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سورة اإلسراءتكملة   
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ـَ َفَسَجُدو َوِإْذ قُػْلَنا ِلْلَمَل   (ِٔٙإْبِليَس قَاَؿ أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا ) ِإِّل  آِئَكِة اْسُجُدوا ِِلََد
يل يف الثانية : ورش وابن كثريَت ]أأسجد: قالون والبصري وأبو جعفر وىشام بوجو تسهيل الثانية مع اإلدخال[ ] بالتسه

ورويريري[ []باؼبريريد اؼبشريريريبع : ورش []ىشريريام : بريريريالتالي[ مريريع اإلدخريريال [] بريريريالتالي[ : البريرياقون[ ]ل     ريريريُة اسريريجدوا : أبريريريو 
 جعفر [] ل     ة اسجدوا : الباقون[

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل بتسهيل الثانية مع اإلدخال واندرج معو البصري 
 ثانية بدون إدخال واندرج معو روي[ مث ابن كثَت بتسهيل ال

 مث روح بتالي[ اؽب زتُت 
  وىشام بوجو مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل و بتسهيل الثانية مع اإلدخال واندرج معو الدوري

 مث ىشام بالتالي[ مع اإلدخال مث ابن ذكوان بالتالي[ فيه ا واندرج معو عاصم وال سا ي وخ ف العاشر 
 ل واؼبنفصل وبتسهيل اؽب زة الثانية مث ورش ع ى طول اؼبتص

 )أأسجد(بالتالي[ هب ا  ضبزةمث 
 مث ورش مع توسط وطول البدل )ِِلََدَم( 

 مث أبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخال ومع اإلخفاء يف النون عند اػباء )ِلَ ْن َخَ ْلَت( وقرأ بضم تاء )لِْ َ َ ِ َ ُة اْسُجُدوا(
 (ِٕٙإَّلَّ َقِليًًل ) ~ي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ََلَْحَتِنَكنَّ ُذرّْيػََّتوُ قَاَؿ َأرَأَيْػَتَك َىَذا الَّذِ  

  جسهل وكم مبدل  نافع اجع  وعنر الشاطبية يف األنعام : )رأيت( يف االستفهام ال عُت 
]أرآيتريريب : ورش باؼبريريد اؼبشريريبع [ ] أريتريريب : ال سريريا ي [] ] أرايتريريب بتسريريهيل اؽب ريريزة الثانيريرية بريريُت بريريُت : نريريافع وأبريريو جعفريرير [ 

 أرأيتب : الباقون[
 ]أخرتٍت : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر وص  ويف اغبالُت ابن كثَت ويعلوب [ ] أخرتن : الباقون[

 قالون سهل )أرأيتب( وقرأ بالياء وص  )أخرتٍت( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ( حركات )أرأيتب( وقرأ بالياء وص  )أخرتٍت( ٙلتسهيل وباؼبد اؼبشبع )مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وبا

يعلوب يف اغبالُت وصري  ووقفريا  مث ابن كثَت قرأ بتالي[ اؽب زة يف )أرأيتب( وقرأ بالياء وص  ووقفا )أخرتٍت( واندرج معو
 ص  يف )أخرتٍت( ع ى قصر اؼبنفصل أبو ع رو وأبو جعفر و و 

 وقرأ بالياء )أخرتٍت( وص  يف )أرأيتب( بالتالي[ صل و ع ى توسط اؼبنفمث دوري 
 مث ىشام قرأ بالتالي[ وقرأ )أخرتن( بدون ياء يف اغبالُت واندرج معو ابن ذكوان وعاصم وخ ف العاشر 
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 مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل وربلي[ اؽب زة وقرأ )أخرتن( بدون ياء يف اغبالُت 
 ْن َأخَّْرَتِن( مث خ ف بالس ت ع ى الساكن اؼبفصول )لَئِ 
 ف الياء وص  ووقفا )أخرتن(ذمث ال سا ي قرأ حبذف اؽب زة )أَريْتب( وقرأ حب

هُ   (ًٖٙء َمْوُفورًا )آَجزَ  مْ ؤُكُ آفَِإفَّ َجَهنََّم َجزَ  مْ قَاَؿ اْذَىْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنػْ
 قالون ع ى توسط اؼبتصل 
 مث ورش ع ى طول اؼبتصل 

 بن كثَت وأبو جعفر واندرج معو امث قالون بالص ة 
 مث دوري أدغم الباء بالفاء )اْذَىْب َفَ ْن( واندرج معو السوسي وال سا ي 

 خ د ع ى طول اؼبتصل أدغم الباء بالفاء )اْذَىْب َفَ ْن(مث 
هُ   مْ ِفي اَْلَْمَواِؿ َواَْلَوََّلِد َوِعْدىُ  مْ َوَشارِْكهُ َورَِجِلَك ِبَخْيِلَك  مْ َعَلْيهِ ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب  مْ َواْستَػْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنػْ

  ّْ عُ الشاطبية يف اإلسراء : واكسروا إس ان )َرْجِ َب( 
 [ْم : الباقون]َعَ ْيهِ    : ضبزة ويعلوب[  مْ ]َعَ ْيهِ  [ ]َوَرْجِ َب : الباقون[]وَرِجِ ب : حفص 

 قالون قرأ )َوَرْجِ َب( بس ون اعبيم 
 يم )َوَرِجِ َب( مث ورش بالنلل مث حفص ب سر اعب

 قرأ )َوَرْجِ َب( بس ون اعبيم وبضم اؽباء )ع يُهم( وبالس ت ع ى )األموال(و)األوالد(  ضبزةمث 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث خ د بالتالي[ واندرج معو يعلوب مث قالون بالص ة 

 (َٗٙوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإَّلَّ ُغُرورًا )
 قالون 
 ُسْلطَاٌف  مْ اِدي لَْيَس َلَك َعَلْيهِ ِإفَّ ِعبَ 
 ضبزة قرأ )ع يُهم( بضم اؽباء واندرج معو يعلوب ثم  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم     قالون 

 (٘ٙوََكَفى ِبَربَّْك وَِكيًًل )
 ضبزة باإلمالة واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  ثم ورش بالتل يل )كفى( ثمقالون 

 بُُّكُم الَِّذي يُػْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر لَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلوِ رَ 
 قالون مث السوسي أدغم الراء بال م )اْلَبْاِر لَِتْبتريُغوا( 

 (ٙٙرَِحيًما ) مْ ِإنَُّو َكاَف ِبكُ  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم بس ون ميم اعب ع قالون
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 ِإيَّاهُ  سَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَف ِإِلَّ َوِإَذا مَ 
  واندرج معو ضبزة ورش ع ى طول اؼبنفصل ثم    قالون ع ى توسط اؼبنفصل  ثم      قالون ع ى قصر اؼبنفصل

 اْلبَػرّْ َأْعَرْضُتمْ ِإَلى  مْ َنجَّاكُ فَػَلمَّا 
 قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإََل( مْ اكُ يف )قَبَّ ع ى قصرىا و مث قالون بالص ة 
 ِإََل( مْ يف )قَبَّاكُ ع ى توسطها و مث قالون بالص ة 

 وفتح )قباكم( ِإََل( مْ يف )قَبَّاكُ مث ورش بالص ة ع ى طوؽبا 
 ِإََل( مْ يف )قَبَّاكُ مث ورش بالتل يل 
 معو ال سا ي وخ ف العاشر واندرج ِإََل( مْ يف )قباكم( وبالتالي[ يف )قَبَّاكُ مث ضبزة باإلمالة 

 يف )قباكم(واإلمالة ِإََل(  مْ يف )قَبَّاكُ مث خ ف بالس ت 
ْنَساُف َكُفورًا )  (ٚٙوََكاَف اإْلِ

 يف )اإلنسان( خ ف بالس ت ثميف )اإلنسان(  ورش بالنلل ثمقالون 
 (ٛٙوَِكيًًل ) مْ اِصًبا ثُمَّ ََّل َتِجُدوا َلكُ حَ  مْ َجاِنَب اْلبَػرّْ َأْو يُػْرِسَل َعَلْيكُ  مْ َأْف َيْخِسَف ِبكُ  مْ َأفََأِمْنتُ 

 نونو و)يعيدكم(     )فيغرق م( واثنان )يرسل( يرس  ح[الشاطبية يف سورة اإلسراء : و)ىبسف ( 
 ابن كثَت وأبوع رو [ ] ىبسف .. يرسل : الباقون[] لبسف .. نرسل : 

 بس ون ميم اعب عقالون 
 أو نرسل( قرأ بنون العظ ة )لبسف( ) ومث أبو ع ر 

 واندرج معو أبو جعفرمث خ ف ب  غنة )َأْن ىَبِْسَف( مث قالون بالص ة 
 مث ابن كثَت بالص ة وقرأ بنون العظ ة )لبسف( )أو نرسل( 

 ع ى توسطها و مث قالون بالص ة 
 مث ورش ع ى طول الص ة 

 )أن ىبسف( وب  غنة)أفأمنتم أن( مث خ ف بالس ت 
ـْ َأِمْنتُ  نَػا  مْ ثُػمَّ ََّل َتِجػُدوا َلُكػ مْ ِبَما َكَفػْرتُ  مْ قَاِصًفا ِمَن الرّْيِح فَػيُػْغرَِقكُ  مْ ِفيِو تَارًَة ُأْخَرى فَػيُػْرِسَل َعَلْيكُ  مْ كُ َأْف يُِعيدَ  مْ َأ َعَليػْ

 (ِٜٙبِو تَِبيًعا )
 نونو و)يعيدكم(     )فيغرق م( واثنان )يرسل( يرس  ح[الشاطبية يف سورة اإلسراء : و)ىبسف ( 
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أبريو جعفرير خب ريف عرين ابرين   م :رِقَ ْغريسريل ..فتريُ يعيريدكم .. فَت ]  ابرين كثريَت وأبريو ع ريرو[].. فنرسريل ..فتغريرِْق م : ] نعيدكم 
الريرياح : مرين ]البرياقون[ سريل ..فيريْغريرَِق م :ابرين وردان[] يعيريدكم .. فَت   م :قَ رّْ غريسريل ..فتريُ عيريدكم .. فَت وردان وروي[ [ ] ي

 من الريح : الباقون[أبو جعفر []
 ) فرييريْغرَِقُ ْم( )يُِعيدَُكْم( ) فرييريْرِسَل ( ث ث ك  ات بالياء قالون قرأ ال

 )فريتريْغرَِقُ ْم( وزبفيف الراء مث روي[ قرأ ك  تُت بالياء )يُِعيدَُكْم( ) فرييريْرِسَل ( وقرأ بالتاء 
 بالياء ال   ات الث ثة وأمال )أخرى( مث خ د 

 رى( بالياء ال   ات الث ثة وأمال )أخمث خ ف ب  غنة 
 ) فرينريْغرَِقُ ْم( وأمال )أخرى( بالنون وزبفيف الراء  مث دوري قرأ بنون العظ ة )نُِعيدَُكْم( ) فرينريْرِسَل (

 مث السوسي أدغم إدغاما كام  يف اللاف وال اف )فرينريْغرَِقُ ْم( 
 مث قالون بالص ة  

 ء )فريتريْغرَِقُ ْم( وقرأ باعب ع )الرياح( وبالتا)يُِعيدَُكْم( ) فرييريْرِسَل (مث ابن وردان بوجو ك  تان بالياء 
 مث ابن وردان قرأ بالتاء اؼبض ومة والغُت اؼبفتوحة وتشديد الراء اؼب سور )فريتريَغرَّْقُ ْم( وقرأ باعب ع )الرياح( 

 مث ابن كثَت بالص ة وقرأ بنون العظ ة )نُِعيدَُكْم( ) فرينريْرِسَل () فرينريْغرَِقُ ْم( 
 )أمنتم أن(سطها مث قالون بالص ة ع ى تو 

 وبالنلل )أَم امنتم(و)تارًة اخرى( وتل يل )أخرى( مث ورش بالص ة ع ى طوؽبا 
 يف )أْم أمنتم أن( )تارًة أخرى( وب  غنة )أن يعيدكم( مث خ ف بالس ت 

ـَ َوَحَمْلَناىُ  ~َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضيًًل ْم يَّْباِت َوَفضَّْلَناىُ ِمَن الطَّ  مْ ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزقْػَناىُ  مْ َآَد
(ٚٓ) 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

 بو جعفر باإلخفاء )فبَّْن َخَ ْلَنا( وبالص ة أ مث
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
  و ضبزةواندرج معالبدل  قصرمث ورش مع 

 مث ورش ع ى توسط مث طول البدل
 يَػْوـَ َنْدُعوا ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهمْ 

 ضبزة الوجو الثاين وقفا بالتسهيل )بِِإَماِمِهْم( ثم         قالون
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 (َٔٚوََّل يُْظَلُموَف فَِتيًًل ) مْ َفَمْن ُأوِتَي ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَُأولَِئَك يَػْقَرُءوَف ِكَتابَػهُ 
 ع ى توسط اؼبتصل  قالون

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث خ ف بالتالي[ وطول اؼبتصل 

 ال م يف )يظ  ون(  غ يظوالنلل وت ُت )أويت(و)يلرءون(البدلأوجو ( ٖمث ورش مع )
 يف )ف ْن أويت( مث خ ف بالس ت
 ( ْٕٚعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًًل )َأْعَمى فَػُهَو ِفي اِْلَِخَرِة أَ  ~َوَمْن َكاَف ِفي َىِذهِ 

 قرأ بس ون اؽباء )فْهو( ع ى قصر اؼبنفصل و قالون 
 بضم اؽباء )فُهو( ع ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثَت 
 أمال )أع ى( معا وبس ون اؽباء )فْهو( ع ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 

 ع ى توسط اؼبنفصلقالون مث 
 بضم اؽباء )فُهو( ع ى توسط اؼبنفصل و مث ىشام 
 واندرج معو خ ف العاشر )أع ى( معا أماؽب ا ع ى توسط اؼبنفصل و مث شعبة 

 )أع ى( معا س ن اؽباء )فُهو( وأماؽب ا ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
( أوجو ع ى فتح )أع ى( وع يو قصر البريدل مث طولريو مث التل يريل وع يريو توسريط البريدل ٗب)ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 مث طولو 

 ألخرة( مع اإلمالة فيه ا ابالس ت ع ى )ى طول اؼبنفصل و ع  ضبزةمث 
  مث خ د ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف )اِلخرة( وأمال)أع ى(

نَ  ~َوِإْف َكاُدوا لَيَػْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َرُه  آَأْوَحيػْ َنا َغيػْ  ِإلَْيَك لِتَػْفَتِرَي َعَليػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 فصل مث قالون ع ى توسط اؼبن
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وترقي[ الراء يف )غَته( 

 ع ى طول اؼبنفصل وتفخيم الراء )غَته(مث ضبزة 
 (َٖٚوِإًذا ََّلتََّخُذوَؾ َخِليًًل )

 قالون
َناَؾ َلَقْد ِكْدَت تَػرَْكُن ِإلَْيهِ  َوَلْوَِل   (َٗٚشْيًئا َقِليًًل ) مْ َأْف ثَػبَّتػْ

 : الباقون[] إليُهم : ضبزة ويعلوب [ ] إليِهم 
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 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل
 ع ى توسط )شيئا( مث ع ى طوؽبا ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

 الس ت ع ى )شيئا( و قرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( بع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 مث خ د بالتالي[ ع ى )شيئا( و قرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( 

َنا َنِصيًرا )  (ِ٘ٚإًذا ََلََذقْػَناَؾ ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ ََّل َتِجُد َلَك َعَليػْ
 ( أوجو اؼبدٖمع ) السوسي أدغم التاء بالثاء )اْلَ َ اِت مُثَّ( ثم      ورش بًتقي[ الراء يف )نصَتا( ثم     قالون 

َها   َوِإْف َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَْلَْرِض لُِيْخرُِجوَؾ ِمنػْ
 .)األرض( خ ف بالس ت ع ى ثم)األرض( ورش بالنلل ع ى  ثمقالون 

 (َٙٚوِإًذا ََّل يَػْلَبُثوَف ِخًَلَفَك ِإَّلَّ َقِليًًل )
 ظبا ِصفْ يف سورة اإلسراء : )خ فب( فافتح مع س وٍن وقصره       الشاطبية

 ] خْ َفب : الباقون[ابن عامر وحفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [] خ فب : 
 )َخْ َفَب( واندرج معو ورش وابن كثَت وأبو ع رو وشعبة حبذف األلف بعد ال م قالون قرأ 

 ذكوان وحفص وعاصم وضبزة وال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر  ىشام قرأ )ِخَ َفَب( واندرج معو ابن ثم
َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َقْد َأْرَسْلَنا ُسنََّة َمْن   قَػبػْ

 الباقون[] ُرْسِ نا : أبو ع رو [ ] ُرُسِ نا : 
 قالون 

 قرأ بس ون السُت )ُرْسِ َنا(  ومث أبو ع ر 
  يف )َقَد اْرَسْ َنا( مث ورش بالنلل

 َقْد أَْرَسْ َنا(يف ) مث خ ف بالس ت
 (َٚٚوََّل َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويًًل )

 قالون
 َأِقِم الصًََّلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُػْرَآَف اْلَفْجرِ 

 قالون مث ابن كثَت قرأ حبذف اؽب زة ونلل حركتها إَل الراء يف )قريرَاَن( مث ورش فخم ال م يف )الصََّ َة(
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 (ٛٚقُػْرَآَف اْلَفْجِر َكاَف َمْشُهوًدا )ِإفَّ 
 قالون مث ابن كثَت قرأ حبذف اؽب زة ونلل حركتها إَل الراء يف )قريرَاَن(

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا ) ~َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة َلَك َعَسى  (َٜٚأْف يَػبػْ
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل مث قالون ع ى توسط 
 مث ورش ع ى فتح )عسى( مث ع ى تل ي ها 

 يف )أن يبعثب(أمال )عسى( وب  غنة  خ فمث 
 مث خ د أمال )عسى( وبغنة 

 مث ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل أمال )عسى( واندرج معو خ ف العاشر 
 (ِٓٛلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَانًا َنِصيًرا )َوُقْل َربّْ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍؽ َواْجَعْل 

 خ ف ب  غنة  ثم      ورش بًتقي[ الراء يف )نصَتا( ثم    قالون 
 َء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِطلُ آَوُقْل جَ 

 قالون ع ى توسط اؼبتصل 
 ورش ع ى طول اؼبتصل  ثم
 ابن ذكوان أمال )جاء( ع ى توسط اؼبتصل واندرج معو خ ف العاشر  ثم

 مال )جاء( ع ى طول اؼبتصلأ ضبزةثم 
 (ِٔٛإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزُىوقًا )

 قالون
 (ٌٕٛء َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن َوََّل يَزِيُد الظَّاِلِميَن ِإَّلَّ َخَسارًا )آِمَن اْلُقْرَآِف َما ُىَو ِشفَ َونُػنَػزُّْؿ 

...   دواؤنا ونلل قران واللران  الشاطبية البلرة : 
 ل : أبو ع رو ويعلوب [ ]َونرُينريزُّْل : الباقون[] ونرُيْنزِ 
 ع ى توسط اؼبتصلقالون 

 اؽب زة يف )ل  ومنُت(  إبدالمث أبو جعفر وقرأ ب
 اؽب زة يف )ل  ومنُت(  إبدالمث ورش ع ى طول اؼبتصل وقرأ ب

 مث خ د قرأ )ل  ؤمنُت( وع ى طول اؼبتصل 
 )شفآء ورضبة(مث خ ف ب  غنة 
 ذف اؽب زة ونلل حركتها إَل الراء يف )الُلرَاِن( مث ابن كثَت قرأ حب
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 مث دوري قرأ بس ون النون وزبفيف الزاي )نرُيْنزِل( واندرج معو يعلوب 
 اؽب زة يف )ل  ومنُت(  إبدالمث السوسي قرأ بس ون النون وزبفيف الزاي )نرُيْنزِل( وقرأ ب

ْنَساِف َأْعَرَض َونََأى ِبجَ  آَوِإذَ   انِِبِو أَنْػَعْمَنا َعَلى اإْلِ
  مالشاطبية يف سورة اإلسراء : نأى أخر معا نبزه 

 ] ونآء : ابن ذكوان وأبو جعفر [ ] ونأى : الباقون[
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 ء( مد متصل آبو جعفر قرأ )ونأمث 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ء( مد متصل آمث ابن ذكوان قرأ )ون
 من )نأى( مث شعبة أمال اؽب زة فلط 

 واندرج معو خ ف العاشر من )نأى( مث ال سا ي أمال النون واؽب زة 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل والنلل يف )اإلنسان( وفتح نبزة )نأى( 

 مث ورش بتل يل نبزة )نأى(مث خ ف بالس ت ع ى )اإلنسان( وإمالة النون واؽب زة 
 مث خ د بالس ت ع ى )اإلنسان( وإمالة اؽب زة فلط 

 الي[ ع ى )اإلنسان( وإمالة اؽب زة يف )نأى(مث خ د بالت
 (َٖٛوِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َكاَف يَػُئوًسا )

 ضبزة وقف باغبذف ل ه زة )يَوسا( وبالتسهيل ع ى )يؤسا(ثم قالون 
 (ِٗٛبَمْن ُىَو َأْىَدى َسِبيًًل )َأْعَلُم  مْ فَػَربُّكُ ُقْل ُكلّّ يَػْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِو 

 اإلمالة يف )أىدى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر قالون مث خ د ب
 مث السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَ ُم دبَْن( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرأَْعَ ُم(  مْ يف )فريَربُّ ُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 أَْعَ ُم(  مْ يف )فريَربُّ ُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 ع ى فتح )أىدى( مث ع ى تل ي ها أَْعَ ُم(  مْ َربُّ ُ يف )فريَ مث ورش بطول الص ة 
 مث خ ف ب  غنة )كٌل يع ل( وبالتالي[ يف )فرب ْم أع م(

 باإلمالة يف )أىدى( وب  غنة أَْعَ ُم( و  مْ بالس ت يف )فريَربُّ ُ مث خ ف 
 َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوحِ 

 قالون
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 (ِ٘ٛمَن اْلِعْلِم ِإَّلَّ َقِليًًل ) مْ تُ ُأوتِي آُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبّْي َومَ 
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 مث ضبزة بالتالي[ يف )ِمْن أَْمِر( 

 )  مث السوسي أدغم الراء بالراء )أَْمِر َرِّبّْ
 ( ع ى طول اؼبنفصل)مَن امرمث ورش بالنلل 

 يف )مْن أمر( ع ى طول اؼبنفصل مث خ ف بالس ت
َنا لََنْذَىَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحْين َنا وَِكيًًل ) آَولَِئْن ِشئػْ  (ِٙٛإلَْيَك ثُمَّ ََّل َتِجُد َلَك ِبِو َعَليػْ

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل 

 واندرج معو أبو جعفر . )شينا(ياء اؽب زة  بإبدالقرأ ع ى قصر اؼبنفصل  مث السوسي
 ِإَّلَّ رَْحَمًة ِمْن رَبّْكَ 

 قالون
 (ِٚٛإفَّ َفْضَلُو َكاَف َعَلْيَك َكِبيًرا )

 السوسي أدغم ال اف بال اف )َعَ ْيَب َكِبَتًا( ثم      ورش بًتقي[ الراء يف )كبَتا(  ثم        قالون 
ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى ُقْل لَِئنِ  ََِهيػًرا  مْ َأْف يَْأُتوا ِبِمْثِل َىػَذا اْلُقػْرَآِف ََّل يَػْأُتوَف ِبِمْثِلػِو َولَػْو َكػاَف بَػْعُضػهُ  ~اْجَتَمَعِت اإْلِ  ٍٍ لِػبَػْع

(ٛٛ) 
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
  الراء )الُلرَاِن( مث ابن كثَت بالص ة وحذف اؽب زة ونلل حركتها إَل
 مث السوسي قرأ حبف اؽب زة يف )ياتوا(و)ياتون( 

 ( و قرأ بإبدال اؽب زة يف )ياتوا(و)ياتون مث أبو جعفر بالص ة
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 
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 وع ى طول اؼبنفصل )اإلن[( مث خ د بالتالي[ 
 قرأ بإبدال اؽب زة يف )ياتوا(و)ياتون( وترقي[ راء )ظهَتا(و مث ورش بالنلل يف )اإلن[( 

 )أن يأتوا(مث خ ف بالس ت ع ى )اإلن[( وب  غنة 
 يف )أن يأتوا(وبغنة ع ى )اإلن[( مث خ د بالس ت 

 (ٜٛورًا )َأْكثَػُر النَّاِس ِإَّلَّ ُكفُ  ~َوَلَقْد َصرَّفْػَنا ِللنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلّْ َمَثٍل فَأََبى
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل والفتح يف )فأىب( 

 مث ورش بالتل يل وتل يل )فأىب(
 وحذف اؽب زة ونلل حركتها إَل الراء )الُلرَاِن( ع ى قصر اؼبنفصل مث ابن كثَت 

 وأمال )ل ناس( و)الناس( ْد َصرَّفريَنا( أدغم الدال بالصاد )َوَللَ مث دوري ع ى قصر اؼبنفصل  
 ع ى قصر اؼبنفصل  وفتح )ل ناس(و)الناس( أدغم الدال بالصاد )َوَلَلْد َصرَّفريَنا(مث السوسي 
 ع ى توسط اؼبنفصل  أدغم الدال بالصاد )َوَلَلْد َصرَّفريَنا(مث ىشام 

 واندرج معو خ ف العاشر  (وأمال )فأىب أدغم الدال بالصاد )َوَلَلْد َصرَّفريَنا( ال سا ي مث
 وأمال )فأىب(  وأدغم الدال بالصاد )َوَلَلْد َصرَّفريَنا(مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل 

 (َٜٓوقَاُلوا َلْن نُػْؤِمَن َلَك َحتَّى تَػْفُجَر لََنا ِمَن اَْلَْرِض يَػْنُبوًعا )
 ابت ثالشاطبية يف سورة اإلسراء : )تريَفجّْر( يف األوَل كتلتل 

 ] تريْفُجر : ال وفيون ويعلوب [ [نافع وابن كثَت وأبو ع رو ونافع وأبو جعفر:  ] تريَفجّْر
 قالون قرأ بضم التاء وفتح الفاء وتشديد اعبيم وكسرىا )تريَفجّّْر( واندرج معو ابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر 

ريري ها )تريْفُجريريَر(  عاصريريممث   د وال سريريا ي وخ ريريف العاشريرير وانريريدرج معريريو خريريقريريرأ بفريريتح التريرياء وسريري ون الفريرياء وزبفيريريف اعبريرييم َو
 ويعلوب

 بالس ت ع ى )األرض( وقرأ )تريْفُجَر(  ضبزةمث 
 مث ورش قرأ بالنلل وقرأ )تريَفجّّْر( وحذف اؽب زة من )نومن( 

ريّر( و  ريِمَن لريَب ( وأد)نريومن( وأدغريم النريون بريال م )نرُيو  اؽب ريزة مرين أبريدلمث السوسي قرأ )تريَفجّْ ( َر لَنرياغريم الريراء بريال م يف )تريَفجّْ
 وبالتالي[ ع ى )األرض( 
 اؽب زة من )نومن( وبالتالي[ ع ى )األرض( أبدلمث  أبو جعفر قرأ )تريَفجّّْر( و 

 (َٜٔأْو َتُكوَف َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب فَػتُػَفجَّْر اَْلَنْػَهاَر ِخًَلَلَها تَػْفِجيًرا )
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 قالون 
 خ د بالس ت ع ى )األهنار(  ثم
 وترقي[ الراء يف )فريتريَفجَّْر(و )تريْفِجَتًا( هنار( يف )األورش بالنلل  ثم
 يف )لبيل وعنب(خ ف بالس ت ع ى )األهنار( وب  غنة  ثم

َنا ِكَسًفا َأْو تَْأِتَي بِاللَِّو َواْلَمَل آَأْو ُتْسِقَط السَّمَ   (ِٕٜئَكِة قَِبيًًل )َء َكَما َزَعْمَت َعَليػْ
 ا( بتاري و وال دى )كسفن عمالشاطبية يف سورة اإلسراء : و 

 ش  م[ باػب ف ليمع الشعراء قل      ويف الروم س ن  حفصويف سبأ         
 ]ِكَسَفا : نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر [ ] ِكْسفا : الباقون[

 قالون قرأ بفتح السُت )ِكَسفاً( ع ى توسط اؼبتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم 
  (اؽب زة )تايتَ  أبدلمث أبو جعفر و 

 مث ابن كثَت بس ون السُت )ِكْسفاً( واندرج معو الدوري وال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر 
 (وأبدل اؽب زة )تايتَ مث السوسي بس ون السُت )ِكْسفاً( 

 وبالنلل يف )كسفاً أو(( وأبدل اؽب زة )تايتَ مث ورش بطول اؼبتصل و قرأ بفتح السُت )ِكَسفاً( 
 السُت )ِكْسفاً( مث ضبزة ع ى طول اؼبتصل و بس ون 

 وبس ون السُت )ِكْسفاً(  يف )كسفاً أو(مث خ ف بالس ت 
َنا ِكَتابًا نَػْقَرُؤهُ آَأْو َيُكوَف َلَك بَػْيٌت ِمْن زُْخُرٍؼ َأْو تَػْرَقى ِفي السَّمَ   ِء َوَلْن نُػْؤِمَن ِلُرِقيَّْك َحتَّى تُػنَػزَّْؿ َعَليػْ

 باقون[] تريْنزِل : أبو ع رو ويعلوب [ ] ترينريزّْل : ال
 وقرأ بفتح النون وبتشديد الزاي )ترينريزّْل(قالون ع ى توسط اؼبتصل 

 مث دوري قرأ بس ون النون وزبفيف الزاي )تريْنزَِل( واندرج معو يعلوب 
 ِمَن ِلرُِقيَّْب ( )نومن( وأدغم النون بال م )نُو  اؽب زةوأبدل السوسي بالتخفيف )تريْنزَِل(  ثم
 َل( وأبدل اؽب زة )نومن( أبو جعفر بالتشديد )ترينريزّْ  مث

 بالتشديد )ترينريزَّْل( وأبدل اؽب زة )نومن( و مث ورش ع ى طول اؼبتصل وفتح )ترقى( 
 وأبدل اؽب زة )نومن( مث ورش بالتل يل يف )ترقى( 

 مث ضبزة أمال )ترقى( وطول اؼبتصل ووقف بالتسهيل ع ى )نرَيْلَرُؤُه( 
 ندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي ع ى توسط اؼبتصل أمال )ترقى( وا

 مث خ ف بالس ت ع ى الساكن اؼبفصول )ُزْخُرٍف أَْو( 
 (ُٖٜقْل ُسْبَحاَف رَبّْي َىْل ُكْنُت ِإَّلَّ َبَشًرا َرُسوًَّل )
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 ار ديف كالشاطبية يف سورة اإلسراء : وقل قال األوَل  
 قالون قرأ )قل( مث ابن كثَت قرأ )قال ( واندرج معو ابن عامر 

 (ٜٗأَبَػَعَث اللَُّو َبَشًرا َرُسوًَّل ) آَأْف قَاُلو  ِلإِ  ~َءُىُم اْلُهَدىآِإْذ ج آالنَّاَس َأْف يُػْؤِمُنو  َوَما َمَنعَ 
 ] إّجآءىم : أبو ع رو وىشام [ ] إذ جآءىم : الباقون[

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث دوري أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ل سا ي باإلظهار وأمال )اؽبدى( مث ا

 مث ابن ذكوان باإلظهار وأمال )َجاَءُىُم( 
 مث خ ف العاشر أمال )َجاَءُىُم( وأمال )اؽبدى( 

 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( واندرج معو ىشام 
 ل واؼبنفصل أمال )اؽبدى( وأمال )جاءىم( وع ى طول اؼبتص وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم(مث خ د 

  وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( اؽب زة من )يومنوا( وع ى فتح )اؽبدى( أبدلمث ورش ع ى طول اؼبنفصل واؼبتصل و 
 وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم(مث ورش بالتل يل 

 الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم(أدغم ومنوا( و ع ى قصر اؼبنفصل قرأ بإبدال اؽب زة من )يمث السوسي 
 مث أبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل قرأ بإبدال اؽب زة من )يومنوا( 

 وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم(وأمال )اؽبدى( )أن يؤمنوا( مث خ ف ب  غنة 
 (ِٜ٘ء َمَلًكا َرُسوًَّل )آِمَن السَّمَ  مْ ْلَنا َعَلْيهِ ِئَكٌة يَْمُشوَف ُمْطَمِئنّْيَن لَنَػزَّ ُقْل َلْو َكاَف ِفي اَْلَْرِض َمَل 
 قالون ع ى توسط اؼبتصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 ( قرأ بضم اؽباء )ع يُهم مث يعلوب

 وقرأ بضم اؽباء )ع يُهممث خ د بطول اؼبتصل بالتالي[ 
 مث ورش بالنلل ع ى )األرض( وطول اؼبتصل 

 )م   ة يبشون( وقرأ بضم اؽباء )ع يُهمالس ت ع ى )األرض( وب  غنة مث خ ف ب
 وقرأ بضم اؽباء )ع يُهم مث خ د بالس ت وبغنة

َنُكمْ   ُقْل َكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا بَػْيِني َوبَػيػْ
 قالون مث ورش ق ل )كفى( مث خ ف أماؽبا
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 (ِٜٙإنَُّو َكاَف ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا )
 ا(خبَتا بصَت ورش بًتقي[ الراء يف ) ثم    قالون 

 َوَمْن يَػْهِد اللَُّو فَػُهَو اْلُمْهَتِد 
 ] اؼبهتدي : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر وص  ويعلوب يف اغبالُت[ ] اؼبهتد : الباقون[

 قالون قرأ بس ون اؽباء )فْهو( وقرأ )اؼبهتد( بالياء وص  فلط وكذلب أبو ع رو وأبو جعفر وص  
 بدون ياء ووصل بالياء ووقف ع ى )اؼبهتد( قرأ بضم اؽباء )فُهو(  مث ورش

 )اؼبهتدي( وص  ووقفا بالياء مث يعلوب قرأ 
 ووقف ع ى )اؼبهتد( مث خ ف ب  غنة )َوَمْن يرَيْهِد(

 َء ِمْن ُدونِِو آَأْولِيَ  مْ َوَمْن ُيْضِلْل فَػَلْن َتِجَد َلهُ 
 قالون ع ى توسط اؼبتصل 

 ؼبتصل مث خ د ع ى طول ا
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 مث ورش ع ى طول الص ة 
 مث خ ف ب  غنة وبالتالي[ 

 )ؽبْم أولياء(مث خ ف بالس ت 
 ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمِّا مْ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِىهِ ْم َوَنْحُشُرىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم    يف )ُعْ ًيا َوُبْ ً ا َوُص ِّا( خ ف ب  غنة مث   قالون
 َجَهنَُّم  مْ َمْأَواىُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 
 مث ورش ق ل )مأواىم( 

 مث السوسي أبدل اؽب زة ألفا )ماواىم( 
  زة )ماواىم( وبالص ةمث أبو جعفر أبدل اؽب

 (َٜٚسِعيًرا ) مْ ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاىُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 مث ورش بًتقي[ الراء )سعَتا( 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة 
 مث أبو ع رو أدغم التاء بالزاي )َخَبْت زِْدنَاُىْم( واندرج معو ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر 

ُعوثُوَف َخْلًقا َجِديًدا ) آَكَفُروا بَِآيَاتَِنا َوقَاُلو   مْ بِأَنػَّهُ  مْ ُؤىُ آَجزَ  َذِلكَ   (ٜٛأَِئَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَئِنَّا َلَمبػْ
 الشاطبية يف سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آ ذا           أ نا فذو استفهام ال ل أوال 

 ـبرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشاميف الن ل  نافعوى س                           
 اشدا والر تى أيف العن بوت ـبربا       وىو يف الثاين  عمناد عون دو                           
 اعت   عنه اَا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العن بوت وىو يف الن ل                        

 وا حافظ ب لع ى        أصوؽبم وامدد  ىمَا يف النازعات و ر  عمو                           
 ] أ ذا كنا .. إنا : نافع وال سا ي ويعلوب [ ]إذا كنا .. أ نا: ابن عامر وأبو جعفر[ ]أ ذا كنا .. أ نا : الباقون[

 نَّا ؼببعوثون( قالون باألوَل بتسهيل اؽب زة الثانية مع اإلدخال ويف الثانية باإلخبار )إ
 مث أبو ع رو باإلستفهام هب ا وبتسهيل الثانية منه ا مع اإلدخال 

 ويف ال   ة الثانية باإلخبار )إنَّا ؼببعوثون(  ة وبدون إدخالمث روي[ بتسهيل اؽب زة الثاني
 مث روح بتالي[ اؽب زتُت يف األوَل ويف الثانية اإلخبار )إنَّا ؼببعوثون( 

 ؼبنفصل و بتسهيل اؽب زة الثانية مع اإلدخال ويف الثانية باإلخبار )إنَّا ؼببعوثون( مث قالون ع ى توسط ا
 باإلدخال مع التسهيل بال   تُت ع ى توسط اؼبنفصل و مث دوري 

 مث ىشام أخرب باألوَل )إذا( واستفهم بالثانية بتالي[ اؽب زتُت مع اإلدخال 
 ية بالتالي[ باؽب زتُت فلط مث ابن ذكوان أخرب باألوَل )إذا( واستفهم بالثان

 استفهم هب ا وحل[ نبزتيه ا  عاصم مث
 الثانية باإلخبار )إنَّا ؼببعوثون(  ال   ة مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و بتسهيل اؽب زة الثانية مع اإلدخال ويف

 منه ا باإلستفهام هب ا وبتسهيل اؽب زة الثانية من كل بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثَت 
 أخرب باألوَل )إذا كنا( وباإلستفهام بالثانية وتسهيل اؽب زة الثانية مع اإلدخال ع ى قصر اؼبنفصل و  بالص ة مث أبو جعفر

( ٖمريريع )مث ورش ع ريريى طريريول اؼبتصريريل واؼبنفصريريل و بتسريريهيل اؽب ريريزة الثانيريرية مريرين ال   ريرية األوَل وأخريريرب بالثانيريرية )إنريريا ؼببعوثريريون( 
 البدل وبالنلل
 حلله ا يف ال   تُت باالستفهام و ب  غنة و ول اؼبنفصل و ع ى طمث خ ف 
 بغنة ع ى طول اؼبنفصل وباالستفهام هب ا وحلله ا مث خ د 

 وب  غنة   )ورفاتاً أ نا( مث خ ف بالس ت يف الساكن اؼبفصول 
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َأَجًًل ََّل رَْيَب ِفيِو فَػأََبى  مْ َوَجَعَل َلهُ  مْ ْف َيْخُلَق ِمثْػَلهُ أَ  ~َأَوَلْم يَػَرْوا َأفَّ اللََّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَْلَْرَض قَاِدٌر َعَلى
 (ٜٜالظَّاِلُموَف ِإَّلَّ ُكُفورًا )

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث السوسي أدغم ال م بال م )َوَجَعَل ؽَبُْم( 

 مث قالون ع ى قصر اؼبنفصل بالص ة 
 ابن كثَت مع ص ة اؽباء )فيو(  مث
 وسط اؼبنفصل قالون ع ى ت مث

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل وتوسط الص ة
 وبالتالي[ يف )األرض( ع ى طول اؼبنفصلمث خ د 
وبري  يف )واألرض( مث خ ريف بالسري ت ع ى طول اؼبنفصريل ع ريى طريول الصري ة )ؽبريم أجري ( وبالنلريل يف )األرض( مث ورش 
 غنة 

 يف )واألرض( وبغنةمث خ د بالس ت 
 )ؽبْم أج (ع ى الس ت  يف )األرض(مث خ ف بالس ت 

نْػَفاؽِ  مْ ِإًذا ََلَْمَسْكتُ  ~ِئَن رَْحَمِة رَبّْيآَتْمِلُكوَف َخزَ  مْ ُقْل َلْو أَنْػتُ   َخْشَيَة اإْلِ
 ] رَِّب إذا : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] رِّب~إذا : الباقون[

 قالون قرأ بفتح الياء )رَِّب( واندرج معو دوري 
 ِّْب( ع ى توسط اؼبنفصل قرأ بس ون الياء )ر مث ىشام 
 ووقف بالنلل وبالس ت ع ى )اإلنفاق( قرأ بس ون الياء )رِّْب( ع ى توسط اؼبنفصل مث ضبزة 

 مث السوسي أدغم النون بالراء )َخزَاِ َن َرضْبَِة( وقرأ )رَِّب( بفتح الياء 
 مث قالون بالص ة وفتح الياء )رَِّب( واندرج معو أبو جعفر 

 أ بس ون الياء )رِّْب(  مث ابن كثَت بالص ة وقر 
 مث يعلوب بدون ص ة وقرأ بس ون الياء )رِّْب( 

 مث خ ف بالتالي[ وع ى طول اؼبنفصل واؼبتصل وس ون الياء يف )رِّْب( ووقف بالنلل 
 وطول اؼبتصل  يف )لَو انتم( و)اإلنفاق( مث ورش بفتح الياء )رَِّب( وبالنلل 

وع ى طول اؼبنفصل واؼبتصل وس ون الياء يف )رِّْب( ووقف بالنلل ( )لْو أنتممث خ ف بالس ت ع ى الساكن اؼبفصول 
 وبالس ت 

ْنَساُف قَػُتورًا )  (ٓٓٔوََكاَف اإْلِ
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 في )اإلنسان(مث خ ف بالس تيف )اإلنسان( قالون مث ورش بالنلل 
َنا ُموَسى ِتْسَع َآيَاٍت بَػيػَّْناٍت   َوَلَقْد َآتَػيػْ

 قالون 
 مث دوري ق ل )موسى( 

 )موسى(ل مث ضبزة أما
  وبالنلل )وللَد آتينا( توسط البدلُت مع التل يل ثم( أوجو قصر البدلُت مع فتح )موسى( ٗمث ورش ب)

 يف )موسى(مث التل يل يف )موسى( طول البدلُت مع الفتح  ثم
ُنَُّك يَا ُموَسى مَ  فَػَقاَؿ َلُو ِفْرَعْوف مْ َءىُ آيَل ِإْذ جَ آِ ِإْسرَ  ~فَاْسَأْؿ بَِني  (ْٔٓٔسُحورًا )ِإنّْي ََلََ

 ] فسل : ابن كثَت وال سا ي وخ ف العاشر ووقفا ضبزة [ ]فاسأل : الباقون[
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 مث دوري أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىْم( وق ل )موسى( 

 )فريَلاَل َلُو( مث السوسي وق ل )موسى( أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىْم( وأدغم ال م بال م 
 باؼبد واللصر  (مث أبو جعفر سهل نبزة )إسرا يل
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 مث دوري أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىْم( وق ل )موسى( ع ى توسط اؼبنفصل  وباإلظهارمث ابن ذكوان أمال )جاءىم(

 مث ىشام أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىْم( 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وفتح )موسى( مث ورش ع ى تل يل )موسى( 

 وباإلظهارمث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل أمال )موسى( وأمال )جاءىم( 
 ع ى قصر اؼبنفصلمث ابن كثَت قرأ )فسل( مع الص ة 

 واندرج معو خ ف العاشرع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي قرأ )فسل( 
ُنَُّك يَا ِفْرَعْوُف َمْثُبورًا )آِء ِإَّلَّ َربُّ السََّماَواِت َواَْلَْرِض َبصَ َزَؿ َىُؤَِل أَنػْ  آقَاَؿ َلَقْد َعِلْمَت م  (ٕٓٔئَِر َوِإنّْي ََلََ

م تا    ع  ت   َار الشاطبية يف سورة اإلسراء : َو
 ] عِ ْ ُت : ال سا ي [ ] َعِ ْ َت : الباقون[

 ال(يف )ىؤالء إقالون سهل اؽب زة األوَل باؼبد واللصر 
 يف )ىؤالء إال(مث دوري بإسلاط اؽب زة األوَل أو الثانية 
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 واندرج معو روي[بتسهيل الثانية  قنبلمث 
 ع ى توسط اؼبتصل ( حركاتٙمث قنبل باؼبد اؼبشبع )
 يف )ىؤالء إال(مث روح بالتالي[ 

 يف )ىؤالء إال( باؼبد  وسهل اؽب زة األوَل مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل
 وسط اؼبنفصل وع ى إسلاط اؽب زة الثانية مث دوري ع ى ت

 ع ى توسط اؼبتصليف )ىؤالء إال( باؽب زتُت مث ىشام بالتالي[ 
 ورق[ راء )بصا ر( ( حركاتٙوتسهيل اؽب زة الثانية مث اؼبد )ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 وحل[ اؽب زتُت ع ى طول اؼبنفصليف )األرض( مث ضبزة بالس ت 
 واؼبتصل  ع ى طول اؼبنفصلرض( يف )األ مث خ د بالتالي[

 ع ى توسط اؼبنفصلمث ال سا ي قرأ بضم التاء )عِ ْ ُت( 
 بإسلاط اؽب زة األوَل أو الثانية يف )ىؤالء إال(و  ( أوجو اؼبدٖمع ) مث السوسي أدغم ال م بال م )قَاَل َلَلْد(

 (ْٖٓٔن َمَعُو َجِميًعا )ِمَن اَْلَْرِض فََأْغَرقْػَناُه َومَ  مْ فََأرَاَد َأْف َيْسَتِفزَّىُ 
مث ابرين كثريريَت  وانريدرج معريو أبريو جعفرير مث خري د بالسري ت ع ريى )األرض( مث قريالون بالصري ة)األرض( قريالون مث ورش بالنلريل 

 وبالس ت يف )األرض(  بص ة اؽباء يف )َفَأْغَرقريَناُه( مث خ ف ب  غنة )َأْن َيْسَتِفزَُّىْم(
َنا ِبكُ آئِيَل اْسُكُنوا اَْلَْرَض فَِإَذا جَ آِإْسرَ  ~َوقُػْلَنا ِمْن بَػْعِدِه لَِبِني  (َٗٓٔلِفيًفا ) مْ َء َوْعُد اِْلَِخَرِة ِجئػْ

 بس ون ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

 ياء )اِْلَِخَرِة ِجيَنا(  وأبدل اؽب زةمث السوسي أدغم التاء اؼبربوطة باعبيم 
 وبالص ةياء )ِجيَنا(  وأبدل اؽب زة( حركات وباللصر ٗبتسهيل نبزة )إسرا يل( باؼبد) مث أبو جعفر قرأ

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 

 مث ابن ذكوان أمال )جاء( واندرج معو خ ف العاشر 
 )اِلخرة(( البدل ٖمع ) وبالنلل ع ى )األرض( وطول اؼبنفصل مث ورش

 وأمال )جآء( وطول اؼبنفصل و)اِلخرة(رض(ع ى )األبالس ت  ضبزةمث 
 وأمال )جآء( ع ى )األرض( وطول اؼبنفصلمث خ د بالتالي[ 

 َوبِاْلَحقّْ أَنْػَزْلَناُه َوبِاْلَحقّْ نَػَزَؿ 
 ابن كثَت بص ة اؽباء )أنزلناه( ثم قالون 
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 (َ٘ٓٔأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ ُمَبشًّْرا َوَنِذيًرا ) آَومَ 
  قالون ع ى قصر اؼبنفصل

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ورش ع ى طول اؼبنفصل وترقي[ الراء  ثم
 خ ف ع ى طول اؼبنفصل وتفخيم الراء  ثم

 ( َٙٓٔوقُػْرَآنًا فَػَرقْػَناُه لِتَػْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَػزَّْلَناُه تَػْنزِيًًل )
 قالون 

 مث خ ف ب  غنة )ُمْ ٍث َو( 
 ِس ( مث دوري أمال )النَّا

 )َونرَيزَّْلَناُه( وحذف اؽب زة ونلل حركتها إَل الراء )َوقريرَانًا(ابن كثَت بالص ة )فريَرقريَناُه(  مث
 َأْو ََّل تُػْؤِمُنوا ~ُقْل َآِمُنوا ِبوِ 

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 اؽب زة )تومنوا( واندرج معو أبو جعفر  إبدالمث السوسي قرأ ب

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 اؽب زة  إبدالزة ع ى طول اؼبنفصل ووقف ع ى )تومنوا( بمث ضب

  يف )قْل آمنوا( اؽب زة )تومنوا( مث خ ف بالس ت بإبدالقرأ  يف )قَل آمنوا( مث ورش بالنلل
 مث ورش ع ى توسط البدل مث ع ى طولو .

  أع م .ولب أن تلرأ أوجو ورش ك ها مث تأيت خب ف ك و جا ز ل تغَت باؼبد أو التغَت بالس ت واهلل
َلى َعَلْيهِ  ~ِإفَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَػْبِلوِ   (َٚٓٔيِخرُّوَف ِلْْلَْذقَاِف ُسجًَّدا ) مْ ِإَذا يُػتػْ

 بس ون ميم اعب عع ى قصر اؼبنفصل و قالون 
 بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 
 )ع يُهم(  قرأ بضم اؽباء يفع ى قصر اؼبنفصل مث يعلوب 
 ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون
 بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل و مث قالون 

 أمال )يت ى( واندرج معو خ ف العاشر ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 ورق[ راء )ىبرون(ع ى وجو قصر البدل وفتح )يت ى( وبالنلل يف )ِلْْلَْذقَاِن( ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 أ بضم اؽباء يف)ع يُهم( وبالس ت ع ى )ِلْْلَْذقَاِن( أمال )يت ى( و قر ع ى طول اؼبنفصل و مث ضبزة 
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 مث خ د بالتالي[ يف )ِلْْلَْذقَاِن( 
 أدغم اؼبيم باؼبيم )اْلِعْ َم ِمْن( ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 ( أوجو الباقية توسط البدل )أُوُتوا( مع تل يل )يت ى( مث طول البدل مع الفتح مث التل يل ٖمث ورش ب)

 ( ِٛٓٔإْف َكاَف َوْعُد رَبػَّْنا َلَمْفُعوًَّل ) آوَف ُسْبَحاَف رَبػّْنَ َويَػُقولُ 
  واندرج معو ضبزة قالون ع ى قصر اؼبنفصل مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورش ع ى طول اؼبنفصل

 (ُٜٓٔخُشوًعا ) مْ َوَيِخرُّوَف ِلْْلَْذقَاِف يَػْبُكوَف َويَزِيُدىُ 
مث ورش مريريريع ترقيريريري[ الريريريراء يف يف )لْلذقريريريان(بالسريريري ت  ضبريريريزةمث و ابريريرين كثريريريَت وأبريريريو جعفريريرير وانريريريدرج معريريريقريريريالون مث قريريريالون بالصريريري ة 

 )لْلذقان()َوىبَِرُّوَن( والنلل 
 الرَّْحَمنَ ُقِل اْدُعوا اللََّو َأِو اْدُعوا  
  حَ ٍد ن يف يضم لزوما ،كسره  ...الشاطبية :    َو ب أوَل الساكنُت لثالث    

و)ؿبظورا انظر( مع )قد استهزئ( اعت  ...اخرج( )أن اعبدوا(  )قل ادعوا( )أو انلص( )قالت )    
ْقواَِل  ابن ذكوان لتنويِنِو قال ...، وب سرِِه البن الع  ِسوى أْو وُقل  ) ُُ ِم   

...خب ف لو يف رضبة وخبيثة   
 الدرة       : وأْو   ول الساكنُت اَ م فىت ، وبلل ح  

 )آ(منا     ب سر ، وطاء اَطر فاكسره              
 طيبة : والساكن األول َم   لضم نبز الوصل اكسره  مبا فز غَت قل ح     وغَت أو ضبا 

 وا : الباقون[]ُقِل اْدُعوا ال ََّو أَِو اْدُعوا : عاصم وضبزة[ ]ُقِل اْدُعوا ال ََّو أَُو اْدُعوا : يعلوب[  ]ُقُل اْدُعوا ال ََّو أَُو اْدعُ 
 واندرج الباقون  قالون َ ه ا )قُل( )أُو(

 مث عاصم ب سرنبا واندرج معو ضبزة 
م الثانية )أُو(  مث يعلوب ب سر األوَل َو

 ُء اْلُحْسَنىآأَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اَْلَْسمَ 
 قالون ع ى توسط اؼبتصل 

 ال سا ي أمال )اغبسٌت( واندرج معو خ ف العاشر ثم 
 ى تل ي ها ورش ع  ثمورش ع ى طول اؼبتصل وفتح )اغبسٌت(  ثم
 ع ى طول اؼبتصل وأمال )اغبسٌت( وبالس ت ع ى )االظباء(  ضبزة ثم
 )اغبسٌت(واإلمالة يف )األظباء( خ د بالتالي[  ثم

 (َٓٔٔوََّل َتْجَهْر ِبَصًَلِتَك َوََّل ُتَخاِفْت ِبَها َوابْػَتِغ بَػْيَن َذِلَك َسِبيًًل )
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 قالون مث ورش بتغ يظ ال م يف )ِبَصَ ِتَب(
 ؿّْ اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُو َوِليّّ ِمَن الذُّ  َوُقلِ 

 )ولداً ومل(  قالون مث خ ف ب  غنة
 ( ٔٔٔوََكبػّْْرُه َتْكِبيًرا )

 اء )وََكبريّْْرُه(قالون مث ورش بًتقي[ الراء )َتْ ِبَتًا( مث ابن كثَت بص ة اؽب
  

 سورة الكهف 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔأَنْػَزَؿ َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوًجا ) ~اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي
 دون قطع لطيفة     ع ى ألف التنوين يف )عوجا( ب  حفصالشاطبية يف سورة ال هف : وس تة 

  نون )من راق( و)مرقدنا( وال  م )بل ران( والباقون ال س ت موص ويف      
 ] عوجا قي ا : حفص بس تة لطيفة بدون تنف[ [ ] عوًجا قي ا : بغنة وبغَت س ت [

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 
 تنوين )عوجا(مث حفص قرأ بس تة لطيفة ع ى األلف اؼببدلة من ال

 (َٕحَسًنا )َأْجًرا  مْ َلهُ قَػيًّْما لِيُػْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُػَبشَّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف الصَّاِلَحاِت َأفَّ 
 اعت   شعبةالشاطبية يف سورة اإلسراء  : ومن لدنو يف الضم أس ن مشسو    ومن بعده كسران عن 

م وس ن مث َم لغَته          وك هم يف اؽبا ع ى أص و ت            َو
] مريرين لريريْدهِنِي : شريريعبة بإسريري ان الريريدال مريريع إمشريريام الضريريم وكسريرير النريريون واؽبريرياء وصريري تها بيريرياء لفظيريرية [ ]مريرين لُدنريريُو : البريرياقون[] 

 :ضبزة وال سا ي [ ] ويرُيَبشّْر : الباقون[  ويرَيْبُشرُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

  َأْجرًا( مْ يف )ؽبَُ  ة ع ى قصر الص ة مث قالون بالص 
 َأْجرًا( مْ يف )ؽبَُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 واندرج معو ال سا ي َأْجرًا(  مْ يف )ؽبَُ قرأ )يْبُشر( بالتالي[  ضبزةمث 
 َأْجرًا( مْ يف )ؽبَُ مث خ ف بالس ت 

 بص ة اؽباء )لدنو(مث ابن كثَت 
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 نِِو ي( مث شعبة بص ة اؽباء يف )لدْ 
 قرأ )باسا( وقرأ أبدل اؽب زة واوا )اؼبومنُت(السوسي  مث

 مث أبو جعفر بالص ة قرأ )باسا( وقرأ أبدل اؽب زة واوا )اؼبومنُت(
 و)يبشر(نذر(وترقي[ الراء )ليَأْجرًا( مْ وطول الص ة يف )ؽبَُ  وقرأ أبدل اؽب زة واوا )اؼبومنُت(مث ورش 

 (َٖماِكِثيَن ِفيِو أََبًدا )
 بص ة اؽباء )فيو( بن كثَتا ثم    قالون 

 (َٗويُػْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اتََّخَذ اللَُّو َوَلًدا )
 بًتقي[ الراء )وينذر( ورش ثم   قالون 
 ئِِهْم آبَ ِبِو ِمْن ِعْلٍم َوََّل ِِل  مْ َما َلهُ 

اؼبد واللصر مث إبريدال مث خ د بتالي[ األوَل وتسهيل اؽب زة الثانية مع ( البدل ٖع ى طول اؼبتصل مع )قالون مث ورش 
األوَل ياء مع الوجهُت يف اؽب زة الثانية أي التسهيل مع اؼبد واللصر مث خ ف ب  غنة ووجهريُت الوقريف ع ريى اؽب ريزتُت مث 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالون بالص ة
 َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهمْ 

 قالون مث ورش بالنلل مث خ ف بالس ت
 (ْ٘ف يَػُقوُلوَف ِإَّلَّ َكِذبًا )إِ 

 قالون مث خ ف ب  غنة
 (َٙلْم يُػْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا )ِإْف  مْ َآثَارِىِ  ~فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َعَلى

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ِإْن( مْ يف )َآثَارِىِ قالون مث قالون بالص ة 
مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون بالص ة وأبدل اؽب زة )يومنوا( ( مْ )َآثَارِىِ لسوسي أمال مث ا)آثارىم( مث دوري أمال 

وطريريول الصريري ة يف ( البريريدل ٖوأبريريدل اؽب ريريزة )يومنريريوا( وق ل)آثريريارىم( مريريع )مث دوري أمريريال )آثريريارىم( مث ورش ِإْن( مْ يف )َآثرَيريارِىِ 
 ِإْن( مْ )َآثَارِىِ 
 (ِإنْ  مْ يف )َآثَارِىِ خ ف بالتالي[ مث 

 ِإْن( مْ يف )َآثَارِىِ  مث خ ف بالس ت
ُلَوىُ ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اَْلَْرِض زِيَنًة َلَها   (َٚعَمًًل )َأْحَسُن  مْ أَيػُّهُ  مْ لَِنبػْ

 بس ون ميم اعب ع قالون 
ُ َوىُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأْحَسُن(  مْ أَيريُّهُ  مْ يف )لَِنبريْ

ُ َوىُ ع ى توسطها مث   َأْحَسُن(  مْ أَيريُّهُ  مْ يف )لَِنبريْ
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ُ َوىُ مث ورش   َأْحَسُن(  مْ أَيريُّهُ  مْ ع ى طول الص ة يف )لَِنبريْ
ُ َوىُ ع ى التالي[ يف )األرض( مث خ ف بالس ت   َأْحَسُن(  مْ أَيريُّهُ  مْ يف )لَِنبريْ
ُ َوىُ  ع ى الس تيف )األرض( مث خ ف بالس ت   َسُن(َأحْ  مْ أَيريُّهُ  مْ يف )لَِنبريْ

َها َصِعيًدا ُجُرزًا )  (َٛوِإنَّا َلَجاِعُلوَف َما َعَليػْ
 قالون

ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن َآيَاتَِنا َعَجًبا )  (َٜأ
 يف)مْن آياتنا( ( أوجو البدل مث خ ف بالس تٖمع )بالنلل يف )مَن آياتنا( قالون مث ورش 

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف فَػَقاُلوا رَبػَّنَ الْ ِإْذ َأَوى   (َٓٔرَشًدا )ِمْن َأْمرِنَا لََنا رَْحَمًة َوَىيّْْئ َآتَِنا ِمْن َلُدْنَك  آِفتػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث أبو جعفر قرأ )َوَىيّْْي( وضبزة وىشام وقفا
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 أََوى (و)ِمْن أَْمرِنَا( وب  غنة يف )َرضْبًَة َوَىيّْْئ( ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف ) ِإذْ مث خ ف 
 ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف ) ِإْذ أََوى (و)ِمْن أَْمرِنَا( وبغنة يف )َرضْبًَة َوَىيّْْئ(مث خ د 

 مث السوسي أدغم الفاء بالفاء )اْلَ ْهِف فريَلاُلوا( 
 ( البدل )آتنا( ٖمع ) ا(مث ورش وبالنلل يف ) ِإْذ أََوى (و)ِمْن أَْمرِنَ 

 يف ) ِإْذ أََوى (و)ِمْن أَْمرِنَا( وب  غنة يف )َرضْبًَة َوَىيّْْئ( مث خ ف بالس ت 
 (ِٔٔفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا ) مْ َآَذانِهِ  ~َفَضَربْػَنا َعَلى

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة 
ع ريريى قصريرير البريريدل وانريريدرج معريريو ضبريريزة مث  الون بالصريري ة مث دوري أمريريال )آذاهنريريم( مث ورشمث قريريالون ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريل مث قريري

 ورش ع ى توسط مث طول البدل )آذاهنم(
 (َٕٔأَمًدا ) آلِنَػْعَلَم َأيُّ اْلِحْزبَػْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبُثو  مْ ثُمَّ بَػَعثْػَناىُ 

أمريريريال )أحصريريريى( مث  ضبريريريزةمث  )أحصريريى( التل يريريريلع ريريريى ورش قريريالون مث قريريريالون ع ريريريى توسريريط اؼبنفصريريريل مث ورش ع ريريريى الفريريتح مث 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرال سا ي أمال )أحصى( ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون ع ى قصر اؼبنفصل والص ة 

 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل
 بِاْلَحقّْ ْم َنْحُن نَػُقصُّ َعَلْيَك نَػَبَأىُ 

( ثم ثَت وأبو جعفرواندرج معو ابن ك قالون بالص ة ثمقالون    السوسي أدغم النون بالنون )كَبُْن نرَيُلصُّ
َيٌة َآَمُنوا ِبَربّْهِ   (ُٖٔىًدى ) مْ َوزِْدنَاىُ  مْ ِإنػَُّهْم ِفتػْ
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( أوجريريو ٗمث ورش )يف )ىريريدى( واإلمالريرية )فتيريريٌة أمنريريوا( قريريالون مث خ ريريف ع ريريى التاليريري[ وأمريريال )ىريريدى( مث خ ريريف بالسريري ت 
وانريدرج  لبريدل مريع التل يريل مث طريول البريدل مريع الفريتح مث التل يريل مث قريالون بالصري ةقصر البدل ع ى فتح )ىدى( مث توسريط ا

 معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ِإَلًها ~ِإْذ قَاُموا فَػَقاُلوا رَبػَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواَْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِوِ  مْ َورََبْطَنا َعَلى قُػُلوِبهِ 

مث خ ريريريريف بالسريريريري ت ع ريريريريى ع ريريريريى طريريريريول اؼبنفصريريريريل وربليريريريري[ يف )األرض( مث خريريريري د  قريريريريالون مث قريريريريالون ع ريريريريى توسريريريريط اؼبنفصريريريريل
مث قالون ع ى توسط الص ة مث ورش ع ريى طريول واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر )األرض( مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 

 )ق وهبْم إذ( ع ى الس ت يف )األرض( الص ة مث خ ف بالس ت
 (ِٗٔإًذا َشَططًا ) آَلَقْد قُػْلن
 واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبنفصل ورش ثم  قالون ع ى توسط اؼبنفصل ثم ع ى قصر اؼبنفصل  قالون
 َآِلَهةً  ~ِء قَػْوُمَنا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِوِ َىُؤَِل 

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 قالون ع ى توسط اؼبنفصل  ثم
 ال سا ي أمال )آؽبة(  ثم

 عو ضبزةواندرج م البدل قصرمع  ع ى طول اؼبنفصل مث ورش
 مث ورش ع ى توسط البدل مث ع ى طول البدل

 ِبُسْلطَاٍف بَػيّْنٍ  مْ َعَلْيهِ َلْوََّل يَْأُتوَف 
 : الباقون[ْم : ضبزة ويعلوب [ ]َعَ ْيهِ  مْ ]َعَ يريْهُ 
 قالون 

 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 
 بضم اؽباء يف )ع يُهم( واندرج معو يعلوب  ضبزةمث 

 اؽب زة )ياتون( واندرج معو السوسي  إبدالمث ورش قرأ ب
 اؽب زة )ياتون( إبدالأبو جعفر قرأ بالص ة و ب ثم

ََْلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا )  (َ٘ٔفَمْن َأ
 قالون مث دوري أمال )افًتى(واندرج معو ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر 

  ال )افًتى(مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َأْظَ ُم فبَِّن( وأم
 مث ورش بالنلل وتغ يظ ال م من )أظ م( وق ل )افًتى(

 وأمال )افًتى( يف )ف ْن أظ م( مث خ ف بالس ت 
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 ِمرفَػًقػا مْ َأْمػرِكُ ِمػْن  مْ ِمْن رَْحَمِتِو َويُػَهيّْْئ َلكُ  مْ رَبُّكُ  مْ ِإَلى اْلَكْهِف يَػْنُشْر َلكُ  آَوَما يَػْعُبُدوَف ِإَّلَّ اللََّو فَْأُوو  مْ َوِإِذ اْعتَػَزْلُتُموىُ 
(ٔٙ) 

 ع والشاطبية يف سورة ال هف : وقل َمرَفلا فتح مع ال سر 
نريريافع وابريرين ..َمْرِفَلريريا : .. يهيّْيء] فريريأووا السوسريريي [:  ِمْرفريَلريريا .. يء] فريرياووا .. يهيّْريري وأبريريو جعفريرير[: فريرياووا .. يهيّْريريْي ..َمْرِفَلريريا]

  : الباقون[ ِمْرفريَلا .. يهيّْيء ..] فأووا عامر [
 وبفتح اؼبيم وكسر الفاء )َمرِفلا( ع ى قصر اؼبنفصل الون ق

 مث دوري ع ى قصر اؼبنفصل بدون إدغام وكسر اؼبيم يف )ِمرَفلا( 
 وكسر اؼبيم يف )ِمرَفلا( )يرَيْنُشْر َلُ ْم(  وعن أدغم الراء بال م خب فع ى قصر اؼبنفصل  دوريمث 

 )َمرِفلا( واندرج معو ابن عامر  مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل بفتح اؼبيم وكسر الفاء
 مث دوري بدون إدغام وكسر اؼبيم يف )ِمرَفلا( 

 مث دوري أدغم الراء بال م خب ف )يرَيْنُشْر َلُ ْم( 
 وبفتح اؼبيم وكسر الفاء )َمرِفلا(  ْم(ْمرِكُ ا ِمنَ وبالنلل يف ) ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 
 وكسر اؼبيم يف )ِمرفلا( ْم(رِكُ يف )ِمْن أَمْ  بالتالي[ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 وكسر اؼبيم يف )ِمرفلا( ْم(يف )ِمْن أَْمرِكُ بالس ت ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 وكسر اؼبيم يف )ِمرفلا(مث السوسي )فاووا( وأدغم الراء بال م )ينشر ل م( 
 وبفتح اؼبيم وكسر الفاء )َمرِفلا( قالون بالص ة مث 

 م يف )ِمرفلا(بالص ة وكسر اؼبيمث ابن كثَت 
 وبفتح اؼبيم وكسر الفاء )َمرِفلا( وحذف اؽب زة يف )يهيّْْي( فاووا .. يهيّْْي ..َمْرِفَلا( )بإبدال اؽب زة ألفا مث أبو جعفر قرأ 

 وبفتح اؼبيم وكسر الفاء )َمرِفلا(  نفصلمث قالون بالص ة ع ى توسط اؼب
 ِفي َفْجَوٍة ِمْنوُ  مْ َذاَت الشَّْماِؿ َوىُ  مْ َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبْت تَػْقِرُضهُ  مْ ْهِفهِ َوتَػَرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تَػَزاَوُر َعْن كَ 

 كتا ر   وتزّاور التخفيف يف الزاي ثابت  ل شاميالشاطبية : وتزور 
صريم وضبريزة وال سريا ي وخ ريف عا:[ ]تريزَاَوُر  ويعلوب ابن عامر: تريْزَورُّ ]  [وأبو ع رو وأبو جعفروابن كثَت نافع : تريزَّاور ]

 العاشر[
 واندرج معو أبو ع روقالون قرأ )تزَّاور( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة مث 
( مث ابن عامر   واندرج معو يعلوبقرأ )تريْزَورُّ

 مث عاصم )تريزَاَوُر( واندرج معو ال وفيون 
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 مث السوسي أمال )ترى( وص  وقرأ )تزَّاور(
 اللَِّو َآيَاِت ِمْن َذِلَك 

 يف )ِمْن َآيَاِت( ( البدل مث خ ف بالس تٖمع )بالنلل يف )ِمَن َآيَاِت( قالون مث ورش 
 اللَُّو فَػُهَو اْلُمْهَتِد َمْن يَػْهِد 

 ] اؼبهتدي : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر بالياء وص  ويعلوب يف اغبالُت[ ] اؼبهتد : الباقون[
 ف )اؼبهتد( ووص  بالياء ووققالون بس ون اؽباء )فْهو( 

 ُهو(بضم اؽباء يف )فمث ورش 
 ُهو( وقرأ بالياء وقفا ووص  )اؼبهتدي(مث يعلوب بضم اؽباء يف )ف

 ووقف بالدال )اؼبهتد( يف )َمْن يرَيْهِد( وبضم اؽباء يف )وُىو( مث خ ف ب  غنة
 (ٚٔفَػَلْن َتِجَد َلُو َولِيِّا ُمْرِشًدا )َوَمْن ُيْضِلْل 

 يف )َوَمْن ُيْضِ ْل(خ ف ب  غنة  ثمقالون 
 رُُقوٌد  مْ أَيْػَقاًَا َوىُ  مْ َوَتْحَسبُػهُ 

 هم : الباقون[وربَسَبهم : ابن عامر عاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] ربِسب
 وبس ون ميم اعب عقالون ب سر السُت )َورَبِْسبريُهْم( 

 و ابن كثَتواندرج معأَيريَلاظًا( مْ بريهُ َورَبْسِ يف )قالون بالص ة ع ى قصرىا مث 
 أَيريَلاظًا( مْ بريهُ َورَبْسِ يف )مث قالون بتوسط الص ة 

 أَيريَلاظًا( مْ بريهُ َورَبْسِ وبطول الص ة يف )مث ورش 
 خ د واندرج معو عاصم و بفتح السُت )َورَبَْسبريُهْم( مث ابن عامر 
 أَيريَلاظًا( مْ يف )َورَبَْسبريهُ  )َورَبَْسبريُهْم( ع ى التالي[وفتح السُت من ( مْ ب  غنة يف )أَيريَلاظًا َوىُ مث خ ف 
 أَيريَلاظًا( مْ يف )َورَبَْسبريهُ بالس ت ( و مْ ب  غنة يف )أَيريَلاظًا َوىُ مث خ ف 

 مث أبو جعفر بفتح السُت )َورَبَْسبريُهْم( وبالص ة 
 َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشَّْماؿِ  مْ َونُػَقلّْبُػهُ 
 معو ابن كثَت وأبو جعفر واندرجقالون بالص ة  ثم بس ون ميم اعب ع   قالون
 بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيدِ  مْ وََكْلبُػهُ 
ابرين كثريَت  ثػم    واندرج معريو أبريو جعفرير قالون بالص ةثم  بًتقي[ الراء )ذراعيو(     ورش ثم   بس ون ميم اعب ع  قالون

 بص ة اؽباء 
هُ  مْ َلِو اطََّلْعَت َعَلْيهِ  هُ ِفَرارًا َوَلُملِ  مْ َلَولَّْيَت ِمنػْ  (ٛٔرُْعًبا ) مْ ْئَت ِمنػْ
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 )ُم ّْئت( يف ال م ثل  حرميهمالشاطبية يف سورة ال هف : و 
 الشاطبية : وحرك عُت الرعب َ ا  رسا )يف آل ع ران(

وؼبِ ئت مرينهم ]أبو جعفر [  : وؼب ّْيت منهم ُرُعبا] با : السوسي[ُرعوؼبِ يت منهم نافع وابن كثَت[ ]ُرعبا : ]وؼب ّْْئت منهم 
 وضبزة وخ ف العاشر[وعاصم : دوري وؼبِ ئت منهم ُرعباوال سا ي ويعلوب [ ]: ابن عامر باُرعُ 

 وس ون عُت )ُرعبا( ؼب ّْْئت()وس ون اؽب زة اؼب سورةقرأ بتشديد ال م قالون 
 قرأ بتخفيف ال م اؼب سورة )ؼبِ ئت( وس ون عُت )ُرعبا( دوريمث 

 )ُرُعبا( ئت( بضم عُت قرأ بتخفيف ال م اؼب سورة )ؼب ِ مث الشامي 
 وس ون عُت )ُرعبا()ؼب يت( أبدل اؽب زة ياء مث السوسي 

 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 
م عُت )رعبا(  مث أبو جعفر بالص ة وشدد ال م )وؼب ّْيت منهم ُرُعبا( َو

 م ىاء )ع يُهم(وقرأ بتخفيف ال م )وؼبِ ئت(وس ون العُت )وؼبِ ئت منهم ُرعبا( َومث خ ف ب  غنة 
م ىاء )ع يُهم(مث خ د بغنة   وقرأ بتخفيف ال م )وؼبِ ئت(وس ون العُت )وؼبِ ئت منهم ُرعبا( َو
م العُت و مث يعلوب   بضم اؽباء )ع يُهم(وقرأ بتخفيف ال م )وؼبِ ئت منهم ُرُعبا( َو

نَػُهْم آلَِيَتسَ  مْ وََكَذِلَك بَػَعثْػَناىُ   َءُلوا بَػيػْ
 ع ى طول اؼبتصل    ورش  ثم ع وتوسط اؼبتصل    بس ون ميم اعبقالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم
هُ آقَاَؿ قَ   َكْم لَِبْثُتْم   مْ ِئٌل ِمنػْ
 وخ ف العاشر واندرج معو عاصم ويعلوبع ى توسط اؼبتصل قالون 

 لشامي وال سا ي واندرج معو اع ى توسط اؼبتصل وأدغم الثاء بالتاء يف )لبّتم( مث البصري 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

  )لبّتم( وأدغم الثاء بالتاء يف  مث أبو جعفر بالص ة
 ع ى طول اؼبتصل وباإلظهار يف )لبثتم( مث ورش 

 )لبثتم( ع ى طول اؼبتصل وأدغم الثاء بالتاء يف ضبزةمث 
ٍَ يَػْوـٍ يَػْوًما َأْو قَاُلوا لَِبثْػَنا   بَػْع

 يف )يرَيْوًما أَْو( خ ف بالس ت ثمبالنلل يف )يرَيْوًما أَْو(     ورش  ثم      قالون 
ِبِرْزٍؽ ِمْنػُو  مْ َأزَْكى َطَعاًما فَػْلَيْأِتكُ ِإَلى اْلَمِديَنِة فَػْليَػْنظُْر أَيػَُّها  ~َىِذهِ  مْ ِبَورِِقكُ  مْ َأَحدَكُ  آفَابْػَعُثو  مْ َأْعَلُم ِبَما لَِبْثتُ  مْ رَبُّكُ قَاُلوا 
 (ٜٔ)َأَحًدا  مْ ِبكُ طَّْف َوََّل ُيْشِعَرفَّ َوْلَيتَػلَ 
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  وه   وفيو عن الباقُت كسر تأم  حفو ص يفالشاطبية يف سورة ال هف : بورق م اإلس ان 
وال سريريريا ي  حفريريصنريريريافع وابريرين كثريريريَت وابريرين عريريريامر و  :مْ َورِِقُ ريري ]ِ  أبريريو ع ريريريرو وشريريعبة وضبريريريزة وخ ريريف العاشريريرير وروح [ : مْ َوْرِقُ ريري]ِ 

 [وروي[
 واندرج معو روي[ ْم(ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ ب سر الراء يف )َورِِق ُ م اعب ع بس ون مي قالون

 (مْ مث روح ع ى قصر اؼبنفصل وس ن راء )َوْرِق ُ 
 واندرج معو حفص ْم(وقرأ ب سر الراء يف )َورِِق ُ  ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 بس ون الراء يف )ِبَوْرِقُ ْم (  ع ى توسط اؼبنفصل وقرأمث شعبة 

 ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإدغام الثاء بالتاء )لبثتم( وقرأ بس ون الراء يف )ِبَوْرِقُ ْم ( وري مث د
 ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بإدغام الثاء بالتاء )لبثتم( وقرأ بس ون الراء يف )ِبَوْرِقُ ْم ( مث دوري 

 الراء يف )ِبَورِِقُ ْم(  ب سرع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بإدغام الثاء بالتاء )لبثتم( وقرأ مث ابن عامر 
 ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بإدغام الثاء بالتاء )لبثتم( وقرأ ب سر الراء يف )ِبَورِِقُ ْم( وأمال )أزكى(مث ال سا ي 

 ِقُ ْم( وأمال )أزكى(س ون الراء يف )ِبَورْ مث خ ف العاشر ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بإدغام الثاء بالتاء )لبثتم( وقرأ ب
بسري ون الريراء يف )بريَوْرِقُ ْم ( وأدغريم )لبثريتم(  أقرير و  َأَحًدا( مْ و)ِب ُ  أَْعَ ُم( و )فريْ يريْنظُْر أَيريَُّها( مْ يف )َربُّ ُ ى التالي[ ع  ضبزةمث 

 وأمال )أزكى( 
وأبدل ْرِقُ ْم ( بس ون الراء يف )ِبوَ  أو قر وقرأ بإدغام الثاء بالتاء يف )لبثتم( مث السوسي قرأ بإدغام اؼبيم بالباء )أَْعَ ُم دبَا ( 

 اؽب زة )فريْ َياِتُ ْم( 
 وأمال )أزكى( َأَحًدا( مْ و)ِب ُ  أَْعَ ُم( و )فريْ يريْنظُْر أَيريَُّها( مْ يف )َربُّ ُ مث خ ف بالس ت 
 مث قالون بالص ة 

 مث ابن كثَت مع ص ة اؽباء )منو( 
وقريرأ بإبريدال اؽب ريزة  دغريام الثرياء بالترياء يف )لبثريتم(وقريرأ بإ ْم(مث أبو جعفر قرأ ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ ب سرير الريراء يف )َورِِقُ ري

 )ف يات م(
 مث قالون بالص ة ع ى التوسط 

 وفتح )أزكى( مث تل ي ها ع ى طول اؼبنفصل )فريْ َياِتُ ْم( ألفا وأبدل اؽب زة  مث ورش
 (ٕٓ)ِإًذا أََبًدا  آْن تُػْفِلُحو َولَ  مْ ِفي ِملَِّتهِ  مْ يُِعيُدوكُ َأْو  مْ يَػْرُجُموكُ  مْ َيْظَهُروا َعَلْيكُ ِإْف  مْ ِإنػَّهُ 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى )ِإًذا أَبًَدا(بالنلل والتالي[ ع ى طول اؼبنفصل ووقف مث خ د 
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 ع ى )ِإًذا أَبًَدا(وع يو النلل والتالي[ ِإْن(  مْ يف )ِإنريَّهُ مث خ ف ب  غنة بالتالي[ 
 الس ت ب)ِإًذا أَبًَدا( ووقف ع ى ِإْن(  مْ هُ يف )ِإنريَّ الس ت خ ف بمث 

 مث قالون بالص ة ع ى اللصر 
 الص ة ع ى التوسط قالون ب مث

 يف )ِإًذا أَبًَدا( وبالنللأَْو(  مْ و)يرَيْرصُبُوكُ ِإْن( مْ يف )ِإنريَّهُ  مث ورش ع ى طول الص ة
نَػهُ السَّاَعَة ََّل رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَػتَػَناَزُعوَف َحقّّ َوَأفَّ َأفَّ َوْعَد اللَِّو  آلِيَػْعَلُمو  مْ وََكَذِلَك َأْعثَػْرنَا َعَلْيهِ   َأْمَرُىمْ ْم بَػيػْ

 ] ع يُهم : ضبزة ويعلوب [ ] ع يِهم : الباقون[
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل 
 عفرواندرج معو ابن كثَت وأبو جمث قالون بالص ة ع ى اللصر 

 باؼبنفصل وبالص ةع ى التوسط و مث قالون بالص ة 
م اؽباء يف )ع يُهم( يف )َح[ّّ َوَأنَّ( مث خ ف ب  غنة   َو

نريهُ بالس ت و ع ى طول اؼبنفصل مث خ ف  م اؽباء يف )ع يُهم( أَْمَرُىْم( ْم يف )برَييريْ  َو
م اؽباء يف )ع يُهموبغنة يف )َح[ّّ َوَأنَّ( ع ى طول اؼبنفصل مث خ د  نريهُ ( َو  أَْمَرُىْم(ْم وبالتالي[ يف )برَييريْ

 مث يعلوب بضم اؽباء يف )ع يُهم( وقصر اؼبنفصل
َيانًا مْ فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيهِ   بُػنػْ

 مث خ ف قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( واندرج معو يعلوب وخ دواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة 
 ِبِهْم َأْعَلُم  مْ رَبػُّهُ 
 بس ون ميم اعب ع الون ق

 مث السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أع م هبم( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أَْعَ ُم( مْ يف )َربريُّهُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 أَْعَ ُم( مْ يف )َربريُّهُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 أَْعَ ُم( مْ يف )َربريُّهُ مث ورش ع ى طول الص ة 
 أَْعَ ُم( مْ َربريُّهُ يف ) مث خ ف بالس ت

 (َٕٔمْسِجًدا ) مْ َعَلْيهِ لََنتَِّخَذفَّ ْم َأْمرِىِ  ~قَاَؿ الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى
 ْم : الباقون[: ضبزة ويعلوب [ ]َعَ ْيهِ  مْ ]َعَ يريْهُ 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة  ثم ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع  قالون
 بالص ة و ع ى توسط اؼبنفصل قالون  ثموسط اؼبنفصل ع ى تمث قالون 
  قرأ بضم اؽباء يف )ع يُهم(ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزة ثمع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 مث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل و قرأ بضم اؽباء يف )ع يُهم(
 َكْلبُػُهْم   مْ َسيَػُقوُلوَف َثًَلثٌَة رَاِبُعهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  الص ةقالون ب ثم   بس ون ميم اعب ع قالون
َعٌة َوثَاِمنريهُ  مْ َكْ بريهُ   مْ َويرَيُلوُلوَن طَبَْسٌة َساِدُسهُ   َكْ بريُهْم   مْ َرصْبًا بِاْلَغْيِب َويرَيُلوُلوَن َسبريْ

  قالون بالص ة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر    ثمخ ف ب  غنة  ثم بس ون ميم اعب ع  قالون 
تِهِ َأعْ  ~ُقْل رَبّْي  َقِليٌل ِإَّلَّ  مْ يَػْعَلُمهُ َما ْم َلُم ِبِعدَّ

 ] رَِّب أع م : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] رِّب~ أع م : الباقون[
 واندرج معو الدوري أِّب ع رو قرأ بفتح الياء )َرِّبَّْ(  قالون 

