرىم( مث خلػػف بالسػػكت يف )بػػْل مث ورش وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر قػػالوف مث قػػالوف بالصػػلة 

 أكثرىم(
 ُو اَل يَْأِت خِبَْرٍ َب اللَُّو َمَثاًل َرُجَلنْيِ َأَحُدنُبَا أَْبَكُم اَل يَػْقِدُر َعَل ى َشْيٍء َوُىَو َكلّّ َعَل ى َمْواَلُه أَيْػَنَما يُػَوجّْهْ َوَضرَ 
 واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يَاِت( مث السوسي قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( قالوف 

  و)يوجهو(وبصلة )َمْواَلُه(م اؽباء )وُىو( قرأ بضمث ابن كثر 
أماؿ )َمْواَلُه( مث ابن قرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( و مث الكسائي وقرأ بسكوف اؽباء يف )وْىو( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

م اؽبػاء يف )وُىػو( قػرأ بضػ علػ ى فػاتح )َمػْواَلُه (قرأ بإبداؿ اؽبمػزة )يَػاِت( مث ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( وفاتح )مواله( عامر 
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أمػػػػاؿ )َمػػػػْواَلُه( وبػػػػال ينػػػػة مث خػػػػالد بغنػػػػة وبالسػػػػكت يف )شػػػػيء( و مث ورش علػػػػ ى تقليلهػػػػا مث خلػػػػف  ورقػػػػق راء )يقػػػػدر( 
 يف )شيء(وأماؿ مث خالد بالاتحقيق وبالسكت يف )شيء( 

 (َٙٚىْل َيْساَتِوي ُىَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َوُىَو َعَل ى ِصرَاٍط ُمْساَتِقيٍم )
ورويػػس[ ] وُىػػو علػػ ى  قنبػػل : وُىػػو علػػ ى سػػراط] البػػاقوف[[ ] وُىػػو : قػػالوف وأبػػو عمػػرو والكسػػائي وأبػػو جعفػػر و :]وْىػػ

 ]قػالوف وأبػو عمػرو والكسػائي وأبػو جعفػر [] وْىو علػ ى صػراط : صراط : خلف عن ضبزة بإمشاـ الصاد صوت الزاي[ 
 : الباقوف[وُىو عل ى صراط

 لصة )وْىو عل ى صراط(وبالصاد اػباقرأ بسكوف اؽباء قالوف 
 والصاد اػبالصة )وُىو عل ى صراط( بضم اؽباء مث البزي 
 ( وُىو عل ى سراطبالسني يف )بضم اؽباء و مث قنبل 
 قرأ بضم اؽباء وبالصاد اػبالصة )وُىو عل ى صراط( وبإبداؿ اؽبمزة ألفا من )يَاُمُر( مث ورش 

  ى صراط( وبإبداؿ اؽبمزة ألفا من )يَاُمُر( قرأ بسكوف اؽباء وبالصاد اػبالصة )وْىو علأبو جعفر  مث
 وبال ينة يف )ومن يأمر( يف )صراط(مث خلف باإلمشاـ صوت الزاي 

قػرأ بسػكوف اؽبػاء  من )يَػاُمُر(ألفا اؽبمزة  أبدؿأديم الواو بالواو يف )ُىَو َوَمْن( و بالصاد اػبالصة يف )صراط( مث السوسي 
 )وْىو(

 َواأْلَْرِض َولِلَِّو َيْيُب السََّماَواِت 
 يف )األرض( مث خلف بالسكتبالنقل يف )األرض( قالوف مث ورش 

 أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر أَْو ُىَو أَقْػَربُ  آَومَ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل

 (ِٚٚإفَّ اللََّو َعَل ى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 يف )شيء( الوف مث ورش عل ى توسط )شيء( مث ورش عل ى طوؽبا مث خلف بالسكتق

 (َٛٚتْشُكُروَف ) مْ اَل تَػْعَلُموَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَّكُ  مْ ِمْن بُُطوِف أُمََّهاِتكُ  مْ َواللَُّو َأْخَرَجكُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 وسي أديم الالـ بالالـ )َوَجَعَل َلُكُم( مث الس
 عل ى توسط )شيئا( مث ورش عل ى طوؽبا و يف )األبصار(و)األفئدة( بالنقل مث ورش 

 )األبصار(و)األفئدة( و )شيئا( وبال ينة وقرأ بكسر اؽبمزة واؼبيم يف )بُُطوِف إّمَّْهاِتُكْم( مث خلف بالسكت 
)األبصػػار(و)األفئدة( و )شػػيئا( وبغنػػة وقػػرأ الاتحقيػػق  خػػالد مثة( و)شػػيئا( )األبصػػار(و)األفئدبالسػػكت و مث خػػالد بغنػػة 

 بكسر اؽبمزة واؼبيم يف )بُُطوِف إّمَّْهاِتُكْم( 



 

 

195 

 مث الكسائي بكسر اؽبمزة فقط )بُُطوِف إّمََّهاِتُكْم( 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 

 ِء َما يُبِْسُكُهنَّ ِإالَّ اللَّوُ آيف َجوّْ السَّمَ  َأَلَْ يَػَرْوا ِإَل الطَّْرِ ُمَسخَّرَاتٍ 
 رعا والخر يف كالشالشاطبية يف سورة النحل : وخاطب )تروا( 

 ] أَل تروا : ابن عامر وضبزة ويعقوب وخلف العاشر [ ] أَل يروا : الباقوف[
مث ابػػن عػػامر قػرأ باتػػاء اػبطػػاب )َأَلَْ ؿ اؼباتصػل وعلػػ ى طػػو يف )أَل يػروا ال( بالنقػػل مث ورش )أَل يػػروا( قػالوف قػػرأ بيػػاء الغيبػة 

يف )أَل يػروا ال( مث خلػػف بػػالاتحقيق و تَػػَرْوا( علػ ى توسػػط اؼباتصػل مث ضبػػزة علػ ى طػػوؿ اؼباتصػل قػػرأ باتػاء اػبطػػاب )َأَلَْ تَػػَرْوا( 
   يف )أَل يروا ال( السكت ب

 (ِٜٚإفَّ يف َذِلَك َلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )
)يومنوف( واندرج معػو خػالد بوجػو والسوسػي وأبػو جعفػر مث خلػف بػال ينػة و قػرأ )يومنػوف( مث ورش مػع قالوف ورش قرأ 

 وجهي توسط وطوؿ البدؿ )َلَيَاٍت(
َوِمػػْن  مْ َويػَػػْوـَ ِإقَػػاَماِتكُ  مْ ِمػػْن ُجلُػوِد اأْلَنْػَعػػاـِ بُػُيوتًػػا َتْسػػاَتِخفُّونَػَها يػَػػْوـَ َظْعػػِنكُ  مْ ِمػػْن بُػيُػػوِتُكْم َسػػَكًنا َوَجَعػػَل َلُكػػ مْ َواللَّػُو َجَعػػَل َلُكػػ 

 (ٓٛأَثَاثًا َوَماَتاًعا ِإَل ِحنٍي ) آَأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِىا َوَأْشَعارِىَ 
ة وجها عل ى األصل أقبالجل ى ضب   نع يضم)بيوت والبيوت(  وكسرالشاطبية يف سورة البقرة :     

ائعذالشاطبية يف سورة النحل : وظْعنكمو إسكانو   
[] : ورش وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ظََعِنكم : بُػُيوتكم ..بُػُيوتا.. وابن كثر[ َظَعِنكم : قالوفبُِيوتا.. ]بُِيوتكم ..

[شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر]بُِيوتكم ..بُِيوتا.. ظَْعِنكم :  بُػُيوتكم ..بُػُيوتا.. ظَْعِنكم : حفص[  
ظََعِنُكْم (وفاتح العني يف )بكسر الباء يف )بُِيوِتُكْم(قالوف   

عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف   
واندرج معو أبو اغبارث  سكن العني يف )ظْعنكم(و بكسر الباء يف )بُِيوِتُكْم(و)بِيوتا(عل ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر 
 وخلف العاشر

اؿ )وأوبارىا وأم سكن العني يف )ظْعنكم(و بكسر الباء يف )بُِيوِتُكْم(و)بِيوتا(عل ى توسط اؼبنفصل الكسائي دوري مث 
 وأشعارىا(
عل ى الاتحقيق يف )األنعاـ( سكن العني يف )ظْعنكم(بكسر الباء يف )بُِيوِتُكْم(و)بِيوتا(عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خالد   
سكن العني يف )ظْعنكم(يف )األنعاـ(و بالسكت عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خالد   
)ماتاعاً إل( مع السكت يف )األنعاـ( وبال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل وبال ينة والاتحقيق يف )مْن أصوافها( ومث خلف 

 وسكن العني يف )ظْعنكم(
مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل وبال ينة والسكت يف )مْن أصوافها( و)ماتاعاً إل( مع السكت يف )األنعاـ( وبال ينة 

 وسكن العني يف )ظْعنكم(
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ظََعِنُكْم (بضم الباء يف )بُػُيوِتُكْم( وفاتح العني يف )عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش   
وفاتح العني يف )ظََعِنُكْم (أيب عمرو عل ى قصر اؼبنفصل وبضم الباء )بُػُيوِتُكْم( واإلمالة يف )َوأَْوبَارَِىا َوَأْشَعارَِىا(مث دوري   

ِنُكْم (وفاتح العني يف )ظَعَ وبضم الباء )بُػُيوِتُكْم( واإلمالة يف )َوأَْوبَارَِىا َوَأْشَعارَِىا(  اؼبنفصل  توسطمث دوري عل ى   
 مث حفص بسكوف العني يف )ظَْعِنُكْم ( وضم الباء يف )بُػُيوِتُكْم( 

 مث قالوف بالصلة وفاتح العني يف )ظََعِنُكْم (
وفاتح العني يف )ظََعِنُكْم ( اؼبنفصل وبالصلة مث قالوف عل ى توسط   

وأديم الالـ بالالـ )جعل ( وفاتح العني يف )ظََعِنُكْم (مث السوسي بضم الباء )بُػُيوِتُكْم( واإلمالة يف )َوأَْوبَارَِىا َوَأْشَعارَِىا
 لكم( معا

 بَْأَسُكْم  مْ َسرَابِيَل َتِقيُكُم اغبَْرَّ َوَسرَابِيَل َتِقيكُ  مْ ِمَن اعْبَِباِؿ َأْكَنانًا َوَجَعَل َلكُ  مْ فبَّا َخَلَق ِظاَلاًل َوَجَعَل َلكُ  مْ َواللَُّو َجَعَل َلكُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 )باسكم( واندرج معو خالد وأبو جعفر بإبداؿ اؽبمزة ألفا   ورش قرأ مث

 يف )ظالال َو(و)أكناناً َو(مث خلف بال ينة 
 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 

 مث السوسي قرأ )باسكم( وأديم الالـ بالالـ )َجَعَل َلُكْم(
 (ِٔٛلُموَف )ُتسْ  مْ َلَعلَّكُ  مْ َكَذِلَك ياُِتمُّ نِْعَماَتُو َعَلْيكُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم     بسكوف ميم اعبمع  قالوف
َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي )   (ٕٛفَِإْف تَػَولَّْوا فَِإمبَّ

 قالوف
 (ٖٛيَػْعرُِفوَف نِْعَمَة اللَِّو مُثَّ يُػْنِكُرونَػَها َوَأْكثَػُرُىُم اْلَكاِفُروَف )

السوسػػػي أديػػػم النػػػوف بػػػالنوف )يَػْعرِفُػػػوَف  ثمممم    و)ينكروف(و)الكػػػافروف(ورش برتقيػػق الػػػراء يف )يَػْعرُِفوَف( ثمممم        قػػالوف 
 ( اؼبدودٖمع ) نِْعَمَة(

َعُث ِمْن ُكلّْ أُمٍَّة َشِهيًدا مُثَّ اَل يُػْؤَذُف لِلَِّذيَن َكَفُروا َواَل ىُ   (ُٗٛيْساتَػْعاَتُبوَف ) مْ َويَػْوـَ نَػبػْ
 م اعبمع بسكوف ميقالوف 

 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوَذُف (مث ورش 

 )يُوَذُف لِلَِّذيَن(وأديم النوف بالالـ قرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوَذُف ( مث السوسي 
 مث أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )يُوَذُف (

 (٘ٛيُػْنَظُروَف ) مْ َواَل ىُ  مْ اَل ىُبَفَُّف َعنػْهُ َوِإَذا َرَأى الَِّذيَن ظََلُموا اْلَعَذاَب فَ 
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 وخلف العاشرومعو ضبزة )رأى( مث شعبة أماؿ الراء يلظ الالـ )ظلموا( قالوف مث قالوف بالصلة مث ورش 
 وا ِمْن ُدوِنكَ ُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا نَْدعُ آِء ُشرَكَ ُؤَل ىَ قَاُلوا َربػََّنا  مْ َءىُ آَوِإَذا َرَأى الَِّذيَن َأْشرَُكوا ُشرَكَ 

 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 اؼبنفصلتوسط مث قالوف عل ى 

 قالوف بالصلة عل ى قصر اؼبنفصل مث
  مث قالوف بالصلة علىاتوسط اؼبنفصل

 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 واؼباتصل واندرج معو خلف العاشرعل ى توسط اؼبنفصل )رأى الذين( مث شعبة أماؿ الراء 
 واؼبنفصلمع طوؿ اؼباتصل ى الذين( )رأمث ضبزة أماؿ )الراء( 
 (َٙٛلَكاِذبُوَف ) مْ ِإنَّكُ َفأَْلَقْوا ِإلَْيِهُم اْلَقْوَؿ 

 ] إليِهِم القوؿ : أبو عمرو [ ] إليُهُم القوؿ : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر []إليِهُم القوؿ : الباقوف[
 ُم اْلَقْوَؿ(بسكوف ميم اعبمع وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )ِإلَْيهِ قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 بكسر اؽباء واؼبيم )ِإلَْيِهِم اْلَقْوَؿ(  أبو عمرو مث

 بالنقل يف )َفأَْلَقْوا ِإلَْيِهُم(مث ورش 
ُهُم اْلَقْوَؿ( مع الاتحقيق يف )َفأَْلَقْوا ِإلَْيِهُم(  لكسائي ويعقوب وخلف العاشرواندرج معو ا مث ضبزة بضم اؽباء واؼبيم )ِإلَيػْ

 ُم(مث خلف بالسكت يف )َفأَْلَقْوا ِإلَيػْهُ 
 َوأَْلَقْوا ِإَل اللَِّو يَػْوَمِئٍذ السََّلَم 

