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 تكملة سورة النور 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللَّػَو ِعْنػَدُه ََػَوَّػاُه آِإَذا جَ  ~ًء َحتَّىآَكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُو الظَّْمَآُف م  مْ َأْعَماُلهُ  آَوالَِّذيَن َكَفُرو 
 ِحَسابَوُ 

 ضاه ومل يلزم قياسا مؤصبلر    ظباَسُب( كسر السُت مستقببل الشاطبية ُب البقرة : و)وبْ 
 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 

 بتثص ن ُبتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقببل بفتح سُت  
 ] وبَسبو : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] وبِسبو : الباقون[ 

 وكسر السُت ُب )وبِسبو(قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة وكسر السُت ُب )وبِسبو(

 ٍب ابن كثَت بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )هبده(و)فوفاه( وكسر السُت ُب )وبِسبو(
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وفتح السُت ُب )وبَسبو( وبالصلة 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وكسر السُت ُب )وبِسبو(
 ئي على توسط اؼبنفصل وأمال )فَ َوفَّاُه( وكسر السُت ُب )وبِسبو(ٍب الكسا

 ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وفتح السُت )وَبَْسُبُو( واندرج معو عاصم
 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل وفتح السُت )وَبَْسُبُو( وأمال )َجاَءُه( واندرج معو خلف العاشر 

 و(ٍب قالون بالصلة وكسر السُت ُب )وبِسب
 ( أوجو توسط اللُت )َشْيًئا( على فتح )فَ َوفَّاُه( ٍب تقليلو وكسر السُت ُب )وَبِْسُبُو(ٍٗب ورش على طول اؼبنفصل وب)

 ٍب ورش على طول اللُت )َشْيًئا( على فتح )فَ َوفَّاُه( ٍب تقليلو وكسر السُت ُب )وَبَْسُبُو(
 َوفَّاُه( وفتح السُت )وَبَْسُبُو( والسكت ُب )شيء(ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة وأمال )َجاَءُه( و)ف َ 

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبالسكت وغنة وفتح السُت )وَبَْسُبُو( واإلمالة )َجاَءُه( و)فَ َوفَّاُه(
 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبالتحقيق واإلمالة )َجاَءُه( و)فَ َوفَّاُه( وفتح السُت )وَبَْسُبُو(

 يو وال مد لورش لوقوع اؽبمزة بعد ساكن صحيح وغبمزة وقفا النقل[] الظمآن : ال توسط ف
 (93َواللَُّو َسرِيُع اْلِحَساِب )

 قالون
َِي َبْحٍر ُلجّْيٍّ يَػْغَشاُه َمْوٌج ِمْن ََػْوِقِو َمْوٌج ِمْن ََػْوِقِو َسَحابٌ   َأْو َكظُُلَماٍت 

 ]َسَحاُب : البزي [ ]َسَحاٌب : الباقون[ 
 قالون 

 لة اؽباء )يَ ْغَشاُه( وقرأ بضمة واحدة )سحاُب( ووقف بالسكون والرومٍب البزي بص
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 ٍب قنبل بصلة اؽباء )يَ ْغَشاُه(
 ٍب ورش بالتقليل ُب )يغشاه( 

 ٍب خبلد باإلمالة ُب )يغشاه( ومعو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب خلف باإلمالة ُب )يغشاه( وببل غنة ُب )عبّْيٍّ يَ ْغَشاُه(

 َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد يَػَراَىا آا ََػْوَؽ بَػْعٍض ِإذَ ظُُلَماٌت بَػْعُضهَ 
 ]ظُُلَماٍت : ابن كثَت [ ]ظُُلَماٌت : الباقون[ 

 قالون على قصر اؼبنفصل
 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأمال )يَ رَاَىا( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل
 وخلف العاشر  ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأمال )يَ رَاَىا( واندرج معو الكسائي

 (آٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالتقليل ُب )يَ رَاَىا( وبالنقل ُب )بَ ْعٍض ِإذَ 
 آ(ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وأمال )يَ رَاَىا( وبالتحقيق ُب )بَ ْعٍض ِإذَ 

 آ(ٍب خلف بالسكت )بَ ْعٍض ِإذَ 
 ٍب ابن كثَت قرأ باػبفض )ظلماٍت(

 فيف التنوين َسَحاُب( وكسر )ظُُلَماِت( وقنبل بتنوين األوىل وكسر )ظُُلَماِت(إذا وصلتها مع ما قبلها قرأ البزي )بتخ -
َََما َلُو ِمْن نُوٍر )  (04َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللَُّو َلُو نُورًا 

 قالون
َّاٍت  ُر َصا َِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوالطَّيػْ  أََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو ُيَسبُّْح َلُو َمْن 

 ضبزة بالسكت ُب )األرض( ثمورش بالنقل ُب )األرض( وترقيق راء )الطَت(      ثم   قالون 
 ُكلّّ َقْد َعِلَم َصََلَتُو َوَتْسِبيَحوُ 

 ورش بتفخيم البلم ُب )َصبَلَتُو( ثمقالون   
 (04َواللَُّو َعِليٌم ِبَما يَػْفَعُلوَف )

 قالون
 َوِللَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

 ضبزة بالسكت ُب )األرض( ثمورش بالنقل ُب )األرض(     ثم   قالون 
 (04َوِإَلى اللَِّو اْلَمِصيُر )

 قالون
َنُو ثُمَّ َيْجَعُلُو رَُكاًما ََػتَػَرى اْلَوْدَؽ َيْخُرُج ِمنْ  ِء ِمػْن آِخََلِلِو َويُػنَػزُّْؿ ِمػَن السَّػمَ  أََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو يُػْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يُػَؤلُّْف بَػيػْ

َِيَها ِمْن بَػَرٍد ََػُيِصيُب ِبِو َمْن َيشَ   ءُ آُء َوَيْصِرَُُو َعْن َمْن َيشَ آِجَباٍؿ 
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 ]يولف : ورش وأبو جعفر ووقفا ضبزة[ ] يؤلف : الباقون[]ويُ ْنزِل : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب[]ويُ نَ زّْل : الباقون[
 قالون 