( مْ يف )يرَيْعَ ُ هُ ع ى قصرىا و بالص ة و  قرأ بفتح الياء )َرِّبَّْ(مث قالون   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ِإالَّ
( مْ يف )يرَيْعَ ُ هُ ع ى توسطها و بالص ة و قرأ بفتح الياء )َرِّبَّْ(  مث قالون   ِإالَّ
( مْ يف )يرَيْعَ ُ هُ ع ى طول الص ة و قرأ بفتح الياء )َرِّبَّْ(  مث ورش   ِإالَّ

ِِتِْم( مث السوسي قرأ بفتح الياء )َرِّبَّْ(  وأدغم اؼبيم بالباء يف )أَْع َ   ُم ِبِعدَّ
 واندرج معو عاصم وال سا ي وخ ف العاشرمث ابن عامر بس ون الياء يف )َرِّبّْْ( ع ى توسط اؼبنفصل 

 طول اؼبنفصلع ى و (  بس ون الياء )َرِّبّْْ  أضبزة قر مث 
( مْ يف )يرَيْعَ ُ هُ مث خ ف بالس ت   طول اؼبنفصلع ى و  ِإالَّ

 (   )َرِّبّْْ مث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل وس ون الياء 
هُ  مْ َتْستَػْفِت ِفيهِ ََاِىًرا َوََّل ًء آِمرَ ِإَّلَّ  مْ ِفيهِ َفًَل ُتَماِر   (ٕٕ)َأَحًدا  مْ ِمنػْ

 ] فيُهم : يعلوب [ ] فيِهم : الباقون[
 بس ون ميم اعب ع وتوسط اؼبتصل قالون 

(  مْ يف )ِفيهِ مث خ ف بالتالي[   [ ع ى )منهم أحدا( ووقف بالتالييف )ظَاِىرًا َواَل(وب  غنة ِإالَّ
 يف )ظَاِىرًا َواَل(مث خ د بغنة 

( و)ِمنريْهُ  مْ يف )ِفيهِ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر َأَحًدا( مْ ِإالَّ
( و)ِمنريْهُ  مْ يف )ِفيهِ مث قالون بالص ة ع ى توسطها   َأَحًدا( مْ ِإالَّ

(  مْ يف )ِفيهِ مث ورش بطول الص ة   َأَحًدا( مْ نريْهُ و)مِ ِإالَّ
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(  مْ يف )ِفيهِ مث خ ف بالس ت   َأَحًدا( مْ يف )ِمنريْهُ  الس تبووقف ِإالَّ
 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء يف )فيُهم( معا

 (َٖٕوََّل تَػُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنّْي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا )
 قالون 

 وبالنلل )لشيٍء ان(مث ورش ع ى توسط )لشيء( 
 مث ورش ع ى الطول 

  يف )لشيٍء إن( بالس ت ع ى التالي[ ضبزةمث 
 مث خ ف بالس ت ع ى الس ت

 َء اللَّوُ آَأْف َيشَ  ِإِّل 
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ورش ع ى طول اؼبتصل 

 مث خ ف ب  غنة
 (ْٕٗن َىَذا َرَشًدا )رَبّْي َِلَقْػَرَب مِ َأْف يَػْهِدَيِن  ~َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى

 ]يهديٍت : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر وص  وابن كثَت ويعلوب وص  ووقفا [ ]يهدين : الباقون[
 وص  ووقفا بالياء ويعلوب والبصري وص  وابن كثَت  أبو جعفرواندرج معو قرأ )يهدين( بالياء وص  قالون 

 واندرج معو دوري أِّب ع رو ص  وقرأ )يهدين( بالياء و مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو عاصم  حبذف الياء مث ابن عامر ب سر النون )يرَيْهِدَيِن(

 يف )عسى( ع ى طول اؼبنفصلبفتح )عسى( مث ورش بالتل يل و وقرأ )يهدين( بالياء وص  ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 لنون يف )يرَيْهِدَيِن(باإلمالة يف )عسى( وب  غنة يف )َأْن يرَيْهِدَيِن( وكسر امث خ ف 
 باإلمالة يف )عسى( وبغنة يف )َأْن يرَيْهِدَيِن( وكسر النون يف )يرَيْهِدَيِن(مث خ د 

 واندرج معو خ ف العاشرمث ال سا ي بالتوسط وأمال )عيسى( وكسر النون )يرَيْهِدَيِن( بدون ياء 
 (ٕ٘ا )َثًَلَث ِمَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسعً  مْ َولَِبُثوا ِفي َكْهِفهِ 

 فا  شالشاطبية يف سورة ال هف : وحذفب ل تنوين من مئة 
 : الباقون[ث شَبِا ٍة سنُت] ث َث ِما ِة سنُت : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] ث َث ِميٍة سنُت : أبو جعفر [ ]

 قرأ بالتنوين ؾبرور )ث َث ِما ٍة سنُت ( قالون 
 ( واندرج معو ال سا ي سنُت َئةِ مث خ ف حبذف التنوين وب سر ع ى اإلَافة )مِ 
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 ( وبالص ةميةٍ ث َث )بالتنوين وحذف اؽب زة وأبدؽبا ياء مث قالون بالص ة واندرج معو ابن كثَت  مث أبو جعفر قرأ 
 ُقِل اللَُّو َأْعَلُم ِبَما لَِبُثوا

 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَ ُم دبَا( ثم     قالون
 َواَْلَْرضِ  َلُو َغْيُب السََّماَواتِ 

 يف )واألرض(       خ ف بالس ت ثمبالنلل يف )واألرض(       ورش ثم     قالون
 أَْبِصْر ِبِو َوَأْسِمعْ 

 قالون
 (َٕٙأَحًدا ) ِ~َوََّل ُيْشِرُؾ ِفي ُحْكِموِمْن َوِليٍّ ِمْن ُدونِِو  مْ َما َلهُ 

  ّْ كُ الشاطبية يف سورة ال هف : و)تشرك( خطاب وىو باعبزم  
 ال ُتْشرْك : ابن عامر [ ] وال يشرُك : الباقون[] و 

 أبو ع رو ويعلوب واندرج معو قرأ بياء الغيب ورفع ال اف )يشرُك( ع ى قصر اؼبنفصل و قالون 
 واندرج معو عاصم وال سا ي وخ ف العاشر قرأ بياء الغيب ورفع ال اف )يشرُك( و مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

  واندرج معو خ د  رأ بياء الغيب ورفع ال اف )يشرُك(قع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 ال اف )وال تشرْك (  جزمقرأ بتاء اػبطاب و ع ى توسط اؼبنفصل و مث ابن عامر 
 وقرأ بياء الغيبة )يشرك(يف )ِمْن َوِلٍّ( ب  غنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 رواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفمث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل

 ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب رَبّْكَ  آَواْتُل مَ 
ع ريى طريريول اؼبنفصريل ع ريى قصرير البريدل )أوحي(وانريريدرج قريالون ع ريى قصرير اؼبنفصريل مث قريريالون ع ريى توسريط اؼبنفصريل مث ورش 

 معو ضبزة مث ورش ع ى توسط مث طول البدل )أوحي( 
َؿ ِلَكِلَماتِوِ   ( َٕٚوَلْن َتِجَد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا ) ََّل ُمَبدّْ

َل ِلَ ِ َ اتِِو( ثم  قالون   السوسي أدغم ال م بال م )ُمَبدّْ
 بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَهُو  مْ َواْصِبْر نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَّهُ 
 الضم ىهنا   وعن ألف واو ويف ال هف وص ب الشامالشاطبية يف األنعام  : و )بِاْلُغْدوِة( 

  ] بالُغْدوة : ابن عامر [ ]بالغداة: الباقون[
 ( بالغداةقرأ بفتح الغُت وألف بعد الدال )قالون 

 ابن عامر قرأ )الُغْدوة( بضم الغُت وس ون الدال وحذف األلف  ثم



 

 

32 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم
نَ  هُ َوََّل تَػْعُد َعيػْ نْػَيا مْ اَؾ َعنػْ  تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّ

  بس ون ميم اعب ع قالون
 ورش بالتل يل يف )الدنيا( واندرج معو دوري البصري  ثم
 خ ف أمال )الدنيا( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  ثم
 السوسي أدغم الدال بالزاي )تُرِيُد زِيَنَة( وق ل )الدنيا(  ثم
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم

 (ٕٛقَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرطًا )َمْن َأْغَفْلَنا َوََّل ُتِطْع 
 قالون 

 ابن كثَت بص ة اؽباء يف )َىَواُه(  ثم
  العاشر  وخ ف ال سا يواندرج معو وأمال )ىواه(  يف )َمْن أَْغَفْ َنا( ع ى التالي[ ضبزةمث 

 يف )َمَن اْغَفْ َنا( وفتح )ىواه( بالنلل  مث ورش
  مث ورش بالنلل يف )َمَن اْغَفْ َنا( وق ل )ىواه(

 يف )َمْن أَْغَفْ َنا( مث خ ف بالس ت
 َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُّْكْم 

 قالون
 َء فَػْلَيْكُفرْ آشَ فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َء آَفَمْن شَ 
 قالون 

 واندرج معو أبو جعفراؽب زة واوا )يومن( بإبدال مث السوسي 
 وبإبدال اؽب زة واوا )يومن( مث ورش ع ى طول اؼبتصل 
  معا ع ى توسط اؼبتصل واندرج معو خ ف العاشر مث ابن ذكوان أمال )شاء(

 يف )فريْ يريْؤِمْن َوَمْن(مث خ ف أمال )شاء( مع طول اؼبتصل وب  غنة 
 طول اؼبتصل وبغنة يف )فريْ يريْؤِمْن َوَمْن(ع ى مث خ د بغنة وإمالة )شاء( معا 

 ُسَراِدقُػَها مْ ِبهِ نَارًا َأَحاَط َأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن  آِإنَّ 
 قالون 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة
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 مث السوسي أدغم النون بالنون )لِ ظَّاِلِ َُت نَارًا( 
 اؼبنفصلتوسط مث قالون ع ى 

 وع ى طول اؼبنفصل ل يف )نَارًا َأَحاَط( بالنلمث ورش 
 يف )نَارًا َأَحاَط( وع ى طول اؼبنفصل بالتالي[  ضبزةمث 

 يف )نَارًا َأَحاَط( وع ى طول اؼبنفصلمث خ ف بالس ت 
 ٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه آيُػَغاثُوا ِبمَ َوِإْف َيْسَتِغيُثوا 

 يف )َوِإْن َيْسَتِغيُثوا(ب  غنة ع ى طول اؼبتصل خ ف  ثماؼبتصل     ع ى طولورش  ثم   ع ى توسط اؼبتصل قالون 
 (َٜٕءْت ُمْرتَػَفًقا )آبِْئَس الشََّراُب َوسَ 

 ] بي[ : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] بئ[ : الباقون[
 وقرأ هب زة يف )بئ[(ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 وقرأ هب زة يف )بئ[(مث خ ف ع ى طول اؼبتصل 
 اؽب زة وع ى طول اؼبتصل  إبدالمث ورش قرأ )بي[( ب

 اؽب زة وع ى توسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفر مث السوسي قرأ )بي[( بإبدال
 (َٖٓعَمًًل )َمْن َأْحَسَن ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ََّل ُنِضيُع َأْجَر 

 قالون 
 ل يف )َمَن اْحَسَن(وبالنلمث ورش ع ى قصر البدل 

 يف )َمْن َأْحَسَن( مث خ ف بالس ت 
 )آمنوا( ع ى طولوورش مث  )آمنوا( مث ورش ع ى توسط البدل

ْن ِمػثَِيابًػا ُخْضػًرا َذَىػٍب َويَػْلَبُسػوَف ِمػْن ِمػْن َأَسػاِوَر ُيَحلَّػْوَف ِفيَهػا َتْحػِتِهُم اَْلَنْػَهػاُر َجنَّػاُت َعػْدٍف َتْجػِري ِمػْن  مْ ُأولَِئَك َلُهػ
َرٍؽ ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اَْلَرَ   ِئكِ آُسْنُدٍس َوِإْسَتبػْ

 : الباقون[ ]رَبِْتِهِم اأْلَنريَهاُر : أبو ع رو ويعلوب [ ]رَبِْتُهُم اأْلَنريَهاُر : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [  ]رَبِْتِهُم اأْلَنريَهارُ 
  : الباقون [] مت ُت : أبو جعفر ، ووقف ضبزة ولو التسهيل [ ] مت ئُت

 ع ى توسط اؼبتصلقالون 
 ع ى توسط اؼبتصلمث أبو ع رو قرأ ب سر اؽباء واؼبيم )رَبِْتِهِم اأْلَنريَهاُر( 

 ع ى توسط اؼبتصل مث ال سا ي بضم اؽباء واؼبيم )رَبِْتُهُم اأْلَنريَهاُر(
 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 

 خفاء يف )ثَِيابًا ُخْضرًا(وباإل مث أبو جعفر قرأ )مت ُت( وبالص ة
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 وترقي[ راء )أساور( و)اِلرا ب(يف )األهنار(و)مَن اساور(  ع ى طول اؼبتصل وبالنللمث ورش 
النلريل ب ووقريف يف )ِمْن َأَساِوَر(مع التالي[ يف )األهنار( بالس ت و  و)سندٍس و(يف )َذَىٍب َويرَيْ َبُسوَن(مث خ ف ب  غنة 

 الثانية مع اؼبد واللصر و بضم اؽباء واؼبيم )رَبِْتُهُم اأْلَنريَهاُر( يف اؽب زة األوَل والتسهيل يف 
ووقف ع ى )األرآ ب( بالس ت يف األوَل يف )مْن أساور( يف )األهنار(والتالي[ بالس ت و  ع ى طول اؼبتصل مث خ ف

 وع يو التسهيل مع اؼبد واللصر يف )األرآ ب( 
بالنلريريل يف اؽب ريريزة األوَل وع يريريريو ( ع ريريى )األرآ ريريب ووقريريف )مريريْن أسريرياور( يفيف )األهنريريار(والتالي[ مث خريري د بغنريرية والسريري ت 

التسريريهيل يف اؽب ريريزة الثانيريرية مريريع اؼبريريد واللصريرير يف )األرآ ريريريب( مث خريري د وقفريريا بالسريري ت يف األوَل وع يريريو التسريريهيل يف اؽب ريريريزة 
 الثانية مع اؼبد واللصر يف )األرآ ب( 

يف اؽب ريزة األوَل السري ت ببالنلل مث  ووقف ع ى )األرآ ب( ويف )األهنار(والس ت يف )مْن أساور( مث خ ف بالس ت 
 والتسهيل يف الثانية مع اؼبد واللصر

 يف )األرآ ب( وع يو النلليف )األهنار(والتالي[ يف )مْن أساور( مث خ د بالتالي[ 
 (ٖٔنِْعَم الثػََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَػَفًقا )

 قالون
نَػُهَما َزْرًعا )ِمْن َأْعَناٍب َجَعْلَنا َِلََحِدِىَما َجنَّتَػْيِن َمَثًًل رَُجَلْيِن  مْ َواْضِرْب َلهُ   (َٕٖوَحَفْفَناُىَما بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بَػيػْ

يف )ِمريْن مث خ ريف بالسري ت )مريْن أعنرياب( و)بنخريٍل و( مث خ ف بالتالي[ وب  غنة )مَن اعناب( قالون مث ورش بالنلل 
  بن كثَت وأبو جعفرواندرج معو ا مث قالون بالص ةأَْعَناٍب( 

 ِكْلَتا اْلَجنَّتَػْيِن َآَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُو َشْيًئا 
 ] ُأكَ ها : نافع وابن كثَت وأبو ع رو [ ] ُأُكَ ها : الباقون[

مث خ ريريف قريريالون قريريرأ بسريري ون ال ريرياف )ُأْكَ َهريريا( مث ابريرين كثريريَت بصريري ة اؽبريرياء )منريريو( مث ابريرين عريريامر قريريرأ بضريريم ال ريرياف يف )ُأُكَ َهريريا( 
قصريرير ( أوجريريو ٗمث ورش لريو ))آتريريْت أك هريريا( ووقريف )شريرييا( و)شريريّيا( مث خ ريريف بالسري ت ووقريريف )شرييا( و)شريريّيا(   بريالتالي[

البريريدل )آتريريت( وتوسريريط ال ريريُت )شريرييئا( مث توسريريط البريريدل وتوسريريط ال ريريُت مث طريريول البريريدل وتوسريريط ال ريريُت مث طريريول البريريدل وطريريول 
 ال ُت

 (َٖٖوَفجَّْرنَا ِخًَلَلُهَما نَػَهًرا )
 قالون

 (ٖٗأَنَا َأْكثَػُر ِمْنَك َماًَّل َوَأَعزُّ نَػَفًرا ) ~وََكاَف َلُو ثََمٌر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِورُهُ 
  جبتى واػب ف يف ال سر أالشاطبية يف البلرة : وَمدُّ )أنا( يف الوصل مع َم نبزة وفتح 

 ن خ فابوال سر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽب ز أو افتح 
 ص ححبرفيو واإلس ان يف اؼبيم    عاصمشاطبية يف سورة ال هف : ويف ) شُبٍُر ( َ يو يفتح ال
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بإثبريات ألريف )أنريا(  ] أنريآ : نريافع وابرين كثريَت[ ] شُبٌْر : أبو ع ريرو [ ] شُبرُيٌر : البرياقون [ وأبو جعفر ويعلوب ] شَبٌَر  : عاصم
 وص  

م الثاء واؼبيم )شبُُ   ٌر( ومد نون )أنا أكثر( قالون بس ون اؽباء )وْىو( َو
 [] أنْا : الباقون حبذفها وص  . واعب يع ع ى إثباِتا وقفا[مث قالون ع ى توسط )أنا أكثر( 

 مث ال سا ي بس ون )أنْا( وس ون اؽباء يف )وْىو( 
 مث ورش بضم اؽباء )وُىو( وطول )أنا أكثر( 

 مث ابن كثَت )وُىو( وقصر )أنا( 
م )وُىو( مث ابن عامر ع ى توسط اؼبنف  صل َو
 )مااًل و(مث خ ف بالطول وب  غنة 

 مث خ د بغنة 
 مث دوري قرأ )شُبٌْر(بضم الثاء و بس ون اؼبيم وبس ون اؽباء )وْىو( 

 مث الدوري ع ى توسط اؼبنفصل  
 مث السوسي كبوه وبإدغام ال م بال م )فريَلاَل ِلَصاِحِبِو( 

 ()شَبَرٌ لثاء واؼبيم ورفع الراء مث عاصم قرأ بفتح ا
َُنُّ َأْف تَِبيَد َىِذهِ  آَوَدَخَل َجنََّتُو َوُىَو ََاِلٌم لِنَػْفِسِو قَاَؿ مَ   (ٖ٘أََبًدا ) ~َأ

مث قريريالون ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريل وانريريدرج معريريو الريريدوري ع ريريى التوسريريط وانريريدرج معريريو أبريريو جعفريرير قريريالون بسريري ون اؽبريرياء )وْىريريو( 
وانريريدرج معريريو  صريرير اؼبنفصريريل مث ابريرين عريريامر ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريلوال سريريا ي  مث ورش بضريريم اؽبريرياء )وُىريريو( مث ابريرين كثَتع ريريى ق

 عاصم
َُنُّ السَّاَعَة قَ  آَومَ  َقَلًبا )آئِ َأ َها ُمنػْ ًرا ِمنػْ  (َٖٙمًة َولَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبّْي ََلَِجَدفَّ َخيػْ

 ابت ث م حالشاطبية يف سورة ال هف : ودع ميم )خَتا منه ا( 
 وأبو جعفر [ ] منها : الباقون[ ]منه ا : نافع وابن كثَت وابن عامر

قالون قرأ بالتثنية )منه ا( واندرج معو ابن كثَت مث دوري قرأ )منها( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل واندرج معو الشامي مث 
 )قا  ة ولئن( دوري ع ى التوسط وقرأ )منها( مث ورش قرأ )منه ا( مث خ د قرأ )منها( مث خ ف ب  غنة

 (َٖٚأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُػَراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َسوَّاَؾ رَُجًًل ) ~ُو َوُىَو ُيَحاِورُهُ قَاَؿ َلُو َصاِحبُ 
قريريالون بسريري ون اؽبريرياء )وْىريريو( مث قريريالون ع ريريى التوسريريط مث ال سريريا ي قريريرأ )وْىريريو( بسريري ون اؽبريرياء وأمريريال )سريريواك( مث ورش بضريريم 

أمريريال )سريريواك( مث  ضبريريزةمث ابريرين كثريريَت )وُىريريو( مث مث ابريرين عريريامر مث  ل يف )سريريواك( بفريريتح )سريريواك( مث ورش بالتل يريري اؽبريرياء )وُىريريو(
 ( اؼبدودٖمع ) السوسي قرأ بإدغام ال م بال م )قال لو(
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 (َٖٛأَحًدا ) ~ُأْشِرُؾ ِبَربّْي َلِكنَّا ُىَو اللَُّو رَبّْي َوَِل 
وأصبعريوا ع ريى إثباِتريا وقفريا اتباعريا ذفها وصري  ] ل نا ىو : ابن عامر وأبو جعفر وروي[ بإثبات األلف وصري  والبرياقون حبري

 ل رسم [
 ] برَِّب أحدا : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] برِّب~ أحدا : الباقون[

ع ريريى قريريالون بسريري ون النريريون )ل ْنريريا( وانريريدرج معريريو ابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو مث قريريالون ع ريريى التوسريريط وانريريدرج معريريو دوري مث ورش 
 ون اليرياء )بريريرِّْب أحريدا( وانريدرج معريريو ال سريا ي وخ ريف العاشريرير مث خ ريف بطريول اؼبنفصريريل مث عاصريم قريريرأ بسريطريول اؼبنفصريل 

بإثبريات األلريف بعريد النريون وصري  مث أبريو جعفرير  وقريرأ )ل نريا( و)ِل أشريرك)رِّب أحدا( مث ابن عامر ع ى توسط )رِّب أحريدا(
]وال خري ف  ن )رِّْب أحريدا(بإثبات ألف )ل نا( وص  وفتح ياء )رَِّب أحدا( مث روي[ بإثبات ألف )ل نا( وصري  وسري 

 يف إثباِتا يف الوقف اتباعا ل رسم[ .
َة ِإَّلَّ بِاللَِّو آِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُػْلَت َما شَ  َوَلْوَِل   َء اللَُّو ََّل قُػوَّ
 ع ى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصلقالون 
 أدغم الذال بالدال )إذ دخ ت( و  ع ى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل مث دوري

أدغم كذلب ال اف باللاف )َجنََّتَب أدغم الذال بالدال )إذ دخ ت( و ع ى قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل و سوسي مث ال
 قريْ َت( 

 اؼبنفصل توسط مث قالون ع ى 
 أمال )شاء( باإلظهار يف )إذ دخ ت( وع ى توسط اؼبنفصل و مث ابن ذكوان 
 وال سا ي  درج معو ىشاموانع ى التوسط واإلدغام الذال بالدال )إذ دخ ت( مث الدوري 

 ع ى توسط اؼبنفصل واإلدغام الذال بالدال )إذ دخ ت( وأمال )شاء( خ ف العاشرمث 
 ع ى طول اؼبتصل واؼبنفصل مث ورش 

 أدغم الذال بالدال وأمال )شاء( ع ى طول اؼبتصل واؼبنفصل و  ضبزةمث 
 (ِٜٖإْف تَػَرِف أَنَا َأَقلَّ ِمْنَك َماًَّل َوَوَلًدا )

  جبتى واػب ف يف ال سر أة يف البلرة : وَمدُّ )أنا( يف الوصل مع َم نبزة وفتح الشاطبي
 ن خ فابوال سر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽب ز أو افتح 

وإثباِتا وقفا [] إن ترين : قالون وأبو ع رو ] أنآ أقل : نافع وأبو جعفر بإثبات ألف )أنا(وص  والباقون حبذفها وص  
 اغبالُت [ ] إن ترن : الباقون وص  ووقفا [ ابن كثَت ويعلوب يفوصل  وأبو جعفر

قالون قرأ دبد النون )أنا( مث ابن كثَت قرأ بالياء وص  )تريْن أنْا( وس ون النون واندرج معو البصري بالياء وص  مث قالون 
قريريرأ يف )أنريريا( وقريريرأ )تريريرِن( مث ابريرين عريريامر  ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريل )أنريريا( مث دوري قريريرأ باليريرياء وصريري  )تريريريْن أنريريا( مث ورش بريريالطول

 )مااًل وولدا(مث خ ف )ترِن( وب  غنة )ترِن(و)أنْا( واندرج معو عاصم  
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َها ُحْسَبانًا ِمَن السَّمَ َأْف  ~رَبّْيفَػَعَسى  ًرا ِمْن َجنَِّتَك َويُػْرِسَل َعَليػْ  (ِٓٗء فَػُتْصِبَح َصِعيًدا زََلًقا )آيُػْؤتَِيِن َخيػْ
] يؤتيٍت : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر وصري  . َأْن : الباقون [ ~]َرِّبّْ  أبو جعفر [:نافع وابن كثَت وأبو ع رو و َأْن  ]َرِّبَّْ 

 ووقفا [ ابن كثَت ويعلوب يف اغبالُت [ ]يؤتُت : الباقون وص 
 قالون بفتح الياء )رَِّب( وبالياء وص  يف )يؤتيٍت( واندرج معو البصري وم ي باغبالُت بالياء 

 يف )عسى( وطول اؼبتصل وقرأ بإبدال اؽب زة )يوتيٍت( وص  بالياء ورش ع ى الفتح  مث
 وتوسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفر وص  مث السوسي )يوتيٍت( وص  

 مث ابن عامر بس ون الياء )رِّْب( وكسر النون يف )يؤتُِت( واندرج معو عاصم 
 اؽب زة يف )يوتيٍت(   الإبدوقرأ بوفتح ياء )رَِّب(مث ورش بتل يل )فعسى( 

 مث خ ف أمال )فعسى( وس ون الياء )رِّْب( و)يؤتُِت( بدون ياء وب  غنة 
 مث خ د بغنة مث ال سا ي ع ى التوسط أمال )فعسى( واندرج معو خ ف العاشر

 (ُٔٗؤَىا َغْورًا فَػَلْن َتْسَتِطيَع َلُو طََلًبا )آَأْو ُيْصِبَح م
  واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبتصلورش  ثمع ى توسط اؼبتصل قالون 
 ~أَنْػَفػَق ِفيَهػا َوِىػَي َخاِويَػٌة َعلَػى ُعُروِشػَها َويَػُقػوُؿ يَػا لَْيَتنِػي لَػْم ُأْشػِرْؾ ِبَربّْػي آفََأْصَبَح يُػَقلُّْب َكفَّْيِو َعَلى مَ  بَِثَمرِهِ  َوُأِحيطَ 
 (َٕٗأَحًدا )

ّ ان مع ياسُت يف )شبٍر(   فاشالشاطبية يف األنعام : َو
: عاصم ]بَِثَ رِِه   : أبو ع رو [ رِهِ بُِث ْ  ] برَِّب أحدا : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] برِّب~ أحدا : الباقون[]

 : الباقون[ رِهِ بُِث ُ ] وأبو جعفر ويعلوب [
م الثاء واؼبيم )بُثُ ره( وفتح   ؼبنفصلا توسطياء )رَِّب أحدا( مث قالون ع ى  قالون بس ون اؽباء )وْىي( َو

م الثاء واؼبيم )بُثُ ره(  مث ال سا ي وبس ون الياء يف )رِّْب( مث ابن عامر بس ون الياء )رِّْب( َو
  يف )مْل أشرك( الس تب خ ف )رِّْب( بالتالي[ مث ضبزةمث ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 ء )رَِّب( مث ابن كثَت بص ة اؽباء )كفيو( مث دوري بضم الثاء وس ون اؼبيم )بُثْ رِه( وفتح اليا
 مث دوري ع ى التوسط مث عاصم بفتح الثاء واؼبيم )بَثَ رِه( وبس ون الياء )رِّْب(

 (َٖٗوَلْم َتُكْن َلُو ِفَئٌة يَػْنُصُرونَُو ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَما َكاَف ُمْنَتِصًرا )
 اف شالشاطبية يف سورة ال هف : وذكر )ت ن( 

 ] فية : أبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] فئة : الباقون[مل ت ن : الباقون[] مل ي ن : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] 
 ريرين( وانريريدرج معريريو يقريريالون مث ورش بًتقيريري[ الريريراء يف )منتصريريرا( مث خ ريريف قريريرأ )مل ي ريرين( وبريري  غنريرية مث خريري د بغنريرية وذكريرير يريرياء )

 ال سا ي 
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 ُىَناِلَك اْلَوََّليَُة ِللَِّو اْلَحقّْ 
 فا شز وب هفو فل سر الشاطبية يف األنفال : )واليِتِهم( با

( جره    ع ى رفعو   أوالتعيد سرب حالشاطبية يف سورة ال هف :ويف )اغب[ّْ
 ] الوالَية : ضبزة ال سا ي وخ ف العاشر [ ] الَوالَيَة : الباقون[] اغب[ُّ : أبو ع رو وال سا ي [ ] اغب[َّ : الباقون[

( مث أبو ( قالون بفتح الواو )الَوالية( وقرأ خبفض )اغب[ّْ مث خ ريف  أي بريالروم ع ريرو بفريتح الريواو )الَواليرية( وقريرأ بريالرفع )اغبري[ُّ
( بالروم قرأ ب سر الواو )الوالية( وخفض )اغبِ[(  مث ال سا ي قرأ )الوالية ( ب سر الواو ورفع )اغب[ُّ

ٌر ُعْقًبا ) ٌر ثَػَوابًا َوَخيػْ  (ُٗٗىَو َخيػْ
 ىتفص نالشاطبية يف سورة ال هف : و)عْلبا( س ون الضم 

 : الباقون [] ُعْلبا : عاصم وضبزة وخ ف العاشر [ ] ُعُلبا 
قالون قرأ بضم اللاف أيضا )ُعُلبا( مث عاصم قرأ بس ون اللاف )ُعْلبا( واندرج معو خ د مث خ ف ب  غنة و بس ون 

   وبًتقي[ راء )خَت( معا اللاف )ُعْلبا( مث ورش قرأ بضم اللاف أيضا )ُعُلبا(
نْػَيا َكمَ  مْ َواْضِرْب َلهُ   ِء فَاْختَػَلَط ِبِو نَػَباُت اَْلَْرِض فََأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْيَاُح آٍء أَنْػَزْلَناُه ِمَن السَّمَ آَمَثَل اْلَحَياِة الدُّ

   الشاطبية  يف البلرة :ويف التاِء ياءٌ شاع والرّْيَح وحَّدا ... ويف ال هف معها و الشريعة وص  
             ويف الن ل و األعراف و الروم ثانيا ... وفاطر دم شُ  را ويف اغبجر فص 
            ويف سورة الشورى ومن ربت رعده ... خُ ُصوٌص ويف الفرقان ز اكيِو ىَ  َّ 

فا والريح ىم كال هف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاين   
 ] الريح : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] الرياح : الباقون[

 ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعب ع  قالون
 ع ى فتح )الدنيا( مث تل ي ها ع ى طول اؼبتصل وبالنلل )ك اٍء انزلناه( مث ورش 

 مث أبو ع رو بالتل يل )الدنيا( ع ى توسط اؼبتصل 
 والس ت ع ى )األرض( )ك اٍء أنزلناه( أمال )الدنيا( باإلفراد بالتالي[  ضبزةمث 

 الريح( باإلفراد مث خ د بالتالي[ وقرأ )
 مث خ ف بالس ت ع ى الس ت مث ال سا ي قرأ باإلفراد )الريح( واإلمالة واندرج معو خ ف العاشر 

 واندرج معو أبو جعفر مث قالون بالص ة 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )أنزلناه(

 (٘ٗوََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا )
 مث خ ف بالس ت ع ى )شيء(وترقي[ راء )ملتدرا( شيء( مث طولو قالون مث ورش ع ى توسط ال ُت )
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نْػَيا   اْلَماُؿ َواْلبَػُنوَف زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
 خ ف باإلمالة واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  ثم    ورش بالتل يل واندرج معو البصري ثم     قالون 

ٌر ِعْنَد رَبّْكَ  ٌر َأَمًًل ثَػَوابًا  َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيػْ  (ٙٗ)َوَخيػْ
 واندرج خ د بوجو التالي[قالون 

ٌر أََمً (   والتالي[ اندرج مع قالونمث خ د وقف بالنلل ع ى )َوَخيريْ
ٌر أََمً ( مث خ ف  ٌر( بالنلل والتالي[ والس ت وب  غنةووقف ع ى )َوَخيريْ   يف )ثرَيَوابًا َوَخيريْ
 النلل وب وترقي[ الراء يف )خَت( معامث ورش 

هُ فَػَلْم نُػَغاِدْر  مْ َويَػْوـَ ُنَسيػُّْر اْلِجَباَؿ َوتَػَرى اَْلَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاىُ   (ٚٗ)َأَحًدا  مْ ِمنػْ
 م  نفرالشاطبية يف سورة ال هف : ويا    نسَت واَل فتاها 

 ويف النون أنث واعببال برفعهم       
  باَل : الباقون[اعبُنَسَتُ عامر [ ]أبو ع رو وابن ]ُتَسَتَّ اعبباُل : ابن كثَت و 

 قرأ بنون العظ ة )ُنَسَتُ( ونصب )اعببال(قالون 
 وقرأ بنون العظ ة )ُنَسَتُ( ونصب )اعببال( َأَحًدا( مْ يف )ِمنريْهُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 بال(وقرأ بنون العظ ة )ُنَسَتُ( ونصب )اعب َأَحًدا( مْ يف )ِمنريْهُ مث قالون ع ى توسط الص ة 

وقريريريرأ بنريريريون العظ ريريرية )ُنَسريريريَتُ( ونصريريريب وبريريري  غنريريرية )بريريريارزة و( والسريريري ت يف )األرض( َأَحريريريًدا( مْ يف )ِمريريرينريْهُ مث خ ريريريف بريريريالتالي[ 
 )اعببال(

 وقرأ بنون العظ ة )ُنَسَتُ( ونصب )اعببال(وب  غنة والس ت يف )األرض(  َأَحًدا( مْ يف )ِمنريْهُ الس ت خ ف بمث 
 وقرأ بنون العظ ة )ُنَسَتُ( ونصب )اعببال(نة وبغ والس ت يف )األرض(مث خ د 
 ونصب )اعببال(وترقي[ راءىا )نسَت(وقرأ بنون العظ ة )ُنَسَتُ(  َأَحًدا( مْ ع ى طول الص ة يف )ِمنريْهُ  مث ورش

 مث ابن كثَت بالص ة وقرأ ع ى البناء ل  جهول بضم التاء ورفع ال م )ُتسيريُر اعبباُل( 
 درج معو ابن عامر بدون ص ة وان أبو ع رو مث

   جهول )ُتسيريُر اعببال(البناء ل مث السوسي أمال وص  )ترى األرض( وقرأ ع ى
 َأوََّؿ َمرَّةٍ  مْ َوُعِرُضوا َعَلى رَبَّْك َصفِّا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناكُ 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 

 ن ع ى توسط الص ة مث قالو 
 بطول الص ة مث ورش 
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 وبالص ة )َلَلْد ِجيُتُ ونَا(اؽب زة ل ادإبمث أبو جعفر باإلظهار وقرأ بالياء ب
 واندرج معو ضبزة أدغم الدال باعبيم )َلَلْد ِجْئُتُ ونَا(مث دوري 

 أمال وقفا )مرة( أدغم الدال باعبيم )َلَلْد ِجْئُتُ ونَا(و مث ال سا ي 
  ت و أدغم الدال باعبيم )َلَلْد ِجْئُتُ ونَا( مث خ ف بالس

 )َلَلْد ِجيُتُ ونَا(مث السوسي أدغم وأبدل اؽب زة ياء 
 (َٛٗمْوِعًدا ) مْ أَلَّْن َنْجَعَل َلكُ  مْ َبْل َزَعْمتُ 
 جعفر واندرج معو ابن كثَت وأبوقالون بالص ة ع ى قصرىا  ثم السوسي أدغم ال م بال م )قَبَْعَل َلُ ْم( ثمقالون 

 مث قالون بالص ة ع ى توسطها 
 مث ورش ع ى طول الص ة 

 مث خ ف بالس ت 
 مث ىشام أدغم ال م بالزاي )َبْل َزَعْ ُتْم( واندرج معو ال سا ي 

 يُػغَػاِدُر َصػِغيَرًة َوََّل َكِبيػَرًة َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَػتَػَرى اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِو َويَػُقوُلوَف يَا َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىػَذا اْلِكتَػاِب ََّل 
 َأْحَصاَىا  ِلإِ 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 أمال )أحصاىا( ع ى توسط اؼبنفصل  و مث ال سا ي مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل  

 مث خ د أمال )أحصاىا( 
 وأمال )أحصاىا(بالس ت مث خ ف مث خ ف ب  غنة وأمال بالتالي[ 

  وبالنلل التل يلب ورش مثوبالنلل َغاِدُر َصِغَتًَة َواَل َكِبَتًَة( بالفتح مث ورش رق[ الراء يف )يريُ 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )فيو( 

 مث السوسي أمال وص  )فريتريَرى اْلُ ْجرِِمَُت(
 َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا 

 ورش بًتقي[ الراء )حاَرا( ثم    قالون 
 (َٜٗوََّل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا )

 قالون
ـَ َفَسَجُدوا ِإِلَّ َوِإْذ قُػْلَنا ِلْلَمَل   رَبّْوِ َعْن َأْمِر ِإْبِليَس َكاَف ِمَن اْلِجنّْ فَػَفَسَق  ِئَكِة اْسُجُدوا ِِلََد

 ] ل     ُة اسجدوا : أبو جعفر [ ] ل     ِة اسجدوا : الباقون[
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
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  مث السوسي أدغم الراء بالراء )أمر ربو(
  اؼبنفصل  توسطمث قالون ع ى 

 يف )َعْن أَْمِر(واؼبتصل وبالنلل ع ى قصر البدل وطول اؼبنفصل مث ورش 
 يف )َعْن أَْمِر( بالتالي[  ضبزةمث 

 يف )َعْن أَْمِر( بالس تمث خ ف 
 مث ورش ع ى توسط البدل مث ع ى طول البدل

 وقصر اؼبنفصلع ى توسط اؼبتصل  مث أبو جعفر َم تاء )اؼب   ُة اسجدوا(
 َعُدوّّ  مْ َلكُ ْم َء ِمْن ُدوِني َوىُ آَأْولِيَ  ~َأفَػَتتَِّخُذونَُو َوُذرّْيػََّتوُ 

ع ى طول  قالون بالص ة مث ورش ثمقالون ع ى توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة 
 اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 (ٓ٘بِْئَس ِللظَّاِلِميَن َبَدًَّل )
 ] بي[ : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] بئ[ : الباقون[
 قالون مث ورش ابدل اؽب زة ياء )بي[( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

 (َٔ٘وَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلّْيَن َعُضًدا ) مْ َخْلَق السََّماَواِت َواَْلَْرِض َوََّل َخْلَق أَنْػُفِسهِ  مْ َأْشَهْدتُػهُ  آمَ 
 : الباقون[..وما كنُت : أبو جعفر [ ] ما أشهدِتم وما كنَت … ما أشهدناىم ] 

 واندرج معو ابن كثَت  مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
  ( فتح تاء )وما كنتَ و  قرأ بنون بعد الدال وألف بعدىا )ما أشهدناىم(بالص ة و مث أبو جعفر 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ص ة مث قالون بال
  يف )األرض(  بالس ت ضبزة ثموبالنلل يف )األرض( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 يف )األرض(مث خ د بالتالي[ 
نَػهُ  مْ فَػَلْم َيْسَتِجيُبوا َلهُ  مْ َفَدَعْوىُ  مْ ِئَي الَِّذيَن َزَعْمتُ آَويَػْوـَ يَػُقوُؿ نَاُدوا ُشرَكَ   (َٕ٘مْوِبًقا ) مْ َوَجَعْلَنا بَػيػْ

 فض  ضبزة ال هف : و)يوم يلوُل( النون الشاطبية يف سورة
 ويوم نلول : ضبزة[ ] ويوم يلول : الباقون[] 

 ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
  قالون بالص ة ثم
  ع ى طول اؼبتصل  ورش ثم
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 قرأ بنون العظ ة )ويوم نلول(  ضبزة ثم
َها َمْصرِفًا )ُمَوا مْ أَنػَّهُ  آَورََأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر َفظَنُّو   (ِٖ٘قُعوَىا َوَلْم َيِجُدوا َعنػْ

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 

 وىذا حال الوقف فلط(( البدل ٖق ل الراء واؽب زة مع ))ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 وص   أمال الراء  نفصلع ى توسط اؼب مث شعبة

 أمال الراء وص ع ى طول اؼبنفصل  ضبزةمث 
 ِف ِللنَّاِس ِمْن ُكلّْ َمَثٍل آَوَلَقْد َصرَّفْػَنا ِفي َىَذا اْلُقرْ 

 ] اللران : ابن كثَت [ ] اللرآن : الباقون[
 قالون 

 مث ابن كثَت قرأ )اللران( 
 وأمال )الناس( مث دوري أدغم الدال بالصاد )َوَلَلْد َصرَّفريَنا( 

 واندرج معو ىشام وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر وفتح )ل ناس(مث السوسي أدغم )َوَلَلْد َصرَّفريَنا( 
ْنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَدًَّل )  (ٗ٘وََكاَف اإْلِ

 قالون 
 مث ع ى طوؽبا  وبالنلل يف )اإلنسان( مث ورش ع ى توسط )شيء(

نْ  ضبزةمث   َساُن(بالس ت ع ى )شيء( و )اإْلِ
ُسػنَُّة اَْلَوَّلِػيَن َأْو يَػْأتِيَػُهُم اْلَعػَذاُب قُػػُبًًل  مْ َأْف تَػْأتِيَػهُ  ِإِلَّ ْم رَبػَُّهػَءُىُم اْلُهَدى َوَيْستَػْغِفُروا آِإْذ جَ  آَأْف يُػْؤِمُنو َوَما َمَنَع النَّاَس 

(٘٘) 
ال هريف وصري    )ال وفيريون وأبريو جعفرير :  يف ول  ريويفهريَت ظى    ضبريالشاطبية يف األنعام : وكسر وفتح َم يف )قريَبً ( 

 قريُب (
 دأالدرة : َو يت )قب ( 

 ] ِقَب  : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر ويعلوب [ ] قريُب  : الباقون[
 قرأ )ِقَب ( ب سر اللاف وفتح الباءقالون 

 واندرج معو ابن كثَت( ِإِلَّ ْم يف )َربريَّهُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
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 وقرأ )ِقَب ( ب سر اللاف وفتح الباء أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( وريدمث 
 وقرأ )ِقَب ( ب سر اللاف وفتح الباء ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( وقرأ بضم اللاف والباء )قريُبً (ع ى توسط اؼبنفصل مث عاصم 

وأظهرير الريذال عنريد اعبرييم  وقريرأ بضريم اللرياف والبرياء )قريريُبً (( ِإِلَّ ْم وتوسريطها يف )َربريَُّهريوالص ة  صلاؼبنف توسطمث قالون ع ى 
 )ِإْذ َجاَءُىُم(
 وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم(أمال )اؽبدى( و وقرأ بضم اللاف والباء )قريُبً ( ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 
 وقرأ )ِقَب (وأمال )جاءىم(  وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( للاف وفتح الباء قرأ )ِقَب ( ب سر امث ابن ذكوان 

مث خ ريريف العاشريرير ع ريريى توسريريط اؼبتصريريل واؼبنفصريريل وأظهريرير الريريذال عنريريد اعبريرييم )ِإْذ َجريرياَءُىُم( وأمريريال )جآءىم(و)اؽبريريدى( وقريريرأ 
 بضم اللاف والباء )قريُب ( 
 واندرج معو ىشام  ْذ َجاَءُىُم( وأدغم الذال باعبيم )إِ مث دوري ع ى التوسط 

وأظهر يف )األولُت( بالتالي[ خ د مث يف )األولُت( وبالس ت )اؽبدى( )جآءىم( وأمال ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د 
 الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم( وأمال )جآءىم(و)اؽبدى( وقرأ بضم اللاف والباء )قريُب ( 

وأبريريدل اؽب ريريزة واوا مريرين )يومنريريوا( وألفريريا مريرين يف )اؽبريريدى( بريريالفتح ( و ِإِلَّ ْم ة يف )َربريَُّهريريع ريى طريريول اؼبنفصريريل وطريريول الصريري مث ورش 
 ورق[ راء )يستغفروا( وقرأ )ِقَب ( وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم()تاتيهم(و)ياتيهم( 

اؽب ريزة واوا مرين )يومنريوا( وألفريا مرين وأبريدل يف )اؽبريدى( التل يريل وب( ِإِلَّ ْم يف )َربريَُّهريع ى طول اؼبنفصل وطول الص ة  ورش مث
 )تاتيهم(و)ياتيهم( وأظهر الذال عند اعبيم )ِإْذ َجاَءُىُم(

وأبريريريريريريدل اؽب ريريريريريريزة واوا مريريريريريرين )يومنريريريريريريوا( وألفريريريريريريا مريريريريريرين  ع ريريريريريريى قصريريريريريرير اؼبنفصريريريريريريل وأدغريريريريريريم الريريريريريريذال بريريريريريرياعبيم )ِإْذ َجريريريريريرياَءُىُم(مث السوسريريريريريريي 
 وقرأ )ِقَب ( )تاتيهم(و)ياتيهم(

وأبريريريريريدل اؽب ريريريريريزة واوا مريريريريرين )يومنريريريريريوا( وألفريريريريريا مريريريريرين  الريريريريريذال بريريريريرياعبيم )ِإْذ َجريريريريرياَءُىُم( مث أبريريريريريو جعفريريريريرير ع ريريريريريى قصريريريريرير اؼبنفصريريريريريل وأظهريريريريرير
 وقرأ )قريُب ( )تاتيهم(و)ياتيهم(

وقريريرأ )قريريريُب (  (آوبريري  غنريرية يف )َأْن يرُيْؤِمنريريو يف )األولريريُت(  والسريري ت( ِإِلَّ ْم يف )َربريَُّهريريمث خ ريريف أمريريال )جريرياءىم( ع ريريى التاليريري[ 
   وأمال )جآءىم(و)اؽبدى(

 (  آوب  غنة يف )َأْن يرُيْؤِمُنو  يف )األولُت(ع ى الس ت ( ِإِلَّ ْم يف )َربريَّهُ ت مث خ ف بالس 
 َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإَّلَّ ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن 

 قالون
 َوُيَجاِدُؿ الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ 

  م )بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا(السوسي أدغم ال م بال ثم    قالون 
 (ٙ٘أُْنِذُروا ُىُزًوا ) آَآيَاِتي َومَ  آَواتََّخُذو 
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 ] ىزوا : حفص [ ] ُىْزاً : ضبزة وص  وخ ف يف اغبالُت [ُىزَاً ، ُىْزوا : ضبزة وقفا [ ] ُىُزؤاً : الباقون[
 وقرأ بضم اؽبا والزاي بعدىا نبزة )ُىُزؤا( اؼبنفصل  قصرع ى قالون 

 ع ى توسط اؼبنفصلالون ق ثم
 )ىزوا( بضم اؽباء والزاي وحبذف اؽب زة قرأ ع ى توسط اؼبنفصل  حفصمث 

 ورق[ راء )انذروا(وقرأ بضم اؽبا والزاي بعدىا نبزة )ُىُزؤا( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 وقفا قرأ )بالنلل واإلبدال )ُىزَا( و)ُىْزوا(ع ى طول اؼبنفصل و مث ضبزة 

  طول البدل والًتقي[ مث ورش ع ى توسط مث
ََْلُم  َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداهُ َوَمْن َأ  ِممَّْن ذُكَّْر بَِآيَاِت رَبِّْو فََأْعَرَض َعنػْ

 قالون 
 مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َأْظَ ُم فبَّْن( 

 البدل )آيات( (ٖوترقي[ راء )ذكر( مع )وبالنلل يف )َوَمْن َأْظَ ُم( ال م )أظ م(  غ يظمث ورش بت
 يف )َوَمْن َأْظَ ُم( مث خ ف بالس ت

 َآَذانِِهْم َوقْػًرا ~َوِفيَأْف يَػْفَقُهوُه َأِكنًَّة  مْ قُػُلوِبهِ ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى 
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى توسط اؼبنفصل  ال سا ي أمال )آذاهنم(دوري مث 
 ع ى طول اؼبنفصلخ د مث 

 يف )َأْن يرَيْفَلُهوُه(مث خ ف ع ى التالي[ وب  غنة 
 ع ى قصر اؼبنفصل َأِكنًَّة(  مْ يف )قريُ وهبِِ مث قالون بالص ة 

 مث ابن كثَت بالص ة وبص ة اؽباء يف )يرَيْفَلُهوُه( 
 ع ى توسط اؼبنفصل و  َأِكنًَّة( مْ ع ى توسطها يف )قريُ وهبِِ  مث قالون بالص ة

 ( البدل )آذاهنم(ٖع ى طول اؼبنفصل وبالنلل )أكنة ان(ومع ) َأِكنًَّة( مْ يف )قريُ وهبِِ ورش بطول الص ة مث 
 يف )َأْن يرَيْفَلُهوُه( وب  غنة و)أك ًة أن(َأِكنًَّة( مْ يف )قريُ وهبِِ مث خ ف بالس ت 

 (ٚ٘)ِإًذا أََبًدا  آفَػَلْن يَػْهَتُدو اْلُهَدى ِإَلى  مْ َتْدُعهُ َوِإْف 
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع  قالون

 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
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يف وبالنلريل والتاليري[ والسري ت ( آيف )فريَ ْن يرَيْهتريُدو ع ى التالي[ وأمال )اؽبدى( وب  غنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 )ِإًذا أَبًَدا(
 يف )ِإًذا أَبًَدا(لي[ وع يو النلل والتا( آيف )فريَ ْن يرَيْهَتُدو بغنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د 

 أمال )اؽبدى( ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ِإََل( مْ يف )َتْدُعهُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
  ِإََل( مْ يف )َتْدُعهُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 تح بالفو ِإََل(  مْ ع ى طول اؼبنفصل وطول الص ة يف )َتْدُعهُ مث ورش 
 التل يل ِإََل( وب مْ ع ى طول اؼبنفصل وطول الص ة يف )َتْدُعهُ  ورشمث 

 يف )ِإًذا أَبًَدا( وع يو النلل والس ت( آيف )فريَ ْن يرَيْهَتُدو وب  غنة ِإََل(  مْ يف )َتْدُعهُ مث خ ف بالس ت 
 َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة 

 ال سا ي أمال )الرضبة(  ثم     قالون
 ِبَما َكَسُبوا َلَعجََّل َلُهُم اْلَعَذابَ  مْ يُػَؤاِخُذىُ َلْو 

 ]يواخذىم : ورش وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ]يؤاخذىم : الباقون [
 وقرأ بإثبات اؽب زة )يؤاخذكم(قالون مث السوسي أدغم ال م بال م )َلَعجََّل ؽَبُُم( 

 مث قالون بالص ة 
 ( )يواخذىمبإبدال اؽب زة واوا من مث ورش قرأ 

 )يواخذىم(بإبدال اؽب زة واوا من قرأ مث أبو جعفر بالص ة و 
 لباء )اْلَعَذاَب َبْل(لو وصل ل سوسي إدغام الباء با -

 (ِٛ٘مْن ُدونِِو َمْوِئًًل )َلْن َيِجُدوا َمْوِعٌد  مْ َبْل َلهُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 ال( مث خ د وقف بالتخفيف وحذف اؽب زة )َموال( وبالتشديد )َموّْ 
 يف )َلْن هبَُِدوا(مث خ ف كبوه ول ن ب  غنة 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة 
 (َٜ٘مْوِعًدا ) مْ ِلَمْهِلِكهِ َلمَّا َََلُموا َوَجَعْلَنا ْم َأْىَلْكَناىُ  ~َوتِْلَك اْلُقَرى

ْهِ ِ هم( َ وا و)َمهَ ب أى و(  سوى 
َ
 والعوال سر يف ال م  معاصالشاطبية يف سورة ال هف : )ؼب

 : الباقون[ مْ ِلُ ْهَ ِ هِ ْم : حفص [     ]ِلَ ْهِ ِ هِ ْم : شعبة  [  ]]ِلَ ْهَ ِ هِ 
 قالون قرأ بضم اؼبيم وبفتح ال م )ِلُ ْهَ ِ ِهْم( 
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 مث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث شعبة بفتح اؼبيم وال م )ِلَ ْهَ ِ ِهْم( 
 ؼبيم وب سر ال م )ِلَ ْهِ ِ ِهْم( مث حفص بفتح ا

م اؼبيم وفتح ال م )ِلُ ْهَ ِ ِهْم(   مث قالون بالص ة َو
م اؼبيم وفتح ال م )ِلُ ْهَ ِ ِهْم(   مث ورش بالتل يل )اللرى( وتفخيم ال م يف )ظ  وا( َو

  ع ى قصر اؼبنفصل مث دوري أمال )اللرى(
 وخ ف العاشر ي واندرج معو ال سا اؼبنفصل توسطمث دوري ع ى 

 أمال )اللرى( وطول اؼبنفصل ضبزةمث 
 (ُٓٙحُقًبا )َأْو َأْمِضَي أَبْػَرُح َحتَّى أَبْػُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن  َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَفَتاُه َِل 

 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ْو أَْمِضَي(ع ى طول اؼبنفصل وفتح )موسى( وبالنلل يف )أَ مث ورش 
 بص ة اؽباء )لفتاه(ع ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثَت 
 يف )موسى(ع ى التل يل ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 ق ل )موسى( ع ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 

( ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي   ق ل )موسى( وأدغم اغباء باغباء )أَبريرَُح َحىتَّ
  وق ل )موسى( مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل

 يف )أَْو أَْمِضَي(أمال )موسى( ع ى التالي[ ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 يف )أَْو أَْمِضَي(بالس ت ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 واندرج معو خ ف العاشر  ع ى توسط اؼبنفصل)موسى( مث ال سا ي أمال 
 (ُٔٙو ِفي اْلَبْحِر َسَربًا )فَػَلمَّا بَػَلَغا َمْجَمَع بَػْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَػُهَما فَاتََّخَذ َسِبيلَ 

 السوسي أدغم الذال بالسُت )فَازبَََّذ َسِبيَ ُو( ثم   قالون 
 (َٕٙءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َىَذا َنَصًبا )آفَػَلمَّا َجاَوزَا قَاَؿ ِلَفَتاُه َآتَِنا َغدَ 

 قالون 
 صل مث ورش ع ى طول البدل )آتنا()لفتاه( وقصر البدل )آتنا(وع ى طول اؼبتمث ورش ع ى الفتح 

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )لفتاه( 
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 مث ورش ع ى طول البدل)آتنا(نا( ع ى تل يل )فتاه وتوسط البدل )آتمث ورش 
 ع ى طول اؼبتصلمث خ ف أمال )لفتاه( 

 واندرج معو خ ف العاشروأمال )لفتاه( اؼبتصل توسط مث ال سا ي ع ى 
 م )قَاَل ِلَفَتاُه(مث السوسي أدغم ال م بال 

 أَْنَسانِيُو ِإَّلَّ الشَّْيطَاُف َأْف َأذُْكَرُه  آِإَلى الصَّْخَرِة فَِإنّْي َنِسيُت اْلُحوَت َومَ  آقَاَؿ َأرَأَْيَت ِإْذ َأَويْن
  جسهل وكم مبدل  نافع اجع  وعنر الشاطبية يف األنعام : )رأيت( يف االستفهام ال عُت 

 ومعو )ع يو اهلل( يف الفتح وص       غبفصهم وىا كسر )أنسانيو( َم  الشاطبية يف سورة ال هف :
وىريريذا الوجريريو حالريرية الوصريريل ل ه ريريزة الثانيريرية  : نريريافع وأبريريو جعفريرير[ ] أرآيريريت : ورش باؼبريريد مريريع اإلشريريباع ] أرايريريت : بالتسريريهيل 

] أنسانيوُ : حفص [ ] [فلط أما يف الوقف ف ي[ لو إال التسهيل كوقف ضبزة [] أريت : ال سا ي [ ] أرأيت : الباقون
 أنسانيِو : الباقون[ 

 قالون بالتسهيل يف )أرأيت( وكسر اؽباء يف )أنسانيِو( 
  اؼبنفصل توسطمث قالون ع ى 

باؼبريريريد يف ورش )أنسريريريانيو( مث الفريريريتح والتل يريريريل يف ووجهريريريان وبالنلريريريل )إَذ اوينريريريا(و)أَن اذكريريريره( مث ورش بالتسريريريهيل يف )أرأيريريريت( 
 وبالنلل)أنسانيو( تل يل الفتح واليت( ووجهان آ)أر 

 مث ابن كثَت بالتالي[ يف )أرأيت( وص ة )أنسانيوِ ( 
 بدون ص ة  (أنسانيوىاء )ع ى التالي[ وكسر  وأبو ع ر مث 

  اؼبنفصل وكسر)أنسانيِو( توسطمث دوري ع ى 
 مث حفص بضم اؽباء يف )أنسانيُو ( 

 بالنلل والتالي[ وكسر ىاء )أنسانيِو( ووقف  ضبزةمث 
 يف )أَن اذكره(وع يو النلل والس ت )إَذ أوينا(و ف بالس ت مث خ 

 مث ال سا ي قرأ )أرايت( حبذف اؽب زة وأمال )أنسانيِو( وبال سر 
 (َٖٙواتََّخَذ َسِبيَلُو ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا )

 السوسي أدغم الذال بالسُت )َوازبَََّذ َسِبيَ ُو( ثم        قالون 
 غِ قَاَؿ َذِلَك َما ُكنَّا نَػبْ 

 ] نبغي : نافع وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر وص  وابن كثَت ويعلوب يف اغبالُت [ ] نبغ : الباقون[
وانريدرج معريو  ابرين كثريَت باليرياء وقفريا ووصري  )نبغريي( ثػم      يرياء وصري  ومعريو )اؼبريدنيان والبصريوال سريا يبالو (  قالون )نبريغ
 يعلوب
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 (َٗٙآثَارِِىَما َقَصًصا ) ~فَاْرَتدَّا َعَلى
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 ع ى قصر اؼبنفصل وأمال )آثارنبا( مث البصري 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 واندرج معو دوري ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل وأمال )آثارنبا( مث دوري 
 وق ل )آثارنبا( ( البدل ٖمع )ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 ع ى طول اؼبنفصل وفتح )آثارنبا(مث ضبزة 

َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما ) آَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدنَ فَػوَ   (َ٘ٙآتَػيػْ
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 مث ابن كثَت )آتيناه( و)ع  ناه( بص ة اؽباء 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

  ورش ع ى توسط مث طول البدل )آتيناه(ع ى قصر البدل واندرج معو ضبزة مث  ع ى طول اؼبنفصل مث ورش
 (َٙٙأْف تُػَعلَّْمِن ِممَّا ُعلّْْمَت ُرْشًدا ) ~َعَلىَىْل أَتَِّبُعَك قَاَؿ َلُو ُموَسى 

 سناهح ش   ويف ال هف شالشاطبية يف األعراف : ويف )الرشد( حرك وافتح الضم 
 ويعلوب يف اغبالُت [ ] تع  ن : الباقون[ ] تع  ٍت : نافع وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر وص  وابن كثَت

 ومعو اؼبدنيان وابن كثَت يف اغبالُت وص  ووقفا )تع  ٍت( قرأ بالياء وص  )تع  ٍت( قالون 
 بفتح الراء والشُت )َرَشدا(مث يعلوب قرأ بالياء )تع  ٍت( وص  ووقفا )تع  ٍت( وقرأ 

  ٍت( ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بالياء وص  )تع  قالون مث 
 واندرج معو عاصمحبذف الياء وب سر النون )تع  ِن( و  ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر
  قرأ بالياء وص  )تع  ٍت(  ع ى الفتح يف )موسى(و تَِّبُعَب(ا َىلَ وبالنلل يف )ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 قرأ بالياء وص  )تع  ٍت( تَِّبُعَب(ا َىلَ وبالنلل يف )ورش بالتل يل  ثم
 وبالياء وص  )تع  ٍت( وقرأ )َرَشدا( بفتح الراء والشُت  )موسى(يف بالتل يل ع ى قصر اؼبنفصل و أبو ع رو مث 

 )َرَشدا( بفتح الراء والشُتمث دوري ع ى توسط اؼبنفصل بالتل يل )موسى(وبالياء وص  )تع  ٍت( وقرأ 
  وقرأ بال سر يف )تع  ِن(  تالي[ يف )َىْل أَتَِّبُعَب(وبال ب سر النون )تع  ِن( وأمال )موسى(ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 

 وقرأ بال سر يف )تع  ِن(مث ال سا ي ع ى التوسط وإمالة )موسى( 
 وقرأ بال سر يف )تع  ِن( يف )َىْل أَتَِّبُعَب(ع ى الس ت ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 وتل يل )موسى( وقرأ )َرَشدا( بفتح الراء والشُت  مث السوسي أدغم ال م بال م )قَاَل َلُو( وبالياء وص  )تع  ٍت(
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ًرا )  (ٚٙقَاَؿ ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ
 ] معَي صربا : حفص [ ] معْي صربا : الباقون[

 حفص بفتح الياء )َمِعَي( ثم   قالون بس ون الياء يف )معْي( 
ًرا )  (ٛٙوََكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِو ُخبػْ

 ورش بًتقي[ الراء يف )تصرب( ثم    قالون 
 (َٜٙأْعِصي َلَك َأْمًرا ) َء اللَُّو َصاِبًرا َوَِل آِإْف شَ  ~قَاَؿ َسَتِجُدِني

 ين~ إن : الباقون[ إن : نافع وأبو جعفر [ ] ستجدينَ ] ستجد
  فتح الياء يف )َسَتِجُدينَ ِإْن ( وع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 فتح الياء يف )َسَتِجُدينَ ِإْن (نفصل مث قالون ع ى توسط اؼب
 فتح الياء يف )َسَتِجُدينَ ِإْن (ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 ع ى قصر اؼبنفصل ِإْن(  ~مث ابن كثَت قرأ بس ون الياء )َسَتِجُدين 
 ِإْن(  ~ع ى توسط اؼبنفصل )َسَتِجُدين مث دوري 

 واندرج معو خ ف العاشر أمال )شاء( و  ع ى توسط اؼبنفصل )َسَتِجُدين ِإْن(مث ابن ذكوان 
 ع ى طول اؼبنفصل واؼبتصل  )شاء(وأمال )صابراً و(مث خ ف ب  غنة 
 وبغنة)شاء( مث خ د أمال 

 (ُٓٚأْحِدَث َلَك ِمْنُو ِذْكًرا ) ~قَاَؿ فَِإِف اتػَّبَػْعَتِني َفًَل َتْسأَْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى 
 ال  دصنو وافتح ىنا نونو غى وىا   ىنا ضبل ظال هف الشاطبية من سورة ىود : وتسألن خف 

وأصبعريوا ع ريى إثبريات  [ ] تسريأْلٍِت : البرياقون اغبريذف []تسريأَلنّْ : ابرين ذكريوان بوجريو وأبريو جعفرير ]تسأَلٍتّْ : نافع وابن عريامر
 [  فروي عنو اإلثبات واغبذف يف اغبالُت الياء ما عدا ابن ذكوان

 واندرج معو أبو جعفروكسرىا وإثبات الياء وص  ووقفا )تسأَلٍّت (  قالون قرأ بفتح ال م وتشديد النون
 واندرج معو ابن عامر مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

( أوجريريو ع ريريى توسريريط شريرييء وجهريريان )ذكريريرا( ٗمث ورش قريريرأ بفريريتح الريري م وتشريريديد النريريون وباليريرياء وصريري  ووقفريريا )تسريريأَلٍّت( و )
 )ذكرا( بالًتقي[ والتفخيم ل راء بالًتقي[ والتفخيم ل راء وع ى طول شيء وجهان 

 مث ابن كثَت قرأ بس ون ال م وزبفيف النون وبالياء وص  ووقفاوبالس ون وقفا )تْسئريْ ٍِت( وص ة اؽباء )منو( 
 مث دوري قرأ بإس ان ال م وزبفيف النون وكسرىا وأثبت الياء وص  ووقفا )تسأْلٍِت ( 

 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل 
 ووقفا وبالس ت يف )شيء( إس ان ال م وزبفيف النون وكسرىا وبالياء وص  قرأ ب ضبزةمث 
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 وربلي[ )شيء(مث خ د قرأ بإس ان ال م وزبفيف النون وبالياء 
 )  ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن ذكوان بوجو قرأ بفتح ال م وتشديد النون وكسرىا وحبذف الياء )تسأَلنّْ

 ِفي السَِّفيَنِة َخَرقَػَها  ِإَذا رَِكَبا ~فَاْنطََلَقا َحتَّى
  ع ى قصر اؼبنفصل  قالون

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل 

 ال م يف )فانط لا( غ يظمث ورش ع ى طول اؼبنفصل وت
 (ٔٚقَاَؿ َأَخَرقْػتَػَها لِتُػْغِرَؽ َأْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا )

 ص فاويو ر تغرق فتح الضم وال سر غيبة    وقل أى ها بالرفع الشاطبية يف سورة ال هف : ل
 ْغرق أى ها : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] لتريْغرِق أى ها : الباقون[] ليريَ 

 قالون 
مث طريول شرييئا ووجهريان وبالنلريل )شرييئاً امريرا( ( أوجو ع ريى توسريط شرييئا وجهريان )إمريرا( بريالًتقي[ والتفخرييم ل ريراء ٗمث ورش )
 )إمرا( 
 أبو جعفر أبدل اؽب زة مع اإلظهار )للد جيت(مث 

 مث دوري أدغم الدال باعبيم )َلَلْد ِجْئَت( 
 مث السوسي أدغم وحذف اؽب زة )َلَلْد ِجيَت( 

ريم الري م يف )أىُ هريا(هريقرأ )لِيريْغَرَق أَْىُ َها( بالياء مريع فتا ضبزةمث  ع ريى السري ت يف )شرييئا( وأدغريم الري م  ا ونصريب الريراء َو
 ووقف بالس ت الس ت مث خ ف بْد ِجْئَت( ووقف بالنلل والتالي[ باعبيم )َللَ 

 ع ى التالي[ واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشرالتالي[ مث خ د بمث خ د بالتالي[ يف )شيئا( ووقف بالنلل 
ًرا )أََلْم َأُقْل ِإنََّك قَاَؿ   ( َٕٚلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ

 : الباقون[] معَي صربا : حفص [ ] معْي صربا 
 خ ف بالس ت يف )َأملَْ أَُقْل ِإنََّب( ثمبالنلل يف )َأمَلَ اُقِل انََّب(   ورش ثم قالون مث حفص لفتح الياء )معَي(

 (ٖٚ)ُعْسرًا ِمْن أَْمرِي قَاَل اَل تريَؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َواَل تريْرِىْلٍِت 
: ُعُسريرًا .. ووقفريا ضبريزة[ ] ال تؤاخريذينال تواخريذين : ]: أبريو جعفرير ال تواخريذين .. ُعُسريرًا ][ورش : ُعْسريرًا ]ال تواخذين ..

 الباقون[
 س ن السُت يف )ُعْسرًا(قالون 

 وس ن السُت يف )ُعْسرًا(يف )ِمْن أَْمرِي( مث خ ف بالس ت 
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 وس ن السُت يف )ُعْسرًا(وأبدل اؽب زة واوا يف )ال تواخذين(  أَْمرِي( يف )ِمنَ بالنلل مث ورش 
 وقرأ بضم السُت يف )ُعُسرًا( وبالتالي[ يف )ِمْن أَْمرِي( ر وأبدل اؽب زة واوا يف )ال تواخذين(مث أبو جعف

 وأثبت نبزة )ال تؤاخذين( مث السوسي أدغم ال م بال م )قَاَل ال(
 (ٍٗٚس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا )فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغًَلًما فَػَقتَػَلُو قَاَؿ َأقَػتَػْلَت نَػْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْيِر نَػفْ 

 ظباالشاطبية يف سورة ال هف : ومد وخفف زاكية 
  عو ل ح[رع شص  ونذرا صااهبم ضبوه و)ن را( حالشاطبية : يف الضم االس ان 

كريريوان وشريريعبة [ ] زكيريرية ..ُنُ ريريرا : ابريرين ذ : ابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو..ُن ريريرَازاكيريرية [ ]ورويريري[ أبريريو جعفريريرنريريافع و ]زاكيريرية .. ُنُ ريريرا : 
 [ىشام وحفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر وروح[ ] زكية .. ُن رَا : 

م النون وال اف )ُنُ را(قالون   قرأ بألف بعد الزاي )زاكية( َو
 مث ابن كثَت بس ون ال اف )ُنْ را(

م النون وال اف )ُنُ را(  مث أبو جعفر باإلظهار وإبدال اؽب زة ياء )للد جيت( ولو )زاكية( َو
 يم )َلَلْد ِجْئَت( و بس ون ال اف )ُنْ را( باعبالدوري أدغم الدال  مث

 )َلَلْد ِجيَت( ياء اؽب زة  أبدلمث السوسي مع اإلدغام 
م النون وال اف )ُنُ را(مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل   َو

 غام )للد جئت( )ُنْ را( واإلدس ن ال اف كية( و ا )ز بألف بعد الزاي مث ىشام )ُنْ را( مث دوري بس ون ال اف 
 )ُنُ را( واندرج معو شعبة ال اف  النون و َمو وقرأ حبذف األلف)زكية(مث ابن ذكوان باإلظهار 

 )زكية( وس ون ال اف )ُنْ را( واإلظهار حذف األلف بعد الزاي مث حفص 
  ئا(يف )شي مث خ د بالتالي[يف )شيئا( وبالس ت )للد جئت( )ُنْ را( واإلدغام س ن )زكية( و  ضبزةمث 

م النون وال اف  ع ى توسط )شيئا( مث ع ى طول )شيئا(غ ظ الم )انط لا( و مث ورش  وقرأ بألف بعد الزاي )زاكية( َو
 )ُنُ را(
ًرا )أََلْم َأُقْل قَاَؿ   (َ٘ٚلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبػْ

 ] معَي صربا : حفص [ ] معْي صربا : الباقون[
     بسريري ون اليريرياء )معريريْي(  بالنلريريل يف )َأمَلَ اقريريْل(ورش  ثػػم    فريريتح اليريرياء )معريريَي( حفريريص  ثػػم    بسريري ون اليريرياء )معريريْي(  قريريالون

 بس ون الياء )معْي(       يف )َأملَْ أَُقْل( خ ف بالس ت ثم
 قَاَؿ ِإْف َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَػْعَدَىا َفًَل ُتَصاِحْبِني 

 يف )شيء( بالس ت ضبزة ثم   )شيء( طول ع ى  ورش ثم    مث ورش ع ى توسط )شيء(     قالون
 (َٙٚقْد بَػَلْغَت ِمْن َلُدنّْي ُعْذرًا )
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( خف   إَل صاحبوالشاطبية يف سورة ال هف : ونون )لُدينّْ
 ادقا صوس ن وامشم َ ة الدال                             

الضم ولو وجو آخر وىو اخت س َري ة الريدال[  : نافع وأبو جعفر [  ] َلْدين : شعبة بإس ان الدال مع إمشامها ]لُدين 
 ] لُدينّْ : الباقون[

 واندرج معو ورش وأبو جعفر قالون قرأ بتخفيف الياء )لُدين( 
 شعبة باالخت س ل ض ة ثمشعبة بالس ون مع اإلمشام  ثم.. واندرج اعب يع إال مث ابن كثَت بالتشديد )لُديّن(

ٍَّ فََأقَاَموُ  آَل قَػْريٍَة اْسَتْطَعمَ أَتَػَيا َأىْ  آفَاْنطََلَقا َحتَّى ِإذَ  َق  َأْىَلَها فَأَبَػْوا َأْف ُيَضيػُّْفوُىَما فَػَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْف يَػنػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مع التالي[ والتسهيل وقفا )فأقامو( ب  غنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 مع التالي[ والتسهيل وقفا )فأقامو(  مث خ د بغنة
  (فأقامووقفا )مع وجهُت )فأبوا أن( مث خ ف بالس ت 

 وبالنلل يف )فأبوا ان( مع تغ يظ الم )فانط لا (مث ورش 
 (ٚٚقَاَؿ َلْو ِشْئَت ََّلتََّخْذَت َعَلْيِو َأْجًرا )

 : الباقون[لَتَّّخْذتَ ] : ابن كثَت وأبو ع رو ويعلوب [لََتِخْذتَ ]
 ( تَّّختَّ لَ الون بألف وتشديد التاء وفتح اػباء  باإلدغام )ق

وص ة اؽباء باإلظهار ل ذال عند التاء )لََتِخْذَت( وبتخفيف التاء األوَل وكسر اػباء من غَت ألف )لََتِخْذَت( مث ابن كثَت 
 )ع يو(
وكسريرير اػبريرياء مريرين غريريَت ألريريف )لََتِخريريْذَت(  وبتخفيريريف التريرياء األوَل( تَّ لََتِخريريل ريريذال عنريريد التريرياء ) دغريريامباإل دوري أِّب ع ريريرومث 

 واندرج معو روح
 مث روي[ أظهر الذال عند التاء وبتخفيف التاء األوَل وكسر اػباء من غَت ألف )لََتِخْذَت(

 ل ذال عند التاء )لَتَّّخْذَت((  وباإلظهار لَتَّّخْذتَ مث حفص بألف وتشديد التاء وفتح اػباء  )
 وخفف التاء وكسر اػباء  () لََتِختَّ الذال بالتاء  دغمْو ِشيَت( وأوحذف اؽب زة )قَاَل لَ مث السوسي أدغم ال م بال م 
 قَاَؿ َىَذا ِفَراُؽ بَػْيِني َوبَػْيِنَك 

 قالون
ًرا )  (َٛٚسأُنَػبُّْئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِو َصبػْ

 قالون 
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 ثم ابن كثير بصلة الهاء )عليو( 
 زة )بتاويل( واندرج معو السوسي وأبو جعفراؽب  إبدالمث ورش ب

َمِلػٌك يَْأُخػُذ ُكػلَّ َسػِفيَنٍة َغْصػػًبا  مْ َءُىػآوََكػاَف َورَ َأْف َأِعيبَػَهػا َأمَّػا السَّػِفيَنُة َفَكانَػْت ِلَمَسػاِكيَن يَػْعَملُػوَف ِفػي اْلَبْحػِر فَػػَأَرْدُت 
(ٜٚ) 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 )ياخذ( ع ى توسط اؼبتصل قرأ بإبدال اؽب زة ألفامث السوسي 

 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 
 وباإلخفاء ل تنوين عند الغُت )سفينٍة غصبا(  مث أبو جعفر بالص ة وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياخذ( ع ى توسط اؼبتصل

 مث ورش ع ى طول اؼبتصل وبالنلل يف )َأَن اِعيبريَها( وأبدل اؽب زة ألفا )ياخذ(
طول اؼبتصل وبالتالي[ يف )َأْن أَِعيبريَها( وب  غنة يف )م ٌب يأخذ( مث خ د ع ى طول اؼبتصل وبالتالي[ ع ى  خ فمث 

 يف )َأْن أَِعيبريَها( وبغنة يف )م ٌب يأخذ( 
 وب  غنة يف )م ٌب يأخذ(  مث خ ف ع ى طول اؼبتصل وبالس ت يف )َأْن أَِعيبريَها(

ـُ َفَكاَف أَبَػَواُه   (ٓٛ)َأْف يُػْرِىَقُهَما طُْغَيانًا وَُكْفًرا  آُمْؤِمنَػْيِن َفَخِشينَ َوَأمَّا اْلُغًَل
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 يف )َأْن يرُيْرِىَلُهَ ا(و )طُْغَيانًا وَُكْفرًا(ب  غنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 ْغَيانًا وَُكْفرًا(يف )َأْن يرُيْرِىَلُهَ ا(و )طُ بغنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د 
 وأبدل اؽب زة واوا يف )مومنُت(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 وأبدل اؽب زة واوا يف )مومنُت( واندرج معو أبو جعفرع ى قصر اؼبنفصل مث السوسي 
 )أبواه(يف بص ة اؽباء ع ى قصر اؼبنفصل و  مث ابن كثَت

ًرا ِمْنوُ  آفََأَرْدنَ   (ٔٛزََكاًة َوَأقْػَرَب رُْحًما ) َأْف يُػْبِدَلُهَما رَبػُُّهَما َخيػْ
ت  و)رضبا( سريوى نافع  ىت     وكيف أتى أذن بوفى هن عمص  ويف ك  ات السات حالشاطبية : يف الضم االس ان 

 الشامي 
   ظافيو كالشاطبية يف سورة ال هف : ومن بعد بالتخفيف )يْبدل( ىهنا   وفوق وربت اؼب ب  

 : ابريريريرين عريريريريامر ويعلريريريريوب[يُبريريريريِدؽَب ا..ُرضُبَا] : أبريريريريو جعفريريريرير [أن يرُيبريريريريدَّؽَب ا..ُرضُبَاً ] نريريريريافع وأبريريريريو ع ريريريريرو[ ُرضبريريريرياً :   ا ..أن يرُيبريريريريدَّؽبَ ]
 ُرضبَاً: الباقون[..ِدؽَب ا]يُب
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ؽَبَُ ا( وسري ون اغبرياء )ُرضبريا( ع ريى قصرير اؼبنفصريل قالون  وانريدرج معريو أبريو ع ريرو بوجريو وقريرأ بفريتح البرياء وتشريديد الريدال )يرُيبريدّْ
 اللصر 

م اغباء )ُرضُبا(  )أن يرُيَبدَّؽَب ا..ُرضُبَاً(مث أبو جعف ؽَبَُ ا( َو   ر قرأ بفتح الباء وتشديد الدال )يرُيَبدّْ
 وص ة اؽباء )منو(بس ون الباء وزبفيف الدال )يرُيْبِدؽَبَُ ا( وس ون اغباء )ُرضبا( مث ابن كثَت 
م اغباء )ُرضبُ قرأ بس ون الباء وزبفيف الدال )يرُيْبِدؽَبَُ ا( مث يعلوب   ا( )أن يُبِدؽَب ا..ُرضُبَا (َو

ؽَبَُ ا( وس ون اغباء )ُرضبا(ع ى توسط اؼبنفصل قالون مث  واندرج معو دوري أِّب ع رو  قرأ بفتح الباء وتشديد الدال )يرُيَبدّْ
 ع ى التوسط
 ا( وقرأ بضم الراء واغباء )ُرضبُ قرأ بس ون الباء وزبفيف الدال )يرُيْبِدؽَبَُ ا( ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر 
 وانريدرج معريو ال سريا يوقرأ بس ون الباء وزبفيف الدال )يرُيْبِدؽَبَُ ا( وبس ون اغباء )ُرضبا( ع ى توسط اؼبنفصل مث عاصم 

  وخ ف العاشر
ؽَبَُ ا( وس ون اغباء )ُرضبا( وترقي[ الراء )خَتا(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش   وقرأ بفتح الباء وتشديد الدال )يرُيَبدّْ
وقرأ بس ون الباء وزبفيف الدال )يرُيْبِدؽَبَُ ا( وبس ون  و )زكاة وأقرب(ب  غنة )َأْن يرُيْبِدؽَبَُ ا(نفصل ع ى طول اؼبمث خ ف 

 اغباء )ُرضبا(
 وقرأ بس ون الباء وزبفيف الدال )يرُيْبِدؽَبَُ ا( وبس ون اغباء )ُرضبا( بغنةع ى طول اؼبنفصل مث خ د  

ُلغَػػَوَأمَّػا اْلِجػػَداُر َفَكػػاَف ِلُغًَلَمػػْيِن يَ  ػػٌز َلُهَمػػا وََكػػاَف أَبُوُىَمػا َصػػاِلًحا فَػػَأرَاَد رَبُّػػَك َأْف يَػبػْ  آِتيَمػْيِن ِفػػي اْلَمِدينَػػِة وََكػػاَف َتْحتَػُو َكنػْ
َزُىَما رَْحَمًة ِمْن رَبَّْك   َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنػْ
بري  ع ريى طريول اؼبنفصريل و مث خ ريف ع ريى طريول اؼبنفصريل وانريدرج معريو خري د قالون مث قالون ع ى توسريط اؼبنفصريل مث ورش 

 )أن يب غا( غنة
 َوَما فَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري 
 مث خ ف بالس تيف )عَن امري( قالون مث ورش بالنلل 

ًرا )  (َٕٛذِلَك تَْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِو َصبػْ
 ندرج معو السوسي وأبو جعفراؽب زة )تاويل( وا إبدالورش قرأ ب ثم    ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو( ثم   قالون 

 َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَػْينِ 
 قالون

 (ِٖٛمْنُو ِذْكًرا ) مْ ُقْل َسأَتْػُلو َعَلْيكُ 
 )ذكرا( اندرج مع قالون(وتفخي ها )ذكرا( )ورش بًتقي[ الراء  ثم   بس ون ميم اعب عقالون 
    واندرج معو أبو جعفرقالون بالص ة مث 
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 اؽباء أيضا )منو( ابن كثَت بص ة ثم
َناُه ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َسَبًبا )  (ِٗٛإنَّا َمكَّنَّا َلُو ِفي اَْلَْرِض َوَآتَػيػْ

 واندرج معو خ د بوجو التالي[ يف )األرض(و)شيء(قالون 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )آتيناه( 

بدل مع توسط )شيء( مث طريول ( أوجو قصر البدل مع توسط )شيء( مث التوسط بالٗب) بالنلل يف )األرض( مث ورش
 )شيء( )األرض(مث ضبزة بالس ت يف  مث طول البدل مع طول )شيء()شيء(  توسطالبدل ع ى 

 (٘ٛفَأَتْػَبَع َسَبًبا )
 اكرذالشاطبية يف سورة ال هف : فاتبع خفف يف الث ثة 

 باقون[سببا : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر ويعلوب [ ] فأتبع سببا : الفاتَّبع ]
 ابن عامر باؽب ز )فأتبع( واندرج معو ال وفيون ثم   (فاتَّبعهب زة وصل وتشديد التاء ) قالون
 ِإَذا بَػَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَىا قَػْوًما  ~َحتَّى

 عنه واؽب ز ياء     ويف ك صابتوالشاطبية يف سورة ال هف : وحامية باؼبد 
 ويعلوب [ ] حامية : الباقون[] ضبئة : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وحفص 

 وقرأ حبذف األلف بعد اغباء وأثبت اؽب زة بدل الياء )ضبئة(ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 وقرأ حبذف األلف بعد اغباء وأثبت اؽب زة بدل الياء )ضبئة( ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 

ع ى طول اؼبنفصريل وقريرأ حبريذف األلريف بعريد اغبرياء وأثبريت  رأ )حامية(واندرج معو شعبة وال سا ي مث ورش مث ابن عامر ق
 )حامية( مث خ د بغنةوقرأ بالف بعد اغباءمث خ ف ب  غنة اؽب زة بدل الياء )ضبئة(  