 مث خلف بالسكت يف )ألقوا إل( بالنقل يف )ألقوا ال( قالوف مث ورش
 (َٚٛما َكانُوا يَػْفاتَػُروَف ) مْ َوَضلَّ َعنػْهُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر وف بالصلةقال ثم  بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 (َٛٛعَذابًا فَػْوَؽ اْلَعَذاِب دبَا َكانُوا يُػْفِسُدوَف ) مْ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو زِْدنَاىُ  
نػدرج معػو ابػن كثػر وا قػالوف بالصػلة ثمم      السوسػي أديػم البػاء بالبػاء )اْلَعػَذاِب دبَػا( ثممبسػكوف مػيم اعبمػع    قالوف 

 وأبو جعفر
َعُث يف ُكلّْ أُمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيهِ   ِمْن أَنْػُفِسِهْم  مْ َويَػْوـَ نَػبػْ

 الباقوف[] عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : 
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ْم( بضػم اؽبػاء )َعلَػيػْهُ مث ضبػزة وانػدرج معػو ابػن كثػر وأبػو جعفػر مث قػالوف بالصػلة بالنقل يف )مَن انفسهم( قالوف مث ورش 
ُهْم(وبالنقل والاتحقيق   يف )مَن انفسهم( مث خلف بالسكت يف )مَن انفسهم( وقفا وبضم اؽباء )َعَليػْ

َنا ِبَك َشِهيًدا َعَل ى   ِء ُؤَل ىَ َوِجئػْ
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
زة ألف عل ى قصر وتوسػط وطػوؿ األلػف ( أوجو يف اؽبمزة باؼباتطرفة أبدؿ اؽبم٘وقف ب)عل ى توسط اؼبنفصل مث ىشاـ 

 مث الاتسهيل مع اؼبد والقصر 
 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 
 ( وجو ٖٔوقف عل ى )ىؤالء( ب)عل ى طوؿ اؼبنفصل مث خلف 

 قرأ )جينا( واندرج معو أبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
َيانًا ِلُكلّْ َشْيٍء َوُىدً   (ٜٛى َوَرضْبًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي )َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكاَتاَب تِبػْ

عل ى توسط )شيء(وقلل )بشرى( مث ورش مث ورش  اندرج معو الكسائي وخلف العاشر قالوف مث البصري أماؿ )بشرى(و 
 مث خػػالد بالسػػكت بغنػػة)بشػػرى( بػػال ينػػة واإلمالػػة بالسػػكت يف )شػػيء( و مث خلػػف علػػ ى طػػوؿ )شػػيء( وقلػػل )بشػػرى( 

 يف )بشرى( واإلمالة
ْحَساِف َوِإيات  ِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي آِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْه ى َعِن اْلَفْحشَ آِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ

 علػػ ى طػػوؿ اؼباتصػػل  مث خػػالدأمػػاؿ )القرَب(و)ينهػػ ى( مث البصػػري باتقليػػل )القػػرَب( مث الكسػػائي علػػ ى توسػػط اؼباتصػػل قػػالوف 
مث يف )اإلحسػػػاف( والسػػػكت يف )القرَب(و)ينهػػػ ى( بإمالاتهمػػػا  ضبػػػزةمث وأمػػػاؿ )القرَب(و)ينهػػػ ى( يف )اإلحسػػػاف(  بػػػالاتحقيق
( أوجػػػو بقصػػػر البػػػدؿ علػػػ ى فػػػاتح )القرَب(و)ينهػػػ ى( مث علػػػ ى ٗب)بالنقػػػل يف )اإلحسػػػاف(وأبدؿ اؽبمػػػزة ألفػػػا )يػػػاُمُر( ورش 

 تقليل )القرَب(و)ينه ى(والاتقليل يف )القرَب(و)ينه ى(  مث طوؿ البدؿ عل ى فاتح مث )إياتاء( توسط البدؿ 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف )يامر( وفاتح )القرَب(مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا يف )يامر( وقلل )القرَب( مث أبو جعفر 

  (إذا وصلت الية دبا بعده أديم السوسي الياء بالياء )البغي يعظكم
 (ٜٓ)َتذَكَُّروَف  مْ َلَعلَّكُ  مْ يَِعُظكُ 

 َتذَّكَُّروَف : الباقوف []: حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]َتذَكَُّروفَ 
 وانػػدرج معػو ضبػػزة والكسػائي وخلػػف العاشػػر   حفػػص باتخفيػف الػػذاؿ َ)ذَكَّػُروَف( ثمم      (تَػػذَّكَُّروفَ قػالوف باتشػػديد الػذاؿ )

 قالوف بالصلة  ثم
ُقُضوا ا َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّو ِإَذا َعاَىْدتُْ   َكِفياًل   مْ أْلَيْبَاَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا َوَقْد َجَعْلاُتُم اللََّو َعَلْيكُ َواَل تَػنػْ

 وأظهر الداؿ عند اعبيم )َوَقْد َجَعْلاُتُم(بسكوف ميم اعبمع قالوف 
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وخلػػف  والكسػػائيبوجػػو الاتحقيػػق يف )األيبػػاف( وانػػدرج معػػو ىشػػاـ وخػػالد ( أديػػم الػػداؿ بػػاعبيم )َوقَػػْد َجَعْلػػاُتمُ  مث دوري
  العاشر

 والداؿ بالاتاء )بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا( يف الداؿ باعبيم )َوَقْد َجَعْلاُتُم( مث السوسي باإلدياـ 
 اعبيم )َوَقْد َجَعْلاُتُم( الداؿ عند بالنقل يف )األيباف( وباإلظهار يف مث ورش 

 الداؿ باعبيم )َوَقْد َجَعْلاُتُم(  يف بالسكت واإلدياـ ضبزةمث 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر واإلظهارمث قالوف بالصلة 

 (ِٜٔإفَّ اللََّو يَػْعَلُم َما تَػْفَعُلوَف )
 السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )يَػْعَلُم َما( ثم    قالوف 

َنكُ  مْ َواَل َتُكونُوا َكالَّيِت نَػَقَضْت َيْزؽَبَا ِمْن بَػْعِد قُػوٍَّة أَْنَكاثًا تَػاتَِّخُذوَف أيَْبَاَنكُ   ُكوَف أُمٌَّة ِىَي أَْرََب ِمْن أُمَّةٍ َأْف تَ  مْ َدَخاًل بَػيػْ
يف عل ى قصرىا و بالنقل مث الاتحقيق مث الكسائي أماؿ )أَْرََب( و) أُمٍَّة( مث قالوف بالصلة أماؿ )أرَب( ووقف  ضبزةقالوف مث 

يف )بينكم  بالنقل يف )قوٍة انكاثا( وطوؿ الصلةمث ورش يف )بينكم أف( عل ى توسط الصلة بالصلة و مث قالوف )بينكم أف( 
مث خلف باإلمالة يف )أرَب( وبالسكت يف )قوٍة انكاثػا( ووقػف مث الاتقليل يف )أرَب( والنقل يف )مُن امة( عل ى الفاتح أف( 

 عل ى )مْن أمة(النقل والسكت 
ُلوُكُم اللَُّو ِبِو إِ  َا يَػبػْ  مبَّ

 قالوف
 (ٕٜاَتِلُفوَف )ِفيِو زبَْ  مْ َولَُيبَػيػَّْننَّ َلُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َما ُكْناتُ 

 ابن كثر بصلة اؽباء )فيو( ثم قالوف بالصلة  ثم قالوف 
 ءُ آُء َويَػْهِدي َمْن َيشَ آَواِحَدًة َوَلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيشَ أُمًَّة  مْ عبَََعَلكُ َء اللَُّو آَوَلْو شَ 

سػػػهيل مػػػع اؼبػػػد ( أوحػػػو )يشػػػاء( أبػػػدؿ اؽبمػػػزة ألػػػف علػػػ ى قصػػػر وتوسػػػط وطػػػوؿ األلػػػف مث علػػػ ى الات٘قػػالوف مث ىشػػػاـ ب)
علػػ ى طػػوؿ مث ورش أُمَّػػًة(  مْ يف )عبَََعَلُكػػللصػػلة  توسػػهامث علػػ ى أُمَّػػًة(  مْ يف )عبَََعَلُكػػوالقصػػر مث قػػالوف بالصػػلة علػػ ى قصػػرىا 

مث وانػدرج معػو خلػف العاشػر  علػ ى توسػط اؼباتصػل  مث ابػن ذكػواف أمػاؿ )شػاء(أُمَّػًة(   مْ اؼباتصل وطوؿ الصػلة يف )عبَََعَلُكػ
يف ( أوجػػو )يشػػاء( مث خػػالد بغنػػة مث خلػػف بالسػػكت ٘( علػػ ى طػػوؿ اؼباتصػػل مػػع الاتحقيػػق وبػػال ينػػة )خلػػف أمػػاؿ )شػػاء

 أُمًَّة( مْ )عبَََعَلكُ 
 (ٖٜتَػْعَمُلوَف ) مْ َولاَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكْناتُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر . قالوف مث قالوف بالصلة
َنكُ  مْ أيَْبَاَنكُ  آَواَل تَػاتَِّخُذو  ـٌ بَػْعَد ثُػُبوهِتَا َوَتُذوُقوا السُّوَء دبَا َصَدْدتُْ  مْ َدَخاًل بَػيػْ  َعْن َسِبيِل اللَّوِ  فَػاَتزِؿَّ َقَد
مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر مث قػػالوف بالصػػلة علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل قػػالوف 

  عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة بالصلة مث ورش
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 (َٜٗعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوَلكُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 َواَل َتْشاتَػُروا ِبَعْهِد اللَِّو شَبًَنا قَِلياًل 
 قالوف

ٌر  َا ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخيػْ  (ٜ٘تَػْعَلُموَف ) مْ ُكْناتُ ِإْف   مْ َلكُ ِإمبَّ
 قالوف 

 اندرج معو ابن كثر وأبو جعفرو  ِإْف( مْ يف )َلكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 ِإْف( مْ يف )َلكُ مث قالوف عل ى توسط الصلة 

 وترقيق راء )خر( ِإْف( مْ يف )َلكُ  عل ى طوؿ الصلة مث ورش
 ِإْف( مْ مث خلف بالسكت يف )َلكُ 

 ( أوجو اؼبدٖمع ) مث السوسي أديم اؽباء باؽباء )اللَِّو ُىَو(
َفُد  مْ َما ِعْندَكُ   يَػنػْ
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة ثماعبمع    بسكوف ميمقالوف 

 َوَما ِعْنَد اللَِّو بَاؽٍ 
 نادالشاطبية يف سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 

 [وصال ووقفا ووافقهم ابن كثر وصال  ] باقي : ابن كثر وقفا [ ] باؽ : الباقوف
 وقفا اقي(ابن كثر قرأ بالياء )بَ  ثم      قالوف

 (ٜٙبَِأْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ َأْجَرىُ  آَولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَػُرو 
 الشاطبية يف سورة النحل : و)قبزين الذين( النوف داعيو نوال

 ىلكت وعنو نص األخفش ياءه         وعنو روى النقاش نونا موىال                             
 ن كثر وابن ذكواف خبلفو وعاصم وأبو جعفر [ ] وليجزين : الباقوف وىو الوجو الثاّن البن ذكواف [] ولنجزين : اب

 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف بالياء )َولََيْجزَِينَّ (
 مث قالوف بالصلة 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وىشاـ وابن ذكواف بوجو والكسائي وخلف العاشر 
 بالصلة قالوف  مث

 واندرج معو ضبزة قرأ بالياء )ليجزين( عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 واندرج معو أبو جعفر مث ابن كثر بالنوف َ)لََنْجزَِينَّ( مع الصلة 
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 مث ابن ذكواف بالنوف َ)لََنْجزَِينَّ( بدوف صلة خبلف عنو واندرج معو عاصم 
 َو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيَّْبةً َوىُ ذََكٍر أَْو أُنْػَث ى َمْن َعِمَل َصاغِبًا ِمْن 

 قالوف بسكوف اؽباء )وْىو( 
 مث ابن كثر )وُىو( ومعو ابن عامر وعاصم 

 َو( سكن ىاء ) َوىْ مث دوري قلل )أُنْػَث ى( و 
 قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )مومن( وقلل )أُنْػَث ى( وسكن ىاء ) َوْىَو(مث السوسي 

 ة يف )مومن( وفاتح  )أُنْػَث ى( وسكن ىاء ) َوْىَو(مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمز 
 واندرج معو خلف العشروأماؿ )أُنْػَث ى( وضم ىاء ) َوُىَو( )ذكٍر أو( عل ى الاتحقيق  ضبزةمث 

 وسكن ىاء ) َوْىَو(مث الكسائي أماؿ )أُنْػَث ى( وأماؿ وقفا )طَيَّْبًة( 
 قلل )أُنْػَث ى( ثمو( قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )مومن( وفاتح وضم اؽباء يف )وىُ  بالنقل يف )ذََكٍر أَْو أُنْػَث ى(مث ورش 

 وأماؿ )أنث ى( مث خلف بالسكت يف )ذََكٍر أَْو أُنْػَث ى(
 (ٜٚبَِأْحَسِن َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ َأْجَرىُ  مْ َولََنْجزِيَػنػَّهُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 

 ابن كثر وأبو جعفريف )ولنجزينهم أجرىم( واندرج معو قالوف بالصلة عل ى قصرىا  ثم
 يف )ولنجزينهم أجرىم(قالوف بالصلة عل ى توسطها  ثم
 
 يف )ولنجزينهم أجرىم(عل ى طوؽبا ورش بالصلة  ثم
 يف )ولنجزينهم أجرىم( خلف بالسكت ثم
 (ٜٛفَاْساَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم )قَػَرْأَت اْلُقْرَآَف فَِإَذا 

...   ادواؤن ونقل قراف والقراف  الشاطبية يف البقرة : 
 الباقوف[ ]قَػَرْأَت اْلُقْرَآَف :   السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة[ َت اْلُقْرَآَف :قَػرَا]  ابن كثر ووقفا ضبزة [َف :  قَػَرْأَت اْلُقرَا]

   والباقوف إال قرأ بإثبات اؽبمزة )قَػَرْأَت اْلُقْرَآَف(قالوف 
 (َف قَػَرْأَت اْلُقرَا) حذؼ اؽبمزة من الثاّنابن كثر  ثم
 واندرج معو أبو جعفر  َف(بإبداؿ اؽبمزة يف الكلمة األول )قَػرَاَت اْلُقْرآالسوسي قرأ  ثم

 (ٜٜيَػاتَػوَكَُّلوَف ) مْ ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَل ى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعَل ى َربِّْ 
ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر مث ورش علػػ ى توسػػط مث طػػوؿ البػػدؿ  وانػػدرج معػػو قػػالوف بالصػػلة ثمممبسػػكوف مػػيم اعبمػػع    قػػالوف 
 )آمنوا(
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َا ُسْلطَانُُو َعَل ى الَِّذيَن يَػاتَػَولَّْونَُو َوالَِّذيَن ىُ   (ِٓٓٔبِو ُمْشرُِكوَف ) مْ ِإمبَّ
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم      قالوف