 ( أوجو على )يشاء( ٍ٘ب ىشام وقف ب)
 ( أوجو ٘ول اؼبتصل ووقف ب)ٍب خبلد بط

 ( أوجو ٍ٘ب خلف ببل غنة ووقف ب)
 ٍب ابن كثَت قرأ بتخفيف َ)يُ ْنزُِل( واندرج معو دوري ويعقوب

 ٍب السوسي قرأ بتخفيف َ)يُ ْنزُِل( أدغم الباء بالباء )فَ ُيِصيُب ِبِو(  
 ٍب السوسي بوجو أمالة )فَ تَ َرى( وصبل خبلف

 ولُّْف( على طول اؼبتصلٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )يُ 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )يُولُّْف( على توسط اؼبتصل واإلخفاء ُب النون عند اػباء )من خبللو(

 (09َيَكاُد َسَنا بَػْرِقِو َيْذَىُب بِاْْلَْبَصاِر )
 ]يُذِىُب : أبو جعفر [ ] يَذَىُب : الباقون[

 قالون 
 ٍب ورش بالنقل والتقليل 

 أمال )بِاأْلَْبَصاِر( واندرج معو دوري الكسائي  ٍب دوري
 ٍب خلف بالنقل والسكت ُب )بِاأْلَْبَصاِر( 

 ٍب أبو جعفر قرأ بضم الياء وكسر اؽباء )يُذِىُب( 
 ٍب السوسي أدغم الدال بالسُت )َيَكاُد َسَنا( وأدغم الباء بالباء )يَْذَىُب بِاأْلَْبَصاِر( وأمال )بِاأْلَْبَصاِر(

 ُب اللَُّو اللَّْيَل َوالنػََّهاَر يُػَقلّْ 
 قالون

َرًة ِْلُوِلي اْْلَْبَصاِر ) َِي َذِلَك َلِعبػْ  (00ِإفَّ 
 قالون 

 ٍب دوري أمال )بِاأْلَْبَصاِر( واندرج معو دوري الكسائي 
 ٍب خلف بالنقل والسكت ُب )بِاأْلَْبَصاِر(

َرًة( ٍب ورش بالنقل والتقليل ُب )بِاأْلَْبَصاِر(  وترقيق الراء  ُب )َلِعب ْ
 ٍء آبٍَّة ِمْن مَ آَواللَُّو َخَلَق ُكلَّ دَ 

 لشبلشالشاطبية ُب سورة إبراىيم : )خالُق ( امدده واكسر وارفع القاف 
 وُب النور واخفض )كلَّ( فيها و)األرض( ىا   ىنا                             

 لَّ : الباقون[] خاِلُق كلّْ : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] خَلَق كُ 
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 قالون 
( أوجو أبدل اؽبمزة ال ف م ع قص ره وتوس طو وطول و ٍب التس هيل م ع اؼب د ٍ٘ب ورش على طول اؼبتصل ٍب ىشام وقف ب)

 والقصر والروم 
 ٍب السوسي أدغم القاف بالكاف )َخَلَق ُكلَّ( 

( أوجو أبدل اؽبمزة الف مع ٘وقف ب) ٍب ضبزة قرأ بزيادة ألف ورفع القاف وكسر الم )كل( )َخاِلُق ُكلّْ( وطول اؼبتصل
 قصره وتوسطو وطولو ٍب التسهيل مع اؼبد والقصر والروم 

 ٍب الكسائي قرأ )َخاِلُق كلّْ( وتوسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر 
هُ  هُ  مْ ََِمنػْ هُ ْم َمْن يَْمِشي َعَلى َبْطِنِو َوِمنػْ  َأْرَبعٍ  ~َعَلىَمْن يَْمِشي  مْ َمْن يَْمِشي َعَلى رِْجَلْيِن َوِمنػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو خبلد ٍب خلف ببل غنة 
 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة

 ءُ آَيْخُلُق اللَُّو َما َيشَ 
 فيها التسهيل ٍب اإلبدال واوا : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس [ ] والباقون بالتحقيق [] يشاء إن : 

( أوجو أبدل اؽبمزة الف مع قصره وتوسطو وطولو ٍب التسهيل مع ٘قالون ٍب ورش على طول اؼبتصل ٍب ىشام وقف ب)
 ( أوجو٘اؼبد والقصر والروم ٍب ضبزة ب)

 (04لّْ َشْيٍء َقِديٌر )ِإفَّ اللََّو َعَلى كُ 
 قالون ٍب ورش على توسط اللُت )شيء( ٍب ورش على طول )شيء( ٍب ضبزة بالسكت على )شيء(

 َآيَاٍت ُمبَػيػَّْناتٍ  آَلَقْد أَنْػَزْلنَ 
 ]ُمبَ يّْنات : ابن عامر وحفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]ُمبَ يَّنات : الباقون[

 الياء )ُمبَ يَّنات(قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح الياء )ُمبَ يَّنات(

َناٍت( واندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشر  ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر الياء ُب )ُمبَ ي ّْ
َناٍت( وانآٍب ضبزة بالتحقيق ُب )َلَقْد أَنْ َزْلنَ   درج معو خبلد ( وقرأ بالكسر وطول اؼبنفصل )ُمبَ ي ّْ

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء )ُمبَ يَّنات( وبالنقل )لقَد انزلنا(
َناٍت(آٍب خلف بالسكت ُب )َلَقْد أَنْ َزْلنَ   ( قرأ بالكسر وطول اؼبنفصل )ُمبَ ي ّْ

 (04ُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )آَواللَُّو يَػْهِدي َمْن َيشَ 
[]سراط : ثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس [] والباقون بالتحقيقبدال واوا : نافع وابن ك]يشاء إىل: فيها التسهيل ٍب اإل

 قنبل ورويس واإلمشام ػبلف عن ضبزة صوت الزاي [ ] صراط : الباقون بالصاد اػبالصة [
 قالون قرأ بإبدال اؽبمزة الثانية واوا ولو ايضا التسهيل 

 و )سراط( بالسُت واندرج معو رويسٍب قنبل لو الوجهان ُب اؽبمزة الثانية ول
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 ٍب ابن عامر حقق اؽبمزتُت ُب )يشاء إىل(
 ٍب ورش لو اإلبدال والتسهيل ُب )يشاء إىل(

 ٍب خبلد بالتحقيق وطول اؼبتصل
 ٍب خلف ببل غنة وقرأ باإلمشام صوت الزاي ُب )ِصرَاٍط(