 (ْٙٛسًنا )حُ  مْ َأْف تَػتَِّخَذ ِفيهِ  آَأْف تُػَعذَّْب َوِإمَّ  آقُػْلَنا يَا َذا اْلَقْرنَػْيِن ِإمَّ 
 قصر اؼبنفصل  ع ىقالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء )فيُهم( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 

بُُو ثُمَّ يُػَردُّ  بُُو َعَذابًا ُنْكًرا )قَاَؿ َأمَّا َمْن َََلَم َفَسْوَؼ نُػَعذّْ  (ِٚٛإَلى رَبِّْو فَػيُػَعذّْ
  عو ل ح[رع شص  ونذرا صااهبم ضبوه و)ن را( حالشاطبية : يف الضم االس ان 

 ] ُن رَا : الباقون[نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعلوب [ ] ُنُ را : 
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 ابن كثَت بس ون ال اف )ُنْ را( مث ورش  ثم     يان قالون قرأ بضم ال اف )ُنُ را( واندرج معو ابن ذكوان وشعبة واؼبدن
 ًء اْلُحْسَنىآَوَأمَّا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَػَلُو َجزَ 

 جزاء فنون وانصب الرفع واقب      وصااهبمالشاطبية يف سورة ال هف : 
 ًء اغبسٌت : الباقون [جزآ] جزآُء اغبسٌت : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] 

 قالون قرأ بالرفع )جزاُء( 
 مث البصري ق ل )اغبسٌت( ورفع )جزاُء( 
 مث حفص بالنصب والتنوين )جزاًء( 

 ع ى توسط اؼبتصلمث ال سا ي بالنصب والتنوين )جزاًء( وأمال )اغبسٌت( 
 ع ى طول اؼبتصل بالتالي[ ونصب والتنوين )جزاًء( وأمال )اغبسٌت(  ضبزةمث 
 مع الفتح مث التوسط مع التل يل مث الطول مع الفتح والتل يل يف البدل )آمن( باللصر بالنلل يف )مَن آمن( ورش مث 

 يف )مْن آمن( ع ى طول اؼبتصل بالنصب وأمال )اغبسٌت(مث خ ف بالس ت 
 (ُٛٛيْسًرا )ِمْن َأْمرِنَا َوَسنَػُقوُؿ َلُو 

 الباقون[ ] ُيُسرا : أبو جعفر [ ] ُيسرَا
 قرأ بس ون )يْسرا( مث أبو جعفر قرأ بضم السُت )ُيُسرا(ون قال

 قرأ بس ون )يْسرا(ْمرِنَا( ا يف )ِمنَ مث ورش بالنلل 
 قرأ بس ون )يْسرا( يف )ِمْن أَْمرِنَا(مث خ ف بالس ت 

 قرأ بس ون )يْسرا( مث السوسي أدغم ال م بال م )َوَسنريُلوُل َلُو(
 (ٜٛثُمَّ أَتْػَبَع َسَبًبا )

 اكرذطبية يف سورة ال هف : فاتبع خفف يف الث ثة الشا
 قالون مث ابن عامر باؽب ز )فأتبع( واندرج معو ال وفيون

ًرا ) مْ ِإَذا بَػَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَىا َتْطُلُع َعَلى قَػْوـٍ َلْم َنْجَعْل َلهُ  ~َحتَّى  (ِٜٓمْن ُدونَِها ِستػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصلة مث قالون بالص 
 أدغم العُت بالعُت )َتْطُ ُع َعَ ى( ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 )سًتا(بًتقي[ الراء ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 )سًتا( واندرج معو ضبزةتفخي ها ورش بمث 
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ًرا )ِبَما َلدَ َوَقْد َأَحْطَنا َكَذِلَك   (ْٜٔيِو ُخبػْ
 يف )َوَقْد َأَحْطَنا( مث خ ف بالس تَحْطَنا( ا يف )َوَقدَ بالنلل  مث ورشبص ة اؽباء )لديو( قالون مث ابن كثَت 

 (ٕٜثُمَّ أَتْػَبَع َسَبًبا ) 
 اكرذالشاطبية يف سورة ال هف  : فاتبع خفف يف الث ثة 
 ويعلوب [ ] فأتبع سببا : الباقون[ ]فاتَّبع سببا : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر

 ابن عامر باؽب ز )فأتبع( واندرج معو ال وفيون ثم         قالون 
ْيِن ِإَذا بَػَلَغ بَػْيَن  ~َحتَّى  (َٖٜوَجَد ِمْن ُدونِِهَما قَػْوًما ََّل َيَكاُدوَف يَػْفَقُهوَف قَػْوًَّل )السَّدَّ

  عد شق الضم مفتوح وياسُت    ب ح[صااالُسدين ُسدا  ح[ ى عالشاطبية يف سورة ال هف : 
   شالشاطبية يف سورة ال هف : ويف )يَفلهون(  الضم وال سر 

ْيِن : الباقون[]السَّدَّْينِ  يرَيْفَلُهون : ] هون : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ]يرُيْفلِ :  ابن كثَت وأبو ع رو وحفص [ ]السُّدَّ
 الباقون[
 صر اؼبنفصلع ى قبضم السُت يف )الُسدين( قالون 

ْيِن( مث ابن كثَت بفتح السُت   ع ى قصر اؼبنفصلو يف )]السَّدَّ
م السُت يف )الُسدين( ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون   َو

واندرج معو خ ف  وقرأ )يُفِلهون( بضم الياء وكسر اللافيف )الُسدين( بضم السُت ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
  العاشر 

ْيِن( السُت مث دوري ع ى التوسط وفتح    واندرج معو حفص يف )]السَّدَّ
  وقرأ بفتح الياء )يرَيْفَلُهون( يف )الُسدين( وبضم السُت  ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 

  وكذلب قرأ )يُفِلهون( بضم الياء وكسر اللافيف )الُسدين( بضم السُت  ضبزةمث 
ػنَػُهْم  ~ِسُدوَف ِفي اَْلَْرِض فَػَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلىقَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَػْيِن ِإفَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمفْ  نَػنَػا َوبَػيػْ َأْف َتْجَعَل بَػيػْ

ا )  (َٜٗسدِّ
 اصرا نالشاطبية يف سورة ال هف : ويأجوج مأجوج انبز ال ل 

  عد شق الضم مفتوح وياسُت    صااب ح[الُسدين ُسدا  ح[ ى عالشاطبية يف سورة ال هف : 
  مو لفا واع [ فخرج شسورة ال هف : وحرك هبا واؼبؤمنُت ومده    خراجا الشاطبية يف 

َخرَاجريريا ..َسريريدَّا : ضبريريزة ويعلريريوب[ ]يريرياجوج ومريرياجوج .. وأبريريو جعفريريرنريريافع وابريرين عريريامر ..ُسريريدَّا :  َخْرجريريا ..]يريرياجوج مريرياجوج
حفريص َخْرجا .. َسدَّا : ..[ ] يأجوج ومأجوج شعبة] يأجوج ومأجوج ..َخْرجا .. ُسدَّا : وال سا ي وخ ف العاشر [ 

 ]ياجوج ماجوج..َخْرجا .. َسدَّا : أبو ع رو وابن كثَت[ [
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م السُت قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجوج( ع ى قصر اؼبنفصل قالون  وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء يف )َخْرجا( َو
 يف )ُسدا(
قرأ بفتح وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء يف )َخْرجا( و وج(قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجع ى قصر اؼبنفصل مث دوري 

  (السُت )َسدا
وقرأ بفريريريريريتح اػبريريريريرياء وسريريريريري ون الريريريريريراء يف )يريريريريرياجوج ومريريريريرياجوج(بإبريريريريريدال اؽب ريريريريريزة ألفاقريريريريريرأ ع ريريريريريى قصريريريريرير اؼبنفصريريريريريل مث قريريريريريالون بالصريريريريري ة 

م السُت يف )ُسدا(()َخْرجا  واندرج معو أبو جعفر َو
وقريريرأ بفريريتح اػبريرياء وسريري ون الريريراء يف بريريدال اؽب ريريزة ألفريريا )يريرياجوج ومريرياجوج( وقريريرأ بإع ريريى قصريرير اؼبنفصريريل مث ابريرين كثريريَت بالصريري ة 

 وفتح السُت )َسدا( )َخْرجا( 
ريم قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )يرياجوج ومرياجوج( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل  وقريرأ بفريتح اػبرياء وسري ون الريراء يف )َخْرجريا( َو

 واندرج معو الشامي السُت يف )ُسدا( 
وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء يف )َخْرجا( قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجوج(  اؼبنفصل طتوسمث البصري دوري ع ى 
 وفتح السُت )َسدا( 
قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجوج( وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء يف )َخْرجريا( ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون بالص ة 

م السُت يف )ُسدا(  َو
وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجوج( قرأ بفتح اػباء والريراء وألريف والتالي[ يف )األرض(نفصل ع ى طول اؼبمث خ د 

 بعدىا )خراجا( وفتح السُت )َسدا(
وقريرأ بفريتح اػبرياء وسري ون أدغريم الري م بريال م )قبعريل لريب َخْرجريا( و وقريرأ بإبريدال اؽب ريزة ألفريا )يرياجوج ومرياجوج( مث السوسي 

 )َسدا(  فتح سُتو الراء يف )َخْرجا( 
 ()فهريل قبعريلمريع الغنرية أدغريم الري م بريالنون ع ى توسط اؼبنفصريل وقريرأ بإبريدال اؽب ريزة ألفريا )يرياجوج ومرياجوج( و مث ال سا ي 

 خراجا( وفتح السُت )َسدا( )وقرأ بفتح اػباء والراء وألف بعدىا 
وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء  قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجوج(وبالنلل يف )األرض( و ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

م السُت يف )ُسدا(يف )َخْرجا(   َو
وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياجوج وماجوج( قرأ بفتح اػباء والراء وألف  وبالس ت يف )األرض(صل فع ى طول اؼبن ضبزة مث

 بعدىا )خراجا( وفتح السُت )َسدا(
م السُت قرأ بإثبات اؽب زة يف )يأجوج ومأجوج( مث شعبة   وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء يف )َخْرجا()ُسدا( َو
 وقرأ بفتح اػباء وس ون الراء يف )َخْرجا(فتح السُت )َسدا( قرأ بإثبات اؽب زة يف )يأجوج ومأجوج( و مث حفص 

َنكُ  ٍة َأْجَعْل بَػيػْ ٌر فََأِعيُنوِني ِبُقوَّ نَػهُ  مْ قَاَؿ َما َمكَّنّْي ِفيِو رَبّْي َخيػْ  (َٜ٘رْدًما ) مْ َوبَػيػْ
 لي دالشاطبية يف سورة ال هف : وم نٍت أظهر 
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 ] ما م نٍت : ابن كثَت [ ]ما م ٍتّْ : الباقون[
 بس ون ميم اعب عقالون 

 واندرج معو أبو جعفر مث قالون بالص ة 
 يف )بلوِة اجعل (وبالنلل )خَت( مث ورش بًتقي[ الراء 

 وتفخيم راء )خَت( مث خ ف بالس ت يف )بلوِة اجعل (
 وبالص ة وص ة اؽباء )فيو(كثَت )م َنٍِت( بفتح النون األول وكسر الثانية مث ابن  

ويبتديء )إيتوين( هب ريزة وصريل م سريورة  ب سر التنوين ونبزة ساكنة بعده يف الوصلردما ا توين : شعبة ]إذا وص ت قرأ 
 [] ردماً آتوين : الباقون وص  ووقفا[ويبدل اؽب زة

 َآُتوِني زُبَػَر اْلَحِديِد 
 ز مس نا      لدى ردماً ا توين وقبل اكسر الوالسورة ال هف :                وانباطبية يف الش

 ف خب فو      وال كسر وابدأ فيه ا الياء مبدالصشا فوالثاين  لشعبة                              
 د بدءاً وموص                          وزد قبل نبز الوصل والغَت فيه ا   بلطعه ا واؼب                              

 )إيتوين(ويبتديء )إيتوين( هب زة وصل م سورة ويبدل اؽب زة مث شعبة )آتوين( قالون 
إذا وصل ردما ا توين : قرأ شعبة ب سر التنوين ونبزة ساكنة بعده يف الوصل []الباقون : بإسري ان التنريوين ونبريزة قطريع  -

 قية مض ومة وص  ووقفا [مفتوحة بعدىا ألف بعدىا تاء فو 
 ِإَذا َساَوى بَػْيَن الصََّدفَػْيِن قَاَؿ انْػُفُخوا  ~َحتَّى

 َ اه حلو ا كاؼب     شعبةالشاطبية يف سورة ال هف : وس نوا مع الضم يف الصدفُت عن 
 باقون [[ ] الصُّْدفُت : شعبة [ ] الصَّدَّفُت : ال ويعلوب ] الصُّدُّفُت : ابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر

قريريريرأ بضريريريم الصريريرياد والريريريدال مث ابريريرين كثريريريَت قريريريرأ بفريريريتح الصريريرياد والريريريدال اؼبشريريريددين )الصَّريريريدَّفُت( وانريريريدرج معريريريو أبريريريو جعفريريرير  قريريريالون 
مث دوري أبريو ع ريرو ع ريى توسريط اؼبنفصريل قريرأ مث قريالون ع ريى توسريط اؼبنفصريل ويعلريوب واندرج معو أبو ع رو )الُصُدفُت( 

قريرأ مث شريعبة بضريم الصرياد وسري ون الريدال )الُصريْدفُت( مث ال سريا ي ابرين عريامر بضم الصاد والدال )الُصُدفُت( واندرج معو 
ع ريريى طريريول اؼبنفصريريل قريريرأ مث ورش  وانريريدرج معريريو خ ريريف العاشريرير أمريريال )سريرياوى(بفريريتح الصريرياد والريريدال اؼبشريريددين )الصَّريريدَّفُت( و 

صرياد والريدال اؼبشريددين بفتح الصاد والدال اؼبشددين )الصَّدَّفُت( وفتح )ساوى( مث ورش ع ريى طريول اؼبنفصريل قريرأ بفريتح ال
 )ساوى( أمالو  ضبزة قرأ بفتح الصاد والدال اؼبشددين )الصَّدَّفُت(مث )الصَّدَّفُت( وق ل )ساوى( 

 (ِٜٙإَذا َجَعَلُو نَارًا قَاَؿ َآُتوِني ُأْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطًرا ) ~َحتَّى
 ا توين وقبل اكسر الوالالشاطبية يف سورة ال هف :                وانب ز مس نا      لدى ردماً 

 ف خب فو      وال كسر وابدأ فيه ا الياء مبدالصشا ف والثاين لشعبة                              
 وزد قبل نبز الوصل والغَت فيه ا   بلطعه ا واؼبد بدءاً وموص                                                        
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ُْ ُتوين : بس ون شريعبة خب ريف يبدأ : إيتريوين ]ُتوين : بفتح اؽب زة : الباقون وشعبة الوجو الثاين [ آاؽب زة : ]قاَل  ] قاَل َأ
 عنو وضبزة [

 توين ( ءا)قال ع ى السطر قالون ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ هب زة مفتوحة 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو( وقرأ هب زة مفتوحة )قال أَتوين (

  واندرج معو شعبة بوجو ل وقرأ هب زة مفتوحة )قال أَتوين (مث قالون ع ى توسط اؼبنفص
 مث شعبة قرأ بس ون اؽب زة )قال أتوين( خب ف عنو 
  ( أوجو البدل )آتوين( ٖمع ) توين (ءامث ورش ع ى طول اؼبنفصل وقرأ هب زة مفتوحة )قال 

 مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل وبس ون اؽب زة )قال أتوين(
 (َٜٚيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُو نَػْقًبا ) َأفْ  آَفَما اْسطَاُعو 

 شددوا  غب زةالشاطبية يف سورة ال هف : وطاء )ف ا اسطاعوا ( 
 عوا : الباقون[ا] ف ا اسطَّاعوا : ضبزة[ ] ف ا اسطَ 

طريول  ع ريىمث خ ريف ع ريى طريول اؼبنفصريل مث قالون ع ريى توسريط اؼبنفصريل مث ورش بص ة اؽباء )يظهروه( قالون مث ابن كثَت 
 اسطّاعوا(ف ا اسطّاعوا( وب  غنة مث خ د بغنة قرأ بتشديد الطاء )ف ا قرأ بتشديد الطاء )اؼبنفصل و 

 قَاَؿ َىَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبّْي 
 قالون

 َء آَء َوْعُد رَبّْي َجَعَلُو دَكَّ آفَِإَذا جَ 
  ال هف وص يف ال ويففا وعن شالشاطبية يف األعراف : ودكاء ال تنوين وامدده ىامزا    

 ء : ال وفيون [ ] دكاً : الباقون[آ] دك
ع ريى وانريدرج معريو ال سريا ي وخ ريف العاشرير مث ورش قرأ )دكآء( ع ى توسريط اؼبتصريل  عاصممث  بالتنوين قرأ )دكا(و قالون 

 وقرأ )دكا( بالتنوينطول اؼبتصل )جآء( 
 وقرأ )دكا( بالتنوينأمال )جآء( مث ابن ذكوان 

 جآء( وقرأ )دكآء( ع ى توسط اؼبتصلأمال ) مث خ ف العاشر 
 ووقف ع ى اإلبدال باللصر والتوسط مث الطول ء( ع ى طول اؼبتصل آء( وقرأ )دكآأمال )ج ضبزةمث 

 (ٜٛوََكاَف َوْعُد رَبّْي َحقِّا )
 قالون

ٍٍ  مْ َوتَػرَْكَنا بَػْعَضهُ   يَػْوَمِئٍذ يَُموُج ِفي بَػْع
 ج معو ابن كثَت وأبو جعفرواندر  قالون مث خ ف ب  غنة مث قالون بالص ة
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 (َٜٜجْمًعا ) مْ َونُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَجَمْعَناىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم    قالون 

 (َٓٓٔوَعَرْضَنا َجَهنََّم يَػْوَمِئٍذ ِلْلَكاِفرِيَن َعْرًضا )
  وروي[  افرين( واندرج معو دوري ال سا يدوري أمال )ال ثم            ورش ق ل )ال افرين( ثم       قالون 
 (ٍٔٓٔء َعْن ِذْكِري وََكانُوا ََّل َيْسَتِطيُعوَف َسْمًعا )آِفي ِغطَ  مْ َكاَنْت َأْعيُػنُػهُ الَِّذيَن  
 قالون 
 بالتالي[ وطول اؼبتصل  ضبزةمث 

 مث قالون بالص ة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (مْ ْعيرينريهُ ا اَنتَ يف )كَ وبالنلل ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
 (مْ يف )َكاَنْت أَْعيرينريهُ بالس ت ع ى طول اؼبتصل و مث خ ف 

 ءَ آَأْولِيَ  ~ِعَباِدي ِمْن ُدوِنيَأْف يَػتَِّخُذوا  آَأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُرو 
 ورِّب بأربع   وما قبل إن شاء اؼبضافات ذبت  دوينالشاطبية يف سورة ال هف : ث ث معي 

 الباقون[ :نافع وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] دوين~ أوليآء ] دويَن أوليآء : 
 قالون قرأ بفتح الياء )ُدوينَ أَْولَِياَء( 

 مث ابن كثَت بس ون الياء )ُدوين أَْولَِياَء( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث دوري بفتح الياء )ُدوينَ أَْولَِياَء( 
 ع ى اللصر والتوسط والطول ألفا اؽب زة  إبدالع ى )أوليا( ب مث ىشام بس ون الياء )ُدوين أَْولَِياَء( وقف

 مث ابن ذكوان بس ون الياء )ُدوين أَْولَِياَء( مث ورش قرأ بفتح الياء )ُدوينَ أَْولَِياَء( 
سريريط ع ريريى اللصريرير والتو ألفريريا اؽب ريريزة  إبريريدالمث خريري د ع ريريى طريريول اؼبنفصريريل بسريري ون اليريرياء )ُدوين أَْولِيريرياَء( وقريريف ع ريريى )أوليريريا( ب

 والطول 
ألفريريا اؽب ريريزة  إبريريدالوطريريول اؼبنفصريريل بسريري ون اليريرياء )ُدوين أَْولِيريرياَء( وقريريف ع ريريى )أوليريريا( بيف )َأْن يرَيتَِّخريريُذوا( مث خ ريريف وبريري  غنريرية 

 ع ى اللصر والتوسط والطول  
 إذا وص ت )أولياء إنا ( سهل الثانية  : اؼبدنيان واغبرمي والبصري وروي[ والباقون بالتالي[ -
 (َٕٓٔتْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكاِفرِيَن نُػُزًَّل )َأعْ  آِإنَّ 

 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 واندرج معو روي[وأمال )ل  افرين( ع ى قصر اؼبنفصل مث دوري 
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 ( اؼبدودٖمع اإلمالة و) مث السوسي أمال وأدغم النون بالنون )لِْ َ اِفرِيَن نرُيُزاًل (
 ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
 واندرج معو دوري ال سا ي نفصل وأمال )ل  افرين( ع ى توسط اؼبمث دوري 
 ق ل )ل  افرين( ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 فتح )ل  افرين ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 (ٖٓٔبِاَْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَّل ) مْ ُقْل َىْل نُػَنبُّْئكُ 
 قالون بس ون ميم اعب ع 

 مث ورش بالنلل يف )باألخسرين(  
  )باألخسرين(  يف  مث خ ف بالس ت
 مث قالون بالص ة 

 وبالغنة مث ال سا ي أدغم ال م بالنون )َىْل نرُيَنبُّْئُ ْم(
نْػَيا َوىُ  مْ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػهُ  ًعا ) مْ َيْحَسُبوَف أَنػَّهُ  مْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ  (ُٗٓٔيْحِسُنوَف ُصنػْ

 : الباقون[  ] وَبَْسبون : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] وَبِْسبون
قالون ب سر السُت )وَبِْسُبوَن( مث ابن عامر بفتح السُت )وَبَْسريُبوَن( مث ورش ق ريل )الريدنيا( وانريدرج معريو البصريري مث خ ريف 

 أمال )الدنيا( وقرأ بفتح السُت )وَبَْسُبوَن( مث ال سا ي أمال )الدنيا( وكسر السُت )وَبَْسُبوَن(
 (٘ٓٔيَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزنًا ) مْ َفًَل نُِقيُم َلهُ  مْ ئِِو َفَحِبَطْت َأْعَماُلهُ آَوِلقَ  مْ اِت رَبّْهِ ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بَِآيَ  

 ضبريريريريزةمث )بآيريريريريات( وبالنلريريريل يف )فابطريريريْت أع ريريرياؽبم( قريريريالون مث قريريريالون بالصريريري ة مث ورش ع ريريريى طريريريريول اؼبتصريريريل وقصريريرير البريريريدل 
 مث ورش ع ى توسط مث طول البدلاؽبم( )فابطْت أع مث خ ف بالس ت )فابطْت أع اؽبم(  بالتالي[
 (َٙٓٔآيَاِتي َوُرُسِلي ُىُزًوا ) آَجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا َواتََّخُذو  مْ ُؤىُ آَذِلَك َجزَ 

 ُىزَاً ، ُىْزوا : ضبزة وقفا [ ] ُىُزؤاً : الباقون[] يف اغبالُت [العاشر : ضبزة وص  وخ ف  ] ىزوا : حفص [ ] ُىْزؤا
 قرأ )ىزؤا( فصل و ع ى قصر اؼبنقالون 

  اؼبنفصل توسطمث قالون ع ى 
 مث حفص قرأ حبذف اؽب زة )ىزوا( 

 مث السوسي أدغم اؼبيم بالباء )َجَهنَُّم دبَا( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ع ى قصرىا مث 

  مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل وبالص ة 
 )آيايت(  ع ى طول اؼبتصل واؼبنفصل وقصر البدلمث ورش 
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 )ُىزَا(و)ُىْزوا( وقفا مث ضبزة قرأ 
 ع ى توسط وطول البدلع ى طول اؼبتصل واؼبنفصل و مث ورش 

 (َٚٓٔجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزًَّل ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلهُ 
 ش ع ى توسط وطول البدلمث ور واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة 

َها ِحَوًَّل ) ُغوَف َعنػْ  (َٛٓٔخاِلِديَن ِفيَها ََّل يَػبػْ
 قالون

َنا َفَد َكِلَماُت رَبّْي َوَلْو ِجئػْ  (ِٜٓٔبِمْثِلِو َمَدًدا ) ُقْل َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبّْي لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأْف تَػنػْ
 اف تأوال ش: وأن تنفد التذكَت الشاطبية يف سورة ال هف 
 [ ] تنفد : الباقون [ وخ ف العاشر ] ينفذ : ضبزة وال سا ي
 واندرج معو أبو جعفر)جينا( من اؽب زة  إبدالقالون مث السوسي قرأ ب

 مث خ ف ب  غنة وقرأ بياء الغيب )ينفد( 
 وخ ف العاشرمث خ د بغنة وقرأ بياء الغيب )ينفد( واندرج معو ال سا ي 

 ِإَلٌو َواِحدٌ  مْ ِإَلُهكُ  آِإَليَّ أَنَّمَ  ~يُوَحى مْ أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلكُ  آُقْل ِإنَّمَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 

 وأمال )يوحى(ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 
 ِإَلٌو( وع ى توسط اؼبنفصل مْ ِإؽَبُ ُ ع ى توسطها يف )قالون بالص ة  مث

 وأمال )يوحى( ِإَلٌو( وب  غنة )ِإَلٌو َواِحٌد( مْ ( و)ِإؽَبُ ُ آع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف )ُقْل ِإمبََّ مث خ ف 
 ِإَلٌو(  مْ ( و)ِإؽَبُ ُ آ)ِإَلٌو َواِحٌد( ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف )ُقْل ِإمبََّ مث خ د بغنة 

 وفتح )يوحى( مث ورش بالتل يل ِإَلٌو( مْ ( وطول الص ة يف )ِإؽَبُ ُ آمبََّ ا يف )ُقلِ وبالنلل طول اؼبنفصل  ع ىمث ورش 
 وأمال )يوحى(  وب  غنة )ِإَلٌو َواِحٌد(ِإَلٌو(  مْ و)ِإؽَبُ ُ ( آيف )ُقْل ِإمبََّ بالس ت ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 (َٓٔٔأَحًدا ) ~ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبّْوِ َصاِلًحا َوََّل ْعَمْل َعَمًًل َء رَبِّْو فَػْليػَ آَفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلقَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو خ د مث ورش 
 يف )َصاغِبًا َواَل(ب  غنة و واؼبتصل ع ى طول اؼبنفصل مث خ ف 
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 سورة مريم 

 ِو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ 
 (ٔكهيعص )

 وال  صابة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ضبكره    ذ الشاطبية يف سورة يون[ : وإَجاع )را( كل الفواتح 
  حَ ٌت ج وا وربت حَى ر ف ص ِسٌر و)ىا(يا)يا( كاف واػب ف  صابةم كو                            
 ث مأدرى وباػب ف  وىم بصرٍ ،    و  صابةتار ـب)حم( ادقا ، صفا ش                           

 قالون 
 مث ورش ق ل اؽباء والياء 
 مث البصري أمال اؽباء 

 مث الشامي أمال الياء واندرج معو ضبزة وخ ف العاشر 
 واندرج معو ال سا ي  )اؽباء والياء( مث شعبة أماؽب ا 

 مث أبو جعفر س ت ع ى كل حرف 
 .وخ ف العاشر الذال البصري والشامي واألخوين وإذا وصل أدغم الدال و  -

 (ٕ) آِذْكُر رَْحَمِة رَبَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّ 
 ]زكريآ إذ : حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [] زكريآء إذ : الباقون[

 قرأ هب زة بعد األلف )زكريآء( قالون 
 بريرياأللف )زكريريريا(وانريريدرج معريريو ع ريريى الوقريريف يريريا( مث ىشريريام وقريريف باإلبريريدال ل ه ريريزة ألريريف ع ريريى اللصريرير والتوسريريط والطريريول )زكر 

 حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر
 وقرأ هب زة بعد األلف )زكريآء( مث ورش بًتقي[ الراء يف )ذكر( 

 قرأ هب زة بعد األلف )زكريآء(  )ِذْكُر َرضْبَِة(أدغم الراء بالراء يف مث السوسي 
 (ًٖء َخِفيِّا )آِإْذ نَاَدى رَبَُّو ِندَ 

  قالون
 مث أبو جعفر قرأ باإلخفاء التنوين عند اػباء )ندآء خفيا(

  وطول اؼبتصل )نادى(مث ورش ع ى فتح 
 وطول اؼبتصل يف )نادى(التل يل ب ورش مث
 ع ى طول اؼبتصليف )نادى( إلمالة با ضبزةمث 
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 واندرج معو خ ف العاشر وع ى توسط اؼبتصل )نادى( مالأمث ال سا ي 
 (ِٗئَك َربّْ َشِقيِّا )آِبُدعَ َوَلْم َأُكْن َن اْلَعْظُم ِمنّْي َواْشتَػَعَل الرَّْأُس َشْيًبا قَاَؿ َربّْ ِإنّْي َوىَ 

 ع ى توسط اؼبتصل قالون 
 ع ى طول اؼبتصل مث خ د 

 ُكْن(ومََلَ ا مث ورش ع ى طول اؼبتصل وبالنلل يف )
 َأُكْن( يف )وملَْ  تالي[وباليف )شيباً ومل( وب  غنة ع ى طول اؼبتصل مث خ ف 
  وبالس ت يف )وملَْ َأُكْن( يف )شيباً ومل( ب  غنة ع ى طول اؼبتصل مث خ ف 

وقال الضباع : وىو ( أوجو اؼبد ٖ)مع )مث السوسي قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )الراس( وأدغم السُت بالشُت )الراّشيبا( بوجو 
 اؼبيم )العظم مٍت( ب اؼبع ول بو وأدغم اؼبيم

 اؼبيم )العظم مٍت( ب يبا( بوجو وأدغم اؼبيمظهر السُت بالشُت )الراس شبدال اؽب زة ألفا )الراس( وأمث السوسي قرأ بإ
  وباإلظهارقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )الراس( أبو جعفر   مث

 (٘)ِئي وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا فَػَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِيِّا آَوِإنّْي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَ 
 ل[] من ورا َي : ابن كثَت [ ] من ورا ْي : الباقون ولورش ث ثة البد

مث ابرين كثريَت فريتح ع ريى طريول اؼبتصريل وفخريم راء )عرياقرا( مث خري د ورق[ راء )عرياقرا( ( البدل )ورا ي( ٖقالون مث ورش مع )
 الياء )ورا َي ( مث خ ف ب  غنة )من ورا ي(

  يَرِثُِني َويَِرُث ِمْن َآِؿ يَػْعُقوبَ 
 َى ر  و حالشاطبية يف سورة مرًن : وحرفا )يرث( باعبزم  

 ] يرْثٍت ويرْث :أبو ع رو وال سا ي [ ]يرُثٍت ويرُث: الباقون [
( البريدل )آل( مث خ ريف ٖقالون بضم الثاء فيه ريا )يريرُثٍت ويريرُث ( مث ورش بضريم الثرياء فيه ريا )يريرُثٍت ويريرُث ( والنلريل مريع )

  ( و)يرْث( واندرج معو ال سا ي ْثٍت ويرُث ( مث أبو ع رو باعبزم )يرِ بالس ت وبضم الثاء فيه ا )يرُثٍت
 (َٙواْجَعْلُو َربّْ َرِضيِّا )

 قالون مث ابن كثَت بص ة اؽباء )واجع و( 
 (ِٚإنَّا نُػَبشُّْرَؾ ِبُغًَلـٍ اْسُمُو َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُو ِمْن قَػْبُل َسِميِّا ) آيَا زََكرِيَّ 

وسهل الثانية ومث أبدؽبا واوا نريافع وابرين  : حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ]يا زكريآء إنا : الباقون  ] يا زكريا إنا
 ] نرَيْبُشرك : ضبزة [ ] نرُيَبشُّْرك : الباقون[كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر وروي[ [

 مث باإلبدال واوا  يف )زكريآء ( بالتسهيلقرأ هب زة بعد األلف و قالون 
 بالتسهيل واإلبدال واوا وتل يل )وبي( مث أبو ع رو  
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 واندرج معو شعبة عامر ربلي[ اؽب زتُت وع ى توسط اؼبنفصل مث ابن 
 وفتح )وبي( مث ورش بتل يل )وبي( ع ى طول اؼبتصل وسهل اؽب زة الثانية مث أبدؽبا واوا مث ورش 
 وقرأ )زكريا( حبذف اؽب زة اليت بعد األلفع ى توسط اؼبنفصل مث حفص 

 يف )وبي( واندرج معو خ ف العاشر باإلمالة وقرأ )زكريا( حبذف اؽب زة اليت بعد األلف و ل سا ي مث ا
م الشُت لبفتح اقرأ  ضبزةمث   )زكريا( وإمالة )وبي( حبذف اؽب زة يف )نرَيْبُشرك ( و نون وس ون الباء َو

ـٌ وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا َوقَ قَاَؿ َربّْ أَنَّى َيُكوُف ِلي   (ٛبَػَلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيِّا )ْد ُغًَل
 ] ِعتيا : حفص وضبزة وال سا ي [ ] ُعتيا : الباقون[

 واندرج معو أبو جعفر ويعلوب قرأ بضم العُت يف )ُعتيا( قالون 
 مث حفص ب سر العُت )ِعتيا( 

 (ورق[ الراء يف )عاقر وقرأ بضم العُت يف )ُعتيا(التل يل  ورش  مث ورش بفتح )أىن( مث
 وفخم راء )عاقرا( وقرأ بضم العُت يف )ُعتيا(مث دوري البصري ق ل )أىن( 

 وأمال )أىن( وقرأ ب سر العُت )ِعتيا( يف )ُغَ ٌم وََكاَنِت( و)َعاِقرًا َوَقْد( مث خ ف ب  غنة 
 واندرج معو ال سا ي وقرأ ب سر العُت )ِعتيا( وأمال )أىن( مث خ د بغنة 

 ( وقرأ بضم العُت يف )ُعتيا(مث خ ف العاشر أمال )أىن
)  مث السوسي قرأ بضم العُت يف )ُعتيا( وأدغم ال م بالراء )قَاَل َربّْ

 (ٜقَاَؿ َكَذِلَك قَاَؿ رَبَُّك ُىَو َعَليَّ َىيٌّْن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَػْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا )
 اع وجها ؾب  شالشاطبية يف سورة مرًن " وقل )خ لُت خ لنا( 

 ] خ لناك : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] خ لتب : الباقون [
 وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعلوب والدوريواندرج معو ابن كثَت قالون قرأ بتاء مض ومة )خ لتب( 

 ع ى توسط مث طول )شيئا( مث ورش 
 مث خ د بغنة ووقف )شيا(و)شّيا( وقرأ  بنون بعده ألف )خ لناك( 

  واندرج معو خ ف العاشر رأ  بنون بعده ألف )خ لناك( ووقف بتالي[ )شيئا(مث ال سا ي وق
  مث خ ف ب  غنة وقرأ  بنون بعده ألف )خ لناك(

 (وقرأ بتاء بعد اللاف )قد خ لتب(ربب )كذلب قالوال م بالراء مث السوسي أدغم ال اف باللاف 
 َآيًَة  ~قَاَؿ َربّْ اْجَعْل ِلي

 ع رو وأبو جعفر [ ] ِل~ آية : الباقون[] َِل آية : نافع وأبو 
 وأبو جعفر واندرج معو دوري أِّب ع رو قالون قرأ )َِل( بفتح الياء 
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 مث ورش مع توسط وطول البدل 
 ع ى قصر اؼبنفصل واندرج معو يعلوبمث ابن كثَت بس ون الياء 

 وخ ف العاشر  واندرج معو عاصم ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر 
 أمال )آية ( وقفا  ى توسط اؼبنفصل و عمث ال سا ي 

 ع ى طول اؼبنفصل مث ضبزة 
 مث السوسي أدغم )قال رب ( وفتح الياء يف )َِل(
 (ٓٔقَاَؿ َآيَػُتَك َأَّلَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثًَلَث لََياٍؿ َسِويِّا )

 قالون مث ورش توسط وطول البدل 
 (َٔٔأْف َسبُّْحوا ُبْكَرًة َوَعِشيِّا ) مْ ِإلَْيهِ  ~ىَفَخَرَج َعَلى قَػْوِمِو ِمَن اْلِمْحَراِب فََأْوحَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء يف )إليُهم( 

بضريم اؽبرياء يف )إلرييُهم( مث  أ ف ب  غنة )ُبْ َرًة َوَعِشيِّا ( وأمال )فريأوحى( وقرير مث قالون بالص ة وع ى توسط اؼبنفصل مث خ
 )فأوحى(واإلمالة خ د بغنة 
 )فأوحى( واإلمالة ْم َأْن( س ت ع ى الساكن اؼبفصول )ِإلَيريْهُ مث خ ف بال

 )فأوحى( وأمال اؼبنفصل مث ال سا ي ع ى توسط 
ع ى طول اؼبنفصل وطريول مث ورش )فأوحى( وترقي[ راء )احملراب( الفتح ع ى ع ى طول اؼبنفصل وطول الص ة و مث ورش 
 )فأوحى( وترقي[ راء )احملراب(  ع ى التل يل الص ة و 

 مث ابن ذكوان أمال )احملراب(
ةٍ   يَا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

 فتح )وبي(قالون 
 مث ورش بالتل يل )واندرج معو دوري أِّب ع رو( 

 باء بالباء )اْلِ َتاَب ِبُلوٍَّة( والتل يل مث السوسي أدغم ال
 يف )وبي( واندرج معو خ ف العاشر باإلمالة  ضبزةمث 

 قفا )بلوة(أمال و مث ال سا ي أمال )وبي(و 
َناُه اْلُحْكَم َصِبيِّا )  (َٕٔوَآتَػيػْ

َناُه(  قالون مث ورش ع ى توسط وطول البدل َ)َآترييريْ
 َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا َوزََكاًة 
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 لون مث ال سا ي أمال )وزكاة( وقفاقا
 (ٖٔوََكاَف َتِقيِّا )

 قالون
 (َٗٔوبَػرِّا ِبَواِلَدْيِو َوَلْم َيُكْن َجبَّارًا َعِصيِّا )

 قالون مث ابن كثَت بص ة اؽباء يف )ِبَواِلَدْيِو(
َعُث َحيِّا ) ـٌ َعَلْيِو يَػْوـَ ُوِلَد َويَػْوـَ يَُموُت َويَػْوـَ يُػبػْ  (َ٘ٔوَسًَل

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو(قالون 
 (َٙٔمَكانًا َشْرِقيِّا )ِمْن َأْىِلَها َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انْػَتَبَذْت 

 يف )ِمْن أَْىِ َها(   مث خ ف بالس تيف )ِمْن أَْىِ َها(  بالنلل  قالون مث ورش
هَ  آِحَجابًا فََأْرَسْلنَ  مْ فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِهِ   (ٚٔا ُروَحَنا فَػَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويِّا )ِإلَيػْ

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
مث السوسي أدغم ال م بال م )فريَتَ ثَّريَل ؽَبرَيا( مث قريالون ع ريى توسريط اؼبنفصريل مث ورش ع ريى طريول اؼبنفصريل مث قريالون بالصري ة 

 مث ع ى توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل 
 (َٛٔأُعوُذ بِالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْف ُكْنَت َتِقيِّا ) ~اَلْت ِإنّْيقَ 

ع ريريى طريريول  ضبريريزةقريريالون بفريريتح اليريرياء يف )ِإينَّْ ( وانريريدرج معريريو البصريريري واؼب ريريي مث ابريرين عريريامر ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريل )ِإينّْْ( مث 
 بالنلل وفتح الياء مث خ ف بالس ت ع ى الساكن اؼبنفصل اؼبنفصل مث ورش

 (ٜٔأَنَا َرُسوُؿ رَبِّْك َِلََىَب َلِك ُغًَلًما زَِكيِّا ) آمَ قَاَؿ ِإنَّ 
 ره    خب ف حب و حرى جالشاطبية يف سورة مرًن : ونبز )أىب ( باليا 

 [والوجو الثاين للالون ] ليهب : قالون خب ف عنو وورش وأبو ع رو ويعلوب[ ] ألىب : الباقون
  قالون ع ى قصر اؼبنفصل قرأ )ألىب( خب ف عنو

 واندرج معو دوري ويعلوبم ان اؽب زة )ليهب( الوجو الثاين لو  قرأ بالياءقالون مث 
 مث السوسي قرأ )ليهب( وأدغم ال م بالراء )َرُسوُل َربِّْب( 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل ووجهُت قرأ )ألىب( وقرأ )ليهب( 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وقرأ )ليهب( 

 ؼبنفصل)ألىب( ع ى طول ا ضبزةمث 
ـٌ َوَلْم يَْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُؾ بَِغيِّا )  (ٕٓقَاَلْت أَنَّى َيُكوُف ِلي ُغًَل
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قالون مث دوري ق ل )أىن( مث خ ريف أمريال )أىن( وبري  غنرية مث خري د أمريال وبغنرية وانريدرج معريو خ ريف العاشرير وال سريا ي مث 
 وأمال )أىن( وب  غنةت بالتل يل مث خ ف بالس بالنلل و ورش بالنلل وفتح )أىن( مث ورش 

 قَاَؿ َكَذِلِك قَاَؿ رَبُِّك ُىَو َعَليَّ َىيٌّْن 
 قالون مث السوسي أدغم ال اف باللاف )َكَذِلِب قَاَل( وأدغم ال م بالراء )قَاَل َربُِّب(

 َآيًَة ِللنَّاِس َورَْحَمًة ِمنَّا  ~َولَِنْجَعَلوُ 
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 أمال )الناس( ل و ع ى قصر اؼبنفصمث دوري 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وأمال )الناس( 
 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 

 مث ورش ع ى توسط مث طول البدل )آية(
 (ٕٔوََكاَف َأْمًرا َمْقِضيِّا )

 قالون
 (َٕٕفَحَمَلْتُو فَانْػَتَبَذْت ِبِو َمَكانًا َقِصيِّا )

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َفَاَ َ ْتُو ( قالون
 (َٖٕءَىا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا لَْيَتِني ِمتُّ قَػْبَل َىَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيِّا )آفََأجَ 

  عا ز فالشاطبية يف سورة مرًن : و) ِنسيا( فتاو 
: ابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعلوب [ ] ِمتُّ  ُمتُّ ]سيا : حفص وضبزة [ ] ِنسيا : الباقون[] نَ 

 : الباقون[
( واندرج معو ال سا ي  ْسياً( وب سر اؼبيم يف )ِمتُّ ُِ  قالون وقرأ ب سر النون يف )ِن

( ب سر اؼبيم   مث حفص بفتح السُت )َنسياً( و)ِمتُّ
 ) م اؼبيم )ُمتُّ ْسياً( َو ُِ  واندرج معو البصري والشامي وشعبة مث ابن كثَت ب سر النون )ِن

 ) ْسياً( وب سر اؼبيم يف )ِمتُّ ُِ  مث ورش طول اؼبتصل وقرأ ب سر النون يف )ِن
( ب سر اؼبيم وطول اؼبتصل   مث خ ف بفتح السُت )َنسياً( و)ِمتُّ

 (َٕٗأَّلَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبُِّك َتْحَتِك َسرِيِّا ) آفَػَناَداَىا ِمْن َتْحِتهَ 
 ذا شن علدىر اطبية يف سورة مرًن : و) من ربَتها( اكسر اخفض الشا
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] قجَّعريل : أبريو [ ] َمْن رْبَتهريا : البرياقون [ وأبو جعفر وروح وخ ف العاشر  ] ِمْن رَبِْتها : نافع وحفص وضبزة وال سا ي
 ع رو وىشام وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] قد جعل : الباقون[

 أ ب سر اؼبيم وخفض التاء )ِمْن ربِتها(قالون ع ى قصر اؼبنفصل قر 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل قرأ ب سر اؼبيم وخفض التاء )ِمْن ربِتها( واندرج معو حفص 

 وفتح )فناداىا(مث ورش ع ى طول اؼبنفصل قرأ ب سر اؼبيم وخفض التاء )ِمْن ربِتها( 
 وباإلظهار يف )قد جع ها()َمْن ربتها( ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ ع ى فتح اؼبيم ونصب التاء مث ابن كثَت 

 ع ى قصر اؼبنفصل قرأ ع ى فتح اؼبيم ونصب التاء )َمْن ربتها( وأدغم الدال باعبيم )َقْد َجَعَل(  دوريمث 
مث السوسي وقرأ ع ى فتح اؼبيم ونصب التاء )َمْن ربتها( أدغم الدال باعبيم )َقْد َجَعَل( وأدغريم الري م بريالراء أيضريا )َجَعريَل 

 بُِّب( رَ 
وأدغم الدال باعبيم )قريْد َجَعريَل( وانريدرج معريو  (مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ ع ى فتح اؼبيم ونصب التاء )َمْن ربتها

 ىشام 
وانريدرج معريو  (وباإلظهريار يف )قريد جعريلع ى توسط اؼبنفصل وقرأ ع ى فتح اؼبرييم ونصريب الترياء )َمريْن ربتهريا( مث ابن ذكوان 

 شعبة
 بالتل يل يف )فناداىا( و التاء )َمْن ربتها(  كسراؼبيم و  كسرمث ورش وقرأ ع ى  

 وقرأ ب سر اؼبيم )ِمْن ربتها( وطول اؼبنفصلباإلمالة يف )فناداىا( وأدغم )قد جعل(  ضبزةمث 
واإلمالرية يف )فناداىريا( وانريدرج معريو وقريرأ ب سرير اؼبرييم )ِمريْن ربتها(مث ال سا ي باإلدغريام يف )قريد جعريل( والتوسريط باؼبنفصريل 

 العاشر خ ف 
 (ِٕ٘إلَْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيِّا ) ~َوُىزّْي

 حفصهماص  فتا      وبالضم والتخفيف وال سر فالشاطبية يف سورة مرًن : وخف )َتَساَقْط( 
 ]َتسَّاَقُط :الباقون[] َيسَّاَقط : يعلوب [] َتَساَقْط : ضبزة [ ]ُتَساِقْط: حفص [ 

 قرأ )َتسَّاَقْط( بفتح التاء واللاف وتشديد السُت و قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 أدغم التاء اؼبربوطة بالتاء )النَّْخَ ِة َتسَّاَقْط( و مث السوسي ع ى قصر اؼبنفصل 
 قرأ بياء الغيبة اؼبفتوحة والسُت اؼبشددة )َيسَّاَقط(و مث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل 

 قرأ )َتسَّاَقْط( بفتح التاء واللاف وتشديد السُت و  ع ى توسط  اؼبنفصلمث قالون 
 قرأ بضم التاء وكسر اللاف وفتح السُت ـبففة )ُتَساِقْط (ع ى توسط  اؼبنفصل و مث حفص 

 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل قرأ )َتسَّاَقْط( بفتح التاء واللاف وتشديد السُت  
 بفتح التاء والسُت اؼبخففة )َتَساَقْط(  ضبزةمث 
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ًنا َفكُ   ِلي َواْشَرِبي َوقَػرّْي َعيػْ
 قالون

 (ٕٙاْليَػْوـَ ِإْنِسيِّا )فَػَلْن ُأَكلَّْم ِإنّْي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْوًما  ~فَِإمَّا تَػَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فَػُقوِلي
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 اؼبنفصلتوسط قالون ع ى  ثم
  ُأَك َّْم( َ نُ يف )فريَ  ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل ورش ثم
  يف )فريَ ْن ُأَك ّْمَ  بالتالي[ ضبزة ثم

 يف )فريَ ْن ُأَك ّْمَ  مث خ ف بالس ت
 فَأََتْت ِبِو قَػْوَمَها َتْحِمُلُو 

 قالون
 (ٕٚقَاُلوا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفرِيِّا )

 قالون 
 مث ورش ع ى توسط )شيئا( ومث طوؽبا 

 واندرج  يم )للد جئت(الدال باعبمث البصري أدغم 
 يف الدال باعبيم )للد جئت( واإلدغام يف )شيئا( بالس ت  ضبزةمث 

مث السوسريريي أدغريريم الريريدال بريرياعبيم )للريريد جئريريت( وأدغريريم التريرياء بالشريريُت )للريريد ِجيريريِت َشريريْيًئا ( بوجريريو  وقريريرأ بإبريريدال اؽب ريريزة يريرياء يف 
 )جيت(

وقريرأ بإبريدال اؽب ريزة يرياء يف  بوجريو  )للد ِجيِت َشْيًئا (الشُتظهر التاء عند مث السوسي أدغم الدال باعبيم )للد جئت( وأ
 )جيت(

 (ُٕٛأْخَت َىاُروَف َما َكاَف أَبُوِؾ اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك بَِغيِّا ) آيَ 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 سوء( )مث ع ى طولو )سوء( ع ى توسط ال ُت ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 والس ت يف )سوء(  )كانْت أمب( وب  غنة بالتالي[ع ى طول اؼبنفصل و  خ فمث 

 وب  غنة )كانْت أمب( ع ى الس ت يف )سوء( مث خ ف بالس ت 
 مث خ د بالتالي[ يف )سوء(الغنة بو )كانْت أمب( والس ت يف )سوء( مث خ د بالتالي[ 

 فََأَشاَرْت ِإلَْيِو 
 خ ف بالس ت ع ى الساكن اؼبفصولقالون مث ورش بالنلل مث 
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 (ٜٕقَاُلوا َكْيَف ُنَكلُّْم َمْن َكاَف ِفي اْلَمْهِد َصِبيِّا )
 سوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )ُنَ  ُّْم َمْن( وأدغم الدال بالصاد )اْلَ ْهِد َصِبيِّا(القالون مث 

 (ٖٓقَاَؿ ِإنّْي َعْبُد اللَِّو َآتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيِّا )
 ] نبيئا : نافع [ ] نبيا : الباقون[] آتايْن ال تاب : ضبزة [ ] آتايَن ال تاب : الباقون[

مث ورش ع ى توسط البدل  ( أوجو البدل مث ابن كثَت قرأ )نبيا(ٖقالون قرأ باؽب زة )نبيئا( مث ورش ع ى طول اؼبتصل مع )
 بس ون الياء مث ال سا ي أمال )أتايَن( ( أتايْن ) ةضبز مث  التل يل  مث طول البدل )آتاين( مع الفتح والتل يل 

 (َٖٔوَأْوَصاِني بِالصًََّلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيِّا )َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت 
وبالنلريريريل وغ ريريريظ الريريري م  مالريريرية مث ورش ع ريريريى فريريريتح )أوصريريرياين(إقريريريالون مث ال سريريريا ي أمريريريال )أوصريريرياين( مث خ ريريريف بالسريريري ت وال 

 مث التل يل . ص ة( )بال
 (َٕٖوبَػرِّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقيِّا )

 قالون
ـُ َعَليَّ يَػْوـَ ُوِلْدُت َويَػْوـَ َأُموُت َويَػْوـَ أُبْػَعُث َحيِّا )  (َٖٖوالسًََّل

 قالون
 َذِلَك عيَسى اْبُن َمْرَيَم 

 قالون
 (ٖٗ) قَػْوَؿ اْلَحقّْ الَِّذي ِفيِو يَْمتَػُروفَ 

( نصب    كٍد  نالشاطبية يف سورة مرًن : ويف رفع )قوُل اغب[ّْ
 [ ] قوُل اغب[ّْ : الباقون [ ويعلوب ] قوَل اغب[ّْ : ابن عامر وعاصم

قالون قرأ بالرفع )قريْوُل( مث ابن كثَت قرأ بالرفع )قريْوُل( وبص ة اؽباء يف )فيو( مث ابن عريامر قريرا بالنصريب )قريريْوَل( وانريدرج معريو 
  ويعلوب معاص

 َما َكاَف ِللَِّو َأْف يَػتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَوُ 
 قالون مث خ ف ب  غنة 

 (َٖ٘أْمًرا فَِإنََّما يَػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف ) ~ِإَذا َقَضى
 ف كالشاطبية :                     )وكن في وُن ( النصب يف الرفع  

 لّطول عنو وىو بال فظ أع   ويف آل ع ران يف االوَل ومرًن    ويف ا
 اويا وانلاد معناه يع    ر فى كويف النال مع ي[ بالعطف نصبو        

 سباكطيبة )كن في ون( فانصبا  رفعا سوى اغب[ وقولو  
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 ] في وَن : ابن عامر [ ] في وُن : الباقون[
 قالون مع الروم بالضم يف )فريَيُ وُن( 
 ( أوجو اؼبدٖمع )َلُو(  مث السوسي أدغم ال م بال م )يرَيُلولُ 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ابن عامر بنصب )فريَيُ وَن( 

 ع ى التل يل ورش ع ى طول اؼبنفصل و بالفتح مث ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 أمال )قضى(  ضبزةمث 

 واندرج معو خ ف العاشر قضى( ع ى توسط اؼبنفصل)مث ال سا ي أمال 
 فَاْعُبُدوُه  مْ رَبُّكُ َوِإفَّ اللََّو رَبّْي وَ 

 اك ذالشاطبية يف سورة مرًن : وكسر و)أن اهلل ( 
نريريافع وابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو وأبريريو وأن اهلل رِّب :وعاصريريم وضبريريزة وال سريريا ي وروح وخ ريريف العريرياش []وإن اهلل : ابريرين عريريامر ]

 [جعفر وروي[
 أبو ع رو و قالون قرأ بفتح نبزة )وأن اهلل ( واندرج معو نافع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرلص ة مث قالون با
 مث ابن عامر ب سر اؽب زة )وإن( واندرج معو ال وفيُت

 إذا وص ت األية دبا بعدىا أدغم اؽباء باؽباء )فاعبده ىذا(
 (َٖٙىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِليٌم )

 خالصة [] سراط قنبل وروي[ بالسُت وخ ف عن ضبزة بإمشام الصاد صوت الزاب [ ]صراط : الباقون بصاد 
 خ ف باإلمشام صوت الزاي )زراط( ثم   واندرج معو روي[قنبل بالسُت )سراط( ثم  قالون 

 ِِ  فَاْختَػَلَف اَْلَْحَزاُب ِمْن بَػْيِنِهْم
 قالون مث ورش بالنلل مث خ ف بالس ت

 (ٖٚفَػَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يَػْوـٍ َعِظيٍم )
 قالون

 ِصْر يَػْوـَ يَْأُتونَػَناَوأَبْ  مْ َأْسِمْع ِبهِ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 وأبدل اؽب زة ألفا )ياتوننا( واندرج معو السوسي وضبزة وقفا مث ورش 
 واندرج معو ابن كثَت  مث قالون بالص ة



 

 

74 

 مث أبو جعفر بالص ة وأبدل اؽب زة ألفا )ياتوننا(
 (َٖٛلِكِن الظَّاِلُموَف اْليَػْوـَ ِفي َضًَلٍؿ ُمِبيٍن )

 ونقال
 (ََّٜٖل يُػْؤِمُنوَف ) مْ ِفي َغْفَلٍة َوىُ  مْ يَػْوـَ اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَْلَْمُر َوىُ  مْ َوأَْنِذْرىُ 
بالنلريريريريل يف )األمريريريرير( وأبريريريريدل اؽب ريريريريزة واوا يف مث ورش أبريريريريدل اؽب ريريريريزة واوا )يومنريريريريون( سوسريريريريي المث بسريريريري ون مريريريرييم اعب ريريريريع قريريريريالون 

يف مث خري د بالسري ت  ة وىم( ووقف بإبدال اؽب زة واوا )يومنون( )غفب  غنة يف )األمر( مث خ ف بالس ت )يومنون( 
 مث قالون بالص ة )األمر( وبغنة 

َنا يُػْرَجُعوَف ) َها َوِإلَيػْ  ( ِٓٗإنَّا َنْحُن نَِرُث اَْلَْرَض َوَمْن َعَليػْ
 : الباقون[يرُيْرَجعون: يعلوب [ ]يرَيْرِجعون]

 قرأ بضم الياء وفتح اعبيم )يرُيْرَجعون(قالون 
 علوب قرأ بفتح الياء وكسر اعبيم )يرَيْرِجعون( مث ي

 بالنلل يف )األرض( مث ورش 
  يف )األرض(  بالس ت ضبزةمث 

 مث السوسي أدغم النون بالنون )كَبُْن نَِرُث(
 َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإبْػَراِىيَم 

  ح وصبَّ الث ثة     أواخر )إبراىام(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية يف البلرة: و 
 حرف تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  األنعامومع آخر             
 ُمنريزَّال  العن بوتطبسة أحرف وآخر ما يف  النالو  مرًنويف             
 ويرِوي يف امتاانو األوَّال وال  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . اىهن البن ذكوانووجهان فيو           

 ] إبراىام : ىشام [ ] إبراىيم : الباقون[
 ىشام قرأ )إبراىام( ثم   قالون 

يًلا نَِبيِّا )  (ِٔٗإنَُّو َكاَن ِصدّْ
 ابن كثَت قرا )نبيا( ثم   ورش ع ى طول اؼبتصل  ثم   قالون قرأ نبيئا 
 (َٕٗوََّل يُػْغِني َعْنَك َشْيًئا ) أََبِت ِلَم تَػْعُبُد َما ََّل َيْسَمُع َوََّل يُػْبِصرُ  آِإْذ قَاَؿ َِلَبِيِو يَ 

 البن عامرالشاطبية يف سورة يوسف : و )ياأبِت( افتح حيث جا 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
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 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 بفتح التاء يف )يا أبَت( ع ى توسط اؼبنفصل و مث ابن عامر 

 ورش ع ى طول )شيئا(  ثمع ى توسط ال ُت ع ى طول اؼبنفصل وترقي[ راء )يبصر( و مث ورش 
 ووقف ع ى )شيا( و)شّيا( ع ى طول اؼبنفصل وتفخيم  راء )يبصر( مث خ ف 

 ع ى قصر اؼبنفصل ابن كثَت بص ة اؽباء )ألبيو( ثم
 ع ى قصر اؼبنفصل مث السوسي أدغم ال م بال م )قَاَل أِلَبِيِو(

 (َٖٗأْىِدَؾ ِصَراطًا َسِويِّا ) ~ِتَك فَاتَِّبْعِنيَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَأْ آأََبِت ِإنّْي َقْد جَ  آيَ 
 البن عامرالشاطبية يف سورة يوسف : و )ياأبِت( افتح حيث جا 
] سريراط قنبريل ورويري[ بالسريُت وخ ريف عرين ضبريزة بإمشريام الصرياد  ] يا أبَت : ابن عامر وأبو جعفر [ ] يريا أبريِت : البرياقون[

 صوت الزاب [ ]صراط : الباقون بصاد خالصة [
 ع ى قصر اؼبنفصلالون ق

  واندرج معو روي[ قرأ بالسُت )سراط(ع ى قصر اؼبنفصل و مث قنبل 
 مث دوري البصري قرأ باإلدغام )َقْد َجاَءين( 

 اؽب زة من )يَاِتَب(  إبدالسوسي قرأ باإلدغام )َقْد َجاَءين( وأدغم اؼبيم باؼبيم )اْلِعْ ِم َما( و المث 
 وأبدل اؽب زة ألفا )ياتب(  (قد جآين)قرأ بفتح التاء )أبَت( وباإلظهار يف مث أبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ باإلدغام )َقْد َجاَءين( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر 
 مث ىشام بفتح التاء يف )يا أبَت( وقرأ باإلدغام )َقْد َجاَءين(  

 ذكوان بفتح التاء يف )يا أبَت( وأظهر الدال عند اعبيم )َقْد َجاَءين( وأمال )َجاَءين( مث ابن 
 وأبدل اؽب زة ألفا )ياتب( مث ورش ع ى طول اؼبنفصل 

 مث خ ف قرأ باإلدغام )َقْد َجاَءين( وأمال )َجاَءين( وقرأ بإمشام الصاد صوت الزاي يف )ِصرَاطًا( 
 اإلدغام واإلمالة مث خ د قرأ )ِصرَاطًا( مع

 أََبِت ََّل تَػْعُبِد الشَّْيطَافَ  آيَ 
 البن عامرالشاطبية يف سورة يوسف : و )ياأبِت( افتح حيث جا 
 ] يا أبَت : ابن عامر وأبو جعفر [ ] يا أبِت : الباقون[

 مث أبو جعفر فتح التاء )ياأبَت(  ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
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 قرأ بفتح التاء يف )أبَت( ع ى توسط اؼبنفصل و ر مث ابن عام
 واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 

 (ِٗٗإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِللرَّْحَمِن َعِصيِّا )
 قالون

 (َ٘ٗأَخاُؼ َأْف يََمسََّك َعَذاٌب ِمَن الرَّْحَمِن فَػَتُكوَف ِللشَّْيطَاِف َولِيِّا ) ~أََبِت ِإنّْي آيَ  
 البن عامرة يف سورة يوسف : و )ياأبِت( افتح حيث جا الشاطبي

] إيَن أخاف : نافع وابن كثَت وأبريو ع ريرو وأبريو جعفرير [ ]إين~ ] يا أبَت : ابن عامر وأبو جعفر [ ] يا أبِت : الباقون[
 أخاف : الباقون[

 َت( وفتح ياء )إيَن أخاف( مث أبو جعفر قرأ بفتح التاء )يا أبواندرج معو اؼب ي والبصري ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل واندرج معو الدوري 

 بس ون الياء )إين~ أخاف(مث عاصم 
 وبس ون الياء )إين~ أخاف(مث ابن عامر فتح التاء )يا أبَت( 

 وفتح ياء )إيَن أخاف( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
  غنة )أن يبسب( وبس ون الياء )إين~ أخاف( وب ع ى طول اؼبنفصل مث خ ف 
 وبس ون الياء )إين~ أخاف( وبغنة )أن يبسب( ع ى طول اؼبنفصل مث خ د 

 ِإبْػَراِىيمُ  آقَاَؿ َأرَاِغٌب أَْنَت َعْن َآِلَهِتي يَ 
 ح وصبَّ الث ثة     أواخر )إبراىام(  النساءويف نص  فيهاالشاطبية يف البلرة : و 

 حرف تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  األنعامومع آخر             
 ُمنريزَّال  العن بوتطبسة أحرف وآخر ما يف  النالو  مرًنويف             
 ويرِوي يف امتاانو األوَّال وال  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوانووجهان فيو           
 بريالتالي[ ضبزة ع ى طريول اؼبنفصريل وسط اؼبنفصل مث ىشام قرأ )إبراىام( مث مث قالون ع ى تو ع ى قصر اؼبنفصل  قالون 

بالنلريل  مث ورش مث تسريهي ها مريع اؼبريد واللصرير باؼبنفصريل (  ٖ-ٕربلي[ نبزة إبراىيم مع اؼبد () -ٔ( أوجو )ٖووقف ب)
مث  ٖ-ٕؼبريريريد ()ربليريريري[ نبريريريزة إبريريريراىيم مريريريع ا -ٔ) ( البريريريدل مث خ ريريريف بالسريريري ت مريريريعٖمريريريع ) و)عَن اؽبريريرييت(يف )اراغريريريب انريريريت(

 تسهي ها مع اؼبد واللصر باؼبنفصل ( 
 لَِئْن َلْم تَػْنَتِو ََلَْرُجَمنََّك 

 بالتسهيل ل ه زة ضبزةقالون مث 
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 (َٙٗواْىُجْرِني َمِليِّا )
 قالون

ـٌ َعَلْيكَ   قَاَؿ َسًَل
 قالون

 رَبّْيَسَأْستَػْغِفُر َلَك 
 َب()َسَأْستريْغِفُر لَ  السوسي أدغم الراء بال م ثمقالون 

 أبو ع رو وأبو جعفرو  نافعإذا وص ت فتح الياء )َرِّبَّْ ِإنَُّو(  -
 (ِٚٗإنَُّو َكاَف ِبي َحِفيِّا )

 قالون
 (ِٛٗء رَبّْي َشِقيِّا )آَأَّلَّ َأُكوَف ِبُدعَ  ~َوَما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَأْدُعو رَبّْي َعَسى مْ َوَأْعَتزُِلكُ 

ع ريى فريتح )عسريى( مث ورش ع ريى ع ريى طريول اؼبنفصريل و لون ع ريى توسريط اؼبنفصريل مث ورش قالون ع ى قصر اؼبنفصل مث قريا
أمال )عسى( مث ال سا ي أمال )عسريى( وانريدرج معريو خ ريف العاشرير مث قريالون بالصري ة ع ريى قصرير  ضبزةتل يل )عسى( مث 

 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر اؼبنفصل 
َنا َلوُ ْم َلهُ فَػَلمَّا اْعتَػزَ   ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب  ~َوَما يَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَىبػْ
 وبس ون ميم اعب عع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةمث ورش ع ى طول اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 لون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل مث قا

 (ٜٗوَُكًلِّ َجَعْلَنا نَِبيِّا )
 (نبياحبذف اؽب زة )مث ابن كثَت    ورش ع ى طول اؼبتصل ثم ( ع ى توسط اؼبتصل نبيئا)قالون قرأ باؽب ز 

َنا َلهُ   (ِٓ٘لَساَف ِصْدٍؽ َعِليِّا ) مْ ِمْن رَْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلهُ  مْ َوَوَىبػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ن بالص ةقالون مث قالو 

 َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى 
 قالون مث ورش بالتل يل واندرج معو البصري مث خ ف باإلمالة واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر

 (ِٔ٘إنَُّو َكاَف ُمْخَلًصا وََكاَف َرُسوًَّل نَِبيِّا )
 عاشر [ ] ـُبِْ صا : الباقون[] نبيئا : نافع[ ]نبيا : الباقون[ال ] ـُبَْ َصا : عاصم وضبزة وال سا ي وخ ف
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قريريالون قريريرأ بريرياؽب ز )نبيئريريا( مريريد متصريريل و)ـبِ صريريا ( ب سريرير الريري م مث ورش ع ريريى طريريول اؼبريريد اؼبتصريريل مث ابريرين كثريريَت قريريرأ )نبيريريا( مث 
 َ صاً وكان(يف )ـب قرأ بفتح ال م )ـبَ صا( واندرج معو خ د وال سا ي وخ ف العاشر مث خ ف ب  غنة عاصم

 (َٕ٘ونَاَديْػَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اَْلَْيَمِن َوقَػرَّبْػَناُه َنِجيِّا )
 قالون 

 مث ورش بالنلل يف )اأْلَيْبَِن ( 
 بالس ت يف )اأْلَيْبَِن (  ضبزةمث 

 مث ابن كثَتبص ة اؽباء )َونَاَديريَناُه(و)َوقريرَّبريَناُه(
َنا َلُو ِمْن رَْحَمِتن  (ٖ٘)َىاُروَف نَِبيِّا اُه َأخَ  آَوَوَىبػْ

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ باؽب ز )نبيئا( 
 مث دوري قرأ )نبيا(

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )أخاه( 
  )َىاُروَن نَِبيِّا(أدغم النون بالنون يف و )َأَخاُه َىاُروَن(يف مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء 

 ا( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ باؽب ز )نبيئ
 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ )نبيا( 

 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وطول اؼبتصل )نبيئا( 
 قرأ )نبيا( ع ى طول اؼبنفصل  ضبزةمث 

 َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيلَ 
 قالون

 (ِٗ٘إنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد وََكاَف َرُسوًَّل نَِبيِّا )
 ابن كثَت قرأ )نبيا( ثم   ورش ع ى طول اؼبتصل )نبيئا(  ثم    قالون قرأ باؽب ز )نبيئا(

 (٘٘وََكاَف يَْأُمُر َأْىَلُو بِالصًََّلِة َوالزََّكاِة وََكاَف ِعْنَد رَبِّْو َمْرِضيِّا )
 قالون 

 ال م يف )بالص ة(  غ يظ)يامر( وتبإبدال اؽب زة ألفا  قرأمث ورش 
 ر ( ودخل معو أبو جعفر )يامقرأ بإبدال اؽب زة ألفا مث السوسي 

 َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِيسَ 
 قالون

يًلا نَِبيِّا )  (ِٙ٘إنَُّو َكاَن ِصدّْ
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 ابن كثَت قرأ )نبيا( ثم    ورش ع ى طول اؼبتصل )نبيئا(  ثم     قالون قرأ باؽب ز )نبيئا(
 (َٚ٘وَرفَػْعَناُه َمَكانًا َعِليِّا )

 ء يف )َوَرفريْعَناُه(ابن كثَت بص ة اؽبا ثم     قالون
ـَ َوِممَّْن َحَمْلَنا َمػَع نُػوٍح َوِمػْن ُذرّْيَّػِة ِإبْػػَراِىيَم َوِإْسػرَ  مْ ُأولَِئَك الَِّذيَن أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيهِ  ئِيَل َوِممَّػْن آِمَن النَِّبيّْيَن ِمْن ُذرّْيَِّة َآَد

َنا   َىَديْػَنا َواْجَتبَػيػْ
 ح وصبَّ الث ثة     أواخر )إبراىام(  النساءنص ويف  فيهاالشاطبية يف البلرة  : و 

 حرف تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  األنعامومع آخر             
 ُمنريزَّال  العن بوتطبسة أحرف وآخر ما يف  النالو  مرًنويف             
 األوَّال ويرِوي يف امتاانو وال  حديد لذارياتويف ا الشورىو  النجمويف            
 . ىهنا البن ذكوانووجهان فيو           

 النبيئُت : نافع[ ] النبيُت : الباقون[] إسرا يل : بالتسهيل باؼبد واللصر أبو جعفر [ ] إسرا يل : بالتالي[ الباقون[ ]
 قرأ باؽب ز يف )النبيئُت( مع توسط اؼبتصل قالون
 اؼبتصل مع توسط)النبيُت( حبذف اؽب زة  يف صري قرأ بمث ال

 مع توسط اؼبتصلمث ىشام قرأ )إبراىام( 
 مع توسط اؼبتصلمث قالون بالص ة مع اؽب ز يف )النبيئُت( 

 مع توسط اؼبتصل)النبيُت( حذف اؽب زة يف مث ابن كثَت بالص ة مع 
 مع توسط اؼبتصلمث أبو جعفر بالص ة مع حذف اؽب زة يف )النبيُت( وسهل )إسرا يل( باؼبد مث اللصر 

 مع توسط اؼبتصللوب بضم اؽباء يف )ع يُهم( مث يع
 ( البدل )النبيئيُت(و)آدم( ٖمع ))النبيئُت(  وأثبت نبزة يف مث ورش ع ى طول اؼبتصل

 وقرأ )النبيُت( وقرأ )ع يُهم( بضم اؼبيممث خ ف ب  غنة 
 وقرأ )النبيُت( وقرأ )ع يُهم( بضم اؼبيم مث خ د بغنة

َلى َعَلْيهِ   (ُٛ٘ت الرَّْحَمِن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيِّا )َآيَا مْ ِإَذا تُػتػْ
م )ب يا( كسره شالشاطبية يف سورة مرًن :    عذاً شوقل   عتيا ص يا مع جثيا عنه ا اع وجها ؾب         َو

 ] ع يُهم : ضبزة ويعلوب [ ] ع يِهم : الباقون[]وِبِ يا : ضبزة وال سا ي [ ] ُبِ يا : الباقون[
م باء )ُبِ يا( عب عبس ون ميم اقالون   َو

م باء )ُبِ يا(مث قالون بالص ة   َو
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م باء )ُبِ يا(( أوجو ؛ الفتح ع ى قصر البدل ٗمث ورش ولو ) ع ى الفتح يف )تت ى(وع يو قصر البدل مث طولو وع ى  َو
 طول الص ة

م باء )ُبِ يا(مث يعلوب بضم اؽباء يف )ع يُهم(   َو
م باء )ُبِ يا(ول البدل مث ورش بالتل يل ع ى توسط البدل ع ى ط  مع طول الص ة َو

م اؽباء يف )ع يُهم( يف )تت ى( مث خ ف ب  غنة واإلمالة   وكسر الباء يف )ِب يا(َو
م اؽباء يف )ع يُهم(    وكسر الباء يف )ِب يا(مث خ د باإلمالة والغنة َو

  وكسر اؽباء يف )ع يِهم(  وقرأ ب سر الباء )ب يا()تت ى( مال أمث ال سا ي 
 وقرأ بضم الباء )ُب يا()تت ى( مث خ ف العاشر أمال 

 َخْلٌف َأَضاُعوا الصًََّلَة َواتػَّبَػُعوا الشََّهَواتِ  مْ َفَخَلَف ِمْن بَػْعِدىِ 
مث قريريريالون مث خ ريريريف بالسريريري ت )خ ريريريٌف أَريريرياعوا( بتفخريريرييم الريريري م يف )الصريريري ة( بالنلريريريل يف )خ ريريريٌف اَريريرياعوا( قريريريالون مث ورش 

 بالص ة
 (ٜ٘يِّا )َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف غَ 

 قالون
 (ِٓٙإَّلَّ َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَف اْلَجنََّة َوََّل يُْظَلُموَف َشْيًئا ) 

 آل ع ران ٕٗٔدليل )يدخ ون( انظر 
 ]يُْدَخ ون اعبنة : ابن كثَت وأبو ع رو وشعبة وأبو جعفر ويعلوب[ ] يَْدُخ ون : الباقون[

م اػباء )يَْدُخ ون(قرأ قالون   بفتح الياء َو
 وأبو جعفر ويعلوبمث ابن كثَت قرأ بضم الياء )يُدخ ون( واندرج معو أبو ع رو وشعبة 

م اػباء )يَْدُخ ون( وتغ يظ ال م يف )يظ  ون( مث ورش ع ى قصر البدل )وآمن( وع ى توسط )شيئا(   قرأ بفتح الياء َو
 مث خ ف وقف ع ى )شيا( و)شّيا( 

 ع ى توسط البدل وتوسط )شيئا( مث طول البدل ع ى توسط )شيئا( مث طول البدل ع ى طول )شيئا( مث ورش
 َجنَّاِت َعْدٍف الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيبِ 

 قالون
 (ِٔٙإنَُّو َكاَف َوْعُدُه َمْأتِيِّا )

 جعفرقالون مث ورش قرأ حبذف اؽب زة )ماتيا( واندرج معو السوسي وأبو 
 َسًَلًما َلْغًوا ِإَّلَّ ََّل َيْسَمُعوَف ِفيَها 

(   ورش بالنلل  ثم    قالون (خ ف بالس ت  ثميف )َلْغًوا ِإالَّ  يف )َلْغًوا ِإالَّ
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 (ِٕٙفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيِّا ) مْ ِرْزقُػهُ  مْ َوَلهُ 
 يف )ب رًة وعشيا( مث قالون بالص ة قالون مث خ ف ب  غنة

 (ٖٙالَِّتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَف َتِقيِّا )تِْلَك اْلَجنَُّة 
 : روي[[ ]نرُيْوِرث : الباقون[ ] نرُيَورّْث
 مث روي[ قرأ فتح الواو وبتشديد الراء )نَورُّْث (قالون 

 َوَما نَػتَػنَػزَُّؿ ِإَّلَّ بَِأْمِر رَبّْكَ 
 السوسي أدغم الراء بالراء )بَِأْمِر َربَّْب( ثم    قالون 

 ا بَػْيَن أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بَػْيَن َذِلَك َلُو مَ 
 قالون 

 ( َٗٙوَما َكاَف رَبَُّك َنِسيِّا )
 قالون

نَػُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِوِ   َربُّ السََّماَواِت َواَْلَْرِض َوَما بَػيػْ
 قالون واندرج معو وجو ل دوري 
 َطربْ ِلِعَباَدتِِو( واندرج معو السوسي مث الدوري أدغم الراء بال م )َواصْ 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )فَاْعُبْدُه( 

 بالنلل يف )األرض( مث ورش 
 يف )األرض(بالس ت  ضبزةمث 

 السوسي وإذا وص ت دبا بعده )لعبادتو ىل( أدغم اؽباء باؽباء 
 (َ٘ٙىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميِّا )

 سا ي)ىل تع م( واندرج معو ضبزة وال  ىشام أدغم ال م بالتاء ثم    قالون
ْنَساُف أَِئَذا َما ِمتُّ َلَسْوَؼ ُأْخَرُج َحيِّا )  (َٙٙويَػُقوُؿ اإْلِ

 وفُت وص  موأخربوا   خب ف   ) إذا ما ُمّت( الشاطبية : 
د اؼبشريبع ل : قريالون وأبريو ع ريرو وىشريام بوجريو وأبريو جعفرير [] تسريهيل الثانيرية : ورش وابرين كثريَت ورويري[[] اؼبري]سهل وأدخري

لريريريورش[ ]التاليريريري[ مريريريع اإلدخريريريال : وجريريريو ؽبشريريريام[ ]التاليريريري[ : البريريرياقون[ ]ِمريريريت : نريريريافع وحفريريريص وضبريريريزة وال سريريريا ي وخ ريريريف 
 العاشر [ ] ُمت : الباقون[

م اؼبيم يف )ُمُت( واندرج معو أبو ع رو ووجو ؽبشام   قالون مع اإلدخال والتسهيل يف )أ ذا( َو
م ا  ؼبيم يف )ُمُت( مث ابن كثَت بالتسهيل بدون إدخال َو
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م اؼبيم يف )ُمُت(   مث ىشام بالتالي[ مع اإلدخال َو
م اؼبيم )ُمُت(   مث ابن ذكوان بالتالي[ يف )أ ذا( َو
 مث ابن ذكوان قرأ وجو ثان باإلخبار )إذا( خب ف عنو 

 ب سر اؼبيم )ِمُت( بالتالي[ يف )أ ذا( و مث حفص 
 وكسر ميم )ِمُت( نية )أ ذا(( وتسهيل اؽب زة الثانسانبالنلل يف )اإلمث ورش 

 وحل[ اؽب زتُت يف )أ ذا( وكسر ميم )ِمُت( (نسانيف )اإلبالس ت  ضبزةمث 
ْنَساُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قَػْبُل َوَلْم َيُك َشْيًئا )  (َٚٙأَوََّل َيْذُكُر اإْلِ

ان يذكر فص  فاء ويف الفرقش: وخفف مع الفرقان واَ م )ليْذُكروا(       الشاطبية يف اإلسراء  
ويف مرًن بالع [ ح[ شفاؤه                           

 وعاصم[ ] يَذَّكَُّر : الباقون[ : نافع وابن عامريَْذُكرُ ]
 واندرج معو ابن عامر وعاصم قرأ بتخفيف الذال )يَْذُكُر( قالون 

 وقرأ بتخفيف الذال )يَْذُكُر( مث ورش بالنلل 
 ر( )يذّكَ بتشديد الذال ناه( و مث ابن كثَت بص ة اؽباء يف )خ ل

 )اإلنسان( ووقف بالنلل واإلبدال )شيا(و)شيا(  بتشديد )يذَّكر( والس ت ع ى الساكن اؼبوصول  ضبزةمث 
 )اإلنسان( ووقف بالنلل واإلبدال )شيا(و)شيا(   مث خ د بالتالي[ 
 (َٛٙحْوَؿ َجَهنََّم ِجِثيِّا ) مْ َوالشََّياِطيَن ثُمَّ لَُنْحِضَرنػَّهُ  مْ فَػَورَبَّْك لََنْحُشَرنػَّهُ 

م )ب يا( كسره شالشاطبية يف سورة مرًن :    عذاً شوقل   عتيا ص يا مع جثيا عنه ا اع وجها ؾب         َو
 ] ِجثيا : حفص وضبزة وال سا ي [ ] ُجثيا : الباقون[

 قالون بضم اعبيم )ُجثيا( 
 ي وخ ف العاشر مث حفص ب سر اعبيم )ِجثيا( واندرج معو ضبزة وال سا 

 )ُجثيا( وترقي[ راء )لناضرهنم(مث ورش بالضم 
 ابن كثَت وأبو جعفرواندرج معو مث قالون بالص ة 

 (َٜٙعَلى الرَّْحَمِن ِعِتيِّا )َأَشدُّ  مْ ِشيَعٍة أَيػُّهُ ثُمَّ لَنَػْنزَِعنَّ ِمْن ُكلّْ 
م )ب يا( كسره شالشاطبية يف سورة مرًن :    عذاً شوقل   عتيا ص يا مع جثيا ه ا عناع وجها ؾب         َو

 ] ِعتيا : حفص وضبزة وال سا ي [ ] ُعتيا : الباقون[
 قالون بضم العُت )ُعتيا( 

 مث حفص ب سر العُت )ِعتيا( ومعو ضبزة وال سا ي 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأَشدُّ(  مْ ع ى قصرىا يف )أَيريُّهُ مث قالون بالص ة 
 َأَشدُّ(  مْ يف )أَيريُّهُ لص ة مث قالون ع ى توسط ا

 ( مْ يف )ِشيَعٍة أَيريُّهُ والنلل يف الساكن اؼبفصول َأَشدُّ(  مْ يف )أَيريُّهُ مث ورش ع ى طول الص ة 
 وكسر العُت يف )ِعتيا( (مْ و يف )ِشيَعٍة أَيريُّهُ َأَشدُّ( مْ يف )أَيريُّهُ مث خ ف بالس ت 

 (َٓٚها ِصِليِّا )َأْوَلى بِ  مْ ثُمَّ لََنْحُن َأْعَلُم بِالَِّذيَن ىُ 
م )ب يا( كسره شالشاطبية يف سورة مرًن :    عذاً شوقل   عتيا ص يا مع جثيا عنه ا اع وجها ؾب         َو

 يا : الباقون[ يا : حفص وضبزة وال سا ي [ ] ُص ] صِ 
 قالون بضم الصاد )ُص يا( 

 مث حفص ب سر الصاد )ِص يا( 
 أ ب سر الصاد )ِص يا( واندرج معو ال سا يمث ضبزة ع ى التالي[ وأمال )أوَل( وقر 

 مث خ ف العاشر أمال )أوَل( وبضم )ُص يا( 
 مث قالون بالص ة 

 مث قالون بتوسط الص ة 
 ع ى فتح )أوَل( مث ورش بالتل يل يف )أوَل( مث ورش بطول الص ة 

 مث خ ف بالس ت يف )ىْم أوَل( وأمال )أوَل(
 ُم بِالَِّذيَن( مث السوسي أدغم اؼبيم بالباء  )أَْع َ 

 ِإَّلَّ َوارُِدَىا مْ َوِإْف ِمْنكُ 
مث قالون بالص ة ع ى توسطها مث ورش بطول الص ة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 

 مث خ ف بالس ت 
 (َٔٚكاَف َعَلى رَبَّْك َحْتًما َمْقِضيِّا )

 قالون
 (ٕٚا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيِّا )ثُمَّ نُػَنجّْي الَِّذيَن اتػََّقوْ 

 ض رُ الشاطبية يف سورة مرًن : و)ننجي( خفيفا 
م )ب يا( كسره شالشاطبية يف سورة مرًن :    عذاً شوقل   عتيا ص يا مع جثيا عنه ا اع وجها ؾب         َو

 ي ويعلوب [ ] نرُيَنجّْي : الباقون[] ِجثيا : حفص وضبزة وال سا ي [ ] ُجثيا : الباقون[] نرُيْنِجي : ال سا 
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قريالون قريرأ بفريريتح النريون الثانيريرية وتشريديد اعبريرييم )نرُيَنجّْريي( وقريريرأ بضريم اعبرييم )ُجِثيريريا( مث حفريص قريريرأ بفريتح النريريون الثانيرية وتشريريديد 
و قريرأ  قريرأ بسري ون النريون وزبفيريف اعبرييم )نرُيْنِجريي(مث ال سريا ي  وانريدرج معريو ضبريزة اعبيم )نرُيَنجّْي( وقرأ ب سر اعبيم )ِجِثيِّريا(

 ِثيِّا(ي( و قرأ بضم اعبيم )جُ ب سر اعبيم )ِجِثيِّا( مث يعلوب قرأ بس ون النون وزبفيف اعبيم )نرُيْنجِ 
َلى َعَلْيهِ  ٌر َمَقاًما َوَأْحَسُن َنِديِّا ) آَآيَاتُػَنا بَػيػَّْناٍت قَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنو  مْ َوِإَذا تُػتػْ  (َٖٚأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َخيػْ

 نا دالشاطبية يف سورة مرًن : )ملاما( بض و   
 ] ع يُهم : ضبزة ويعلوب [ ]ع يِهم : الباقون[] ُملاما : ابن كثَت [ ] َملاما : الباقون[

 مث السوسي أدغم النون بالنون )َوَأْحَسُن نَِديِّا( ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 عو أبو جعفر واندرج ممث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون بالص ة 

 مث ابن كثَت بضم اؼبيم يف )ُملاما( مث قالون ع ى توسط الص ة 
 )آياتنا(و)آمنوا( وترقي[ راء )خَت( ( أوجو فتح )تت ى( وع يو قصر مث طول البدل ٗمث ورش ب)
 قرأ بضم اؽباء يف )ع يُهم( ع ى قصر اؼبنفصل و مث يعلوب 

 يف البدلُت التوسط والطولوع يو يف )تت ى( التل يل ب ورش مث
م اؽباء يف )ع يُهم( وب  غنة يف )تت ى( مالة مث خ ف باإل   مث خ د بغنة )َملاماً وأحسن( َو

 واندرج معو خ ف العاشرع ى توسط اؼبنفصل  مث ال سا ي أمال )تت ى(
َلهُ   (َٗٚأْحَسُن أَثَاثًا َورِئْػًيا ) مْ ِمْن قَػْرٍف ىُ  مْ وََكْم َأْىَلْكَنا قَػبػْ
  ماسطا برة مرًن : )ر يا( أْبِدل مدغ ا الشاطبية يف سو 

 ] ورِيَّا قالون وابن ذكوان وأبو جعفر ووقفا ضبزة ولو رِيَا بالتخفيف [ ]ورِ يا : الباقون[
 البصريري قريرأ )رءيريا( مث وأبريو جعفرير مثوخري د قالون قرأ أبدل اؽب زة ياء وأدغم اليرياء باليرياء )وريرّيا( وانريدرج معريو ابرين ذكريوان 

وانريريدرج معريريو أبريو جعفريرير مث ابريرين كثريريَت ا( مث خ ريريف بريري  غنريرية ولريو )ريريريا ( و)ريرّيريا( مث قريالون بالصريري ة يرَيفيريريف )ور خري د بوجريريو التخ
 ع ى طول الص ة وقرأ )ر يا( مث خ ف بالس ت ووقف ع ى )ريا( و)ريّا(يا( مث قالون ع ى توسط الص ة مث ورش )ر 

ا  ُقْل َمْن َكاَف ِفي الضًََّلَلِة فَػْلَيْمُدْد َلُو الرَّْحَمنُ   َمدِّ
 قالون
 (٘ٚا )ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَف ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة َفَسيَػْعَلُموَف َمْن ُىَو َشرّّ َمَكانًا َوَأْضَعُف ُجْندً  ~َحتَّى
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو خ د ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 )م اناً وأَعف( ب  غنة طول اؼبنفصل و  ع ىمث خ ف 
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 َويَزِيُد اللَُّو الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى 
 قالون مث ورش ق ل )ىدى( مث خ ف باإلمالة واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر .

ٌر َمَردِّا ) ٌر ِعْنَد رَبَّْك ثَػَوابًا َوَخيػْ  (َٙٚواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيػْ
 رق[ راء )خَت( معا غنة مث ورش  قالون مث خ ف ب 

 (ٚٚ)َماًَّل َوَوَلًدا َأفَػَرأَْيَت الَِّذي َكَفَر بَِآيَاتَِنا َوقَاَؿ ََلُوتَػَينَّ 
 وال حلوفا شالشاطبية يف سورة مرًن : و)ولدا( هبا والزخرف اَ م وس نن    شفاًء ويف نوٍح 

]أفريت : باؼبد اؼبشبع وص  فلط [] أفرآيت : ورش [ يلووقف ضبزة بالتسه ] أفرايت : نافع وأبو جعفر تسهيل الثانية
 ] ُولداً : ضبزة وال سا ي [ ] َوَلداً : الباقون[ ]أفرأيت : الباقون[حبذف اؽب زة [

 قالون بالتسهيل واندرج معو وجو لورش 
 )بآياتنا(و)ألوتُت( ُتمث ورش بالتسهيل مع وجهي التوسط والطول يف البدل

 ( البدل ٖت مع )( حركاٙمث ورش باؼبد )
 بالتالي[ )أفرأيت(مث ابن كثَت 
 بضم الواو وس ون ال م )ُولدا( قرأ مث خ د 
 يف )َمااًل َوَوَلًدا(  ب  غنةقرأ بضم الواو وس ون ال م )ُولدا( و مث خ ف 

 مث السوسي أدغم ال م بال م َ)قَاَل أَلُوتريَُتَّ( 
 )وُوْلدا(الواو وس ون ال م )ُولدا(  بضممث ال سا ي قرأ حبذف اؽب زة )أفريت( وقرأ 

 (َٛٚأطََّلَع اْلَغْيَب أَـِ اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا )
 غ ظ الم )أط ع(ورش  ثمقالون 
 َكًلَّ 
 قالون

 (َٜٚسَنْكُتُب َما يَػُقوُؿ َونَُمدُّ َلُو ِمَن اْلَعَذاِب َمدِّا )
 قالون

 (ًٓٛدا )َونَرِثُُو َما يَػُقوُؿ َويَْأتِيَنا فَػرْ 
 واندرج معو السوسي وأبو جعفر )وياتينا(أبدل اؽب زة ألفا قالون مث ورش 

 (ِٔٛعزِّا ) مْ َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو َآِلَهًة لَِيُكونُوا َلهُ 
 )آؽبة(قالون مث قالون بالص ة مث ورش مع توسط وطول البدل 

 َكًلَّ 
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 قالون
 (ِٕٛضدِّا ) مْ نُوَف َعَلْيهِ َوَيُكو  مْ َسَيْكُفُروَف ِبِعَباَدتِهِ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر.قالون بالص ة  ثم     خ ف قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( واندرج معو يعلوب ثم     قالون
 (َٖٛأزِّا ) مْ َأْرَسْلَنا الشََّياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَػُؤزُّىُ  آأََلْم تَػَر أَنَّ 
  يم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون مقالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر.مث قالون بالص ة 
 واندرج معو روي[أمال ال افرين ع ى قصر اؼبنفصل و  أبو ع رومث 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 
 وإمالة ال افرين واندرج معو دوري ال سا ي  اؼبنفصل توسطمث دوري ع ى 

 وطول الص ة ال افرين( ع ى طول اؼبنفصل وق ل )مث ورش 
 وبالتالي[ يف )تؤزىم أزا مث خ ف بالس ت )تؤزىْم أزا(ع ى طول اؼبنفصل وفتح )ال افرين( مث خ ف 

 َفًَل تَػْعَجْل َعَلْيِهْم 
 ]ع يُهم : ضبزة ويعلوب[ ]ع يِهم : الباقون[

 قالون مث خ ف قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( واندرج معو يعلوب
 (َٗٛعدِّا ) مْ ِإنََّما نَػُعدُّ َلهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر.قالون مث قالون بالص ة 
 (٘ٛيَػْوـَ َنْحُشُر اْلُمتَِّقيَن ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفًدا )

 قالون
 (َٙٛوَنُسوُؽ اْلُمْجرِِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا )

 قالون
 (ْٚٛحَمِن َعْهًدا )ََّل يَْمِلُكوَف الشََّفاَعَة ِإَّلَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ 

 قالون
 (َٛٛوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا )

 وال حلوفا شالشاطبية يف سورة مرًن : و)ولدا( هبا والزخرف اَ م وس نن    شفاًء ويف نوٍح 
 ] ُولداً : ضبزة وال سا ي [ ] َوَلداً : الباقون[
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 خ ف قرأ بضم الواو )ُولدا( ثم    قالون 
 (ٜٛ)َشْيًئا ِإدِّا  مْ َلَقْد ِجْئتُ 
 قالون 

 وبالنللمث ورش ع ى توسط وطول )شيئا( 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 

 )َلَلْد ِجيُتْم( مث أبو جعفر أبدل اؽب زة ياء
 مث الدوري أدغم الدال باعبيم )َلَلْد ِجْئُتْم( 

 دِّا(يف )َشْيًئا إِ  والتالي[ ووقف بالنللع ى )شيئا( مث خ د بالتالي[ 
 بالس ت ع ى )شيئا( ووقف يف )َشْيًئا ِإدِّا( بالنلل والتالي[ ضبزةمث 

 الس ت مث خ ف بالس ت ع ى )شيئا( ووقف يف )َشْيًئا ِإدِّا( ب
 باإلدغام الدال باعبيم وأبدل اؽب زة ياء)َلَلْد ِجيُتْم( مث السوسي قرأ 

ا )َتَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْنُو َوتَػْنَشقُّ   (ٜٓاَْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُؿ َىدِّ
 َا    وطا )يتفطرن( اكسروا غَت أثل  ر تى أالشاطبية يف سورة مرًن : وفيها ويف الشورى )ي اد( 

 فوه والص  ح ال ويف الشورى كفا       ص يفج حويف التاء نون ساكن                            
]ت ريريرياد السريريري وات يتفطريريريرن : ابريريرين كثريريريَت وحفريريريص وأبريريريو جعفريريرير [ ]ت ريريرياد ا ي [ نريريريافع وال سريريري]ي ريريرياد السريريري وات يتفطريريريرن : 

 الباقون[ فطرن :ينالس وات 
 واندرج معو ال سا ي  وقرأ بياء يف )ي اد()يتفطرن(  بياءقالون قرأ 

 وقرأ بالتاء يف )ت اد()يتفطرن( بص ة اؽباء )منو(  بياء مث ابن كثَت قرأ 
 بالتاء يف )ت اد( وقرأمث حفص قرأ بتاء فوقيو )يتفطرن( 

ع الفوقية وكسر الطاء ـبففة )ينفِطرن(   وقرأ بالتاء يف )ت اد(مث أبو ع رو قرأ بنون ساكنة مَو
 وقرأ بالتاء يف )ت اد(بالنون )ينفطرن(  أبالس ت يف )األرض( وقر  ضبزةمث 

 وترقي[ راء )زبر(ض( )يتفطرن( وقرأ بالتذكَت يف )ي اد الس وات يتفطرن( وبالنلل يف )األر  بياءمث ورش قرأ 
 (َٜٔأْف َدَعْوا ِللرَّْحَمِن َوَلًدا )

 وال حلوفا شالشاطبية يف سورة مرًن : و)ولدا( هبا والزخرف اَ م وس نن    شفاًء ويف نوٍح 
 ] ُولداً : ضبزة وال سا ي [ ] َوَلداً : الباقون[

 (اخ ف )ُولد ثم   قالون
 (َٕٜذ َوَلًدا )َوَما يَػْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْف يَػتَّخِ 
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 وال حلوفا شالشاطبية يف سورة مرًن : و)ولدا( هبا والزخرف اَ م وس نن    شفاًء ويف نوٍح 
 ] ُولداً : ضبزة وال سا ي [ ] َوَلداً : الباقون[

 قالون 
 قرأ بضم الواو )وْلدا(مث خ د 

 مث خ ف ب  غنة )ُولدا(
 (َٖٜآِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا ) ِلَّ ِإْف ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواَْلَْرِض إِ 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى طول اؼبنفصل مث خ د 
 ( البدل )آيت(ٖمع )ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )األرض( مث ورش 

 يف )األرض(بالس ت ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 (َٜٗعدِّا )ْم َوَعدَّىُ  مْ َلَقْد َأْحَصاىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث ورش بالنلل وفتح أحصاىم مث ورش بالتل يل قالون مث قالون بالص ة 
 أمال )أحصاىم( بالتالي[ مث خ ف بالس ت  ضبزةمث 

 (ٜ٘يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػْرًدا )َآتِيِو  مْ وَُكلُّهُ 
 قالون 

 ابن كثَت وأبو جعفرواندرج معو  َآتِيِو( مْ يف )وَُك ُّهُ مث قالون بالص ة 
 مث ابن كثَت )آتيو( بص ة اؽباء 

    ( البدل )آتيو(ٖمع ) َآتِيِو( مْ بطول الص ة يف )وَُك ُّهُ ورش  ثم   َآتِيِو( مْ يف )وَُك ُّهُ قالون ع ى توسط الص ة  ثم
 َآتِيِو( مْ خ ف بالس ت يف )وَُك ُّهُ  ثم

 (َٜٙسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن ُودِّا )ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 
( أوجريريو البريريدل يف ٖمريريع ) السوسريريي أدغريريم الريري م بريريال م )َسريريَيْجَعُل ؽَبرُيريُم( والتريرياء بالسُت)الصَّريرياغِبَاِت َسريريَيْجَعُل( ثػػم    قريريالون 
 األخَت

ا )ِبِو قَػْومً لُِتَبشَّْر ِبِو اْلُمتَِّقيَن َوتُػْنِذَر فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك   (ٜٚا ُلدِّ
 ] لَِتْبُشَر : ضبزة [ ] لُِتَبشَّْر : الباقون[

 قالون 
 رق[ الراء يف )لُِتَبشَّْر( و )َوتريْنِذَر(مث ورش 
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م الشُت  ضبزةمث   )لَِتْبُشر( فتح التاء وس ن الباء َو
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َيسَّْرنَاُه(

َلهُ وََكْم َأْىَلْكَنا  هُ ِمْن قَػْرٍف َىْل تُ  مْ قَػبػْ  ( ٜٛرِْكًزا ) مْ َتْسَمُع َلهُ ِمْن َأَحٍد َأْو  مْ ِحسُّ ِمنػْ
 بس ون ميم اعب عقالون 

 )  ال سا ي ضبزة بالتالي[ و واندرج معو مث ىشام أدغم )َىْل ربُِ[ُّ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم
 بالنلل يف )وََكْم أَْىَ ْ َنا(و)ِمْن َأَحٍد أَْو(  ورش ثم
 مع إدغام )ىل رب[(  ف بالس ت يف )وََكْم أَْىَ ْ َنا(و)ِمْن َأَحٍد أَْو(خ ثم

 سورة طو 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔطو )
 وال  صابة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ضبكره    ذ الشاطبية يف سورة يون[ : وإَجاع )را( كل الفواتح 

  حَ ٌت ج وربت وا حَى ر ف صِسٌر و)ىا( يااف واػب ف )يا( ك صابةم كو                            
 ث مأدرى وباػب ف  وىم بصرٍ ،    و  صابةتار ـبادقا ، )حم( صفا ش                           

 قالون مث ورش أمال اؽباء واندرج معو البصري مث شعبة أمال اؽباء والطاء مث أبو جعفر قرأ بتلطيع اغبروف
 (َٕك اْلُقْرَآَف لَِتْشَقى )أَنْػَزْلَنا َعَليْ  آمَ 

 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 مث أبو ع رو بالتل يل 

 مث ابن كثَت قرأ حبذف اؽب زة )اللران( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وبالتل يل 
 )لتشلى( واندرج معو خ ف العاشرأمال و  ع ى توسط اؼبنفصل  مث ال سا ي
 وجو واحد بالتل يل لرأس اِلية ؼبنفصل و ع ى طول امث ورش 
 باإلمالةع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 (ِٖإَّلَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى )
قريريالون مث أبريريو ع ريريرو بالتل يريريل مث خريري د باإلمالريرية مث خ ريريف بريري  غنريرية وأمريريال مث ورش بًتقيريري[ الريريراء يف )تريريذكرة( والتل يريريل وجريريو 

 واحد
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 (َٗوالسََّماَواِت اْلُعًَل ) تَػْنزِيًًل ِممَّْن َخَلَق اَْلَْرضَ 
بالس ت  ضبزةمث بالنلل يف )األرض( وق ل مث ورش بالتالي[ يف )األرض( قالون مث أبو ع رو بالتل يل مث خ د باإلمالة 

 )فبن خ [(يف اإلخفاء بمث أبو جعفر قرأ واإلمالة 
 (٘الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى )
 ري بالتل يل مث خ ف باإلمالة واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر قالون مث ورش واندرج معو البص

نَػُهَما َوَما َتْحَت الثػََّرى )  (َٙلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلَْرِض َوَما بَػيػْ
يف )األرض(  بالس ت ضبزةمث ق ل قالون مث البصري أمال )الثرى( واندرج معو خ د وال سا ي وخ ف العاشر مث ورش 

 مالوأ
 (َٚوِإْف َتْجَهْر بِاْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السّْرَّ َوَأْخَفى )

)السريرير( باإلمالريرية  ووقريريف ع ريريى )وأخفريريى( بريريالتالي[ والتسريريهيل مث ورش بريريالًتقي[ ل ريريراء  ضبريريزةقريريالون مث البصريريري بالتل يريريل مث 
 والتل يل 

 ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو  اللَُّو َِل 
 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ورشقالون مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث

 (ُٛء اْلُحْسَنى )آَلُو اَْلَْسمَ 
بالسري ت  ضبريزةقالون مث البصري بالتل يل ع ى توسط اؼبتصل مث ال سا ي أمال مث ورش ع ى طريول اؼبتصريل وبالتل يريل مث 

 وأمالواإلمالة مث خ د بالتالي[ 
 (َٜوَىْل أَتَاَؾ َحِديُث ُموَسى )

بفريتح أترياك وتل يريل موسريى بالنلل يف )ىَل أترياك( و باإلمالة  )أتاك( و)موسى( مث ورش  ضبزةبالتل يل مث  قالون مث البصري
 مث خ ف بالس ت يف )ىْل أتاك( وأماؽب امث ورش بتل ي ه ا 

َها  مْ َآتِيكُ  ~َآَنْسُت نَارًا َلَعلّْي ~ِإنّْي آِإْذ رََأى نَارًا فَػَقاَؿ َِلَْىِلِو اْمُكُثو   (َٓٔعَلى النَّاِر ُىًدى )َأْو َأِجُد ِبَقَبٍس ِمنػْ
 ت  هبسن ويف الراء حويف نبزه     صابة زن مالشاطبية يف األنعام : وحريف )رأى( ك  أمل 

 يف ال ل ق   عث انصيب وعن مخب ف وخ ف فيه ا مع مض ر                          
 عا فاَ م كسرىا )أى ِو ام ثوا( م غب زةالشاطبية يف سورة طو : 

[] وأبو جعفرير [] إين~ آنسريت نريارا لع ريَي آتريي م : ابرين عريامر  : نافع وابن كثَت وأبو ع رو] إيَن آنست نارا لع َي آتي م
 إين~ آنست نارا لع ي~ آتي م : الباقون[ألىِ ِو ام ثوا..] ضبزة [إين~ آنست نارا لع ي~ آتي م : ُو ام ثوا .. ألى ِ 

 يف )لع َي(و)إيَن(  ا ُتقرأ بفتح اليقالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
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 مث يعلوب بس ون اليا ُت )إين (ولع ْي( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل قرأ بفتح الياء يف )لع َي(و)إيَن( 

 مث قالون بالص ة 
 بس ون الياء )إين(وفتح الياء يف )لع ي( ع ى توسط اؼبنفصل و مث ىشام 

 صم س ن اليا ُت )إين (ولع ْي( مث عا
  )آنست(و)آتي م( ( البدلٖو)ىدى( مع ) ق ل  الراء واؽب زة وق ل )النار(بالنلل و مث ورش 

 وفتح اليا ُت )إيَن( و)لع َي( وق ل )ىدى(  مث دوري أمال اؽب زة يف )رأى( و)النار(
 يا ُت )إيَن( و)لع َي( وق ل )ىدى(  أمال اؽب زة يف )رأى( و)النار( وفتح الاؼبنفصل و  توسطع ى  مث دوري 

وأمريريال اؽب ريريزة يف )رأى( و)النريريار( وق ريريل )ىريريدى( وفريريتح )قريريال ألى ريريو( أدغريريم الريري م بريريال م ع ريريى قصريرير اؼبنفصريريل و مث السوسريريي 
 )إيَن( و)لع َي( 

 وفتح الياء يف )لع َي( س ن ياء )إيْن( مث ابن ذكوان أمال اؽب زة والراء يف )رأى( 
 بس ون اليا ُت وأمال اؽب زة والراء يف )رأى( فصل و ع ى توسط اؼبنمث شعبة 

 بس ون اليا ُت )إين (ولع ْي( و )النار( فتحمث أبو اغبارث أمال )ىدى( وأمال اؽب زة والراء يف )رأى( و 
 مث دوري ال سا ي أمال )النار( و)ىدى( وأمال اؽب زة والراء يف )رأى( 

 وقرأ بضم اؽباء )ألى ُو ام ثوا( وأمال اؽب زة والراء يف )رأى( لع ْي()مث ضبزة بالتالي[ بس ون اليا ُت )إين (و
   يف )ِبَلَبٍ[ أَْو َأِجُد(مث خ ف بالس ت  

 (ٔٔأَتَاَىا نُوِدَي يَا ُموَسى ) آفَػَلمَّ 
 قالون مث دوري بتل يل )موسى( 

بالتل يريريل مث ال سريريا ي أمريريال  مث السوسريريي أدغريريم اليريرياء باليريرياء )نريريودي يريريا( وبالتل يريريل مث قريريالون ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريل مث دوري
 أماؽب ا ضبزة)أتاىا( و)موسى( مث ورش ع ى فتح )أتاىا( وتل يل )موسى( مث ع ى تل ي ه ا مث 

 أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نَػْعَلْيكَ  ~ِإنّْي
  حُ ا  ا دالشاطبية يف سورة طو : وافتاوا )إين أنا( 

 وأبو جعفر [ ] إين~ أنا : الباقون[ : ابن كثَت وأبو ع رو] إيَن أنا : نافع [ ] أيَن أنا 
 قالون قرأ ب سر اؽب زة وبفتح الياء )إيَن( وواندرج معو وورش 
 مث ابن كثَت بفتح اؽب زة وفتح الياء )أيَن( واندرج معو البصري 

 واندرج معو عاصم وال سا ي وخ ف العاشرمث ابن عامر ب سر اؽب زة وبس ون الياء ع ى توسط اؼبنفصل )إيْن أنا( 
 بس ون الياء ع ى طول اؼبنفصل )إيْن (  ضبزةمث 



 

 

92 

 مث يعلوب ب سر اؽب زة وبس ون الياء ع ى قصر اؼبنفصل )إيْن أنا(
 (ِٕٔإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى )

 كاذ الشاطبية يف سورة طو : ونون هبا والنازعات )طوًى( 

] طريريوًى : بريريالتنوين : ابريرين عريريامر  وعاصريريم وضبريريزة وال سريريا ي ]بريريالوادي : يعلريريوب وقفريريا [] بريريالواد : البريرياقون وصريري  ووقفريريا [
 وخ ف العاشر[

 قالون 

 مث ورش ق ل )طوى( وص  ووقفا ألن قراءِت ا بغَت تنوين واندرج معو البصري 

 مث خ ف أمال طوى( وقفا ألن قراءِت ا بالتنوين واندرج معو خ د وال سا ي وخ ف العاشر
 (َٖٔما يُوَحى )َوأَنَا اْختَػْرُتَك فَاْسَتِمْع لِ 

 از وثل    و)أنَّا(فالشاطبية يف سورة طو : ويف )اخًتتب : اخًتناك( 

 ضبزة [ ] وأنا اخًتتب : الباقون[ا اخًتناك : ] وأنَّ 

قريريرأ بتشريريديد النريريون يف أنرّيريا  ضبريريزةمث أمريريال )يريريوحى( وانريريدرج معريريو خ ريريف العاشريرير مث ال سريريا ي وق ريريل )يريريوحى( قريريالون مث ورش 
 وأمال )يوحى(  )وأنّا اخًتناك(وبنون بعدىا ألف يف 

 (ٗٔأَنَا فَاْعُبْدِني َوَأِقِم الصًََّلَة ِلذِْكِري ) ِإَلَو ِإِلَّ  أَنَا اللَُّو َِل  ~ِإنَِّني
 : الباقون[] إنٍَت أنا : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر [ ]إنٍت~ أنا 

 اؼبنفصل وتغ يظ ال م يف )الص ة(  ع ى طولقالون بفتح الياء مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورش 
 ع ى توسط اؼبنفصل وبس ون الياء )إنٍْت( مث ابن عامر 

 ع ى طول اؼبنفصل وبس ون الياء )إنٍْت(  ضبزةمث 
 ع ى قصر اؼبنفصل وس ون الياء )إنٍت(  مث يعلوب

 وننافع وأبو ع رو وأبو جعفر وس نها ابن كثَت والباقإذا وص ت )لذكرَي إن ( فتح الياء 
 (ِ٘ٔإفَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نَػْفٍس ِبَما َتْسَعى )

( ٗب)بالنلل يف )آتيٌة أكاد( مث ورش )لتجزى(و)تسعى( أماؽب ا  ضبزةمث  يف رأس اِلية )تسعى( قالون مث دوري بالتل يل
 مث خ ف بالس ت يف )آتيٌة أكاد(أوجو 

 (َٙٔها َمْن ََّل يُػْؤِمُن ِبَها َواتػََّبَع َىَواُه فَػتَػْرَدى )َفًَل َيُصدَّنََّك َعنػْ 
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مث ورش بالفتح )ىواه(و)فًتدى( مث ضبزة أماؽب ا بالص ة يف اؽباء )ىواه( مث ابن كثَت  يف )فًتدى(  قالون مث دوري بالتل يل
بإبريريدال مث أبريريو جعفريرير  )فريريًتدى(  هب ريريا مث السوسريريي بإبريريدال اؽب ريريزة )يريريومن( وتل يريريلمث التل يريريل يف )ىريريواه( وتل يريريل )فريريًتدى( 
 اؽب زة )يومن( وفتح )فًتدى(
 (َٚٔوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى )

 أمال )موسى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر مث ضبزةوق ل )موسى( واندرج معو أبو ع رو قالون مث ورش 
َها َوَأُىشُّ ِبَها َعَلى   (ِٛٔرُب ُأْخَرى )آَ َغَنِمي َوِلَي ِفيَها مَ قَاَؿ ِىَي َعَصاَي أَتَػوَكَّأُ َعَليػْ

 ] وَِل فيها :ورش وحفص [ ] وِْل فيها : الباقون[
 قالون قرأ بس ون الياء )وِْل( 

 مث البصري قرأ بس ون الياء )وِْل( وأمال )أخرى( واندرج معو ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر 
 ( البدل ٖمث ورش فتح الياء )وَِل( وق ل )أخرى( مع )

 وفتح )أخرى(  حفص )وَِل(مث
 (ٜٔقَاَؿ أَْلِقَها يَا ُموَسى )

     واندرج معو أبو ع رو  ق ل )موسى(ورش  ثم      قالون
 أمال )موسى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  ضبزة ثم

 (ٕٓفَأَْلَقاَىا فَِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسَعى )
 رأس اِلية واندرج معو البصري  )فأللاىا( وتل يل )تسعى(قالون مث ورش ع ى الفتح 

 )فأللاىا( وتل يل )تسعى(مث ورش بتل ي ه ا 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر )تسعى(  و)فأللاىا(  أماؽب ا ضبزةمث 

 (ٕٔقَاَؿ ُخْذَىا َوََّل َتَخْف َسُنِعيُدَىا ِسيَرتَػَها اَْلُوَلى )
 قالون 

 )األوَل( مث البصري بالتل يل 
 لل والس ت واإلمالة يف )اأْلُوََل( بالنوقف  ضبزةمث 

 مث ال سا ي أمال بالتالي[ 
 ورق[ راء )سَتِتا( بالتل يل)االوَل( و ( أوجو البدل ٖمث ورش مع )

 (َٕٕء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َآيًَة ُأْخَرى )آَواْضُمْم َيَدَؾ ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج بَػْيضَ 
 )من غَت( توسط اؼبتصل  أبو جعفر باإلخفاء مث)أخرى(مث دوري أمال  ع ى توسط اؼبتصل  قالون

 )آية( وبالنلل )سوٍء آيًة اخرى( مع تل يل )أخرى( ( البدل ٖمع )ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
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 قرأ بالتالي[ يف )سوٍء آية( ووقف بالنلل والتالي[ ع ى )آيًة أخرى( مع اإلمالة يف )أخرى( ع ى طول اؼبتصل و مث ضبزة 
مث  ع ى )آيًة أخرى( مريع اإلمالرية يف )أخريرى( س ت قرأ بالتالي[ يف )سوٍء آية( ووقف بالو  ع ى طول اؼبتصلمث خ ف 

 يف )آيًة أخرى( الس تيف )سوٍء آية( ووقف بالنلل وبخ ف بالس ت 
َرى )  (ٖٕلُِنرَِيَك ِمْن َآيَاتَِنا اْلُكبػْ

مث خ ريريريريف ( البريريريدل ٖورش مريريريريع )مث وانريريريريدرج معريريريو ضبريريريريزة ع ريريريى التاليريريريري[ وال سريريريا ي وخ ريريريريف العاشريريرير قريريريالون مث دوري أمريريريال 
 بالس ت يف )مْن آياتنا(

 (ٕٗاْذَىْب ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى )
)اذىريْب مث ورش بالنلل يف )اذىْب إَل( ع ى التالي[ يف )طغى( مث خ ف باإلمالة يف )طغى( قالون مث بصري بالتل يل 

 )طغى(يف  واإلمالة)اذىْب إَل(مث خ ف بالس ت  يف )طغى( والتل يلإَل( 
 (ٕ٘قَاَؿ َربّْ اْشَرْح ِلي َصْدِري )

)  ( أوجو اؼبد ٖمع ) قالون مث السوسي أدغم ال م بالراء )قَاَل َربّْ
 (َٕٙأْمِري ) ~َوَيسّْْر ِلي

 ] ويسر َِل أمري : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] ِل~ أمري : الباقون[
 وأبو جعفر اإلدغامعدم  بوجو دوريقالون فتح الياء )َِل( واندرج معو ورش و 

 واندرج معو يعلوب بس ون الياء  مث ابن كثَت 
 بس ون الياء  )ِْل(ابن عامر بتوسط اؼبنفصل  ثم
 بس ون الياء  )ِْل(بطول اؼبنفصل  ضبزة ثم

 وأدغم الراء بال م )َوَيسّْْر ِلَ( الياء )َِل( فتحمث أبو ع رو بوجو 
 (َٕٚواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني )

 ونقال
 (ٕٛيَػْفَقُهوا قَػْوِلي )

 قالون
 (َٜٕواْجَعْل ِلي َوزِيًرا ِمْن َأْىِلي )
 يف )مْن أى ي( مث ورش بالنلل )مَن اى ي( ورق[ راء )وزيرا( قالون مث خ ف بالس ت

 (َٖٓىاُروَف َأِخي )
م يف اْب    تِدا غَته واَ م )وأشءكو(   شامالشاطبية يف سورة طو : و      كقطع اشدد َو

 قالون
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إذا وصريل اِليرية دبريا بعريدىا ) أخريريَي اشريدد( فريتح اليرياء اؼب ريريي والبصريري وقريرأ ابرين عريامر حريريال الوصريل والوقريف هب ريزة قطريريع  -
 وفتاها يف )أشدد( والباقون هب زة وصل ربذف يف الوصل وتثبت يف االبتداء مض ومة 

 (َٖٔأْزِري ) ~اْشُدْد ِبوِ 
 واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبنفصلورش  ثم     فصل قالون ع ى توسط اؼبن ثم    ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 (َٕٖأْمِري ) ~َوَأْشرِْكُو ِفي
 ] وُأْشركو : ابن عامر [ ] وَأْشركو : الباقون[

 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َوَأْشرِْكُو( 

 ع ى توسط اؼبنفصل ة )َوُأْشرِْكُو(مث ابن عامر بضم نبز 
 (َٖٖكْي ُنَسبَّْحَك َكِثيًرا )

 واندرج معو روي[ السوسي أدغم ال اف بال اف )ُنَسبَّْاَب َكِثَتًا( ثميف )كثَتا(     ورش ترقي[ الراء  ثم    قالون 
 (َٖٗوَنْذُكَرَؾ َكِثيًرا )

 واندرج معو روي[ أدغم ال اف بال افالسوسي   ثميف )كثَتا(     رق[ الراء ورش  ثم     قالون
 (ِٖ٘إنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصيًرا )

 واندرج معو روي[السوسي  أدغم ال اف بال اف  ثمرق[ الراء يف )بصَتا(    ورش  ثم    قالون
 (ٖٙقَاَؿ َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى )

 قالون 
 )موسى(بصري بالتل يل دوري أِّب ع رو المث 
 وأمال )موسى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر ى التالي[ ع  ضبزةمث 

مث أبريريو جعفريرير قريريرأ )سريريولب( وفريريتح  وق ريريل )موسريريى()سريريولب( وقريريرأ بإبريريدال اؽب ريريزة واوا وانريريدرج معريريو أبريريو جعفريرير مث السوسريريي 
 )موسى(
 موسى( ) ق لو  بالنلل يف )قُد اوتيت(مث ورش 

 لبدل )أوتيت(( اٖمع ) وأمال )موسى(  (يف )قْد أوتيت مث خ ف بالس ت
 (َٖٚوَلَقْد َمنَػنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرى )

  قالون



 

 

96 

 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر واندرج ضبزة بوجو التالي[  )أخرى( بصري أمال ثم
 وق ل )أخرى( يف )مرًة اخرى( بالنلل  ورش ثم
 يف )مرًة اخرى( وأمال )أخرى(بالنلل  ضبزة وقف ثم

 اخرى( وأمال )أخرى( يف )مرةً  الس تمث خ ف ب
نَ   (ِٖٛإَلى ُأمَّْك َما يُوَحى ) آِإْذ َأْوَحيػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 يف )يوحى( بالتل يل ع ى قصر اؼبنفصل و مث بصري 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 يف )يوحى(بالتل يل ع ى توسط اؼبنفصل و مث دوري 

 معو خ ف العاشر واندرجيف )يوحى( أمال ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 يف )يوحى(بالتالي[ واإلمالة  ضبزةمث 

نَ مث ورش بالنلل   يف )يوحى(  والتل يل آ(يف )ِإَذ اْوَحيريْ
نَ  مث خ ف بالس ت  واإلمالة يف )يوحى( آ(يف )ِإْذ أَْوَحيريْ

 ْأُخْذُه َعُدوّّ ِلي َوَعُدوّّ َلُو َأِف اْقِذِفيِو ِفي التَّابُوِت فَاْقِذِفيِو ِفي اْلَيمّْ فَػْليُػْلِقِو اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَ 
و)اقذفيو(  ن كثَت بص ة اؽباء يف )يَْأُخْذُه(مث ابواندرج معو السوسي وأبو جعفر إبدال اؽب زة )ياخذه( قالون مث ورش قرأ ب

 و)فاقذفيو( 
 (َٜٖعَلى َعْيِني )َولُِتْصَنَع َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنّْي 

 فر [ ]َولُِتْصَنَع : الباقون[]وْلُتصنْع : أبو جع
 (عْ أبو جعفر  )وْلُتصنَ  ثمالسوسي أدغم العُت بالعُت )َولُِتْصَنَع َعَ ى(  ثمقالون 

 : الباقون[ (إذا وص ت باِلية اليت بعدىا فتح الياء )عيٍَت إذ ( نافع وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] وس ن )عيٍت~ إذ -
 َمْن َيْكُفُلوُ َعَلى  مْ َأُدلُّكُ َىْل ُأْخُتَك فَػتَػُقوُؿ  ~ِإْذ َتْمِشي
 بس ون ميم اعب ع وأظهر الذال عند التاء )إذ سبشي( ع ى قصر اؼبنفصل و قالون 

 وأظهر الذال عند التاء )إذ سبشي( بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 
 وأظهر الذال عند التاء )إذ سبشي( ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
 وأظهر الذال عند التاء )إذ سبشي( بالص ة و  ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 وأظهر الذال عند التاء )إذ سبشي( ( مْ ُدلُّ ُ ا يف )َىلَ بالنلل ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

 أدغم الذال بالتاء )إذ سبشي(ع ى قصر اؼبنفصل و مث البصري 
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 سا ي وخ ف العاشر وأدغم الذال بالتاء )إذ سبشي( واندرج معو ىشام وال مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل 
 يف )َمْن َيْ ُفُ ُو( وأدغم الذال بالتاء )إذ سبشي(وب  غنة ( مْ يف )َىْل أَُدلُّ ُ مث خ ف بالتالي[ 

 يف )َمْن َيْ ُفُ ُو( وأدغم الذال بالتاء )إذ سبشي(مث خ د بغنة 
 بالتاء )إذ سبشي(وأدغم الذال  يف )َمْن َيْ ُفُ ُو( وب  غنة( مْ يف )َىْل أَُدلُّ ُ مث خ ف بالس ت 

نُػَها َوََّل َتْحَزَف  ~فَػَرَجْعَناَؾ ِإَلى  ُأمَّْك َكْي تَػَقرَّ َعيػْ
  ع ى قصر اؼبنفصل  قالون

    السوسي أدغم ال اف بال اف )أُمَّْب َكْي( ثم
 اؼبنفصل مث قالون ع ى توسط 

 واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 
َناَؾ مِ   َن اْلَغمّْ َوفَػتَػنَّاَؾ فُػُتونًا َوقَػتَػْلَت نَػْفًسا فَػَنجَّيػْ

 قالون
 (َٓٗأْىِل َمْدَيَن ثُمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى ) ~فَػَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي

 السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ]جئت : الباقون[] جيت : 
 وأظهر الثاء عند التاء )لبثت( ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 أظهر الثاء عند التاء )لبثت(و ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
 مث خ ف العاشر ع ى توسط اؼبنفصل وأظهر الثاء عند التاء )لبثت( وأمال )موسى(

 وأظهر الثاء عند التاء )لبثت( وق ل )موسى(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 وأدغم الثاء بالتاء )لبثت( وق ل )موسى(ع ى قصر اؼبنفصل مث دوري 

 م الثاء بالتاء )لبثت( وأبدل اؽب زة ياء )جيت( وق ل )موسى(ع ى قصر اؼبنفصل أدغمث السوسي 
 مث أبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل أدغم الثاء بالتاء )لبثت( وأبدل اؽب زة ياء )جيت( وفتح )موسى(

 ع ى توسط اؼبنفصل وأدغم الثاء بالتاء )لبثت( وق ل )موسى(دوري مث 
 ت( وفتح )موسى(ع ى توسط اؼبنفصل وأدغم الثاء بالتاء )لبثمث ىشام 

 ع ى توسط اؼبنفصل وأدغم الثاء بالتاء )لبثت( وأمال )موسى(مث ال سا ي 
 وأدغم الثاء بالتاء )لبثت( وأمال )موسى()قدٍر يا( ع ى طول اؼبنفصل وب  غنة مث خ ف 
 غنة وأدغم الثاء بالتاء )لبثت( وأمال )موسى(بع ى طول اؼبنفصل و  مث خ د

 (ٔٗي )َواْصطَنَػْعُتَك لِنَػْفسِ 
 قالون
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إذا وص ت باِلية اليت بعدىا فتح الياء )لنفسَي اذىب : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفرير [ ] لنفسريْي اذىريب :  -
 الباقون[

 (ٕٗاْذَىْب أَْنَت َوَأُخوَؾ بَِآيَاِتي َوََّل تَِنَيا ِفي ِذْكِري )
 يف )اذىْب أنت( خ ف بالس تمث ( أوجو البدل )بآيايت( ٖ)اذىَب انت( و)قالون مث ورش بالنلل 

إذا وصريري ت باِليريرية الريرييت بعريريدىا فريريتح اليريرياء )ذكريريرَي اذىبريريا : نريريافع وابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو وأبريريو جعفريرير [ ] ذكريريرْي اذىبريريا :  -
 الباقون[

 (ِٖٗإَلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو َطَغى ) آاْذَىبَ 
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 يف )طغى(بالتل يل ع ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 
 الون ع ى توسط اؼبنفصل مث ق

 يف )طغى(والتل يل ع ى توسط اؼبنفصل مث دوري 
 واندرج معو خ ف العاشر  يف )طغى(باإلمالة ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 

 ع ى طول اؼبنفصل وتل يل )طغى( مث ورش
 )طغى( أمالع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 

 (ٗٗ)َيْخَشى ُر َأْو فَػُقوََّل َلُو قَػْوًَّل لَيػًّْنا َلَعلَُّو يَػَتذَكَّ 
 قالون 

 واندرج معو أبو ع رويف )ىَبَْشى( مث ورش بالتل يل 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر يف )ىَبَْشى( مث خ ف باإلمالة

نَ ِإنػََّنا َنَخاُؼ  آقَاََّل رَبػَّنَ   (٘ٗ)َأْو َأْف َيْطَغى  آَأْف يَػْفُرَط َعَليػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 يف )يطغى( ل مث دوري بالتل ي
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

  يف )يطغى(  مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل والتل يل
  واندرج معو خ ف العاشر يف )يطغى(مث ال سا ي باإلمالة 

 ع ى طول اؼبنفصل وبالتل يل يف )يطغى( مث ورش 
 وبالتالي[ يف )أْو أن( واإلمالة َيْطَغى(وبغنة يف )َأْن يرَيْفُرَط( و )َأْن ع ى طول اؼبنفصل وأمال يف )يطغى( مث خ د 

 وباإلمالةيف )َأْن يرَيْفُرَط( و )َأْن َيْطَغى( ب  غنة )أْو أن( مث خ ف بالتالي[ 
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 وباإلمالة وب  غنة يف )َأْن يرَيْفُرَط( و )َأْن َيْطَغى( يف )أْو أن( مث خ ف بالس ت
 قَاَؿ ََّل َتَخافَا

 قالون 
 ال ال(مث السوسي أدغم ال م بال م )ق

 (َٙٗأْسَمُع َوَأَرى ) آِإنَِّني َمَعُكمَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 )أرى(مث دوري أمال 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر يف )أرى( مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل واإلمالة 
 التل يل يف )أرى( مث ورش 
 أمال يف )أرى( مث ضبزة

بْػُهْم آِإْسرَ  ~ِإنَّا َرُسوََّل رَبَّْك فََأْرِسْل َمَعَنا بَِني َِل فَْأتَِياُه فَػُقو   ئِيَل َوََّل تُػَعذّْ
 ]إسرا يل : بالتسهيل مع اؼبد واللصر أبو جعفر [ ] إسرا يل : بالتالي[ [

 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل 
 قرأ حبذف اؽب زة )فاتياه( مث ورش ع ى طول اؼبنفصل و 

 ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽب زة )فاتياه( مث السوسي 
 ( حركات وباللصر ٗمث أبو جعفر وقرأ بإبدال اؽب زة )فاتياه( وبتسهيل )ِإْسرَا ِيَل( باؼبد )

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء يف )َفْأتَِياُه( 
َناَؾ بَِآيٍَة ِمْن رَبَّْك   َقْد ِجئػْ

 قالون 
  ورش مع توسط مث طول البدل مث

 وباإلظهاراؽب زة )جيناك(  أبدلمث أبو جعفر 
َناَك(   مث دوري أدغم الدال باعبيم )َقْد ِجئريْ

 اؽب زة )َقْد ِجيَناَك( أبدلمث السوسي أدغم و 
ـُ َعَلى َمِن اتػََّبَع اْلُهَدى )  (َٚٗوالسًََّل
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 قالون 
 واندرج معو أبو ع روق ل )اؽبدى( مث ورش 
 أمال )اؽبدى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  فمث خ 

نَ َقْد ُأوِحَي ِإنَّا   (َٛٗأفَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتَػَولَّى ) آِإلَيػْ
 ع ى قر اؼبنفصل قالون 

 ق ل )وتوَل(مث دوري 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ق ل )وتوَل(مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل 

 وأمال )توَل( ؼبنفصل ع ى توسط امث ال سا ي 
 وأمال )توَل(ع ى طول اؼبنفصل مث ضبزة 
 ( البدل )أوحي( ٖمع ) وبالنلل يف )َقْد أُوِحَي( ق ل )وتوَل(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 وأمال )توَل( يف )َقْد أُوِحَي( بالس تع ى طول اؼبنفصل مث خ ف 

 (ٜٗقَاَؿ َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى )
يف )موسريريريى( وانريريريدرج معريريريو ال سريريريا ي وخ ريريريف مث ضبريريريزة باإلمالريريرية )موسريريريى( وانريريريدرج معريريريو أبريريريو ع ريريريرو لتل يريريريل قريريريالون مث ورش با

 العاشر
 (َٓ٘أْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو ثُمَّ َىَدى ) ~قَاَؿ رَبػَُّنا الَِّذي

 قالون 
 ق ل )ىدى(مث دوري 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 وق ل )ىدى(مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو خ ف العاشر سا ي أماؽب ا )أعطى(و)ىدى( مث ال
 فتح )أعطى( وتوسط )شيء( مث طول )شيء( مث تل يل )أعطى( وتوسط مث طول )شيء( ( أوجو ٗمث ورش ب)

 يف )شيء( وأمال )أعطى(و)ىدى(مث ضبزة بالس ت 
 يف )شيء( وأمال )أعطى(و)ىدى( مث خ د بالتالي[ 

 لو()شيٍء خ مث أبو جعفر باإلخفاء 
 وق ل )ىدى( أدغم ال م بالراء )قال ربنا(مث السوسي 

 (ٔ٘قَاَؿ َفَما بَاُؿ اْلُقُروِف اَْلُوَلى )
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 قالون 
 ق ل )األوَل( وبالتالي[ مث دوري  يف )األوَل(والتل يل البدل والنلل  (ٖ)مع مث ورش 

 واإلمالو يف )األوَل(  مث ضبزة ووقف بالنلل والس ت
 وَل ( ع ى التالي[ واندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي أمال يف )األ

  قَاَؿ ِعْلُمَها ِعْنَد رَبّْي ِفي ِكَتابٍ 
 قالون

 (ََّٕ٘ل َيِضلُّ رَبّْي َوََّل يَػْنَسى )
 واندرج معو أبو ع رو ق ل )ينسى( قالون مث ورش 

 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  أمال )ينسى( مث ضبزة
َأْزَواًجا ِمػْن نَػبَػاٍت َشػتَّى  ~ًء فََأْخَرْجَنا ِبوِ آِء مَ آِفيَها ُسُبًًل َوأَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ  مْ َمْهًدا َوَسَلَك َلكُ  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَْلَْرضَ 

(ٖ٘) 
 وىثالشاطبية يف سورة طو : مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن   مهادا 
 ]َمْهدا :عاصم وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] ِمَهادا : الباقون[

 وقرأ ب سر اؼبيم وفتح اؽباء وألف بعدىا )مهادا(ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
  يف )شىت( بالتل يلع ى قصر اؼبنفصل وقرأ ب سر اؼبيم وفتح اؽباء وألف بعدىا )مهادا( و مث دوري 

 وقرأ ب سر اؼبيم وفتح اؽباء وألف بعدىا )مهادا(  مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل
  يف )شىت( ع ى التل يلوفتح اؽباء وألف بعدىا )مهادا( و وقرأ ب سر اؼبيم مث دوري 

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون بالص ة 

 ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح اؼبيم وس ون اؽباء وحذف األلف الذي بعدىا )َمهدا( عاصممث 
أمريريال )شريريريىت( و ء وحريريذف األلريريريف الريريذي بعريريدىا )َمهريريدا( ع ريريى توسريريط اؼبنفصريريل وقريريرأ بفريريريتح اؼبريرييم وسريري ون اؽبريريامث ال سريريا ي 

 واندرج معو خ ف العاشر 
 ع ى طول اؼبنفصل وقرأ ب سر اؼبيم وفتح اؽباء وألف بعدىا )مهادا( وق ل )شىت(بالنلل يف )األرض( و مث ورش 
الذي بعدىا ع ى طول اؼبنفصل وقرأ بفتح اؼبيم وس ون اؽباء وحذف األلف و غنة ب  بالس ت يف )األرض( و مث خ ف 

 )َمهدا( وأمال )شىت(
بغنرية وع ريى طريول اؼبنفصريل وقريرأ بفريريتح اؼبرييم وسري ون اؽبرياء وحريذف األلريف الريذي بعريريدىا يف )األرض( و مث خري د بالسري ت 
 )َمهدا( وأمال )شىت(



 

 

102 

 وأمال )شىت(وع ى طول اؼبنفصل يف )األرض( مث خ د بالتالي[ 
 ؼبيم وفتح اؽباء وألف بعدىا )مهادا( وق ل )شىت(وقرأ ب سر ا مث السوسي أدغم ال م بال م )جعل ل م(

 َواْرَعْوا أَنْػَعاَمُكْم ُكُلوا 
 قالون 

 بالنلل يف )َواْرَعْوا أَنريَعاَمُ ْم (مث ورش 
 يف )َواْرَعْوا أَنريَعاَمُ ْم (مث خ ف بالس ت 

 (ِٗ٘إفَّ ِفي َذِلَك َِلَيَاٍت َِلُوِلي النػَُّهى )
 ج معو أبو ع روواندر ق ل )النهى( قالون مث ورش 

 باإلمالة يف )النهى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر ضبزةمث 
 مث ورش ع ى توسط البدل مث طول البدل مع التل يل يف )النهى( 

َها َخَلْقَناكُ  َها ُنْخرُِجكُ  مْ َوِفيَها نُِعيدُكُ  مْ ِمنػْ  (٘٘)تَارًَة ُأْخَرى  مْ َوِمنػْ
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 )أخرى(  مث البصري أمال
 يف )تَاَرًة ُأْخَرى( وق ل )أخرى( مث ورش بالنلل 

 وأمال )أخرى(والتالي[ بالنلل وقف ع ى )تَاَرًة ُأْخَرى(  ضبزةمث 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة  يف )تَاَرًة ُأْخَرى( وأمال )أخرى( الس تمث خ ف وقف ب

 (ٙ٘ا َفَكذََّب َوأََبى )َآيَاتَِنا ُكلَّهَ َوَلَقْد َأرَيْػَناُه 
 قالون 

 ق ل )أىب( مث البصري 
 واندرج معو بوجو التالي[ يف )وأىب( ال سا ي وخ ف العاشر ووقف بالتالي[ والتسهيل )وأىب( وأماؽبا  ضبزةمث 

 بص ة ىاء )أريناه( مث ابن كثَت 
 ىب( )آياتنا( وق ل )وأ( البدل ٖمع )يف )َوَلَلْد أََريريَناُه( مث ورش بالنلل 

 مث خ ف بالس ت ووقف بالتالي[ والتسهيل )وأىب( وأماؽبا
 (ٚ٘قَاَؿ َأِجْئتَػَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَؾ يَا ُموَسى )

نا( مث ورش أمال )موسى(  مث ضبزة وق ل )موسى(قالون مث دوري  نا( مث خ ف بالس ت يف )مْن أَر بالنلل يف )مَن اَر
 وفتح )موسى( )أجيتنا(قرأ بإبدال اؽب زة ياء مث أبو جعفر وق ل )موسى( ( مث السوسي قرأ )أجيتنا

َنَك َمْوِعًدا ََّل ُنْخِلُفُو َنْحُن َوَِل  نَػَنا َوبَػيػْ  (ٛ٘أَْنَت َمَكانًا ُسًوى ) فَػَلَنْأتِيَػنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِو فَاْجَعْل بَػيػْ
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  كد  ن يفالشاطبية يف سورة طو : واَ م سوى 
 وفيو ويف سدى   فبال وقوف يف األصول تأص  باقيهموي سر                         

] ِسًوى : نافع وابرين كثريَت وأبريو ع ريرو وال سريا ي وأبريو جعفرير [ ] ُسريًوى: ] ال لبِ ْفُو : أبو جعفر [ ] ال لُبِْ ُفُو : الباقون[
 الباقون[ 
  وأبو جعفروقرأ ب سر السُت )ِسوى( واندرج معو ابن كثَتع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث دوري ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ ب سر السُت )ِسوى( وق ل )ِسًوى(
  بضم السُت )ُسوى(ع ى قصر اؼبنفصل مث يعلوب 

 وقرأ ب سر السُت )ِسوى( قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث
 وقرأ ب سر السُت )ِسوى( وق ل )ِسوى(دوري ع ى توسط اؼبنفصل 

 سر السُت )ِسوى( وأمال )ِسوى( ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ ب مث ال سا ي 
 )ُسوى( بضم السُت و ع ى توسط اؼبنفصل مث ىشام 

 )ُسوى( بضم السُت وأمال ع ى توسط اؼبنفصل و مث خ ف العاشر 
 )ُسوى( بضم السُت وأمال ع ى طول اؼبنفصل و مث ضبزة 
  ل )ِسوى(وقرأ ب سر السُت )ِسوى( وق )ف ناتينب(وأبدل اؽب زة ألفا ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 وقرأ ب سر السُت )ِسوى( وق ل )ِسوى(ع ى قصر اؼبنفصل وأبدل اؽب زة ألفا )ف ناتينب( مث السوسي 
 وقرأ ب سر السُت )ِسوى(و( )لب فْ ع ى قصر اؼبنفصل وأبدل اؽب زة ألفا )ف ناتينب( وبس ون الفاء مث أبو جعفر 
 (ٜ٘لنَّاُس ُضًحى )يَػْوـُ الزّْيَنِة َوَأْف ُيْحَشَر ا مْ قَاَؿ َمْوِعدُكُ 

مث أمريال )َرياى( وانريدرج معريو ال سريا ي وخ ريف العاشرير مث خري د وق ل )َاى( واندرج معريو أبريو ع ريرو  قالون مث ورش 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة )وأن وبشر( وأمال )َاى( خ ف ب  غنة

 (ٓٙفَػتَػَولَّى ِفْرَعْوُف َفَجَمَع َكْيَدُه ثُمَّ أََتى )
 مث ضبزة أماؽب ا يف )فتوَل(و)أتى( مث ورش بالتل يل يف )فتوَل(وق ل )أتى( قالون مث ورش بالفتح

 ِبَعَذابٍ  مْ ََّل تَػْفتَػُروا َعَلى اللَِّو َكِذبًا فَػُيْسِحَتكُ  مْ ُموَسى َويْػَلكُ  مْ قَاَؿ َلهُ 
  صااهبمالشاطبية يف سورة طو : فَيْسات م َم وكسر 

 الباقون[َتُ ْم : فريَيْساَ زة وال سا ي وروي[ وخ ف العاشر [ ]]فريُيْسِاَتُ ْم : حفص وضب
مث ضبريزة أمريال )موسريى( )موسريى( ( مث حفص بضريم اليرياء )فريُيْسريِاَتُ ْم( مث ورش بالتل يريل َتُ مْ اَ فريَيسْ قالون قرأ بفتح الياء )

سريي وبالتل يريل )موسريى( وأدغريم وانريدرج معريو ال سريا ي وخ ريف العاشرير مث قريالون بالصري ة مث السو فريُيْسِاَتُ ْم( وقرأ بالضم )
 ( أوجو اؼبدٖمع ) ال م بال م )قال ؽبم(
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 (َٔٙوَقْد َخاَب َمِن افْػتَػَرى )
 قالون 

 ) افًتى( مث ورش ق ل 
 ) افًتى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر مث بصري أمال 

 مث ضبزة أمال )خاب( و)افًتى(
نَػهُ  مْ َأْمَرىُ  آفَػتَػَناَزُعو   (ٕٙالنَّْجَوى )َوَأَسرُّوا  مْ بَػيػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 ق ل )النجوى( ع ى قصر اؼبنفصل و مث البصري 
 ع ى قصر اؼبنفصل مث قالون بالص ة 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى توسط اؼبنفصل وق ل )النجوى(   مث دوري

  )النجوى( أمالع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
  مع توسط اؼبنفصلمث قالون بالص ة 

 ورش ع ى طول اؼبنفصل وق ل )النجوى(  مث
 (ع ى طول اؼبنفصل وأمال )النجوى ضبزةمث 

 (ِٖٙبِسْحرِِىَما َوَيْذَىَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْػَلى ) مْ ِمْن َأْرِضكُ  مْ ِإْف َىَذاِف َلَساِحَراِف يُرِيَداِف َأْف ُيْخرَِجاكُ  آقَاُلو 
 ال داؼبو ع الشاطبية يف سورة طو : وزبفيف )قالوا إن(

 نا دوىذين يف ىذان حج وثِل و                             
 نّْ : ابن كثَت [ ] إْن َىذاِن : حفص [ ] إّن ّىذيِن : أبو ع رو [ ] إّن ىذاِن : الباقون [آ]إْن َىذ
 قالون 

 مث قالون بالص ة 
 مث ابن كثَت بتخفيف النون )إْن ىذاّن( وبالص ة 

 يف )اؼبث ى(يد )إّن ىاذين( وبالتل يل قرأ بتشد أبو ع رومث 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 قالون بالص ة  مث أمال )اؼبث ى( مث ال سا ي
 وق ل )اؼبث ى(ذين( )إّن ى دوري ع ى توسط اؼبنفصل قرأ مث 

 مث حفص بتخفيف نون )ِإْن َىَذاِن( 
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 ع ى طول اؼبنفصل ورق[ راء )لساحران(مث ورش 
 وأمال )اؼبث ى(وب  غنة طول اؼبنفصل  ع ىمث خ ف بالتالي[ 

  )مْن أَر م( بالس تع ى طول اؼبنفصل مث خ ف 
 مث خ د بغنة

 ثُمَّ ائْػُتوا َصفِّا  مْ فََأْجِمُعوا َكْيدَكُ 
 وال حالشاطبية يف سورة طو : فاصبعوا صل وافتح اؼبيم 

 ] فاصبعوا : أبو ع رو [ ]فأصبعوا : الباقون[
)مُثَّ ا ريتريوا( مث قريالون بالصري ة مث دوري هب ريزة وصريل )فرياصبعوا( مث السوسريي هب ريزة وصريل )فرياصبعوا(  قالون مث ورش بالنلريل يف 

 وبالنلل يف )مُثَّ ا ريُتوا(
 (َٗٙوَقْد َأفْػَلَح اْليَػْوـَ َمِن اْستَػْعَلى )

 )استع ى( قالون مث البصري ق ل 
  )استع ى(  بالتالي[ وأمال ضبزةمث 

 )اْليريْوَم َمِن ( وق ل )استع ى(  مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم
 ق ل )استع ى(وبالنلل يف )قَد اف ح ( و مث ورش 

 )وقْد أف ح( وأمال )استع ى( مث خ ف بالس ت
 (َ٘ٙأْف َنُكوَف َأوََّؿ َمْن أَْلَقى ) آَأْف تُػْلِقَي َوِإمّ  آقَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّ 

مث ورش بالتل يريل  وبالنلريل سريى(ووجو التل يريل فلريط يف )أللى(قالون مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورش ع ريى فريتح )مو 
مث خ ريف أمال ووقف بالنلل والتالي[  ضبزة ع ى قصر اؼبنفصل مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل مثهب ا مث دوري بالتل يل 

 واندرج معو خ ف العاشر بالس ت مث ال سا ي أماؽب ا
 قَاَؿ َبْل أَْلُقوا 
 لس تمث خ ف بابالنلل قالون مث ورش 

 (َٙٙتْسَعى )أَنػََّها  مْ ِسْحرِىِ ُيَخيَُّل ِإلَْيِو ِمْن  مْ َوِعِصيػُّهُ  مْ فَِإَذا ِحَباُلهُ 
 لب مالشاطية يف سورة طو : وت ّلف ار    فع اعبزم مع أنثى ىبيل 

 ]زُبيل : ابن ذكوان وروح [ ] ىبيل : الباقون[
 بس ون ميم اعب ع قالون 
 ق ل )تسعى(   مث دوري
   ع ى التالي[ . )تسعى(ال مث ضبزة أم
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  وق ل )تسعى(أَنريََّها(  مْ يف )ِسْارِىِ بطول الص ة مث ورش 
 مث خ ف بالس ت وأمال )تسعى(

 مث ابن ذكوان قرأ بتاء التأنيث )زبيل إليو( واندرج معو روح 
  أَنريََّها(  مْ يف )ِسْارِىِ  ع ى قصرىاو مث قالون بالص ة 
 أَنريََّها( مْ رِىِ يف )ِساْ  ع ى توسطهاو مث قالون بالص ة 

 بص ة اؽباء )إليو(بص ة اؼبيم و مث ابن كثَت 
 (ٚٙفََأْوَجَس ِفي نَػْفِسِو ِخيَفًة ُموَسى )

يف )موسى( وانريدرج معريو ال سريا ي وخ ريف  خ ف باإلمالة ثم يف )موسى( واندرج معو البصري  ورش بالتل يل ثم قالون
 العاشر

 (ٛٙ) قُػْلَنا ََّل َتَخْف ِإنََّك أَْنَت اَْلَْعَلى
بالنلريل )زبريِف مث ورش والتاليري[ بريالتالي[ وع يريو النلريل والسري ت مث ال سريا ي باإلمالرية  ضبريزةقالون مث دوري بالتل يريل مث 

 وع يو النلل والس ت )تْخ إنب( مث خ ف بالس ت إنب( 
 َوأَْلِق َما ِفي يَِميِنَك تَػْلَقْف َما َصنَػُعوا 

 لب ممع أنثى ىبيل الشاطية يف سورة طو : وت ّلف ار    فع اعبزم 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البلرة :ل بزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تي  وا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِ   ل بزيويف الوصل 
 ويف آل ع ران لو ال تفرقوا      واألنعام فيها فتفرق مث 
 ف مث وعند العلود التاء يف ال تعاونوا    ويروى ث ثا يف ت ل

  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البلرة تلريبا )
 يف الوصل تا تي  وا اشدد ت لف    ت و ال تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(إَل قولو : ويف ال ل اخت ف لو 
 حفصالشاطبية يف األعراف : ويف ال ل ت لف خف 

 باقون[ص [ ] تريَ لَّْف : الفتَ لَُّف : ابن ذكوان [ ] تْ َلْف : ح]
 قالون قرأ بفتح التاء وال م وس ون اللاف )تريَ ّلْف ( 

 مث ابن ذكوان بفتح ال م وبالتشديد اللاف وبرفع اللاف )ت لَُّف( 
 مث حفص بس ون ال م والتخفيف باللاف وس ون اللاف )تريْ َلْف ( 

 مث البزي بتشديد التاء )يبينب تّ ّلْف(
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 ِإنََّما َصنَػُعوا َكْيُد َساِحٍر 
 فا  شلشاطبية يف سورة طو : وقل )ساحٍر سار( ا

 ِسْار : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] كيُد ساحر : الباقون[ ] كيدُ 
 السوسريي أدغريم الريدال بالسريُت )كيريد سرياحر( ثػم وخ ريف العاشرير  ضبزة قرأ )كيد ِسْار( واندرج معريو ال سريا ي ثمقالون 
 ( أوجو اؼبدٖمع )

 (ُٜٙث أََتى )َوََّل يُػْفِلُح السَّاِحُر َحيْ 
 باإلمالة واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر مث ضبزةبالتل يل واندرج معو أبو ع رو  قالون مث ورش 

 (َٓٚآَمنَّا ِبَربّْ َىاُروَف َوُموَسى ) آقَاُلو السََّحَرُة ُسجًَّدا فَأُْلِقَي 
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث أبو ع رو ع ى قصر اؼبنفصل وق ل )موسى( 
 ون ع ى توسط اؼبنفصل مث قال

 مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وق ل )موسى( 
 مث ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل وأمال )موسى( واندرج معو خ ف العاشر 

 ( البدل )آمنا( ٖمع )مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وق ل )موسى( 
 مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل وأمال )موسى(
 ُسجًَّدا( مث السوسي أدغم التاء بالسُت )السََّاَرةُ 

 َلُو قَػْبَل َأْف َآَذَف َلُكمْ  مْ قَاَؿ َآَمْنتُ 
 واندرج معو البصري والشامي)أأمنتم( بالتسهيل ل ه زة الثانية قالون 

 مث السوسي أدغم النون بال م )َآَذَن َلُ ْم( 
 ( البدل )آذن(ٖورش بتسهيل الثانية وبالنلل )أَن آذن( مع )

 مث قالون بالص ة 
 وبالص ة  واوا وتسهيل الثانية حالة الوصل ألوَلا أبدلمث قنبل 

  واندرج معو روي[ مث حفص )آمنتم(
 واندرج معو روح وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر  حل[ اؽب زتُتشعبة مث 

  يف )أْن آذن( مث خ ف بالس ت
 الَِّذي َعلََّمُكُم السّْْحَر  َكِبيرُُكمُ ِإنَُّو لَ 
 ُكُم(ء َ)َكِبَُت بًتقي[ الرا ورشثم قالون 
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 (َٔٚأَشدُّ َعَذابًا َوأَبْػَقى ) آِفي ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَػْعَلُمنَّ أَيػُّنَ  مْ ِمْن ِخًَلٍؼ َوََلَُصلّْبَػنَّكُ ْم َوَأْرُجَلكُ  مْ َفَْلَُقطَّْعنَّ أَْيِدَيكُ 
 صابةالدليل من الشاطبية آمنتم: وطو ويف األعراف والشعرا هبا   ءآمنتم ل  ل ثالثا ابدال  وحل[ ثان 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 ع ى قصر اؼبنفصل وبالتل يل يف )وأبلى(مث بصري 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى توسط اؼبنفصل وبالتل يل يف )وأبلى(مث دوري 

 يف )وأبلى(أمال ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 ع ى طول اؼبنفصل وق ل )وأبلى(مث ورش 
 واإلمالة مث التسهيل ع ى )وأبلى( واإلمالة بالتالي[  وقفع ى طول اؼبنفصل و مث خ د  
 وباإلمالة مث التسهيل  مع اإلمالة  )وأبلى(وقف بالتالي[ ب  غنة )خ ٍف وألص بن م( )عذابا وأبلى( مث خ ف 

 قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل  مث
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل والص ة 

 ص ة)من خ ف( وبال مث أبو جعفر باإلخفاء
 َءنَا ِمَن اْلبَػيػَّْناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا آقَاُلوا َلْن نُػْؤثَِرَؾ َعَلى َما جَ 

 ] نوثرك : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ]نؤثرك : الباقون[
 قالون 

 واندرج معو خ ف العاشر  مث ابن ذكوان أمال )جاءنا(
  ع ى طول اؼبتصل  خ ف أمال )جاءنا( مث

  ورق[ الراء بدال اؽب زة )نوثرك( ع ى طول اؼبتصل قرأ بإمث ورش 
 واندرج معو أبو جعفراؼبتصل   توسط قرأ بإبدال اؽب زة )نوثرك( ع ى  مث السوسي

ٍِ مَ   أَْنَت قَاضٍ  آفَاْق
 واندرج معو ضبزة قالون مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورش ع ى طول اؼبنفصل

 (ٕٚنْػَيا )ِإنََّما تَػْقِضي َىِذِه اْلَحَياَة الدُّ 
يف )الريدنيا( وانريدرج معريو ال سريا ي وخ ريف  مث خ ريف باإلمالريةيف )الريدنيا( وانريدرج معريو أبريو ع ريرو  قالون مث ورش بالتل يل 

 العاشر 
 َأْكَرْىتَػَنا َعَلْيِو ِمَن السّْْحِر  آَآَمنَّا ِبَربػَّْنا لِيَػْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َومَ  آِإنَّ 

 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
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  ع ى قصر اؼبنفصل وبص ة اؽباء )ع يو(  ن كثَتمث اب
 أدغم الراء بال م )ليعفر لنا(ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 ع ى توسط اؼبنفصل واندرج أىل التوسط إال :مث قالون 

 انا( أمال )خطايع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 راء )ليغفر(ع ى طول اؼبنفصل وع ى قصر البدل والفتح باليا ي وترقي[ مث ورش 
 ع ى طول اؼبنفصل وتفخيم راء )ليغفر(مث ضبزة 
 توسط البدل مع التل يل مث طول البدل مع الفتح والتل يل . : ( أوجوٖمث ورش )

ٌر َوأَبْػَقى )  (َٖٚواللَُّو َخيػْ
 قالون 

 مث بصري بالتل يل 
 مث خ د أمال وبالتالي[ والتسهيل 

  مث ورش بًتقي[ الراء يف )خَت( وبالتل يل
   ووقف بالتالي[ والتسهيل خ ف ب  غنة يف )خَت وأبلى( وأمال )أبلى(مث 

 (ٗٚرَبَُّو ُمْجرًِما فَِإفَّ َلُو َجَهنََّم ََّل يَُموُت ِفيَها َوََّل َيْحَيا )َمْن يَْأِت ِإنَُّو 
 قالون 

  يف )وبيا(  مث دوري بالتل يل
 أمال )وبيا( مث خ د
 ق ل )وبيا( واندرج معو السوسي و )يات( أبدل اؽب زة ألفا مث ورش 

 يف )َمْن يَْأِت( مث خ ف ب  غنة 
 مث أبو جعفر )يات(

 (َ٘ٚوَمْن يَْأتِِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت فَُأولَِئَك َلُهُم الدَّرََجاُت اْلُعًَل )
 : الباقون ووجو للالون[ ي ]من يأتِِو : من غَت ص ة قالون بوجو وروي[[ ]ومن ياتْو : السوسي [ ] ومن يأتوِ 

 واندرج معو روي[ قرأ ب سره يف اؽباء بدون إشباع )من يأتِِو(قالون 
 قرأ ب سر اؽباء وباإلشباع )يَْأتِِو( الون مث ق

 مث دوري قرأ ب سره يف اؽباء مع اإلشباع )من يأتِِو( وق ل )الع (
 )الع  ( واندرج معو خ ف العاشرمث ال سا ي قرأ ب سره يف اؽباء مع اإلشباع )من يأتِِو( وأمال 

 مث خ د ع ى طول اؼبتصل قرأ ب سر اؽباء وباإلشباع )يَْأتِِو( وأمال )الع ( 
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)ياتريو ي( وأبريدل اؽب ريزة واوا )مومنريا( وق ريل وقريرأ بإبريدال اؽب ريزة ألفريا قريرأ ب سرير اؽبرياء وباإلشريباع  ع ى طول اؼبتصريل مث ورش
 )الع (

 )الع (شباع وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ياتو ي( وأبدل اؽب زة واوا )مومنا( وفتح مث أبو جعفر قرأ ب سر اؽباء وباإل
 وق ل )الع ( )ياتْو(وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا مث السوسي بس ون اؽباء 

 أمال)الع (و وب  غنة )ومن يأتو( قرأ ب سر اؽباء وباإلشباع )يَْأتِِو(  خ فمث 
 ا اَْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َجنَّاُت َعْدٍف َتْجِري ِمْن َتْحِتهَ 

 يف )األهنار( بالس ت ضبزة ثمبالنلل يف )األهنار(     ورش  ثم     قالون 
 (ُٙٚء َمْن تَػزَكَّى )آَوَذِلَك َجز 
 )تزكى(  فتحع ى توسط اؼبتصل و قالون 

 ع ى توسط اؼبتصل وق ل )تزكى( مث دوري 
 خ ف العاشررج معو واند)تزكى(  أمالع ى توسط اؼبتصل و مث ال سا ي 
 ع ى طول اؼبتصل وق ل )تزكى( مث ورش 
 ع ى طول اؼبتصل وأمال )تزكى( مث ضبزة

نَ   (َٚٚطرِيًقا ِفي اْلَبْحِر يَػَبًسا ََّل َتَخاُؼ َدرًَكا َوََّل َتْخَشى ) مْ َأْف َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب َلهُ  ~ِإَلى ُموَسى آَوَلَقْد َأْوَحيػْ
 ص  فال زبف باللصر واعبزم الشاطبية يف سورة طو : 

 نادصل أالشاطبية يف سورة ىود : وفاسر أن اسر الوصل 
 نافع وابن كثَت وأبو جعفر ويبدؤون هب زة م سورة[ ]أْن أسر : الباقون ويبدؤون هب زة مفتوحة [ ] أِن اسر :

 ] ال زَبْف : ضبزة [ ] ال زباف : الباقون[
 )اِن اسِر(وقرأ هب زة وصل ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 وأبو جعفربالص ة واندرج معو ابن كثَت ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 
 وهب زة اللطع )أن أسِر( وق ل )زبشى(ع ى قصر اؼبنفصل مث بصري 
 ع ى قصر اؼبنفصل وهب زة اللطع )أن أسِر( وفتح )زبشى(مث يعلوب 

 وقرأ هب زة وصل )اِن اسِر(مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 وقرأ هب زة وصل )اِن اسِر(لص ة مث قالون با
 )زبشى(وق ل ع ى توسط اؼبنفصل وهب زة اللطع )أن أسِر( مث دوري 

 وفتح )ىبشى(ع ى توسط اؼبنفصل وهب زة اللطع )أن أسِر( مث ابن عامر 
 باإلمالة يف )زبشى(وهب زة اللطع )أن أسِر( ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 
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 وقرأ هب زة اللطع )أن أسِر( وباإلمالة يف )زبشى(ذف األلف )ال زبْف( مث خ ف بالتالي[ وب  غنة وقرأ حب
 وقرأ هب زة اللطع )أن أسِر( وباإلمالة يف )زبشى(بغنة وقرأ حبذف األلف )ال زبْف( ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د 
 وقرأ هب زة وصل )اِن اسِر()زبشى( )موسى( وتل يل يف بالفتح ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 يف )موسى( و)زبشى( وقرأ هب زة وصل )اِن اسِر(التل يل ب مث ورش

وأمريال يف )موسريى(  وقريرأ هب ريزة اللطريع )أن أسريِر( بالسري ت وقريرأ حبريذف األلريف )ال زبريْف(ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 و)زبشى( وب  غنة 

 (ِٛٚمَن اْلَيمّْ َما َغِشيَػُهْم ) مْ ِفْرَعْوُف ِبُجُنوِدِه فَػَغِشيَػهُ  مْ فَأَتْػبَػَعهُ 
 قالون مث قالون بالص ة 

 (َٜٚوَأَضلَّ ِفْرَعْوُف قَػْوَمُو َوَما َىَدى )
 وأمال )ىدى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر مث ضبزةوق ل )ىدى( واندرج معو أبو ع رو قالون مث ورش 

َناكُ آِإْسر  ~يَا بَِني  (ٓٛوِر اَْلَْيَمَن َونَػزَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى )َجاِنَب الطُّ  مْ َوَواَعْدنَاكُ  مْ ِمْن َعُدوّْكُ  مْ ئِيَل َقْد أَْنَجيػْ
   حالشاطبية يف البلرة : )وعدنا( صبيعا دون ما ألف 

 تلاالدرة : )وعدنا( 
 را ث م ظ  حالطيبة )واعدنا( اقصر .. مع طو االعراف 

 فا شالشاطبية يف سورة طو : وأقبيت م واعدت م ما رزقت م     
أبريريريو ع ريريريريرو وأبريريريو جعفريريرير ويعلريريريريوب[ م وواعريريريدت م : ضبريريريزة وال سريريريريا ي وخ ريريريف العاشريريرير[ ]أقبينريريريرياكم ووعريريريدناكم : ] أقبيريريريت 

 : الباقون[أقبيناكم وواعدناكم]
 وقرأ )أقبيناكم وواعدناكم(ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 ع ى قصر اؼبنفصل وبالتل يل وقرأ )وأقبيناكم وعدناكم( وق ل )الس وى(مث بصري 
 اؼبنفصل وبالتل يل وقرأ )وأقبيناكم وعدناكم( وفتح )الس وى(مث يعلوب ع ى قصر 

 ع ى قصر اؼبنفصلمث قالون بالص ة 
 مث أبو جعفر بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل وبالتل يل وقرأ )وأقبيناكم وعدناكم( وفتح )الس وى(

 ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
 وق ل )الس وى( م(وقرأ )وأقبيناكم وعدناكمث دوري ع ى توسط اؼبنفصل بالتل يل 

 واندرج معو خ ف العاشروأمال )الس وى( ( قرأ )أقبيت م( و)وواعدت مع ى توسط اؼبنفصل و ال سا ي مث 
 ع ى طول اؼبنفصل وقرأ )أقبيناكم وواعدناكم( وق ل )الس وى(مث ورش 

 )الس وى( وأمال يف )األيبن( والس تيف )قْد أقبيت م( قرأ )أقبيت م( و)وواعدت م( بالتالي[  ضبزةمث 
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 وأمال )الس وى(يف )األيبن( وع يو التالي[ )قْد أقبيت م( مث خ د بالتالي[ 
 وأمال )الس وى(يف )األيبن(  وع يو الس ت)قْد أقبيت م( مث خ ف بالس ت 

 َغَضِبي مْ َوََّل َتْطَغْوا ِفيِو فَػَيِحلَّ َعَلْيكُ  مْ ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرَزقْػَناكُ 
 فا شة طو: وأقبيت م واعدت م ما رزقت م     الشاطبية يف سور 

 واىف ؿب    عنوَا   ويف الم )وبِ ل( ر الشاطبية يف سورة طو : وحا )فيال( الضم يف كسره 
  فيِاَل : الباقون[َل : ال سا ي [ ] ] فياُ  ] رزقت م : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] رزقناكم : الباقون[

قرأ بالتاء  )ما رزقت م( مث ال سا ي قرأ  ضبزةمث بص ة اؽباء )فيو(  قالون بالص ة مث ابن كثَت قالون قرأ بالنون )قرأناكم( مث
 بالتاء )ما رزقت م( وقرأ بضم اغباء )فريَيُاَل( 

 (َٔٛوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِو َغَضِبي فَػَقْد َىَوى )
 واىف ؿب    عنوَا   ويف الم )وبِ ل( ر الشاطبية يف سورة طو : وحا )فيال( الضم يف كسره 
 ] ومن وَبُ ل : ال سا ي [   ] ومن وبِ ل : الباقون[

مث  صريري ة اؽبريرياء )ع يريريو(  مث ابريرين كثريريَتيف )ىريريوى( مث خريري د باإلمالريرية ق ريريل )ىريريوى( قريريالون ب سريرير الريري م األوَل )وب ريريل( مث ورش 
 وأمال )ىوى( (وَبِْ لْ ) مث خ ف ب  غنة وقرأوأمال )ىوى( ال سا ي قرأ بضم ال م األوَل )وَبُْ ْل( 

 (َٕٛوِإنّْي َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدى )
 مث ورش مع توسط وطول البدل)اىتدى(مث ضبزة باإلمالة مع قصر البدل وق ل )اىتدى( قالون مث ورش 

 (َٖٛأْعَجَلَك َعْن قَػْوِمَك يَا ُموَسى ) آَومَ 
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 وق ل )موسى( ع ى قصر اؼبنفصل  ريمث دو 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 وق ل )موسى( ع ى توسط اؼبنفصل مث دوري 

 وأمال )موسى(ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 
 وق ل )موسى( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 يف )موسى( باإلمالةع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 (ِٗٛجْلُت ِإلَْيَك َربّْ لِتَػْرَضى )أَثَِري َوعَ  ~ِء َعَلىُأوَِل  مْ قَاَؿ ىُ 
 ري : روي[ [ ] ع ى أثري : الباقون[]ع ى إثْ 
 ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح اؽب زة )ع ى أثري ( قالون 

ى(ع ى قصر اؼبنفصل مث دوري   وقرأ بفتح اؽب زة )ع ى أثري ( وق ل )لًَت
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 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
ى(ع ى توسط اؼبنفصل وقرأ بمث دوري   فتح اؽب زة )ع ى أثري ( وق ل )لًَت

ى( ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي   وقرأ بفتح اؽب زة )ع ى أثري ( وأمال )لًَت
 )إثري( ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ ب سر اؽب زة مث روي[ 
ى( ع ى طول اؼبنفصل مث ضبزة   وقرأ بفتح اؽب زة )ع ى أثري ( وأمال )لًَت

  مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل وتوسط الص ة 

ى(مث ورش ع ى طول الص ة   وق ل )لًَت
ى()ىْم أوالء(  مث خ ف بالس ت  وأمال )لًَت

 (٘ٛقَاَؿ فَِإنَّا َقْد فَػتَػنَّا قَػْوَمَك ِمْن بَػْعِدَؾ َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريُّ )
 قالون

 ِإَلى قَػْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا  ~فَػَرَجَع ُموَسى
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 بالتل يل ورش ع ى فتح )موسى( مث ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

 مث البصري بالتل يل ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث دوري بالتل يل ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى طول اؼبنفصل )موسى( و مث ضبزة أمال 
 واندرج معو خ ف العاشر )موسى(مث ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل أمال 

 َوْعًدا َحَسًنا مْ رَبُّكُ  مْ قَاَؿ يَا قَػْوـِ أََلْم يَِعْدكُ 
 قالون بالص ة ثم   قالون 

ـْ َأَرْدتُ َأَفطَاَؿ َعَلْيُكُم اْلَعْهُد   (َٙٛمْوِعِدي ) مْ فََأْخَلْفتُ  مْ َغَضٌب ِمْن رَبّْكُ  مْ َعَلْيكُ َأْف َيِحلَّ  مْ َأ
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 )أن وبل( خ ف ب  غنة بالتالي[ مث
 مث قالون بالص ة ع ى قصر الص ة 

 مث قالون ع ى توسط الص ة 
 َأْن وبَِلَّ( وب  غنة )أَْم أََرْدتُْ مث خ ف بالس ت 
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 مث بدون تغ يظ ل م )أفطال( وطول الص ةل م )أفطال(  غ يظمث ورش بالت
ْلنَ َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَؾ ِبَمْلِكَنا  آقَاُلوا مَ   (َٚٛأْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوـِ فَػَقَذفْػَناَىا َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمِريُّ ) آَوَلِكنَّا ُحمّْ

 ى و)ضَبَ نا( َم واكسر مثل هنوِل    أفا وافتاوا شالشاطبية يف سورة طو : ويف )ُمْ ِ نا ( َم 
 رمي حند ع ا ك                          