ْلنَ   أَْنَت ُمْفرَتٍ  آِإمبََّ  آأَْعَلُم دبَا يُػنَػزُّْؿ قَاُلو  َآيٍَة َواللَّوُ َآيًَة َمَكاَف  آَوِإَذا بَدَّ
 ] دبا يُػْنزِؿ : ابن كثر وأبو عمرو [ ] دبا يُػنَػزّْؿ : الباقوف[

 واندرج معو يعقوب وأبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ باتشديد  الزاي يف )يُػنَػزّْؿ(قالوف 
 صري مث ابن كثر )يُػْنزُِؿ( بالاتخفيف واندرج معو دوري الب

 مث السوسي قرأ  )يُػْنزُِؿ( بالاتخفيف وأديم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَا( 
 وقرأ باتشديد  الزاي يف )يُػنَػزّْؿ(عل ى توسط اؼبنفصل  مث قالوف

 )يُػْنزُِؿ( باتخفيف الزاي قرأ  اؼبنفصل و  توسطمث دوري عل ى 
 واندرج معو خالد لبدؿ يف )آية(ا قصرمع عل ى طوؿ اؼبنفصل وقرأ باتشديد  الزاي يف )يُػنَػزّْؿ( مث ورش 
 يف )َآيٍَة َواللَُّو( بال ينةعل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 معا مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )آية( 
 (ٔٓٔاَل يَػْعَلُموَف ) مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 ْم(اْكثَػُرىُ بالنقل يف )َبَل مث ورش 

 ْم(مث خلف بالسكت يف )َبْل َأْكثَػُرىُ 
 (ٕٓٔلِْلُمْسِلِمنَي )َوُىًدى َوُبْشَرى ُقْل نَػزََّلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَّْك بِاغبَْقّْ لُِيثَبَّْت الَِّذيَن َآَمُنوا  

واء وللباقني بالضم أرسالد ...وحيث أتاؾ )اْلُقْدِس( إسكاف دالو  )  ) البقرة :الشاطبية يف      
 ] الُقْدس : ابن كثر [ ] الُقُدس : الباقوف[

 قالوف 
 )آمنوا( قلل )بشرى( عل ى قصر البدؿمث ورش 

 مث البصري أماؿ )بشرى( واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر 
 وأماؿ )بشرى( يف )َوُىًدى َوُبْشَرى( مث خلف بال ينة 

 وقلل )بشرى()آمنوا( لبدؿ مث عل ى طوؿ ا )آمنوا( مث ورش عل ى توسط البدؿ
 مث ابن كثر قرأ بسكوف الداؿ يف )اْلُقْدِس(

َا يُػَعلُّْمُو َبَشٌر  مْ َوَلَقْد نَػْعَلُم أَنػَّهُ   يَػُقوُلوَف ِإمبَّ



 

 

203 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم    قالوف 
 (َٖٓٔعَريبّّ ُمِبنٌي ) ِلَسافٌ أَْعَجِميّّ َوَىَذا ِلَساُف الَِّذي يُػْلِحُدوَف ِإلَْيِو 

 صال فالشاطبية يف األعراؼ : وحيث )يلحدوف( بفاتح الضم والكسر 
 ويف النحل وااله الكسائي                      

 ] يَلَحدوف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]يُػْلِحدوف: الباقوف[
 قرأ بضم الياء وكسر اغباء  )يُػْلِحدوف( قالوف 

 بصلة اؽباء )إليو( الياء وكسر اغباء  )يُػْلِحدوف( و  قرأ بضممث ابن كثر 
  يف )أَْعَجِميّّ َوَىَذا( بال ينةقرأ بفاتح الياء واغباء )يَػْلَحُدوَف( مث خلف 
 بغنة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر قرأ بفاتح الياء واغباء )يَػْلَحُدوَف( مث خالد 

 (َٗٓٔعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َوؽبَُ اَل يَػْهِديِهُم اللَُّو ِو ِإفَّ الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف ِبَآيَاِت اللَّ 
] اَل يَػْهػػػِديِهُم اللَّػػػُو : ] ال يَػْهػػِديِهِم اللَّػػػُو : أبػػو عمػػػرو [ ] ال يَػْهػػِديُهُم اللَّػػػُو : ضبػػزة والكسػػػائي ويعقػػوب وخلػػػف العاشػػر [

 الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 
 ( يَػْهِديِهِم اللَّوُ دوري قرأ بكسر اؽباء واؼبيم يف ) مث
 السكت عل ى )َعَذاٌب أَلِيٌم( خلف ب ثم ( ووقف بالنقل والاتحقيقيَػْهِديُهُم اللَّوُ قرأ بضم اؽباء واؼبيم يف ) ضبزةمث 

 ليم(وبالنقل يف )عذاٌب ا اؽبمزة من )يُوِمُنوَف( إبداؿ( البدؿ يف )ِبَآيَاِت ( وقرأ بٖمث ورش مع )
 اؽبمزة من )يُوِمُنوَف(  بإبداؿمث السوسي قرأ بكسر اؽباء واؼبيم يف )يَػْهِديِهِم اللَُّو( وقرأ 

 اؽبمزة من )يُوِمُنوَف( إبداؿمث أبو جعفر قرأ بالصلة وقرأ ب
َا يَػْفرَتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف ِبَآيَاِت اللَّوِ    ِإمبَّ

 ( البدؿ يف )ِبَآيَاِت ( واندرج بوجو القصر السوسي وأبو جعفر ٖؽبمزة من )يُوِمُنوَف( مع )ا إبداؿقالوف مث ورش وقرأ ب
 (َ٘ٓٔوأُولَِئَك ُىُم اْلَكاِذبُوَف )

 عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل قالوف
يبَاِف َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فَػَعَلْيهِ  َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ َمْن ُأْكرَِه ِإالَّ  ~َمْن َكَفَر بِاللَِّو ِمْن بَػْعِد ِإيبَانِوِ  َيَضٌب ِمَن اللَِّو  مْ بِاإْلِ

 (َٙٓٔعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوؽبَُ 
 ]فعليُهم : ضبزة ويعقوب [] فعليِهم : الباقوف [

 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
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 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 نفصل مث قالوف عل ى توسط اؼب

 مث قالوف بالصلة 
 ( البدؿ )إيبانو (و)اإليباف(ٖمع ) و)َمُن اْكرَِه(يف )اإليباف(وبالنقل عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 يف )اإليباف(   مع السكتيف )َمْن ُأْكرَِه( بالاتحقيق  ضبزةمث 
 يف )اإليباف(  مع السكت يف )َمْن ُأْكرَِه( مث خلف بالسكت 
نْػَيا َعَل ى اْلَِخَرِة َوَأفَّ اللََّو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَكاِفرِيَن )َذِلَك بِأَنػَُّهُم اْساتَ   (َٚٓٔحبُّوا اغْبََياَة الدُّ

 قالوف 
( أوجو فاتح )الدنيا وعليو القصر والطوؿ يف )الخرة( مػع ترقيػق الػراء مث الاتقليػل يف )الػدنيا( مػع توسػط مث ٗمث ورش ب)

 ين( طوؿ البدؿ )الخرة( وتقليل )الكافر 
 وحقق )الخرة(مث البصري قلل )الدنيا( وأماؿ )الكافرين( 

)الخػػرة( وأمػاؿ )الػػدنيا( وانػدرج معػػو أبػو اغبػػارث وخلػػف وأمػاؿ )الػػدنيا( مث خػالد بػػالاتحقيق )الخرة(بالسػػكت  ضبػزةمث 
 العاشر

 مث دوري الكسائي أماؿ )الدنيا( و)الكافرين(
 َوأَْبَصارِِىْم  مْ َوظَبِْعهِ  مْ ُلوبِِ أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّو َعَل ى قػُ 

  عل توسط اؼباتصل بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 مث البصري أماؿ )أبصارىم( واندرج معو دوري الكسائي 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ورش قلل )أبصارىم( 

 مث ضبزة وقف عل ى وأبصارىم بالاتحقيق والاتسهيل
 (ٛٓٔاْلَغاِفُلوَف ) َوأُولَِئَك ُىمُ 

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
 (ٜٓٔيف اْلَِخَرِة ُىُم اػْبَاِسُروَف ) مْ اَل َجَرـَ أَنػَّهُ 
( البػػػدؿ البػػػدؿ وترقيػػػق راء ٖمػػػع )مث ورش بسػػػكوف مػػػيم اعبمػػػع وانػػػدرج معػػػو علػػػ ى وجػػػو الاتحقيػػػق خػػػالد ويػػػره قػػػالوف 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلةلخرة( يف )ابالسكت  ضبزةمث )اػباسروف( 
 (ِٓٔٔإفَّ َربََّك ِمْن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر َرِحيٌم ) آمُثَّ ِإفَّ َربََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروا ِمْن بَػْعِد َما فاُِتُنوا مُثَّ َجاَىُدوا َوَصبَػُرو 

 ( ؽبم ضموا واكسروا )فَػاتَػُنوا الشاـالشاطبية يف سورة النحل : سوى 



 

 

205 

 ]فَػاتَػُنوا : ابن عامر [ ]فاُِتنوا : الباقوف[
 ( )فاُِتنواقالوف قرأ بضم الفاء وكسر الاتاء 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
 (فَػاتَػُنوامث ابن عامر الشامي قرأ بفاتح الفاء والاتاء )
 (ٔٔٔاَل يُْظَلُموَف ) مْ  ُكلُّ نَػْفٍس َما َعِمَلْت َوىُ يَػْوـَ تَْأِت ُكلُّ نَػْفٍس ذُبَاِدُؿ َعْن نَػْفِسَها َوتُػَوىفَّ 

 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
 واندرج معو ابن كثر مث قالوف بالصلة 
 واندرج معو الكسائي )وتوىف( مث خلف باإلمالة 

 وتغليظ الالـ )وتوىف( اؽبمزة )تَاِت ( وبالفاتح  إبداؿمث ورش قرأ ب
 تَاِت ( وعدـ الاتغليظ يف الالـ يف )يظلموف( مث السوسي وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )

 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة )تَاِت ( وبالصلة وبدوف تغليظ الـ )يظلموف(
 مث ورش بالاتقليل )وتوىف( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة )تَاِت ( 

َرَيًدا ِمْن ُكلّْ َمَكاٍف َفَكَفَرْت بِػأَنْػُعِم اللَّػِو َفَأَذاقَػَهػا اللَّػُو لِبَػاَس اعْبُػوِع  رِْزقُػَهاُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها َكاَنْت َآِمَنًة َوَضَرَب اللَُّو َمَثاًل قَػْريًَة  
 (َٕٔٔواػْبَْوِؼ دبَا َكانُوا َيْصنَػُعوَف )

 قالوف 
 واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )يَاتِيَها( مث السوسي 

 يف )ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها(ة بال ينيف )َكاَنْت َآِمَنًة( و مث خلف بالاتحقيق 
 )آمنة(( البدؿ ٖمع )قرأ بإبداؿ اؽبمزة يف )يَاتِيَها( َآِمَنًة(  يف )َكاَنتَ بالنقل مث ورش 

 مث خلف بالسكت يف )َكاَنْت َآِمَنًة( وبال ينة يف )ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها(
بُوُه َفَأَخَذُىمُ  مْ ُىْم َرُسوٌؿ ِمنػْهُ آءَ َوَلَقْد جَ   (ٖٔٔظَاِلُموَف ) مْ اْلَعَذاُب َوىُ  َفَكذَّ
 بسكوف ميم اعبمع وتوسط اؼباتصل قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
بُوُه(   مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )َفَكذَّ

 عل ى طوؿ اؼباتصلمث ورش 
  وباإلظهار يف )ولقد جآءىم( ماؿ )َجاَءُىْم(وأ عل ى توسط اؼباتصل مث ابن ذكواف

 واندرج معو ىشاـ والكسائي الداؿ يف اعبيم )َوَلقجَّاَءُىْم(  أديم يمث البصر 
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 وأماؿ )َجاَءُىْم( عل ى طوؿ اؼباتصلالداؿ يف اعبيم )َوَلقجَّاَءُىْم( أديم  ضبزةمث 
 وأماؿ )َجاَءُىْم( عل ى توسط اؼباتصلالداؿ يف اعبيم )َوَلقجَّاَءُىْم( مث خلف العاشر أديم 

 (ِٗٔٔإيَّاُه تَػْعُبُدوَف ) مْ اللَُّو َحاَلاًل طَيًّْبا َواْشُكُروا نِْعَمَة اللَِّو ِإْف ُكْناتُ  َفُكُلوا فبَّا َرَزَقُكمُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ابن كثر بصلة اؽباء )ِإيَّاُه( 
 يف )كناتم إياه(مث قالوف عل ى توسط الصلة 

 ( إياه(يف )كناتمبطوؿ الصلة مث ورش 
 يف )كناتم إياه(مث خلف بال ينة بالاتحقيق 

 يف )كناتم إياه(السكت مث خلف ب
 ُم(يف )َرزَكُّ مث السوسي أديم إدياما كامال 

ـَ َوغبََْم اػْبِْنزِيِر َومَ  َا َحرَّـَ َعَلْيُكُم اْلَمْياَتَة َوالدَّ  أُِىلَّ ِلَغْرِ اللَِّو ِبوِ  آِإمبَّ
ْياَتَة : الباقوف[: أبو جعفر [ ] ا ] اؼبيّْاَتةَ 

َ
 ؼب
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 
َ
 يّْاَتة(مث أبو جعفر عل ى قصر اؼبنفصل قرأ باتشديد الياء يف )اؼب

َر َفَمِن اْضطُرَّ   (َ٘ٔٔعاٍد فَِإفَّ اللََّو َيُفوٌر َرِحيٌم )بَاٍغ َواَل َييػْ
: أبو جعفر [ و عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب [َفَمِن اْضطُرَّ : أب]  َفَمُن اْضطُرَّ : الباقوف[ ] ]َفَمُن اْضِطرَّ

 قالوف بضم النوف )فمُن اضطر( 
 مث ورش برتقيق الراء يف )ير( 

( البصري مث   واتدرج معو عاصم وخالد قرأ بكسر النوف )َفَمِن اْضطُرَّ
( مث خلف   يف )بَاٍغ َواَل(ينة وبال قرأ بكسر النوف )َفَمِن اْضطُرَّ

(مث أبو جعفر قرأ بضم النوف وكسر الضاد   )َفَمُن اْضِطرَّ
ـٌ لاتَػْفاتَػُروا َعَل ى اللَِّو اْلَكِذَب   َواَل تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَناُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحاَلٌؿ َوَىَذا َحرَا