هُ  َويَػُقوُلوَف َآَمنَّا بِاللَِّو َوبِالرَُّسوِؿ َوَأَطْعَنا ثُمَّ  ََرِيٌق ِمنػْ  ِمْن بَػْعِد َذِلكَ  مْ يَػتَػَولَّى 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب السوسي ادغم الدال بالذال )بَ ْعِد َذِلَك(
 ٍب قالون بالصلة  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب خلف باإلمالة )يتوىل(واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 طول البدل مع وجهي الفتح والتقليل  ٘وٗالتقليل و  التوسط مع ٕ( أوجو الباقية ٍٖب ورش مع )

 (04ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ) آَومَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )بِاْلُموِمِنَُت( واندرج معو أبو جعفر 

ُب )بِاْلُموِمِنَُت( واندرج معو ضبزة  ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش بطول اؼبتصل وطول اؼبنفصل و قرأ بإبدال اؽبمزة
 وقفا

نَػهُ آ َوِإَذا ُدُعو  هُ  مْ ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ ََرِيٌق ِمنػْ  (04ُمْعِرُضوَف ) مْ ِإَذا 
 ] لُِيْحَكم : أبو جعفر [ ]لَِيْحُكَم : الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع 
 رىا واندرج معو ابن كثَت ٍب قالون بالصلة وعلى قص

 ٍب أبو جعفر قرأ بضم الياء وفتح الكاف )لُِيْحَكم( على قصر اؼبنفصل وبالصلة
نَ ُهْم(   ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم اؼبيم بالباء )لَِيْحُكَم بَ ي ْ

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة وعلى توسطها

  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وطول الصلة
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )بينهْم إذا(

 ٍب خلف بالسكت ُب )بينهْم إذا(
 (03ِإلَْيِو ُمْذِعِنيَن ) آَوِإْف َيُكْن َلُهُم اْلَحقُّ يَْأُتو 

وس ي ق رأ قالون ٍب اب ن كث َت بص لة اؽب اء ُب )ِإلَْي ِو( ٍب ق الون عل ى توس ط اؼبنفص ل ٍب ورش ق رأ بإب دال اؽبم زة )يَ اُتوا( ٍب الس
 بإبدال اؽبمزة )يَاُتوا( واندرج معو أبو جعفر ٍب خبلد على طول اؼبنفصل ٍب خلف على طول اؼبنفصل ببل غنة

َِي قُػُلوِبهِ  َُوَف َأْف َيِحيَف اللَُّو َعَلْيهِ  آَمَرٌض أَـِ اْرتَابُو  مْ َأ ـْ َيَخا  َوَرُسوُلُو   مْ َأ
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ن عل  ى توس  ط اؼبنفص ل ٍب خل  ف عل  ى ط ول اؼبنفص  ل وق  رأ بض  م ق الون بس  كون م  يم اعبم ع وعل  ى قص  ر اؼبنفص ل ٍب ق  الو 
اؽباء ُب )عليُهم(وببل غنة ٍب خبلد بغنة ٍب ورش بالنقل ُب )مرٌض ام( على طول اؼبنفصل ٍب خلف بالسكت ُب )م رٌض 

 أم( وببل غنة ُب )أن وبيف( ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 (44لَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف )َبْل ُأو 

ق  الون عل  ى ط  ول اؼبتص  ل ٍب خل  ف عل  ى ط  ول اؼبتص  ل والتحقي  ق ُب )ب  ْل أولئ  ك(  ٍب ورش بالنق  ل ُب ) بَ  ُل اولئ  ك( ٍب 
 خلف بالسكت

نَػهُ  آِإنََّما َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعو   َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َأْف يَػُقوُلوا مْ ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 ] لُِيْحَكم : أبو جعفر [ ]لَِيْحُكَم : الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب قالون علىتوسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 )َوَأَطْعَنا( ٍب خلف بالتحقيق ُب )بينهم أن(وببل غنة ووقف بالتحقيق والتسهيل على 
 ٍب خبلد بغنة ووقف بالتحقيق والتسهيل على )َوَأَطْعَنا( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )بينهم أن(
 ٍب ورش وأبدل اؽبمزة ُب )اْلُموِمِنَُت( وطول الصلة ُب )بينهم أن(

نَ ُهْم( وابدل اؽبمزة ُب )اْلُموِمِنَُت(   ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء ُب )لَِيْحُكَم بَ ي ْ
 جعفر قرأ )لُِيْحَكم(بضم الياء وفتح الكاف وأبدل اؽبمزة ُب )اْلُموِمِنَُت( وبالصلة ٍب أبو

 (44َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )
 قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل

 (44) ئُِزوفَ آَوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش اللََّو َويَػتػَّْقِو ََُأولَِئَك ُىُم اْلفَ 
] ويتِقِو : قالون ويعقوب وىشام بوجو  [ ] يتِقْو : أبو عمرو وشعبة وخبلد خبلف عنو وابن وردان [] يتْقِو : حفص [ ] 
يتِقِو ي : ورش وابن كثَت وابن ذكوان وخلف عن ضبزة والكسائي وخبلد بوجو وابن صباز وخلف العاش ر بكس ر الق اف 

 واؽباء مع اإلشباع[
ٍب ورش ق  رأ )يتِق ِو( م  ع الص لة ٍب اب  ن كث َت ق  رأ )يتِق ِو( م  ع الص لة وتوس  ط اؼبتص ل ٍب اب  ن ذك وان وخل  ف  ق الون ق  رأ )يتِق ِو(

والكسائي ووجو ؽبشام ٍب أبو عمرو )قرأ )يتِقْو( مع الصلة وان درج مع و ش عبة ٍب خ بلد بط ول اؼبتص ل وق رأ )يتِق ْو( ووق ف 
يتْق   ِو( ٍب خل   ف ب   بل غن   ة  ووق   ف بالتس   هيل م   ع اؼب   د والقص   ر ُب بالتس   هيل م   ع اؼب   د والقص   ر ُب )اْلَف   ائُِزوَن( ٍب حف   ص )

 )اْلَفائُِزوَن( قرأ )يتِقِو( مع اإلشباع
 لََيْخُرُجنَّ  مْ لَِئْن َأَمْرتَػهُ  مْ َوَأْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أَْيَمانِهِ 