[]  وأبو جعفر []ضُبّْ نا : الباقون[] دبَْ  نا : نافع وعاصموروح وخ ف العاشر  وشعبة وضبزة وال سا ي ]ضَبَ نا : البصري
 []دبِْ  نا : الباقون[وخ ف العاشر  دبُْ  نا : ضبزة وال سا ي

 قرأ )دبَْ ِ نا( و)ضُبّْ نا( قالون 
  نا( مث ابن كثَت )دبِ ِ نا( و)ضُبّْ 

 )ضَبَ نا(قرأ )دبِ ِ نا( ومث بصري 
 قرأ )دبَْ ِ نا( و)ضُبّْ نا( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو شعبة قرأ )دبِ ِ نا( و)ضَبَ نا( ع ى توسط اؼبنفصل مث دوري 
  نا( )دبِ ِ نا( و)ضُبّْ ع ى توسط اؼبنفصل مث الشامي 
 ع ى توسط اؼبنفصل )دبُْ ِ نا( و)ضَبَْ نا(مث ال سا ي 
  نا( قرأ )دبَْ ِ نا( و)ضُبّْ  نفصلع ى طول اؼبمث ورش 

 )دبُْ ِ نا( و)ضَبَْ نا(ع ى طول اؼبنفصل ضبزةمث 
 (َٛٛوِإَلُو ُموَسى فَػَنِسَي ) مْ ِإَلُهكُ  آِعْجًًل َجَسًدا َلُو ُخَواٌر فَػَقاُلوا َىذَ ْم فََأْخَرَج َلهُ 
 بس ون ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصل و قالون 

 )موسى(و)فنسي(ل يل يف بالتع ى قصر اؼبنفصل و مث بصري 
 اؼبنفصلتوسط مث قالون ع ى 

 )موسى(و)فنسي(يف وبالتل يل مث بصري ع ى توسط اؼبنفصل 
 )موسى(و)فنسي(يف  أمالع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 وع ى فتح )موسى( وتل يل )فنسي( مث ورش بالتل يل هب ا ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 )فنسي( )موسى(وع ى طول اؼبنفصل وأمال  ضبزةمث 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر صلوع ى قصر اؼبنفمث قالون بالص ة ع ى قصرىا 

 الص ة وتوسط اؼبنفصل ع ى توسطقالون مث 
 ( ٜٛنَػْفًعا )َضرِّا َوََّل  مْ يَْمِلُك َلهُ قَػْوًَّل َوََّل  مْ َأَفًَل يَػَرْوَف َأَّلَّ يَػْرِجُع ِإلَْيهِ 

 يِهم : الباقون[] إليُهم : ضبزة ويعلوب [ ] إل
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 بس ون ص ة اؼبيم قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة

ََرِّا َواَل(وب  غنة قرأ بالضم يف )إليُهم( مث خ ف    و)قريْواًل َواَل(يف )
ََرِّا َواَل( و  مث خ د بغنة  واندرج معو يعلوب قرأ بالضم يف )إليُهم(يف )
 وُف ِمْن قَػْبُل يَا قَػْوـِ ِإنََّما فُِتْنُتْم ِبِو َىارُ  مْ َوَلَقْد قَاَؿ َلهُ 

 ( أوجو اؼبدٖمع ) السوسي أدغم ال م بال م )قَاَل ؽَبُْم( ثم  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم   قالون
 (َٜٓأْمِري ) آَوِإفَّ رَبَُّكُم الرَّْحَمُن فَاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعو 

 ع ى طول اؼبنفصل ورش  ثم     قالون ع ى توسط اؼبنفصل ثم     فصلقالون ع ى قصر اؼبن
َنا ُموَسى ) َرَح َعَلْيِو َعاِكِفيَن َحتَّى يَػْرِجَع ِإلَيػْ  (ٜٔقَاُلوا َلْن نَػبػْ

    قالون 
  )موسى( واندرج معو أبو ع رو    ورش بالتل يل ثم
     وخ ف العاشريف )موسى( واندرج معو ال سا ي خ ف باإلمالة  ثم
 ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو( ثم

 (َٕٜضلُّوا ) مْ قَاَؿ يَا َىاُروُف َما َمنَػَعَك ِإْذ رَأَيْػتَػهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم    قالون

 َأَّلَّ تَػتَِّبَعنِ 
 قالون 

ا وقفريا وأبريو جعفرير بفريتح اليرياء وصري  وحريذفه وقرأ بالياء وص  نريافع والبصريري)تتبعٍت( ابن كثَت قرأ بالياء وقفا ووص   ثم
 ساكنة وقفا

 (َٖٜأفَػَعَصْيَت َأْمِري )
 قالون

َـّ ََّل تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوََّل ِبَرْأِسي  قَاَؿ يَا اْبَن ُأ
 صابةفؤ كالدليل من الشاطبية يف األعراف : وميم )ابن أم( اكسر معا  

] يبنريريؤمّْ : ابريرين عريريامر وشريريعبة وضبريريزة وال سريريا ي [   ويعلريريوبوأبريريو جعفريرير وحفريريص  وأبريريو ع ريريرووابريرين كثريريَت نريريافع ] يبنريريؤمَّ .. 
 وخ ف العاشر [

 من )تاخذ( ألفا اؽب زة  أبدلقالون بفتح اؼبيم )اْبَن أُمَّ( مث ورش 
 يف )تاخذ(  لفااؽب زة أ إبدالبو مث السوسي قرأ )براسي( 
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  وخ ف العاشر ضبزة وال سا يقرأ ب سر اؼبيم )اْبَن أُمّْ( واندرج معو شعبة و  ابن عامرمث 
 إبدال اؽب ز لو ول سوسيوأبو جعفر مع  والبصري نافعإين(  رأسيَ )وصل )برأسي إين( فتح الياء يف  إذاو 

 (ِٜٗإْسَرائِيَل َوَلْم تَػْرُقْب قَػْوِلي ) ~ِإنّْي َخِشيُت َأْف تَػُقوَؿ فَػرَّْقَت بَػْيَن بَِني
  ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

  )إسرا يل( باؼبد واللصر أبو جعفر بتسهيل اؽب زة يف  ثم
     قالون ع ى توسط اؼبنفصل ثم
  ع ى طول اؼبنفصل ورش ثم

 (ٜ٘قَاَؿ َفَما َخْطُبَك يَا َساِمِريُّ )
 قالون

 (ٜٙي )الرَُّسوِؿ فَػَنَبْذتُػَها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِلي نَػْفسِ ِمْن أَثَِر فَػَقَبْضُت قَػْبَضًة يَػْبُصُروا ِبِو قَاَؿ َبُصْرُت ِبَما َلْم 
 ذا شالشاطبية يف سورة طو : وخاطب )يبصروا( 

 ]يرَيْبُصُروا ِبِو : الباقون[   : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ُصُروا ِبِو  بتَ  ]
 وباإلظهار يف )نبذِتا(قرأ بياء الغيبة )يبصروا( قالون 

 مث بصري أدغم الذال بالتاء يف )نبذِتا( 

 )ِمَن اثَِر(بالنلل يف مث ورش 
 وانريريدرج معريريو ال سريريا يقريريرأ بتريرياء اػبطريرياب )تبصريريروا( و أدغريريم الريريذال بالتريرياء يف )نبريريذِتا( وبريريالتالي[ يف )ِمريريْن أَثرَيريِر( مث خ ريريف 

  وخ ف العاشر
 قرأ بتاء اػبطاب )تبصروا( و أدغم الذال بالتاء يف )نبذِتا( و بالس ت يف )ِمْن أَثَِر( مث خ ف 

 تَػُقوَؿ ََّل ِمَساَس قَاَؿ فَاْذَىْب فَِإفَّ َلَك ِفي اْلَحَياِة َأْف 
 قالون 

 مث دوري أدغم الباء بالفاء )فَاْذَىْب فَِإنَّ( واندرج معو ال سا ي وخ د 
 مث السوسي أدغم الباء بالفاء )فَاْذَىْب فَِإنَّ( وأدغم ال م بال م )تريُلوَل اَل(

 َلْن ُتْخَلَفوُ َوِإفَّ َلَك َمْوِعًدا 
 راك د    ح فو( الشاطبية يف سورة طو : وب سر ال م )زب

 ]َلْن زُبِْ َفُو :  ابن كثَت وأبو ع رو ويعلوب []َلْن زُبَْ َفُو : الباقون[
 أبو ع رو ويعلوبابن كثَت قرأ ب سر ال م يف )زُبِْ َفُو( ومعو  ثمبفتح ال م )َلْن زُبَْ َفُو(    قالون 
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 ِإَلِهَك الَِّذي ََْلَت َعَلْيِو َعاِكًفا  ~ َواْنظُْر ِإَلى
 بص ة اؽباء )ع يو( ع ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثَت ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث ضبزة ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف )َواْنظُْر ِإََل(

  ََل(َواْنظُِر اع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )مث ورش 
 يف )َواْنظُْر ِإََل( بالس تع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 (ٜٚثُمَّ لَنَػْنِسَفنَُّو ِفي اْلَيمّْ َنْسًفا )لَُنَحرّْقَػنَُّو 

 ]لَُنَارّْقرينَُّو : الباقون[: ابن صباز [ ُنارِقرينَّوُ ]لَ ]لَنارُقرينَّو : ابن وردان [ 
م قرأ بفتح النون  قالون مث ابن وردان  مث ابن صباز ب سر الراء)لَُنارِقرينَُّو( (لَنارُقرينَّوالراء )َو

 ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو  ِإَلُهُكُم اللَُّو الَِّذي َِل  آِإنَّمَ  
 ع ى طول اؼبنفصلقالون مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورش 

 إذا وص ت )إال ىو وسع كل شيء( أدغم السوسي الواو بالواو
 (َٜٛوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما )

 )شيء(يف  قالون مث ورش ع ى توسط )شيء( مث ورش ع ى طولو مث خ ف بالس ت
 َكَذِلَك نَػُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْػَباِء َما َقْد َسَبَق 

 بالنلل يف )من أنباء(مث خ ف بالس ت قالون مث بصري أدغم الدال بالسُت )قد سب[( مث خ ف بالتالي[ مث ورش
َناَؾ    (ِٜٜمْن َلُدنَّا ِذْكًرا )َوَقْد َآتَػيػْ

 قالون 
َناَك( مث ورش بالنلل   )ذكرا ( ع ى اللصر الًتقي[ والتفخيم )ذكرا ( ترقي[ مث )ذكرا ( وتفخيم )آتيناك(  والبدل)َوَقَد اترييريْ

 ع ى التوسط يف البدل التفخيم فلط مث 
 )ذكرا ( مث ع ى الطول التفخيم والًتقي[ 

َناَك( مث خ ف بالس ت  )َوَقْد َآترييريْ
 (ٓٓٔ)َعْنُو فَِإنَُّو َيْحِمُل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِوْزرًا َمْن َأْعَرَض 

 قالون 
 بص ة اؽباء )عنو( مث ابن كثَت

 ولو يف )وزرا( تفخُت الراء وترقيلها يف )َمْن أَْعَرَض( مث ورش بالنلل 
 يف )َمْن أَْعَرَض( مث خ ف بالس ت
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 إذا وص ت باِلية اليت بعدىا قرأ باإلخفاء أِّب جعفر )وزراً خالدين( -
 َخاِلِديَن ِفيِو 

 قالون
 (ٔٓٔاْلِقَياَمِة ِحْمًًل )يَػْوـَ  مْ َء َلهُ آَوسَ 

 ورش بطول اؼبتصل  ثمواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر      قالون بالص ة ثم   قالون 
َفُخ ِفي الصُّوِر   يَػْوـَ يُػنػْ

 ولد الع الشاطبية يف سورة طو : ومع ياء بننفخ َ و   ويف َ و افتح عن سوى 
 [ [ ] ينفخ : الباقون ] ننفخ : أبو ع رو

 بياء مض ومة وفاء مفتوحة )يُنفخ( مث بصري قرأ بنون مفتوحة مع َم الفاء  )نَنُفخ( قالون قرأ
 (َٕٓٔوَنْحُشُر اْلُمْجرِِميَن يَػْوَمِئٍذ ُزْرقًا )

 قالون
نَػهُ   (َٖٓٔعْشًرا )ِإَّلَّ  مْ لَِبْثتُ ِإْف  مْ يَػَتَخافَػُتوَف بَػيػْ

 غام []لبثتم : الباقون باإلظهار[] لبّتم : أبو ع رو والشامي وضبزة وال سا ي وأبو جعفر باإلد
 واندرج معو عاصم ويعلوب وخ ف العاشربس ون ميم اعب ع قالون 

 وال سا ي وخ ف ع ى التالي[ واندرج معو الشامي وخ د م(  تّ أبو ع رو أدغم الثاء بالتاء )لب مث
 م( تّ جعفر بالص ة واإلدغام يف )لبأبو مث  واندرج معو ابن كثَت (ِإالَّ  مْ لَِبْثتُ يف )ع ى قصرىا و مث قالون بالص ة 

  (ِإالَّ  مْ لَِبْثتُ يف ) ع ى طول الص ة مث ورش (ِإالَّ  مْ لَِبْثتُ يف )ع ى توسطها بالص ة و قالون مث 
 م(  تّ أدغم الثاء بالتاء )لبو  (ِإالَّ  مْ لَِبْثتُ يف )مث خ ف بالس ت 

 (ٗٓٔيَػْوًما )ِإَّلَّ  مْ لَِبْثتُ رِيَقًة ِإْف طَ  مْ يَػُقوُلوَف ِإْذ يَػُقوُؿ َأْمثَػُلهُ َأْعَلُم ِبَما َنْحُن 
 ] لبّتم : أبو ع رو والشامي وضبزة وال سا ي وأبو جعفر باإلدغام []لبثتم : الباقون باإلظهار[

 واندرج معو ابن كثَت وعاصم ويعلوب وخ ف العاشربس ون ميم اعب ع قالون 
 وال سا يوخ ف ع ى التالي[ ي وخ د واندرج معو الشام م( تّ أبو ع رو أدغم الثاء بالتاء )لب مث

(  مْ بطول الص ة يف )لَِبْثتُ مث ورش   (نْ ِن اِ  َطرِيَلةَ ) وبالنلل يفِإالَّ
(  واإلدغام مْ )لَِبْثتُ (وَطرِيَلًة ِإنْ )مث خ ف بالس ت يف    ِإالَّ

( مث قالون بالص ة وع ى توسطها يف )لَبِ  مْ مث قالون بالص ة وع ى قصرىا يف )لَِبْثتُ  (    مْ ْثتُ ِإالَّ  ِإالَّ
 م(تّ أبو جعفر بالص ة واإلدغام يف )لب مث

 م(تّ أَْعَ ُم دبَا( واإلدغام يف )لبمث السوسي أدغم اؼبيم بالباء يف )
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 (َ٘ٓٔوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلِجَباِؿ فَػُقْل يَػْنِسُفَها رَبّْي َنْسًفا )
 قالون

 (ٙٓٔفَػَيَذرَُىا قَاًعا َصْفَصًفا )
 قالون

 (َٚٓٔأْمًتا ) ِعَوًجا َوَِل يَها ََّل تَػَرى فِ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصل وق ل )ال ترى(مث ورش 
 ترى( ال أمال )ع ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 

  واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر ترى(ال وأمال ) اؼبنفصل توسطمث دوري ع ى 
 وأمال )ال ترى( ع ى طول اؼبنفصلمث خ د 
 (يف )ِعَوًجا َوَِل ب  غنة ع ى طول اؼبنفصل وأمال )ال ترى( و مث خ ف 

اِعَي ََّل ِعَوَج َلُو يَػْوَمِئٍذ يَػتَِّبُعوَف   الدَّ
 يف )يرَيْوَمِئٍذ يرَيتَِّبُعوَن( قالون مث خ ف ب  غنة

 (َٛٓٔوَخَشَعِت اَْلَْصَواُت ِللرَّْحَمِن َفًَل َتْسَمُع ِإَّلَّ َىْمًسا )
 يف )األصوات( خ ف بالس ت ثمبالنلل يف )األصوات( ورش  ثمقالون 

َفُع الشََّفاَعُة ِإَّلَّ َمْن َأِذَف َلُو الرَّْحَمُن َوَرِضَي َلُو قَػْوًَّل )  (ٜٓٔيَػْوَمِئٍذ ََّل تَػنػْ
 السوسي أدغم النون بال م )أذن لو(  ثم   قالون 

 (َٓٔٔوََّل ُيِحيُطوَف ِبِو ِعْلًما ) مْ َوَما َخْلَفهُ ْم يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديهِ 
السوسريي أدغريم اؼبرييم برياؼبيم )يرَيْع ريُم  ثػمواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر    قالون بالص ة ثمبس ون ميم اعب ع     قالون 
 َما(

 َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيّْ اْلَقيُّوـِ 
 قالون

 (َٔٔٔوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل َُْلًما )
 زة أمال )خاب(ضب ثم   قالون 

 (َٕٔٔوَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفًَل َيَخاُؼ َُْلًما َوََّل َىْضًما )
 واجزم )ف  ىْبف(  ل   يالشاطبية يف سورة طو : وباللصر 
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 واندرج معو دوري وال سا ي قالون بس ون اؽباء )وْىو( 
 واندرج معو أبو جعفروْىو مومن( ) واوا اؽب زة إبدالمث السوسي قرأ بالس ون وب

 )وُىو مومن(  واوااؽب زة  أبدلو بضم اؽباء )وُىو( مث ورش 
م اؽباء )وُىو(مث ابن كثَت قرأ )ىبف( حبذف األلف   َو

 ويعلوب وخ ف العاشر وخ د واندرج معو عاصم بضم اؽباء )وُىو( مث ابن عامر 
 اً وال(و )ظ  )ومن يع ل( ب  غنةبضم اؽباء )وُىو( و مث خ ف 

 (ِٖٔٔذْكًرا ) مْ يَػتػَُّقوَف َأْو ُيْحِدُث َلهُ  مْ ِفيِو ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّهُ َعَربِيِّا َوَصرَّفْػَنا وََكَذِلَك أَنْػَزْلَناُه قُػْرَآنًا 
 واندرج وجو التفخيم لورش بس ون ميم اعب عقالون 

 مث قالون بالص ة بًتقي[ )ذكرا( مث ورش 
 يِّا َوَصرَّفريَنا(يف )َعَربِ مث خ ف ب  غنة 

 وص ة اؽباء يف )أنزلناه( و)فيو( قرأ حبذف اؽب زة ونلل حركتها إَل ما قب ها )قرَاناً(بص ة ميم اعب ع مث ابن كثَت 
 فَػتَػَعاَلى اللَُّو اْلَمِلُك اْلَحقُّ 

 قالون
 ِإلَْيَك َوْحُيُو  ~ َأْف يُػْقَضىَوََّل تَػْعَجْل بِاْلُقْرَآِف ِمْن قَػْبِل 

 ى قصر اؼبنفصل ع قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 يف)يلضى( ع ى الفتح ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 يف )يلضى( ع ى التل يل ع ى طول اؼبنفصل و ورش مث 

 ع ى طول اؼبنفصل وأمال )يلضى( مث خ د بغنة 
  يلضى( واندرج معو خ ف العاشر) أمالع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 يف )َأْن يرُيْلَضى(ب  غنة ؼبنفصل وأمال )يلضى( و ع ى طول امث خ ف 

)أن نَلِضي~ إليب وْحيريُو ع ى قصر اؼبنفصللِضي( ونصب )وحَيُو( )نَ اؼبفتوحة وكسر الضاد مث يعلوب قرأ بنون العظ ة 
) 

 مث ابن كثَت قرأ )باللران(
 (َٗٔٔوُقْل َربّْ زِْدِني ِعْلًما )

 قالون
ـَ  ~ِإَلى آَوَلَقْد َعِهْدنَ   (ِ٘ٔٔمْن قَػْبُل فَػَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُو َعْزًما ) َآَد
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 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 أدغم اؼبيم باؼبيم )َآَدَم ِمْن( ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةالبدل  ع ى قصرمث ورش 

 مث ورش ع ى توسط مث طول البدل )آدم(
ـَ َفَسَجُدو ِئَكِة اْسُجُدوا َمَل ِللْ َوِإْذ قُػْلَنا   (ِٙٔٔإْبِليَس أََبى ) ِإِّل  آِِلََد
 ِ َ ِة اْسُجُدوا : الباقون[ِ َ ُة اْسُجُدوا : أبو جعفر []لِْ َ َل ]لِْ َ َل 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 وق ل )أىب(ع ى قصر اؼبنفصل مث دوري 
 ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
 وق ل )أىب( ع ى توسط اؼبنفصلمث دوري 

 ع ى توسط اؼبنفصل وأمال )أىب( مث ال سا ي 
 ع ى طول اؼبنفصل وق ل )أىب( وقصر البدل )ِلدم(مث ورش 

 )أىب(  أمالع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
  توسط البدل )ِلدم( مث طول البدل )ِلدم(و اؼبنفصل واؼبتصل  ولطمث ورش ع ى 
 اْسُجُدوا( ِ َ ةُ بضم التاء اؼبربوطة )لِْ َ َل  أقر  مث أبو جعفر

ـُ ِإفَّ َىَذا َعُدوّّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفًَل ُيْخرَِجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَػَتْشَقى ) آفَػُقْلَنا يَ   (َٚٔٔآَد
وأمال )تشلى( واندرج مث ال سا ي وق ل )تشلى( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث دوري وق ل )تشلى(  قالون مث دوري

 مث ورش ع ى توسط البدل ومث طولووأمال )تشلى( ش مث خ ف مث ور معو خ ف العاشر 
 (ِٛٔٔإفَّ َلَك َأَّلَّ َتُجوَع ِفيَها َوََّل تَػْعَرى )

  أمال مث خ فق ل )تعرى(قالون مث ورش 
 (َٜٔٔوأَنََّك ََّل َتْظَمأُ ِفيَها َوََّل َتْضَحى )

 لع  افوه صالشاطبية يف سورة طو : )وأنب ال ( كسره 
 ا : نافع وشعبة [ ] وأنب ال تظ ؤا : الباقون[] وإنب ال تظ ؤ 

 قالون قرأ ب سر اؽب زة )إنب( واندرج معو شعبة 
 وق ل )تضاى(مث ورش بال سر 
 وأبو جعفر ويعلوب واندرج ابن عامر وعاصم )وأنب(مث ابن كثَت بالفتح 
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 يف )تضاى(   والتل يل )وأنب( مث بصري بالفتح 
  )تضاى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر  يف واإلمالة)وأنب( بالفتح  ضبزةمث 

ـُ آفَػَوْسَوَس ِإلَْيِو الشَّْيطَاُف قَاَؿ يَ  َلى )َىْل َأُدلَُّك َآَد  (َٕٓٔعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ََّل يَػبػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 يف )يب ى( بالتل يل ع ى قصر اؼبنفصل و مث دوري 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى توسط اؼبنفصل وق ل )يب ى( دوري مث 
 واندرج معو خ ف العاشرع ى توسط اؼبنفصل وأمال )يب ى(  مث ال سا ي
 وبالنلل يف )َىْل أَُدلَُّب( والتل يل يف رأس اِليةمع قصر البدل ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 يف )َىْل أَُدلَُّب( بالتالي[  ضبزةمث 
 يف )َىْل أَُدلَُّب(الس ت مث خ ف ب
 مع توسط البدل التل يل بالنلل مث ورش 
 طول البدل مع التل يلع ى بالنلل مث ورش 

َها فَػَبَدْت َلُهَما َسْوَآتُػُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف َعَلْيِهَما   اْلَجنَِّة ِمْن َوَرِؽ فََأَكًَل ِمنػْ
 قالون 

 مث ال سا ي أمال وقفا )اعبنة( 
 )ِمْن َوَرِق(مث خ ف ب  غنة 

 ( أوجو قصر )سو( وقصر وتوسط وطول البدل مث توسط )سو( مع توسط البدل ٗب)مث ورش 
ـُ رَبَُّو فَػَغَوى ) ~َوَعَصى  (َٕٔٔآَد
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 ع ى قصر اؼبنفصل وق ل )فغوى(مث دوري 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى توسط اؼبنفصل وق ل )فغوى( مث دوري 
مث طريريول البريريدل ع ريريى الفريريتح و)فغوى(بالتل يريريل وجريريو واحريريد  ع ريريى قصريرير البريريدل )آدم( فريريتح )عصريريى(( أوجريريو ٗمث ورش ب)

 و)فغوى(بالتل يل وجو واحدو توسط البدل مث الطول ي)وعصى( مث ورش بتل يل )وعصى( وع 
 أماؽب ا ع ى طول اؼبنفصل وأمال )وعصى(و)فغوى(مث خ ف 
 ندرج معو خ ف العاشروا أماؽب اع ى توسط اؼبنفصل وأمال )وعصى(و)فغوى( مث ال سا ي
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 (ٕٕٔثُمَّ اْجَتَباُه رَبُُّو فَػَتاَب َعَلْيِو َوَىَدى )
 واندرج معو البصري يف )اجتباه( وتل يل )وىدى( قالون مث ورش ع ى الفتح 

 يف )اجتباه( وتل يل )وىدى(مث ورش بالتل يل 
  )اجتباه(   مث ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو(

 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر وىدى( و ))اجتباه( يف أمال  ضبزةمث 
َها َجِميًعا   قَاَؿ اْىِبطَا ِمنػْ

 قالون
ٍٍ َعُدوّّ ْم بَػْعُضكُ   لِبَػْع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالون بالص ة ثم بس ون ميم اعب ع    قالون

 (ََّٖٕٔل َيْشَقى )ِمنّْي ُىًدى َفَمِن اتػََّبَع ُىَداَي َفًَل َيِضلُّ وَ  مْ فَِإمَّا يَْأتِيَػنَّكُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 ق ل )يشلى(مث دوري 
 )يشلى( مث خ ف أمال 

 مث دوري ال سا ي أمال )ىداي ويشلى(
 مث قالون بالص ة 
 واندرج معو السوسي وق ل )يشلى( من )ياتين م( ألفا اؽب زة  أبدلو )ىداي( مث ورش بالفتح 
 وق ل )يشلى(يف )ىداي( مث ورش بالتل يل 

 اؽب زة من )ياتين م( أبدلبو جعفر بالص ة و مث أ
 (ٕٗٔيَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى )َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َوَمْن َأْعَرَض 

 قالون 
 ق ل )أع ى( مث دوري 
 أمال )أع ى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر مث خ د 

ََْنً ا وَ مث خ ف ب  غنة   كَبُْشرُُه( يف )
 بالنلل يف )مَن اعرض( وق ل )أع ى( مث ورش 

 يف )َوَمْن أَْعَرَض( وأمال )أع ى(مث خ ف بالس ت 
 (َٕ٘ٔوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا )َأْعَمى  ~َحَشْرتَِنيقَاَؿ َربّْ ِلَم 
 أَْعَ ى : الباقون[ ~أَْعَ ى : نافع وابن كثَت وأبو جعفر []َحَشْرَتٍِت  ]َحَشْرَتٍِتَ 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ن بفتح الياء يف )حشرتٍَت( قالو 
 )أع ى( وترقي[ راء )بصَتا( مث ورش بفتح 

 يف )أع ى( وترقي[ راء )بصَتا(  التل يل ورش بمث 
 واندرج معو يعلوب وفتح )أع ى( مث دوري بس ون الياء )حشرتٍْت( ع ى قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم وفتح )أع ى( )حشرتٍْت(  ع ى توسط اؼبنفصل وبس ون الياءمث دوري 
 ع ى توسط اؼبنفصل وباإلمالة يف )أع ى( واندرج معو خ ف العاشرمث ال سا ي 

 ع ى طول اؼبنفصل وباإلمالة يف )أع ى(  ضبزةمث 
 بس ون الياء )حشرتٍْت( ع ى قصر اؼبنفصل مث السوسي أدغم ال م بالراء )قال رب(

 تَػْتَك َآيَاتُػَنا فَػَنِسيتَػَها قَاَؿ َكَذِلَك أَ 
 قالون مث ورش ع ى توسط البدل مث ع ى طولو

 (ٕٙٔوََكَذِلَك اْليَػْوـَ تُػْنَسى )
 يف )تنسى( خ ف باإلمالة ثم يف )تنسى(ورش بالتل يل  ثمقالون 

 وََكَذِلَك َنْجِزي َمْن َأْسَرَؼ َوَلْم يُػْؤِمْن بَِآيَاِت رَبِّْو 
 قالون 

 اؽب زة )يومن( واندرج معو أبو جعفر  لإبدامث السوسي ب
 ( البدل ٖاؽب زة )يومن( مع ) أبدلمث ورش بالنلل و 

 )مْن أسرف(مث خ ف بالس ت 
 (َٕٚٔوَلَعَذاُب اِْلَِخَرِة َأَشدُّ َوأَبْػَقى )

 قالون 
  ق ل )وأبلى(مث بصري 

وانريريدرج معريريو ال سريريا ي وخ ريريف مالريرية اإلبو بريريالتالي[ والتسريريهيل ع ريريى )وأبلريريى( )اِلخريريرة( ووقريريف مث خريري د ووقريريف بريريالتالي[ 
 العاشر 
 بالتسهيل ل ه زة وباإلمالة بالتالي[ و وقف بالس ت يف )اِلخرة( مث خ د 

 مث توسطو مع التل يل مث طول البدل التل يل  تل يلأوجو قصر البدل مع ال (ٖمث ورش ب)
 التسهيلخ ف بووقف ع ى )وأبلى( بالتالي[ مث )اِلخرة(مث خ ف بالس ت 

َلهُ   مْ ْم يَػْهِد َلهُ َأفَػلَ   ِمَن اْلُقُروِف يَْمُشوَف ِفي َمَساِكِنِهْم  مْ َكْم َأْىَلْكَنا قَػبػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث خ ف بالس ت مث قالون بالص ة بالنلل )كَم اى  نا( قالون مث ورش
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 (ِٕٛٔإفَّ ِفي َذِلَك َِلَيَاٍت َِلُوِلي النػَُّهى )
مث ورش ع ريريى وانريريدرج معريريو ال سريريا ي وخ ريريف العاشريرير باإلمالريرية  ضبريريزةمث ى( وانريريدرج معريريو أبريريو ع ريريرو ق ريريل )النهريريقريريالون مث ورش 

 توسط البدل مث ع ى طولو
 (َٜٕٔوَلْوََّل َكِلَمٌة َسبَػَقْت ِمْن رَبَّْك َلَكاَف ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسمِّى )

 قالون 
 أبو ع روواندرج معو )مس ى( وق ل مث ورش 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر باإلمالة )مس ى( مث خ د 

 وباإلمالة )مس ى( مث خ ف ب  غنة
 فَاْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَػْبَل ُغُروِبَها 

 قالون مث السوسي أدغم ال اف باللاف )َربَّْب قريْبَل(
 (ٖٓٔتَػْرَضى )النػََّهاِر َلَعلََّك َأْطَراَؼ ِء اللَّْيِل َفَسبّْْح وَ آَوِمْن َآنَ 

ى(   َا ر ف صالشاطبية يف سورة طو : وبالضم )تَُر
ى : الباقون[ ى :شعبة وال سا ي [ ] َتَر  ] تَُر

 قالون 
ى( بضم التاء مث شعبة   قرأ )تَُر

ى( بضم التاء وأماؽبا مث أبو اغبارث   قرأ )تَُر
ى( وأمال )ال َر َُ  نهار(مث دوري أِّب ع رو ق ل )َت

ى( بضم التاء وأماؽبا وأمال )النهار( مث دوري ال سا ي   قرأ )تَُر
ى()النريََّهاِر َلَع ََّب( مث السوسي أمال )النهار( مع إدغام الراء بال م  َر َُ  ق ل )َت

ى( وع ى طول اؼبتصل  مث خ ف بالتالي[ يف )مْن آناء( وأمال )َتَر
ى( وع ى توسط اؼبتصلمث خ ف العاشر بالتالي[ يف )مْن آناء( وأمال )تَ   َر

ى( وبالنلل )مَن آناء( ( البدلٖمث ورش مع )  وق ل )النهار( و)َتَر
ى( آمث خ ف بالس ت يف )مْن آن  ء( وأمال )َتَر

نَػْيَك ِإَلى َما َمتػَّْعَنا ِبوِ  هُ  ~َوََّل َتُمدَّفَّ َعيػْ نْػَيا لِنَػْفِتنَػهُ َزْىَرَة  مْ َأْزَواًجا ِمنػْ  ِفيِو  مْ اْلَحَياِة الدُّ
 َزَىَرة :  يعلوب [ ] َزْىَرة : الباقون[]

 بس ون ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 ق ل )الدنيا( ع ى قصر اؼبنفصل و مث بصري 
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 مث يعلوب قرأ بفتح اؽباء يف )َزَىَرَة(
 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 نفصل يف )الدنيا( ع ى توسط اؼبمث دوري بالتل يل 

  )الدنيا( واندرج معو خ ف العاشر أمالع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى طول اؼبنفصل وفتح )الدنيا( مث ورش 
 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وبتل يل )الدنيا(

 )الدنيا( أمالع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
ٌر َوأَبْػَقى   (ٖٔٔ)َوِرْزُؽ رَبَّْك َخيػْ

 قالون 
 مث أبو ع رو ق ل )وأبلى(

  امث خ د بالتالي[ والتسهيل يف )وأبلى( وأماؽب
 وق ل )وأبلى(مث ورش بًتقي[ الراء )خَت( 

 وأمال )وأبلى( بالتالي[ والتسهيل ل ه زة)خَت ٌ و( مث خ ف ب  غنة 
َها َوْأُمْر َأْىَلَك   بِالصًََّلِة َواْصطَِبْر َعَليػْ

 سوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] وأمر : الباقون[] وامر : ورش وال
 قالون 

 وتغ يظ الم )الص ة(ْىَ َب( ا رَ يف )َوْأمُ  )وامر( وبالنللبإبدال اؽب زة ألفا مث ورش قرأ 
 واندرج معو أبو جعفر  مث السوسي قرأ )وامر(

 مث خ ف بالس ت يف )َوْأُمْر أَْىَ َب(
 َك  َنْحُن نَػْرزُقُ ََّل َنْسأَُلَك ِرْزقًا 

 السوسي أدغم النون بالنون )كَبُْن نرَيْرزُُقَب( ثم     قالون
 (َٕٖٔواْلَعاِقَبُة ِللتػَّْقَوى )

يف )ل تلريريوى( وانريريدرج معريريو ال سريريا ي وخ ريريف  باإلمالريرية ضبريريزةمث يف )ل تلريريوى( وانريريدرج معريريو البصريريري قريريالون مث ورش بالتل يريريل 
 العاشر

 وِ َوقَاُلوا َلْوََّل يَْأتِيَنا بَِآيٍَة ِمْن رَبّْ 
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 قالون مث ورش واندرج معو السوسي وأبو جعفر مث ورش مع توسط وطول البدل
 (ٖٖٔبَػيػَّْنُة َما ِفي الصُُّحِف اَْلُوَلى ) مْ َأَوَلْم تَْأتِهِ 

 فظ حوِل أالشاطبية يف سورة طو : )يأِتم( مؤْن   نٌث عن 
:  مْ ْأِتِِ أَوملَْ يرَي][: رويري[ْم أَوملَْ تريْأِتُِ ]والسوسريي وابرين صبرياز[ورش  :  مْ []أَوملَْ ترياِتِِ وروحوحفريص والريدوري  قالون:  مْ ]أَوملَْ تَْأِتِِ 
 الباقون[
 قرأ بالتاء )تأِتم( قالون 

 يف )اِلوَل(بالتل يل قرأ بالتاء )تأِتم( و مث بصري 
 وقرأ بالتاء )تأِتم(مث قالون بالص ة 

 مع التل يل )األوَل( والنلل يف( البدل ٖمث ورش قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )تاِتم( مع )
 وحل[ )األوَل( وق ل )األوَل(م( مث السوسي قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )تاِت

 م( ابن صباز بالص ة وقرأ )تاِتمث 
 م( كثَت بالص ة وقرأ بالياء )يأِت مث ابن 

 بس ون ميم اعب ع )يأِتم( مث ابن عامر 
 ووقف بالنلل والس ت باإلمالة يف )األوَل()يأِتم(  ضبزةمث 

 باإلمالة يف )األوَل( مع ربلي[ اؽب زة)يأِتم(  مث ال سا ي
 مث ابن وردان )ياِتم( بالص ة 

نَػػا َرُسػػوًَّل فَػَنتَّبِػػَع َآيَاتِػػَك ِمػػْن قَػْبػػِل َأْف نَػػِذؿَّ َوَنْخػػَزى  ِبَعػػَذاٍب ِمػػْن قَػْبِلػػِو َلَقػػاُلوا رَبػَّنَػػا لَػػْوَِل  مْ َأْىَلْكنَػػاىُ  آَولَػػْو أَنَّػػ َأْرَسػػْلَت ِإلَيػْ
(ٖٔٗ ) 

  ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون
 ع ى قصر اؼبنفصل وق ل )لبزى( مث بصري 

  ع ى قصر اؼبنفصل مث قالون بالص ة
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ( )لبزىع ى توسط اؼبنفصل وق لمث دوري 
 وأمال )لبزى( ع ى توسط اؼبنفصل  مث ال سا ي 

 مث قالون بالص ة 
 وأمال )لبزى(  ع ى طول اؼبنفصل( آيف )َوَلْو أَنَّ بالتالي[  ضبزةمث 

 وق ل )لبزى( ع ى طول اؼبنفصل(  آبالنلل يف )َوَلْو أَنَّ مث ورش 
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 ع ى طول اؼبنفصل( آيف )َوَلْو أَنَّ  مث خ ف بالس ت
 ُقْل ُكلّّ ُمتَػَربٌّْص فَػتَػَربَُّصوا 

 قالون
 (َٖ٘ٔوَمِن اْىَتَدى ) الصَّْراِط السَِّويّْ َمْن َأْصَحاُب َفَستَػْعَلُموَف 

 ]سراط : قنبل وروي[ وبإمشام الصاد صوت الزاي خ ف عن ضبزة [ ] صراط : الباقون بصاد خالصة[
 قالون 

 بالتل يل يف )اىتدى( مث بصري 
 مث خ د أمال )اىتدى( 

 قرأ بالسُت )سراط( مث قنبل 
 بالتل يل يف )اىتدى( يف )َمْن َأْصَااُب( مث ورش بالنلل 

 يف )َمْن َأْصَااُب( ع ى التالي[ يف )السراط( باإلمشام السُت زايا مث خ ف 
 يف )َمْن َأْصَااُب(  الس تخ ف بمث 

  
 سورة اَلنبياء 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ِٔفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَف ) مْ َوىُ  مْ اقْػتَػَرَب ِللنَّاِس ِحَسابُػهُ 
  مث دوري امال )الناس(ابن كثَت وأبو جعفر  واندرج معو  قالون مث قالون بالص ة

 (ٕيَػْلَعُبوَف ) مْ اْسَتَمُعوُه َوىُ ُمْحَدٍث ِإَّلَّ  مْ ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبّْهِ  مْ َما يَْأتِيهِ 
 ] يأتيهم : الباقةت[: يعلوب[ يأتيُهم] ياتيهم : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ]

 قالون 
 )ؿبدٍث إال(مث خ ف بالس ت 

 قالون بالص ة مث 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )است عوه( 

( اتيهم( وبالنلل بإبدال اؽب زة ألفا )يمث ورش   يف )ؿُبَْدٍث ِإالَّ
(  اتيهم( وبالتالي[بإبدال اؽب زة ألفا )يمث السوسي    يف )ؿُبَْدٍث ِإالَّ

 مث أبو جعفر بإبدال اؽب زة ألفا )ياتيهم( وبالص ة 
 يف )يأتيُهم(مث يعلوب قرأ بضم اؽباء 
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 ََّلِىَيًة قُػُلوبُػُهْم 
 قالون

 ِإَّلَّ َبَشٌر ِمثْػُلُكمْ  آَوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن َََلُموا َىْل َىذَ 
 بًتقي[ الم )ظ  وا( ضبزةمث ورش مع تغ يظ ال م مث واندرج معو أىل التوسط قالون مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 (ٖتُػْبِصُروَف ) مْ َأفَػَتْأُتوَف السّْْحَر َوأَنْػتُ 
 ] أفتاتون : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] أفتأتون : الباقون[

مث ورش بًتقي[ الراء يف )السار( ويف )تبصرون( وحذف اؽب زة )أفتاتون( مث واندرج معو ابن كثَت قالون مث قالون بالص ة 
 السوسي مث أبو جعفر قرأ )أفتاتون( وبالص ة 

 ِء َواَْلَْرِض آَلُم اْلَقْوَؿ ِفي السَّمَ قَاَؿ رَبّْي يَػعْ 
  عهد وآخرىا شن عالشاطبية يف سورة األنبياء : وقل قال 

 ] قال رِّب : حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] قْل رِّب : الباقون[
 قرأ )قل( وع ى توسط اؼبتصلقالون 

 والنلل يف )األرض(قرأ )قل( وع ى طول اؼبتصل مث ورش 
وع ريى طريول اؼبتصريل قريرأ )قريال(  ضبريزةمث  وخ ريف العاشرير  وانريدرج معريو ال سريا ي وع ى توسط اؼبتصريل )قال(مث حفص قرأ 

 يف )األرض( مث بالس تيف )األرض( بالنلل ووقف 
 (َٗوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )

 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثمقالون بس ون اؽباء )وْىو( 
 (ُ٘أْرِسَل اَْلَوَُّلوَف ) آتَػَراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر فَػْلَيْأتَِنا بَِآيٍَة َكمَ َأْضَغاُث َأْحًَلـٍ َبِل افػْ  آَبْل قَاُلو 
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 أمال )افًتاه( ع ى قصر اؼبنفصل و مث بصري 
 قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ف ياتنا( وأمال )افًتاه( مث السوسي 
 ًتاه( وفتح )افقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ف ياتنا( مث أبو جعفر 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر)افًتاه( مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل وأمال 

 قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )ف ياتنا( وترقي[ راء )شاعر( والنلل يف)االولون(وق ل )افًتاه( ( البدل ٖمث ورش مع )
 )األولون( باإلمالة ووقف بالنلل والس ت ضبزةمث 
َلهُ  آمَ   ِمْن قَػْريٍَة َأْىَلْكَناَىا  مْ َآَمَنْت قَػبػْ
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( ٖمث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون بالص ة مث ورش مع )واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة 
 الس ت وقفا خ ف  بالتالي[ مث ودخل معو ضبزة بوجو النلل مث ضبزةالبدل 

 (ٙيُػْؤِمُنوَف ) مْ َأفَػهُ 
بريريو جعفريرير أمث وانريريدرج معريريو ابريرين كثريريَت ون مث ورش قريريرأ حبريريذف اؽب ريريزة )يومنريريون( وانريريدرج معريريو السوسريريي مث قريريالون بالصريري ة قريريال

 بالص ة وحذف اؽب زة )يومنون(
َلَك ِإَّلَّ رَِجاًَّل نُوِحي آَومَ   ِإلَْيِهْم  ~َأْرَسْلَنا قَػبػْ

  عذاً ش  )يوحَى إليو( عالشاطبية يف سورة يوسف : و)يوحَى إليهم( كسر حاء صبيعها    ونوٌن 
 ]نوِحي إليهم : حفص [ ] يوَحى إليُهم : ضبزة ويعلوب [ ] يوَحى إليِهم : الباقوت[

 قالون قرأ )يوحى( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث حفص قرأ بالنون )نوحي( 

 )يوحى(مث ال سا ي أمال 
م اؽباء )يوحى)يوحى( مث ورش بالفتح مث بالتل يل مث خ ف أمال   إليُهم( وب  غنة  َو

 وأمال )يوَحى(مث خ د بغنة 
م اؽباء )إليُهم(    ع ى قصر اؼبنفصل وفتح )يوحى( مث يعلوب َو

 (ََّٚل تَػْعَلُموَف ) مْ َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنتُ  آفَاْسأَُلو 
 ] فَسُ وا : ابن كثَت وال سا ي وخ ف العاشر[ ] فْسألوا : الباقون[

  ون ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصل وبسقالون 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالون بالص ة 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 

 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 )فس وا(قرأ حبذف نبزة اللطع ع ى قصر اؼبنفصل و مث ابن كثَت 

 )فس وا( واندرج معو خ ف العاشرمث ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل وحذف اؽب زة 
ـَ َوَما َكانُوا َخاِلِديَن )ْم ْلَناىُ َوَما َجعَ   (َٛجَسًدا ََّل يَْأُكُلوَف الطََّعا
 قالون 

 واندرج معو السوسي وقرأ بأبدال اؽب زة ألفا )ياك ون(مث ورش 
 مث قالون بالص ة 
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 وقرأ بأبدال اؽب زة ألفا )ياك ون(مث أبو جعفر بالص ة 
َناىُ   (ُٜء َوَأْىَلْكَنا اْلُمْسرِِفيَن )آَوَمْن َنشَ  مْ ثُمَّ َصَدقْػَناُىُم اْلَوْعَد فَأَْنَجيػْ

 ع ى توسط اؼبتصل قالون 
 ع ى طول اؼبتصل مث ورش 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة
 ِكَتابًا ِفيِو ِذْكرُُكمْ   مْ ِإلَْيكُ  آَلَقْد أَنْػَزْلن
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 ج معو أبو جعفرواندر مث قالون بالص ة 
 بص ة اؼبيم وبص ة اؽباء )فيو( مث ابن كثَت 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 

 ع ى طول اؼبنفصل( آيف )َلَلْد أَنريَزْلنع ى التالي[  ضبزةمث 
 ورق[ راء )ذكركم(( آبالنلل يف )َلَلْد أَنريَزْلنمث ورش 

 (آيف )َلَلْد أَنريَزْلن مث خ ف بالس ت
 (ٓٔ تَػْعِقُلوَف )َأَفًَل 
 قالون

 (ٔٔ)قَػْوًما َآَخرِيَن بَػْعَدَىا ََاِلَمًة َوأَْنَشْأنَا وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَػْريٍَة َكاَنْت 
 قالون 

  )آخرين( وبالنلل  ( البدلٖمث ورش أدغم التاء بالظاء )َكاَنْت ظَاِلَ ًة( مع )
 واندرج معو ابن عامر وال سا ي وخ ف العاشرقريْوًما َآَخرِيَن( وبالتالي[ يف )باإلدغام )َكاَنْت ظَاِلَ ًة( مث دوري 

 وبالتالي[ يف )قريْوًما َآَخرِيَن()أنشانا( ألفا  اؽب زة  إبدالوقرأ بباإلدغام )َكاَنْت ظَاِلَ ًة( مث السوسي 
 بالنلل والتالي[ وبالس ت ا َآَخرِيَن( ع ى )قريْومً ووقف يف )ظَاِلَ ًة َوأَْنَشْأنَا( وب  غنة  باإلدغام )َكاَنْت ظَاِلَ ًة(مث خ ف 

 ع ى )قريْوًما َآَخرِيَن( بالنلل والتالي[وقف و يف )ظَاِلَ ًة َوأَْنَشْأنَا( مث خ د بغنة 
َها يَػرُْكُضوَف ) مْ ِإَذا ىُ  آَأَحسُّوا بَْأَسنَ  آفَػَلمَّ   (ِٕٔمنػْ
 : السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [] بأسنا : الباقون[ اسناب]
 وبس ون ميم اعب ع قصر اؼبنفصل  ع ىلون اق

 واندرج معو ابن كثَت بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 
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 )باسنا(  ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽب زة ألفامث السوسي 
 )باسنا( وبالص ة ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا مث أبو جعفر 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 

 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 
 (ُٖٔتْسأَُلوَف ) مْ َلَعلَّكُ  مْ ِفيِو َوَمَساِكِنكُ ْم أُْترِفْػتُ  آِإَلى مَ  آََّل تَػرُْكُضوا َواْرِجُعو 

 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالون بالص ة 

 )فيو(بص ة ميم اعب ع وبص ة اؽباء مث ابن كثَت 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 حبذف اؽب زة ونلل حركتها إَل ما قب و  وقف ع ى )ُتَس ون( ضبزةمث 
 (ِٗٔإنَّا ُكنَّا ََاِلِميَن ) آقَاُلوا يَاَويْػَلن

 واندرج معو ضبزة اؼبنفصلع ى طول  ورش ثم   ع ى توسط اؼبنفصل قالون  ثم    اؼبنفصل قصرع ى  قالون
 (٘ٔ)َحِصيًدا َخاِمِديَن  مْ َحتَّى َجَعْلَناىُ  مْ َفَما زَاَلْت تِْلَك َدْعَواىُ 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

 يف )َحِصيًدا َخاِمِديَن( مث أبو جعفر باإلخفاء 
 يف )دعواىم( واندرج معو أبو ع رومث ورش بالتل يل 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر )دعواىم( مث ضبزة أمال 

نَػُهَما ََّلِعِبيَن )آَوَما َخَلْقَنا السَّمَ   (َٙٔء َواَْلَْرَض َوَما بَػيػْ
يف بالسريري ت و ع ريريى طريول اؼبتصريل  ضبريزة ثػمع ريى طريول اؼبتصريريل وبالنلريل يف )األرض( ورش  ثػمع ريى توسريط اؼبتصريريل قريالون 

 )األرض(
 (ِٚٔإْف ُكنَّا فَاِعِليَن ) آِخَذ َلْهًوا ََّلتََّخْذنَاُه ِمْن َلُدنَّ َأْف نَػتَّ  آَلْو َأَرْدنَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 )الزباذناه( ع ى قصر اؼبنفصل وبص ة اؽباء يف مث ابن كثَت 
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 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 آ(َرْدنَ ا َلوَ ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )مث ورش 

 آ(يف )َلْو أََرْدنَ لتالي[ باع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 آ(يف )َلْو أََرْدنَ  بالس تخ ف ع ى طول اؼبنفصل و مث 

 َبْل نَػْقِذُؼ بِاْلَحقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق 
 مع غنة نريْلِذُف(ل سا ي أدغم ال م بالنون )بريَ ا ثم    قالون 

 (َٛٔوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَف )
 الونق

 َوَلُو َمْن ِفي السََّماَواِت َواَْلَْرِض 
 يف )األرض(بالس ت  ضبزة ثم     بالنلل يف )األرض(ورش  ثم     قالون

 (ٜٔ)ََّل َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدتِِو َوََّل َيْسَتْحِسُروَف َوَمْن ِعْنَدُه 
 َيْسَتْاِسُروَن(يف )اَل َيْسَتْ ربُوَن( و )َواَل ورش بًتقي[ الراء  ثم   قالون 

 (ُٕٓيَسبُّْحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ََّل يَػْفتُػُروَف )
 قالون

 (ٕٔ) يُػْنِشُروفَ  مْ َآِلَهًة ِمَن اَْلَْرِض ىُ  آأَـِ اتََّخُذو 
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

  قالون بالص ة مث
  ( البدل )آؽبة(ٖمع ) يرُيْنِشُروَن(يف )األرض( وترقي[ الراء )ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل مث ورش 

 يف )األرض( بالتالي[ع ى طول اؼبنفصل مث خ د يف )األرض( بالس ت  ضبزة ع ى طول اؼبنفصل ومث 
 اللَُّو َلَفَسَدتَا َآِلَهٌة ِإَّلَّ  آَلْو َكاَف ِفيِهمَ 

 ع ى قصر اؼبنفصل  قالون
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش   واندرج معو ضبة ع ى قصر البدل وبالنلل يف )َآؽِبٌَة ِإالَّ
(بالتالي[  ضبزةمث   يف )َآؽِبٌَة ِإالَّ
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(مث خ ف بالس ت   يف )َآؽِبٌَة ِإالَّ
 )آؽبة( مث ورش ع ى توسط البدل مث طول البدل

 اء )فيُه ا( مث يعلوب بضم اؽب
 (َٕٕفُسْبَحاَف اللَِّو َربّْ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَف )

 قالون
 (ُٖٕيْسأَُلوَف ) مْ ََّل ُيْسَأُؿ َعمَّا يَػْفَعُل َوىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر وقف ع ى )ُيَس ون( مث قالون بالص ة  ضبزة قالون مث
 َآِلَهةً  ~أَـِ اتََّخُذوا ِمْن ُدونِوِ 

 مث ال سا ي أمال وقفا )آؽبة( مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل  ى قصر اؼبنفصل عقالون 
 واندرج ضبزة بوجو قصر البدل ( البدلٖمع )مع طول اؼبنفصل مث ورش 

 ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم 
 قالون

 َىَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن قَػْبِلي
 ] معَي  : حفص [ ] معْي : الباقون[ 

 وبس ون ياء )معْي( ورش بًتقي[ الراء ثمحفص بفتح الياء )معَي(  ثم ون ياء )معْي( بسقالون 
 ََّل يَػْعَلُموَف اْلَحقَّ  مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 
 خ ف بالس ت ثم   ورش بالنلل ثمواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالون بالص ة  ثم  بس ون ميم اعب ع قالون 

 (ُٕٗمْعِرُضوَف )ْم فَػهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   قالون بالص ة ثم    ون ميم اعب ع بس  قالون

 (ٕ٘أَنَا فَاْعُبُدوِف ) ِإَلَو ِإِلَّ  ِإلَْيِو أَنَُّو َِل  ~َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّلَّ نُوِحي آَومَ 
  عذاً شإليو(    )يوحىَ عالشاطبية يف سورة يوسف : و)يوحَى إليهم( كسر حاء صبيعها    ونوٌن 

فاعبريريريدوين :يعلريريوب وصريريري   ]البريرياقون [ ] نريريوِحي~ إليريريو : حفريريريص وضبريريزة وال سريريريا ي وخ ريريف العاشريريرير [ ] يرُيريوَحى ~ إليريريريو :
 []فاعبدون: الباقون[ ووقفا
 ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ )يوحى( قالون 

 مث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ )يوحى( وقرأ )فاعبدوين( بالياء وص  ووقفا
 ووقف )فاعبدون(ثَت ع ى قصر اؼبنفصل وبص ة اؽباء )إليو( مث ابن ك
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
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 قرأ بالنون )نوحي( واندرج معو ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل مث حفص 
  ورش بالتل يل يف )يوحى( ثموبالنلل )رسوٍل إال(   )يوحى(ع ى الفتح ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 )رسوٍل إال(  بالس تخ ف  ثمأ )نوحي( بالتالي[ قر ع ى طول اؼبنفصل  ضبزةمث 
 َوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا 

 قالون
 ُسْبَحانَُو 
 قالون

 (َٕٙبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَف )
 قالون

 (ٕٚبَِأْمرِِه يَػْعَمُلوَف ) مْ ََّل َيْسِبُقونَُو بِاْلَقْوِؿ َوىُ 
 وأبو جعفر   واندرج معو ابن كثَت قالون بالص ة ثم     قالون

 (ُٕٛمْشِفُقوَف )ِمْن َخْشَيِتِو  مْ َوََّل َيْشَفُعوَف ِإَّلَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوىُ  مْ َوَما َخْلَفهُ  مْ يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديهِ 
 ] أيديُهم : يعلوب [ ] أيديِهم : الباقون[

  بس ون ميم اعب ع  قالون
 يف )ارتضى(ورش ق ل  ثم

 يف )ارتضى( مث ضبزة أمال 
 واندرج معو ابن كثَت  قالون بالص ة مث

 يف النون عند اػباء )ِمْن َخْشَيِتِو( باإلخفاء بالص ة و مث أبو جعفر 
 مث يعلوب بضم اؽباء )أَْيِديُهْم( 

 مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يرَيْعَ ُم َما(
هُ َوَمْن يَػُقْل   َم ِإَلٌو ِمْن ُدونِِو َفَذِلَك َنْجزِيِو َجَهنَّ  ~ِإنّْي مْ ِمنػْ

 ]إيَن إلو : نافع وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] إين~ إلو : الباقون[
 قالون قرأ بفتح الياء )أيَن( 

 ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر بس ون الياء )إيْن( 
 بس ون الياء ع ى طول اؼبنفصل مث خ د 
 بس ون الياء ع ى قصر اؼبنفصلمث يعلوب 
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( مْ يف )ِمنريْهُ مث قالون بالص ة    اندرج معو أبو جعفر و  ِإينّْ
( و  مْ بص ة اؼبيم يف )ِمنريْهُ مث ابن كثَت    وبس ون الياء ع ى قصر اؼبنفصل بص ة اؽباء )قبزيو(ِإينّْ

 ( ِإينَّْ  مْ يف )ِمنريْهُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 
  (  ِإينَّْ  مْ يف )ِمنريْهُ  وبطول الص ة)أيَن(  بفتح الياءمث ورش  قرأ 

(  مْ يف )ِمنريْهُ  بالتالي[و  )ومن يلل(مث خ ف ب  غنة    ِإينّْ
( مْ يف )ِمنريْهُ  بالس تخ ف مث   ِإينّْ

 (َٜٕكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن )
 قالون

 َأفَّ السََّماَواِت َواَْلَْرَض َكانَػَتا رَتْػًقا فَػَفتَػْقَناُىَما  آالَِّذيَن َكَفُرو َأَوَلْم يَػَر 
 اريو وص  دواو الشاطبية يف سورة األنبياء : وقل )أومََل ( ال 
 ]َأملَْ يرَيَر : ابن كثَت [ ]أَوملَْ يرَيَر : الباقون[

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل  ع ى قصر اؼبنفصل  قالون
 ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )واألرض(  مث ورش

 يف )واألرض( وبالس ت ع ى طول اؼبنفصل  ضبزةمث 
  يف )واألرض(  بالتالي[ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د 

 )أمل ير(حبذف الواو  ابن كثَت قرأ مث
 ِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ آَوَجَعْلَنا ِمَن اْلمَ 

 ع ى توسط اؼبتصل قالون  
 )شيء( ع ى توسط ع ى طول اؼبتصل و مث ورش 

 ع ى طول )شيء( ع ى طول اؼبتصل و ورش مث 
 ع ى طول اؼبتصلع ى )شيء(  بالس ت ضبزةمث 
 اؼبتصليف )شيء( ع ى طول  مث خ د بالتالي[ 

 (َٖٓأَفًَل يُػْؤِمُنوَف )
 ] يومنون : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] يؤمنون : الباقون[

 ووقفا ضبزة قرأ بإبدال اؽب زة واوا )يومنون( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ورش ثمقالون 
 (ٖٔيَػْهَتُدوَف )ْم ِفَجاًجا ُسُبًًل َلَعلَّهُ  َوَجَعْلَنا ِفيَها مْ َوَجَعْلَنا ِفي اَْلَْرِض َرَواِسَي َأْف َتِميَد ِبهِ 
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 ثػمبالنلريل يف )األرض(     ورش ثػم    واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرير قالون بالص ة  ثم    بس ون ميم اعب ع قالون
 يف )األرض( بالس ت ضبزة

ًا آَوَجَعْلَنا السَّمَ   َء َسْقًفا َمْحُفَو
 ول اؼبتصلع ى ط ورش ثم   ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 (ُٕٖمْعِرُضوَف )َعْن َآيَاتَِها  مْ َوىُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 )َآيَاِِتَا( وبالنلل يف )َعَن ايَاِِتَا(( البدل ٖمث ورش مع )
 يف )َعْن َآيَاِِتَا(مث خ ف بالس ت 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   مث قالون بالص ة

 َهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوُىَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنػَّ 
 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثم    قالون قرأ بس ون اؽباء )وْىو(

 (ٖٖ)فَػَلٍك َيْسَبُحوَف ُكلّّ ِفي 
 يف )فريَ ٍب َيْسَبُاوَن( خ ف ب  غنة ثمقالون 

 َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قَػْبِلَك اْلُخْلدَ 
 قالون

 (ٖٗ) َأفَِإْف ِمتَّ فَػُهُم اْلَخاِلُدوفَ 
 ] ُمتَّ : ابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعلوب[ ] ِمتَّ : الباقون[

 ابن كثَت قرأ بضم اؼبيم )ُمَت( ثم    قالون قرأ ب سر اؼبيم 
 ئَِقُة اْلَمْوِت آُكلُّ نَػْفٍس ذَ 

 واندرج معو ضبزة ورش ع ى طول اؼبتصل ثمع ى توسط اؼبتصل   قالون 
ُلوكُ  َنًة  مْ َونَػبػْ  بِالشَّرّْ َواْلَخْيِر ِفتػْ
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 مث ال سا ي وقف باإلمالة ع ى )فتنة( 
 مث قالون بالص ة

َنا  (ٖ٘) تُػْرَجُعوفَ  َوِإلَيػْ
 : الباقون[تريْرَجُعونَ ]تريْرِجُعوَن: يعلوب[ ]

 تريْرِجُعوَن(يم )قرأ بفتح الياء وكسر اعب مث يعلوب    بضم التاء وفتح اعبيم )تريْرَجُعوَن( قالون
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 (َٖٙكاِفُروَف )  مْ ِبذِْكِر الرَّْحَمِن ىُ  مْ َوىُ  مْ ِإْف يَػتَِّخُذوَنَك ِإَّلَّ ُىُزًوا َأَىَذا الَِّذي َيْذُكُر َآِلَهَتكُ  آَوِإَذا رََآَؾ الَِّذيَن َكَفُرو 
  ت هبسن ويف الراء حويف نبزه     صابة زن مالشاطبية يف األنعام : وحريف )رأى( ك  أمل 

 يف ال ل ق   عث انصيب وعن مخب ف وخ ف فيه ا مع مض ر                          
 : الباقون[ُىُزؤا]ُىُزوا : حفص [ ]ُىْزءا : ضبزة وخ ف العاشر [ ]

 مث قالون بالص ة ( ُىُزؤاهب زة )وقرأ بعد الزاي اؼبض ومة  ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 مث قالون بالص ة  جو ابن ذكوان بعدم اإلمالةواندرج بو  مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل

 )ىزوا( حبذف اؽب زة بعد الزاي اؼبض ومة مث حفص قرأ 
 ورق[ راء )كافرون(وقصر البدل )رآك( بالتل يل ل ه زة والراء مث ورش 

 )رآك( أمال اؽب زةمث دوري ع ى توسط اؼبنفصل  )رآك( أمال اؽب زةع ى قصر اؼبنفصل و مث البصري 
  وخ ف العاشر  واندرج معو شعبة وال سا ي)رآك( أمال اؽب زة والراء ان خب ف مث ابن ذكو 
   )رآك( أمال اؽب زة والراءبغنة ( مث خ د اوب  غنة وقرأ بس ون الزاي )ُىْزء )رآك( أمال اؽب زة والراءمث خ ف 

  وب  غنة )رآك( أمال اؽب زة والراء)ىْزءا أىذا(  الس تب خ ف مث
 وبالنلل يف )ىُزءا أىذا(   مث طول البدل ورق[ راء )كافرون(وتوسط البدل )رآك( ل ه زة والراء  بالتل يلمث ورش 

ْنَساُف ِمْن َعَجٍل   ُخِلَق اإْلِ
 يف )اإلنسان( مث ضبزة بالس تيف )اإلنسان( قالون مث ورش بالنلل 

 (ٖٚ)َتْستَػْعِجُلوِف َآيَاِتي َفًَل  مْ َسُأرِيكُ 
 وص  ووقفا  يعلوب بالياء :ف  َتْستريْعِجُ وين ]

 بس ون ميم اعب عقالون 
 يعلوب بالياء وقفا )ف  َتْستريْعِجُ وين(  ثم
 قالون بالص ة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثم

 مث قالون بالص ة ع ى توسط الص ة 
 ( البدل )آيايت(ٖمث ورش ع ى طول الص ة مع )

 سأري ْم آيايت(يف ) خ ف بالس ت ثم
 (َٖٛصاِدِقيَن ) مْ َف َمَتى َىَذا اْلَوْعُد ِإْف ُكْنتُ َويَػُقوُلو 
خ ريف باإلمالرية )مريىت( وانريدرج  ثػم    ورش بالتل يريل ثػموانريدرج معريو ابرين كثريَت وأبريو جعفرير      قالون بالصري ة ثم    قالون

 معو ال سا ي وخ ف العاشر 
 ( َٜٖوََّل ُىْم يُػْنَصُروَف ) مْ َوََّل َعْن َُُهورِىِ النَّاَر  َعْن ُوُجوِىِهمُ َلْو يَػْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحيَن ََّل َيُكفُّوَف 
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 : الباقون[ ]ُوُجوِىِهُم النَّارَ ]ُوُجوِىُهُم النَّاَر : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [النَّاَر : أبو ع رو ويعلوب [  ُوُجوِىِهمِ ]
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 ر       واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفمث قالون بالص ة 
 واندرج معو يعلوبمث البصري قرأ ب سر اؽباء واؼبيم )ُوُجوِىِهِم النَّاَر( 

 بضم اؽباء واؼبيم )ُوُجوِىُهُم النَّاَر( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر مث خ د 
 ُم( وبضم اؽباء واؼبيم )ُوُجوِىُهُم النَّاَر(يف )َعْن ُوُجوِىهُ  مث خ ف ب  غنة

َهتُػهُ  مْ َبْل تَْأتِيهِ   (ٓٗيُػْنَظُروَف )ْم َفًَل َيْسَتِطيُعوَف َردََّىا َوََّل ىُ  مْ بَػْغَتًة فَػَتبػْ
    قالون 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر      قالون بالص ة  ثم
   واندرج معو السوسي وأبو جعفر مث ورش قرأ )تاتيهم( 

 سا ي وضبزةىشام أدغم ال م بالتاء )َبْل تَْأتِيِهْم( واندرج معو ال  ثم
هُ َسِخُروا َوَلَقِد اْستُػْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ بِالَِّذيَن   (َٔٗما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف ) مْ ِمنػْ

الباقون ووقف وللِد استهزيء : أبو ع رو وعاصم وضبزة ويعلوب [ ] وللُد استهزيَء : ]وللُد استهزَي : أبو جعفر [ ]
 اؽب زة ياء ساكنة [ضبزة وىشام بإبدال 

م الدال  بس ون ميم اعب عقالون    ل تلاء الساكنُتَو
 يف )َسِخُروا( مث ورش بًتقي[ الراء واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 

 مث أبو جعفر قرأ بضم الدال ل تلاء الساكنُت وحذف اؽب زة )استهزي(
  مث البصري ب سر التلاء الساكنُت

 (بدالستهزؤن )التسهيل واغبذف واإل( أوجو يٖ) مع وأمال )حاق( ضبزةمث 
 بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِمَن الرَّْحَمِن  مْ َمْن َيْكَلؤُكُ ُقْل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر     مث بصري أمال )النهار( مث قالون بالص ة  ق ل )النهار( قالون مث ورش
 (مْ َمْن َيْ َ ؤُكُ )يف  مث خ ف ب  غنة

 (ُٕٗمْعِرُضوَف ) مْ َعْن ِذْكِر رَبّْهِ  مْ َبْل ىُ 
 السوسي أدغم الراء بالراء )ِذْكِر َرهبِّْْم(  ثم بس ون ميم اعب ع      قالون

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر      مث قالون بالص ة
ـْ   ِمْن ُدونَِنا  مْ َتْمنَػُعهُ َآِلَهٌة  مْ َلهُ َأ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر     َآؽِبٌَة(  مْ يف )ؽبَُ  ع ى قصرىاو قالون مث قالون بالص ة 
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  )آؽبة(( البدل ٖمع )َآؽِبٌَة(  مْ يف )ؽبَُ  مث ورش ع ى طول الص ةَآؽِبٌَة(  مْ يف )ؽبَُ ع ى توسطها و مث قالون بالص ة 
 َآؽِبٌَة( مْ يف )ؽبَُ  مث خ ف بالس ت

 (َٖٗحُبوَف )ِمنَّا ُيصْ  مْ َوََّل ىُ  مْ ََّل َيْسَتِطيُعوَف َنْصَر أَنْػُفِسهِ 
( ٖمريع ) مث السوسريي أدغريم النريون بريالنون )َيْسريَتِطيُعوَن َنْصريَر(واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر     قالون مث قالون بالص ة 

 أوجو اؼبد
 َعَلْيِهُم اْلُعُمرُ َحتَّى طَاَؿ  مْ َءىُ آِء َوَآبَ َبْل َمتػَّْعَنا َىُؤَِل 

 ُم اْلُعُ ُر : ضبزة وال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر[ ]َعَ ْيِهُم اْلُعُ ُر : الباقون[َعَ ْيِهِم اْلُعُ ُر : أبو ع رو [ ]َعَ يريْهُ ]
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 ( َعَ ْيِهِم اْلُعُ رُ وقرأ ب سر اؽباء واؼبيم )ع ى قصر اؼبنفصل  أبو ع رومث 

ُهُم اْلعُ وبضم اؽباء واؼبيم )ع ى قصر اؼبنفصل مث يعلوب   (ُ رُ َعَ يريْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر     مث قالون بالص ة 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 وقرأ ب سر اؽباء واؼبيم )َعَ ْيِهِم اْلُعُ ُر(  ع ى توسط اؼبنفصلمث دوري 

ُهُم اْلُعُ ُر( ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي  واندرج معو خ ف العاشر وبضم اؽباء واؼبيم )َعَ يريْ
 بالص ة  مث قالون
 وقصر البدل)طال(  وتفخيم ترقي[ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
ُهُم اْلُعُ ُر( اؼبنفصل ولطع ى مث ضبزة   وبضم اؽباء واؼبيم )َعَ يريْ

 مث ورش ع ى توسط البدل ترقي[ وتفخيم ال م يف )طال(مث ع ى طول البدل ترقي[ وتفخيم ال م يف )طال(
ُقُصَها َأَفًَل يَػَرْوَف أَنَّا نَْأِتي اَْلَ   ِمْن َأْطَراِفَهاْرَض نَػنػْ

 قالون 
 مث ورش بالنلل يف )األرض( وأبدل اؽب زة ألفا )نايت(  

 ووقف بالنلل والتالي[ يف )األرض( بالس ت  ضبزةمث 
  يف األرض( ع ى الس ت يف الساكن اؼبفصول يف )ِمْن َأْطرَاِفَها( الس تمث خ ف ب

 [ مث خ د بالتالي[ ووقف بالنلل والتالي
 وبالتالي[ يف )األرض( واندرج معو أبو جعفروأبدل اؽب زة ألفا )نايت( مث السوسي 

 (َٗٗأفَػُهُم اْلَغالُِبوَف )
 قالون
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 بِاْلَوْحِي  مْ أُْنِذرُكُ  آُقْل ِإنَّمَ 
 ط اؼبنفصريريريل مث قريريريالون بالصريريري ة مث ضبريريريزةقريريريالون ع ريريريى توسريريريمث وانريريريدرج معريريريو ابريريرين كثريريريَت وأبريريريو  جعفريريرير قريريريالون مث قريريريالون بالصريريري ة 

 (يف )قْل إمن مث خ ف بالس تع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )قِل امبا( بالتالي[ مث ورش 
 (َ٘ٗء ِإَذا َما يُػْنَذُروَف )آَوََّل َيْسَمُع الصُّمُّ الدُّعَ 

 و)الصم ( بالرفع وك  الياصيبالشاطبية يف سورة األنبياء : و)تس ع( فتح الضم وال سر غيبًة     سوى 
 ارمدلن ل والروم وقال بو يف ا      

تسهيل اؽب زة كالياء : نافع وابن كثَت وأبريو وال َيسَ ُع الصُّمُّ : الباقون[ ] الدعآَء إذا : ب: ابن عامر [ ]وال ُتسِ ُع الصُّمَّ ]
 ع رو وأبو جعفر وروي[ والباقون : بالتالي[ [ 

 ع ى توسط اؼبتصلقالون بالتسهيل 
 معو عاصم وال سا ي وخ ف العاشر واندرجع ى توسط اؼبتصل بالتالي[ مث روح 
 ع ى طول اؼبتصل وبتسهيل اؽب زة الثانية مث ورش 
  ل ه زتُت )الدعآَء إذا ( بالتالي[ع ى طول اؼبتصل و مث ضبزة 

م التاء وكسر اؼبيم )ُتْسِ ع(ونصب )الصَم (  ) وال ُتسِ ُع الصُّمَّ(مث ابن عامر باؼبخاطبة َو
هُ   (ِٙٗإنَّا ُكنَّا ََاِلِميَن ) آْن َعَذاِب رَبَّْك لَيَػُقوُلنَّ يَاَويْػَلننَػْفَحٌة مِ ْم َولَِئْن َمسَّتػْ

 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 أبو جعفرابن كثَت و واندرج معو مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 ص ةبالو مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة َفًَل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا 
 وغ ظ الم )ُتْظَ م( ورش ع ى توسط وطول )شيئا( ثم    ضبزة وقفا )شيا( و)شّيا(  ثم    قالون 

َنا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة   ِبَها ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ
 ك  ا األنبياء : و)مثلاَل ( مع لل ان بالرفع  الشاطبية يف سورة

 ] مثلاُل : نافع وأبو جعفر [ ] مثلاَل : الباقون[
م ال م )ِمثلاُل(   قالون ب سر اؼبيم َو

م ال م )ِمثلاُل( مث ورش   (من َخْرَدٍل أتينايف )وبالنلل ب سر اؼبيم َو
م ال م )ِمثلاُل( وباإلخفاء ل ن  ون عند اػباء )ِمْن َخْرَدٍل(مث أبو جعفر ب سر اؼبيم َو
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 مث ابن كثَت بالنصب )ميثلاَل( 
 لاَل( بالنصب )مثمث خ ف بالس ت 
 (ٚٗوََكَفى بَِنا َحاِسِبَُت )

 يف )كفى( واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشرباإلمالة  ضبزة ثميف )كفى(      ورش بالتل يل  ثم     قالون 
َنا ُموَسى َوَىاُروَف ا  ( ًٛٗء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّقيَن )آْلُفْرقَاَف َوِضيَ َوَلَقْد َآتَػيػْ

 قنب الشاطبية يف سورة يون[ : وحيث َياء واف[ اؽب ز 
 ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 ع ى توسط اؼبتصل ء( باؽب ز آمث قنبل قرأ )َئ
 )موسى(مث بصري بتل يل 

  يف )موسى(  مث خ ف بالتالي[ واإلمالة
 وأمال )موسى( مث خ د بغنة 

  يف )موسى( واندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي باإلمالة
مث ورش بالنلل وفتح )موسى( وقصر البدل وتفيخم )ذكرا( وترقي[ راءىا مث ورش بالنلل وتل يل )موسى( وتوسط البدل 

 )موسى( ووجهُت )ذكرا( مث طول البدل مع التل يل ووجهي )ذكرا(  ٓوتفخيم )ذكرا( مث طول البدل مع فتح 
 )موسى(  ف بالس ت واإلمالةمث خ

 (ِٜٗمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَف ) مْ بِاْلَغْيِب َوىُ  مْ الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَّهُ 
 أبو جعفرابن كثَت و واندرج معو  قالون مث قالون بالص ة

 َوَىَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌؾ أَنْػَزْلَناُه  
 قالون مث خ ف بالنلل والس ت مث ورش بًتقي[ الراء

 (َٓ٘لُو ُمْنِكُروَف ) مْ تُ َأفَأَنػْ 
 أبو جعفرابن كثَت و واندرج معو  مث ورش بًتقي[ الراء مث قالون بالص ةبس ون ميم اعب ع قالون 

 
نَ   (ِٔ٘إبْػَراِىيَم ُرْشَدُه ِمْن قَػْبُل وَُكنَّا ِبِو َعاِلِميَن ) آَوَلَقْد َآتَػيػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
نَ  مث ورش  ( البدل )آتينا(ٖمع )( آع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )َوَلَلْد َآترييريْ

نَ مث خ ف بالتالي[   ( آيف )َوَلَلْد َآترييريْ
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نَ مث خ ف بالس ت   (آيف )َوَلَلْد َآترييريْ
 (َٕ٘لَها َعاِكُفوَف ) مْ أَنْػتُ  ~ِإْذ قَاَؿ َِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما َىِذِه التََّماثِيُل الَِّتي

 قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع ع ى قالون 
 واندرج معو أبو جعفرمث قالون بالص ة 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة 

 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
  وبص ة ميم اعب ع مث ابن كثَت بص ة اؽباء )ألبيو(

 مث السوسي أدغم ال م بال م )قال ألبيو(
 (َٖ٘عاِبِديَن ) َءنَا َلَهاآَآبَ  آقَاُلوا َوَجْدنَ 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ( البدلٖمع )ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 (ِٗ٘في َضًَلٍؿ ُمِبيٍن ) مْ ؤُكُ آَوَآب مْ أَنْػتُ  مْ ُكْنتُ قَاَؿ َلَقْد  
 ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 ول اؼبتصل ع ى ط( مْ أَنريتُ  مْ يف )ُكْنتُ بالتالي[ مث خ ف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر( مْ أَنريتُ  مْ يف )ُكْنتُ  ع ى قصرىاو مث قالون بالص ة 
  ( مْ أَنريتُ  مْ يف )ُكْنتُ  ع ى توسطهاو مث قالون بالص ة 

 ( البدلٖمع )( مْ أَنريتُ  مْ بطول الص ة يف )ُكْنتُ مث ورش 
 (مْ أَنريتُ  مْ مث خ ف بالس ت يف )ُكْنتُ 
 بال م )قال للد(مث السوسي أدغم ال م 

ـْ أَْنَت َأِجْئتَػَنا بِاْلَحقّْ  آقَاُلو  ِعِبيَن )َأ  (ِ٘٘مَن الًلَّ
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

  واندرج معو أبو جعفر )أجيتنا(بإبدال اؽب زة ياء مث السوسي قرأ 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
 أَْنَت( يف )أَمَ وبالنلل  ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 
 ع ى طول اؼبنفصل يف )أَْم أَْنَت( و لي[ بالتا مث ضبزة
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 يف )أَْم أَْنَت( الس توب خ ف ع ى طول اؼبنفصل مث
 (ِٙ٘مَن الشَّاِىِديَن ) مْ قَاَؿ َبل رَبُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواَْلَْرِض الَِّذي َفَطَرُىنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة األرض( يف )بالس ت  ضبزةمث يف )االرض(  بالنلل قالون مث ورش
 (ٚ٘بَػْعَد َأْف تُػَولُّوا ُمْدِبرِيَن ) مْ َوتَاللَِّو ََلَِكيَدفَّ َأْصَناَمكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون مث قالون بالص ة 

 (ٛ٘وَف )يَػْرِجعُ ِإلَْيِو  مْ َلَعلَّهُ  مْ َكِبيًرا َلهُ ُجَذاًذا ِإَّلَّ   مْ َفَجَعَلهُ 
 او ر الشاطبية يف سورة األنبياء : جذاذا ب سر الضم 

 ] ِجَذاذا : ال سا ي [ ]ُجَذاًذا : الباقون[
 قرأ بضم اعبيم )ُجَذاذا ( قالون 
(بالنلل  مث ورش  ورق[ الراء يف )كبَتا( ِإلَْيِو( مْ وبطول الص ة يف )َلَع َّهُ  يف )ُجَذاًذا ِإالَّ

( يف )َلَع َّهُ مث خ ف بالس ت يف )ُجَذاًذا   ِإلَْيِو(   مْ ِإالَّ
 )ِجذاذا( ب سر اعبيم مث ال سا ي قرأ 
 واندرج معو أبو جعفر ِإلَْيِو( مْ يف )َلَع َّهُ مث قالون بالص ة 

 بالص ة ؼبيم اعب ع وص ة اؽباء )إليو(مث ابن كثَت 
 ِإلَْيِو(   مْ وع ى توسطها يف )َلَع َّهُ مث قالون بالص ة 

 (ِٜ٘إنَُّو َلِمَن الظَّاِلِميَن ) آبَِآِلَهِتنَ َىَذا  قَاُلوا َمْن فَػَعلَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزة  البدل قصرمع ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 آ(مث ورش ع ى توسط مث طول البدل )ِبَآؽِبَِتنَ 
 (ٓٙبْػَراِىيُم )إِ  ~يُػَقاُؿ َلوُ  مْ فَػًتى َيْذُكُرىُ قَاُلوا َسِمْعَنا 

 بس ون ميم اعب عع ى قصر اؼبنفصل و قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو خ دع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 مث السوسي أدغم ال م بال م )يرُيَلاُل َلُو( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 نفصل مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼب
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 ْم(يف )فريىًت يَْذُكُرىُ  ب  غنةع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 
 (َٔٙيْشَهُدوَف ) مْ َأْعُيِن النَّاِس َلَعلَّهُ  ~فَْأُتوا ِبِو َعَلى قَاُلوا

مث دوري أمريال )النرياس( مث قريالون ع ريى توسريط اؼبنفصريل مث قريالون بالصري ة مث وانريدرج معريو ابرين كثريَت قالون مث قالون بالصري ة 
 السوسريي قريرأ حبريذف اؽب ريزة نفصل وأمال الناس مث خ ف مث ورش قرأ )فرياتوا( ع ريى طريول اؼبنفصريل مثوسط اؼبدوري ع ى ت

 )فاتوا( مث أبو جعفر بالص ة قرأ حبذف اؽب زة )فاتوا(
 (ِٕٙإبْػَراِىيُم ) فَػَعْلَت َىَذا بَِآِلَهِتَنا يَآأَأَْنَت  قَاُلوآ

وبالتسهيل فلط ورش وابن كثَت وروي[ ،  بالتسهيل مع اإلدخال ، ] أأنت : قالون وأبو ع رو وأبو جعفر وىشام بوجو
 وجو لورش ، وىشام بوجو ثان بالتالي[ مع اإلدخال ، والباقون بالتالي[ .[ وباؼبد اؼبشبع

قريريالون بالتسريريهيل مريريع اإلدخريريال مث ابريرين كثريريَت بالتسريريهيل مث روح بريريالتالي[ مث قريريالون ع ريريى التوسريريط بالتسريريهيل واإلدخريريال مث 
 بالتالي[  ( البدل مث ضبزةٖتسهيل مع كل وجو )( حركات وبالٙلي[ مع اإلدحال وعدمو مث ورش اؼبد )ىشام بالتا

 (َٖٙكانُوا يَػْنِطُقوَف )ِإْف   مْ فَاْسأَُلوىُ َىَذا  مْ قَاَؿ َبْل فَػَعَلُو َكِبيُرىُ 
 ] فس وىم : ابن كثَت وال سا ي وخ ف العاشر [ ]فسئ وىم : الباقون[

 يف )فسئ وىم(  بإثبات اؽب زةقالون 
 ِإْن( مْ يف )فَاْسأَُلوىُ مث خ ف بالس ت 

 مث ال سا ي قرأ حبذف اؽب زة )فس وىم( 
 أبو جعفر واندرج معو ِإْن( مْ يف )فَاْسأَُلوىُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 ِإْن( مْ يف )فَاْسأَُلوىُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 م( )فس وىقرأ حبذف اؽب زة وبالص ة مث ابن كثَت 
 )كبَتىم( بًتقي[ الراءِإْن( و  مْ بطول الص ة يف )فَاْسأَُلوىُ مث ورش 
 (ٗٙالظَّاِلُموَف )أَنْػُتُم  مْ ِإنَّكُ فَػَقاُلوا  مْ أَنْػُفِسهِ  ~ِإَلى آفَػَرَجُعو 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 جعفر واندرج معو ابن كثَت وأبومث قالون بالص ة 
 أَنريُتُم(   مْ يف )ِإنَّ ُ ع ى طول اؼبنفصل وطول الص ة  مث ورش