 يف )حالٌؿ وىذا( قالوف مث خلف بال ينة
 (ُٙٔٔروَف َعَل ى اللَِّو اْلَكِذَب اَل يُػْفِلُحوَف )ِإفَّ الَِّذيَن يَػْفاتػَ 
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 قالوف
 (َٚٔٔعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َماَتاٌع قَِليٌل َوؽبَُ 

مث قػالوف بالصػلة بالنقل يف )عذاٌب اليم( واندرج معو خالد بوجو النقل مث ورش واندرج معو بوجو الاتحقيق خالد قالوف 
 النقل والاتحقيق والسكتبو يف )قليٌل و( نة مث خلف بال يواندرج معو ابن كثر وأبو جعفر 

 َوَعَل ى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمْن قَػْبُل 
 قالوف

 (َٛٔٔيْظِلُموَف ) مْ أَنْػُفَسهُ  آَوَلِكْن َكانُو  مْ َوَما ظََلْمَناىُ 
  قػالوف بالصػلة علػ ى قصػر اؼبنفصػلقالوف عل ى قصر اؼبنفصػل مث قػالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل مث خلػف بطػوؿ اؼبنفصػل مث

  مث قالوف بالصلة عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش باتفخيم الالـ يف )ظََلْمَناُىْم( واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر
 (ْٜٔٔن بَػْعِدَىا َلَغُفوٌر َرِحيٌم )ِإفَّ َربََّك مِ  آمُثَّ ِإفَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء جِبََهاَلٍة مُثَّ تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحو 

 وتوسط اؼباتصل واندرج أىل القصر إال عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 واندرج أىل الاتوسطمث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

  وعل ى قصر اؼبنفصل مث السوسي أديم الداؿ بالذاؿ )بَػْعِد َذِلَك(
 َلُحوا ( الالـ )َوَأصْ  غليظباتو وطوؿ اؼباتصل عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 

 وطوؿ اؼباتصل يف )السوء( عل ى طوؿ اؼبنفصل ضبزةمث 
 (َٕٓٔيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )َحِنيًفا وَلَْ ِإفَّ ِإبْػرَاِىيَم َكاَف أُمًَّة قَاناًِتا لِلَِّو 

 ح وصبَّالالثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية يف البقرة : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخرا     براءةحرفا  نعاـاألومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف اماتحانو األوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 براىيم : الباقوف[] إبراىاـ : ىشاـ [ ] إ
 ىشاـ قرأ )إبراىاـ( ثم يف )َحِنيًفا وَلَْ(     خلف بال ينة ثم     واندرج  اعبميع إال  قالوف

 َشاِكرًا أِلَنْػُعِمِو 
 ورش برتقيق الراء يف )َشاِكرًا(        ثم  ضبزة الوجو الثاّن بإبداؿ اؽبمزة ياء )ليانعمو( ثم          قالوف

 (ٕٔٔاُه ِإَل ِصرَاٍط ُمْساَتِقيٍم )اْجاَتَباُه َوَىدَ 
 ] سراط : قنبل ورويس وبإمشاـ الصاد صوت الزاي خلف عن ضبزة[ ] صراط : البافوف بصاد خالصة [
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 قرأ بالصاد اػبالصة )صراط( واندرج اعبميع إالقالوف 
 مث رويس قرأ بالسني )سراط(

 اد اػبالصة )صراط(وقرأ بالص مث البزي بصلة اؽباء يف )اْجاَتَباُه() َوَىَداُه(
 مث قنبل بصلة اؽباء يف )اْجاَتَباُه() َوَىَداُه( وقرأ بالسني )سراط( 

 مث ورش قللهما )اْجاَتَباُه() َوَىَداُه( 
 يف )صراط( مث خلف أماؽبما وقرأ )صراط( بإمشاـ صوت الزاي 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر وقرأ بالصاد اػبالصة )صراط( مث خالد أماؽبما
نْػَيا َحَسَنًة وَ  َناُه يف الدُّ  َآتَػيػْ

 واندرج معو وجو ورش يقصر البدؿ وفاتح )الدنيا(قالوف 
 مث دوري قلل )الدنيا( 

 واندرج معو خلف العاشر  يف )الدنيا( باإلمالة ضبزةمث 
  وقفا )حسنة(يف )الدنيا( ومث الكسائي أماؿ 

َناُه(   مث ابن كثر بصلة اؽباء يف )َوَآتَػيػْ
 :( أوجو ٖمث ورش ب)

 مث الاتوسط وعليو الاتقليل 
 مث الطوؿ عل ى الفاتح مث الاتقليل 
 (َٕٕٔوِإنَُّو يف اْلَِخَرِة َلِمَن الصَّاغِبِنَي )

يف  بالسػكت ضبػزةمث  ( البدؿ )الخرة( وترقيػق راءىػاٖبالنقل مع ) مث ورشواندرج خالد بوجو الاتحقيق )الخرة( قالوف 
  )الخرة(
 ْيَك َأِف اتَِّبْع ِملََّة ِإبْػرَاِىيَم َحِنيًفا ِإلَ  آمُثَّ أَْوَحْين

 ح وصبَّالالثالثة     أواخر )إبراىاـ(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية يف البقرة : و 
 حرؼ تنزال  وربت الرعدأخرا     براءةحرفا  األنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتطبسة أحرؼ وآخر ما يف  النحلو  مرميويف             
 ويرِوي يف اماتحانو األوَّال واؿ  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
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 قرأ )إبراىاـ( عل ى توسط اؼبنفصل و مث ىشاـ 
 زةواندرج معو ضب عل ى طوؿ اؼبنفصلمث ورش 

 (َٖٕٔوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )
 قالوف

َا ُجِعَل السَّْبُت َعَل ى الَِّذيَن اْخاتَػَلُفوا ِفيوِ   ِإمبَّ
 قالوف

نَػهُ   (ٕٗٔيَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِو ىَبْاَتِلُفوَف ) مْ َوِإفَّ َربََّك لََيْحُكُم بَػيػْ
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ج معو أبو جعفرواندر مث قالوف بالصلة 
 بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )فيو( مث ابن كثر 

نَػُهْم(  مث السوسي أديم اؼبيم بالباء )لََيْحُكُم بَػيػْ
 ادُْع ِإَل َسِبيِل َربَّْك بِاغبِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اغبََْسَنةِ 

 ( أوجو اؼبدٖمع ) ء )َسِبيِل َربَّْك(السوسي أديم الالـ بالرا ثم     الكسائي أماؿ )اغبسنة( وقفا  ثم      قالوف 
 بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن  مْ َوَجاِدؽبُْ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف بالصلة ثم    بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 ِإفَّ َربََّك ُىَو أَْعَلُم دبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو 
 دبَْن(السوسي أديم اؼبيم بالباء يف )أَْعَلُم  ثم    قالوف 

 (َٕ٘ٔوُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهاَتِديَن )
 قالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 

 مث السوسي قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( وأديم اؼبيم بالباء يف )أَْعَلُم بِاْلُمْهاَتِديَن( 
 مث ورش بضم اؽباء يف )وُىو(

 ِبِو  مْ فَػَعاِقُبوا دبِْثِل َما ُعوِقْباتُ  مْ َوِإْف َعاقَػْباتُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمبسكوف ميم اعبمع    قالوف 

ٌر لِلصَّاِبرِيَن ) َولَِئْن َصبَػْرتُْ   (ٕٙٔؽَبَُو َخيػْ
  قالوف بسكوف اؽباء يف )ؽَبَْو( 

 مث ورش برتقيق الراء يف )خر( وضم اؽباء يف )ؽَبَُو( 
 مث ابن عامر بدوف ترقيق وضم اؽباء يف )ؽَبَُو( 
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 وبسكوف اؽباء )ؽبْو( واندرج معو أبو جعفروف بالصلة مث قال
 مث ابن كثر بالصلة وضم اؽباء يف )ؽَبَُو(

ُرَؾ ِإالَّ بِاللَِّو    َواْصِبْ َوَما َصبػْ
 قالوف

 (َٕٚٔواَل َتُك يف َضْيٍق فبَّا يَبُْكُروَف ) مْ َواَل رَبَْزْف َعَلْيهِ 
 خلالدمع النمل الشاطبية يف سورة النحل : ويكسر )يف ِضيٍق( 

 ]ِضيٍق : ابن كثر [ ] َضيٍق : الباقوف[ ] عليُهم : ضبزة ويعقوب [] عليِهم : الباقوف[
 قالوف قرأ بفاتح الضاد )َضيٍق( 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ابن كثر قرأ بكسر الضاد )ِضْيٍق( 

 ُهْم( واندرج معو يعقوب  قرأ بفاتح الضاد )َضيٍق( وقرأ بضم اؽباء يف )َعَليػْ  ضبزةمث 
 (ٕٛٔؿُبِْسُنوَف ) مْ ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن اتػََّقْوا َوالَِّذيَن ىُ 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف مث قالوف بالصلة 
  

 سورة اإلسراء
 ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيمِ 

 اْلَمْسِجِد اغبَْرَاـِ ِإَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَص ى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُو لُِنرِيَُو ِمْن َآيَاتَِنا َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن  ~ُسْبَحاَف الَِّذي
علػ ى  قالوف مث دوري أماؿ )أسرى( مث قالوف عل ى توسػط اؼبنفصػل مث دوري أمػاؿ )أسػرى(واندرج معػو الكسػائي مث ورش

وعليو النقػػل يف )األقصػػ ى(أمػػاؿ )أسػػرى( علػػ ى السػػكت  ضبػػزةمث  ( البػػدؿ )آياتنػػا(ٖ)أسػػرى(مع ) تقليػػلو  طػػوؿ اؼبنفصػػل 
يف  مث خػػػػالد بػػػػالاتحقيق يف )األقصػػػػ ى( ووقػػػػف بالسػػػػكت )مػػػػن آياتنػػػػا( السػػػػكتمث خلػػػػف بيف )مػػػػن آياتنػػػػا(  والاتحقيػػػػق
 يف )من آياتنا(وعليو النقل والاتحقيق  )األقص ى(
 (ٔالسَِّميُع اْلَبِصُر )ِإنَّو ُىَو 

 )ِإنَّو ُىَو( ء باؽباءقالوف مث السوسي أديم اؽبا
َنا ُموَس ى اْلِكاَتاَب َوَجَعْلَناُه ُىًدى لَِبِِن   (ٕوَِكياًل )ئِيَل َأالَّ تَػاتَِّخُذوا ِمْن ُدوّن آِإْسرَ  ~َوَآتَػيػْ

 الحالشاطبية يف سورة اإلسراء : وياتخذوا ييب 
 الحالدرة : وياتخذوا خاطب 

 اقوف[] ألَّ ياتخذوا : أبو عمرو [ ] أالَّ تاتخذوا : الب
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 باتاء اػبطاب )أال تاتخذوا(عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 
 )أال ياتخذوا( قرأ بياء الغيبة مث دوري 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 )أال ياتخذوا(  ةالغيبياء مث دوري عل ى الاتوسط وقرأ ب

 واندرج معو خلف وخالد عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش 
  نفصل عل ى قصر اؼب مث ابن كثر بصلة اؽباء )وجعلناه(

 مع اؼبدود الثالثة مث السوسي قرأ بالغيب )أال ياتخذوا( وأديم اؽباء باؽباء )َوَجَعْلَناُه ُىًدى(
 مث ورش عل ى توسط البدؿ )وآتينا( مث طوؿ البدؿ )وآتينا(

 ُذرّْيََّة َمْن ضَبَْلَنا َمَع نُوحٍ 
 قالوف
 (ِٖإنَُّو َكاَف َعْبًدا َشُكورًا ) 

 قالوف
نَ   (ٗئِيَل يف اْلِكاَتاِب لاتُػْفِسُدفَّ يف اأْلَْرِض َمرَّتَػنْيِ َولاتَػْعُلنَّ ُعُلوِّا َكِبرًا )آإْسر  ~َبِِن  ِإَل  آَوَقَضيػْ
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 وترقيق راء )كبرا( عل ى طوؿ اؼبنفصل وبالنقل يف )األرض(مث ورش 

 يف )األرض(بالسكت  ضبزةمث 
 يف )األرض( الاتحقيقمث خالد ب
يَاِر  آِعَباًدا لَنَ  مْ َء َوْعُد أُواَلنُبَا بَػَعثْػَنا َعَلْيكُ آفَِإَذا جَ   أُوِل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَؿ الدّْ

 ] باس : السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة[ ] بأس : الباقوف[
 عل ى توسط اؼباتصل وعل ى قصر اؼبنفصل وسكوف ميم اعبمع قالوف 
 وعل ى قصر اؼبنفصلوقلل )أوالنبا( ر( ي أماؿ )الديامث دور 

 )باس( وعل ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا  وقلل )أوالنبا(  مث السوسي أماؿ )الديار(
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 وأماؿ )الديار( وقلل )أوالنبا(  عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري 

 )أوالنبا(  وأماؿ )الديار( وأماؿ  دوري الكسائيمث 
 واندرج معو ابن كثرمث قالوف بالصلة  
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 )باس( وقرأ بإبداؿ اؽبمزة ألفا مث أبو جعفر بالصلة 
 اؼبنفصل بالصلةمث قالوف عل ى توسط 

( أوجو يف )أوالنبا( قصر البدؿ مػع ٗوقرأ باؽبمزة )بأس( مع )عل ى طوؿ اؼباتصل وطوؿ اؼبنفصل وقلل )الديار( مث ورش 
 مث طوؿ البدؿ مع الفاتح مث الاتقليل ؿ مع الاتقليلالفاتح مث توسط البد

 عل ى توسط اؼبنفصل واؼباتصل مث ابن ذكواف أماؿ )جاء( 
 أماؿ )جاء( وأماؿ )أوالنبا( عل ى توسط اؼبنفصلخلف العاشر  مث
 وفاتح )الديار( عل ى طوؿ اؼباتصل و)أوالنبا( أماؿ )جاء( ضبزةمث 

 (٘وََكاَف َوْعًدا َمْفُعواًل )
 قالوف
 (ٙنَِفرًا )َأْكثَػَر  مْ َوَجَعْلَناكُ بَِأْمَواٍؿ َوبَِننَي  مْ َوأَْمَدْدنَاكُ  مْ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيهِ  مُثَّ  

 واندرج معو خالدبسكوف ميم اعبمع قالوف 
 َأْكثَػَر(   مْ للراء )نفرا( وطوؿ الصلة يف )َوَجَعْلَناكُ  مث ورش بالرتقيق