 ٍب قالون بالصلة  (مْ ٍب خلف بالسكت ُب )لَِئْن أََمْرتَ هُ  ْم(قالون ٍب ورش بالنقل ُب )لَِئَن اََمْرتَ هُ 
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 ُقْل ََل تُػْقِسُموا 
 قالون

 طَاَعٌة َمْعُروََةٌ 
 قالون ٍب الكسائي أمال وقفا )معروفة(

 (49ِإفَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف )
 ورش بالًتقيق )خبَت( ثم قالون 

 ُقْل َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ 
 خلف بالسكت ُب )ُقْل َأِطيُعوا( ثم ِطيُعوا(ورش بالنقل ُب )ُقْل أَ  ثم قالون

ْلُتْم  مْ ََِإْف تَػَولَّْوا ََِإنََّما َعَلْيِو َما ُحمَّْل َوَعَلْيكُ   َما ُحمّْ
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

د )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمبل للبزيوُب الوصل   َشدّْ
 ل عمران لو ال تفرقوا      واألنعام فيها فتفرق مثبلوُب آ

 وعند العقود التاء ُب ال تعاونوا    ويروى ثبلثا ُب تلقف مثبل
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 
 ي()أي البز إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 

 ] فإن ت ََّولَّوا : البزي [ ] فإن تَ َولَّوا : الباقون[
 قالون بسكون ميم اعبمع واندرج اعبميع إال :

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 ٍب قنبل بالصلة ؼبيم اعبمع )عليكم( وبصلة اؽباء )عليو( 

 ُب التاء )فَِإْن ت ََّولَّْوا( وصبلٍب البزي بالصلة ؼبيم اعبمع )عليكم(وبصلة اؽباء )عليو( وقرأ بالتشديد 
 َوِإْف ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدوا 

 ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )ُتِطيُعوُه( ثمقالون 
 (40َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإَلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبيُن )

 قالون
َولَُيَمكَّْننَّ  مْ َِي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ  مْ هُ َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنػَّ  مْ َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنكُ 

لَنػَّهُ  مْ ِدينَػُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلهُ  مْ َلهُ   َأْمًنا مْ ِمْن بَػْعِد َخْوَِهِ  مْ َولَُيَبدّْ
اب    ن كث    َت ويعق    وب[ ]َكَم    ا اْس    َتْخَلَف بب  ] كم    ا اس    ُتْخِلف بب ولَُيب    ِدلَنَّهم: ش    عبة [ ]َكَم    ا اْس    َتْخَلَف ببولَُيب    ِدلَنَّهم :

لَن َّهُ   : الباقون[ مْ َولَُيَبدّْ
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لَن َّهُ  وان  درج مع  و اب  ن ع  امر  ْم(ق  الون ق  رأ بس  كون م  يم اعبم  ع وف  تح ت  اء والم )اس  تخلف( وف  تح الب  اء وش  دد ال  دال )َولَُيبَ  دّْ
 وحفص

 ٍب يعقوب عطفا وقد سكن الباء وخفف الدال )َولَُيْبِدلَن َُّهْم(
 بلد بالتحقيق ُب )األرض( وأمال )ارتضى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرٍب خ

 ٍب شعبة قرأ بضم التاء وكسر البلم )اْسُتْخِلَف( وسكن الباء وخفف الدال )َولَُيْبِدلَن َُّهْم(
اس  تخلف( وف  تح أَْمنً  ا( وق  رأ بس  كون م  يم اعبم  ع وف  تح ت  اء والم ) مْ ٍب ورش بالنق  ل ُب )األرض( وط  ول الص  لة ُب )َخ  ْوِفهِ 

لَن َّهُ   وفتح )ارتضى( على قصر البدل )آمنوا(ْم( الباء وشدد الدال )َولَُيَبدّْ
لَن َّهُ  وف تح ت اء والم )اس تخلف(  ْم(ٍب ضبزة عطفا بإمالة )ارتضى( وبالسكت ُب )األرض( وفتح الب اء وش دد ال دال )َولَُيبَ دّْ

 أَْمًنا( مْ والتحقيق ُب)َخْوِفهِ 
 أَْمًنا( على السكت ُب )األرض( مْ ِفهِ ٍب خلف بالسكت ُب )َخوْ 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت فتح تاء والم )استخلف( وسكن الباء وخفف الدال )َولَُيْبِدلَن َُّهْم( وبالصلة 

 ٍب قالون بالصلة على توسطها 
 ٍب التقليل ُب )ارتضى(  ٍب ورش على توسط البدل وتقليل )ارتضى( ٍب طول البدل وعليو فتح )ارتضى(

 يَػْعُبُدونَِني ََل ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيًئا
 قالون 

 ٍب ورش على توسط )َشْيًئا( 
 ٍب ورش على طول )َشْيًئا( 

 ٍب ضبزة وقف على )َشْيًئا( بالنقل وباإلدغام )َشَيا( )َشيَّا(
 (44َوَمْن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك ََُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَف )

 ورش على طول اؼبتصل ثمعلى توسط اؼبتصل  قالون
 (44تُػْرَحُموَف ) مْ َوَأِقيُموا الصَََّلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َلَعلَّكُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم( 
 لبلم ُب )الصبلة(( البدل وتغليظ اٍٖب ورش مع )

َِي اْْلَْرِض   ََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن 
 ] وال وبَسنب: ابن عامر وضبزة[ ] وال ربَسنب : عاصم وأبو جعفر[] ال ربِسنب : الباقون[ 

  )  حبلكاشية  فميما وقل ُب النور عشا    فما كالدليل من الشاطبية : وبالغيب فيها )رَبَْسنَبَّ
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( واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر قالو   ن بكسر السُت )رَبِْسنَبَّ
( وبالنقل ُب )األرض(  ٍب ورش بكسر السُت )رَبِْسنَبَّ

 )  ٍب ابن عامر قرأ بالياء وبفتح السُت )وَبَْسنَبَّ
 )األرض( ٍب ضبزة بفتح السُت وبياء الغيبة )وَبَْسنَبَّ ووقف بالنقل وبالسكت على 

( واندرج معو أبو جعفر  ٍب عاصم بتاء اػبطاب وفتح السُت )رَبَْسنَبَّ
 َوَمْأَواُىُم النَّاُر 