 أَنريُتُم(   مْ يف )ِإنَّ ُ بالتالي[  ضبزةثم 
 أَنريُتُم(   مْ يف )ِإنَّ ُ  الس ت خ ف ثم
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 (ِ٘ٙء يَػْنِطُقوَف )َلَقْد َعِلْمَت َما َىُؤَِل  مْ ثُمَّ ُنِكُسوا َعَلى رُُءوِسهِ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 لون ع ى توسط اؼبنفصل مث قا

 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون ع ى قصر اؼبنفصل بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل بالص ة 
 مث ورش ع ى توسط مث طول البدل

َفُعكُ   (َٙٙوََّل َيُضرُُّكْم )َشْيًئا  مْ قَاَؿ َأفَػتَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما ََّل يَػنػْ
 مث ورش ع ى توسط )شيئا( مث ورش ع ى طوؽبا بس ون ميم اعب ع قالون 

 وب  غنة يف )شيئا( مث خ ف بالس ت 
 وبالس ت يف )شيئا(مث خ د بغنة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة

 َوِلَما تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَّوِ  مْ ُأؼٍّ َلكُ 
 عت ا ى عفؤا ونون كنا  دشدد و)فا أف(ك ها بفتح  ك همة يف اإلسراء : وعن  الشاطبي
أبريو ع ريرو وشريعبة  أفَّ ل ريم : ابرين كثريَت وابرين عريامر ويعلريوب [ ]أفّْ ل ريم : ل م : نافع وحفص وأبو جعفرير [ ] ] أفٍّ 

 وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر[
 قرأ بالتنوين باعبر )أٍف( واندرج معو حفصقالون 

 وقرأ بالتنوين باعبر )أٍف( واندرج معو أبو جعفربالص ة مث قالون 
 ( بالفتحقرأ )أفَّ بالص ة و مث ابن كثَت 

 واندرج معو يعلوب ( مث ابن عامر )ُأفَّ 
 واندرج معو شعبة وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر  (مث البصري قرأ بال سر )ُأفّْ 

 (َٚٙأَفًَل تَػْعِقُلوَف )
 قالون

 (ٛٙفَاِعِليَن ) مْ ُكْنتُ ِإْف   مْ َآِلَهَتكُ  آْنُصُرو قَاُلوا َحرُّْقوُه َوا
 ع ى قر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب عقالون 

 زاندرج معو أبو جعفرِإْن(  مْ يف )َآؽِبََت ُ ع ى قصر اؼبنفصل وقصرىا مث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
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 ِإْن(  مْ يف )َآؽِبََت ُ مث قالون بالص ة 
 ِإْن(  مْ وطول الص ة يف )َآؽِبََت ُ دل ( البٖمث ورش مع )

 ِإْن(  مْ يف )َآؽِبََت ُ بالتالي[  مث ضبزة
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َحرُّْقوُه(  مث خ ف بالس ت 
 (ِٜٙإبْػَراِىيَم ) ~َعَلىبَػْرًدا َوَسًَلًما قُػْلَنا يَا نَاُر ُكوِني 

  ى طول اؼبنفصل واندرج معو ح د عمث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورش ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 (برَيْرًدا َوَسَ ًما)يف  ب  غنةع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 (ٓٚ)اَْلَْخَسرِيَن َوَأرَاُدوا ِبِو َكْيًدا َفَجَعْلَناُىُم 
 يف )اأْلَْخَسرِيَن( خ ف بالس ت ثميف )اأْلَْخَسرِيَن( واندرج معو ضبزة بوجو     ورش بالنلل ثم   قالون 

َناُه َوَنجَّ   (ٔٚالَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِميَن )َوُلوطًا ِإَلى اَْلَْرِض يػْ
 قالون 
 يف )األرض( بالس ت  ضبزةمث 

 يف )َوُلوطًا ِإََل اأْلَْرِض(بالنلل مث ورش 
 يف )َوُلوطًا ِإََل( ع ى الس ت يف )اأْلَْرِض( مث خ ف بالس ت 

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )وقبيناه(
َنا َلُو َوَوىَ   ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب نَاِفَلًة  ~بػْ

 أمال )ناف ة ( وقفا ع ى توسط اؼبنفصل و ال سا ي  مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مثع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة مث ورش

 (ٕٚوَُكًلِّ َجَعْلَنا َصاِلِحيَن )
 قالون

ـَ الصًََّلِة َوِإيتَ  مْ ِإلَْيهِ  آبَِأْمرِنَا َوَأْوَحْينوَف يَػْهدُ أَئِمًَّة  مْ َوَجَعْلَناىُ  َراِت َوِإقَا  َء الزََّكاِة آِفْعَل اْلَخيػْ
ؽبشريام  ] أ  ة : بتسهيل الثانية ب  إدخال : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وروي[ ، بالتسهيل مع اإلدخريال : أبريو جعفرير ،

 ] إليُهم : ضبزة ويعلوب[ ] إليِهم : الباقون[ي[ من غَت إدخال[: التالي[ مع اإلدخال وعدمو ، والباقون بالتال
 بتسهيل الثانية )أ  ة( قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى توسط اؼبنفصلباإلدخال وعدمو بالتالي[ و مث ىشام 
م ىاء )إليُهم( بالتالي[ ع ى طول اؼبنفصل وب  غنة )أَ ِ ًَّة يرَيْهُدوَن(مث خ ف   َو
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 لتالي[ ع ى طول اؼبنفصل وبغنة )أَ ِ ًَّة يرَيْهُدوَن(بامث خ د 
م ىاء )إليُهم(  مث يعلوب بالتالي[ وع ى قصر اؼبنفصل َو

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 َتات(( البدل وترقي[ راء )اػبٖبالص ة وتسهيل )أ  ة( وتغ يظ الص ة مع )مث ورش 
م ىاء )إليُهم( مث خ ف بالس ت  َو

 (ٖٚوََكانُوا لََنا َعاِبِديَن )
 قالون

َناُه  َناُه ِمَن اْلَقْريَِة الَِّتي َكاَنْت تَػْعَمُل اْلَخبَ َوُلوطًا َآتَػيػْ  ِئَث آُحْكًما َوِعْلًما َوَنجَّيػْ
خ ريريف بريريالتالي[ بريري  غنريرية ووقريريف  مثووقريريف ع ريريى )اػببا ريريث( تسريريهيل باؼبريريد واللصريرير مث خريري د ع ريريى توسريريط اؼبتصريريل قريريالون 

 بص ة اؽباء )آتيناه( بوجهُت ع ى اػببا ث مث ابن كثَت 
َناهُ يف )بالنلل ع ى طول اؼبتصل و مث ورش   ( البدل )آتيناه( ٖمع ) (َوُلوطًا َآترييريْ

َناهُ يف )مث خ ف بالس ت   ووقف ع ى )اػببا ث( تسهيل باؼبد واللصر  (َوُلوطًا َآترييريْ
 (ْٗٚوـَ َسْوٍء فَاِسِقيَن )َكانُوا قػَ   مْ ِإنػَّهُ 
  بس ون ميم اعب ع  قالون

 مث ورش ع ى توسط )سوء( وطول ال ُت 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 َوَأْدَخْلَناُه ِفي رَْحَمِتَنا 
 قالون مث ابن كثَت بص ة اؽباء )وأدخ ناه(

 (ِ٘ٚإنَُّو ِمَن الصَّاِلِحيَن )
 قالون

َناُه َوَأْىَلُو ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ) َونُوًحا ِإذْ  َنا َلُو فَػَنجَّيػْ  (ٙٚنَاَدى ِمْن قَػْبُل فَاْسَتَجبػْ
 باإلمالة مث ورش بالنلل ع ى الفتح مث التل يل مث خ ف بالس ت  قالون مث ابن كثَت مث ضبزة

بُوا بَِآيَاتَِنا  َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
 قالون 
 رش ع ى توسط مث طول البدل مث و 

 مث خ ف الوجو الثاين )بياياتنا( وقفا 
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 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َوَنَصْرنَاُه(
 (ٚٚ)َأْجَمِعيَن  مْ فََأْغَرقْػَناىُ َكانُوا قَػْوـَ َسْوٍء   مْ ِإنػَّهُ 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 الوجو الثاين وقفا َأصْبَِعَُت(  مْ )َفَأْغَرقريَناىُ مث خ ف بالس ت 

 َأصْبَِعَُت( مْ وطول الص ة يف )َفَأْغَرقريَناىُ مث ورش ع ى توسط مث طول )سوء( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأصْبَِعَُت(  مْ )َفَأْغَرقريَناىُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 َأصْبَِعَُت( مْ )َفَأْغَرقريَناىُ  مث قالون بالص ة ع ى توسطها

 (َٛٚشاِىِديَن ) مْ وَُكنَّا ِلُحْكِمهِ ُكَماِف ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نَػَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوـِ َوَداُووَد َوُسَلْيَماَف ِإْذ َيحْ 
 ابن كثَت بص ة )فيو( ثم     واندرج معو أبو جعفر قالون بالص ة ثم     قالون 

 فَػَفهَّْمَناَىا ُسَلْيَماَف 
 قالون

َنا ُحْكًما َوِعْلًما  وَُكًلِّ َآتَػيػْ
 قالون 
 يف )ُحْ ً ا َوِعْ ً ا( ف ب  غنة مث خ 

َنا( )آتينا( وبالنلل ( البدل ٖمث ورش مع )  )وَُك ِّ َآترييريْ
َنا(مث خ ف بالس ت  وب  غنة )وَُك ِّ َآترييريْ

َر   َوَسخَّْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجَباَؿ ُيَسبّْْحَن َوالطَّيػْ
 قالون

 (ٜٚوَُكنَّا فَاِعِليَن )
 قالون

عَ   ِمْن بَْأِسُكْم  مْ لُِتْحِصَنكُ  مْ َة لَُبوٍس َلكُ َوَعلَّْمَناُه َصنػْ
  كن  عايف وأنث صالشاطبية يف سورة األنبياء : ونونو    )لياصن م( 

]باس م :السوسي : الباقون[لُياِصَنُ م[ ] وأبو جعفر اصن م : ابن عامر وحفص[ ] لتُ  وروي[ ] لناصن م : شعبة
 وأبو جعفر ووقفا ضبزة[]بأس م : الباقون[

 لون قرأ بالياء )لُِيْاِصَنُ ْم( قا
 قرأ )باس م( واندرج معو ضبزة وقفا وقرأ بالياء )لُياِصَنُ م( و مث السوسي 

 بالتاء )لُِتْاِصَنُ ْم( واندرج معو حفص  ابن عامرمث 
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 مث شعبة بالنون )لُِنْاِصَنُ ْم( 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 

 اؽب زة ألفا )باس م( مث أبو جعفر بالص ة وقرأ بإبدال
 وبالص ة مث ابن كثَت بص ة اؽباء )وع  ناه(

 (َٓٛشاِكُروَف ) مْ فَػَهْل أَنْػتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة بس ون ميم اعب ع قالون 

 (مْ يف )فريَهْل أَنريتُ  مث خ ف بالس ت وترقي[ راء )شاكرون( (مْ يف )فريَهْل أَنريتُ مث ورش بالنلل 
 ِإَلى اَْلَْرِض الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها  ~ُسَلْيَماَف الرّْيَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمرِهِ َولِ 

 ]الرياح : أبو جعفر [ ] الريح : الباقون[
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 وبالنلل يف )األرض( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش
  يف )األرض( بالس ت مث ضبزة
 يف )األرض(خ د بالتالي[ مث 

 ع ى قصر اؼبنفصل  مث أبو جعفر قرأ باعب ع )الرياح(
 (ٔٛوَُكنَّا ِبُكلّْ َشْيٍء َعاِلِميَن )

 قالون 
 مث ورش ع ى توسط مث طول )شيء( 

  يف )شيء( مث خ ف بالس ت
 َلُو َويَػْعَمُلوَف َعَمًًل ُدوَف َذِلَك َمْن يَػُغوُصوَف َوِمَن الشََّياِطيِن 

 يف )َمْن يرَيُغوُصوَن(خ ف ب  غنة  ثم     ونقال
 (َٕٛحاِفِظيَن ) مْ وَُكنَّا َلهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم    بس ون ميم اعب ع  قالون

 (ٖٛأَنّْي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن ) ~َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَّوُ 
 ضبزة [ ] مسٍَت الضر : الباقون[]مسٍْت الضر : 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
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 مث ورش ع ى الفتح مث التل يل 
 أمال وقرأ بس ون الياء )َمسٍَِّتْ(  ضبزةمث 

 واندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي أمال وفتح الياء )َمسٍَِّتَ(
َنا َلُو َفَكَشْفَنا َما ِبِو مِ   ْن ُضرٍّ فَاْسَتَجبػْ

 قالون
َناُه َأْىَلُو َوِمثْػَلهُ   (ٗٛرَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَن ) مْ َمَعهُ  مْ َوَآتَػيػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرذكرى( مث البصري أمال مث قالون بالص ة )قالون مث ورش بتل يل 

َناُه(مث ورش ع ى توسط مث طول البدل مث ابن كثَت بص ة اؽباء   )َوَآترييريْ
 َوِإْسَماِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل 

 قالون
 (ُ٘ٛكلّّ ِمَن الصَّاِبرِيَن )

 قالون
 ِفي رَْحَمِتَنا  مْ َوَأْدَخْلَناىُ  

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثمبس ون ميم اعب ع    قالون
 (ِٙٛمَن الصَّاِلِحيَن ) مْ ِإنػَّهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثمم اعب ع   بس ون مي قالون

أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكْنُت ِمَن  ِإَلَو ِإِلَّ  َوَذا النُّوِف ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْف َلْن نَػْقِدَر َعَلْيِو فَػَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْف َِل 
 (ٚٛالظَّاِلِميَن )

 ] نرَيْلِدَر : الباقون[ ] يرُيْلَدَر : يعلوب [
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 )فنادى(أمال و  ضبزة ع ى طول اؼبنفصلمث 

 ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي أمال 
  ع ى قصر اؼبنفصل  مث ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو(

 لدر(ورق[ راء )ن )فنادى(ع ى التل يل ورش مث )فنادى( مث ورش ع ى الفتح 
 مث يعلوب )يرُيْلَدَر(

َنا َلُو  َناُه فَاْسَتَجبػْ  ِمَن اْلَغمّْ َوَنجَّيػْ
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َناُه(بص ة اؽباء يف ) ابن كثَت ثمقالون   َوقَبَّيريْ
 (ٛٛوََكَذِلَك نُػْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن )

  صذي كالشاطبية يف سورة األنبياء : و)ننجي احذف وثلل  
 ْنِجي اؼبؤمنُت : الباقون[نريُ  منُت : ابن عامر وشعبة []] قُبّْي اؼبؤ 
 قرأ بنونُت قالون 

 اؼبومنُت( مث ورش قرأ بنونُت )نرُيْنِجي 
 )قُبي( واندرج معو شعبةبنون مض ومة وشدد اعبيم مث ىشام قرأ 

ُر اْلَوارِثِيَن )  (َٜٛوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َربّْ ََّل َتَذْرِني فَػْرًدا َوأَْنَت َخيػْ
وسريهل اؽب ريزة الثانيرية : نريافع وابرين كثريَت وأبريو ع ريرو وال سا ي وخ ف العاشر[ ] زكريآء : الباقون[] زكريا : حفص وضبزة 

 وباربلي[ الباقون[ وأبو جعفر وروي[
 بالتسهيل قرأ )زكريآء إذ( قالون 

 مث التل يل يف )نادى( بالفتح قرأ )زكريآء إذ( بالتسهيل و مث ورش 
  مث شعبة قرأ )زكريآء إذ( وبتالي[ اؽب زتُت

 مث حفص قرأ )زكريا( مث ال سا ي أمال )نادى( 
 مث خ ف بطول اؼبنفصل واإلمالة وب  غنة 

 مث خ د بغنة
َنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُو َزْوَجُو  َنا َلُو َوَوَىبػْ  فَاْسَتَجبػْ
معريريو ال سريريا ي وخ ريريف  وانريريدرج التل يريريل مث البصريريري بالتل يريريل مث ضبريريزةقريريالون مث ورش وتفخريرييم الريري م )وأصريري انا( مث ورش ب

 العاشر 
َراِت َوَيْدُعونَػَنا َرَغًبا َوَرَىًبا   مْ ِإنػَّهُ   َكانُوا ُيَسارُِعوَف ِفي اْلَخيػْ

 قالون مث خ ف ب  غنة 
 رق[ راء )اػبَتات(مث ورش 

 مث دوري ال سا ي أمال )يسارعون( 
 مث قالون بالص ة 

 (ٜٓوََكانُوا لََنا َخاِشِعيَن )
 قالون
 (َٜٔآيًَة ِلْلَعاَلِميَن ) آَصَنْت فَػْرَجَها فَػنَػَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَىا َوابْػنَػهَ َأحْ  ~َوالَِّتي
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 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وقصر البدل واندرج معو ضبزة 
 مث ورش ع ى توسط مث طول البدل )آية(

 (ٕٜفَاْعُبُدوِف ) مْ َواِحَدًة َوأَنَا رَبُّكُ ُأمًَّة  مْ مَُّتكُ أُ  ~ِإفَّ َىِذهِ 
 ] فاعبدوين : يعلوب وص  ووقفا [ ] فاعبدون : الباقون[

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 مث يعلوب قرأ )فاعبدوين( وص  ووقفا

 أُمًَّة( مْ وقصرىا  يف )أُمَُّت ُ مث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 أُمًَّة( مْ وع ى توسطها يف )أُمَُّت ُ لون بالص ة مث قا
 أُمًَّة(  مْ يف )أُمَُّت ُ بطول الص ة مث ورش 

 وب  غنة أُمًَّة(  مْ يف )أُمَُّت ُ مث خ ف بالتالي[ 
 أُمًَّة( وبغنة  مْ بالتالي[ يف )أُمَُّت ُ مث خ د 

 وب  غنةأُمًَّة( مْ يف )أُمَُّت ُ مث خ ف بالس ت 
نَػُهْم  مْ َرىُ َأمْ  آَوتَػَقطَُّعو   بَػيػْ

 قالون مث قالون بالص ة مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون بالص ة مث ورش
َنا   (ٖٜرَاِجُعوَف )ُكلّّ ِإلَيػْ
َنا(     ورش بالنلل  ثم    قالون  َنا( خ ف بالس ت ثميف )ُكلّّ ِإلَيريْ  يف )ُكلّّ ِإلَيريْ

 (َٜٗفًَل ُكْفَراَف ِلَسْعِيِو َوِإنَّا َلُو َكاتُِبوَف ) َفَمْن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمنٌ 
 قالون بس ون اؽباء )وْىو( 

 وأبدل اؽب زة واوا )مومن()وْىو( قرأ بس ون اؽباء مث السوسي 
 قرأ بضم اؽباء )وُىو( وأبدل اؽب زة واوا )مومن(مث ورش 

 قرأ بضم اؽباء )وُىو( وأثبت اؽب زة يف )مؤمن( مث ابن كثَت 
 )ف ن يع ل(ب  غنة قرأ بضم اؽباء )وُىو( وأثبت اؽب زة يف )مؤمن( و خ ف مث 

ـٌ َعَلى   (ََّٜ٘ل يَػْرِجُعوَف ) مْ أَنػَّهُ  آقَػْريٍَة َأْىَلْكَناىَ َوَحَرا
 َوِحْرٌم     صابةالشاطبية يف سورة األنبياء : وس ن بُت ال سر واللصر 
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 باقون[] َوِحْرٌم : شعبة وضبزة وال سا ي [ ] وَحرَام : ال
 مث قالون بالص ة وقرأ بألف بعد الراء بس ون ميم اعب ع قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون بالص ة 
 بالنلل يف )قريْريٍَة أَْىَ ْ َناَىا( مث ورش 
  واندرج معو ال سا ي ع ى توسط اؼبنفصل قرأ ب سر اغباء وس ون الراء وحذف األلف )ِحْرم( مث شعبة 

 طول اؼبنفصل قرأ ب سر اغباء وس ون الراء وحذف األلف )ِحْرم( مث ضبزة ع ى
 يف )قريْريٍَة أَْىَ ْ َناَىا( بالس تقرأ ب سر اغباء وس ون الراء وحذف األلف )ِحْرم( و مث خ ف 

 (ٜٙ)َحَدٍب يَػْنِسُلوَف ِمْن ُكلّْ  مْ ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوىُ  ~َحتَّى
 وىهنا فتانا ويف األعراف واقًتبت ك  لشام إذا فتات شدد الشاطبية يف األنعام:

]فريتَّْاريريْت : ابريرين عريريامر وأبريريو جعفريرير ويعلريريوب [ ] فُِتَاريريْت : البريرياقون[] يريريأجوج ومريريأجوج : عاصريريم [ ] يريرياجوج ومريرياجوج : 
 الباقون[
 لص ة قالون با ثموزبفيف التاء )فُِتَاْت(  قرأ حبذف اؽب زة )ياجوج وماجوج( ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث أبو جعفر بالتشديد )فّتات( وبالص ة
 مث يعلوب بالتشديد )فّتات(

 مث أبو جعفر بالتشديد )فّتات(قالون بالص ة  ثم   ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 
  .وزبفيف التاء )فُِتَاْت( قرأ باؽب ز )يأجوج ومأجوج(    ع ى توسط اؼبنفصل عاصممث 

 بتشديد التاء )فّتات ياجوج وماجوج( حبذف اؽب زة )ياجوج وماجوج( و  قرأ   ع ى توسط اؼبنفصلمث ابن عامر 
 قرأ حبذف اؽب زة )ياجوج وماجوج( وزبفيف التاء )فُِتَاْت( واندرج معو خ د   ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 

 لتاء )فُِتَاْت(  يف )َحَدٍب يرَيْنِسُ وَن( ع ى طول اؼبنفصل  وقرأ حبذف اؽب زة )ياجوج وماجوج( وزبفيف ا مث خ ف ب  غنة
الَّػػِذيَن َكَفػػُروا يَػػا َويْػَلنَػػا قَػػْد ُكنَّػػا ِفػػي َغْفلَػػٍة ِمػػْن َىػػَذا بَػػْل ُكنَّػػا ََػػاِلِميَن َشاِخَصػػٌة أَْبَصػػاُر َواقْػتَػػػَرَب اْلَوْعػػُد اْلَحػػقُّ فَػػِإَذا ِىػػَي 

(ٜٚ) 
 َصٌة أَْبَصاُر(يف )َشاخِ  خ ف بالس ت ثميف )َشاِخَصٌة أَْبَصاُر(      ورش بالنلل  ثم      قالون
 (َٜٛلَها َوارُِدوَف ) مْ َوَما تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َحَصُب َجَهنََّم أَنْػتُ  مْ ِإنَّكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثم بس ون ميم اعب ع  قالون

 َما َوَرُدوَىا ِء َآِلَهًة َىُؤَِل َلْو َكاَف 
  ة التانية ياء مفتوحة : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر ورويسوالباقون بالتالي[ [ِء َآؽِبًَة : أبدل اؽب]َىُؤَِل 
 ِء َآؽِبًَة(يف )َىُؤَِل  ع ى قصر اؼبنفصل وأبدل اؽب زة الثانية ياء مفتوحةقالون 
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  وأبدل اؽب زة الثانية ياء مفتوحة مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل
  ضبزةمث  ( أوجو البدل ٖبإبدال اؽب زة ياء مفتوحة مع ) مث ورشصم واندرج معو عامث ابن عامر بالتالي[ 
 (ٜٜوَُكلّّ ِفيَها َخاِلُدوَف )

 قالون
 (ِٓٓٔفيَها ََّل َيْسَمُعوَف ) مْ ِفيَها َزِفيٌر َوىُ  مْ َلهُ  

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث خ ف ب  غنة مث قالون بالص ةترقي[ الراء يف )زفَت( قالون مث ورش 
َعُدوَف ) ~ِمنَّا اْلُحْسَنى مْ فَّ الَِّذيَن َسبَػَقْت َلهُ إِ  َها ُمبػْ  (ُٔٓٔأولَِئَك َعنػْ

 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 

 مث ورش ع ى طول اؼبنفصل وفتح )اغبسٌت( 
 وتل يل )اغبسٌت(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 (يف )اغبسٌتبالتل يل ع ى قصر اؼبنفصل و مث البصري 
 يف )اغبسٌت(بالتل يل ع ى توسط اؼبنفصل مث دوري 

 يف )اغبسٌت(باإلمالة ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 يف )اغبسٌت( واندرج معو خ ف العاشرأمال ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 لمث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفص

 ََّل َيْسَمُعوَف َحِسيَسَها 
 قالون

 (َٕٓٔخاِلُدوَف ) مْ اْشتَػَهْت أَنْػُفُسهُ ِفي َما  مْ َوىُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 ( مْ بالنلل يف )اْشتريَهْت أَنريُفُسهُ مث ورش 
  ( مْ يف )اْشتريَهْت أَنريُفُسهُ  مث خ ف بالس ت
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة

 (ُٖٓٔتوَعُدوَف ) مْ ِئَكُة َىَذا يَػْوُمُكُم الَِّذي ُكْنتُ لنُػُهُم اْلَفَزُع اَْلَْكبَػُر َوتَػتَػَلقَّاُىُم اْلمَ ََّل َيْحزُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 
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 والتالي[ يف )األكرب( ع ى طول اؼبتصل وأمال )تت لاىم(مث خ د 
 واندرج معو خ ف العاشر )تت لاىم(أمالصل ع ى توسط اؼبتمث ال سا ي 
 والنلل يف )األكرب(ع ى طول اؼبتصل وفتح )تت لاىم( مث ورش 

 مث ورش ع ى طول اؼبتصل وق ل )تت لاىم(
 يف )األكرب( باإلمالة و)تت لاىم( وبالس ت ع ى طول اؼبتصل و  ضبزةمث 

  وبالص ة م()وُبزهنُ بضم الياء وكسر الزاي  مث أبو جعفر 
 َء َكَطيّْ السِّْجلّْ ِلْلُكُتِب آـَ َنْطِوي السَّمَ يَػوْ 

 ذا شن عالشاطبية يف سورة األنبياء : ول  تب اصبع 
 الباقون[ ] ل  تب : حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] ل  تاب : الباقون[ :]ُتطوى : أبو جعفر [ ] َنطوي 

 توسط اؼبتصل وقرأ بإفراد )ل  تاب( ع ىقرأ بنون العظ ة )نطوي( قالون 
  ع ى توسط اؼبتصل )لِْ ُ ُتِب (باعب ع قرأ قرأ بنون العظ ة )نطوي( و مث حفص 
 وطول اؼبتصل  قرأ بنون العظ ة )نطوي( وطول اؼبتصل وباإلفراد )ل  تاب(مث ورش 

 قرأ بنون العظ ة )نطوي( وطول اؼبتصل وباعب ع )ل  تب(  ضبزةمث 
وقرأ بإفراد )ل  تاب( ع ى توسط ورفع )الس اُء(مض ومة وألفا ملصورة )ُتطوى(  مث أبو جعفر قرأ بالبناء ل  جهول بتاء

 اؼبتصل
 َأوََّؿ َخْلٍق نُِعيُدُه  آَكَما َبَدْأنَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 ا ووقفا ضبزةواندرج معو أبو جعفر مط لاؽب زة )بدانا(  إبدالمث السوسي قرأ ب
َنا   َوْعًدا َعَليػْ

 قالون
 (ِٗٓٔإنَّا ُكنَّا فَاِعِليَن )

 قالون
َنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن بَػْعِد الذّْْكِر َأفَّ اَْلَْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَف )  (َ٘ٓٔوَلَقْد َكَتبػْ

 أسج  غب زة: ويف األنبيا َم الزبور وىا ىنا    زبورا ويف اإلسرا  ٖٔٙالشاطبية رقم 
 ]عبادْي الصاغبون : ضبزة [ ] عبادَي الصاغبون : الباقون[ ]الزُبُور : ضبزة وخ ف [ ] الزَّبُور : الباقون[
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 قالون 
 بالنلل يف )األرض( مث ورش 

 ( وبالياء الساكنة )عباديْ  وقرأ بضم الزاي )الزُبُور( ،يف )األرض( بالس ت  ضبزةمث 
 بالياء الساكنة )عبادْي(  يف )األرض( و مث خ د بالتالي[ 

 (ِٙٓٔإفَّ ِفي َىَذا لََبًَلًغا ِلَقْوـٍ َعاِبِديَن )
 قالون

 (َٚٓٔأْرَسْلَناَؾ ِإَّلَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن ) آَومَ 
 واندرج معو ضبزةورش ع ى طول اؼبنفصل  ثم    قالون ع ى توسط اؼبنفصل  ثم     ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 ِإَلٌو َواِحٌد  مْ ِإَلُهكُ  آِإَليَّ أَنَّمَ  ~ىُقْل ِإنََّما يُوحَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون بالص ة 
 وأمال )يوحى(ب  غنة ع ى طول اؼبنفصل مث خ ف 

 )يوحى(وأمال مث خ د بغنة 
 )يوحى( واندرج معو خ ف العاشرأمال ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 

 بالنلل يف )قِل امبا( وفتح )يوحى( بالنلل يف )قِل امبا( وفتح )يوحى( مث ورش مث ورش
 يف )قْل إمبا( وأمال )يوحى( مث خ ف بالس ت

 (ُٛٓٔمْسِلُموَف ) مْ فَػَهْل أَنْػتُ 
     ج معو ابن كثَت وأبو جعفرواندر قالون بالص ة  ثم    قالون 

 (مْ يف )فريَهْل أَنريتُ  خ ف بالس ت ثم   ( مْ بالنلل يف )فريَهْل أَنريتُ ورش  ثم
 ءٍ آَعَلى َسوَ  مْ فَػُقْل َآَذنْػُتكُ فَِإْف تَػَولَّْوا 

 ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعب عقالون 
 بالتسهيل باؼبد واللصرٍء( آووقف َعَ ى )َسوَ ( مْ بالتالي[ يف )فريُلْل َآَذنريُت ُ مث ضبزة 

 مث قالون بالص ة 
 وطول اؼبتصل ( البدل ٖمع )( مْ يف )فريُلْل َآَذنريُت ُ مث ورش بالنلل 

 ٍء( بالتسهيل باؼبد واللصرآووقف َعَ ى )َسوَ  (مْ يف )فريُلْل َآَذنريُت ُ  مث خ ف بالس ت
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ـْ  ~َوِإْف َأْدِري  (ٜٓٔبَِعيٌد َما ُتوَعُدوَف )َأَقرِيٌب َأ
 قصر اؼبنفصل ع ى  قالون

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 يف )َوِإْن أَْدرِي(و )أََقرِيٌب أَْم(  مث خ ف ع ى التالي[

 يف )َوِإْن أَْدرِي(و )أََقرِيٌب أَْم( مث ورش بالنلل 
 يف )َوِإْن أَْدرِي(و )أََقرِيٌب أَْم( مث خ ف بالس ت

 (َٓٔٔما َتْكُتُموَف )ِإنَُّو يَػْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِؿ َويَػْعَلُم 
 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َويرَيْعَ ُم َما( ثم قالون

َنٌة َلكُ َوِإْف َأْدِري   (َٔٔٔوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن ) مْ َلَعلَُّو ِفتػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة بس ون ميم اعب ع قالون 

 و)متاٌع إَل( يف )َوِإْن أَْدرِي(  تمث خ ف بالسيف )َوِإْن أَْدرِي( مث ورش بالنلل 
 بِاْلَحقّْ قَاَؿ َربّْ اْحُكْم 

  عهد وآخرىا شن عالشاطبية يف سورة األنبياء : وقل قال 
 ]قَاَل َربّْ اْحُ ْم : حفص []قَاَل َربُّ اْحُ ْم : أبو جعفر [ ]َقْل َربّْ اْحُ ْم : الباقون[

 واندرج اعب يع  (ربّْ  )قلْ بفعل األمر وجر الباء قالون قرأ 
( بفعل ماض وجر الباء مث حفص قرأ   )قَاَل َربّْ
 قرأ بفعل األمر ورفع الباء )قْل ربُّ ( مث أبو جعفر 

 ( َٕٔٔورَبػَُّنا الرَّْحَمُن اْلُمْستَػَعاُف َعَلى َما َتِصُفوَف )
 قالون 

  
 

 سورة الحج 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 اتػَُّقوا رَبَُّكْم  أَيػَُّها النَّاسُ  آي
 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث ورشع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 (ِٔإفَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم )
 بالس ت مث السوسي أدغم التاء بالشُت )السَّاَعِة َشْيٌء( رش ع ى توسط )شيء( مث طولو مث ضبزةقالون مث و 
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ِبُسػَكاَرى  مْ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتَػػَرى النَّػاَس ُسػَكاَرى َوَمػا ُىػ آْوـَ تَػَرْونَػَها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ يػَ 
 (َٕوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديٌد )

 فا شالشاطبية يف سورة اغبج : س ارى معا س رى 
 ال سا ي وخ ف [ ] س ارى ، بس ارى : الباقون[َ رى : ضبزة و رى ، بَس ْ  ْ ] سَ 

 قالون بضم السُت وفتح ال اف )ُس ارى ، بُس ارى( 
 مث قالون بالص ة بضم السُت وفتح ال اف )ُس ارى ، بُس ارى( 

 وأمال )ُس ارى ، بُس ارى( بضم السُت وفتح ال اف مث دوري 
 لسُت وفتح ال اف وأمال )ُس ارى ، بُس ارى( مث السوسي أدغم السُت بالسُت )النَّاَس ُسَ اَرى( بضم ا

 )ُس ارى ، بُس ارى(  وفتح ال اف وأمال وأدغم مث السوسي بوجو إمالة )ترى( وص  وبضم السُت 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث قالون 

 مث قالون بالص ة 
 )ُس ارى ، بُس ارى(  باإلمالة ع ى توسط اؼبنفصل بضم السُت وفتح ال اف و مث دوري 
 )َسْ رى ، بَسْ رى(ا ي فتح السُت وس ن ال اف وحذف األلف وأمال مث ال س
 ع ى طول اؼبنفصل وق ل )َسْ رى ، بَسْ رى(مث ورش 
 فتح السُت وس ن ال اف وحذف األلف وأمال )َسْ رى ، بَسْ رى( ع ى طول اؼبنفصل و مث ضبزة 

 (ُٖكلَّ َشْيطَاٍف َمرِيٍد )ِبُع  َمْن ُيَجاِدُؿ ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َويَػتَّ َوِمَن النَّاِس 
 دوري أمال )الناس( ثم    يف )َمْن هُبَاِدُل( و )ِعْ ٍم َويرَيتَِّبُع(خ ف ب  غنة  ثم   قالون 

ُه فَأَنَُّو ُيِضلُُّو َويَػْهِديِو ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر )  (ُٗكِتَب َعَلْيِو أَنَُّو َمْن تَػَوَّلَّ
 و)تواله(و)يهديو(ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو( ثم    أمال )تواله( ضبزة ثم    ق ل )تواله(ورش  ثم     قالون

ِمْن تُػَراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة  مْ ِفي رَْيٍب ِمَن اْلبَػْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناكُ  مْ أَيػَُّها النَّاُس ِإْف ُكْنتُ  آيَ  
 لََّقٍة لُِنبَػيَّْن َلُكْم َوَغْيِر ُمخَ 
  ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع  قالون

 السوسي أدغم النون بال م )لنبُت ل م(  ثم
 مث قالون بالص ة 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 واندرج معو خ د ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 
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 يف )ـب لٍة وغَت(ب  غنة نفصل و ع ى طول اؼبمث خ ف 
ُلُغو  مْ َأَجٍل ُمَسمِّى ثُمَّ ُنْخرُِجكُ  ~ ُء ِإَلىآَنشَ َونُِقرُّ ِفي اَْلَْرَحاـِ َما   َأُشدَُّكْم آ ِطْفًًل ثُمَّ لَِتبػْ

 وبالتسهيل مث اإلبدال واواع ى قصر اؼبنفصل قالون 
  بالص ة بالتسهيل واإلبدال واواع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 

 وبالتسهيل مث اإلبدال واوا مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 ُء ِإََل(آاؽب زتُت )َنشَ يف  مث ىشام بالتالي[

 ويف )األرحام(ُء ِإََل( آبالتالي[ يف اؽب زتُت )َنشَ مث خ د 
 ُء ِإََل(آبالتالي[ يف اؽب زتُت )َنشَ ع ى قصر اؼبنفصل و مث روح 
  وترقي[ الراء يف )نلر(ع ى وجو التسهيل مث بالواو ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )األرحام( مث ورش 
 يف )األرحام( وبالتالي[ يف اؽب زتُت بالس تع ى طول اؼبنفصل و  مث ضبزة

  اإلبدال واواوبالتسهيل مث( أوجو اؼبد ٖمع )مث السوسي ع ى قصر اؼبنفصل وأدغم اؼبيم باؼبيم )األرحام ما( 
 الفتح والتل يل وغب زة وال سا ي وخ ف العاشر اإلمالة لورش  وإذا وقف ع ى )مس ى( فيها الوجهان

 َأْرَذِؿ اْلُعُمِر ِلَكْيًَل يَػْعَلَم ِمْن بَػْعِد ِعْلٍم َشْيًئا  ~َمْن يُػَردُّ ِإَلى مْ َمْن يُػتَػَوفَّى َوِمْنكُ  مْ َوِمْنكُ 
 ن ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصل وبس و قالون 

 أدغم الراء بال م )اْلُعُ ِر ِلَ ْيَ ( واؼبيم باؼبيم )يرَيْعَ َم ِمْن( ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 وع يو التوسط والطول يف )يتوىف( التوسط والطول يف )شيئا( مث التل يل يف )يتوىف( و مث ورش ع ى الفتح 
 ووقف )شيا( و)شّيا( ( يف )يتوىفمث خ د أمال 

 يف )يتوىف( واندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي أمال 
 مث خ ف باإلمالة وب  غنة ووقف )شيا( و)شّيا( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

َها اْلمَ أَنْػَزلْ  آَوتَػَرى اَْلَْرَض َىاِمَدًة فَِإذَ   (َ٘ء اْىتَػزَّْت َورََبْت َوأَنْػَبَتْت ِمْن ُكلّْ َزْوٍج بَِهيٍج )آَنا َعَليػْ
 ] وربأت : أبو جعفر [ ] وربت : الباقون[

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 قرأ )ربأت( ع ى قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر 
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 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ألرض( ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف )امث خ د 
 بالنلل يف )األرض( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 يف )األرض(بالس ت  ع ى طول اؼبنفصل مث ضبزة 

 ع ى قصر اؼبنفصلمث السوسي أمال وص  )ترى(
 (َٙذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو اْلَحقُّ َوأَنَُّو ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوأَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

فريريتح )اؼبريريوتى( وع يريريو التوسريريط مث الطريريول يف )شريرييء( مث التل يريريل وع يريريو التوسريريط مث الطريريول يف ( أوجريريو ٗقريريالون مث ورش ب)
 )شيء(

 )اؼبوتى( مث البصري بالتل يل 
 يف )اؼبوتى( واإلمالة يف )شيء( بالس ت ضبزة مث 

  يف )شيء( والتالي[يف )اؼبوتى( مث خ د باإلمالة 
 وق ل )اؼبوتى( ( أوجو اؼبدٖمع ) ( مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ال ََّو ُىوَ 

َعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر )  (َٚوَأفَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة ََّل رَْيَب ِفيَها َوَأفَّ اللََّو يَػبػْ
 ع ى توسط البدل مث طولو )آتيو(ورش  ثمقالون 

 (ُٛمِنيٍر ) ابٍ َمْن ُيَجاِدُؿ ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َوََّل ُىًدى َوََّل ِكتَ َوِمَن النَّاِس 
 مث دوري أمال )الناس(ِعْ ٍم َواَل ()ُىًدى َواَل ِكَتاب()) (َمْن هُبَاِدلُ )قالون مث خ ف ب  غنة 

 ثَاِنَي ِعْطِفِو لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّو  
م    )َيِضُ وا( )َيِضل عن( حصن فاكالشاطبية يف سورة إبراىيم : َو

 [ ] لُِيِضل : الباقون[] لَِيِضل : ابن كثَت وأبو ع رو وروي[
 )لَيِضل( واندرج معو البصري بفتح الياء ابن كثَت قرأ  ثم   قالون 

نريَيا ِخْزٌي   َلُو يف الدُّ
خ ريف أمريال )الريدنيا( وانريدرج معريو خري د وال سريا ي وخ ريف  ثم     ورش ق ل )الدنيا( واندرج معو البصري ثم    قالون 
 العاشر 

 (َٜعَذاَب اْلَحرِيِق ) َونُِذيُقُو يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 
 قالون

ـٍ ِلْلَعِبيِد )  (َٓٔذِلَك ِبَما َقدََّمْت َيَداَؾ َوَأفَّ اللََّو لَْيَس ِبَظًلَّ
 مث ورش بتغ يظ ال م )بظ م( قالون
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 اللََّو َعَلى َحْرٍؼ َمْن يَػْعُبُد َوِمَن النَّاِس 
 أمال )الناس(دوري  ثم     يف )َمْن يرَيْعُبُد(خ ف ب  غنة  ثم      قالون

ٌر اْطَمَأفَّ   ِبوِ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ
 َأَصابو( يف )فَِإنْ  خ ف بالس ت ثم     َأَصابَُو( وترقي[ راء )خَت( يف )فَِإنْ بالنلل  ورش ثم   قالون

نْػَيا َواِْلَِخَرَة  َنٌة انْػَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر الدُّ  َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ
 قالون 

 )الدنيا(التل يل مث البصري ب
 أمال )الدنيا( ووقف بالنلل والس ت  مث ضبزة

 مث ال سا ي أمال )الدنيا( و)اِلخرة( وقفا 
بفريريتح الريريدنيا وع يريريو اللصريرير يف البريريدل مث الطريريول ومريريع ترقيريري[ الريريراء مث التل يريريل وع بريريو التوسريريط بالنلريريل )وإَن اصريريابتو( مث ورش 

 والطول يف البدل 
 وتفخيم الراءس ت يف )اِلخرة(مث خ ف بالس ت وع يو النلل وال
 ل سوسي اإلدغام . (ولو وصل اِليتُت )اِلخرة ذلب
 (َٔٔذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُف اْلُمِبيُن )

 قالون
َفُعُو   َيْدُعو ِمْن ُدوِف اللَِّو َما ََّل َيُضرُُّه َوَما ََّل يَػنػْ

 قالون
 (َٕٔذِلَك ُىَو الضًََّلُؿ اْلَبِعيُد )

 قالون
 َأقْػَرُب ِمْن نَػْفِعِو  ~رُّهُ َيْدُعو َلَمْن ضَ 

 ع ى طول اؼبنفصل ورش  ثم     قالون ع ى توسط اؼبنفصل ثمع ى قصر اؼبنفصل     قالون 
 (ٖٔلَِبْئَس اْلَمْوَلى َولَِبْئَس اْلَعِشيُر )

 الباقون[ معا  ]لبي[ : معا ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة[ ] لبئ[ :
    قالون

    واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشروَل( باإلمالة )اؼب ضبزة ثم
      ورش بالفتح وقرأ )لبي[( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  ثم
  )اؼبوَل( ورش بالتل يل ثم
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 ِإفَّ اللََّو يُْدِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَْلَنْػَهاُر 
 قالون 

 نلل يف )األهنار( بالمث ورش 
 مث خ ف ووقف بالنلل والس ت ع ى )األهنار( 

 مث السوسي أدغم التاء باعبيم )الصَّاغِبَاِت َجنَّاٍت( 
 )آمنوا(مث ورش ع ى توسط ومث طول البدل

 (ِٗٔإفَّ اللََّو يَػْفَعُل َما يُرِيُد )
 قالون

نْػيَ  ِء ثُمَّ لِيَػْقَطْع فَػْليَػْنظُْر َىْل يُْذِىَبنَّ َكْيُدُه آا َواِْلَِخَرِة فَػْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى السَّمَ َمْن َكاَف َيُظنُّ َأْف َلْن يَػْنُصَرُه اللَُّو ِفي الدُّ
 (َ٘ٔما يَِغيُظ )

  حيده جم كالشاطبية يف سورة اغبج : ليلطع ب سر ال م  
 ن[: الباقو  ْليريْلَطعْ  ] مث لِيريْلَطْع : ورش وأبو ع رو وابن عامر وروي[ [ ] مث

 قالون بس ون ال م )مث ْليريْلَطْع( وتوسط اؼبتصل 
 ) لِيريْلَطع(  ال مب سر  ابن عامرمث 

 ( أوجو مث أبو ع رو وق ل )الدنيا( ٗمث ورش بفتح ال م ) لِيريْلَطع( وطول اؼبتصل ب)
 وبالس ت والتالي[ يف )اِلخرة( )الدنيا( مث خ د بس ون ال م )مث ْليريْلَطْع( أمال 

  ي بس ون ال م )مث ْليريْلَطْع(  أمال )الدنيا( مث ال سا
وأمريريريال )الريريريدنيا( والتاليريريري[ يف وبسريريري ون الريريري م )مث ْليريْلطريريريْع( وبالسريريري ت يف )اِلخريريريرة( يف )لريريرين ينصريريريره( مث خ ريريريف بريريري  غنريريرية 

 )بسبٍب إَل(
 مث خ ف بس ون ال م )مث ْليريْلَطْع(  بالس ت ع ى الس ت 

 (َٙٔناٍت َوَأفَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن يُرِيُد )وََكَذِلَك أَنْػَزْلَناُه َآيَاٍت بَػيػّْ 
 ابن كثَت بص ة اؽباء )أَنريَزْلَناُه( ثمورش ع ى توسط البدل مث طولو ثم خ ف ب  غنة  ثمقالون 

نَػهُ ِإفَّ ا آِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّابِِئيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكو   يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  مْ للََّو يَػْفِصُل بَػيػْ
 ذخالدليل من الشاطبية  يف البلرة : ويف الصابئُت اؽب ز والصابؤن 

 ] الصابُت : نافع وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] الصابئُت : الباقون[
 قالون بالص ة  ثم  قالون قرأ )الصابُت( حبذف اؽب زة 

 قالون بالص ة  مث      مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
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 )الصابُت(حبذف اؽب زة وقرأ مث ورش بتل يل )النصارى( 
 وبالص ة واندرج معو أبو جعفر أثبت اؽب زة )الصابئُت( ع ى قصر اؼبنفصلمث ابن كثَت 
 أثبت اؽب زة )الصابئُت( ع ى توسط اؼبنفصلمث ابن عامر 
 نصارى( أمال )الاؼبنفصل و ع ى قصر أثبت اؽب زة )الصابئُت( مث البصري 

 مث دوري ع ى التوسط باؼبنفصل 
  )الصابُت( حبذف اؽب زة وقرأ يف  باإلمالة مث ضبزة)الصابُت( حبذف اؽب زة وقرأ ال سا ي أمال )الليامة( وأمال  مث

 )الصابُت(حبذف اؽب زة وقرأ  )آمنوا( مث ورش توسط وطول البدل
 (ِٚٔإفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )

 مث ع ى طولو )شيء( ع ى توسط  ش ور قالون مث
 يف )شيء( بالس ت مث ضبزة 

ِجبَػػاُؿ َوالشَّػػَجُر أَلَػػْم تَػػػَر َأفَّ اللَّػػَو َيْسػػُجُد لَػػُو َمػػْن ِفػػي السَّػػَماَواِت َوَمػػْن ِفػػي اَْلَْرِض َوالشَّػػْمُس َواْلَقَمػػُر َوالنُُّجػػوـُ َوالْ  
 وََكِثيٌر ِمَن النَّاِس  َوالدََّوابُّ 
 يف )األرض(  ج خ د بوجو التالي[واندر قالون 

 دوري أمال )الناس(  ثم
 وترقي[ راء )كثَت(بالنلل يف )األرض(  ورش ثم
 يف )األرض( بالس ت ضبزة ثم

 وََكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِو اْلَعَذاُب 
 ورش بًتقي[ الراء )وكثَت( ثم   قالون 

 اللَُّو َفَما َلُو ِمْن ُمْكِرـٍ َوَمْن يُِهِن 
 يف )َوَمْن يُِهِن( ب  غنة قالون مث خ ف

 (ِٛٔإفَّ اللََّو يَػْفَعُل َما َيَشاُء )
 ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 مث ورش ع ى طول اؼبتصل 
 ( أوجو الوقف ٘مث ىشام ب)

 والروم( حركات ٙوجو التسهيل مع اؼبد ) ( أوجو مع ىشام ويبلىٗ( أوجو تندرج )٘مث ضبزة وقف ب)
 ِفي رَبِّْهْم  َىَذاِف َخْصَماِف اْخَتَصُموا

 ] ىذآنّْ : ابن كثَت مع اؼبد ال زم [ ] ىذان : الباقون[
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 ابن كثَت )ىذاّن( مد الزم ك  ي مثلل ثم   قالون 
 (ٜٔ)رُُءوِسِهُم اْلَحِميُم ثَِياٌب ِمْن نَاٍر ُيَصبُّ ِمْن فَػْوِؽ  مْ فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَّْعْت َلهُ 

]ُرُءوِسريريِهُم اغبَِْ ريرييُم :  : ضبريريزة وال سريريا ي وخ ريريف العاشريرير [ ُم اغبَِْ ريرييُم ُرُءوِسريريهُ ] رو ويعلريريوب [: أبريريو ع ريرياغبَِْ ريرييُم  ُرُءوِسريريِهِم ]
 الباقون[
م اؼبيم يف )ُرُءوِسِهُم اغبَِْ يُم(قالون   بس ون ميم اعب ع وقرأ ب سر اؽباء َو

 مث خ د قرأ بضم اؽباء واؼبيم )ُرُءوِسُهُم اغبَِْ يُم( واندرج معو أبو اغبارث 
 ( البدل )ُرُءوِسِهُم( ٖومع ) ( ورش ق ل )النارمث
 بصري )أمال )النار( وقرأ ب سر اؽباء واؼبيم )ُرُءوِسِهِم اغبَِْ يُم( مث 

( و قرأ بضم اؽباء واؼبيم )ُرُءوِسُهُم اغبَِْ يُم(   مث خ ف ب  غنة )نَاٍر ُيَصبُّ
 وِسُهُم اغبَِْ يُم(ال سا ي أمال )النار ( و قرأ بضم اؽباء واؼبيم )ُرءُ دوري مث 

 (َٕٓواْلُجُلوُد ) مْ ُيْصَهُر ِبِو َما ِفي بُُطونِهِ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثمبس ون ميم اعب ع    قالون
 (َٕٔمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد ) مْ َوَلهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثمبس ون ميم اعب ع    قالون
َها ِمْن َأْف َيْخُرُجوا  آَأرَاُدو  آُكلَّمَ   (ِٕٕفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق )َغمٍّ ُأِعيُدوا ِمنػْ
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 مث أبو جعفر باإلخفاء عند الغُت )من غّم(
 مث قالون ع ى التوسط 

 يف )َغمٍّ أُِعيُدوا(وبالنلل ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 وبالتالي[ ع ى طول اؼبنفصلمث خ د 

 ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ وب  غنة يف )َأْن ىَبُْرُجوا(مث خ ف  
 يف )َغمٍّ أُِعيُدوا(بالس ت وب  غنة يف )َأْن ىَبُْرُجوا( و يف )َغمٍّ أُِعيُدوا(ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ مث خ ف 

نَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اَْلَنْػَهاُر ُيَحلَّْوَف ِفيَهػا ِمػْن َأَسػاِوَر ِمػْن َذَىػٍب ِإفَّ اللََّو يُْدِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت جَ 
 َوُلْؤُلًؤا

   َوُلْؤُلٍؤ : الباقون[]  َوُلوُلٍؤ : السوسي [] : شعبة وأبو جعفر []َوُلْؤُلًؤا : نافع وحفص ويعلوب [ ]َوُلوُلًؤا 
  نصب )لؤلؤاً( قالون

 )َوُلْؤُلٍؤ (مث ابن كثَت قرأ باعبر 
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 مث السوسي حذف اؽب زة من األوَل وقرأ باعبر )َوُلوُلٍؤ(  
 ألوَل وقرأ بالنصب )َوُلوُلًؤا (مث شعبة حذف اؽب زة من ا

 مث ىشام بتسهيل الثانية )َوُلْؤُلو ( 
 مث خ د ع ى التالي[ ووقف )لولو ( بالروم مث بالتسهيل ع ى الروم 

 وترقي[ راء )أساورة(هنار( مث ورش مع قصر البدل والنلل )األ
 )لولو( بالتسهيل مع الروم  األوَل بالواو والثانية مث خ ف ب  غنة ع ى الس ت يف )األهنار( ووقف ع ى

 ووقف  )مْن أساور( ع ى الس ت )األهنار( مث خ ف بالس ت 
 مث ورش ع ى توسط وطول البدل 

 (ِٖٕفيَها َحرِيٌر ) مْ َولَِباُسهُ 
 قالون بالص ة ثم  ع بس ون ميم اعب قالون
 (ِٕٗإَلى ِصَراِط اْلَحِميِد ) آِإَلى الطَّيِّْب ِمَن اْلَقْوِؿ َوُىُدو  آَوُىُدو 

 ] سراط : قنبل وروي[ وبإمشام الصاد زايا خ ف عن ضبزة [ ] صراط : بصاد خالصة الباقون[
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 بالسُت )سراط( ع ى قصر اؼبنفصل و مث قنبل 

 ى توسط اؼبنفصل مث قالون ع 
 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 بإمشام الصاد زايا  ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 اْلَعاِكُف ِفيِو َواْلَباِد  آءً ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسوَ 
 يف الشريعة  صااب تنخ    وغَت حفص: ورفع )سواًء ( غَت  الشاطبية يف سورة اغبج

 :ويعلريوب ورش وأبو ع رو وأبو جعفرير أثبريت اليرياء وصري  وابرين كثريَت : والبادي سوآٌء ..] : حفص [.. والباِد ] سوآ ًء 
 وص  ووقفا [

 والباِد : الباقون [سوآٌء ..] 
 وقفاو)الباِد( حبذف الياء وص  و قرأ بالرفع )سواٌء( قالون 

 و)الباِدي( حبذف الياء وقفا وأثبتها وص قرأ بالرفع )سواٌء( مث ورش بطول اؼبتصل 
 و)الباِد( حبذف الياء وص  ووقفامث حفص بالنصب )سواًء( 

 و)الباِدي( حبذف الياء وقفا وأثبتها وص مث دوري أمال )الناس( وبالرفع )سواٌء( 
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)لِ نَّريريرياِس َسريريريَواًء ()اْلَعريريرياِكُف ِفيريريريِو( وبريريريالرفع )سريريريواٌء( ( ىأوجريريريو اؼبريريريد ٖع )مريريريمث السوسريريريي أدغريريريم السريريريُت بالسريريريُت والفريريرياء بريريريالفء 
 و)الباِدي( حبذف الياء وقفا وأثبتها وص 

 وقفا ووص    وقرأ بالياء )البادي(وبالرفع يف )سواٌء( مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َجَعْ َناُه ( 
 ووص    وقفا )البادي( بالياءوبالرفع يف )سواٌء( و مث يعلوب قرأ 

 (َٕ٘وَمْن يُرِْد ِفيِو بِِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُو ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )
 واندرج معو وجو ػب د قالون 

 يف )عذاب أليم ( واندرج معو خ د بوجو مث ورش بالنلل 
 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )فيو(و)نذقو( 

 يٍم ( ث ثة أوجو بالنلل والتالي[ وبالس ت ولو وقفا ع ى )َعَذاٍب أَلِ  يف )ومن يرد(مث خ ف ب  غنة 
بْػَراِىيَم َمَكاَف اْلبَػْيِت َأْف ََّل ُتْشِرْؾ ِبي َشْيًئا َوَطهّْْر بَػْيِتَي ِللطّ   (ٕٙئِِميَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد )آئِِفيَن َواْلقَ آَوِإْذ بَػوَّْأنَا إِلِ

 وحفص وأبو جعفر [ ]بييْت : الباقون[] بييَت : نافع وىشام 
 واندرج معو حفص وىشام قرأ بفتح الياء يف )برَيْييِتَ(قالون 

 مث ابن كثَت بس ون الياء )برَيْييِتْ( 
 )شيئا( ع ى توسط قرأ بفتح الياء يف )برَيْييِتَ( و مث ورش 

 )شيئا( طول ال ُت ورش قرأ بفتح الياء يف )برَيْييِتَ( وع ى مث 
 )برَيْييِتْ( وقرأ بس ون الياء وب  غنة يف )شيئا( مث خ ف بالس ت 
 وقرأ بس ون الياء )برَيْييِتْ(وبغنة يف )شيئا( مث خ د بالس ت 

 وقرأ بس ون الياء )برَيْييِتْ(  يف )شيئا(بالتالي[ خ د مث 
 قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )بوانا( وقرأ بس ون الياء )برَيْييِتْ(مث السوسي 

  )برَيْييِتَ(مث أبو جعفر قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )بوانا( وقرأ بفتح الياء يف
 (َٕٚوَأذّْْف ِفي النَّاِس بِاْلَحجّْ يَْأُتوَؾ رَِجاًَّل َوَعَلى ُكلّْ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلّْ َفجٍّ َعِميٍق )

 قالون 
 خ ف ب  غنة  ثم
 اؽب زة )ياتوك(و)ياتُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر  إبدالورش قرأ ب ثم

 مث دوري أمال )الناس(
ـِ  مْ أَيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَػهُ  ~َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو ِفي مْ َناِفَع َلهُ لَِيْشَهُدوا مَ   ِمْن بَِهيَمِة اَْلَنْػَعا

 ع ى قصر اؼبنفصل وس ون ميم اعب ع قالون 
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 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 بالس ت مث ضبزة 

  مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل

َها َوَأْطِعُموا اْلَبآَفكُ   (ِٕٛئَس اْلَفِقيَر )ُلوا ِمنػْ
  ع ى طول اؼبتصل  قالون مث ورش

 (ٜٕبِاْلبَػْيِت اْلَعِتيِق )َوْلَيطَّوَُّفوا  مْ َوْلُيوُفوا نُُذوَرىُ  مْ تَػَفثَػهُ  ْليَػْقُضوا ثُمَّ  
  ج نفر بزيهمو   )ليلضوا( سوى ل)ليطوفوا(  ابن ذكوان الشاطبية يف سورة اغبج :  )لِيُو فوا(

 أثل  لشعبة الشاطبية يف سورة اغبج : )مث ليوفوا( فاركو
: ابريريريريريريريريرين ُيوفريريريريريريريريريوا ..َوْلَيطَّوَّفريريريريريريريريريوا َولِ ] : البريريريريريريريريرياقون[ْليريْلُضريريريريريريريريريوا ]قنبريريريريريريريريريل وأبريريريريريريريريريو ع ريريريريريريريريريرو وابريريريريريريريريرين عريريريريريريريريريامر ورويريريريريريريريريري[[]لِيريْلُضريريريريريريريريريوا : ورش و 

 : الباقون[َوْلُيوُفوا .. َوْلَيطَّوَُّفوا ]: شعبة [ وا..َوْلَيطَّوَُّفوافُّ ]َوْليريوَ ذكوان[
 وقرأ بس ون ال م )وْلُيوفوا ( قرأ بس ون ال م )ْليريْلُضوا(قالون 

 مث شعبة قرأ بفتح الواو وتشديد الفاء )َوْليريَوفُّوا( 
 واندرج معو البزي وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 ا( مث ورش بالتخفيف وقرأ ب سر ال م يف )لِيلضو 
 مث قنبل وقرأ ب سر ال م يف )لِيلضوا( و بالص ة 

 أبو ع رو وقرأ ب سر ال م يف )لِيلضوا( مث 
 يطوفوا(ولْ يوفوا()ال م يف )ولْ  سر ال م يف )لِيلضوا( وقرأ بس ونمث ىشام وقرأ ب 

  مث ابن ذكوان وقرأ ب سر ال م يف )لِيلضوا( وقرأ ب سر ال م يف )ولِيوفوا()ولِيّطّوفوا(
ٌر َلُو ِعْنَد رَبِّْو   َذِلَك َوَمْن يُػَعظّْْم ُحُرَماِت اللَِّو فَػُهَو َخيػْ

 ] فهو : قالون وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر [ ] فُهو : الباقون[
 قالون قرأ بس ون اؽباء )فْهو( مث ورش بضم اؽباء وترقي[ الراء )خَت( مث ابن كثَت بضم اؽباء )فُهو( مث خ ف ب  غنة 

َلى َعَلْيُكْم َوأُ  ـُ ِإَّلَّ َما يُػتػْ  ِحلَّْت َلُكُم اَْلَنْػَعا
 قالون 

 مث خ د أمال )يت ى( 
 بالفتح مث التل يل بالنلل و مث ورش 
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 بالس ت واإلمالة مث ضبزة
 (ٖٓفَاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَن اَْلَْوثَاِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّوِر )

 يف )األوثان( بالس ت ضبزة مثبالنلل يف )األوثان( ورش  ثمقالون 
َر ُمْشرِِكيَن ِبِو آُحنَػفَ   َء ِللَِّو َغيػْ
 تفخيم راء )غَت( ضبزة ثم   يف راء )غَت( بالًتقي[ع ى طول اؼبتصل و ورش  ثم    ع ى توسط اؼبتصل قالون

ُر َأْو تػَ فَػَتْخَطُفُو ِء آَوَمْن ُيْشِرْؾ بِاللَِّو َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّمَ   (ْٖٔهِوي ِبِو الرّْيُح ِفي َمَكاٍف َسِحيٍق )الطَّيػْ
 مث و نافعالشاطبية يف سورة اغبج : فتْخَطفو عن 

 طَُّفُو :نافع وأبو جعفر [   ]فريَتْخَطُفُو : الباقون[فريَتخَ ]
 واندرج معو أبو جعفربفتح اػباء وتشديد الطاء )فَتَخطّفو(  وقرأع ى توسط اؼبتصل  قالون

 )فريَتْخَطُفُو (وزبفيف الطاء بس ون اػباء اؼبتصل و ع ى توسط مث ابن كثَت 
 ل راء يف )الطَت(بفتح اػباء وتشديد الطاء )فَتَخطّفو( وبالًتقي[ ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
 )فريَتْخَطُفُو (وزبفيف الطاء بس ون اػباء ع ى طول اؼبتصل مث خ د 
 )فريَتْخَطُفُو (وزبفيف الطاء بس ون اػباء ب  غنة يف )ومن يشرك( و ع ى طول اؼبتصل و مث خ ف 

 (ٕٖئَِر اللَِّو فَِإنػََّها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوِب )آَذِلَك َوَمْن يُػَعظّْْم َشعَ 
 ع ى توسط اؼبتصل قالون 
 )شعآ ر( ل راء بالًتقي[و ع ى طول اؼبتصل  مث ورش
 ع ى طول اؼبتصل وتفخيم الراء مث خ د 
 ظم(يف )من يع ب  غنةع ى طول اؼبتصل مث خ ف 

 (ِٖٖإَلى اْلبَػْيِت اْلَعِتيِق ) آَأَجٍل ُمَسمِّى ثُمَّ َمِحلُّهَ  ~ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى مْ َلكُ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصلمث ورش 

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

 ِمْن بَِهيَمِة اَْلَنْػَعاـِ  مْ َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو َعَلى َما َرَزقَػهُ  َوِلُكلّْ ُأمَّةٍ 
  ش شالشاطبية يف سورة اغبج : وقل   معا )منَس ا( بال سر يف الشُت 

  اً : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] َمْنَس اً : الباقون[]َمْنسِ 
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 فتح السُت )َمْنَس اً(وقرأ ب بس ون ميم اعب عقالون 
 وقرأ بفتح السُت )َمْنَس اً(يف )االنعام( وبالنلل مث ورش 

 وقرأ بفتح السُت )َمْنَس اً( مث قالون بالص ة 
 يف )االنعام(بالنلل والس ت وقف قرأ ب سر السُت )مْنِس ا( و  ضبزة  مث 

 قرأ ب سر السُت )مْنِس ا(يف )االنعام( و مث ال سا ي بالتالي[ 
 َأْسِلُموا  ~َواِحٌد فَػَلوُ ِإَلٌو  مْ كُ فَِإَلهُ 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى طول اؼبنفصلمث خ د 
 )إلٌو واحد(بالتالي[ وب  غنة ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 ع ى قصر اؼبنفصل ِإَلٌو(  مْ يف )فَِإؽَبُ ُ مث قالون بالص ة 
 ع ى توسط اؼبنفصل ِإَلٌو(و  مْ )فَِإؽَبُ ُ  ع ى توسطها يفمث قالون بالص ة 

 ِإَلٌو( مْ بطول الص ة يف )فَِإؽَبُ ُ ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
 مث خ ف ع ى طول اؼبنفصل وبالس ت وب  غنة 

 (َٖٗوَبشِّْر اْلُمْخِبِتيَن )
 قالون

 (ٖ٘يُػْنِفُقوَف ) مْ َواْلُمِقيِمي الصًََّلِة َوِممَّا َرَزقْػَناىُ  مْ َصابَػهُ أَ  آَوالصَّاِبرِيَن َعَلى م مْ اللَُّو َوِجَلْت قُػُلوبُػهُ ذُِكَر الَِّذيَن ِإَذا 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصل   ضبزةمث 

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

 وتغ يظ ال م )الص ة(َر( ع ى طول اؼبنفصل ورق[ راء )ذُكِ مث ورش 
رٌ  مْ ئِِر اللَِّو َلكُ آِمْن َشعَ  مْ َواْلُبْدَف َجَعْلَناَىا َلكُ   ِفيَها َخيػْ

 بس ون ميم اعب ع ع ى توسط اؼبتصل و قالون 
 ع ى طول اؼبتصل واندرج معو ضبزة مث ورش 

 مث قالون بالص ة
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َها َصَواؼَّ   فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّو َعَليػْ
 قالون
َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَػرَّ  فَِإَذا  َوَجَبْت ُجُنوبُػَها َفُكُلوا ِمنػْ

 وخ ف العاشرالبصري أدغم التاء باعبيم )َوَجَبْت ُجُنوبرُيَها( واندرج معو ضبزة وال سا ي  ثمقالون 
 (َٖٙتْشُكُروَف ) مْ َلَعلَّكُ  مْ َكَذِلَك َسخَّْرنَاَىا َلكُ 

 الون بالص ةق ثمبس ون ميم اعب ع  قالون
 ُؤَىا َوَلِكْن يَػَناُلُو التػَّْقَوى ِمْنُكْم آَلْن يَػَناَؿ اللََّو ُلُحوُمَها َوََّل ِدمَ 

 ] لن تنال ، ول ن تنالو : يعلوب[ ] لن ينال  ، ول ن تنالو : الباقون [
 ع ى توسط اؼبتصلقالون 

 )التلوى(بالتل يل ع ى توسط اؼبتصل و مث دوري 
 )التلوى(   أمالتصل و ع ى توسط اؼبمث ال سا ي 
  يف )التلوى(  بالفتح والتل يلع ى طول اؼبتصل و مث ورش 
  )التلوى(  أمالع ى طول اؼبتصل و مث خ د 
 ب  غنة مع إمالة )التلوى( ع ى طول اؼبتصل مث خ ف 

  تاءبال)ول ن تنالو( يعلوب قرأ )لن تنال( مث 
 َعَلى َما َىَداُكمْ  لُِتَكبػُّْروا اللَّوَ  مْ َكَذِلَك َسخََّرَىا َلكُ 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 )ىداكم( مث ضبزة أمال 

 وترقي[ الراء )ىداكم( مث ورش بالتل يل 
 مث قالون بالص ة 

 (َٖٚوَبشِّْر اْلُمْحِسِنيَن )
 قالون

 ِإفَّ اللََّو يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنوا 
 افع بُت فتايو ساكن يد ح[الشاطبية يف سورة اغبج : ويدفع 

 ]يَْدفع : ابن كثَت وأبو ع رو ويعلوب [ ] يَُدافع : الباقون[
 قالون 

 مث ورش ع ى توسط البدل مث ع ى طولو 
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 ويعلوب الدوري أِّب ع رومث ابن كثَت بفتح الياء وس ون الدال وحذف األلف )يَْدفع( واندرج معو 
 مث السوسي أدغم العُت بالعُت )يَْدَفُع َعِن(

 (ُٖٛيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍف َكُفوٍر ) ِإفَّ اللََّو ََّل 
 قالون

 َُِلُموا  مْ ُأِذَف ِللَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػَّهُ 
  ه ع عمفظوا والفتح يف تا )يلات و    ن( حعم نعت    االشاطبية يف سورة اغبج : واؼبض وم يف )أِذَن ( 

ل ريريريذين  ] أَِذن شريريريعبة ويعلريريريوب[أبريريريو ع ريريريرو : يرُيَلريريرياتُِ ونل ريريريذين  ]أُِذنوأبريريريو جعفريريرير [  حفريريريصنريريريافع و ]أُِذن ل ريريريذين يرُيَلريريرياتَ ون : 
 [ ] أَِذن ل ذين يرُيَلاتُِ ون : ابن كثَت وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر[يرُيَلاتريُ ون : ابن عامر 

 َُ  َن لِ َِّذيَن يرُيَلاتريُ وَن( واندرج معو حفص ذِ قالون قرأ بضم اؽب زة يف )أُِذَن( وفتح التاء يف )يلاتَ ون( )ُأ
 واندرج معو أبو جعغربالص ة مث قالون 

 ويعلوبمث دوري قرأ  بضم اؽب زة يف )أُِذَن( وكسر تاء )يلاتِ ون( )أُِذَن لِ َِّذيَن يرُيَلاتُِ وَن( واندرج معو شعبة 
 مث السوسي أدغم النون بال م )أُِذَن لِ َِّذيَن يرُيَلاتُِ وَن( 
 يلاتِ ون( )أََذَن لِ َِّذيَن يرُيَلاتُِ وَن( مع الص ة مث ابن كثَت قرأ بفتح اؽب زة يف )أَِذَن( وكسر التاء يف )

  ون( يف )أَِذَن( وفتح التاء يف )يلاتَ مث ابن عامر قرأ بفتح اؽب زة 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر ُ وَن( َن لِ َِّذيَن يرُيَلاتِ )أَذِ بفتح اؽب زة وكسر التاء مث ضبزة قرأ 

 (ِٜٖديٌر )َلقَ  مْ َوِإفَّ اللََّو َعَلى َنْصرِىِ 
 قالون بالص ة ثم بس ون ميم اعب ع  قالون

 َأْف يَػُقوُلوا رَبػَُّنا اللَُّو  ِبَغْيِر َحقٍّ ِإِلَّ  مْ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِىِ 
  ع ى قصر اؼبنفصل قالون

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى طول اؼبنفصل وب  غنة يف )أن يلولوا( مث خ ف 
 مع الغنةاؼبنفصل  ع ى طولمث خ د 
 )ح[ٍّ إال(بالس ت ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

 والنلل يف )ح[ٍّ إال( )ديارىم( يفمث ورش بالتل يل 
 ع ى قصر اؼبنفصل وأمال )ديارىم(مث دوري 
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 وأمال )ديارىم(مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّو َكِثيًرا  مْ َلْوََّل َدْفُع اللَِّو النَّاَس بَػْعَضهُ وَ  ٍٍ َلُهدّْ  بِبَػْع

 صوصا خ: )دفاُع( هبا واغبج فتٌح وساكن وقصر  ٛٔ٘الشاطبية البلرة رقم 
 ز حالدرة : )دفاع( 

 وىثذ إواكسر  الطيبة : وك  دفع دفاع
 الدذ إالشاطبية يف سورة اغبج : )ىدمت( خف 

 : ابريرين كثريريَت [ ] َدفريريع ، ؽَبرُيريدَّْمت : ؽَبرُيريِدَمت] َدفريريع ، يعلريريوب [ ؽَبرُيريدَّْمت : ، ِدفريرياع[ ] وأبريريو جعفريرير: نريريافع ؽَبرُيريِدَمت ،] ِدفريرياع
 الباقون[
 وزبفيف الدال )ؽبُِدَمت(قرأ بفتح الفاء وأثبت ألفا بعدىا )دفاع( قالون 

  وتغ يظ الم )ص وات( بًتقي[ الراء يف )كثَتا(وزبفيف الدال )ؽبُِدَمت(قرأ بفتح الفاء وأثبت ألفا بعدىا )دفاع( مث ورش 
 قرأ )ؽبدَّْمت( بتشديد الدالقرأ )دفاع(  مث يعلوب 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالون بالص ة 
  مث ابن كثَت بالص ة وقرأ )دفع( و)ؽبِدَمت( قرأ بتخفيف الدال

َمْت َصَواِمُع( )دفع( بس ون الفاء وحذف األلف بعدىا مث البصري قرأ  واندرج معو ابرين ذكريوان وأدغم التاء بالصاد )ؽَبُدّْ
 وخ د وال سا ي وخ ف العاشر 

َمْت َصَواِمُع( مث خ ف   وب  غنة وأدغم التاء بالصاد )ؽَبُدّْ
 القرأ )ؽبدَّْمت( بتشديد الد مث ىشام باإلظهار وقرأ )دفع(

 َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػْنُصُرُه 
 قالون مث خ ف ب  غنة
 (ِٓٗإفَّ اللََّو َلَقِويّّ َعزِيٌز )

 قالون
 ِفي اَْلَْرِض َأقَاُموا الصًََّلَة َوَآتَػُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر  مْ الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاىُ 

 قالون 
 والنلل يف )االرض(وغ ظ الم )الص ة( ( البدل ٖورش مع ) ثم
 بالس ت  ضبزةمث 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة
 (َٔٗوِللَِّو َعاِقَبُة اَْلُُموِر )
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 يف )االمور( بالس ت ضبزة ثميف )االمور(  ورش بالنللثم قالون 
َلهُ  َبْت قَػبػْ بُوَؾ فَػَقْد َكذَّ  (ٕٗقَػْوـُ نُوٍح َوَعاٌد َوثَُموُد ) مْ َوِإْف ُيَكذّْ

 )وإن ي ذبوك( خ ف ب  غنة ثم   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم  قالون 
 (َٖٗوقَػْوـُ ِإبْػَراِىيَم َوقَػْوـُ ُلوٍط )

 قالون
 َوَأْصَحاُب َمْدَيَن 

 قالون
 تُػُهمْ وَُكذَّْب ُموَسى فََأْمَلْيُت ِلْلَكاِفرِيَن ثُمَّ َأَخذْ 

 أدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريُهْم(قالون 
 الذال مع التاء )َأَخْذتريُهْم( واندرج معو حفصمث ابن كثَت أظهر 

 وأمال )ال افرين(الذال مع التاء )َأَخْذتريُهْم( هر مث روي[ أظ
 وأدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريُهْم(  مث ورش باإلدغام وفتح )موسى( وتل يل )ال افرين( 

 بالتل يل  مث ورش
 وأدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريُهْم(  مث البصري بتل يل )موسى( وأمال )ل  افرين( 

 وأدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريُهْم(  أمال )موسى( واندرج معو أبو اغبارث وخ ف العاشر  ضبزةمث 
 وأدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريُهْم(   مث دوري ال سا ي أمال )موسى( و)ل  افرين(

 (َٗٗكْيَف َكاَف َنِكيِر )فَ 
 قالون 

 وورش إذا وص ت قرأ بالياء )ن َتي( مث يعلوب بالياء وص  ووقفا )ن َتي(
 ( أوجو اؼبد ٖمع ) مث السوسي أدغم النون بالنون )َكاَن َنِ َِت( 
 (َ٘ٗوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيٍد ) َفَكأَيّْْن ِمْن قَػْريٍَة َأْىَلْكَناَىا َوِىَي ََاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها 

 )أى  نا( بتاء َو ها  بصريالشاطبيية يف سورة اغبج : و 
]ف آ ن : ابن كثَت هب زة ؿبللة وأبو جعفر هب زة مسه ة مع اؼبد واللصر[ ]ف أين : الباقون ووقف أبو ع ريرو ويعلريوب 

: قريالون وأبريو  يهْ و جعفرير ووقفريا ضبريزة[] وبئرير : البرياقون[]فريَ وبريَت : ورش والسوسريي وأبريع ى الياء ووقف البرياقون بريالنون[] 
 ]أى  تها : أبو ع رو ويعلوب[ ]أى  ناىا: الباقون[ع رو وال سا ي وأبو جعفر [ ] َفِهي : الباقون[

 وقرأ )ف أين( وقرأ بفتح النون بعدىا ألف )أى  ناىا(قالون قرأ بس ون اؽباء )فْهي( 
 )قريٍة أى  ناىا(ب  غنة وبالتالي[ مث ابن عامر ب سر اؽباء مث خ ف 
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م التاء )أَْىَ  تريَها( وقرأ )ف أين( دوريمث   بس ون اؽباء )فْهي( َو
م التاء )أَْىَ  تريَها( وقرأ )ف أين( مث السوسي   وقرأ بإبدال اؽب زة ياء )بَت(بس ون اؽباء )فْهي( َو
م التاء )أَْىَ  تريَها( وقرأ )ف ؽباء )فهِ ا ب سرمث يعلوب   أين( ي( َو

 وبالنلل وقرأ بإبدال اؽب زة ياء )بَت(مث ورش بتغ يظ ال م يف )معط ة( 
 وقرأ )ف أين( وقرأ بفتح النون بعدىا ألف )أى  ناىا(مث خ ف بالس ت 

 مد متصلقرأ )ف ا ن( مث ابن كثَت 
 وقرأ بإبدال اؽب زة ياء )بَت(بالتسهيل مع اؼبد واللصر و مد متصل قرأ )ف ا ن( مث أبو جعفر 

 ِبَها َأْو َآَذاٌف َيْسَمُعوَف  آقُػُلوٌب يَػْعِقُلوَف ِبهَ  مْ َأفَػَلْم َيِسيُروا ِفي اَْلَْرِض فَػَتُكوَف َلهُ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 ع ى التالي[ ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د 

 رواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفمث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 
 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

 )َآَذاٌن َيْسَ ُعوَن(  و)قريُ وٌب يرَيْعِلُ وَن( يف وب  غنة يف )األرض( مث خ ف بالس ت 
 يف )أَْو َآَذاٌن( ع ى الس تيف )األرض( مث خ ف بالس ت 

 يف )األرض( وبغنة مث خ د بالس ت  
 ( أوجو البدلٖمع ) مث ورش بًتقي[ الراء يف )يسَتوا(

 (ٙٗفَِإنػََّها ََّل تَػْعَمى اَْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر )
 قالون مث ورش بالنلل مث خ ف بالس ت

 َوَيْستَػْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْن ُيْخِلَف اللَُّو َوْعَدُه 
 يف )ولن ىب ف(قالون مث خ ف ب  غنة 

 (َٚٗك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّا تَػُعدُّوَف )َوِإفَّ يَػْوًما ِعْنَد رَبّْ 
 خ  دايع شالشاطبيية يف سورة اغبج : )يعدون( فيو الغيب 

 ] يعدون : ابن كثَت وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] تعدون : الباقون[
 قالون وقرأ بتاء اػبطاب )تعدون(

  العاشر وخ ف دون( واندرج معو ضبزة وال سا يمث ابن كثَت قرأ بالياء )يعُ 
 مث السوسي أدغم ال اف بال اف )َربَّْب َكأَْلِف( وقرأ بتاء اػبطاب )تعدون(
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 (ٛٗوََكأَيّْْن ِمْن قَػْريٍَة َأْمَلْيُت َلَها َوِىَي ََاِلَمٌة ثُمَّ َأَخْذتُػَها َوِإَليَّ اْلَمِصيُر )
ف أين : الباقون ووقف أبو ع رو ويعلوب كآ ن : ابن كثَت هب زة ؿبللة وأبو جعفر هب زة مسه ة مع اؼبد واللصر[ ]]َو  

 ] َوىَي : قالون وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر [ ] َوِىُي : الباقون[ع ى الياء ووقف الباقون بالنون[
 واندرج معو البصري وال سا ي وأدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريَها( قالون بس ون اؽباء )وْىي( 

 وأدغم الذال بالتاء )َأَخْذتريَها(مث ابن عامر ب سر اؽباء )وِىي( وأدغم 
 واندرج معو روي[ ل ذال عند التاء )َأَخْذتريَها(مث حفص أظهر 

 وكسر اؽباء )وِىي(واإلدغام يف )أخذِتا( مث ورش بالنلل يف )قريٍة ام يت( 
 يف )أخذِتا( وكسر اؽباء )وِىي(يف )قريٍة أم يت( واإلدغام مث خ ف بالس ت 
 و)كا ن( مد متصل أخذِتا( وكسر اؽباء )وِىي( يف )مث ابن كثَت باإلظهار 

 واإلدغام يف )أخذِتا( مث أبو جعفر بالتسهيل مع اؼبد واللصر وقرأ بس ون اؽباء )وْىي(
 (َٜٗنِذيٌر ُمِبيٌن ) مْ أَنَا َلكُ  آأَيػَُّها النَّاُس ِإنَّمَ  آُقْل يَ 
 درج معو ابن كثَت وأبو جعفروانقالون بالص ة  ثم    ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع  قالون

 قالون بالص ة ثم     مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 يف )نَِذيٌر( بالًتقي[ الراء ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

 يف )نَِذيٌر(  بالتفخيمع ى طول اؼبنفصل و خ ف  ثم
 (َٓ٘كرِيٌم )َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ   مْ فَالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلهُ 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 يف )مغفرة( مث ورش بالًتقي[ 
 يف )َمْغِفَرٌة َورِْزٌق(مث خ ف ب  غنة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 مث ورش ع ى توسط البدل مث ع ى طولو
 (َٔ٘آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجِحيِم ) ~َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي

 ب  مد ويف اعبيم ثل  ح[الشاطبية يف سورة اغبج : ويف سبأ حرفان معها )معا    جزين( 
 ]مَعجّْزِين : ابن كثَت وأبو ع رو[ ]معاجزين : الباقون[

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث ابن كثَت قرأ بًتك األلف وتشديد اعبيم )معجزين( حبذف األلف واندرج معو البصري 

 وسط اؼبنفصل مث قالون ع ى ت
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 مث دوري قرأ )معجزين( 
 ع ى توسط البدل مث ع ى طولو ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

ُأْمِنيَِّتِو فَػيَػْنَسُخ اللَُّو َما يُػْلِقي الشَّػْيطَاُف  ~أَْلَقى الشَّْيطَاُف ِفي ~ِإَذا َتَمنَّى َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ َوََّل نَِبيٍّ ِإِلَّ  آَومَ 
 ُيْحِكُم اللَُّو َآيَاتِِو  ثُمَّ 