 اٍؿ َوبَِننَي( مث خلف بال ينة يف )بَِأْموَ 
  واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرَأْكثَػَر(  مْ يف )َوَجَعْلَناكُ عل ى قصرىا و مث قالوف بالصلة 

 َأْكثَػَر(   مْ يف )َوَجَعْلَناكُ عل ى توسطها و مث بالصلة 
 َأْكثَػَر(   مْ يف )َوَجَعْلَناكُ مث خلف بالسكت 

 أِلَنْػُفِسُكمْ  مْ َأْحَسْناتُ  مْ ِإْف َأْحَسْناتُ 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 الوجو الثاّن باتسهيل اؽبمزة وقفا )أِلَنْػُفِسُكْم(  ضبزةمث 

 ْم(َأْحَسْناتُ  مْ يف )َأْحَسْناتُ عل ى قصرىا و مث قالوف بالصلة 
 ْم(َأْحَسْناتُ  مْ يف )َأْحَسْناتُ عل ى توسطها و بالصلة قالوف مث 

 ْم(َأْحَسْناتُ  مْ ( وطوؿ الصلة يف )َأْحَسْناتُ مْ وبالنقل يف )ِإَف اْحَسْناتُ  مث ورش
 (مْ ويف )ِإْف َأْحَسْناتُ  ْم(َأْحَسْناتُ  مْ يف )َأْحَسْناتُ مث خلف بالسكت 

 فَػَلَها  َوِإْف َأَسْأتُْ 
 ] أسات : السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] أسأت : الباقوف[

     قرأ بإثبات اؽبمزة قالوف
  واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
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   (َأَسْأتُْ  يف )َوِإفَ  قلورش بالن ثم
 )أسات( مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة الثانية ألفا 

 قرأ )أسات( وبالصلةأبو جعفر   مث
     (يف )َوِإْف َأَسْأتُْ  خلف بالسكت ثم

 (َٚؿ َمرٍَّة َولُِياَتبػُّْروا َما َعَلْوا تَػاْتِبرًا )َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوَّ  مْ ُوُجوَىكُ  آَء َوْعُد اْلَِخَرِة لَِيُسوُءو آفَِإَذا جَ 
 ظباوال    عاو وضم اؽبمز واؼبد ر ف …..الشاطبية يف سورة اإلسراء : لَيُسوَء  نو 

]ليسوؤوا : نافع وابن كثر وأبو عمرو وحفص وأبو [ابن عامر وشعبة وضبزة وخلف العاشرليسوَء : ]لنسوَء : الكسائي[]
 جعفر ويعقوب [

 واندرج معو أبو عمرو ويعقوب وقرأ باعبمع وياء الغيبة )ليسؤوا(بسكوف ميم اعبمع وف قال
 واندرج معو أبو جعفر وقرأ باعبمع )ليسؤوا(مث قالوف بالصلة 

 وقرأ باعبمع )ليسؤوا( وصلة اؽباء يف )دخلوه( مث ابن كثر 
 لعاشر واندرج معو شعبة وضبزة وخلف ابالياء ونصب اؽبمزة )ليسوَء(  ىشاـمث 
 الكسائي بالنوف ونصب اؽبمزة )لنسوَء( مث 

 وبالنقل وترقيق راء )الخرة( وراء )ولياتبوا( و)تاتبرا( ( البدؿ ٖمع )وقرأ باعبمع وياء الغيبة )ليسؤوا( مث ورش 
 وأماؿ )جآء( عل ى توسط اؼباتصلذكواف )ليسوَء( مث ابن 

 وبال ينة )مرٍة ولياتبوا(وأماؿ )جآء( عل ى طوؿ اؼباتصل َء( وبالياء ونصب اؽبمزة )ليسو يف )الخرة( مث خلف بالسكت 
 وبغنة مث خالد بالاتحقيق يف )األخرة( وبغنة وأماؿ )جآء( عل ى طوؿ اؼباتصلمث خالد بالسكت 

 َأْف يَػْرضَبَُكمْ  مْ َربُّكُ َعَس ى 
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

 كثر وأبو جعفر  واندرج معو ابن َأْف( مْ يف )َربُّكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 َأْف( مْ يف )َربُّكُ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 َأْف( مْ وطوؿ الصلة يف )َربُّكُ  (مث ورش عل ى فاتح )عس ى
 َأْف( مْ َربُّكُ وطوؿ الصلة يف )عل ى تقليلها ورش مث 

 وبال ينة يف )َأْف يَػْرضَبَُكْم(َأْف(  مْ وعل ى الاتحقيق يف )َربُّكُ أماؿ )عس ى( مث خلف 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر بغنة يف )َأْف يَػْرضَبَُكْم( وأماؿ )عس ى(مث خالد 

 وبال ينة َأْف( مْ يف )َربُّكُ  مث خلف بالسكت
 ُعْدنَا  َوِإْف ُعْدتُْ 
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 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة
 (َٛوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصرًا )

أبػو عمػرو أمػاؿ )الكػافرين( وفخػم راء )حصػرا( وانػدرج  ثمم  لاتقليل )لِْلَكاِفرِيَن( وترقيق الراء  )َحِصػرًا(ورش با ثمقالوف 
 رويسدوري الكسائي و  معو

 (َٜكِبرًا )َأْجرًا   مْ ؽبَُ اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الصَّاغِبَاِت َأفَّ اْلُقْرَآَف يَػْهِدي لِلَّيِت ِىَي أَقْػَوـُ َويُػَبشُّْر ِإفَّ َىَذا 
...   دواؤنا ونقل قراف والقراف  الشاطبية يف البقرة : 

 عم ضم حرؾ واكسر الضم اثقالن   ظبا( يَػْبشركمالدليل يف آؿ عمراف يف الشاطبية : مع الكهف واإلسراء )
 دفالدرة : يُػَبِشر كال 

 اْلُقْرَآَف .. َويُػَبشُّْر: الباقوف[ ضبزة والكسائي []] القرَاف ..َ يُػَبشُّْر : ابن كثر [ ]اْلُقْرَآَف .. يَػْبشركم : 
 قرأ )اْلُقْرَآَف .. َويُػَبشُّْر( وبسكوف ميم اعبمع واندرج معو خلف العاشر ويعقوب وعاصم وابن عامر والدوريقالوف 

 َأْجرًا(  مْ يف )ؽبَُ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها َأْجرًا(  مْ يف )ؽبَُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 مث السوسي قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنني( بدوف صلة 

 مث أبو جعفر قرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنني( وبالصلة يف ميم اعبمع
  َأْجرًا(  مْ )كبرا( وطوؿ الصلة يف )ؽبَُ  )يُػَبشّْر(ويفللراء  بالرتقيققرأ بإبداؿ اؽبمزة واوا يف )اؼبومنني( و مث ورش 

  َأْجرًا(  مْ ( وبالاتحقيق يف )ؽبَُ يَػْبُشرُ فاتح الياء وسكوف الباء وضم الشني )قرأ ب ضبزةمث 
 َأْجرًا(  مْ يف )ؽبَُ مث خلف بالسكت 

 مث ابن كثر قرأ )القراف(
 (َٓٔعَذابًا أَلِيًما ) مْ َوَأفَّ الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِاْلَِخَرِة أَْعاَتْدنَا ؽبَُ 

وعليو  )بالخرة( بالسكت ضبزةمث واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر مث قالوف بالصلة ما( )عذابا اليقالوف مث خالد بالنقل 
 ( البدؿ مث السوسي قرأ )يومنوف( مث أبو جعفر قرأ )يومنوف( مع الصلةٖالنقل والسكت مث ورش مع )

ْنَساُف بِالشَّرّْ ُدعَ  ْرِ آَويَْدُع اإْلِ  َءُه بِاػبَْ
 يف )اإلنساف( بالسكت ضبزةمث  )اإلنساف( يفقالوف مث خالد مث ورش بالنقل 

ْنَساُف َعُجواًل )  (ٔٔوََكاَف اإْلِ
 يف )اإلنساف( بالسكت ضبزةمث يف )اإلنساف(  قالوف مث ورش بالنقل

 َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنػََّهاَر َآيَػاتَػنْيِ 
 قالوف مث ورش عل ى توسط مث طوؿ البدؿ )َآيَػاتَػنْيِ(

 َولاتَػْعَلُموا َعَدَد السِّْننَي َواغبَِْسابَ  مْ َآيََة النػََّهاِر ُمْبِصَرًة لاَِتْباتَػُغوا َفْضاًل ِمْن َربّْكُ  آِل َوَجَعْلنَ َآيََة اللَّيْ  آَفَمَحْونَ 
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مث دوري علػػ ى قصػػر وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر قػػالوف علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل وسػػكوف مػػيم اعبمػػع مث قػػالوف بالصػػلة 
علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػػلة مث دوري علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل وإمالػػة )النهػػار(  اؼبنفصػػل أمػػاؿ )النهػػار( مث قػػالوف

مث خلػػػف باتفخػػػيم الػػػراء وقلػػػل )النهػػػار( وانػػػدرج معػػػو دوري الكسػػػائي مث ورش علػػػ ى قصػػػر البػػػدؿ وترقيػػػق الػػػراء )مبصػػػرة( 
قلػػل )النهػػار( وترقيػػق راء وقلػػل )النهػػار( مث علػػ ى طػػوؿ البدؿ)آيػػة( و مث ورش علػػ ى توسػػط البػػدؿ )مبصػػرة( وفػػاتح )النهػػار( 

 )مبصرة(
 (ٕٔوَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَػْفِصياًل )

 بالسكت عل ى )شيء( ضبزةقالوف مث ابن كثر بصلة اؽباء )فصلناه( مث ورش عل ى توسط مث طوؿ )شيء( مث 
 ئَِرُه يف ُعُنِقِو آوَُكلَّ ِإْنَساٍف أَْلَزْمَناُه طَ 

 ى طػوؿ اؼباتصػل مث ابػن كثػر بصػلة اؽبػاء )ألزمنػاه( وتوسػط اؼباتصػل مث ورش بالنقػل قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث خػالد علػ
 يف)إنساٍف ألزمناه( مث خلف بالسكت)إنساٍف الزمناه( ورقق راء )طائره( 

 (َٖٔمْنُشورًا )يَػْلَقاُه َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكاَتابًا َولُبْرُِج 
 ف ىكددا     ( يضم مشيَلقَّاهالشاطبية يف سورة اإلسراء : و)

 ]َولُبْرُِج : الباقوف[ابن عامر [:  َلقَّاه.. يػُ : يعقوب [ ]َولُبْرُِج .. يَػْلَقاُه : أبو جعفر [] وىَبْرُُج  َلقَّاه.. يػُ ] وىُبْرَج 
 وفاتح الياء وسكن الالـ وفاتح القاؼ )يَػْلَقاُه( قالوف قرأ بنوف العظمة )َولُبْرُِج (
 ُج ( وبفاتح الياء وسكوف الالـ )يَػْلَقاُه( وبصلة اؽباء مث ابن كثر أيضا بالنوف )َولُبِْر 

 مث ىشاـ قرأ بنوف العظمة )َولُبْرُِج ( ولكن بضم الياء وفاتح الالـ وتشديد القاؼ يف )يُػَلقَّاُه( 
 مث أبو جعفر قرأ بضم الياء وفاتح الراء )َوىُبْرَُج ( وبضم الياء وفاتح الالـ وتشديد القاؼ يف )يُػَلقَّاُه( 

 وفاتح الياء وسكن الالـ وفاتح القاؼ )يَػْلَقاُه( قوب بفاتح الياء وضم الراء )َوىَبْرُُج (مث يع
 (ٗٔاقْػَرْأ ِكاَتاَبَك َكَف ى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيًبا )

 )كف ى( قالوف مث ورش قلل 
 )كف ى(  لف أماؿمث خ

 مث السوسي أديم الكاؼ بالكاؼ )ِكاَتاَبَك َكَف ى( 
 يف اغبالني وصال ووقف ووقفا غبمزة ؼ اؽبمزة )إقرا(مث أبو جعفر حذ

َا يَػْهاَتِدي لِنَػْفِسِو    َمِن اْىاَتَدى فَِإمبَّ
 )اىاتدى( خلف أماؽبا ثم      ورش قلل )اىاتدى( ثم     قالوف 

َها  َا َيِضلُّ َعَليػْ  َوَمْن َضلَّ فَِإمبَّ
 قالوف
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 َواَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى
 و)وازرة(و)وزر(ورش برتقيػق الػراء )تػػزر( ثمم    خلػف بػال ينػة وأمػاؿ )أخػرى( ثمم     ي أمػاؿ )أخػرى(دور  ثمم    قػالوف

 وقلل )أخرى(
َعَث َرُسواًل ) ِبنَي َحّتَّ نَػبػْ  (َ٘ٔوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

 قالوف
َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعلَ نُػْهِلَك قَػْريًَة أََمْرنَا َأْف  آأََرْدن آَوِإذَ  َها اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرنَاَىا َتْدِمرًا )ُماتػْ  (ٙٔيػْ

 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 )آمرنا( عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ باؼبد مث يعقوب 

 مث السوسي أديم الكاؼ بالقاؼ )نُػْهِلَك قَػْريًَة(
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 أََمْرنَا(وبالنقل يف )قَػْريًَة  مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل وترقيق الراء )تدمرا(
 وتفخيم الراء يف )قَػْريًَة أََمْرنَا(مث خلف عل ى الاتحقيق 

 يف )قَػْريًَة أََمْرنَا( خلف عل ى السكت يف الساكن اؼبفصوؿمث 
 ِمَن اْلُقُروِف ِمْن بَػْعِد نُوحٍ وََكْم أَْىَلْكَنا 

 ْم أَْىَلْكَنا(يف )وَكَ  خلف بالسكت ثم       (يف )وََكَم اْىَلْكَناورش بالنقل  ثم      قالوف 
 (ٚٔ)َخِبرًا َبِصرًا وََكَف ى ِبَربَّْك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه 

     قالوف 
    وفاتح )كف ى( )خبرا بصرا(ورش يرتقيق الراء  ثم
 يف )َخِبرًا َبِصرًا(ورش بالاتقليل )كف ى( وترقيق الراء  ثم
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر أماؿ )كف ى( ضبزة ثم

ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنشَمْن َكاَف يُ   (ُٛٔء ِلَمْن نُرِيُد مُثَّ َجَعْلَنا َلُو َجَهنََّم َيْصاَلَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا )آرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 

 الكسائي أماؿ )يصالىا(  ثم
 السوسي أديم الداؿ بالثاء )نُرِيُد مُثَّ (  ثم
 يف )يصالىا(  مث ورش عل ى الاتقليل)يصالىا( فاتح ورش عل ى طوؿ اؼباتصل و  ثم
 أماؿ )يصالىا( ضبزة ثم