]وم اواىم : السوس  ي وأب و جعف  ر ووقف  ا ضب زة [ ]وم  اواىم : الباقون[وأماؽب ا ضب  زة والكس  ائي وخل ف العاش  ر وقلله  ا ورش 
 خبلف عنو

 قالون 
 ٍب ورش قلل )َوَمْاَواُىُم( 

 أبدل اؽبمزة ألفا )َوَماَواُىُم( واندرج معو أبو جعفر  ٍب السوسي
 ٍب ضبزة أمال )َوَمْاَواُىُم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 (44َولَِبْئَس اْلَمِصيُر )
 ] ولبيس : ورش والسوسي وأبو جعفر [ ] ولبئس : الباقون[

 فر ورش قرأ باإلبدال )لبيس( واندرج معو السوسي وأبو جع ثم    قالون
ُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنكُ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أَْيَماُنكُ  آيَ   َثََلَث َمرَّاٍت ْم َوالَِّذيَن َلْم يَػبػْ

 ِ]َيْسَتاِذْنُكُم : ورش والسوسي وأبو جعفر ، ووقفا غبمزة[ ]لَِيْسَتْاِذْنُكُم : الباقون[
 اعبمع واندرج معو الدوري عن أيب عمرو ويعقوب قالون بسكون ميم

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت
 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة )لَِيْسَتاِذْنُكُم( وأدغم اؼبيم باؼبيم )اغْبُُلَم ِمْنُكْم ( 

 ٍب أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبدال اؽبمزة )لَِيْسَتاِذْنُكُم( بدون إدغام  
 وسط اؼبنفصل واندرج معو أىل التوسط  ٍب قالون بالصلة ٍب قالون على ت

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل و قرأ بإبدال اؽبمزة )لَِيْسَتاِذْنُكُم( 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وأثبت اؽبمزة ُب )ليستاذنكم( 

 ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل  
 ِء آِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَػْعِد َصََلِة اْلِعشَ ْم ثَِياَبكُ  ِمْن قَػْبِل َصََلِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوفَ 

 قالون بسكون ميم اعبمع 
( ٗ( أوجو القياس على )اْلِعَشاِء( اإلبدال مع القصر والتوسط والطول ٍب التسهيل م ع ال روم باؼب د )ٍ٘ب ىشام وقف ب)

 حركات والقصر
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( حرك   ات ٙوالتوس   ط والط   ول ٍب التس   هيل م   ع ال   روم باؼب   د ) ( أوج   و القي   اس : اإلب   دال م   ع القص   رٍ٘ب ضب   زة وق   ف ب)
 والقصر

 ٍب السوسي أدغم الدال بالصاد )بعد صبلة العشاء(
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش غلض الم )الصبلة( معا ورقق راء )الظهَتة(
 َثََلُث َعْورَاٍت َلُكمْ 

 ]ثبلثَ  : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ثبلُث : الباقون[
 شعبة قرأ بنصب )َثبَلَث ( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  ثمقالون قرا برفع )ثبلُث(    

 ُجَناٌح بَػْعَدُىنَّ  مْ َوََل َعَلْيهِ  مْ لَْيَس َعَلْيكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( 
 ت على )بعدىنَّو( ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( ووقف ّٔاء السك

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
َُوَف َعَلْيكُ   َعَلى بَػْعٍض  مْ بَػْعُضكُ  مْ َطوَّا

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكُم اْْلَيَاِت 
 درج ضبزة بوجو النقل قالون ٍب ورش مع قصر البدل وان

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )اآليات( وجائز تاخَته بعد ورش وأوجو البدل 
 ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل

 (44َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )
 قالون

 قَػْبِلِهْم َوِإَذا بَػَلَغ اْْلَْطَفاُؿ ِمْنُكُم اْلُحُلَم ََػْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَف الَِّذيَن ِمْن 
 ]فَ ْلَيْسَتاِذنُوا َكَما اْسَتاَذَن : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا غبمزة[   ]فَ ْلَيْسَتْاِذنُوا َكَما اْسَتْاَذَن : الباقون[

 قالون 
 ٍب السوسي قرأ )فَ ْلَيْسَتاِذنُوا( و)اْسَتاَذَن( بإبدال اؽبمزة ألفا واندرج معو أبو جعفر 

 ألفا )فَ ْلَيْسَتاِذنُوا( و)اْسَتاَذَن( وبالنقل ُب )االطفال( ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة 
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )االطفال(

 َآيَاتِوِ  مْ َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اللَُّو َلكُ 
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 َآيَاتِِو( مْ قالون ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )َلكُ 
 َآيَاتِِو( مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )َلكُ 

 َآيَاتِِو( مْ ل الصلة ُب )َلكُ ( البدل وطو ٍٖب ورش مع )
 َآيَاتِِو( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َلكُ 

 (43َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )
 قالون

َر ُمَتبَػرَّْجاٍت ِبزِيَنةٍ آَواْلَقَواِعُد ِمَن النّْسَ  ِتي ََل يَػْرُجوَف ِنَكاًحا ََػَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْف َيَضْعَن ثَِيابَػُهنَّ َغيػْ  ِء الَلَّ
 الون على توسط اؼبتصلق

 ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وأمال وقفا )ِبزِيَنٍة( 
 ( أوجو اؼبدودٍٖب السوسي أدغم النون بالنون )يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا( مع )

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )ُجَناٌح اَْن(
 ٍب خلف ببل غنة ُب )َأْن َيَضْعَن( والتحقيق ُب )ُجَناٌح َأْن(

 على طول اؼبتصل وبالتحقيق ُب )ُجَناٌح َأْن( وبغنة ُب )َأْن َيَضْعَن( ٍب خبلد
 ٍب خلف بالسكت ُب )ُجَناٌح َأْن( وببل غنة ُب )َأْن َيَضْعَن(

ٌر َلُهنَّ   َوَأْف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ
 قالون 

 ٍب يعقوب وقف ّٔاء السكت ُب )ؽَبُنَّو( 
 ٍب ورش يًتقيق الراء )خَت( 

 )َوَأْن َيْستَ ْعِفْفَن( ٍب خلف ببل غنة ُب
 (44َواللَُّو َسِميٌع َعِليٌم )