 ]أْمِنَيِتو : أبو جعفر [ ]  أْمِنيَِّتو : الباقون[
  ز )نيبء( ؽبقالون قرأ با

 مث ابن كثَت قرأ حبذف اؽب ز )نيب( 
 ( أْمِنَيِتو)بتخفيف الياء مث أبو جعفر قرأ 

 قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث 
 مث دوري واندرج معو ابن عامر وعاصم 

 أمال )سبٌت( مث ال سا ي
ع ريى الفريتح يف )سبريٌت( قصرير مث طريول )آياتريو( مث ق ريل)سبٌت( ع ريى توسريط مث طريول ( أوجريو ٗمث ورش قرأ باؽب ز )نيبء( وب)

 البدل
 وأمال )سبٌت(مث خ د بغنة 

 )من رسوٍل وال(مث خ ف ب  غنة 
 مث خ ف بالس ت 
 (َٕ٘واللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )

 قالون
َنًة ِللَِّذيَن ِفي قُػُلوِبهِ لَِيْجَعَل َما يُػْلِقي ال  َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهْم  مْ شَّْيطَاُف ِفتػْ

 قالون مث خ ف ب  غنة مث قالون بالص ة
 (َٖ٘وِإفَّ الظَّاِلِميَن َلِفي ِشَقاٍؽ بَِعيٍد )

 قالون
 ا ِبِو فَػُتْخِبَت َلُو قُػُلوبُػُهْم َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم أَنَُّو اْلَحقُّ ِمْن رَبَّْك فَػيُػْؤِمُنو 

 )أوتوا( قالون مث ورش )فيومنوا( حبذف اؽب ز واندرج معو السوسي وأبو جعفر مث ورش ع ى توسط مث طول البدل
 (ِٗ٘إَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ) آَوِإفَّ اللََّو َلَهاِد الَِّذيَن َآَمُنو 
[] سراط قنبل ورويري[ وباإلمشريام زايريا خ ريف عرين اقون وقفا ووص  [ ] ؽباد : الب وحذفها وص  ] ؽبادي : يعلوب وقفا

 ضبزة [ ]والباقون بالصاد اػبالصة[
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 قالون 
 مث قنبل قرأ بالسُت يف )سراط( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 ع ى قصر البدل )آمنوا(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 باإلمشام صوت الزاي يف )سراط( ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 ورش ع ى توسط مث طول البدلمث 
 (َ٘٘عَذاُب يَػْوـٍ َعِقيٍم ) مْ َوََّل يَػَزاُؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِمْريٍَة ِمْنُو َحتَّى تَْأتِيَػُهُم السَّاَعُة بَػْغَتًة َأْو يَْأتِيَػهُ 

  وبالنلل مث ورش قرأ )ياتيهم()بغتَة أو ( قالون مث قالون بالص ة مث خ ف  بالس ت 
 بالتاء )تاتيهم( مث ابن كثَت بص ة اؽباء )منو(  مث السوسي قرأ

نَػُهمْ   اْلُمْلُك يَػْوَمِئٍذ ِللَِّو َيْحُكُم بَػيػْ
نريُهْم( ثم   قالون   السوسي أدغم اؼبيم بالباء )وَبُْ ُم برَييريْ

 (ٙ٘فَالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم )
 طولو ثمالبدل ورش ع ى توسط  ثم     قالون

بُوا بَِآيَاتَِنا فَُأولَِئَك َلهُ   (َٚ٘عَذاٌب ُمِهيٌن ) مْ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 ( البدل :ع ى قصر و توسط البدل مث طولوٖمث ورش ع ى طول اؼبتصل و)

 َأْو َماُتوا لَيَػْرزُقَػنػَُّهُم اللَُّو ِرْزقًا َحَسًنا  آقُِتُلو  ي َسِبيِل اللَِّو ثُمَّ َوالَِّذيَن َىاَجُروا فِ 
 : الباقون[ آ] قتريُّْ وا : ابن عامر [ ]قُِتُ و 

  ع ى قصر اؼبنفصل قالون
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

  ع ى طول اؼبنفصل  مث ورش
 ع ى توسط اؼبتصل . وا()قريتّْ ِ  مث ابن عامر قرأ بتشديد التاء وكسر ال م

ُر الرَّازِِقيَن )  (َٛ٘وِإفَّ اللََّو َلُهَو َخيػْ
 ] ؽَبَو : قالون وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر [ ] ؽبُو : الباقون[

 قالون بس ون اؽباء )ؽبْو( 
 مث ورش بضم اؽباء )ؽبُو( وترقي[ الراء يف )خَت( 
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 مث ابن كثَت تفخيم الراء )خَت(
 يَػْرَضْونَُو  ُمْدَخًًل  مْ ُيْدِخَلنػَّهُ لَ 

 ]َمْدخ  : نافع وأبو جعفر[ ]ُمْدَخً  : الباقون[
 ( َمْدخ قالون قرأ بفتح اؼبيم )

 مث دوري بضم اؼبيم )ُمْدخ ( 
 مث خ ف ب  غنة 
 واندرج معو أبو جعفرقرأ بفتح اؼبيم )َمْدخ ( مث قالون بالص ة و 

م اؼبيم )ُمْدخ (مث اب  ن كثَت بالص ة َو
 (ٜ٘فَّ اللََّو َلَعِليٌم َحِليٌم )َوإِ 

 قالون
 َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب ِبِو ثُمَّ بُِغَي َعَلْيِو لَيَػْنُصَرنَُّو اللَّوُ 

 السوسي أدغم الباء بالباء )ُعوِقَب ِبِو( و)َعاَقَب دبِْثِل( ثم    ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو(  ثم    قالون 
 (ٓٙ)َلَعُفوّّ َغُفوٌر  ِإفَّ اللَّوَ 
 مث أبو جعفر باإلخفاء ل تنوين عند الغُت )َلَعُفوّّ َغُفوٌر( قالون

 (َٔٙذِلَك بَِأفَّ اللََّو يُوِلُج اللَّْيَل ِفي النػََّهاِر َويُوِلُج النػََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَأفَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر )
 ع رو أمال )النهار( واندرج معو دوري ال سا ي أبو ثم    ورش ق ل )النهار( ثم    قالون 

 (ِٕٙبيُر )َذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو اْلَحقُّ َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطُل َوَأفَّ اللََّو ُىَو اْلَعِليُّ اْلكَ 
  شعبةالشاطبية يف سورة اغبج : واألول مع لل ان )يدعون( غ بوا سوى 

 ون : نافع وابن كثَت وابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] وأن ما يدعون : الباقون[] وأن ما تدع
 قالون قرأ بالتاء )ما تدعون( 

 مث دوري البصري قرأ بالياء )ما يدعون( واندرج معو يعلوب وحفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر 
 اهلل ىو(و)دونو ىو( و)مث السوسي قرأ )ما يدعون( وأدغم اؽباء باؽباء )اهلل ىو(

 ًء فَػُتْصِبُح اَْلَْرُض ُمْخَضرَّةً آِء مَ آأََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو أَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ 
 ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 أمال وقفا )ـبضرة( ع ى توسط اؼبتصل و مث ال سا ي 
 ع ى طول اؼبتصل وبالنلل يف )اِلرض( مث ورش 
  يف )اِلرض(  بالس تو ع ى طول اؼبتصل مث ضبزة 
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 يف )اِلرض(  خ د بالتالي[مث
 (ٖٙ)َلِطيٌف َخِبيٌر ِإفَّ اللََّو 
 مث أبو جعفر باإلخفاء ل تنوين عند اػباء )َلِطيٌف َخِبٌَت( قالون

 َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلَْرِض 
 قالون مث ورش بالنلل مث خ ف بالس ت

 (َٗٙوِإفَّ اللََّو َلُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد )
   ح ارداباَيا ر الشاطبية : وىا )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىي( أس ن 

 ان والضم غَتىم     وكسر وعن كلٍّ )يبل ىو( اقب بفلا ر و)مث ىو(            
   فاركضبد و أالدرة : )وىو()وىي( )يبل ىو( )مث ىو( أس نا 

 زحل بنا ثد ر الطيبة : وس ن ىاء ىو ىي بعد فا       واو والم 
 ] ؽَبَو : قالون وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر [ ] ؽبُو : الباقون[

 قالون بس ون اؽباء )ؽبْو( مث ورش بضم اؽباء )ؽبُو(
تَػَقَع َعَلى اَْلَْرِض ِإَّلَّ  َء َأفْ بَِأْمرِِه َويُْمِسُك السََّمآ َما ِفي اَْلَْرِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحرِ  مْ أََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو َسخََّر َلكُ 

 بِِإْذنِوِ 
]الس ا أن : قالون والبزي وأبو ع رو باإلسلاط وؽبم يف اؼبنفصل اللصر واؼبريد [ ]السري آَء ان : ورش وقنبريل وأبريو جعفرير 

 وروي[ بتسهيل الثانية []الس آءآن : لورش وقنبل مع اؼبد الطويل ل ساكنُت [] الباقون بالتالي[ ل ه زتُت[
 بإسلاط اؽب زة األوَل باللصر واؼبد )واندرج معو البصري والبزي( بس ون ميم اعب ع و قالون 

 مث ىشام بالتالي[ باؽب زتُت 
 مث خ د ع ى طول اؼبتصل ووقف ع ى )بإذنو( بالتالي[ والتسهيل 

 ( حركات ٙمث ورش بتسهيل الثانية مث ورش باؼبد )
 سهيل مث خ ف بالس ت ووقف ع ى )بإذنو( بالتالي[ والت

 مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل واإلسلاط ألحد اؽب زتُت 
 )الس ا أن(مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 

 ( حركات ٙاؼبد)مث بتسهيل الثانية بالص ة و مث قنبل 
 واؼبد بإسلاط اؽب زة األوَل باللصروالعُت بالعُت )تلع ع ى( و)الس ا أن( مث السوسي أدغم الراء بال م )سخر ل م( 

 (ِ٘ٙإفَّ اللََّو بِالنَّاِس َلَرُءوٌؼ رَِحيٌم )
 ]لرؤف : أبو ع رو وشعبة وضبزة وال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر [ ]لرؤوف : الباقون[
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 قالون 
 ورش ع ى توسط وطول البدل  ثم
 السوسي قرأ بلصر )رءف(  ثم
 دوري أمال )الناس( ثم

 ثُمَّ ُيْحِييُكْم  مْ ثُمَّ يُِميُتكُ  مْ َأْحَياكُ  ~َوُىَو الَِّذي
 بس ون اؽباء )وْىو(قالون 

 واندرج معو أبو جعفربالص ة و  بس ون اؽباء )وْىو(مث قالون 
 بس ون اؽباء )وْىو(مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 بالص ة و  بس ون اؽباء )وْىو(مث قالون 
 أمال )أحياكم( و  بس ون اؽباء )وْىو(ع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي 
 يف )أحياكم(مث التل يل يف )أحياكم(قرأ بضم اؽباء )وُىو( بالفتح مث ورش 

 ع ى قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء )وُىو( وبالص ة مث ابن كثَت 
 بضم اؽباء )وُىو( ع ى توسط اؼبنفصل مث ىشام 

ْنَساَف َلَكُفوٌر )  (ِٙٙإفَّ اإْلِ
 يف )اإلنسان( بالس ت ضبزةمث يف )اإلنسان( قالون مث ورش بالنلل 

 نَاِسُكوُه  مْ ُكلّْ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ىُ لِ 
 ]منِس ا : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] منَس ا : الباقون[

  بس ون ميم اعب ع قالون
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم

 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر (منِس اضبزة قرأ ب سر السُت )ثم 
 نََّك ِفي اَْلَْمِر َفًَل يُػَنازِعُ 
 يف )األمر( خ ف بالس ت ثميف )األمر(  ورش بالنلل ثمقالون 

 َوادُْع ِإَلى رَبّْكَ 
 قالون

 (ِٚٙإنََّك َلَعَلى ُىًدى ُمْسَتِقيٍم )
 قالون



 

 

182 

 (َٛٙوِإْف َجاَدُلوَؾ فَػُقِل اللَُّو َأْعَلُم ِبَما تَػْعَمُلوَف )
 َ ُم دبَا(السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَعْ  ثم  قالون 

َنكُ   (ِٜٙفيِو َتْخَتِلُفوَف ) مْ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكْنتُ  مْ اللَُّو َيْحُكُم بَػيػْ
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو أبو جعفرمث قالون بالص ة 
  بص ة اؽباء )فيو( ابن كثَت ثم

َنُ ْم (  مث السوسي أدغم اؼبيم بالباء )وَبُْ ُم برَييريْ
 ِء َواَْلَْرضِ آِفي السَّمَ يَػْعَلُم َما اللََّو َأفَّ  تَػْعَلمْ أََلْم 

 ع ى توسط اؼبتصل قالون 
 بالنلل وبالس ت وقف ع ى )األرض( بالتالي[ يف )تريْعَ ْم َأنَّ( و ع ى طول اؼبتصل و  ضبزةمث 

 أدغم اؼبيم باؼبيم يف )يرَيْعَ ُم َما(ع ى توسط اؼبتصل و مث السوسي 
 نَّ(و)األرض(بالنلل يف )تريْعَ ْم أَ  مث ورش

 بالنلل وبالس ت يف )تريْعَ ْم َأنَّ( ووقف ع ى )األرض( مث خ ف بالس ت 
 ِإفَّ َذِلَك ِفي ِكَتابٍ 

 قالون
 (ِٓٚإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيٌر )

 قالون 
 ٌم ِبِو ِعلْ  مْ لَْيَس َلهُ ُسْلطَانًا َوَما َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ِبِو 

 ] يرُيْنزِل : ابن كثَت وأبو ع رو ويعلوب [ ] يرُينريزّْل : الباقون[
 وقرأ بتشديد الزاي )يرُينريْزّْل( قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 )ينزل( مع الص ة بس ون النون وزبفيف الزاي مث ابن كثَت يف )ُسْ طَانًا َوَما( مث خ ف ب  غنة 

 واندرج معو يعلوب )ينزل( بدون ص ةالنون وزبفيف الزاي  بس ون أبو ع رو مث
 (َٔٚوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر )

 قالون
َلى َعَلْيهِ   َآيَاتُػَنا بَػيػَّْناٍت تَػْعِرُؼ ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكَر  مْ َوِإَذا تُػتػْ
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 ] ع يُهم : ضبزة ويعلوب [ ] ع يِهم : الباقون[
 قالون 
 أدغم الفاء بالفاء )تعرف يف(لسوسي مث ا

 مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 مث قالون بتوسط الص ة 

 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( 
 مث ورش ع ى فتح )تت ى( قصر وطول البدل مث التل يل وتوسط وطول البدل 

 خ ف قرأ )ع يُهم( وأمال )تت ى(  مث
 مث خ ف بالس ت مث ال سا ي أمال 

ُلوَف َعَلْيهِ  َيَكاُدوفَ   َآيَاتَِنا  مْ َيْسُطوَف بِالَِّذيَن يَػتػْ
 قالون 

 مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 ع ى توسطها قالون مث 

 ( البدل ٖمث ورش بطول الص ة مع )
 بالس ت خ ف مث واندرج معو يعلوب  قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( بالتالي[  ضبزةمث 

 ُكمُ ِبَشرٍّ ِمْن َذلِ  مْ ُقْل َأفَأُنَػبُّْئكُ 
 مث خ ف بالس ت بالنلل قالون مث قالون بالص ة مث ورش 
 النَّاُر َوَعَدَىا اللَُّو الَِّذيَن َكَفُروا 

 قالون
 (َٕٚوبِْئَس اْلَمِصيُر )

 واندرج معو السوسي وأبو جعفر ورش قرأ بإبدال ؽب زة ياء )بي[( ثمقالون 
 أَيػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلوُ  آيَ 

 ورش ع ى طول اؼبنفصل ثمقالون ع ى توسط اؼبنفصل  ثمقالون 
 اْجَتَمُعوا َلُو ُذبَابًا َوَلِو ِإفَّ الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َلْن َيْخُلُقوا 

 ]إن الذين يدعون : يعلوب[ ] الذين تدعون : الباقون[
 )يدعون(قرأ بياء الغيبة يعلوب  ثم )ُذبَابًا َوَلِو()لن ىب لوا(ويف خ ف ب  غنة  ثمقالون 
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بَاُب َشْيًئا ََّل  ُهُم الذُّ  ِمْنُو َيْستَػْنِقُذوُه َوِإْف َيْسُلبػْ
 قالون 

 بص ة اؽباء )َيْستريْنِلُذوُه(مث ابن كثَت 
 )شيئا( مث ورش ع ى توسط مث طول 

 يف )شيئا(   مث خ د بالس ت
 يف )شيئا(   مث خ ف ب  غنة وبالس ت

 (ُٖٚب َواْلَمْطُلوُب )َضُعَف الطَّالِ 
 قالون

 َما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه 
 قالون

 (ِٗٚإفَّ اللََّو َلَقِويّّ َعزِيٌز )
 قالون

 ِئَكِة ُرُسًًل َوِمَن النَّاسِ اللَُّو َيْصَطِفي ِمَن اْلَمَل 
 مث خ ف ب  غنةع ى طول اؼبتصل قالون مث دوري أمال )الناس( مث ورش 

 (ِ٘ٚميٌع َبِصيٌر )ِإفَّ اللََّو سَ 
 قالون

 َوَما َخْلَفُهْم  مْ يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديهِ 
 ] أيديُهم : يعلوب [ ] أيديِهم : الباقون[

 بس ون ميم اعب عقالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

  مث السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يرَيْعَ ُم َما(
 (مث يعلوب بضم اؽباء )أيديُهم

 (َٙٚوِإَلى اللَِّو تُػْرَجُع اَْلُُموُر )
 صا وحيث تنزالن ظبا: ويف التاء فاَ م وافتح اعبيم )َترِجع ال    أمور (  ٚٓ٘الشاطبية يف البلرة 

   ح ىحالدرة : ويَرِجُع كيف جا       إذا كان لْلخرى فسم 
 والشام  ىمالطيبة : )وترجع( الضم افتاا واكسر ظ ا      األمور 

 [ ] تريْرَجع األمور : الباقون[وال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر تريْرِجع األمور : ابن عامر وضبزة] 
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 قالون 
 يف )األمور( واندرج معو ال سا ي ويعلوب وخ ف العاشرمث ورش بالنلل 

 )َترِجع( وكسر اعبيم مث ابن عامر قرأ بفتح التاء 
 بالنلل والس ت  وقرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجع( ووقفمث ضبزة 

َر َلَعلَّكُ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَّكُ  آيَ   (ٚٚتُػْفِلُحوَف ) مْ َوافْػَعُلوا اْلَخيػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 مث ورش مع ترقي[ الراء )اػبَت( 

 مث خ ف بدون ترقي[ 
 مث طولو)آمنوا( مث ورش ع ى توسط البدل 

 َوَجاِىُدوا ِفي اللَِّو َحقَّ ِجَهاِدِه 
 وإذا وص ت باِلية بعده أدغم السوسي اؽباء باؽباء )جهاده ىو( قالون

 ُىَو اْجَتَباُكْم 
 زة أمالقالون مث ورش بالتل يل مث ضب

يِن ِمْن َحَرٍج  مْ َوَما َجَعَل َعَلْيكُ   ِفي الدّْ
 قالون بالص ة  ثم بس ون ميم اعب ع  قالون
 ِإبْػَراِىيمَ  مْ أَبِيكُ ِملََّة 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 ِإبريرَاِىيَم( مْ يف )أَبِي ُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا 
 يَم(ِإبريرَاىِ  مْ يف )أَبِي ُ مث قالون بالص ة ع ى توسطها 

 ِإبريرَاِىيَم( مْ يف )أَبِي ُ مث ورش ع ى طول الص ة 
 ِإبريرَاِىيَم( مْ يف )أَبِي ُ  مث خ ف بالس ت

 َء َعَلى النَّاسِ آَوَتُكونُوا ُشَهدَ  مْ ُىَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَػْبُل َوِفي َىَذا لَِيُكوَف الرَُّسوُؿ َشِهيًدا َعَلْيكُ 
 وسط اؼبتصلبس ون ميم اعب ع ع ى تقالون 

 مث دوري أمال )الناس( 
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 ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
 يف )ظباكم(مث قالون بالص ة مث ورش بالتل يل 

 يف )ظباكم( ع ى طول اؼبتصل مث ضبزة أمال 
  يف )ظباكم( ع ى توسط اؼبتصل مث ال سا ي أمال

 ْوََّلُكْم فََأِقيُموا الصًََّلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّو ُىَو مَ 
 قالون 

 مث ضبزة أمال )موالكم( 
 مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء )بِال َِّو ُىَو( 

( أوجو قصر البدل وفتح اليا ي مث التوسط مع التل يل مث الطول ع ى الفتح مث التل يل مع تغ يظ ال م يف ٗمث ورش ب)
 )الص ة(

 ( ٛٚفَِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيُر )
 مث ضبزة أمالق ل مث ورش  قالون

  
 سورة المؤمنوف 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔاْلُمْؤِمُنوَف )َقْد َأفْػَلَح 
 قالون 

 مث السوسي )اؼبومنون( ومعو ضبزة وأبو جعفر 
 )اؼبومنون( وأبدل اؽب زة واوا فريَ َح( ا َقدَ مث ورش بالنلل يف )
 )اؼبومنون( وأبدل اؽب زة واوا وقفا  يف )َقْد أَفريَ َح(مث خ ف بالس ت 

 (َٕخاِشُعوَف ) مْ ِفي َصًَلتِهِ  مْ الَِّذيَن ىُ 
 قالون 

 غ ظ ال م يف )ص ِتم( مث ورش 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 (َٖعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَف ) مْ َوالَِّذيَن ىُ 
 ندرج معو ابن كثَت وأبو جعفروا بالص ة قالون ثمبس ون ميم اعب ع    قالون 

 (ِٗللزََّكاِة فَاِعُلوَف ) مْ َوالَِّذيَن ىُ 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة قالون ثم بس ون ميم اعب ع     قالون
 (َ٘حاِفُظوَف ) مْ ِلُفُروِجهِ  مْ َوالَِّذيَن ىُ 

 و جعفرواندرج معو ابن كثَت وأب بالص ة قالون ثم بس ون ميم اعب ع      قالون
ُر َمُلوِميَن ) مْ فَِإنػَّهُ  مْ َمَلَكْت أَْيَمانُػهُ َما أْو  مْ َأْزَواِجهِ  ~ِإَّلَّ َعَلى   (َٙغيػْ

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أْو( مْ وع ى قصرىا يف )أَْزَواِجهِ بالص ة  قالونمث 
  اؼبنفصل توسطقالون ع ى مث 
 أْو( مْ باؼبنصل وبالص ة يف )أَْزَواِجهِ ط بالص ة ع ى التوس قالونمث 

 وبالنلل وترقي[ راء )غَت( أْو( مْ يف )أَْزَواِجهِ ول الص ة ع ى طول اؼبنفصل وطمث ورش 
 ( مْ أْو(و)َمَ َ ْت أيَْبَانرُيهُ  مْ يف )أَْزَواِجهِ بالتالي[  مث ضبزة
 (مْ أْو(و)َمَ َ ْت أيَْبَانرُيهُ  مْ يف )أَْزَواِجهِ  بالس تخ ف مث 

 (َٚء َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَف )آابْػتَػَغى َورَ  َفَمنِ 
  ع ى توسط اؼبتصل قالون

 يف )ابتغى( مث ورش ع ى الفتح 
 يف )ابتغى( ع ى التل يل  ورشمث 

 مث خ ف أمال )ابتغى( ع ى طول اؼبتصل 
  واندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي أمال )ابتغى( ع ى توسط اؼبتصل

 (ٛرَاُعوَف ) مْ َوَعْهِدىِ  مْ َِلََمانَاتِهِ  مْ َوالَِّذيَن ىُ 
 اريادالشاطبية يف سورة اؼبؤمنون : أماناِتم وحد ويف سال 

 : الباقون[ مْ ]أِلََمانَِتِهْم : ابن كثَت [ ]أِلََمانَاِتِِ 
  قرأ باعب ع وألف بعد النون )ألماناِتم( قالون
 واندرج معو أبو جعفربالص ة  قالونمث 

 ( أِلََمانَِتِهمْ ) ة وحذف األلف بعد النون بالصمث ابن كثَت 
 (ُٜيَحاِفُظوَف ) مْ َعَلى َصَلَواتِهِ  مْ َوالَِّذيَن ىُ 

 اف شالشاطبية يف سورة اؼبؤمنون :ص ِتم 
 ] ص ِتم : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] ص واِتم : الباقون[

 قرأ باعب ع )ص واِتم(قالون 
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 ال م قرأ باعب ع )ص واِتم( وغ ظ مث ورش 
  وخ ف العاشر )َصَ ِِتِْم( ومعو ال سا يقرأ باإلفراد  مث ضبزة

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 (ُٓٔأولَِئَك ُىُم اْلَوارِثُوَف ) 

 قالون ع ى توسط اؼبتصل مث ورش ع ى طول اؼبتصل 
 (ِٔٔفيَها َخاِلُدوَف ) مْ الَِّذيَن يَرِثُوَف اْلِفْرَدْوَس ىُ  

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونقالون مث 
ْنَساَف ِمْن ُسًَلَلٍة ِمْن ِطيٍن )  (َٕٔوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 يف )اإلنسان( بالس ت ضبزةمث )اإلنسان( قالون مث ورش بالنلل 
 (ٖٔثُمَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي قَػَراٍر َمِكيٍن )
 ( مث البصري أمال )قرار( ومعو دوري ال سا ي مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َجَعْ َناُه(قالون مث ورش بالتل يل يف )قرار

ـَ   َلْحًما ثُمَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخرَ  ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَا
     مع العْظم صذي كويف سال داريا /    ص ِتم شاف / وعْظ ا    وحديف سورة اؼبؤمنون : )أماناِتم (  الشاطبية

 ] عْظ ا ، العْظم : ابن عامر وشعبة [ ]عظاما ، الِعظام : الباقون[
 قالون

 وبالنللمث ورش  
 مث خ ف بالس ت 

 مث ورش مع التوسط والطول يف البدل 
 أَْنَشْأنَاُه( مث ابن كثَت بص ة اؽباء )

   معو أبو جعفرواندرج  )أَْنَشانَاُه(أبدل اؽب زة ألفامث السوسي 
 معو شعبةاندرج مث ابن عامر قرأ )َعْظً ا( و)اْلَعْظَم( و 

 (ٗٔفَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن )
 قالون

 (٘ٔبَػْعَد َذِلَك َلَميُّْتوَف ) مْ ثُمَّ ِإنَّكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة قالون ثمع بس ون ميم اعب قالون 
َعُثوَف )ْم ثُمَّ ِإنَّكُ   (ٙٔيَػْوـَ اْلِقَياَمِة تُػبػْ
 بس ون ميم اعب ع  قالون
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َعُثوَن( مث  السوسي أدغم التاء اؼبربوطة بالتاء )اْلِلَياَمِة تريبريْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 (ِٚٔئَق َوَما ُكنَّا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِليَن )آَسْبَع َطرَ  مْ ْوَقكُ َوَلَقْد َخَلْقَنا فػَ  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة   واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبتصل قالون مث ورش

 ًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِفي اَْلَْرِض آِء مَ آَوأَنْػَزْلَنا ِمَن السَّمَ 
  بص ة اؽباء )أس ناه( مث ابن كثَتل ع ى توسط اؼبتصقالون 

 ع ى طول اؼبتصل والنلل يف )األرض( واندرج معو ضبزة بوجو النلل وقفا مث ورش 
 يف )األرض(بالس ت ع ى طول اؼبتصل ووقف  ضبزة مث

 (َٛٔوِإنَّا َعَلى َذَىاٍب ِبِو َلَقاِدُروَف )
 قالون مث ورش بًتقي[ الراء يف )َلَلاِدُروَن (

َها ِفيَها فَػَواِكُو   مْ َلكُ َنِخيٍل َوَأْعَناٍب ِبِو َجنَّاٍت ِمْن  مْ ا َلكُ فَأَْنَشْأنَ   (ٜٔتَْأُكُلوَف )َكِثيَرٌة َوِمنػْ
 بس ون ميم اعب عقالون 

 )تاك ون(ووقف بأبدال اؽب زة ألفا مث خ د 
 )تاك ون(   أبدل اؽب زة ألفامث ورش ترقي[ الراء يف )كثَتة( و 

َها(ٍل َوأَْعَناٍب( و)لبَِييف  مث خ ف ب  غنة  )تاك ون( ووقف بأبدال اؽب زة ألفا  )َكِثَتٌَة َوِمنريْ
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 
 ا(و)تاك ون( )فَاْنَشانَ مث السوسي قرأ 

 ا(و)تاك ون()فَاْنَشانَ مث أبو جعفر بالص ة وحذف اؽب زة يف 
نَ   (ٕٓالدُّْىِن َوِصْبٍغ ِلْلَِكِليَن )َء تَػْنُبُت بِ آَوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َسيػْ

 ل ذبتنبت / واؼبفتوح )ِسيناَء (    حلو الشاطبية يف سورة اؼبؤمنون : واَ م واكسر الضم 
َنآء ] َنآء ] تريْنبريريت : ابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو[ِسريرييريْ َنآء نريريافع وأبريريو جعفريرير [ ]تريْنبريريت : ِسريرييريْ َنآء ] رويريري[ [ت : تريْنبريريَسريرييريْ تريْنبريريت : َسريرييريْ

 الباقون[
م الباء )تَنُبت( ق  الون قرأ ب سر السُت يف )ِسيناء( وقرأ بفتح التاء َو

م التاء وكسر الباء يف )تُنِبُت( واندرج معو البصري   مث ابن كثَت قرأ ب سر السُت )ِسيناء( َو
م الباء )تَنُبت( مع )  ؼبتصل)للك ُت( وطول ا ( البدل ٖمث ورش قرأ ب سر السُت يف )ِسيناء( وقرأ بفتح التاء َو

م الباء )تَنُبت(   واندرج معو عاصممث ابن عامر فتح السُت يف )َسيناء( وقرأ بفتح التاء َو
م الباء )تَنُبت( ووقف بالنلل والس تضبزة مث   وطول اؼبتصل فتح السُت يف )َسيناء( وقرأ بفتح التاء َو
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َرةً  مْ َوِإفَّ َلكُ    ِفي اَْلَنْػَعاـِ َلِعبػْ
  يف )االنعام( ورق[ راء )لعربة(  بالنللمث ورش أمال )لعربة( وقفا ال سا ي مث بس ون ميم اعب ع قالون 
 يف )األنعام( بالس ت  ضبزةمث 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة
َها تَْأُكُلوَف ) مْ ِممَّا ِفي بُُطونَِها َوَلكُ  مْ ُنْسِقيكُ   (ِٕٔفيَها َمَناِفُع َكِثيَرٌة َوِمنػْ

 َم نسلي  و معا    وح[ صاابسورة النال : الشاطبية يف 
 َتْسِلي م : أبو جعفر [ ] ُنسِلي م : الباقون[] َنْسِلي م : نافع وابن عامر وشعبة ويعلوب []

 ويعلوبومعو الشامي وشعبة قرأ بفتح النون )َنسلي م( قالون 
 اك ون( قرأ بفتح النون )َنسلي م( ورق[ الراء )كثَتة( وأبدل اؽب زة ألفا )تمث ورش 

 مث قالون بالص ة 
 مث ابن كثَت بضم النون )ُنسلي م( وبالص ة 

 واندرج معو حفص وال سا ي وخ ف العاشر مث أبو ع رو بضم النون )ُنسلي م( 
معريو خري د بضريم النريون )ُنسريلي م( ووقريف بإبريدال انريدرج و وأبدا اؽب زة ألفريا )ترياك ون( مث السوسي بضم النون )ُنسلي م( 

  ون( اؽب زة ألفا )تاك
 مث خ ف بضم النون )ُنسلي م( وب  غنة ووقف بإبدال اؽب زة ألفا )تاك ون(
 مث أبو جعفر قرأ بتاء اػبطاب )َتْسِلي م( وبالص ة وأبدا اؽب زة ألفا )تاك ون(

َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَف )  (َٕٕوَعَليػْ
 قالون

ُرهُ ِمْن ِإَلٍو  مْ ا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َما َلكُ نُوًحا ِإَلى قَػْوِمِو فَػَقاَؿ يَ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا   َغيػْ
 سار الشاطبية يف األعراف : ورا )من إلو غَته( رفعو ب ل 

 ]إلو غَتِِه : ال سا ي وأبو جعفر واإلخفاء لو[] إلو غَتُُه : الباقون[
 بس ون ميم اعب ع قالون 
 جبر )ِإَلٍو َغَْتِِه( ا ي س مث ال

 درج معو ابن كثَتوانمث قالون بالص ة 
 مث أبو جعفر جبر )ِإَلٍو َغَْتِِه( وبالص ة

 و)نوحاً إَل( وترقي[ راء )غَته( يف )َوَلَلْد أَْرَسْ َنا(و )ِمْن ِإَلٍو( بالنللمث ورش 
 و)نوحاً إَل(مث خ ف بالس ت يف )َوَلَلْد أَْرَسْ َنا(و )ِمْن ِإَلٍو( 
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 (َٖٕأَفًَل تَػتػَُّقوَف )
 قالون

َء اللَُّو ََلَنْػَزَؿ َمًَلِئَكًة َما آَوَلْو شَ  مْ يُرِيُد َأْف يَػتَػَفضََّل َعَلْيكُ  مْ ِإَّلَّ َبَشٌر ِمثْػُلكُ  آَْلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَػْوِمِو َما َىذَ فَػَقاَؿ اْلمَ 
 (ٕٗئَِنا اَْلَوَّلِيَن )آَآبَ  ~َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي

 ع ى التوسط  بالص ة مث قالون قالونمث ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 ع ى توسط اؼبنفصلمث ابن ذكوان أمال )شاء( 

 مث قالون بالص ة  
 )آبا نا( مع النلل ( البدل ٖمع )ع ى طول اؼبنفصل  مث ورش
ووقريف ع ريى طريول اؼبنفصريل و مث خ ريف أمال )شآء(ووقف بالنلل وبالس ت ع ى )األولريُت( ع ى طول اؼبنفصل مث خ د 
  الس ت وأمال )شاء( ب  غنة )َأْن يرَيتريَفضََّل(بع ى )األولُت(  ووقفخ ف مث ع ى )األولُت( بالنلل 

 (ِٕ٘إْف ُىَو ِإَّلَّ رَُجٌل ِبِو ِجنٌَّة فَػتَػَربَُّصوا ِبِو َحتَّى ِحيٍن )
 قالون 

بُوِف )  (ٕٙقَاَؿ َربّْ اْنُصْرِني ِبَما َكذَّ
 ]كذبوين :يعلوب وص  ووقفا [ ]كذبوِن : الباقون[

(أدغم ال م بالراء السوسي  ثم)َكذَّبُوين(  يعلوب بالياء ثمقالون   )قَاَل َربّْ
نَ  َوفَاَر التػَّنُّوُر فَاْسُلْك ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اثْػنَػْيِن َوَأْىَلَك َء َأْمُرنَا آجَ ِإلَْيِو َأِف اْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا فَِإَذا  آفََأْوَحيػْ

ُهْم ِإَّلَّ َمْن َسَبَق َعلَ   ْيِو اْلَقْوُؿ ِمنػْ
 اؼباعالشاطبية يف سورة ىود : و)من كلّْ ( نون مع قد أف ح 

أَْمرُنرَيريريا : قريريريالون والبريريريزي وأبريريريو ع ريريريرو باإلسريريريلاط وؽبريريريم يف  ا]َجريريري حفريريريص[ ] مريريرين كريريريِل زوجريريريُت : البريريرياقون[]مريريرين كريريريٍل زوجريريريُت : 
ْمرُنرَيا : لريورش وقنبريل مريع اؼبريد آ االثانيرية [] َجري َء اْمرُنَا: ورش وقنبل وأبو جعفر وروي[ بتسريهيلآاؼبنفصل اللصر واؼبد [ ]جَ 

 الطويل ل ساكنُت [] الباقون بالتالي[ ل ه زتُت[
مث البريزي أسريلط األوَل )جريا أمرنريا( باللصرير مث اؼبريد وقريرأ ب سريرة واحريدة بريدون تنريوين يف )كريلّْ(  ع ريى قصرير اؼبنفصريل قالون

بالتسهيل وص ة اؽباء )إليو( مث باؼبد مث أبو جعفرير بالتسريهيل  أسلط اؽب زة األوَل وص ة )إليو( باللصر مث لو باؼبد مث قنبل
 الثانية واندرج معو روي[ مث روح بتالي[ اؽب زتُت .

 بالتالي[ع ى توسط اؼبنفصل و سلط ع ى التوسط واندرج معو دوري أِّب ع رو مث ىشام اؼبنفص  توسطمث قالون ع ى 
 قرأ بالتنوين يف )كلٍّ( توسط اؼبنفصل ع ى مث حفص واندرج معو شعبة وال سا ي  يف اؽب زتُت

 أمال )جاء( واندرج معو خ ف العاشر ع ى توسط اؼبنفصل و مث ابن ذكوان 
  ع ى طول اؼبنفصل واؼبتصل أمال جاء ورش باؼبد مث ضبزةمث  ل ه زة الثانية بالتسهيلع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 
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 َوََّل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َََلُموا
 ورش غ ظ ال م يف )ظََ ُ وا(قالون مث 

 (ُٕٚمْغَرُقوَف ) مْ ِإنػَّهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة قالونقالون مث 

 (ٕٛيَن )فَِإَذا اْستَػَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَػُقِل اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َنجَّانَا ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلمِ 
ق ريريل )قبانريريا( خب ريريف وانريريدرج وجريريو الفريريتح مريريع قريريالون مث ضبريريزة أمريريال )قبانريريا( وانريريدرج معريريو ال سريريا ي وخ ريريف و  قريريالون مث ورش 

 العاشر
َزًَّل   ُر اْلُمْنزِلِيَن )ُمَبارًَكا َوأَْنَت َوُقْل َربّْ أَْنزِْلِني ُمنػْ  (َٜٕخيػْ

 ]َمْنزال : شعبة [ ] ُمنريَْزال : الباقون[
 قالون 

  رق[ الراء )خَت( مث ورش 
 يف )ُمَبارًَكا َوأَْنَت( ف ب  غنة مث خ 

 مث شعبة بفتح اؼبيم وكسر الزال )َمْنزاًِل(
 (ُٖٓكنَّا َلُمْبَتِليَن )َِلَيَاٍت َوِإْف  ِإفَّ ِفي َذِلَك 

 خ ف ب  غنة يف )َِلَيَاٍت َوِإْن( ثم )ِليات( ورش مع توسط وطول البدل ثمقالون 
 (َٖٔآَخرِيَن ) قَػْرنًا مْ ثُمَّ أَْنَشْأنَا ِمْن بَػْعِدىِ 

 واندرج معو ابن كثَتقالون مث ورش مع توسط والطول يف البدل مث خ ف بالس ت مث قالون بالص ة 
 مث السوسي )أَْنَشانَا( مث أبو جعفر بالص ة و)أَْنَشانَا(

هُ َرُسوًَّل  مْ فََأْرَسْلَنا ِفيهِ  ُرهُ ِمْن ِإَلٍو  مْ اْعُبُدوا اللََّو َما َلكُ َأِف  مْ ِمنػْ  َغيػْ
]إلريريو  ] أِن اعبريريدوا : أبريريو ع ريريرو وعاصريريم وضبريريزة ويعلريريوب [] أُن اعبريريدوا : البريرياقون[ فريرييُهم : يعلريريوب [ ]فريرييِهم : البريرياقون[] 

 غَتِِه : ال سا ي وأبو جعفر واإلخفاء لو[] إلو غَتُُه : الباقون[
 وقرأ بالضم )أُن اعبدوا( بس ون ميم اعب عقالون 

 قرأ بضم )أُن اعبدوا(و قرأ )ِإَلٍو َغَْتِِه( باعبر مث ال سا ي 
 ومعو عاصم وضبزة قرأ بال سر عند التلاء الساكنُت )َأِن اْعُبُدوا( مث البصري 
 وترقي[ راء )غَته( وقرأ بالضم )أُن اعبدوا(َأِن(  مْ يف )ِمنريْهُ ع ى طول الص ة بالنلل يف )ِمْن ِإَلٍو( و مث ورش 

 الساكنُت )َأِن اْعُبُدوا()منهْم أن( مث خ ف بالس ت يف )ِمْن ِإَلٍو( وقرأ بال سر عند التلاء
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة ع ى اللصر 
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 مث أبو جعفر بالص ة قرأ )ِإَلٍو َغَْتِِه( باعبر 
  هاتوسطقالون بالص ة ع ى  مث

 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء )فيُهم(
 ( َٕٖأَفًَل تَػتػَُّقوَف )

 قالون
بُوا بِِلقَ َوقَاَؿ اْلَمَْلُ ِمْن قَػْوِمِو الَّ  نْػَيا َما َىذَ  مْ ِء اِْلَِخَرِة َوأَتْػَرفْػَناىُ آِذيَن َكَفُروا وََكذَّ يَْأُكػُل  مْ ِإَّلَّ َبَشػٌر ِمػثْػُلكُ  آِفي اْلَحَياِة الدُّ

 (ِٖٖممَّا تَْأُكُلوَف ِمْنُو َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُوَف )
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 اؼبنفصل توسط ب قالونمث 

 لتل يل يف )الدنيا(بامث دوري 
 )ياكل .. تاك ون( بالتل يل يف )الدنيا( وأبدل اؽب زة ألفا مث السوسي 

 يف )الدنيا(والتل يل مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل  
 أمال )الدنيا( ع ى توسط اؼبنفصل  و مث ال سا ي 
 بالص ة اؼبنفصل  و قصر ع ى مث قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل وبالص ةو( ع ى قصر اؼبنفصل وبص ة اؽباء )منمث ابن كثَت 
مث التوسط بالبدل ع ى التل يريل يف وأبدل اؽب زة )ياكل ..تاك ون( مث ورش ع ى قصر البدل )اِْلَِخَرِة( ع ى فتح )الدنيا( 

 بدل وع ى الفتح مث التل يل مث ضبزة بالس ت وأمال )الدنيا()الدنيا( مث الطول بال
 مث خ د بالتالي[ )باألخرة (

 (َٖٗلَخاِسُروَف )ِإًذا  مْ ِإنَّكُ  مْ َبَشًرا ِمثْػَلكُ  مْ لَِئْن َأَطْعتُ وَ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة ع ى قصر الص ة  قالونقالون مث 

 الص ة وترقي[ راء )اػباسرون( طول وب (مْ َطْعتُ اَ  َولَِئنَ )يف بالنلل توسطها مث ورش قالون بالص ة وع ى مث 
 (ِإًذا مْ ِإنَّ ُ  مْ ِمثريَ  ُ ) (ومْ َولَِئْن َأَطْعتُ ) يف مث خ ف بالس ت

 (ُٖ٘مْخَرُجوَف ) مْ تُػَرابًا َوِعظَاًما أَنَّكُ  مْ وَُكْنتُ  مْ ِإَذا ِمتُّ  مْ أَنَّكُ ْم أَيَِعدُكُ 
 ] ِمتُّم : نافع وحفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] ُمتُّم : الباقون[

 قالون وكسر اؼبيم يف )ِمتُّْم( 
 ب  غنة )ِمتُّْم( مث خ ف 

 مث أبو ع رو بضم اؼبيم )ُمتُّْم( 
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 مث قالون بالص ة 
 وبالص ة واندرج معو أبو جعفرمث ابن كثَت بضم اؼبيم )ُمتُّْم( 
 مث قالون ع ى التوسط بالص ة 

 ولنلل )وعظاماً أن م( بطول الص ة  مث ورش
 مث خ ف بالس ت 

َهاَت  َهاَت ِلَما ُتوَعُدوَف )َىيػْ   (َٖٙىيػْ
 ىيهاِت : أبو جعفر [ ]ىيهاَت : الباقون[ ]

َهاَت( واندرج معو الباقون إال    بفتح التاء  قالون َهاِت( ثم)َىيريْ  أبو جعفر قرأ معا ب سر التاء )َىيريْ
ُعوثِيَن ) نْػَيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمبػْ  (ِٖٚإْف ِىَي ِإَّلَّ َحَياتُػَنا الدُّ

 أمال )الدنيا وكبيا( ومعو ال سا ي وخ ف العاشر يا( مث أبو ع رو ق ل )الدنيا( مث ضبزةق ل )الدنيا وكب قالون مث ورش
 (َٖٛنْحُن َلُو ِبُمْؤِمِنيَن )َكِذبًا َوَما ِإْف ُىَو ِإَّلَّ رَُجٌل افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو  

 )دبومنُت( وأبدل اؽب زة واوا ق ل )افًتى( قالون مث ورش 
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر ؽب زة )دبؤمنُت(وأثبت ا)افًتى( أمال  دوريمث 

 أمال )افًتى( وأبدل اؽب زة واوا )دبومنُت(مث خ د 
 )دبومنُت( وأبدل اؽب زة واوا مث السوسي أدغم )كَبُْن َلُو( وأمال )افًتى( 

 يف )َكِذبًا َوَما(مث خ ف ب  غنة 
بُوِف )  (ٜٖقَاَؿ َربّْ اْنُصْرِني ِبَما َكذَّ

 يعلوب وص  ووقفا [ ]كذبوِن : الباقون[]كذبوين :
(أدغم ال م بالراء قالون مث يعلوب بالياء )َكذَّبُوين( مث السوسي   )قَاَل َربّْ

 (ٓٗقَاَؿ َعمَّا َقِليٍل لَُيْصِبُحنَّ نَاِدِميَن )
 قالون

 ءً آُغثَ  مْ فََأَخَذتْػُهُم الصَّْيَحُة بِاْلَحقّْ َفَجَعْلَناىُ 
 ع ى توسط اؼبتصل بس ون ميم اعب عقالون 

 ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
 ًء( آمث ضبزة بالتسهيل ع ى اؼبد واللصر يف )ُغثَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة مث 
 (ٔٗفَػبُػْعًدا ِلْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن )
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 قالون
 (ٕٗ)قُػُرونًا َآَخرِيَن  مْ ثُمَّ أَْنَشْأنَا ِمْن بَػْعِدىِ 
 ( البدل ٖومع )يف )قريُرونًا َآَخرِيَن(   قالون مث ورش بالنلل
 يف )قريُرونًا َآَخرِيَن(  مث خ ف بالس ت 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

 مث السوسي )أَْنَشانَا( 
 مث أبو جعفر بالص ة و)أَْنَشانَا(

 (َٖٗوَما َيْسَتْأِخُروَف )ِمْن ُأمٍَّة َأَجَلَها َما َتْسِبُق 
 قالون 

 وضبزة ع ى وجو التالي[  بدل اؽب زة ألفا )يستاخرون( واندرج معو أبو جعفروأمث السوسي 
  مع ترقي[ الراءوأبدل اؽب زة ألفا )يستاخرون(  يف )ِمْن أُمٍَّة َأَجَ َها(بالنلل مث ورش 

 ووقف بإبدال اؽب زة ألفا )يستاخرون( مث خ ف بالس ت يف )ِمْن أُمٍَّة َأَجَ َها(
َرى ثُمَّ َأْرَسْلَنا ُرسُ   َلَنا تَػتػْ

]تريريًتا : ] تريريًتاً  ُرْسريريَ نا : أبريريو ع ريريرو[ [ وأبريو جعفريرير بريريالتنوين وصريرير وبإبدالريريو ألفريريا وقفرياُرُسريريَ نا : ابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو  ،] تريًتاً 
 الباقون حبذف األلف وص  ووقفا [

 قرأ )تًتى( بألف تأنيث قالون 
  وخ ف العاشر  ال سا ي رج معو واندبألف تأنيث ال بالتنوين يلرأىا  نوأل( ىأمال )تًت  ضبزةمث 

: اإلمالرية والفريتح وصبهريور الع  رياء ع ريى وإن وقريف لريو وجهريان  وصري  بريالتنوين مث البصري بسري ون السريُت )ُرْسريَ َنا( و)تريًتاً(
 مبدلة من التنوين كألف نبساً، وعوجاً . الثاين نظرا ألن األلف

 و ابن كثَت قرأ بالتنوين وص  )تًتاً( ووقف باأللف 
بُوُه َء ُأمًَّة آجَ َما ُكلَّ   َرُسوُلَها َكذَّ
 َء أُمًَّة : الباقون بتالي[ اؽب زتُت [آ]جَ   وروي[ [ وأبو ع رووابن كثَت َء أُمًَّة :سهل اؽب زة الثانية : نافع آ]جَ 

 ع ى توسط اؼبتصل   قالون بالتسهيل
 مث ورش بالتسهيل ع ى طول اؼبتصل

 مث ىشام بالتالي[ 
 ع ى توسط اؼبتصل  واندرج معو خ ف العاشر جاء( مث ابن ذكوان أمال )

 ع ى طول اؼبتصلأمال )جاء (  ضبزةمث 
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 َأَحاِديَث  مْ َوَجَعْلَناىُ بَػْعًضا  مْ فَأَتْػبَػْعَنا بَػْعَضهُ 
 واندرج معو خ د  بس ون ميم اعب ع قالون

 َأَحاِديَث(  مْ ع ى طول الص ة يف )َوَجَعْ َناىُ مث ورش 
 وب  غنةَأَحاِديَث(  مْ َجَعْ َناىُ يف )وَ بالتالي[  خ فمث 

 وب  غنة َأَحاِديَث(  مْ يف )َوَجَعْ َناىُ بالس ت مث خ ف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأَحاِديَث(  مْ يف )َوَجَعْ َناىُ ع ى قصرىا و مث قالون بالص ة 

 َأَحاِديَث( مْ يف )َوَجَعْ َناىُ ع ى توسطها قالون بالص ة و مث 
 (ٗٗـٍ ََّل يُػْؤِمُنوَف )فَػبُػْعًدا ِلَقوْ 
 ورش )يومنون( ومعو السوسي وضبزة وقفا وأبو جعفر  ثم   قالون 

 (٘ٗثُمَّ َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َىاُروَف بَِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبيٍن )
 واندرج معو ورش ع ى فتح موسى وقصر )بآياتنا(قالون 

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء يف )أخاه(
 يف البدل )بآياتنا(لتل يل وع يو التوسط اورش بمث 
  يف )بآياتنا(  الفتح وع يو طول البدلورش بمث 
 يف )بآياتنا(التل يل وع يو البدل بالطول ورش بمث 

 مث البصري )تل يل )موسى( 
 )أخاه ىارون( أدغم اؽباء باؽباء سوسي المث 
 معو ال سا ي وخ ف العاشراندرج و يف )موسى( باإلمالة  ضبزةمث 

 (ِٙٗإَلى ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو فَاْسَتْكبَػُروا وََكانُوا قَػْوًما َعالِيَن )
 قالون
 (ٚٗأَنُػْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوقَػْوُمُهَما لََنا َعاِبُدوَف ) آفَػَقاُلو 
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 بدل اؽب زة واوا )أنومن(أو  أدغم النون بال م )أَنُوِمُن لَِبَشَرْيِن(ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
  اؼبنفصل  توسطمث قالون ع ى 

 ع ى طول اؼبنفصل وأبدل اؽب زة واوا )أنومن(مث ورش 
 ع ى طول اؼبنفصل وأثبت اؽب زة )أنؤمن( ضبزةمث 

بُوُىَما َفَكانُوا ِمَن اْلُمْهَلِكيَن )  (َٛٗفَكذَّ



 

 

197 

 قالون
َنا   (َٜٗتُدوَف )يَػهْ  مْ ُموَسى اْلِكَتاَب َلَعلَّهُ َوَلَقْد َآتَػيػْ

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونمث 

َنا(  َوَلَلدَ بالنلل يف )مث ورش   ( البدلٖمع )َآترييريْ
َنا(  مث خ ف بالس ت يف )َوَلَلْد َآترييريْ

 (ٓ٘)َراٍر َوَمِعيٍن ِإَلى رَبْػَوٍة َذاِت قػَ  آَآيًَة َوَآَويْػَناُىمَ  ~َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّوُ 
 ف كهُت  نرَيبَّ الشاطبية يف البلرة : ويف )رُبريَوْة( يف اؼبؤمٍت ىهنا     ع ى فتح َم الراء 

 شفا ظباالطيبة : )ربوة( الضم معا 
 ]َرْبوة : ابن عامر وعاصم [ ] رُبريَوة : الباقون[

 وقرأ بضم الراء )رُبريَوة(ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 أمال )قراٍر( و وقرأ بضم الراء )رُبريَوة( ؼبنفصل ع ى قصر امث البصري 

 وقرأ بضم الراء )رُبريَوة( مث قالون ع ى التوسط 
 واندرج معو خ ف العاشر وال سا يأمال )قرار( و وقرأ بضم الراء )رُبريَوة( ع ى توسط اؼبنفصل مث دوري 

 فتح الراء )َربريَوٍة( ومعو عاصم و ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن عامر 
 معو خ د بوجو اللصر اندرج ق ل )قرار( و ع ى طول اؼبنفصل وقرأ بضم الراء )رُبريَوة( و مث ورش 
 وتل يل )قرار( ( و )قريرَاٍر َوَمِعٍُت( آيف )َآيًَة َوَآَويريَنانبَُ ب  غنة ع ى طول اؼبنفصل وقرأ بضم الراء )رُبريَوة( و مث خ ف 

 ُتمث ورش بوجهي التوسط والطول يف البدل
 لرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَّْباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحاأَيػَُّها ا آيَ 

  اؼبنفصل واندرج معو ضبزة طولورش ع ى  ثماؼبنفصل     توسطقالون ع ى ثم    قالون ع ى قصر اؼبنفصل 
 (ِٔ٘إينّْ دبَا تريْعَ ُ وَن َعِ يٌم )

 قالون
 (ٕ٘فَاتػَُّقوِف ) مْ رَبُّكُ َواِحَدًة َوأَنَا ُأمًَّة  مْ ُأمَُّتكُ  ~َوِإفَّ َىِذهِ 

] وأْن ىذه .. فرياتلون ] وأنَّ ىذه .. فاتلون : نافع وابن كثَت وأبو ع رو وأبو جعفر [ ] وأنَّ ىذه ..فاتلوين : يعلوب[
 [: الباقونىذه .. فاتلون  : ابن عامر [ ]وإنَّ 

 نة وقفاقصر اؼبنفصل وقرأ بفتح اؽب زة ونون مشددة )وأنَّ( وقرأ )فاتلون( بنون ساكع ى قالون 
 مث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح اؽب زة ونون مشددة )وأنَّ( وقرأ )فاتلوين( بياء ساكنة وقفا ووص 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أُمًَّة( مْ وع ى قصرىا يف )أُمَُّت ُ مث قالون بالص ة 
 اؼبنفصلتوسط ع ى  قالونمث 
 أُمًَّة( مْ وع ى توسطها يف )أُمَُّت ُ بالص ة  قالونمث 

وقريريرأ بفريريتح اؽب ريريزة ونريريون مشريريددة )وأنَّ( وقريريرأ )فريرياتلون( بنريريون أُمَّريريًة(  مْ يف )أُمَّريريُت ُ ع ريريى طريريول اؼبنفصريريل وطريريول الصريري ة مث ورش 
 ساكنة وقفا
 )وأْن( قرأ بفتح اؽب زة ونون ـبففة ساكنة ع ى توسط اؼبنفصل و مث ابن عامر 
 ومعو ال وفيون )َوِإنَّ( هب زة م سورة ونون مشددة مفتوحة مث عاصم 
 والتالي[ وب  غنة يف )أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا( بطول اؼبنفصل مث خ ف 
 يف )أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا(بغنة و بطول اؼبنفصل مث خ د 
 أُمًَّة( وب  غنة يف )أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا( مْ يف )أُمَُّت ُ بالس ت بطول اؼبنفصل و مث خ ف 
نَػهُ  مْ ىُ َأْمرَ  آفَػتَػَقطَُّعو   زُبُػًرا  مْ بَػيػْ
 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونمث 
  اؼبنفصل  توسطقالون ع ى مث 
 بالص ة  قالونمث 

 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 
 (َٖ٘فرُِحوَف ) مْ ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيهِ 

  بس ون ميم اعب ع  قالون
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة  قالونثم 
 واندرج معو يعلوب )لديُهم(بضم اؽباء يف  ضبزةمث 

 (َٗ٘حتَّى ِحيٍن ) مْ ِفي َغْمَرتِهِ  مْ َفَذْرىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة قالون ثم بس ون ميم اعب ع     قالون

 (٘٘)بَِنيَن َماٍؿ وَ ِبِو ِمْن  مْ أَنََّما نُِمدُّىُ أََيْحَسُبوَف 
 : الباقون[ ]َأوَبَْسُبوَن : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ]َأوَبِْسُبونَ 

 ب سر السُت )أوبِسبون(قالون 
 واندرج معو ابن كثَتبالص ة ب سر السُت )أوبِسبون( و  قالونمث 

 قرأ بفتح السُت )أوبَسبون( واندرج معو عاصم وخ د  عامرمث ابن 
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 )أوبَسبون( َماٍل َوبَِنَُت(يف ) مث خ ف ب  غنة
 مث أبو جعفر قرأ بفتح السُت )أوبَسبون( وبالص ة 

 م حظة : لو وص ت باِلية اليت بعدىا أدغم السوسي النون بالنون)بنُت نسارع
َراتِ  مْ ُنَسارُِع َلهُ   ِفي اْلَخيػْ
 ورش بًتقي[ الراء يف )اػبَتات(  ثمقالون 

 وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 
 مث دوري ال سا ي أمال )نسارع(

 (َٙ٘بل ََّل َيْشُعُروَف )
 قالون

 (ُٚ٘مْشِفُقوَف ) مْ ِمْن َخْشَيِة رَبّْهِ  مْ ِإفَّ الَِّذيَن ىُ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَتبالص ة  قالونمث 

 وبالص ةمث أبو جعفر باإلخفاء ل نون عند اػباء )من خشية( 
 (ٛ٘يُػْؤِمُنوَف ) مْ بَِآيَاِت رَبّْهِ  مْ ىُ  َوالَِّذينَ 
 بس ون ميم اعب ع قالون 

 معو السوسي يف )بآيات( واندرج باللصر و )يومنون( قرأ بإبدال اؽب زة واوا مث ورش 
 الطول بالبدل مث ع ى التوسط  ورشمث 

 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 
 )يومنون(ا قرأ بإبدال اؽب زة واو مث أبو جعفر بالص ة و 

 (ٜ٘اَل ُيْشرُِكوَن ) مْ ِبَرهبِّْ  مْ َوالَِّذيَن ىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة قالونقالون مث 

 (ٓٙرَاِجُعوَن ) مْ َرهبِّْ ِإََل  مْ َوِجَ ٌة أَنريَّهُ  مْ َآتريْوا َوقريُ وبرُيهُ  آَوالَِّذيَن يرُيْؤُتوَن م
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 بالص ة لون قامث 
 اؼبنفصلتوسط ع ى  قالونمث 
 واندرج معو ابن كثَتبالص ة قالون مث 
 ِإََل(  مْ يف )َوِجَ ٌة أَنريَّهُ بالتالي[  ضبزةمث 
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 ِإََل(  مْ يف )َوِجَ ٌة أَنريَّهُ بالس ت  خ فمث 
 ( البدل ٖمع )ِإََل(  مْ هُ ( وطول الص ة يف )أَنريَّ  مْ قرأ بإبدال اؽب زة واوا )يوتون( وبالنلل يف )َوِجَ ٌة أَنريَّهُ مث ورش 

 قرأ بإبدال اؽب زة واوا )يوتون( ع ى قصر اؼبنفصل و مث السوسي 
 مع الص ةقرأ بإبدال اؽب زة واوا )يوتون( ع ى قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر 

َراِت َوىُ   (َٔٙلَها َساِبُقوَف ) مْ ُأولَِئَك ُيَسارُِعوَف ِفي اْلَخيػْ
  بس ون ميم اعب ع  قالون
 ن بالص ة مث قالو 

 )يسارعون( أمال مث دوري ال سا ي 
 يف )اػبَتات(رق[ الراء ع ى طول اؼبتصل و مث ورش 

 يف )اػبَتات(تفخيم الراء ع ى طول اؼبتصل و  ضبزةمث 
 ُوْسَعَها نَػْفًسا ِإَّلَّ َوََّل ُنَكلُّْف 

      قالون 
(     ورش  ثم  بالنلل يف )نرَيْفًسا ِإالَّ
(نرَيْفًسا خ ف بالس ت يف ) ثم  ِإالَّ

 بِاْلَحقّْ ِكَتاٌب يَػْنِطُق َوَلَديْػَنا  
 يف )ِكَتاٌب يرَيْنِطُ[( قالون مث خ ف ب  غنة

 (ََّٕٙل يُْظَلُموَف )ْم َوىُ 
     قالون 

        ورش بتغ يظ ال م يف )يُْظَ ُ وَن( ثم
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ةثم 

 (َٖٙلَها َعاِمُلوَف ) مْ ِمْن ُدوِف َذِلَك ىُ َأْعَماٌؿ  مْ َوَلهُ َىَذا ِفي َغْمَرٍة ِمْن  مْ َبْل قُػُلوبُػهُ 
  بس ون ميم اعب ع  قالون

 أَْعَ اٌل(  مْ ع ى طول الص ة يف )َوؽبَُ مث ورش 
 أَْعَ اٌل( مْ مث خ ف بالس ت يف )َوؽبَُ 

 رواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفأَْعَ اٌل(  مْ يف )َوؽبَُ مث قالون بالص ة ع ى اللصر 
 أَْعَ اٌل(  مْ يف )َوؽبَُ  ع ى توسطهاقالون بالص ة و مث 
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َرِفيهِ  آِإذَ  ~َحتَّى  (َٗٙيْجَأُروَف ) مْ بِاْلَعَذاِب ِإَذا ىُ  مْ َأَخْذنَا ُمتػْ
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة قالون ع ى قصر اؼبنفصل و مث 

 ؼبنفصل ع ى توسط امث قالون 
 قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصلمث 

 ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 )هبارون( ونلل حركتها إَل اعبيماؽب زة  سلاطع ى طول اؼبنفصل وقف بإبمث ضبزة 

 ََّل َتْجَأُروا اْليَػْوـَ 
 قالون
 (ِ٘ٙمنَّا ََّل تُػْنَصُروَف ) مْ ِإنَّكُ 
 و ابن كثَت وأبو جعفرواندرج مع بالص ة قالون ثم بس ون ميم اعب ع  قالون

َلى َكاَنْت َآيَاِتي َقْد    (ٙٙتَػْنِكُصوَف ) مْ َأْعَقاِبكُ  ~َعَلى مْ َفُكْنتُ  مْ َعَلْيكُ تُػتػْ
  ر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع صبل قالون
 ع ى التوسط  قالون مث

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 ع ى توسط اؼبنفصلقالون بالص ة و مث 

َ ى(  واإلمالةيف )َكاَنْت َآيَايت( ع ى التالي[  مث خ ف  يف )تريتريْ
َ ى( واندرج معو خ ف العاشر مث ال سا ي باإلمالة   يف )تريتريْ

( أوجريريو قصريرير )آيريريايت( وفريريتح )تت ريريى( والتوسريريط ع ريريى التل يريريل مث ع ريريى الطريريول الفريريتح ٗ)يرَيريايت( اَ بالنلريريل يف )َكانرَيريَت مث ورش 
 والتل يل

 َآيَايت(   مث خ ف بالس ت يف )َكاَنتْ 
 (ُٚٙمْسَتْكِبرِيَن ِبِو َساِمًرا تَػْهُجُروَف )

 ]تريْهِجُروَن : نافع [ ]تريْهُجُروَن : الباقون[
  تريْهِجُروَن( قرأ بضم التاء وكسر اعبيم )قالون 

م اعبيم )  (تريْهُجُرونَ مث ابن كثَت بفتح التاء َو
 لراء يف )َساِمرًا(مع ترقي[ اقرأ بضم التاء وكسر اعبيم )تريْهِجُروَن( مث ورش 

ـْ جَ  بػَُّروا اْلَقْوَؿ َأ  (ٛٙاَْلَوَّلِيَن )َءُىُم آَآبَ َما َلْم يَْأِت  مْ َءىُ آَأفَػَلْم َيدَّ
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 بس ون ميم اعب ع قالون 
 قرأ بإبدال اؽب زة ألفا )يات(مث السوسي 

 ات( واندرج معو ابن كثَت مث أبو جعفر بالص ة وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )يمث قالون بالص ة 
 وقرأ بإبدال اؽب زة ألفا )يات( َءُىُم( آيف )َآبَ ( البدل ٖمع )ع ى طول البدل وقرأ بإبدال اؽب زة )يات( وبالنلل مث ورش 

 واندرج معو خ ف العاشر ع ى توسط اؼبتصل مث ابن ذكوان أمال )جاءىم( 
 ع ى )اِلولُت(بالنلل وقف أمال )جاءىم( ع ى طول اؼبتصل و  ضبزةمث 
 ع ى )األولُت( الس تبقف و  ضبزةمث 

ـْ َلْم يَػْعرُِفوا َرُسوَلهُ   (ٜٙ)ُمْنِكُروَف َلُو  مْ فَػهُ  مْ َأ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ثميف )ُمْنِ ُروَن(      بًتقي[ الراء ورش  ثم     قالون 

ـْ يَػُقوُلوَف ِبِو ِجنَّةٌ   َأ
 ال سا ي أمال )جنة( ثم  قالون 
 (ِٓٚلْلَحقّْ َكارُِىوَف ) مْ بِاْلَحقّْ َوَأْكثَػُرىُ  مْ َءىُ آَبْل جَ 
 ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونمث 

 ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
 واندرج معو خ ف العاشرمث ابن ذكوان أمال )جاءىم( 

 ع ى طول اؼبتصل  أمال )جاءىم( ضبزةمث 
 َلَفَسَدِت السََّمَواُت َواَْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ  مْ َءىُ آاتػََّبَع اْلَحقُّ َأْىوَ َوَلِو 

 ]فيُهن : يعلوب ووقف ع يها هباء الس ت [ ] فيِهن : الباقون[
 ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعب ع قالون 

 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء يف )فيُهن( ووقف ع يها باؽباء )فيُهنو( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرلص ة مث قالون با
 ع ى طول اؼبتصل وبالنلل يف )األرض( مث ورش 

 يف )األرض( بالس ت  ضبزةمث 
 يف )األرض(مث خ د بالتالي[ 

َناىُ    (ُٔٚمْعِرُضوَف ) مْ َعْن ِذْكرِىِ  مْ فَػهُ  مْ ِبذِْكرِىِ  مْ َبْل أَتَػيػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون مث قالون بالص ة 
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َناىُ اَ  َبلَ يف ) بالنللمث ورش  َناىُ يف ) مث خ ف بالس ت (مْ ترييريْ  (مْ َبْل أَترييريْ
ـْ َتْسأَُلهُ  ٌر  مْ َأ  َخْرًجا َفَخَراُج رَبَّْك َخيػْ

  مو لفا واع [ فخرج شالشاطبية يف سورة ال هف : وحرك هبا واؼبؤمنُت ومده    خراجا 
 َخْرجا فخراج : الباقون[: ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [] اج رَ ا فخَ اجَ رَ خَ  ]] خْرجا فَخرْج : ابن عامر [ 

 ُج(وقرأ )َخْرًجا َفَخرَا بس ون ميم اعب ع قالون 
 مث ابن عامر قرأ بس ون الراء وحذف األلف )َخْرًجا َفَخرُْج( 

 وخ ف العاشر مث ضبزة قرأ بفتح الراء وألف يف )َخرَاًجا َفَخرَاُج( واندرج معو ال سا ي 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ُج(لص ة وقرأ )َخْرًجا َفَخرَا الون بامث ق

ُر الرَّازِِقيَن )  (َٕٚوُىَو َخيػْ
 ]َوىَو : قالون وأبو جعفر وال سا ي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[

 قالون قرأ بس ون اؽباء )وْىو( واندرج معو أبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر 
 رقي[ الراء يف )خَت( مث ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( وت

 مث ابن كثَت )وُىو( وتفخيم الراء يف )خَت(
  (ِٖٚصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )ِإَلى  مْ لََتْدُعوىُ َوِإنََّك 
 قالون 

 وإمشام الصاد زايا )صراط( ِإََل(  مْ يف )لََتْدُعوىُ مث خ ف بالتالي[ 
 أبو جعفربزي و ال واندرج معوِإََل(  مْ ع ى قصرىا يف )لََتْدُعوىُ مث قالون بالص ة 

 بالسُت )سراط( بالص ة و مث قنبل 
 ِإََل(  مْ يف )لََتْدُعوىُ  هاتوسطمث قالون بالص ة ع ى 

 ِإََل(  مْ ع ى طول الص ة يف )لََتْدُعوىُ  مث ورش
 ِإََل( مْ يف )لََتْدُعوىُ  مث خ ف بالس ت

 (ٗٚوَف )َوِإفَّ الَِّذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف بِاِْلَِخَرِة َعِن الصَّْراِط لََناِكبُ 
 قالون

 مث قنبل قرأ بالسُت )سراط( 
 )باِلخرة(وبالس ت يف الساكن اؼبوصول مث خ ف باإلمشام صوت الزاي )صراط( 

 )باِلخرة(مث خ د بالس ت 
 ( البدل ٖمع )قرأ بإبدال اؽب زة واوا )يومنون( مث ورش 
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 واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبدال اؽب زة واوا )يومنون( مث السوسي 
 (٘ٚيَػْعَمُهوَف ) مْ ِمْن ُضرٍّ َلَلجُّوا ِفي طُْغَيانِهِ  مْ وََكَشْفَنا َما ِبهِ  مْ ْو رَِحْمَناىُ َولَ 

     قالون 
    دوري ال سا ي أمال )طُْغَياهِنِْم(  ثم
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم

 (َٙٚوَما يَػَتَضرَُّعوَف ) مْ هِ بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَربّْ ْم َوَلَقْد َأَخْذنَاىُ 
  بس ون ميم اعب ع   قالون

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 ْم(َخْذنَاىُ ا َوَلَلدَ مث ورش بالنلل يف )

  ْم(يف )َوَلَلْد َأَخْذنَاىُ   مث خ ف بالس ت 
 (ِٚٚفيِو ُمْبِلُسوَف ) مْ ىُ ا َشِديٍد ِإذَ بَابًا َذا َعَذاٍب  مْ ِإَذا فَػَتْحَنا َعَلْيهِ  ~َحتَّى
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 

 واندرج معو أبو جعفربالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 
 ع ى قصر اؼبنفصل وبالص ة ؼبيم اعب ع وص ة اؽباء )فيو( مث ابن كثَت 

 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 مث قالون بالص ة 
 (َذاِن اِ  َشِديدِ ) ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف عمث ورش 

 (َشِديٍد ِإَذا)وبالتالي[ يف ع ى طول اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء )ع يُهم(  ضبزةمث 
 (َشِديٍد ِإَذا)يف بالس ت و ع ى طول اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء )ع يُهم( مث خ ف 

 ْفِئَدةَ أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواَْلَْبَصاَر َواَْلَ  ~َوُىَو الَِّذي
 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون اؽباء )وْىو( قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 أمال )األفئدة( وبس ون اؽباء )وْىو( و مث ال سا ي 
 بضم اؽباء )وُىو( مث ورش 

 ة(ِفدَ )األ)اَلِفَدة( وس ت وع يو النلل والس ت ونلل حركة اؽب زة إَل الفاء بال ضبزةمث 
  األرض ووقف بالنلل والس ت مث خ د بالتالي[ يف
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 بضم اؽباء )وُىو( ع ى قصر اؼبنفصلمث ابن كثَت 
 بضم اؽباء )وُىو( ع ى توسط  اؼبنفصلمث ابن عامر  

 (َٛٚقِليًًل َما َتْشُكُروَف )
  قالون

 (ٜٚيف اأْلَْرِض َوِإلَْيِو رُبَْشُروَن ) مْ َوُىَو الَِّذي َذَرَأكُ 
 قالون بس ون اؽباء )وْىو( 

 الون بالص ة مث ق
 مث ورش بضم اؽباء )وُىو( 

 بالس ت  ضبزةمث 
 يف األرض واندرج معو خ دبالتالي[  ابن عامرمث 

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َوِإلَْيِو( 
 َوُىَو الَِّذي ُيْحِيي َويُِميُت َوَلُو اْخِتًَلُؼ اللَّْيِل َوالنػََّهارِ 

 وُىو : الباقون[ قالون وأبو ع رو وال سا ي وأبو جعفر[ ]]وْىو : 
وق ل )النهار( مث ابن كثَت وفتح )النهار( مث أبو ع رو وأمال  مث ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( قالون قرأ بس ون اؽباء )وْىو(

 )النهار( واندرج معو دوري ال سا ي
 (َٓٛأَفًَل تَػْعِقُلوَف )

 قالون
 (َٔٛبْل قَاُلوا ِمْثَل َما قَاَؿ اَْلَوَُّلوَف )

 قالون 
 يف )األولون( واندرج معو بوجو ضبزةرش بالنلل مث و 
 يف )األولون( بالس ت ضبزةمث 

ُعوثُوَف ) آقَاُلو  َنا وَُكنَّا تُػَرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمبػْ  (ٕٛأَِئَذا ِمتػْ
 الشاطبية يف سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آ ذا           أ نا فذو استفهام ال ل أوال 

 ـبرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشاميف الن ل  نافعسوى                            
 اشدا والر تى أيف العن بوت ـبربا       وىو يف الثاين  عمناد عون دو                           
   اعت عنه اَا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العن بوت وىو يف الن ل                        

 وا حافظ ب لع ى        أصوؽبم وامدد  ىمَا يف النازعات و ر  عمو                           
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] أ ذا ِمتنا .. أ نا ابن عامر وأبو جعفر[ : أ نا ..تنا مُ ذا إ..إنا : نافع وال سا ي[] أ ذا ُمتنا ..إنا : يعلوب[] أ ذا ِمتنا]
 ع رو وشعبة وضبزة وخ ف العاشر[أبن كثَت وأبو  تنا .. أ نا :مُ : حفص[] أ ذا 

َنا( وأخرب يف الثاين فلرأ )ِإنَّا(قالون   ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بالتسهيل واإلدخال وكسر اؼبيم يف )ِمتريْ
َنا(مث دوري  م اؼبيم يف )ُمتريْ  استفهم هب ا وقرأ بالتسهيل واإلدخال يف ال   تُت )أَ َِذا( َو )أَ ِنَّا( َو

َنا( مث ابن كثَت استفهم هب ا و  م اؼبيم يف )ُمتريْ  سه ه ا أي )اؽب زة الثانية ( َو
 وقرأ بضم اؼبيم )ُمتنا( مث روي[ استفهم باألوَل وبالتسهيل وبالثانية باإلخبار )إنا(

َنا( وأخرب يف الثاين فلرأ )ِإنَّا(مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل   وقرأ بالتسهيل واإلدخال وكسر اؼبيم يف )ِمتريْ
َنا(نفصل مث دوري ع ى توسط اؼب م اؼبيم يف )ُمتريْ  استفهم هب ا وقرأ بالتسهيل واإلدخال يف ال   تُت )أَ َِذا( َو )أَ ِنَّا( َو

َنا( أخرب باألوَل واستفهم بالثانية و ع ى توسط اؼبنفصل مث ىشام  م اؼبيم يف )ُمتريْ  بالتالي[ واإلدخال َو
 ستفهام بالثانية مع التالي[ واال)إذا( باإلخبار يف األوَل ع ى توسط اؼبنفصل مث ابن ذكوان 

َنا( ع ى توسط اؼبنفصل شعبة  ثم  حلله ا وقرأ بضم اؼبيم يف )ُمتريْ
َنا( ع ى توسط اؼبنفصل مث حفص   واندرج معو خ ف العاشر وباالستفهام هب ا ع ى التالي[وكسر اؼبيم يف )ِمتريْ

َنا( وكسوبالتالي[ يف اؽب زتُت ع ى توسط اؼبنفصل استفهم باألوَل مث ال سا ي   وأخرب بالثانية )إنا (ر اؼبيم يف )ِمتريْ
َنا( وأخرب يف الثاين فلرأ )ِإنَّا(يف األوَل قرأ بالتسهيل مث ورش   وكسر اؼبيم يف )ِمتريْ
َنا( مث خ ف   ع ى طول اؼبنفصل ب  غنة بالتالي[ وكسر اؼبيم يف )ِمتريْ

َنا( ع ى طول اؼبنفصل ب  غنة بالتالي[ وكسر اؼبيم يف )مِ مث خ ف بالس ت   تريْ
َنا( مث خ د  ع ى طول اؼبنفصل وبغنة وبالتالي[ وكسر اؼبيم يف )ِمتريْ

 (َٖٛأَساِطيُر اَْلَوَّلِيَن ) ِإِلَّ  آُؤنَا َىَذا ِمْن قَػْبُل ِإْف َىذَ آَلَقْد ُوِعْدنَا َنْحُن َوَآبَ 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 وبالنلل يف )االولُت(الراء )َأَساِطَُت( بًتقي[ و ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 

 يف )االولُت(بالس ت و  ع ى طول اؼبنفصل ضبزةمث يف )االولُت(  بالنللع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
  بدلمث طول اؼب بدلمث ورش ع ى توسط ال

 (ٗٛتَػْعَلُموَف ) مْ ِإْف ُكْنتُ  آَوَمْن ِفيهَ اَْلَْرُض ُقْل ِلَمِن 
 وبس ون ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
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 مث قالون بالص ة 
 ع ى طول اؼبنفصل وبالتالي[ يف )اأْلَْرُض( مث خ د 
 ع ى طول اؼبنفصل وبالنلل يف )اأْلَْرُض( مث ورش 

 ع ى طول اؼبنفصل وبالس ت يف )اأْلَْرُض( ضبزةمث 
 (َ٘ٛتذَكَُّروَف )ُقْل َأَفًَل ُقوُلوَف ِللَِّو َسيػَ 
 ]َتذَّكَُّروَن : الباقون[َتذَكَُّروَن : حفص ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ]

 ( َتذَّكَُّرونَ قالون بتشديد الذال )
 ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر ( اندرج معو َتذَكَُّرونَ مث حفص بتخفيف الذال )
 َ (مث ورش بالنلل يف )ُقْل أَفَ 

 مث خ ف بالس ت يف )ُقْل أََفَ ( 
 (ُٙٛقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )

 قالون
 َسيَػُقوُلوَف ِللَّوِ 

 : الباقون[ُِ  أبو ع رو ويعلوب [ ]َسيريُلوُلوَن لِ َّو ]َسيريُلوُلوَن ال َُّو :
  قرأ )َسيريُلوُلوَن لِ َِّو(قالون 

 واندرج معو يعلوب ( ولو الروم أيضاَسيريُلوُلوَن ال َّوُ ري قرأ )البص ثم
 (ُٚٛقْل َأَفًَل تَػتػَُّقوَف )

 قالون 
 مث ورش بالنلل يف )ُقْل أََفَ (

 بالس ت يف )ُقْل أََفَ (  ضبزةمث 
 (ٛٛتَػْعَلُموَف ) مْ ُيِجيُر َوََّل ُيَجاُر َعَلْيِو ِإْف ُكْنتُ َشْيٍء َوُىَو ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلّْ 
 وبس ون ميم اعب ع قالون بس ون اؽباء )وْىو( 

 واندرج معو أبو جعفربالص ة بس ون اؽباء )وْىو( و مث قالون 
 وبضم اؽباء )وُىو( وبص ة ميم اعب ع مث ابن كثَت بص ة اؽباء )ع يو(

  راء )هبَت( رقي[تو )شيء( بضم اؽباء )وُىو( وتوسط مث ورش    بضم اؽباء )وُىو( مث ابن عامر 
 مث ورش ع ى طول )شيء( 

 يف )َشْيٍء َوُىَو( وب  غنة يف )شيء( مث خ ف بالس ت 
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 وغنةيف )شيء( مث خ د بالس ت 
 َسيَػُقوُلوَف ِللَّوِ 

 ]َسيريُلوُلوَن ال َُّو :أبو ع رو ويعلوب [ ]َسيريُلوُلوَن لِ َِّو: الباقون[
  قرأ )َسيريُلوُلوَن لِ َِّو(قالون 

 واندرج معو يعلوب أ )َسيريُلوُلوَن ال َُّو( ولو الروم أيضامث البصري قر 
 (ُٜٛقْل فَأَنَّى ُتْسَحُروَف )

 قالون 
(  مث ورش بالتل يل   واندرج معو دوري أِّب ع رو)َفَأىنَّ

( باإلمالة  ضبزةمث   واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشر يف )َفَأىنَّ
َناىُ   (ٜٓاِذبُوَف )َلكَ  مْ بِاْلَحقّْ َوِإنػَّهُ  مْ َبْل أَتَػيػْ
 بس ون ميم اعب عقالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 بالنلل يف )بَل اتيناىم(  ورش مث

 مث خ ف بالس ت يف )بْل أتيناىم(
 َما اتََّخَذ اللَُّو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ 

 واندرج معو خ د بوجوقالون 
 واندرج معو خ د بوجواَِلٍو(  بالنلل )ِمنِ مث ورش 

 مث خ ف ب  غنة وبالنلل والتالي[ والس ت وقفا ع ى )ِمْن ِإَلٍو(
ٍٍ  مْ ِإًذا َلَذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعًَل بَػْعُضهُ   َعَلى بَػْع

 بس ون ميم اعب عقالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 (ٜٔا َيِصُفوَف )ُسْبَحاَف اللَِّو َعمَّ 

 قالون
 (َٕٜعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَػتَػَعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَف )

 ] عاملُ الغيب : نافع وشعبة وال سا ي وأبو جعفر [ ]عامِل الغيب : الباقون[
 قرأ بالرفع )َعامِلُ( واندرج معو شعبة وال سا ي وأبو جعفر قالون 

 يف )فتعاَل(بالتل يل و قرأ بالرفع )َعامِلُ( مث ورش 
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  خ ف العاشرواندرج معو يف )فتعاَل( مث خ ف باإلمالة 
( واندرج معو البصري وابن عامر وحفص   ويعلوبمث ابن كثَت )َعاملِِ

 (ُٖٜقْل َربّْ ِإمَّا تُرِيَػنّْي َما يُوَعُدوَف )
 قالون

 ( َٜٗربّْ َفًَل َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن )
 قالون

 (ٜ٘)َلَقاِدُروَف  مْ َأْف نُرَِيَك َما نَِعُدىُ  ~ِإنَّا َعَلىوَ 
 قالون بالص ة  ثم   ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع قالون 
 قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث 

 مث قالون بالص ة 
 يف )َلَلاِدُروَن( ورش بًتقي[ الراء ع ى طول اؼبنفصل مث 
 يف )َلَلاِدُروَن( ع ى طول اؼبنفصل وتفخيم الراء ضبزةمث 

 اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن السَّيَّْئةَ 
   قالون 

    يية( سوقف )بال ضبزة ثم
 ال سا ي أمال )السَّيَّْئَة( ثم

 (َٜٙنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفوَف )
     قالون

 السوسي )أَْعَ ُم دبَا(  ثم
 (ِٜٚن )َوُقْل َربّْ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َىَمَزاِت الشََّياِطي

 قالون
 (ٜٛ)َيْحُضُروِف َوَأُعوُذ ِبَك َربّْ َأْف 

 قالون 
  خ ف ب  غنة ثم
 وص  ووقفا )وَبُْضُروين( يعلوب قرأ بالياء  ثم

 (ٜٜ)اْرِجُعوِف اْلَمْوُت قَاَؿ َربّْ َء َأَحَدُىُم آجَ ِإَذا  ~َحتَّى
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َدُىُم :ورش وابريريريرين كثريريريَت وأبريريريو جعفريريريرير ورويريريري[ بتسريريريريهيل َء اَحريريريآَجريريريري : قريريريريالون والبريريريزي وأبريريريريو ع ريريريرو باإلسريريريلاط[]َجريريريا َأَحريريريَدُىمُ ]
] ارجعريريوين : يعلريريوب وقفريريا ووصريريري  [ ] َء َأَحريريَدُىُم : البريرياقون بريريالتالي[ [آ]جَ ورش وقنبريريل باؼبريريد[َء َآحريريَدُىُم: آ]جَ الثانيريرية[:

 ارجعون : الباقون[
  واؼبد  اللصرب( َجا َأَحَدُىمُ قالون )

(ال م بالراء مث السوسي أدغم    )قَاَل َربّْ
 ( حركتان ٕاؼبد)مث مث قنبل بالتسهيل 

 وقرأ بالياء وص  ووقفا )اْرِجُعوين( روي[ بتسهيل الثانيةمث 
 مث روح بتالي[ اؽب زتُت وقرأ بالياء وص  ووقفا )اْرِجُعوين(

 )َجآ َأَحَدُىُم(باؼبد ع ى توسط اؼبنفصل و مث قالون 
 ع ى توسط اؼبنفصل مث ىشام بالتالي[ 

 واندرج معو خ ف العاشر يف اؽب زتُت ء( وبالتالي[ آباإلمالة )جع ى توسط اؼبنفصل و مث ابن ذكوان 
 ( حركتان ٕبالتسهيل واؼبد ) ع ى طول اؼبنفصل  مث ورش

 يف )جآء( واإلمالةيف اؽب زتُت بالتالي[ ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 َلَعلّْي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تَػرَْكتُ 

 وابن كثَت وأبو ع رو وابن عامر وأبو جعفر [ ] لع ي~ أع ل : الباقون[] لع َي أع ل : نافع 
 واندرج معو ابن كثَت وورش وأبو ع رو وابن عامر وأبو جعفر قالون بفتح الياء )لع َي( 

  وخ ف العاشر ال سا ياندرج معو و  مث عاصم قرأ بس ون الياء ع ى توسط اؼبنفصل
 اؼبنفصل طولبس ون الياء مع  ضبزةمث 
   يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل وس ون الياءمث

 َكًلَّ 
 قالون

 ئُِلَهاآِإنػََّها َكِلَمٌة ُىَو قَ 
 بالتسهيل مع اؼبد واللصر  ضبزةورش ع ى طول اؼبتصل مث  ثمع ى توسط اؼبتصل قالون 

َعُثوَف ) مْ ئِهِ آَوِمْن َورَ   (ٓٓٔبَػْرزٌَخ ِإَلى يَػْوـِ يُػبػْ
  ع ع ى توسط اؼبتصل وبس ون ميم اعبقالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة قالون مث 

 وبالنلل يف )برزٌخ اَل( ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
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 وبالتالي[ يف )برزٌخ إَل( ع ى طول اؼبتصل مث خ د 
 ( مْ  ِهِ آيف )َوِمْن َورَ يف )برزٌخ إَل( وب  غنة مث خ ف بالتالي[ 

 (مْ  ِهِ آْن َورَ يف )َومِ وب  غنة يف )برزٌخ إَل( بالس ت خ ف مث 
نَػهُ  فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَل   (ٔٓٔيَػْوَمِئٍذ َوََّل يَػَتَساَءُلوَف ) مْ أَْنَساَب بَػيػْ

 ع ى قصر اؼبنفصلبس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونمث 

نريُهْم( وفيو اؼبدودمث السوسي   الث ثة  أدغم الباء بالباء )أَْنَساَب برَييريْ
نريُهْم( روي[ باإلدغام مث   ول ن مع اؼبد اؼبشبع أدغم الباء بالباء )أَْنَساَب برَييريْ

 اؼبنفصل توسطمث قالون ع ى 
 قالون بالص ة  مث

 ع ى طول اؼبنفصل وطول اؼبتصلمث ورش 
 بالتسهيل مع اؼبد واللصر )يرَيَتَساَءُلوَن( ع ى طول اؼبنفصل ووقف مث خ د 
 بالتسهيل باؼبد واللصر وب  غنة نفصل ووقف ع ى طول اؼبمث خ ف 

 (َٕٓٔفَمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )
 قالون مث ورش بطول اؼبتصل 

 (ِٖٓٔفي َجَهنََّم َخاِلُدوَف ) مْ أَنْػُفَسهُ  آَوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُرو 
   عبس ون ميم اعب قالون

 واندرج معو ابن كثَتبالص ة  قالون ثم
  اؼبنفصل توسطقالون ع ى  ثم
 بالص ة ع ى التوسط  قالون ثم
 بًتقي[ الراء يف )َخِسُروا( ع ى طول اؼبنفصل و ورش  ثم
 ع ى طول اؼبنفصل وتفخيم الراء )خسروا(  ضبزة ثم
 أبو جعفر اإلخفاء )َوَمْن َخفَّْت( ثم

 (ِٗٓٔفيَها َكاِلُحوَف ) مْ اُر َوىُ تَػْلَفُح ُوُجوَىُهُم النَّ 
    بس ون ميم اعب ع قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالون ثم
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َلى َعَلْيكُ َتُكْن َآيَاِتي أََلْم  بُوَف ) مْ َفُكْنتُ  مْ تُػتػْ  (ِ٘ٓٔبَها ُتَكذّْ
  بس ون ميم اعب ع قالون
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونمث 
 معو ال سا ي وخ ف العاشر يف )تت ى( واندرج  خ ف باإلمالة مث

 ( قصر البدل وع يو الفتح مث التوسط وع يو التل يل مث الطول وع يو الفتح والتل يلٗ)بالنلل يف )َتُ َن اَيَايت( مث ورش 
 مث خ ف بالس ت يف )َتُ ْن َآيَايت( 

َنا ِشْقَوتُػَنا   (ٙٓٔوَُكنَّا قَػْوًما َضالّْيَن )قَاُلوا رَبػََّنا َغَلَبْت َعَليػْ
 ] شلاوتنا : ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ]ِشْلَوتنا : الباقون[

 اَوتريَنا( ومعريو ال سريا يخ ريف ببفريتح الشريُت واللرياف وزيريادة ألريف بعريد اللرياف )شريلَ  ثػم      قالون ب سر السُت )ِشْلَوتريَنا(
 وخ ف العاشر

َها فَِإْف ُعدْ  آرَبػَّنَ   (ٚٓٔنَا فَِإنَّا ََاِلُموَف )َأْخرِْجَنا ِمنػْ
 ع ى قصر اؼبنفصلقالون 
  اؼبنفصل توسطقالون ع ى مث 

 واندرج معو ضبزة مث ورش ع ى طول اؼبنفصل
 (ٛٓٔقَاَؿ اْخَسُئوا ِفيَها َوََّل ُتَكلُّْموِف )

وقريف ضبريزة التسريهيل ]اخسريئوا : فيهريا البريدل لريورش و وال ت   ريوِن : الباقون[وين: يعلوب وصري  ووقفريا باليرياء []وال ت   ]
 واغبذف وقفا[ 

 ورش وجهي التوسط والطول يف البدل )اْخَسُئوا(  ثميعلوب قرأ بالياء )وال ت   وين ( وص  ووقفا       ثم    قالون 
ُر الرَّاحِ  آِإنَُّو َكاَف َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يَػُقوُلوَف رَبَّن  (ِٜٓٔميَن )َآَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخيػْ

 واندرج الدوري بوجو عدم اإلدغامع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 باإلدغام خب ف )فَاْغِفْر لََنا( أدغم  أبو ع رومث 

 واندرج الدوري بوجو عدم اإلدغاممث قالون ع ى التوسط 
 )فَاْغِفْر لََنا( مث دوري باإلدغام 

 الراء يف )خَت( وقصر البدل )آمنا(ترقي[ مث ورش 
 ل راء يف )خَت(بالتفخيم  ضبزةمث 

 وترقي[ الراء يف )خَت( مث ورش ع ى وجهي البدل التوسط والطول 
هُ  مْ ِذْكِري وَُكْنتُ  مْ أَْنَسوْكُ  ~َحتَّىِسْخرِيِّا  مْ فَاتََّخْذُتُموىُ   (َٓٔٔتْضَحُكوَف ) مْ ِمنػْ
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ريْذسُبُوىُ  ُسْخرِيِّا : باإلدغام : نافع وضبزة وال سا ي وأبريو جعفرير مْ ]فَازبََّْذسُبُوىُ  ِسريْخرِيِّا : باإلدغريام :  مْ وخ ريف العاشرير[  ]فَازبَّ
 ِسْخرِيِّا : باإلظهار : ابن كثَت وحفص وروي[[ مْ أبو ع رو وابن عامر وشعبةوروح []فَازبََّْذسُبُوىُ 

 أدغم الذال بالتاء يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( وقرأ بضم السُت )ُسخريا(قالون 
  وخ ف العاشر ومعو ال سا يم السُت )ُسخريا( وقرأ بضمث قالون ع ى التوسط 

 واندرج معو ضبزة ع ى طول اؼبنفصل أدغم الذال بالتاء يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( وقرأ بضم السُت )ُسخريا(مث ورش 
 أدغم يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( وقرأ ب سر السُت )ِسخريا( ع ى قصر اؼبنفصلو ع ى قصر اؼبنفصل مث أبو ع رو 

 وشعبة  ابن عامر ومعو الشاميع ى توسط  اؼبنفصل وأدغم يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( وقرأ ب سر السُت )ِسخريا(  مث دوري
 واندرج  معو أبو جعفرمث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 

 ع ى توسطو قالون بالص ة مث 
 يا( ع ى قصر اؼبنفصل وبالص ة وكسر السُت يف )ِسخر يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( باإلظهار مث ابن كثَت 

 مث روي[ باإلظهار يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( وكسر السُت يف )ِسخريا( ع ى قصر اؼبنفصل 
 ع ى توسط اؼبنفصل بال سر )ِسخريا( باإلظهار يف )فَازبََّْذسُبُوُىْم( و مث حفص 

 (ُٔٔٔىُم اْلَفائُِزوَف ) مْ أَنػَّهُ  آِإنّْي َجَزيْػتُػُهُم اْليَػْوـَ ِبَما َصبَػُرو 
 ] إهنم  ىم : ضبزة وال سا ي [ ] أهنم ىم : الباقون[

 ع ى قصر اؼبنفصل وبس ون ميم اعب ع وقرأ بفتح اؽب زة )أهنم ىم( قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالص ة  قالونمث 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل وبس ون ميم الصبع 
 مث قالون بالص ة 
 قرأ ب سر اؽب زة يف )إهنم( ع ى توسط اؼبنفصل و مث ال سا ي 
 ع ى طول اؼبنفصل وقرأ بفتح اؽب زة )أهنم( مث ورش 

 )إهنم( وقرأ بتسهيل )الفا زون( باؼبد واللصر ع ى طول اؼبنفصل وقرأ ب سر اؽب زة  ضبزةمث 
 (َٕٔٔعَدَد ِسِنيَن )ِفي اَْلَْرِض  مْ قَاَؿ َكْم لَِبْثتُ 

ابرين كثريَت [] قريل كريم لبريّتم :  باإلظهريار : وأبريو جعفرير[ ]قريل كريم لبثريتم :ن عريامر وابري أبو ع ريرو باإلدغام : ]قال كم لبّتم :
 قال كم لبثتم : الباقون[ ضبزة وال سا ي[]باإلدغام : 

 وس ون ميم اعب ع باإلظهار يف )لبثتم( قالون 
 باإلظهار يف )لبثتم( وبالنلل يف )اأْلَْرِض(مث ورش 

 مث قالون بالص ة 



 

 

214 

  ضبزة وال سا يعو الشامي و ومم( تّ بإدغام )لب دوريمث 
 أدغم )عدد سنُت( الدال بالسُتم( و تّ بإدغام )لبمث السوسي 
  وبالص ةم( تّ بإدغام )لبمث أبو جعفر 

 وقرأ )قل(يف )لبثتم( مث ابن كثَت باإلظهار 
 وقرأ )قل( بإدغام )لبثتم(واإلدغام يف ) اأْلَْرِض( بالس ت  ضبزةمث 

 واإلدغام يف )اأْلَْرِض( مث خ د بالتالي[ 
ٍَ يَػْوـٍ فَاْسَأِؿ اْلَعادّْيَن )يَػْوًما َأْو قَاُلوا لَِبثْػَنا   (ٖٔٔبَػْع
 أل : الباقون[سْ كثَت وال سا ي وخ ف العاشر[ ] ف  ]فسل : ابن

 قالون 
  وخ ف العاشر معو ال سا ياندرج مث ابن كثَت قرأ )فسل( و 

  وبالنلل يف )يرَيْوًما أَْو(مث ورش 
 ْوًما أَْو(مث خ ف بالس ت يف )يريَ 

 َقِليًًل ِإَّلَّ  مْ لَِبْثتُ قَاَؿ ِإْف 
 لبثتم : الباقون[قال إن ] ] قل إن لبّتم : ضبزة وال سا ي[ : أبو ع رو وابن عامر وأبو جعفر[قال إن لبّتم]

 باإلظهار وس ون ميم اعب ع قالون 
(  مْ يف )لَِبْثتُ بالص ة ع ى قصرىا  قالونمث   واندرج معو ابن كثَت ِإالَّ
(  مْ يف )لَِبْثتُ  توسط الص ة قالون ع ى مث  ِإالَّ

(  مْ يف )لَِبْثتُ  طول الص ةع ى  مث ورش  ِإالَّ
 ومعو ىشام أدغم )لبثتم( مث البصري 

 بالص ة واإلدغام )لبّتم(  و جعفرمث أب
( مْ )لَِبثريريتُ )قريريْل إن(ويف التالي[ بريريل( و احبريريذف األلريريف مريرين )قريري)قريريل(  قريريرأ ضبريريزة مث  وانريريدرج معريريو م( تّ )لبريرياء الثريرياء بالتريريأدغريريم  ِإالَّ

 ال سا ي 
(  مْ بالس ت يف )لَِبْثتُ قرأ )قل( حبذف األلف من )قال( مث خ ف   أدغم )لبثتم(ِإالَّ

 (ٗٔٔتَػْعَلُموَف ) مْ ُكْنتُ   مْ َلْو أَنَّكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالص ة  قالونمث بس ون ميم اعب ع قالون 
 يف )لْو أن م( الس تمث خ ف ب ن م(اَ بالنلل )لَو  مث ورش
َنا  مْ َوأَنَّكُ َعَبثًا  مْ َخَلْقَناكُ أَنََّما  مْ َأَفَحِسْبتُ   (ََّ٘ٔٔل تُػْرَجُعوَف )ِإلَيػْ
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 : الباقون[تريْرَجعون]تريْرِجعون : ضبزة وال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر[ ]
 قرأ بضم التاء وفتح اعبيم يف )تريْرَجعون( وبس ون ميم اعب ع قالون 

  واندرج معو ال سا ي ويعلوب وخ ف العاشر  )َترِجعون( تح التاء وكسر اعبيم قرأ بفمث خ د 
َا(و)َوأَنَّ ُ  مْ يف )أََفَاِسْبتُ مث قالون بالص ة ع ى قصرىا  َنا(  مْ أمبَّ  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإلَيريْ

َا(و)َوأَنَّ ُ  مْ يف )أََفَاِسْبتُ  توسط الص ة قالون ع ىمث  َنا مْ أمبَّ  ( ِإلَيريْ
َا(و)َوأَنَّ ُ  مْ يف )أََفَاِسْبتُ بطول الص ة مث ورش  َنا( مْ أمبَّ  ِإلَيريْ

َا(و)َوأَنَّ ُ  مْ مث خ ف ب  غنة )عبثاً وأن م( والتالي[ يف )أََفَاِسْبتُ  َنا( وقرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجعون( مْ أمبَّ  ِإلَيريْ
َا(و)وَ  مْ مث خ ف ب  غنة والس ت يف )أََفَاِسْبتُ  َنا( وقرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجعون( مْ أَنَّ ُ أمبَّ  ِإلَيريْ

 فَػتَػَعاَلى اللَُّو اْلَمِلُك اْلَحقُّ 
 قالون

 (ِٙٔٔإَلَو ِإَّلَّ ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيِم ) َِل 
 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
  اؼبنفصل توسطقالون ع ى مث 

 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزةمث ورش 
 ََّل بُػْرَىاَف َلُو ِبِو فَِإنََّما ِحَسابُُو ِعْنَد رَبّْوِ ِإَلًها َآَخَر َمَع اللَِّو َيْدُع َوَمْن 
 قالون 

        مث السوسي  أدغم الراء بال م )َآَخَر اَل( 
 وبالنلل يف )ِإؽَبًا َآَخَر(( البدل ٖمث ورش مع )

    َآَخَر(يف )ِإؽَبًا بالتالي[ يف )َوَمْن يَْدُع( و  مث خ ف ب  غنة
 يف )ِإؽَبًا َآَخَر( وب  غنة يف )َوَمْن يَْدُع( بالس تخ ف مث  

 (ِٚٔٔإنَُّو ََّل يُػْفِلُح اْلَكاِفُروَف )
 ورش بًتقي[ الراء يف )اْلَ اِفُروَن( ثم   قالون

ُر الرَّاِحِميَن )  ( َٛٔٔوُقْل َربّْ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيػْ
 )خَت(قالون مث ورش بًتقي[ الراء 

  
 سورة النور 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 



 

 

216 

 (ٔ)َتذَكَُّروَف  مْ َآيَاٍت بَػيػَّْناٍت َلَعلَّكُ  آَوفَػَرْضَناَىا َوأَنْػَزْلَنا ِفيهَ ُسورٌَة أَنْػَزْلَناَىا 
ريريريريريريريَناَىا .. َْ ريريريريريريريَناَىا .. تريريريريريريريذَكَُّروَن :ابريريريريريريرين كثريريريريريريريَت وأبريريريريريريريو ع ريريريريريريريرو [ كَُّروَن :تريريريريريريريذَّ  ]َوفريرَّ َْ فريريريريريريريص وضبريريريريريريريزة وال سريريريريريريريا ي وخ ريريريريريريريف ح ]َوفريَر

َناَىا .. َتذَّكَُّروَن : الباقون[ َْ  العاشر[]َوفريَر
َُ قالون  ناىا( وبتشديد الذال يف )َتذَّ  كَُّروَن (قرأ بتخفيف الراء )وفَر

ناىا( وبتشديد الذال يف )َتذَكَُّروَن (مث قالون بالص ة   واندرج معو أبو جعفر قرأ بتخفيف الراء )وفَر
ناىا( وبتشديد الذال يف )َتذَكَُّروَن (ط اؼبنفصل مث قالون ع ى توس  قرأ بتخفيف الراء )وفَر

ناىا( وبتخفيف الذال يف )َتذَكَُّروَن(مث حفص   قرأ بتخفيف الراء )وفَر
ناىا( وبتشديد الذال يف )َتذَكَُّروَن (مث قالون بالص ة   قرأ بتخفيف الراء )وفَر

ناىا( و ع ى طول اؼبنفصل ا( يف )ُسوَرٌة أَنريَزْلَناىَ بالتالي[  ضبزةمث   وبتخفيف الذال يف )َتذَكَُّروَن(قرأ بتخفيف الراء )وفَر
َناَىا( مث ابن كثَت  َْ َُ ع ى قصر اؼبنفصل قرأ بتشديد الراء يف )َوفريرَّ  وبالص ةكَُّروَن ( وبتشديد الذال يف )َتذَّ

َناَىا(ع ى قصر اؼبنفصل  أبو ع رومث  َْ  وبتشديد الذال يف )َتذَكَُّروَن ( قرأ بتشديد الراء يف )َوفريرَّ
َناَىا(مث دوري ع ى توسط اؼبنفصل  َْ  كَُّروَن (وبتشديد الذال يف )َتذَّ  قرأ بتشديد الراء يف )َوفريرَّ

ريريريناىا(  ( البريريريدل يف )آيريريريات(ٖمريريريع ) ع ريريريى طريريريول اؼبنفصريريريليف )ُسريريريوَرٌة أَنريَزْلَناَىريريريا( بالنلريريريل مث ورش  وقريريريرأ بتخفيريريريف الريريريراء )وفَر
َُ  وبتشديد الذال يف  كَُّروَن ()َتذَّ

ناىا( وبتخفيف الذال يف )َتذَكَُّروَن(  مث خ ف ع ى طول اؼبنفصل وبالس ت يف )ُسوَرٌة أَنريَزْلَناَىا( قرأ بتخفيف الراء )وفَر
ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ   الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ

   قالون 
     ال سا ي أمال وقفا )َجْ َدٍة( ثم
  السوسي أدغم التاء يف اعبيم )ِمَئَة َجْ َدٍة( ثم
 أبو جعفر قرأ )مية( حبذف اؽب زة وأبدؽبا ياء  ثم

 تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اِْلَِخرِ  مْ ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّو ِإْف ُكْنتُ  مْ َوََّل تَْأُخْذكُ 
 جعفر ووقفا ضبزة [ ] رأَفة : الباقون[] رأََفة : ابن كثَت [ ] راَفة : السوسي وأبو 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 بالنلل والس ت ع ى )اِْلَِخِر(  ضبزةمث 

 مث قالون بالص ة 
 )َرأََفٌة( بفتح اؽب زة مث ابن كثَت قرأ 
 اؽب زة يف )تَاُخْذُكْم(و)ُتوِمُنوَن(  أبدل( البدل يف )اِْلَِخِر( و ٖمث ورش مع )
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  و)رافة(  اؽب زة يف )تَاُخْذُكْم(و)ُتوِمُنوَن(قرأ بإبدال مث السوسي 
 وبالص ةو)رافة( قرأ بإبدال اؽب زة يف )تَاُخْذُكْم(و)ُتوِمُنوَن(  مث أبو جعفر

 (ٕئَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )آَوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَ 
 قالون 

 اؽب زة يف )اْلُ وِمِنَُت(واندرج معو أبو جعفر  بإبدالمث السوسي قرأ 
 اؽب زة يف )اْلُ وِمِنَُت( واندرج معو ضبزة وقفا  إبدالمث ورش و قرأ ب

 ِإَّلَّ زَاٍف َأْو ُمْشِرؾٌ  آالزَّاِني ََّل يَػْنِكُح إَّلَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ََّل يَػْنِكُحهَ 
مث خ ف ع ى التالي[ وب  غنة  مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث خ د ع ى طول اؼبنفصل مثع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 مث خ ف بالس ت ورش 

ـَ َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن )  (َٖوُحرّْ
 اؽب زة يف )اْلُ وِمِنَُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا إبدالقالون مث  ورش قرأ ب

 َشَهاَدًة أََبًدا مْ ثََمانِيَن َجْلَدًة َوََّل تَػْقبَػُلوا َلهُ  مْ َء فَاْجِلُدوىُ آثُمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَػَعِة ُشَهدَ اْلُمْحَصَناِت َوالَِّذيَن يَػْرُموَف 
 ] احملِصنات : ال سا ي [ ]اْلُ ْاَصَناِت : الباقون[

 بس ون ميم اعب ع ع ى توسط اؼبتصلقالون 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة 

 َهاَدًة أَبًَدا(يف )شَ مث خ ف ب  غنة  ووقف بالنلل والتالي[ والس ت 
 يف )َشَهاَدًة أَبًَدا(مث خ د بغنة وع يو النلل والتالي[ 

 وبالنلل يف )َشَهاَدًة أَبًَدا(اؽب زة من )يَاُتوا(  أبدلمث ورش و 
 وبالص ة اؽب زة من )يَاُتوا(  أبدلمث أبو جعفر و 

 اؽب زة من )يَاُتوا(  أبدلْربرَيَعِة ُشَهَداَء( و والتاء بالشُت )بِأَ  مث السوسي أدغم التاء بالثاء )اْلُ ْاَصَناِت مُثَّ(
 مث ال سا ي قرأ ب سر الصاد يف )اْلُ ْاِصَناِت(

 (َٗوُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف )
 ورش ع ى طول اؼبتصل ثم   قالون ع ى توسط اؼبتصل 

 (٘رَِحيٌم )ِإَّلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر 
 السوسي أدغم الدال بالذال )برَيْعِد َذِلَب( ثمورش غ ظ الم )فأص اوا(  ورش  ثمقالون 

يَن َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدقِ َأْرَبُع  مْ َأَحِدىِ َفَشَهاَدُة  مْ أَنْػُفُسهُ  ُء ِإِلَّ آُشَهدَ  مْ َوَلْم َيُكْن َلهُ  مْ َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجهُ 
(ٙ) 
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] شريريهدآء إال : بتسريريهيل الثانيريرية : نريريافع وابريرين كثريريَت وأبريريو ع ريريرو وأبريريو جعفريرير ورويريري[ وعريرينهم أيضريريا إبريريداؽبا واوا ؿبضريرية [ ] 
 والباقون بالتالي[ [

 ] أربُع : حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] أربَع : الباقون[
 )  التسهيل مث قالون وقرأ بإبدال اؽب زة الثانية واوا )ُشَهَداُء ِإالَّ

 وإبدال واوامث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 بالتسهيل ل ثانيةمث قالون 

 مث ابن عامر بالتالي[ 
  وخ ف العاشر واندرج معو ال سا يقرأ بالرفع يف )أَْربَُع( مث حفص 

 ال واوا ومث التسهيل دمث ورش باإلب
أَْربَُع( وقريرأ بريالرفع  مْ يف الساكن اؼبفصول يف )َأَحِدىِ يف اؽب زتُت ع ى طول اؼبتصل واؼبنفصل وبالتالي[ مث ضبزة بالتالي[ 

 يف )أَْربَُع(
 أَْربَُع( وقرأ بالرفع يف )أَْربَُع( مْ يف )َأَحِدىِ  الس تمث خ ف ب

 مث بالتسهيل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  اواو وابدل اؽب زة الثانية مث قالون بالص ة 
 لتسهيل مث قالون بالص ة ع ى التوسط وبالواو وا

 (َٚواْلَخاِمَسُة َأفَّ َلْعَنَة اللَِّو َعَلْيِو ِإْف َكاَف ِمَن اْلَكاِذبِيَن )
 وص  أما خ  البزي ويف النور  ظبا   صو نالشاطبية يف األعراف : و)أْن لعنُة ( التخفيف والرفع 
 ] أْن لعنُت : نافع ويعلوب [ ]أّن لعنَت : الباقون[

  ويعلوب  واندرج معو ورش )لعنُت(ء التاورفع  قالون قرأ )أْن(
 وبص ة اؽباء يف )ع يو( ونصب )لعنَت( مث ابن كثَت قرأ )َأّن( بالتشديد 

 واندرج الباقون بدون ص ةونصب )لعنَت( مث البصري )أّن( 
َها اْلَعَذاَب َأْف َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِينَ   (ٛ) َوَيْدرَأُ َعنػْ

 قالون
هَ   (ِٜإْف َكاَف ِمَن الصَّاِدِقيَن ) آَواْلَخاِمَسَة َأفَّ َغَضَب اللَِّو َعَليػْ
: آَواػْبَاِمَسُة َأْن َغَضُب ال َِّو َعَ يريْهَ آ : حفص[ ]: نافع []َواػْبَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب ال َِّو َعَ يريْهَ  آ]َواػْبَاِمَسُة َأْن َغَضَب ال َُّو َعَ يريْهَ 

 الباقون[ آ :اػْبَاِمَسُة َأنَّ َغَضَب ال َِّو َعَ يريْهَ وَ يعلوب []
قريرأ  مث ورش اؼبنفصريل توسريطمث قريالون ع ريى  ع ى قصر اؼبنفصل  قرأ بالرفع وزبفيف بالنون )َواػْبَاِمَسُة َأْن َغِضَب (قالون 

  ع ى طول اؼبنفصل بالرفع وزبفيف بالنون )َواػْبَاِمَسُة َأْن َغِضَب (
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  ع ى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو ع رو )َأنَّ َغَضَب ال َِّو(د النون بتشديمث ابن كثَت 
 اؼبنفصل توسط ع ى و  )َأنَّ َغَضَب ال َِّو(بتشديد النون مث دوري 

 ع ى طول اؼبنفصل و  )َأنَّ َغَضَب ال َِّو(بتشديد النون ضبزة مث 
   آ(اِمَسُة َأْن َغَضُب ال َِّو َعَ يريْهَ الغضب )َواػبَْ  رفع باءمث يعلوب ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بتخفيف النون و 

 )َواػْبَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب ال َِّو(نصب )اػبامسَة( وشدد النون مث حفص 
 (َٓٔورَْحَمُتُو َوَأفَّ اللََّو تَػوَّاٌب َحِكيٌم ) مْ َوَلْوََّل َفْضُل اللَِّو َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون مث قالون بالص ة 

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم آفَّ الَِّذيَن جَ إِ   ُءوا بِاإْلِ
 ع ى توسط اؼبتصلقالون 

 وبالنلل يف )باإلفب(( البدل يف )َجاُءوا ( ٖمع )ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
  ع ى توسط اؼبتصل واندرج معو خ ف العاشر مث ابن ذكوان أمال )َجاُءوا(

 إلمالة وايف )باإلفب( بالس ت ع ى طول اؼبتصل و  ضبزةمث 
 وبالتالي[ يف )باإلفب(باإلمالة ع ى طول اؼبتصل و مث خ د 

 ََّل َتْحَسُبوُه َشرِّا َلُكمْ 
 ]ال ربَسبوه : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] ال ربِسبوه : الباقون[

 قالون قرأ ب سر السُت )اَل رَبِْسُبوُه( 
 ه( قرأ بفتح السُت وبص ة اؽباء يف )ال ربَسبو ابن كثَت  ثم
 بفتح السُت )اَل رَبَْسُبوُه( أبو ع رو ثم

ٌر َلُكمْ   َبْل ُىَو َخيػْ
 ورش بًتقي[ الراء يف )خَت( ثم    قالون

هُ  ْثِم  مْ ِلُكلّْ اْمِرٍئ ِمنػْ  َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ
 بس ون ميم اعب عقالون 

 واندرج معو ضبزة بوجو النلل يف )اإلمث( ورش  ثم
 يف )اإلمث( بالس ت  ضبزة ثم
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم

َرُه ِمنريْهُ   (َٔٔلُو َعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوالَِّذي تريَوَلَّ ِكبريْ
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 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم
 ربه( )توَل( وترقي[ راء )كِ ورش بفتح  ثم

َره(  مث يعلوب قرأ بضم ال اف يف )ُكبريْ
  يف )توَل( وترقي[ راء )كربه(  ورش بالتل يل مث
 واندرج معو ال سا ي وخ ف العاشريف )توَل( باإلمالة  ضبزةمث 

ََنَّ اْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنْػُفِسهِ  َلْوَِل  ًرا َوقَاُلوا  مْ ِإْذ َسِمْعُتُموُه   (ِٕٔإْفٌك ُمِبيٌن ) آَىذَ َخيػْ
 يم اعب ع وبس ون مع ى قصر اؼبنفصل قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثم
ْعُتُ وُه( ع ى قصر اؼبنفصل و ابن كثَت  ثم  بص ة اؽباء )ظبَِ
ْعُتُ وُه(أدغم ع ى قصر اؼبنفصل و دوري  ثم  الذال بالسُت )ِإْذ ظبَِ
ْعُتُ وُه( وبإبدال اؽب ز أدغم ع ى قصر اؼبنفصل و السوسي  ثم  ة واوا )اْلُ وِمُنوَن َواْلُ وِمَناُت(الذال بالسُت )ِإْذ ظبَِ

 واندرج معو خ ف العاشر اؼبنفصل  توسطمث قالون ع ى 
 قالون بالص ة  ثم
ْعُتُ وُه(  واندرج معو ىشام وال سا ي دوري ع ى التوسط اؼب ثم  نفصل وأدغم الذال بالسُت )ِإْذ ظبَِ

ْعُتُ وُه( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش   وبإبدال اؽب زة واوا )اْلُ وِمُنوَن َواْلُ وِمَناُت( وباإلظهار يف )ِإْذ ظبَِ
رًا َوقَاُلوا(  ب  غنةع ى طول اؼبنفصل مث خ ف  ْعُتُ وُه( يف )َخيريْ  وباإلظهار يف )ِإْذ ظبَِ
ْعُتُ وُه(  ع ى طول اؼبنفصل و مث خ د   أدغم الذال بالسُت )ِإْذ ظبَِ

 ءَ آُءوا َعَلْيِو بَِأْربَػَعِة ُشَهدَ آَلْوََّل جَ 
 ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 ( أوجو بإبدال اؽب زة ألف مع اللصر والتوسط والطول ٖمث ىشام وقف ع ى )ُشَهَداَء( ب)
 مث السوسي أدغم التاء يف الشُت )بَِأْربرَيَعِة ُشَهَداَء( 

 مث ابن كثَت بص ة اؽباء )َعَ ْيِو( 
 ( البدل يف )َجاُءوا (ٖمث ورش مع )
  واندرج معو خ ف العاشر)َجاُءوا( أمال ل و ع ى توسط اؼبتصمث ابن ذكوان 

( أوجريريريو بإبريريريدال اؽب ريريريزة ألريريريف مريريريع اللصريريرير ٖووقريريريف ع ريريريى )ُشريريريَهَداَء ( ب))َجريريرياُءوا( باإلمالريريرية ع ريريريى طريريريول اؼبتصريريريل و  ضبريريريزةمث 
 والتوسط والطول 
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 (ِٖٔء فَُأولَِئَك ِعْنَد اللَِّو ُىُم اْلَكاِذبُوَف )آفَِإْذ َلْم يَْأُتوا بِالشَُّهدَ 
 توسط اؼبتصل ع ى قالون 
 ع ى طول اؼبتصل  ضبزةمث 

 )يَاُتوا( وطول اؼبتصل بإبدال اؽب زة ألفا يف وقرأ ع ى طول اؼبتصل مث ورش 
 )يَاُتوا(بإبدال اؽب زة ألفا يف وقرأ ع ى توسط اؼبتصل مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ال َِّو ُىُم( 

نْػَيا َواِْلَِخَرِة َلَمسَّكُ َورَْحَمُتُو فِ  مْ َوَلْوََّل َفْضُل اللَِّو َعَلْيكُ   (ِٗٔفيِو َعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َأَفْضتُ  آِفي مَ  مْ ي الدُّ
  اؼبنفصل توسطمث قالون ع ى ع ى قصر اؼبنفصل قالون 

( أوجو فتح )الدنيا( وع يو اللصر والطول يف البدل )واِلخرة( مث التل يل وع يو التوسط ٗمث ورش ع ى طول اؼبنفصل و)
 ل والطول يف البد

 وبتل يل )الدنيا( اؼبنفصل توسط ى بتل يل )الدنيا( مث دوري عع ى قصر اؼبنفصل و مث بصري 
  والس ت يف )اِلخرة(يف )الدنيا( باإلمالة ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 

 يف )الدنيا(باإلمالة ع ى طول اؼبنفصل و  يف )اِلخرة(مث خ د بالتالي[ 
 واندرج معو أبو جعفر مث قالون بالص ة  نفصل أمال )الدنيا( ع ى توسط اؼب مث ال سا ي
 اؼبنفصل توسط بص ة اؼبيم وص ة اؽباء )فيو(  مث قالون بالص ة ع ى  مث ابن كثَت

 (ِ٘ٔو َعِظيٌم )ِبِو ِعْلٌم َوَتْحَسُبونَُو َىيػًّْنا َوُىَو ِعْنَد اللَّ  مْ َما لَْيَس َلكُ  مْ َوتَػُقوُلوَف بَِأفْػَواِىكُ  مْ ِإْذ تَػَلقَّْونَُو بِأَْلِسَنِتكُ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية يف البلرة :ل بزي عشرة أبيات البيت رقم 

 َشدّْد )تي  وا(      وتاء )توىف( يف النسا عنو ؾْبِ   ل بزيويف الوصل 
 ويف آل ع ران لو ال تفرقوا      واألنعام فيها فتفرق مث 
 مث وعند العلود التاء يف ال تعاونوا    ويروى ث ثا يف ت لف 

  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البلرة تلريبا )
 يف الوصل تا تي  وا اشدد ت لف    ت و ال تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(إَل قولو : ويف ال ل اخت ف لو 
 ربِسبونو : الباقون[و ربَسبونو : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] و ] 

 واندرج معو ال سا ي َو(وبس ون اؽباء يف )َوىْ ( ب سر السُت )َورَبِْسُبونَوُ قالون 
 واندرج معو يعلوب وخ ف العاشر وقرأ ب سر السُت )َورَبِْسُبونَُو(بضم اؽباء يف )وُىو(مث ورش 

 واندرج معو عاصم مث ابن ذكوان بفتح السُت )َورَبَْسُبونَُو( 
 وبس ون اؽباء يف )وُىو(قالون بالص ة  ثم
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 وكسر السُت يف )َورَبِْسُبونَُو( اء يف )وُىو(بضم اؽببالص ة و  قنبل  ثم
 مث أبو جعفر بالص ة وبضم اؽباء يف )وُىو( وفتح السُت يف )وربَسبونو(

م ىاء )وُىو( وكسر السُت يف )َورَبِْسُبونَُو(بالص ة و مث البزي   باإلظهار وتشديد التاء )إذ تَّ لونو( َو
 ( وبس ون اؽباء يف )وْىو(تريَ لَّْونَوُ  أدغام الذال بالتاء )ِإذ دوريمث 

 وبس ون اؽباء يف )وْىو( واؽباء باؽباء )وربِسبونو ىينا(تريَ لَّْونَُو(  أدغام الذال بالتاء )ِإذمث السوسي 
 وبضم اؽباء يف )وُىو(تريَ لَّْونَُو(  أدغام الذال بالتاء )ِإذمث ىشام 

 بالتاء )ِإذ تريَ لَّْونَُو( وبضم اؽباء يف )وُىو(وفتح السُت يف )َورَبَْسُبونَُو( وأدغم الذال مث خ ف ب  غنة 
 مث خ د بغنة وفتح السُت يف )َورَبَْسُبونَُو( وأدغم الذال بالتاء )ِإذ تريَ لَّْونَُو( وبضم اؽباء يف )وُىو( 

 (ْٙٔهَتاٌف َعِظيٌم )َأْف نَػَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َىَذا بػُ  آَما َيُكوُف لَنَ  مْ قُػْلتُ َسِمْعُتُموُه إِ ْذ  َوَلْوَِل 
عت وه : البصري وىشام وخ د وال سا ي[] إذ ظبعت وه : الباقون[  ] إظبَّ

  واندرج معو يعلوبوباإلظهار يف )إذ ظبعت وه( ع ى قصر اؼبنفصل بس ون ميم اعب ع  قالون
 واندرج معو أبو جعفربالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 

ْعُتُ وُه( ع ى قصر اؼبنفصل وبص ةمث ابن كثَت   اؼبيم وص ة اؽباء يف )ظبَِ
ْعُتُ وُه ( )إذ باإلدغام يفِ  دوريمث   ظبَِ

ْعُتُ وُه ( و  )إذ باإلدغام يفِ مث السوسي   أدغم اؼبيم بالباء )نرَيَتَ  ََّم هِبََذا( ظبَِ
  واندرج معو ابن ذكوان وعاصم وخ ف العاشرمث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

 نفصل  ع ى توسط اؼبمث قالون بالص ة 
ْعُتُ وُه (  )إذ باإلدغام يفِ ع ى توسط اؼبنفصل و مث دوري   واندرج معو ىشام وال سا ي ظبَِ
 ع ى طول اؼبنفصل واندرج معو خ ف عن ضبزةمث ورش 

ْعُتُ وُه( )ِإذ خ د ع ى طول اؼبنفصل وباإلدغام يفمث   ظبَِ
 (ُٚٔمْؤِمِنيَن ) مْ ْنتُ أََبًدا ِإْف كُ  ~اللَُّو َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِلوِ  يَِعُظُكم
  وبس ون ميم اعب ع ع ى قصر اؼبنفصل  قالون

 قرأ بإبدال اؽب زة يف )ُموِمِنَُت( ع ى قصر اؼبنفصل مث السوسي
 واندرج معو أبو جعفر بالص ة ع ى قصر اؼبنفصلمث قالون 

 مث أبو جعفر بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽب زة يف )ُموِمِنَُت(
 ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 

 مث قالون بالص ة 
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 بالنلل )أبداً ان(ع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 بالتالي[ ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 اؽب زة يف )ُموِمِنَُت( إبدالب وقفالس ت و بخ ف مث 

 َويُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكُم اِْلَيَاتِ 
 )ات( فيها أوجو ( البدل )اِليات( ومع اؼبد العارض ٖقالون مث ورش بالنلل مع )

 )ومع قصر البدل وقصر العارض اندرج ضبزة بوجو النلل(= مع قصر البدل ث ثة أوجو العارض  ٖ، ٕ،ٔ
 =ومع توسط البدل توسط العارض ومع طول العارض ٘،  ٗ
 = مث الطول يف البدل مع طول العارض ٙ

 مث خ ف بالس ت ع ى )اِْلَيَاِت(
 (َٛٔواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )

 ونقال
نْػَيا َواِْلَِخَرةِ  مْ ِإفَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَف َأْف َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن َآَمُنوا َلهُ    َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّ

 بصري بتل يل )الدنيا(  ثمبس ون ميم اعب ع قالون 
  يف )اِلخرة( والنلل والس تيف )الدنيا( باإلمالة  ضبزةمث 

 نريَيا( وأمال )َواِْلَِخَرِة( وقفا مث ال سا ي أمال )الدُّ 
 مث ورش ع ى قصر البدلُت وفتح الدنيا وبالنلل يف )عذاٌب اليم( 

 يف )االخرة( وع يو النلل والس ت يف )عذاٌب أليم( مث خ ف بالس ت 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة 

   يف )الدنيا(  يو الفتح والتل يلوع ُتطول البدل ثمبالتل يل و  ُتمث ورش ع ى توسط البدل
 (ََّٜٔل تَػْعَلُموَف ) مْ َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون مث قالون بالص ة
 (َٕٓورَْحَمُتُو َوَأفَّ اللََّو َرُءوٌؼ رَِحيٌم ) مْ َوَلْوََّل َفْضُل اللَِّو َعَلْيكُ 

   ح صابتوالشاطبية : ورءوف قصر 
 رؤف : أبو ع رو وشعبة وضبزة وال سا ي وعلوب وخ ف العاشر [ ] رءوف : الباقون[] 

 وقرأ )رؤوف( باؼبد قالون 
 مث ورش مع وجهي البدل يف )َرُءوٌف( 

 مث أبو ع ر بلصر )َرُءٌف( واندرج معو شعبة وضبزة وال سا ي 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
 يَن َآَمُنوا ََّل تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِف أَيػَُّها الَّذِ  آيَ 

 تل ر يف كاىد  ز ن عالشاطبية : وحيث أتى خْطوات الطاء ساكن     وقل َ و 
 لع اوى حذ أك ها الُرُعب  وخْطوات سْات شْغل رضبا إالدرة    : واألْذن وسْالا األْكل 

 جعفر ويعلوب[ ] ُخطَوات : الباقون[] ُخُطوات )معا( : قنبل وحفص وابن عامر وال سا ي وأبو 
 بس ون الطاء يف )خْطوات( ع ى قصر اؼبنفصل و قالون 
 بضم الطاء يف )ُخُطَواِت( ع ى قصر اؼبنفصل و مث قنبل 

 قالون ع ى توسط اؼبنفصل مث 
 بالضم يف )ُخُطَواِت( ع ى توسط اؼبنفصل و مث الشامي 
 ( البدل يف )َآَمُنوا( واندرج ضبزة بوجو اللصر ٖ) بالس ون )ُخْطَواِت( معع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

 ِء َواْلُمْنَكِر آَوَمْن يَػتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيطَاِف فَِإنَُّو يَْأُمُر بِاْلَفْحشَ 
 ت ر يف كاىد  ز ن عالشاطبية  يف البلرة : وحيث أتى خْطوات الطاء ساكن    وقل َ و 

 الع  وىح اِت ُسْاٌت ُشْغُل ُرضباالدرة : ، ُأْكُ ها الُرُعْب      َوُخْطوَ 
 فاحىت فف صذ ىو خ ف إطيبة: خطوات 

 ] ُخُطوات )معا( : قنبل وحفص وابن عامر وال سا ي وأبو جعفر ويعلوب[ ] ُخطَوات : الباقون[
 ] يامر : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] يأمر : الباقون[

 تصل واندرج معو البزي والدوري وشعبةع ى توسط اؼبالطاء يف )خْطوات( قالون بس ون 
 ع ى توسط اؼبتصلس ون الطاء يف )خْطوات( مث خ د ب

 اؽب زة )يَاُمُر( وطول اؼبتصل  إبدالمث ورش بالس ون وقرأ ب
 واندرج معو أبو جعفراؽب زة )يَاُمُر( وتوسط اؼبتصل  إبدالوقرأ ب س ون الطاء يف )خْطوات(بمث السوسي 

 وأبو جعفر ويعلوبواندرج معو الشامي وحفص وال سا ي ع ى توسط اؼبتصل  )ُخُطَواِت( مث قنبل بضم الطاء يف
 ع ى طول اؼبتصل  وس ون الطاء يف )ُخْطَواِت()ومن يتبع( مث خ ف ب  غنة 

 ُء آزَكّْي َمْن َيشَ َوَلِكنَّ اللََّو يػُ ِمْن َأَحٍد أََبًدا  مْ َورَْحَمُتُو َما زََكا ِمْنكُ  مْ َوَلْوََّل َفْضُل اللَِّو َعَلْيكُ 
 ع ى توسط اؼبتصلقالون 

 ( أوجو ٘وقف عل )يشاء( ب)ع ى توسط اؼبتصل مث ىشام 
 ( حركات مع التسهيل والروم ٙوجو الطول )أندرج بأربع أوجو مع ىشام ويبلى لو مث خ د 

 ( أوجو )يشاء( بالتالي[ ٘مث خ ف ب  غنة و)
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 ٍد أَبًَدا(ع ى طول اؼبتصل وبالنلل يف )ِمَن احَ  مث ورش
  (( أوجو )يشاء٘و)يف )ِمْن َأَحٍد أَبًَدا( مث خ ف بالس ت 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 

 (َٕٔواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم )
 قالون

 اْلُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَّوِ ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن وَ  آَوالسََّعِة َأْف يُػْؤُتو  مْ َوََّل يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنكُ  
 ل : أبو جعفر [ ] يأتل : الباقون واإلبدال فيها لورش والسوسي وعند الوقف غب زة ال ىبفى[] يتأ
 واندرج معو يعلوب ع ى قصر اؼبنفصلبس ون اؼبيم قالون 

 ع ى قصر اؼبنفصلمث دوري ق ل )اللرىب( 
 عامر وعاصم واندرج معو ابن توسط اؼبنفصل  ىمث قالون ع 

 مث دوري ق ل )اللرىب( ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو خ ف العاشرع ى توسط اؼبنفصل مث ال سا ي أمال )اللرىب( 

 يف )اللرىب(واإلمالة )أن يؤتوا( وبغنة مث خ ف ب  غنة )اللرىب( مث خ د باإلمالة 
 واندرج معو ابن كثَت مث قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل 

 بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
 بدال اؽب زة ألفا )ياتل( و)يُوُتوا( وطول اؼبنفصلوقرأ بإمث ورش بفتح )اللرىب( 

 و)يُوُتوا( وطول اؼبنفصلاؽب زة يف )يَاَتِل(  إبدالللرىب( وقرأ بامث ورش بالتل يل )
 َتِل( و)يُوُتوا( وقرأ بإبدال اؽب زة يف )يَايف )اللرىب( بالتل يل و  ع ى قصر اؼبنفصلمث السوسي 
( ع ى قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر  وقريرأ بإبريدال اؽب ريزة يف قدم التاء ع ريى اؽب ريزة اؼبفتوحرية وشريدد الري م اؼبفتوحرية )وال يتريألَّ

 وبالص ة )يُوُتوا(
 َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا

 قالون
 َأََّل ُتِحبُّوَف َأْف يَػْغِفَر اللَُّو َلُكْم 

 خ ف ب  غنة يف )َأْن يرَيْغِفَر( ثم)يرَيْغِفَر(  ورش بًتقي[ الراء ثمقالون 
 (َٕٕواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم )

 قالون
نْػَيا َواِْلَِخَرِة َوَلهُ   (َٖٕعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفًَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّ
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 اويا ر الشاطبية : ويف ؿبصنات فاكسر الصاد 
 ] احملِصنات : ال سا ي [ ] احملَصنات : الباقون[

 واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعلوببس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

 مث بصري ق ل )الدنيا( 
 يف )الدنيا(واإلمالة يف )واألخرة( مث خ ف بالس ت 
 واندرج معو خ ف العاشرالدنيا( يف )واإلمالة يف )اِلخرة( مث خ د بالتالي[ 

 وأبدل اؽب زة يف)اؼبومنات()واِلخرة( وبالنلل مع اللصر والطول يف البدل الدنيا ( ) = فتح ٕ،ٔ( أوجو ٗمث ورش ب)
 مع التوسط والطول يف البدليف )الدنيا ( = التل يل  ٗوٖورش مث 

 وق ل )الدنيا()اؼبومنات(  وأبدل اؽب زة يفمث السوسي 
 وفتح )الدنيا()اؼبومنات(  وأبدل اؽب زة يففر مث أبو جع

 اد يف )اْلُ ْاِصَناِت(وقرأ ب سر الصيف )الدنيا(  ال سا ي باإلمالة مث
 (ِٕٗبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ َوَأْرُجُلهُ  مْ َوأَْيِديهِ ْم أَْلِسَنتُػهُ  مْ َعَلْيهِ يَػْوـَ َتْشَهُد 

 ا عشالشاطبية : يشهد 
 ] وأيديُهم : يعلوب[ ] وأيديِهم : الباقون[ سا ي وخ ف العاشر[ ] يوم تشهد : الباقون[] يوم يشهد : ضبزة وال

 قالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ْم(أَْلِسَنتريهُ  مْ يف )َعَ ْيهِ مث قالون بالص ة  ع ى قصر الص ة 

 ْم(أَْلِسَنتريهُ  مْ يف )َعَ ْيهِ مث قالون ع ى توسطها 
 ْم(أَْلِسَنتريهُ  مْ )َعَ ْيهِ يف مث ورش ع ى طول الص ة 

م ىاء )أيديُهم( مث يعلوب قرأ بضم اؽباء يف )ع يُهم(   َو
 وقرأ بضم اؽباء يف )ع يُهم( وقرأ بياء الغيبة )يشهد( ْم(أَْلِسَنتريهُ  مْ يف )َعَ يريْهُ بالتالي[  ضبزةمث 

 بياء الغيبة )يشهد(  وقرأ بضم اؽباء يف )ع يُهم( وقرأْم(أَْلِسَنتريهُ  مْ يف )َعَ يريْهُ مث خ ف بالس ت 
 مث ال سا ي قرأ )يشهد( وكسر اؽباء يف )ع يِهم(

 (ِٕ٘دينَػُهُم اْلَحقَّ َويَػْعَلُموَف َأفَّ اللََّو ُىَو اْلَحقُّ اْلُمِبيُن )اللَُّو يَػْوَمِئٍذ يُػَوفّْيِهُم 
 وخ ف العاشر[  ]يرُيَوفّْيِهُم ال َُّو : الباقون[]يرُيَوفّْيِهِم ال َُّو : أبو ع رو [  ]يرُيَوفّْيُهُم ال َُّو : ضبزة وال سا ي ويعلوب 

 قالون 
 مث دوري ب سر اؽباء واؼبيم )يرُيَوفّْيِهِم ال َُّو( 
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  وص   مث السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ال ََّو ُىَو( و ب سر اؽباء واؼبيم )يرُيَوفّْيِهِم ال َُّو(
َريريم اؽبريرياء  ويعلريريوب.ُو( وانريريدرج معريريو ال سريريا ي وخ ريريف العاشريرير مث خريري د بضريريم اؽبريرياء واؼبريرييم بضريريم اؽبريرياء واؼبريرييم )يريريريَوفّْيُهُم ال َّريري

 باغبالُت .
م اؽباء واؼبيم وص  ُم(يف )يرَيْوَمِئٍذ يرُيَوفّْيهُ مث خ ف ب  غنة   َو

 اْلَخِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَف ِلْلَخِبيثَاِت 
 قالون

 اِت َوالطَّيَّْباُت ِللطَّيِّْبيَن َوالطَّيُّْبوَف ِللطَّيّْبَ 
 قالون

 ُأولَِئَك ُمبَػرَُّءوَف ِممَّا يَػُقوُلوَف 
    ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 واندرج معو ضبزة بوجو قصر البدل ( أوجو البدل يف )ُمبريرَُّءوَن(ٖورش ع ى طول اؼبتصل مع ) ثم
 (َٕٙكرِيٌم )َمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ   مْ َلهُ 

 قالون 
 ورش بًتقي[ الراء )َمْغِفَرٌة (  ثم
 ب  غنة يف )َمْغِفَرٌة َورِْزٌق( خ ف ثم

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
َر بُػُيوِتكُ  آيَ   َأْىِلَها                           ~َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُّْموا َعَلى مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََّل َتْدُخُلوا بُػُيوتًا َغيػْ
   ة وجها ع ى األصل أقب جى ضب ...ن عوكسر بيوت والبيوت يضم  الشاطبية يف البلرة : 

تستانسريوا : ورش ] برُيُيوتا غَت برُيُيوت م : ورش وأبو ع رو وحفريص وأبريو جعفرير ويعلريوب[ ] بُيوتريا غريَت بِيريوت م : الباقون[]
 والسوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] تستأنسوا : الباقون[

 يف )بُِيوتًا(و )بُِيوِتُ ْم(ع ى قصر اؼبنفصل وب سر الباء قالون 
 واندرج معو ابن كثَتبالص ة ع ى قصر اؼبنفصل وب سر الباء يف )بُِيوتًا(و )بُِيوِتُ ْم( و قالون مث 

 واندرج معو يعلوبع ى قصر اؼبنفصل وبضم الباء يف )برُيُيوتًا(و )برُيُيوِتُ ْم( مث دوري 
 )برُيُيوِتُ ْم( وإبدال اؽب زة ألفا يف )َتْسَتاِنُسوا(ع ى قصر اؼبنفصل وبضم الباء يف )برُيُيوتًا(و مث السوسي 

مث أبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل وبضم الباء يف )برُيُيوتًا(و )برُيُيوِتُ ْم( وإبدال اؽب زة ألفا يف )َتْسَتاِنُسوا( وبالص ة واإلخفرياء 
 يف )برُيُيوتا غَت(
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وانريريدرج معريريريو ابريرين عريريريامر وشريريعبة وال سريريريا ي وخ ريريريف  (وب سريرير البريريرياء يف )بُِيوتريريا(و )بِيريريريوِتُ مْ قريريالون ع ريريريى توسريريط اؼبنفصريريريل مث 
 العاشر

  وب سر الباء يف )بُِيوتًا(و )بُِيوِتُ ْم(مث قالون بالص ة 
 واندرج معو حفصاؼبنفصل وبضم الباء يف )برُيُيوتًا(و )برُيُيوِتُ ْم(  توسطدوري ع ى  مث

وقصرير البريدل )آمنريوا( وإبريدال اؽب ريزة [ الراء يف )غَت( وبضم الباء يف )برُيُيوتًا(و )برُيُيوِتُ ْم( بًتقيع ى طول اؼبنفصل مث ورش 
 ألفا يف )َتْسَتاِنُسوا( 

 وب سر الباء يف )بُِيوتًا(و )بُِيوِتُ ْم(ع ى طول اؼبنفصل  ضبزةمث 
 )آمنوا(البدل  توسط مث طولومع بًتقي[ الراء يف )غَت( مث ورش 

ٌر َلكُ  مْ َذِلكُ   (َٕٚتذَكَُّروَف ) مْ َلَعلَّكُ  مْ َخيػْ
 ذا ش ى عطبية يف سور األنعام : )َتذَّكَُّروَن( ال ل خف الشا

 ] َتذَكَّرون : حفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ] َتذَّكَُّرون : الباقون[
 قالون قرأ بتشديد الذال يف )َتذَّكَُّروَن( 

 مث حفص قرأ بتخفيف الذال يف )َتذَكَُّروَن ( واندرج معو ضبزة وال سا ي وخ ف العاشر 
  ورق[ راء )خَت(  ورش قرأ بتشديد الذال يف )َتذَّكَُّروَن(مث 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  مث قالون بالص ة وقرأ بتشديد الذال يف )َتذَّكَُّروَن(
 َأَحًدا َفًَل َتْدُخُلوَىا َحتَّى يُػْؤَذَف َلُكمْ  آفَِإْف َلْم َتِجُدوا ِفيهَ 

 اؽب زة وأدغام النون بال م يف )يُوَذَن َلُ ْم(  إبدالقرأ بصر اؼبنفصل و ع ى قالسوسي  ثمع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 اؽب زة يف )يُوَذَن( بدون إدغام  إبدالقرأ بع ى قصر اؼبنفصل و مث أبو جعفر 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
  قرأ هب زة )يؤذن(و ع ى طول اؼبنفصل ضبزة  ثميف )يُوَذَن( واوا اؽب زة  إبدالمث ورش ع ى طول اؼبنفصل و قرأ ب

 َوِإْن ِقيَل َلُ ُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا 
 [] والباقون بال سرة اػبالصة []قيل : باإلمشام ؽبشام وال سا ي وروي[ 

يف )ِقيريريريَل( وانريريريدرج معريريريو  ىشريريريام باإلمشريريريام ثػػػم    ( اؼبريريريدودٖمريريريع ) )ِقيريريريَل َلُ ريريريُم( السوسريريريي أدغريريريم الريريري م بريريريال م ثػػػم   قريريريالون 
 ال سا ي وروي[

 زَْكى َلُكْم ُىَو أَ 
 خ ف أمال )أزكى( واندرج معو ال سا ي  ثم    ورش ق ل )أزكى( ثم    قالون 

 (َٕٛواللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َعِليٌم )
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 قالون
َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم  مْ لَْيَس َعَلْيكُ   ُجَناٌح َأْف َتْدُخُلوا بُػُيوتًا َغيػْ

 ص وأبو جعفر ويعلوب[ ] بُِيوتا غَت : الباقون[]برُيُيوتا غَت: ورش وأبو ع رو وحف
 قالون قرأ ب سر الباء يف )بُِيوتًا( 

 قرأ بضم الباء يف )برُيُيوتًا(مث دوري 
م الباء يف )برُيُيوتًا( ورق[ الراء يف )غَت( يف )جناٌح ان( مث ورش بالنلل   َو

م الباء يف )برُيُيوتًا( يف )جناٌح أن( مث خ ف بالس ت   َو
 واندرج معو ابن كثَت  ة و قرأ ب سر الباء يف )بُِيوتًا(مث قالون بالص

 برُيُيوتا غَت(مث أبو جعفر بالص ة وقرأ بضم الباء يف )برُيُيوتًا( واإلخفاء ل تنوين عند الغُت )
 (َٜٕواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف )

 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يرَيْعَ ُم َما( ثم    قالون
 َوَيْحَفُظوا فُػُروَجُهمْ  مْ ِلْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِىِ ُقْل 

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 واندرج معو ابن كثَتمث قالون بالص ة 

 مث دوري أمال )أَْبَصارِِىْم( واندرج معو دوري ال سا ي 
 )مْن أبصارىم(مث خ ف بالس ت 

 يف )لِْ ُ وِمَنُت ( اؽب زة  إبدالمث ورش ق ل )أَْبَصارِِىْم( قرأ ب
 اؽب زة يف )لِْ ُ وِمَنُت (  إبدالمث السوسي أمال )أَْبَصارِِىْم( و قرأ ب

 و بالص ة ُت (إبدال اؽب زة يف )لِْ ُ وِمنَ مث أبو جعفر قرأ ب
 َذِلَك َأزَْكى َلُهْم 

 قالون مث ورش ق ل )أزكى( مث خ ف أمال )أزكى( واندرج معو ال سا ي 
 (ٖٓيٌر ِبَما َيْصنَػُعوَف )ِإفَّ اللََّو َخبِ 

 قالون مث ورش بًتقي[ الراء )خبَت(
َها ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن  َََهَر ِمنػْ  َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ َوََّل يُػْبِديَن زِيَنتَػُهنَّ ِإَّلَّ َما 

 (ِمْن أَْبَصارِِىنَّ )بالس ت مث خ ف قالون مث دوري أمال )أَْبَصارِِىنَّ( واندرج معو دوري ال سا ي 
 ْبَصارِِىنَّ( ِمَن اَ اؽب زة يف )لِْ ُ وِمَناِت ( وبالنلل والتل يل يف ) إبدالمث ورش قرأ ب

 مال يف )أَْبَصارِِىنَّ( أاؽب زة يف )لِْ ُ وِمَناِت ( و  إبدالمث السوسي قرأ ب
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 اؽب زة يف )لِْ ُ وِمَناِت ( إبدالمث أبو جعفر قرأ ب
 ُجُيوِبِهنَّ َيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى َولْ 

ب        )كسريريريرير اعبريريريرييم : ِجيريريريريوهبن : ابريريريرين كثريريريريَت وابريريريرين ذكريريريريوان وضبريريريريزة شريريريريون دنريريريريَت مالريريريريدليل يف سريريريريورة اؼبا ريريريريدة : )جيريريريريوب( 
 وال سا ي(

  يو: الباقون [ ووقف يعلوب هباء الس ت عُجُيوهِبِنَّ ]]ِجُيوهِبِنَّ : ابن كثَت وابن ذكوان وضبزة وال سا ي [ 
 قرأ بضم اعبيم يف )ُجُيوهِبِنَّ(قالون 

 مث ابن كثَت قرأ ب سر اعبيم يف )ِجُيوهِبِنَّ( واندرج معو ابن ذكوان وضبزة وال سا ي 
 وهبنو(يُ مث يعلوب وقف باؽباء )جُ 

 ~ِء بُػُعػػولَِتِهنَّ َأْو ِإْخػػَوانِِهنَّ َأْو بَنِػػيآئِِهنَّ َأْو أَبْػنَػػآْو أَبْػنَػػِء بُػُعػػولَِتِهنَّ أَ آئِِهنَّ َأْو َآبَػػآَوََّل يُػْبػػِديَن زِينَػػتَػُهنَّ ِإَّلَّ لِبُػُعػػولَِتِهنَّ َأْو َآبَػػ
ْربَػِة ِمػَن الرَّْجػاِؿ َأِو الطّْْفػِل آَأَخَواتِِهنَّ َأْو ِنسَ  ~ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَِني ئِِهنَّ َأْو َما َمَلَكػْت أَْيَمػانُػُهنَّ َأِو التَّػاِبِعيَن َغْيػِر ُأولِػي اإْلِ

 ِء آيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النّْسَ الَّذِ 
   كاحبو  صالشاطبية : )وغََت ( أوَل بالنصب 

 دأالدرة    : )وغَت( انصب 
 [ ] غَِت أوِل : الباقون[] غََت أوِل : ابن عامر وشعبة وأبو جعفر 

 ع ى قصر اؼبنفصل وقرأ جبر الراء يف )غَِت (قالون 
 الراء يف )غََت ( وقرأ نصب مث أبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل
 وقرأ جبر الراء يف )غَِت (مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 

( أوجريريو ع ريريى )النسريرياء ( أبريريدل اؽب ريريزة ألريريف مريريع اللصريرير والتوسريريط والطريريول ٘وقريريف ب)قريريرأ بنصريريب الريريراء )غريريََت (و مث ىشريريام 
 والتسهيل وع اؼبد واللصر والروم 

 عو شعبة مث ابن ذكوان قرأ بنصب الراء يف )غََت( واندرج م
( أوجريو ع ريى )النسرياء ( أبريدل ٘ووقف ب)يف )اإلربرية(بالتالي[ بالساكن اؼبفصريول والسري ت بالسرياكن اؼبوصريول  ضبزةمث 

 وجبر الراء يف )غَِت(اؼبد واللصر والروم  معاؽب زة ألف مع اللصر والتوسط والطول والتسهيل 
 ( أوجو ع ى )النساء(٘)غَِت( ووقف ب) وبالتالي[ يف )اإلربة( وجبر الراء يفع ى طول اؼبنفصل مث خ د 

 ( البدل ٖمع )وقرأ جبر راء )غَِت( ع ى طول اؼبنفصل مث ورش بالنلل 
  ع ى الساكن اؼبوصول )اإلربة( وجر راء )غَِت( الس تالساكن اؼبفصول وبمث خ ف بالس ت ع ى 

 نَّ َوََّل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُػْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن زِيَنِتهِ 
 سوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )لِيريْعَ َم َما(لا ثم   قالون
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 (ٖٔتُػْفِلُحوَف ) مْ ِإَلى اللَِّو َجِميًعا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَّكُ  آَوُتوبُو 
 ] أيُو : ابن عامر [ ] أيها : الباقون[

، وال خريري ف حبريريذف  ن اؽبرياءووقريف أبريريو ع ريرو وال سريريا ي ويعلريريوب بريألف بعريريد اؽبريرياء . والبرياقون حبريريذف األلريف مريريع سريري و 
 األلف وص 

 ع ى قصر اؼبنفصل قالون 
 واندرج معو ابن كثَتبالص ة ع ى قصر اؼبنفصل و مث قالون 
 ع ى قصر اؼبنفصل وابدل اؽب زة واوا )اؼبومنون(  مث السوسي

 مث أبو جعفر ع ى قصر اؼبنفصل وابدل اؽب زة واوا )اؼبومنون( وبالص ة
 ل ع ى توسط اؼبنفصمث قالون 
 بالص ة و ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 

 ف )أَيُُّو اْلُ ْؤِمُنوَن( لألقرأ بضم اؽباء وحذف او ع ى توسط اؼبنفصل  ابن عامر مث
 بالنلل يف )صبيعاً أيو ( وابدل اؽب زة واوا )اؼبومنون( ع ى طول اؼبنفصل و مث ورش 

 يف )صبيعاً أيو ( بالتالي[ ع ى طول اؼبنفصل و  ضبزةمث 
 يف )صبيعاً أيو (الس ت بع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 ووقف البصري ويعلوب وال سا ي باأللف )أيها(
 ِئُكمْ آَوِإمَ  مْ َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادِكُ ْم َوأَْنِكُحوا اَْلَيَاَمى ِمْنكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة بس ون ميم اعب ع قالون 
 مث ورش ع ى تل ي ها  وبالنلل وطول اؼبتصل  (مث ورش ع ى فتح )األيامى

باؼبريد واللصريرير يف اؽب ريريزة و )َوِإَمريرياِ ُ ْم( اؽب ريريزة األوَل بالتسريريهيل ع ريى بريالتالي[ و وبالسريري ت ووقريريف )األيريامى( أمريريال  ضبريزةمث 
 ( أوجو ٗالثانية ف و )

انية مع اؼبد واللصر والتسهيل يف التسهيل يف الثو ( أوجو الوقف ع ى ربلي[ األوَل ٗو)يف )األيامى( مث خ د بالتالي[ 
 األوَل وع يها التسهيل يف الثانية مع اؼبد واللصر 

  واندرج معو خ ف العاشر  يف )األيامى( مث ال سا ي باإلمالة 
 ِمْن َفْضِلِو يُػْغِنِهُم اللَُّو َء آفُػَقرَ ِإْف َيُكونُوا 

 ]يرُيْغِنِهُم ال َُّو : الباقون[   [: ضبزة وال سا ي وروي[ وخ ف العاشرُم ال َُّو يرُيْغِنهُ ]  : أبو ع رو وروح[ال َُّو  يرُيْغِنِهمِ ]
 ع ى توسط اؼبتصلقالون 

 واندرج معو روحقرأ ب سر اؽباء واؼبيم يف )يرُيْغِنِهِم ال َُّو( ع ى توسط اؼبتصل و مث بصري 
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 [ وخ ف العاشر واندرج معو رويبضم اؽباء واؼبيم )يرُيْغِنُهُم ال َُّو( و  ع ى توسط اؼبتصل مث ال سا ي
 ع ى طول اؼبتصلمث ورش 
 قرأ  بضم اؽباء واؼبيم يف )يرُيْغِنِهُم ال َُّو( ع ى طول اؼبتصل و مث خ د 
 وقرأ  بضم اؽباء واؼبيم يف )يرُيْغِنِهُم ال َُّو(ِإْن َيُ ونُوا( يف )ب  غنة ع ى طول اؼبتصل و مث خ ف 

 (َٕٖواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم )
 قالون

 ِف الَِّذيَن ََّل َيِجُدوَف ِنَكاًحا َحتَّى يُػْغِنيَػُهُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو َوْلَيْستَػْعفِ 
 ( أوجو اؼبدودٖمع ) السوسي أدغم النون بالنون يف )هبَُِدوَن ِنَ اًحا( ثم   قالون

ًرا  مْ يهِ فِ  مْ َعِلْمتُ ِإْف  مْ َفَكاتُِبوىُ  مْ َمَلَكْت أَْيَماُنكُ َوالَِّذيَن يَػْبتَػُغوَف اْلِكَتاَب ِممَّا   َخيػْ
 ] فيُهم : يعلوب [ ] فيِهم : الباقون[

 بس ون ميم اعب ع قالون 
 مث يعلوب قرأ بضم اؽباء يف )فيُهم(

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإْن( مْ يف )َفَ اتُِبوىُ ع ى قصرىا و مث قالون بالص ة 
 ِإْن(  مْ يف )َفَ اتُِبوىُ ع ى توسطها و مث قالون بالص ة 

 ( وترقي[ راء )خَتا(مْ وبالنلل يف )َمَ َ ْت أيَْبَاُن ُ  ِإْن( مْ ل الص ة يف )َفَ اتُِبوىُ بطو مث ورش 
 (مْ ويف )َمَ َ ْت أيَْبَاُن ُ  ِإْن( مْ مث خ ف بالس ت يف )َفَ اتُِبوىُ 

 َآتَاُكمْ  ~ِمْن َماِؿ اللَِّو الَِّذي مْ َوَآُتوىُ 
 قالون ع ى قصر اؼبنفصل 

 مث قالون ع ى توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالص ة ع ى قصر اؼبنفصل مث

 مث قالون بالص ة ع ى توسط اؼبنفصل 
 وفتح )آتاكم( )وآتوىم ، وآتاكم( ع ى قصر البدلُت مث ورش 

 مث ورش ع ى توسط البدلُت وتل يل )آتاكم( 
 طول البدلُت وع يو الفتح مث التل يل يف )آتاكم(ورش ع ى مث 

 اإلمالة يف )آتاكم( ع ى طول اؼبنفصل مث ضبزة ب
 مث ال سا ي أمال )َآتَاُكْم( ع ى توسط اؼبنفصل واندرج معو خ ف العاشر

نْػَيا ِء ِإْف آاْلِبغَ َعَلى  مْ َوََّل ُتْكرُِىوا فَػتَػَياِتكُ   َأَرْدَف َتَحصًُّنا لَِتْبتَػُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ
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وقريرأ أبريو ع ريرو ورش وقنبريل وأبريو جعفرير ورويري[ ،  وسهل الثانيةمع اؼبد واللصر  قالون والبزي] البغاء إن : سهل األوَل 
الثانيريرية حريريرف مريريد مريريع اإلشريريباع وعدمريريو ، ولريريورش أيضريريا إبريريداؽبا يريرياء  ولريريورش أيضريريا إبريريدالبإسريريلاط األوَل مريريع اللصريرير واؼبريريد 

 ، وللنبل أيضا إبداؽبا حرف مد ول ن مع اؼبد اؼبشبع فلط . والباقون بالتالي[ [م سورة 
 )اْلِبَغاِء ِإْن(باؼبد واللصر ه زة األوَل ل قالون بالتسهيل 

لثانيريريرية حريريريرف مريريريد مريريريع اإلشريريريباع مث عدمريريريو )أي حركتريريريان أوجريريريو تسريريريهيل الثانيريريرية ومث إبريريريدال اؽب ريريريزة ا (ٗب )بالنلريريريل و مث ورش 
 وع ى فتح )الدنيا( مث تل يل )الدنيا(مث إبداؽبا حرف ياء م سورة  لتارك النون بالنلل( 

 ِإْن( )اْلِبَغاط اؽب زة األوَل مع اللصر واؼبد مث دوري أسل
 باؽب زتُت واندرج معو عاصمبالتالي[ ع ى توسط اؼبتصل و مث ابن عامر 
 )الدنيا(أمال ع ى توسط اؼبتصل و مث ال سا ي 

 )إْن أردن(بالتالي[ ع ى طول اؼبتصل و  ضبزةمث 
 )إْن أردن(الس ت ع ى طول اؼبتصل وبمث خ ف 

 واندرج معو البزي ى اللصرمث قالون بالص ة ع 
 واندرج معو أبو جعفر ل ثانية مث قنبل بالص ة بالتسهيل 

 والتوسط باؼبتصل مع اإلشباع اؼبد قنبل بمث 
 (ٖٖفَِإفَّ اللََّو ِمْن بَػْعِد ِإْكَراِىِهنَّ َغُفوٌر رَِحيٌم )َوَمْن ُيْكرِىُّنَّ 

 يف )َوَمْن ُيْ رِىُّنَّ( ْكرَاِىِهنَّ( خب ف مث خ ف ب  غنةمث ابن ذكوان أمال )إِ قالون مث ورش رق[ راء )إكراىهن( 
 (َٖٗوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقيَن ) مْ ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبِلكُ ُمبَػيػَّْناٍت َوَمَثًًل َآيَاٍت  مْ ِإلَْيكُ  آَوَلَقْد أَنْػَزْلن

 : الباقون[اتمبيريَّنَ : ابن عامر وحفص وضبزة وال سا ي وخ ف العاشر [ ]ُمبيّْنات ]
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مث قالون بالص ة   واندرج معو يعلوببس ون ميم اعب ع وفتح ياء )مبيَّنات(قالون 

 ع ى توسط اؼبنفصل مث قالون 
  وخ ف العاشر واندرج معو حفص وال سا يقرأ ب سر الياء يف )ُمبرييّْنات ( و ع ى توسط اؼبنفصل عامر مث ابن 

 بالص ة وع ى توسط الص ة  ى توسط اؼبنفصل و عمث قالون 
ُمبرييريّْنرياٍت )يف  وب  غنةَآيَاٍت(  مْ ب سر الياء )ُمبرييريَّْناٍت( وبالتالي[ يف )وللْد أنزلنا( و)ِإلَْي ُ ع ى طول اؼبنفصل و مث خ ف 

 (َوَمَثً  
ُمبرييريّْنريرياٍت )يف  بغنريريةو َآيرَياٍت(  مْ و)ِإلريريْي ُ  ب سريرير اليرياء )ُمبرييريّْنريرياٍت( وبريالتالي[ يف )وللريريْد أنزلنريا(ع ريى طريريول اؼبنفصريل و خريري د  ثػم

 (َوَمَثً  
 ( البدل )آيات(ٖمع ) وطول اؼبنفصل وفتح ياء )مبيَّنات مث ورش بالنلل وطول الص ة
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 وب  غنة يف )ُمبرييريَّْناٍت َوَمَثً (َآيَاٍت(  مْ يف )وللْد أنزلنا( و)ِإلَْي ُ خ ف بالس ت  ثم
 َْلَْرِض اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َوا

 يف )األرض( خ ف بالس ت ثمبالنلل يف )األرض(     ورش  ثم     قالون
 َمَثُل نُورِِه َكِ ْشَ اٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ 

 ال سا ي أمال )َكِ ْشَ اٍة( ثم     قالون
 اْلِ ْصَباُح يف ُزَجاَجةٍ 

 ال وقفا )ُزَجاَجٍة(ال سا ي أم ثم   قالون 
ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْػُتونٍَة ََّل َشػْرِقيٍَّة َوََّل َغْربِيَّػٍة َيَكػاُد زَيْػتُػَهػا ُيِضػيُء َولَػْو لَػْم َتْمَسْسػُو ُدرّْيّّ يُوَقُد ٌب الزَُّجاَجُة َكأَنػََّها َكوْكَ 

 نَاٌر 
ابريرين كثريريَت وأبريريو ُد : قَّريريوَ تريَ  ُدرّْيّّ ]شريريعبة وضبريريزة [وقريريُد : تُ  ~ءٌ ُدرّْيّ ]ال سريريا ي [وقريريُد : تُ  ِدرّّْي~ءٌ ]أبريريو ع ريريرو [ : قَّريريدَ وَ تريَ  ]ِدرّّْي~ءٌ 

 نافع وابن عامر وحفص [ ]ُدرّْيّّ يُوَقُد :ع رو وأبو جعفر ويعلوب [ 
 ع ى توسط اؼبتصل قرأ )ُدرّْيّّ يُوَقُد(قالون 

 ع ى طول اؼبتصل قرأ )ُدرّْيّّ يُوَقُد(مث ورش 
 وص ة اؽباء )سَبَْسْسُو( ( قرأ )ُدرّْيّّ َتوقََّد مث ابن كثَت 
 يعلوباندرج معو و ( بدون ص ة اؽباء قرأ )ُدرّْيّّ َتوقََّد ر مث أبو جعف

  (َتوقََّد  ي~ء)ِدرّْ  دوريمث 
 ( َتوقََّد  ~ئ)ِدرّْ قرأ مث السوسي أدغم الدال بالزاي )َيَ اُد َزيريتريَها( و 

 (  ُتوَقدُ  ~ئمث ال سا ي )ِدرّْ 
 ع ى توسط اؼبتصل ُتوَقُد(  ~مث شعبة )ُدرِئ

 ئ ُتوَقُد( ع ى طول اؼبتصل)ُدرِ مث خ ف وب  غنة 
 )ُدرِئ ُتوَقُد( ع ى طول اؼبتصلمث خ د بغنة
 نُوٌر َعَلى نُورٍ 

 قالون 
 ُء آيَػْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن َيشَ 

( ٙ( أوجريريريو وقفريريريا ع ريريريى )يشريريرياء( مث خريريري د بالتسريريريهيل وبوجريريريو الطريريريول )٘مث ىشريريريام ب) ع ريريريى طريريريول اؼبتصريريريل  قريريريالون مث ورش
 أوجو  (٘حركات مث خ ف ب  غنة ب)
 َوَيْضِرُب اللَُّو اَْلَْمثَاَؿ ِللنَّاسِ 
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 قالون 
 دوري باإلمالة )لِ نَّاِس(  ثم
 ( أوجو اؼبدودٖمع )السوسي أدغم ال  م بال م )اأْلَْمثَاَل لِ نَّاِس(  ثم
 يف )األمثال(   بالس ت ضبزة ثمبالنلل يف )األمثال(   ورش ثم

 ( َٖ٘واللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )
 قالون 

 مث ورش ع ى توسط )شيء( 
 ع ى طول )شيء(  ورشمث 

  ع ى )شيء( مث خ ف بالس ت
 (ِٖٙفي بُػُيوٍت َأِذَف اللَُّو َأْف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُو ُيَسبُّْح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواِْلََصاِؿ )

 ا ع ى األصل أقب  و وجهجى ضبن     عالشاطبية : وكسر ) برُيُيوٍت( و)البيوت( يضم 
]ُيَسريريبَُّح : ابريرين عريريامر وشريريعبة [ ]ُيَسريريبُّْح : ]برُييريريوت : ورش وأبريريو ع ريريرو وحفريريص وأبريريو جعفريرير ويعلريريوب[ ] بِيريريوت : الباقون[

 الباقون[
 قالون ب سر الباء يف )بُِيوٍت(

 ب سر الباء يف )بُِيوٍت( وقرأ بفتح الباء يف )ُيَسبَُّح( واندرج معو شعبة  ابن عامرمث 
 )بيوٍت أذن( وب سر الباء يف )بُِيوٍت( ووقف ع ى )واِلصال( بالنلل والس تبالتالي[  ةضبز مث 

 ( البدل )اِلصال(ٖمع )و)بُيوٍت أذن(  مث ورش بضم الباء )برُيُيوٍت( والنلل يف )َواِْلََصاِل (
 مث أبو ع رو بضم الباء )برُيُيوٍت( واندرج معو حفص 

  اء يف )بُِيوٍت( ووقف ع ى )واِلصال( بالنلل والس تمث خ ف بالس ت يف )بيوٍت أذن( وب سر الب
 إذا وصل دبا بعده أدغم السوسي ال م بالراء )واِلصال رجال(

ُقلُػػوُب ِء الزََّكػػاِة َيَخػػاُفوَف يَػْوًمػػا تَػتَػَقلَّػػُب ِفيػػِو الْ آِتَجػػارٌَة َوََّل بَػْيػػٌع َعػػْن ِذْكػػِر اللَّػػِو َوِإقَػػاـِ الصَّػػًَلِة َوِإيتَػػ مْ ََّل تُػْلِهػػيهِ رَِجػػاٌؿ 
 (ٖٚ)َواَْلَْبَصاُر 
 ع ى توسط اؼبتصلقالون 

 بالنلل والس ت ع ى طول اؼبتصل و مث خ د 
 )إيتاء( وطول اؼبتصل وتغ يظ الم )الص ة(( البدل ٖمث ورش مع )

 الس ت بو بالنلل ووقف مث خ ف ب  غنة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمث قالون بالص ة 
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 (مْ ة يف )اَل تريْ ِهيهُ مث يعلوب َم اؽباء الثاني
 م )َواأْلَْبَصاُر لَِيْجزِيرَيُهُم(إذا وص ت باِلية بعدىا أدغم السوسي الراء باال

 ِمْن َفْضِلِو  مْ اللَُّو َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدىُ لَِيْجزِيَػُهُم 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالص ة  ثمبس ون ميم اعب ع   قالون 
 (ُٖٛء ِبَغْيِر ِحَساٍب )آْرُزُؽ َمْن َيشَ َواللَُّو يػَ 
 ع ى توسط اؼبتصل قالون 

 ع ى طول اؼبتصل واندرج معو خ د  مث ورش 
 ء(آ)من يش ب  غنةع ى طول اؼبتصل و مث خ ف 

 
 