 (َٜٔمْشُكورًا ) مْ َوَسَع ى ؽَبَا َسْعيَػَها َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َكاَف َسْعيُػهُ َوَمْن أَرَاَد اْلَِخَرَة 
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ا : الكسػػائي [ ]سػػع ى ]سػػع ى :فػػاتح وىػػو : سػػكوهنا : قػػالوف وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر [ ]سػػع ى : إماؽبػػا وىػػو : سػػكوهن
:أماؽبا :وُىو بضم اؽبػاء : ضبػزة وخلػف العاشػر وقللهػا ورش[ ]سػع ى : فاتحهػا :وُىػو بضػم اؽبػاء : قػالوف وابػن كثػر وأبػو 

 عمرو وعاصم [
 وعل ى توسط اؼباتصلقالوف قرأ بسكوف اؽباء )وْىو( 

 وعل ى توسط اؼباتصلمث قالوف بالصلة 
 )وْىو مومن( وأديم الكاؼ بالكاؼ )َفُأولَِئَك َكاَف ( وأبدؿ اؽبمزة واوا اء بسكوف اؽبوعل ى توسط اؼباتصل و مث السوسي 
 )وْىو مومن( وأبدؿ اؽبمزة واوا بالصلة بسكوف اؽباء وعل ى توسط اؼباتصل و مث أبو جعفر 
 وفاتح )سع ى(بضم اؽباء )وُىو( وعل ى توسط اؼباتصل و مث ىشاـ 

  وعل ى طوؿ اؼباتصل ( و)اْلَِخَرَة( يف )َوَمْن أَرَادَ مث خالد أماؿ )وسع ى( وبالاتحقيق 
 واندرج معو خلف العاشروعل ى توسط اؼباتصل أماؿ )وسع ى( مث الكسائي 

 وأماؿ  بالسكت يف )الخرة( ضبزةمث 
( أوجػػو قصػػر البػػدؿ وعليػػو الفػػاتح يف )وسػػع ى( مث ٗب)بالنقػػل يف )َوَمػػْن أَرَاَد( و)اْلَِخػػَرَة( وترقيػػق راء )الخػػرة( و مث ورش 

ؿ وعليػػػػو الفػػػػاتح مث الاتقليػػػػل مث خلػػػػف بالسػػػػكت يف )َوَمػػػػْن أَرَاَد( ))الخػػػػرة( وعليػػػػو الاتقليػػػػل مث طػػػػوؿ البػػػػد توسػػػػط البػػػػدؿ
 أماؿ )وسع ى( و)اْلَِخَرَة(

 ِء َربَّْك آِء ِمْن َعطَ ِء َوَىُؤَل ُكالِّ مبُِدُّ َىُؤَل   
 واندرج معو ضبزةفصل ورش عل ى طوؿ اؼبن ثم     قالوف عل ى توسط اؼبنفصل ثم    قالوف عل ى قصر اؼبنفصل

 (ُٕٓء َربَّْك ؿَبُْظورًا )آَوَما َكاَف َعطَ 
 ورش عل ى طوؿ اؼباتصل  ثمعل ى توسط اؼباتصل     قالوف 
إذا وصلت آخػر ىػذه اليػة دبػا بعػدىا قػرأ ؿبظػورا انظػر بكسػر الاتنػوين وصػال : ضبػزة وأبػو عمػرو وابػن ذكػواف وعاصػم  -

 ويعقوب وقرأ الباقوف بضم الاتنوين .
 َعَل ى بَػْعضٍ  مْ َكْيَف َفضَّْلَنا بَػْعَضهُ   اْنظُرْ 

 قالوف مث قالوف بالصلة مث السوسي أديم الفاء بالفاء )َكْيَف َفضَّْلَنا(
 (َٕٔوَلْ َِخَرُة َأْكبَػُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضياًل )

 ( البدؿ مث خلف بالسكت وبال ينة مث خالد بالسكت وبغنةٖقالوف مث ورش مع )
 (َٕٕمَع اللَِّو ِإؽَبًا َآَخَر فَػاتَػْقُعَد َمْذُموًما ـَبُْذواًل ) اَل ذَبَْعلْ 

 ( البدؿ مث خلف بالسكتٖقالوف مث ورش بالنقل مع )
 ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإلَّ  آَوَقَض ى َربَُّك َأالَّ تَػْعُبُدو 
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عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى فاتح )قض ى( مث ورش قالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثر بصلة اؽباء )إياه( مث قالوف 
 عل ى الاتقليل مث خلف باإلمالة مث الكسائي أماؿ )قض ى( وعل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر

ُلَغنَّ ِإمَّا   َهْرنُبَا َوُقْل  آأَْو ِكاَلنُبَا َفاَل تَػُقْل ؽَبُمَ  آِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدنبَُ يَػبػْ  (ٖٕؽَبَُما قَػْواًل َكريبًا )ُأؼ  َواَل تَػنػْ
 ردال /مشالشاطبية يف اإلسراء : يبلغن امده واكسر 

 عاتالال ى عفؤا ونوف كنا  دشدد و)فا أؼ(كلها بفاتح  كلهمالشاطبية يف اإلسراء : وعن  
لُ  ُلَغنَّ .. أؼ  : نافع وحفص وأبو جعفر [ ]يَػبػْ َغنَّ .. ُأؼَّ : ابن  ] يبلغآفّْ .. أؼّْ : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]يَػبػْ

: أبو عمرو وشعبة [ ُلَغنَّ .. ُأؼّْ  كثر وابن عامر ويعقوب []يَػبػْ
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل وقرأ )ُأؼ  ( بالاتنوين واعبر كحفص واندرج معو أبو جعفر 

 مث ابن كثر قرأ بالنصب بدوف تنوين )ُأؼَّ ( واندرج معو يعقوب 
 )ُأؼّْ ( قرأ بالكسر بدوف تنوين  أبو عمرومث 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل وبالاتنوين واعبر )ُأؼ  ( واندرج معو حفص 
 مث دوري قرأ بالكسر بدوف تنوين )ُأؼّْ ( واندرج معو شعبة 

 مث ىشاـ قرأ بالنصب بدوف تنوين )ُأؼَّ ( 
  )كالنبا(وليس لو إال الفاتح يفمث ورش برتقيق الراء يف )اْلِكبَػَر( وقرأ )ُأؼ  ( بالاتنوين واعبر 

ُلغ  ( حركات مدا مشبعا وأماؿ )ِكاَلنُبَا( و قرأ بالكسر بدوف تنوين )ُأؼّْ (ٙفّْ ( باؼبد )آمث ضبزة قرأ )يَػبػْ
ُلغافّْ ( باؼبد ) قرأ بالكسر بدوف تنوين و  ( حركات مدا مشبعا وأماؿ )ِكاَلنُبَا(ٙمث الكسائي عل ى توسط اؼبنفصل قرأ )يَػبػْ

 لعاشر .)ُأؼّْ ( واندرج معو خلف ا
 (َٕٗواْخِفْض ؽَبَُما َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّضْبَِة َوُقْل َربّْ اْرضَبُْهَما َكَما َربػََّياّن َصِغرًا )

 قالوف مث ورش برتقيق الراء )َصِغرًا(
 دبَا يف نُػُفوِسُكْم أَْعَلُم  مْ َربُّكُ 

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 دبَا(  السوسي أديم اؼبيم بالباء )أَْعَلمُ  ثم
 أَْعَلُم( مْ يف )َربُّكُ قالوف بالصلة عل ى قصرىا  ثم
 أَْعَلُم( مْ يف )َربُّكُ  قالوف بالصلة عل ى توسطها ثم
 أَْعَلُم( مْ يف )َربُّكُ ورش بالصلة عل ى طوؽبا  ثم
 أَْعَلُم( مْ يف )َربُّكُ خلف بالسكت  ثم

 (ُٕ٘فورًا )ِإْف َتُكونُوا َصاغِبِنَي فَِإنَُّو َكاَف ِلَْلَوَّاِبنَي يَ 
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 قالوف مث ورش بالنقل مث خلف بالسكت 
ْر تَػْبِذيرًا )  (َٕٙوَآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّو َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َواَل تُػَبذّْ

 قالوف 
 مث ورش عل ى قصر البدؿ وفاتح )القرَب( وترقيق الراء يف )تَػْبِذيرًا( 

 وجو مث دوري قلل )القرَب( واندرج معو السوسي ب
 أماؿ )القرَب( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ضبزةمث 

 مث ورش عل ى توسط البدؿ والاتقليل وترقيق الراء مث طوؿ البدؿ مع الفاتح مث الاتقليل 
 مث السوسي أديم الاتاء بالذاؿ خبلف )َوَآِت َذا اْلُقْرََب( وقلل )القرَب(

رِيَن َكانُو   ِطنيِ ِإْخَواَف الشََّيا آِإفَّ اْلُمَبذّْ
 واندرج معو ضبزةقالوف عل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 

 (ٕٚوََكاَف الشَّْيطَاُف ِلَربِّْو َكُفورًا )
 قالوف

ُهُم اباِْتغَ   (ٕٛقَػْواًل َمْيُسورًا ) مْ َء َرضْبٍَة ِمْن َربَّْك تَػْرُجوَىا فَػُقْل ؽبَُ آَوِإمَّا تُػْعِرَضنَّ َعنػْ
 واندرج معو ضبزةمث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث قالوف بالصلة 

 (َٜٕواَل ذَبَْعْل يََدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَل ُعُنِقَك َواَل تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػاتَػْقُعَد َمُلوًما ؿَبُْسورًا )
 مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ )َمْغُلوَلًة ِإَل( َلًة ِإَل (قالوف مث ورش بالنقل يف )َمْغُلو 
 ُء َويَػْقِدرُ آِإفَّ َربََّك يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ 

 بال ينة و  عل ى طوؿ اؼباتصل مث خلفعل ى طوؿ اؼباتصل مث ورش عل ى توسط اؼباتصل قالوف 
 (ِٖٓإنَُّو َكاَف ِبِعَباِدِه َخِبرًا َبِصرًا )

 مث ورش برتقيق الراء قالوف 
 َخْشَيَة ِإْماَلؽٍ  مْ أَْواَلدَكُ  آَواَل تَػْقاتُػُلو  

مث قػػالوف علػػ ى توسػػط اؼبنفصػػل مث قػػالوف وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر قػػالوف علػػ ى قصػػر اؼبنفصػػل مث قػػالوف بالصػػلة 
  عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو ضبزة بالصلة مث ورش

 َوِإيَّاُكمْ  مْ كَبُْن نَػْرزُقُػهُ 
السوسػي أديػم النػوف بػالنوف  ثمم     واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر  قالوف بالصلة  ثم بسكوف ميم اعبمع     الوف ق

 )كَبُْن نَػْرزُقُػُهْم(
َلهُ    (َٖٔكاَف ِخْطًئا َكِبرًا )  مْ ِإفَّ قَػاتػْ
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 ومد وصبال اؼبكيصوب وحركو مالشاطبية يف اإلسراء : وبالفاتح والاتحريك ِخْطأ 
 : الباقوف[ ابن كثر [ ] َخطًَأ : ابن ذكواف وأبو جعفر[ ] ِخْطأً ]ِخَطآء : 

 قالوف بكسر اػباء وسكوف الطاء )ِخْطئا ( 
 مث ورش عل ى ترقيق الراء )َكِبرًا( 

 ( اف قرأ بفاتح اػباء والطاء )َخطَأ مث ابن ذكو 
 مث قالوف بالصلة 

 )ِخَطآء(مث ابن كثر بالصلة وقرأ بكسر اػباء وفاتح الطاء 
 ًء( ويبد مدا ماتصال آ ألف بعده نبز منوف منصوب )ِخطَ مث
 ( كبو ابن ذكوافو قرأ بفاتح اػباء والطاء )َخطَأ بو جعفر بالصلةأمث 

 َواَل تَػْقَربُوا الزّْنَا
 يف )الزنا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرمث خلف أماؿ يف )الزنا( قالوف مث ورش بالاتقليل 

 (َٕٖء َسِبياًل )آسَ ِإنَُّو َكاَف فَاِحَشًة وَ 
 قالوف عل ى توسط اؼباتصل مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل مث خلف بال ينة 

 َواَل تَػْقاتُػُلوا النػَّْفَس الَّيِت َحرَّـَ اللَُّو ِإالَّ بِاغبَْقّْ 
 قالوف

 َوَمْن قاُِتَل َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَانًا َفاَل ُيْسِرْؼ يف اْلَقاْتلِ 
 هودشة يف سورة اإلسراء : وخاطب يف )يسرْؼ ( الشاطبي

 ]فال تسرؼ يف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] فال يسرؼ يف : الباقوف[
 قرأ بياء الغيبة )فال يسرؼ(قالوف 
 قرأ بياء الغيبة )فال يسرؼ(أديم الداؿ باعبيم )فَػَقْد َجَعْلَنا(  أبو عمرومث 

  وخلف العاشر باتاء اػبطاب )فال ُتْسِرْؼ( واندرج معو الكسائي مث ضبزة أديم )فَػَقْد َجَعْلَنا( وقرأ
 (ِٖٖإنَُّو َكاَف َمْنُصورًا )

 قالوف
ُلَغ َأُشدَّهُ   َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَياِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن َحّتَّ يَػبػْ

 قالوف
 َوأَْوُفوا بِاْلَعْهدِ 

 قالوف
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 (ِٖٗإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئواًل )
 قالوف مث ضبزة وقف )َمُسوال( حبذؼ اؽبمزة

 َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْساَتِقيمِ  مْ َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلاتُ 
 العذا شالشاطبية يف سورة اإلسراء : وضّمنا    حبرفيو )بالِقسطاس( كسر 

 ف[] بالِقسطَاس : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] بالُقسطَاس : الباقو 
 )بِاْلُقْسطَاِس(  قالوف قرأ بضم القاؼ
 لقاؼ )بِاْلِقْسطَاِس( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر مث حفص قرأ بكسر ا

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
ٌر َوَأْحَسُن َذِلَك    (ٖ٘تَْأِوياًل )َخيػْ

 قالوف 
 معو أبو جعفر وخالد وقفا  اؽبمزة واندرج إبداؿالسوسي قرأ )تاويال( ب ثم

  مث ورش رقق الراء يف )خر( وقرأ )تاويال(
ٌر َوَأْحَسُن( خلف بال ينة  ثم  ووقف )تاويال(يف )َخيػْ

 َواَل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ 
 قالوف

 (َٖٙعْنُو َمْسُئواًل )أُولَِئَك َكاَف ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ 
 ف قالو 

 مث ابن كثر بصلة اؽباء )عنو( 
 يف )أُولَِئَك َكاَف( مث السوسي أديم الكاؼ بالكاؼ 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
 قرأ )مسوال( ضبزةمث 