 قالون
 مْ َأْف تَْأُكُلوا ِمْن بُػُيوِتكُ  مْ أَنْػُفِسكُ  ~لَْيَس َعَلى اْْلَْعَمى َحَرٌج َوََل َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج َوََل َعَلى

 مْ َأْو بُػيُػوِت َعمَّػاِتكُ  مْ َأْو بُػيُػوِت َأْعَمػاِمكُ  مْ َأْو بُػُيوِت َأَخَواِتكُ  مْ َأْو بُػُيوِت ِإْخَواِنكُ  مْ َهاِتكُ َأْو بُػُيوِت ُأمَّ  مْ ِئكُ آَأْو بُػُيوِت َآبَ 
 َمَفاِتَحُو َأْو َصِديِقُكمْ  مْ َأْو َما َمَلْكتُ  مْ َأْو بُػُيوِت َخاََلِتكُ  مْ َأْو بُػُيوِت َأْخَواِلكُ 

َه اِتكم : ضب زة [ ] بُ ُيوتكم ، بُ ُيوت : ورش وأبو عمرو و  حفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] بِيُ وتكم ، بِيُ وت : الب اقون[] إمّْ
 ] إمَّهاِتكم : الكسائي[ ] أمَّهاِتكم : الباقون[

 قالون بكسر الباء ُب البيوت 
 ٍب دوري بضم الباء ُب البيوت واندرج معو يعقوب
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وا( ٍب قالون بالصلة وبكسر الباء ُب البيوت واندرج معو ابن  ٍب السوسي بضم الباء ُب البيوت وقرأ بإبدال اؽبمزة ُب )تَاُكلُ 
 كثَت ٍب أبو جعفر بضم الباء ُب البيوت وقرأ بإبدال اؽبمزة ُب )تَاُكُلوا( وبالصلة

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وكسر باء البيوت
 ٍب دوري بضم الباء ُب البيوت واندرج حفص 

 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 
( أوجو بفتح األعمى( وقصر وطول البدل )َآبَاِئُكْم( ٍب التقليل وعليو التوسط والطول ُب ٗورش كسر باء البيوت ب)ٍب 

 البدل 
ٍب خلف كسر باء )البيوت( وبالتحقيق على الس اكن اؼبفص ول و الس كت عل ى الس اكن اؼبوص ول وب بل غن ة وق رأ بكس ر 

َهاِتُكْم( وأمال )األ  عمى(اؽبمزة واؼبيم ُب )ِإمّْ
 ٍب خلف بالسكت على السكت وأمال )األعمى( 

ٍب خ   بلد بالس   كت ٍب خ    بلد ب   التحقيق ٍب الكس    ائي أم   ال )األعم    ى( وكس   ر ب   اء البي    وت وق   رأ بكس    ر اؽبم   زة فق    ط ُب 
َىاِتكم(   ََ  )ِإمََّهاِتُكْم( ٍب خلف العاشر كسر باء )البيوت( وأمال )األعمى( على توسط اؼبنفصل ورفع نبزة )أُمَّ

 ُجَناٌح َأْف تَْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاتًا مْ َعَلْيكُ  لَْيسَ 
 قالون بسكون ميم اعبمع واندرج ضبزة بوجو التحقيق

 ٍب ضبزة وقف بالنقل ُب )أََو اْشَتاتًا(
 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )تَاُكُلوا( 

 (و)صبيعاً أو( و )أََو اْشَتاتًا(ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )تَاُكُلوا( وبالنقل ُب )جناٌح أن
 ٍب خلف بالسكت ُب )جناٌح أن(و)صبيعاً أو( ووقف ُب )أََو اْشَتاتًا( بالنقل والسكت 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
 ٍب أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )تَاُكُلوا(

َََسلُّْموا َعَلى مْ ََِإَذا َدَخْلتُ   َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُمَبارََكًة طَيَّْبًة  مْ ِسكُ أَنْػفُ  ~بُػُيوتًا 
 ] بُ ُيوتاً : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] بُِيوتاً : الباقون[]

 قالون بكسر باء ُب )بُ ُيوتًا ( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وكسر باء )بيوتا( واندرج معو ابن عامر وخلف العاشر 

 توسط اؼبنفصل وكسر باء )بيوتا( أمال )طَيَّْبًة( وقفا  ٍب الكسائي على
 ٍب ضبزة بطول اؼبنفصل وكسر باء )بيوتا(

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل  وقرأ بضم )بُ ُيوتًا( 
 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم )بُ ُيوتًا( واندرج معو يعقوب

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واندرج معو حفص
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 ة على قصر اؼبنفصل وكسر باء )بيوتا( واندرج معو ابن كثَت ٍب قالون بالصل
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل

 ٍب أبو جعفر بضم باء )بيوتا( وبالصلة وقصر اؼبنفصل
 (44تَػْعِقُلوَف ) مْ َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكُم اْْلَيَاِت َلَعلَّكُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع  
 رج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة واند

 ( البدل ٍٖب ورش بالنقل )اآليات( مع )
 ٍب خلف بالسكت ُب )اآليات(

 َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَىُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذنُوهُ  ~ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى
 فصلقالون على قصر اؼبن

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ضبزة وقف على )َيْسَتاِذنُوُه( بإبدال اؽبمزة ألفا

 ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )اْلُموِمُنوَن( و)يستاذنوه(
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ بإبدال اؽبمزة ُب )اْلُموِمُنوَن(وُب )َيْسَتاِذنُوُه( واندرج معو أبو جعفر 

 التوسط والطول ُب البدل )َآَمُنوا(ٍب ورش بوجهي 
 ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأولَِئَك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوَرُسوِلِو 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 ٍب خلف على طول اؼبتصل

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبإبدال اؽبمزة ُب )َيْسَتاِذنُوَنَك (و) يُوِمُنوَن( وطول اؼبتصل 
  السوسي على توسط اؼبتصل وبإبدال اؽبمزة ُب )َيْسَتاِذنُوَنَك (و) يُوِمُنوَن( وتوسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفرٍب

هُ  مْ ََِإَذا اْسَتْأَذنُوَؾ لِبَػْعِض َشْأنِهِ   َواْستَػْغِفْر َلُهُم اللَّوَ  مْ ََْأَذْف ِلَمْن ِشْئَت ِمنػْ
 قالون واندرج معو بوجو عدم اإلدغام الدوري