 َواَل سَبِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا
 يف )األرض( بالسكت ضبزة ثم يف )األرض(    ورش بالنقل ثم     قالوف 

ُلَغ اعْبَِباَؿ ُطواًل ) ِإنََّك َلْن زَبْرَِؽ اأْلَْرضَ   (َٖٚوَلْن تَػبػْ
 يف )األرض( بالسكت ضبزة ثم يف )األرض(        ورش بالنقل ثم    قالوف 

 ( ُٖٛكلُّ َذِلَك َكاَف َسيُّْئُو ِعْنَد َربَّْك َمْكُروًىا )
 كرا مكمال ذ الشاطبية يف اإلسراء : و)سيئًة( يف نبزه اضمم وىائو      وذكر وال تنوين 
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 ئًة : نافع وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب [ ] سيئُو : الباقوف[] سي
 ( واندرج معو ورش وابن كثر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب  ةً قالوف قرأ بالنصب )َسيّْئَ 

 مث ىشاـ قرأ بضم اؽبمز والاتاء اؼبربوطة )َسيُّْئُو( واندرج معو الكوفيوف 
 وأديم الكاؼ بالكاؼ )َذِلَك َكاَف( ( ةً مث السوسي قرأ بالنصب )َسيّْئَ 

 ِإلَْيَك َربَُّك ِمَن اغبِْْكَمِة  ~أَْوَح ى آَذِلَك فبَّ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث الكسائي أماؿ )أوح ى( ووقف عل ى )اغبكمة ( باإلمالة 

 مث خلف العاشر أماؿ )أوح ى( 
 مث ورش عل ى فاتح )أوح ى( 

 الاتقليل مث ورش عل ى 
 أماؿ )أوح ى(  ضبزةمث 

 (ٜٖفَػاتُػْلَق ى يف َجَهنََّم َمُلوًما َمْدُحورًا )ِإؽَبًا َآَخَر َواَل ذَبَْعْل َمَع اللَِّو 
 قالوف 

 مث السوسي أديم اؼبيم باؼبيم )َجَهنََّم َمُلوًما ( 
 عاشر واندرج معو الكسائي وخلف ال)فاتلق ى( وبالاتحقيق يف )ِإؽَبًا َآَخَر( مث خلف أماؿ 
 وعل ى قصر البدؿ فاتح )فاتلق ى( يف )ِإؽَبًا َآَخَر( مث ورش بالنقل 

 مث عل ى توسط البدؿ الاتقليل 
 الاتقليل  طوؿ البدؿ عل ى مث عل ى طوؿ البدؿ فاتح )فاتلق ى( مث

 يف )فاتلق ى( واإلمالة يف )ِإؽَبًا َآَخَر( مث خلف بالسكت عل ى الساكن اؼبفصوؿ 
 ِئَكِة ِإنَاثًاَبِننَي َوازبَََّذ ِمَن اْلَمَ  بِالْ  مْ َربُّكُ  مْ أََفَأْصَفاكُ  

 قالوف عل ى توسط اؼباتصل 
 مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل وفاتح )أفأصفاكم( 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث ورش بالاتقليل 

 مث ضبزة أماؿ )أفأصفاكم( عل ى طوؿ اؼباتصل 
 واندرج معو خلف العاشر مث الكسائي أماؿ )أفأصفاكم( عل ى توسط اؼباتصل 
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 (ٓٗلاتَػُقوُلوَف قَػْواًل َعِظيًما ) مْ ِإنَّكُ 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر قالوف مث قالوف بالصلة

 (ٔٗنُػُفورًا )ِإالَّ  مْ يَزِيُدىُ َوَلَقْد َصرَّفْػَنا يف َىَذا اْلُقْرَآِف لَِيذَّكَُّروا َوَما 
واؤنا   دالشاطبية يف البقرة : ونقل قراف والقراف   

فاء ويف الفرقاف يذكر فصال ش: وخفف مع الفرقاف واضمم )ليْذُكروا(       الشاطبية يف اإلسراء  
ويف مرمي بالعكس حق شفاؤه                           

 ] لَِيْذُكروا : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]لَِيذَّكَّروا : الباقوف[
 بسكوف ميم اعبمع قالوف 

( مْ يف )يَزِيُدىُ عل ى قصرىا  مث قالوف بالصلة  واندرج معو أبو جعفر ِإالَّ
( مْ يف )يَزِيُدىُ  مث قالوف بالصلة عل ى توسطها   ِإالَّ
( مْ يف )يَزِيُدىُ مث ورش عل ى طوؿ الصلة   ِإالَّ

 مث ابن كثر بالصلة وقرأ حبذؼ اؽبمزة ونقل حركاتها إل الراء )الُقرَاِف( 
 َلَقْد َصرَّفْػَنا( واندرج معو ىشاـ مث أبو عمرو أديم الداؿ بالصاد )وَ 

مث خلف قرأ بإدياـ )َوَلَقْد َصرَّفْػَنا( وقرأ )لَِيْذُكُروا( بسكوف الذاؿ وزبفيفو مع زبفيف الكاؼ وضػمها وانػدرج معػو خػالد 
 والكسائي وخلف العاشر 

( مْ يف )يَزِيُدىُ  مث خلف بالسكت  ِإالَّ
 (ٕٗوُلوَف ِإًذا اَلبْػاتَػَغْوا ِإَل ِذي اْلَعْرِش َسِبياًل )َآؽِبٌَة َكَما يَػقُ  ~ُقْل َلْو َكاَف َمَعوُ  

 ار ويف الثاف دن عالشاطبية يف سورة اإلسراء : يقولوف 
 ] كما يقولوف : ابن كثر وحفص [ ] كما تقولوف : الباقوف[

  يف )اْلَعْرِش َسِبياًل(  واندرج معو السوسي بوجو اإلظهار قرأ باتاء اػبطاب )َكَما تَػُقوُلوَف(عل ى قصر اؼبنفصل و قالوف 
( قػػػرأ باتػػػاء اػبطػػػاب )َكَمػػػا تَػُقولُػػػوَف(  أديػػػم الشػػػني بالسػػػني خبلػػػف ) الوجػػػو الثػػػاّن لػػػو علػػػ ى قصػػػر اؼبنفصػػػل و مث السوسػػػي 

 )اْلَعْرِش َسِبياًل(
 قرأ )َكَما يَػُقوُلوَف( عل ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثر 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 ل وقرأ )َكَما يَػُقوُلوَف( مث حفص عل ى توسط اؼبنفص

 عل ى طوؿ اؼبنفصل عل ى قصر البدؿ )آؽبة( واندرج معو ضبزة مث ورش 
 مث ورش عل ى توسط البدؿ )آؽبة( 
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 مث ورش عل ى طوؿ البدؿ )آؽبة(
 (ُٖٗسْبَحانَُو َوتَػَعاَل َعمَّا يَػُقوُلوَف ُعُلوِّا َكِبرًا )
 زالنلثاف ار ويف ادن عالشاطبية يف سورة اإلسراء : يقولوف 

 فلو ك ظبا                              
 ] عما تقولوف : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ]عما يقولوف : الباقوف[

 قالوف قرأ بياء الغيب )يقولوف( 
 مث ورش بالفاتح وترقيق الراء يف )كبرا( 

 مث الاتقليل وترقيق الراء يف )كبرا( 
 اب )َعمَّا تَػُقوُلوَف( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرأماؿ )تعال( وقرأ باتاء اػبط ضبزةمث 

 ُتَسبُّْح َلُو السََّمَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ 
 فا ش ى ضبن عالشاطبية يف سورة اإلسراء : أنث )يسبح( 

 ]يسبح : نافع وابن كثر وابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] تسبح : الباقوف[
 لغيبة يف )ُيَسبُّْح( واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر وابن عامر وشعبة قالوف قرأ بياء ا
 و قرأ بياء الغيبة يف )ُيَسبُّْح( عل ى )األرض( مث ورش بالنقل 
 حفص وضبزة بوجو الاتحقيق يف )األرض( والكسائي وخلف العاشرقرأ باتاء اػبطاب )ُتَسبُّْح( واندرج معو مث البصري 
 )فيُهنو(باؽباء  )فيهن( وقف عل ى قرأ بضم اؽباء )فيُهن( )ُتَسبُّْح(  قرأ باتاء اػبطابمث يعقوب 

 عل ى )األرض(بالسكت قرأ باتاء اػبطاب )ُتَسبُّْح( و  ضبزةمث 
 َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُّْح حِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم 

مث خلػف  والاتحقيػق )شػيٍء إال( بالسػكت علػ ى )شػيء( ضبػزةمث قالوف مث ورش عل ى توسط اللػني )شػيء( مث علػ ى طولػو 
 بالسكت عل ى )شيء( وعل ى الساكن اؼبفصوؿ 

 (ِٗٗإنَُّو َكاَف َحِليًما َيُفورًا )
 قالوف مث أبو جعفر باإلخفاء الاتنوين مع الغني )َحِليًما َيُفورًا(

َنَك َوبَػنْيَ الَِّذينَ   ( ٘ٗاَل يُػْؤِمُنوَف بِاْلَِخَرِة ِحَجابًا َمْساُتورًا ) َوِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرَآَف َجَعْلَنا بَػيػْ
...   دواؤنا ونقل قراف والقراف  الشاطبية  البقرة: 

 قالوف مث ضبزة بالسكت 
 اؽبمزة )يومنوف(  بإبداؿ( البدؿ وقرأ ٖمث ورش قرأ بالنقل مع )

 مث ابن كثر قرأ حبذؼ اؽبمزة ونقل حركاتها إل الراء )الُقرَاَف( 
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 اؽبمزة يف )قرات( و)يومنوف( واندرج معو أبو جعفر  إبداؿلسوسي بمث ا
 َوقْػرًا  مْ َآَذاهنِِ  ~َويف َأِكنًَّة َأْف يَػْفَقُهوُه  مْ قُػُلوبِِ َوَجَعْلَنا َعَل ى 

 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 
 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 

 مث دوري الكسائي أماؿ )آذاهنم( 
 عل ى طوؿ اؼبنفصلمث خالد 
 يف )َأْف يَػْفَقُهوُه(بال ينة عل ى طوؿ اؼبنفصل و  مث خلف

 واندرج معو أبو جعفر َأِكنًَّة( مْ يف )قُػُلوبِِ مث قالوف بالصلة 
 وصلة اؽباء )يَػْفَقُهوُه( َأِكنًَّة(  مْ يف )قُػُلوبِِ مث ابن كثر بصلة اؼبيم 

 وتوسط اؼبنفصل َأِكنًَّة( مْ يف )قُػُلوبِِ مث قالوف عل ى توسط الصلة 
 ( البدؿ )آذاهنم(ٖمع )وبالنقل َأِكنًَّة(  مْ يف )قُػُلوبِِ رش عل ى طوؿ الصلة مث و 

 و)أكنًة أف( وبال ينة )أف يفقهوه( َأِكنًَّة( مْ يف )قُػُلوبِِ  مث خلف بالسكت
 (ٙٗنُػُفورًا ) مْ أَْدبَارِىِ  ~َوِإَذا ذََكْرَت َربََّك يف اْلُقْرَآِف َوْحَدُه َولَّْوا َعَل ى

...   دواؤنا رافونقل قراف والق  الشاطبية  البقرة : 
 عل ى قصر اؼبنفصلقالوف 

 واندرج معو أبو جعفرعل ى قصر اؼبنفصل مث قالوف بالصلة 
 مث دوري عل ى قصر اؼبنفصل أماؿ )أدبارىم( 

 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف 
 عل ى توسط اؼبنفصلمث قالوف بالصلة 

 عو دوري الكسائي مث دوري علىاتوسط اؼبنفصل أماؿ )أدبارىم( واندرج م
 قلل )أدبارىم (  عل ى طوؿ اؼبنفصل مث ورش

 مث خلف عل ى طوؿ اؼبنفصل واندرج معو خالد 
 مث ابن كثر قرأ حبذؼ اؽبمزة ونقل حركاتها إل الراء )الُقرَاَف(

 (ُٚٗقوُؿ الظَّاِلُموَف ِإْف تَػاتَِّبُعوَف ِإالَّ َرُجاًل َمْسُحورًا )قَبَْوى ِإْذ يػَ  مْ ِإْذ َيْساَتِمُعوَف ِإلَْيَك َوِإْذ ىُ  ~كَبُْن أَْعَلُم دبَا َيْساَتِمُعوَف ِبوِ  
مث قػالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل مث دوري  واندرج معو ابػن كثػر وأبػو جعفػر قالوف مث دوري قلل )قبوى(  مث قالوف بالصلة

 ورش علػ ى فػاتح )قبػوى( عل ى توسط اؼبنفصل قلل )قبوى( مث الكسائي أماؽبا مث قالوف علػ ى توسػط اؼبنفصػل وبالصػلة مث
 أماؿ )قبوى( مث السوسي قلل )قبوى( عل ى قصر اؼبنفصل وأديم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَا( ضبزةمث ورش عل ى الاتقليل مث 
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 (ٛٗاْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اأْلَْمثَاَؿ َفَضلُّوا َفاَل َيْساَتِطيُعوَف َسِبياًل )
 يف )األمثاؿ( بالسكت ضبزةمث يف )األمثاؿ( قالوف مث ورش بالنقل 

ُعوثُوَف َخْلًقا َجِديًدا ) آَوقَاُلو   (ٜٗأَئَِذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَئِنَّا َلَمبػْ
 الشاطبية يف سورة الرعد : وما كرر اساتفهامو كبو آئذا           أئنا فذو اساتفهاـ الكل أوال 

 ـبٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشاـيف النمل  نافعسوى                            
 اشدا والر ت ى أيف العنكبوت ـببا       وىو يف الثاّن  عمناد عوف دو                           
 اعاتال  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو يف النمل                        

 وا حافظ باللعل ى        أصوؽبم وامدد  ىميف النازعات و ضا ر  عمو                           
 قالوف باتسهيل اؽبمزة الثانية مع اإلدخاؿ ويف الثانية باإلخبار )إنَّا ؼببعوثوف( 
 مث رويس باتسهيل اؽبمزة الثاّن ويف الكلمة الثانية باإلخبار )إنَّا ؼببعوثوف( 

 ار )إنَّا ؼببعوثوف( مث روح باتحقيق اؽبمزتني يف األول ويف الثانية اإلخب
 مث ابن كثر باإلساتفهاـ بما وباتسهيل اؽبمزة الثانية من كل منهما 

 باتسهيل الثانية منهما مع اإلدخاؿ  ومث أبو عمر 
 مث أبو جعفر أخب باألول )إذا كنا( وباإلساتفهاـ بالثانية وتسهيل اؽبمزة الثانية مع اإلدخاؿ 

 ؽبمزة الثانية مع اإلدخاؿ ويف الثانية باإلخبار )إنَّا ؼببعوثوف( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل و باتسهيل ا
 مث دوري باإلدخاؿ مع الاتسهيل بالكلماتني 

 مث الكسائي بالاتحقيق يف األول واإلخبار يف الثانية )إنا ؼببعوثوف( 
 واساتفهم بالثانية باتحقيق اؽبمزتني باإلدخاؿ أخب باألول )إذا( مث ىشاـ 

 بدوف إدخاؿبالاتحقيق باؽبمزتني فقط و باألول )إذا(  أخبمث ابن ذكواف 
 اساتفهم بما وحقق نبزتيهما  عاصممث 

  وبالنقل )ورفاتاً إنا( باتسهيل اؽبمزة الثانية من الكلمة األول وأخب بالثانية )إنا ؼببعوثوف(عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 
 االساتفهاـ بما وبالاتحقيق يف )ورفاتأ أئنا(بوحققهما يف الكلماتني يف )عظاماً ورفاتا( مث خلف بال ينة 
 مث خلف بالسكت يف )ورفاتأ أئنا(مث خالد بغنة 

 (َٓ٘حِديًدا )ِحَجاَرًة أَْو ُقْل ُكونُوا  
 يف )ِحَجاَرًة أَْو(    عل ى الساكن اؼبفصوؿ  تخلف بالسك ثميف )ِحَجاَرًة أَْو(     ورش بالنقل ثم   قالوف 

 بُػُر يف ُصُدورُِكْم أَْو َخْلًقا فبَّا َيكْ 
 قالوف
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 َفَسيَػُقوُلوَف َمْن يُِعيُدنَا
 قالوف مث خلف بال ينة

 َمرٍَّة أَوََّؿ  مْ َفَطرَكُ ُقِل الَِّذي 
 قالوف 

 مث الكسائي أماؿ وقفا )مرة( 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر أَوََّؿ( مْ يف )َفَطرَكُ  مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا

 أَوََّؿ(  مْ يف )َفَطرَكُ صلة مث قالوف عل ى توسط ال
 أَوََّؿ(  مْ يف )َفَطرَكُ مث ورش عل ى طوؿ الصلة 

 أَوََّؿ( مْ يف )َفَطرَكُ  مث خلف بالسكت
 َويَػُقوُلوَف َمَّت ُىوَ  مْ َفَسيُػْنِغُضوَف ِإلَْيَك ُرُءوَسهُ 

 قالوف واندرج معو ورش بوجو القصر يف البدؿ والفاتح باليائي 
 مث خلف أماؿ )مّت( 

 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفروف بالصلة مث قال
 طوؿ البدؿ وعليو الفاتح مث الاتقليل  ثممث ورش عل ى توسط البدؿ والاتقليل 

 (َٔ٘أْف َيُكوَف َقرِيًبا ) ~ُقْل َعَس ى
 عل ى قصر اؼبنفصل قالوف 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 عل ى الفاتح يف )عس ى( عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث ورش 

  يف )عس ى(  ليلمث ورش عل ى الاتق
 وبال ينة )عس ى( مث خلف أماؿ 
 وبالغنة يف )عس ى( مث خالد أماؿ 

 وعل ى توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر )عس ى( مث الكسائي أماؿ 
 (ٕ٘قَِلياًل )ِإالَّ  مْ لَِبْثاتُ فَػاَتْساَتِجيُبوَف حِبَْمِدِه َوَتظُنُّوَف ِإْف ْم يَػْوـَ يَْدُعوكُ 
 بسكوف ميم اعبمعقالوف 
( مْ يف )لَِبْثاتُ عل ى طوؿ الصلة مث ورش   ِإالَّ

( والكسائي وخلف العاشر مْ واندرج معو ابن عامر وضبزة بوجو الاتحقيق يف )لَِبْثاتُ  )لباتم(مث دوري أديم الثاء بالاتاء   ِإالَّ
( مْ يف )لَِبْثاتُ وبالسكت )لباتم( مث خلف باإلدياـ   ِإالَّ
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( مْ يف )لَِبْثاتُ عل ى قصرىا و مث قالوف بالصلة   واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر ِإالَّ
( مْ يف )لَِبْثاتُ  عل ى توسطهاو مث قالوف بالصلة   ِإالَّ

 َوُقْل ِلِعَباِدي يَػُقوُلوا الَّيِت ِىَي َأْحَسنُ 
 قالوف

نَػُهمْ  زَُغ بَػيػْ  ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَػنػْ
 قالوف
ْنَساِف َعُدوِّا ُمِبيًنا )   (ِٖ٘إفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلْْلِ
  يف )لْلنساف( خلف بالسكت ثم       يف )لْلنساف( ورش بالنقل ثم     وف قال
 أَْعَلُم ِبُكمْ  مْ َربُّكُ 

 قالوف 
 السوسي أديم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم ِبُكْم(  ثم
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرقالوف بالصلة عل ى قصرىا  ثم
 قالوف بالصلة عل ى توسطها  ثم
  ورش بالصلة عل ى طوؽبا ثم
 يف )ربكْم أعلم( خلف بالسكت ثم

ْبُكْم أَْو  مْ يَػْرضَبْكُ ِإْف َيَشْأ   ِإْف َيَشْأ يُػَعذّْ
 ] يشا :معا : أبو جعفر ، ووقفا ىشاـ وضبزة[ ] يشأ : الباقوف[

 بسكوف ميم اعبمع قالوف 
 واندرج معو ابن كثر أَْو(  مْ يف )يَػْرضَبْكُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 

 أَْو(  مْ يف )يَػْرضَبْكُ عل ى توسطها  مث قالوف بالصلة
 أَْو(  مْ يف )يَػْرضَبْكُ مث ورش بالصلة عل ى طوؽبا 

 أَْو(  مْ وبالاتحقيق يف )يَػْرضَبْكُ مث خلف بال ينة 
  و)أو إف( وبال ينة يف )إف يشأ(أَْو( مْ يف )يَػْرضَبْكُ مث خلف بالسكت 

 صلة مث أبو جعفر قرأ حبذؼ اؽبمزة )َيَشا( معا يف الكلماتني وبال
 (ٗ٘وَِكياًل ) مْ َعَلْيهِ أَْرَسْلَناَؾ  آَومَ 

ُهْم :  : الباقوف[ َعَلْيِهمْ  ]   ضبزة ويعقوب[ ]َعَليػْ
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل 
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 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 مث يعقوب قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم( 

 مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالوف بالصلة 

 عل ى طوؿ اؼبنفصلرش مث و 
 قرأ بضم اؽباء يف )عليُهم(عل ى طوؿ اؼبنفصل و مث خلف 

 َوَربَُّك أَْعَلُم دبَْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
 السوسي أديم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَْن( ثم    يف )األرض(  خلف بالسكت ثميف )األرض(     ورش بالنقل ثم  قالوف 

 بَػْعَض النَِّبيّْنَي َعَل ى بَػْعضٍ َوَلَقْد َفضَّْلَنا 
 ] النبيئني : نافع [ ] النبيني : الباقوف[

 )النَِّبيّْنَي( ة من ابن كثر حبذؼ اؽبمز  ثم( البدؿ ٖورش باؽبمز مع ) ثمقالوف قرأ باؽبمز )النبيئني( 
َنا َداُووَد َزبُورًا )  (َ٘٘وَآتَػيػْ

 أسجال غبمزةا    زبورا ويف اإلسرا : ويف األنبيا ضم الزبور وىا ىن ٖٔٙالشاطبية رقم 
 ] زُبُورا : ضبزة وخلف العاشر [ ]َزبُورا : الباقوف[

 قالوف واندرج معو ورش بوجو قصر البدؿ 
 ضبزة قرأ بضم الزاي يف )زُبُورًا (  ثم
 )وآتينا(طولو  ثمورش عل ى توسط البدؿ  ثم

 (َٙ٘واَل رَبِْوياًل ) مْ ِلُكوَف َكْشَف الضُّرّْ َعْنكُ ِمْن ُدونِِو َفاَل يبَْ  مْ ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْماتُ 
الحَ ٍد ن يف يضم لزوما ،كسره  ...الشاطبية :    وضمك أول الساكنني لثالث      

و)ؿبظورا انظر( مع )قد اساتهزئ( اعاتال ...)قل ادعوا( )أو انقص( )قالت اخرج( )أف اعبدوا(  )    
ْقواَِل  ابن ذكواف لاتنويِنِو قاؿ ... ، وبكسرِهِ البن العال ِسوى أْو وُقل  ) ُْ ـِ   

...خبلف لو يف رضبة وخبيثة   
 الدرة       : وأْو   وؿ الساكنني اضمم فّت ، وبقل حال 

 بكسر ، وطاء اضطر فاكسره )آ(منا                  
 طيبة : والساكن األوؿ ضم   لضم نبز الوصل اكسره  مبا فز ير قل حال    وير أو ضبا 

 قُل ادعوا : الباقوف[ادعوا : عاصم وضبزة ويعقوب [ ]  ] قلِ 
 قالوف قرأ  بضم الالـ منعا للاتقاء الساكنني )ُقُل ادعوا( 
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 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفرمث قالوف بالصلة 
 )ُقِل ادعوا( واندرج معو ضبزة ويعقوب  مث عاصم قرأ بكسر الالـ للاتقاء الساكنني

 َويَػْرُجوَف َرضْباََتُو َوىَبَاُفوَف َعَذابَوُ أَقْػَرُب  مْ أَيػُّهُ َربُِّْم اْلَوِسيَلَة وَف يَػْباتَػُغوَف ِإَل أُولَِئَك الَِّذيَن يَْدعُ 
 : الباقوف[ ]َربُِّْم اْلَوِسيَلةَ   [ضبزة والكسائي وخلف العاشر : ُم اْلَوِسيَلةَ َربػّْهُ ]  أبو عمرو ويعقوب[ : اْلَوِسيَلةَ  َربِّْمِ ]

 سط اؼباتصل قالوف عل ى تو 
 واندرج معو ابن كثر وأبو جعفر أَقْػَرُب( مْ يف )أَيػُّهُ مث قالوف بالصلة عل ى قصرىا 
 أَقْػَرُب( مْ يف )أَيػُّهُ مث قالوف بالصلة عل ى توسطها 

 واندرج معو يعقوبمث أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم يف )َربِِّْم اْلَوِسيَلَة( 
 و واندرج معو خلف العاشر اْلَوِسيَلَة( مث الكسائي بضم اؽباء واؼبيم )َربػُّْهُم 

 أَقْػَرُب( مْ وطوؿ الصلة يف )أَيػُّهُ مث ورش عل ى طوؿ اؼباتصل 
 أَقْػَرُب( مْ وبالاتحقيق يف )أَيػُّهُ مث ضبزة بضم اؽباء واؼبيم )َربػُّْهُم اْلَوِسيَلَة( 

 أَقْػَرُب( مْ يف )أَيػُّهُ مث خلف بالسكت 
 (ٚ٘) ِإفَّ َعَذاَب َربَّْك َكاَف ؿَبُْذورًا

 السوسي اديم الكاؼ بالكاؼ )َربَّْك َكاَف( ثم        قالوف
بُوَىا َعَذابًا َشِديًدا قَػْريٍَة ِإالَّ َوِإْف ِمْن   كَبُْن ُمْهِلُكوَىا قَػْبَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة أَْو ُمَعذّْ
(                ورش بالنقل ثم             قالوف  (                 تخلف بالسك ثميف )قَػْريٍَة ِإالَّ   يف )قَػْريٍَة ِإالَّ

 (َٛ٘كاَف َذِلَك يف اْلِكاَتاِب َمْسُطورًا )
 قالوف

 َأْف َكذََّب ِبَا اأْلَوَُّلوفَ  َأْف نُػْرِسَل بِاْلَيَاِت ِإلَّ  آَوَما َمنَػَعنَ 
 قالوف عل ى قصر اؼبنفصل  

 مث السوسي أديم الباء بالباء )َكذََّب ِبَا ( 
 توسط اؼبنفصل مث قالوف عل ى 

 مث ورش عل ى طوؿ اؼبنفصل 
 مث السكت و بالنقل عل ى )اأْلَوَُّلوَف( ووقف بالسكت يف )باليات(  ضبزةمث 

  عل ى )اأْلَوَُّلوَف(  ووقف بالنقل فقطيف )باليات( مث خالد بالاتحقيق 
 مث ورش عل ى توسط البدؿ مث عل ى طولو 

َنا شَبُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة فَ   ظََلُموا ِبَاَوَآتَػيػْ
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 ( البدؿ والرتقيق يف )مبصرة( والاتغليظ يف الالـ يف )فظلموا(ٖقالوف مث ورش مع )
 (َٜ٘وَما نُػْرِسُل بِاْلَيَاِت ِإالَّ زَبِْويًفا )

 يف )باليات( ( البدؿ مث خلف بالسكت ٖقالوف مث ورش مع )
 َوِإْذ قُػْلَنا َلَك ِإفَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس 

 مث دوري أماؿ )الناس(قالوف 
َنًة لِلنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرَآِف  ~َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَّيِت   أََريْػَناَؾ ِإالَّ ِفاتػْ

...   دواؤنا ونقل قراف والقراف  الشاطبية البقرة  : 
 ]الرُّويا : السوسي [ ] الرُّيا : أبو جعفر[ ] الرءيا : الباقوف [

الوف مث ابن كثر قرأ )الُقرَاف( مث دوري أماؿ )الناس( مث قالوف عل ى توسط اؼبنفصل مث دوري أماؿ )الناس( عل ى توسػط ق
بإبػػداؿ اؽبمػػزة واوا اؼبنفصػػل مث ورش علػػ ى طػػوؿ اؼبنفصػػل مث ضبػػزة ووقػػف مثػػل ابػػن كثػػر  علػػ ى )الُقػػرَاف( مث السوسػػي قػػرأ 

 قف ضبزة كالسوسي وأيب جعفر عل ى )الرؤيا(ا( وو )الرُّويا( مث أبو جعفر قرأ )الرُّيَّ 
 (ٓٙطُْغَيانًا َكِبرًا )ِإالَّ  مْ يَزِيُدىُ َفَما  مْ َولُبَوّْفُػهُ 
( مْ يف )يَزِيػػُدىُ علػػ ى قصػػرىا و مث قػػالوف بالصػػلة بسػػكوف مػػيم اعبمػػع قػػالوف  مث قػػالوف  وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػر وأبػػو جعفػػر ِإالَّ
(  مْ يف )يَزِيُدىُ مث ورش بطوؿ الصلة ( ِإالَّ  مْ يف )يَزِيُدىُ عل ى توسطها و بالصلة   وترقيق الراء يف )َكِبرًا( مث خلف بالسكتِإالَّ
( مْ يف )يَزِيُدىُ   ِإالَّ

 