  دوري بإدغام الراء بالبلم )َواْستَ ْغِفْر ؽَبُُم( ٍب
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة ُب )شاهنم( و)شيت(و)استاذنوك(و)فاذن(
 ٍب ورش وقرأ بإبدال اؽبمزة ُب)استاذنوك(و)فاذن(

)َواْس          تَ ْغِفْر ؽَبُ          ُم( واب          دل اؽبم           زة ٍب السوس          ي أدغ          م الض          اد بالش           ُت ُب)لِ          بَ ْعِض َش          اهِنِْم( وال          راء ب           البلم ُب 
 )شاهنم(و)شيت(و)استاذنوك(و)فاذن(

 (44ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم )
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 قالون
َنكُ آََل َتْجَعُلوا ُدعَ   بَػْعًضا  مْ ِء بَػْعِضكُ آَكُدعَ ْم  َء الرَُّسوِؿ بَػيػْ

 قالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع 
 ثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن ك

 ٍب ورش على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزة 
 ِلَواًذا مْ َقْد يَػْعَلُم اللَُّو الَِّذيَن يَػَتَسلَُّلوَف ِمْنكُ 

 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالون 
َنٌة َأْو ُيصِ  مْ َأْف ُتِصيبَػهُ  ~ََػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِهِ   (49َعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ يبَػهُ َِتػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وعلى التحقيق ووقف على )عذاٌب أليم( بالنقل والتحقيق 
َنٌة أَْو(  (صل وبالنقل ُب )َعْن أَْمرِهِ ٍب ورش على طول اؼبنف  )ِفت ْ

َنٌة أَْو( وعليو النقل والسكت ُب)َعَذاٌب أَلِيٌم( (ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت )َعْن أَْمرِهِ   )ِفت ْ
َِي السََّماَواِت َواْْلَْرضِ  َأَْل   ِإفَّ ِللَِّو َما 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )األرض( ٍب 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )األرض(

 ِبَما َعِمُلوا  مْ َعَلْيِو َويَػْوـَ يُػْرَجُعوَف ِإلَْيِو ََػيُػَنبّْئُػهُ  مْ أَنْػتُ  آَقْد يَػْعَلُم مَ 
 ] يَرِجعون : يعقوب[ ] يُرَجعون : الباقون[

 ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء وكسر اعبيم )يَرِجعون( قالون على قصر اؼبنفصل ٍب يعقوب عل
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر

 ٍب ابن كثَت بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )َعَلْيِو( َو )ِإلَْيِو( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 

 (آ السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم مَ ٍب
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 ( 40َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )
 قالون ٍب ورش على توسط اللُت )شيء( وطول اللُت ٍب ضبزة بالسكت

  
 سورة الفرقاف 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (4َعْبِدِه لَِيُكوَف ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا )تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى 

 السوسي أدغم النون بالنون )لِْلَعاَلِمَُت نَِذيرًا( ثم    ورش بًتقيق الراء ُب )نذيرا(  ثمقالون     
َِػي اْلُمْلػكِ  َوَخلَػَق ُكػلَّ َشػْيٍء ََػَقػدَّرَُه تَػْقػِديًرا  الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَلْم يَػتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشرِيٌك 

(4) 
 قالون 

 ٍب السوسي أدغم القاف بالكاف )َوَخَلَق ُكلَّ( 
ٍب ورش على توسط اللُت )شيء( ورقق راء تقديرا( وبالنق ل ُب )األرض( ٍب ورش عل ى ط ول الل ُت وترقي ق ال راء )تق ديرا( 

 والنقل
 ولداً ومل(ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( وببل غنة ُب )

 ٍب خبلد بغنة ُب )ولداً ومل( والسكت ُب )األرض(
َضرِّا َوََل نَػْفًعا َوََل يَْمِلُكوَف َمْوتًا َوََل  مْ ُيْخَلُقوَف َوََل يَْمِلُكوَف ِْلَنْػُفِسهِ  مْ َآِلَهًة ََل َيْخُلُقوَف َشْيًئا َوىُ  ~َواتََّخُذوا ِمْن ُدونِوِ 
 (9َحَياًة َوََل ُنُشورًا )

 لى قصر اؼبنفصل قالون ع
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبقصر البدل )آؽبة(وتوسط شيئا 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )شيئا( وببل غنة 

 (ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبغنة وبالسكت ُب )شيئا
 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )شيئا(

 ٍب ورش على توسط البدل وتوسط شيئا ٍب طول البدل وعليو التوسط ٍب الطول ُب شيئا 
ٌَْك اَْػتَػَراُه َوَأَعانَُو َعَلْيِو قَػْوـٌ َآَخُروفَ  ِإْلَّ  آِإْف َىذَ  آَوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُرو   ِإ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 َت بصلة اؽباء )افْ تَ رَاُه( )َعَلْيِو( ٍب ابن كث
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 ٍب البصري أمال )افْ تَ رَاُه ( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأمال )افْ تَ رَاُه(  واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى تقليل )افْ تَ رَاُه( وبالنقل ُب )قَ ْوٌم َآَخُروَن(

 على طول اؼبنفصل وأمال )افْ تَ رَاُه ( ووقف بالنقل وبالتحقيق ُب )قَ ْوٌم َآَخُروَن( ٍب ضبزة
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وأمال )افْ تَ رَاُه ( ووقف بالسكت ُب )قَ ْوٌم َآَخُروَن(

 (0ُءوا ظُْلًما َوُزورًا )آََػَقْد جَ 
 ورش على طول اؼبتصل وعلى قصر البدل  ثمقالون على توسط اؼبتصل   

 ٍب ابن ذكوان أمال )جآءوا( 
 ٍب ورش على توسط وطول البدل )جاءو(

 ٍب البصري أدغم الدال باعبيم )فَ َقْد َجآُءوا( واندرج معو ىشام والكسائي 
 ٍب خلف العاشر أدغم )فَ َقْد َجآُءوا( وأمال )جآءوا( على توسط اؼبتصل

 وببل غنة ُب )ظُْلًما َوُزورًا(ٍب خلف أدغم )فَ َقْد َجآُءوا( وأمال )جآءوا( على طول اؼبتصل 
 ٍب خبلد أدغم )فَ َقْد َجآُءوا( وأمال )جآءوا( على طول اؼبتصل وبغنة ُب )ظُْلًما َوُزورًا(

ََِهَي ُتْمَلى َعَلْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيًَل ) آَوقَاُلو   (4َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن اْكَتَتبَػَها 
 قالون بسكون اؽباء ُب )فْهي( 

 كسر اؽباء )فِهي( وبصلة اؽباء )عليو( ٍب ابن كثَت ب
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبسكون اؽباء ُب )فْهي( واندرج معو دوري أيب عمرو

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وبسكون اؽباء ُب )فْهي( وأمال )سبلى(
 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبكسر اؽباء ُب )فِهي( واندرج معو عاصم 

 على توسط اؼبنفصل وبكسر اؽباء ُب )فِهي( وأمال )سبلى( ٍب خلف العاشر
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبكسر اؽباء ُب )فِهي( وعلى فتح )سبلى(وبالنقل ُب )االولُت( ٍب ورش بالتقليل ُب )سبلى(

ق ٍب خل   ف عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل وبكس   ر اؽب   اء ُب )فِه   ي( وب   بل غن   ة وبالس   كت ُب )األول   ُت( وأم   ال )سبل   ى( وب   التحقي
 والتسهيل ُب )وأصيبل( 

 ٍب خبلد بالسكت ُب )األولُت( وغنة ووقف بالتحقيق والتسهيل ُب )أصيبل( 
 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األولُت( ووقف بالتحقيق والتسهيل ُب )أصيبل(

َِي السََّماَواِت َواْْلَْرضِ   ُقْل أَنْػَزَلُو الَِّذي يَػْعَلُم السّْرَّ 
 قالون 

 ُقْل أَنْ َزَلُو( ووقف ُب )األرض( بالنقل والسكت ٍب ضبزة بالتحقيق ُب )
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 ٍب ورش قرأ بالنقل ُب )ُقْل أَنْ َزَلُو( وُب )األرض(
 ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل أَنْ َزَلُو( وعليو النقل والسكت ُب )األرض(

 (4ِإنَُّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًما )
 قالون

َِي اْْلَْسَواِؽ َلْوَْل َوقَاُلوا َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ يَْأُكُل الطََّعا  (4أُْنِزَؿ ِإلَْيِو َمَلٌك ََػَيُكوَف َمَعُو َنِذيًرا ) ـَ َويَْمِشي 
 قالون على قصر اؼبنفصل

 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )إليو( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )األسواق( 
 نفصل بالسكت ُب )األسواق( ٍب ضبزة على طول اؼب

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )األسواق( وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )ياكل(
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )ياكل( واندرج معو أبو جعفر

هَ  ~َأْو يُػْلَقى ٌز َأْو َتُكوُف َلُو َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنػْ  ا ِإلَْيِو َكنػْ
 اعشالشاطبية : وناكل منها النون 

 ] ناكل منها : ضبزة والكسائي وخلف [ ] ياكل منها : الباقون[
 قالون على قصر اؼبنفصل قرأ بياء الغيبة )ياكل( 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبياء الغيبة وأبدل اؽبمزة ألفا )ياكل( واندرج معو أبو جعفر 
 ل( وبصلة اؽباء ُب )إليو( ٍب ابن كثَت قرأ بياء الغيبة )ياك

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ بياء الغيبة )ياكل( 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )كنٌز أو( على الفتح ُب )يلقى( قرأ بياء الغيبة )ياكل( وأبدل اؽبمزة ألفا 

 وأبدل اؽبمزة ألفا  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالتقليل ُب )يلقى( وبالنقل وقرأ بياء الغيبة )ياكل(
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل أمال )يلقى( وقرأ بنون العظمة ُب )ناكل( والتحقيق ُب )كنٌز أو( 

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل أمال )يلقى( وبالسكت ُب )كنٌز أو( وقرأ بنون العظمة ُب )ناكل( 
 العاشر ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أمال )يلقى( وقرأ )ناكل(واندرج معو خلف 

 (4َوقَاَؿ الظَّاِلُموَف ِإْف تَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ رَُجًَل َمْسُحورًا )
 قالون

ََََل َيْسَتِطيُعوَف َسِبيًَل ) َََضلُّوا   (3اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اْْلَْمثَاَؿ 
 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )االمثال( ٍب ضبزة بالسكت ُب )األمثال(

ًرا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َوَيْجَعْل َلَك ُقُصورًا )آِإْف شَ  ~تَػَباَرَؾ الَِّذي  (44َء َجَعَل َلَك َخيػْ
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 الشاطبية : وحز منا    هبعل برفع دل صافيو كمبل
 ]وهبعُل لك : ابن كثَت وابن عامر وشعبة [ ] وهبعْل لك : الباقون[

 قالون 
 لك(  ٍب ابن كثَت قرأ بالرفع )هبعلُ 

 و)َجَعَل َلَك( والكاف مع القاف )َلَك ُقُصورًا(  ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َوهَبَْعْل َلَك(
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وبالرفع )هبعُل( واندرج معو شعبة 
 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل واؼبتصل  وأمال )شاء( ورفع )هبعُل(

 العاشر على توسط اؼبنفصل واؼبتصل  وأمال )شاء( وسكن الم )هبعْل (ٍب خلف 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واؼبتصل وترقيق راء )خَتا( وبالنقل ُب )األهنار( 

 خبلد بالتحقيق ُب )األهنار( ثمٍب ضبزة أمال )شاء( والسكت ُب )األهنار(    
بُوا بِالسَّاَعِة   َبْل َكذَّ

 ال الساعة وقفاالكسائي أم ثمقالون   
 (44َوَأْعَتْدنَا ِلَمْن َكذََّب بِالسَّاَعِة َسِعيًرا )

اَعِة َسِعَتًا( اَعِة( والتاء بالسُت )بِالسَّ َب بِالسَّ  قالون ٍب ورش رقق راء )سعَتا( ٍب  السوسي أدغم الباء بالباء )َكذَّ
 (44َزَِيًرا )ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد َسِمُعوا َلَها تَػَغيُّظًا وَ  مْ ِإَذا رَأَتْػهُ 

 قالون ٍب ورش ورقق راء )زفَتا( ٍب خلف ببل غنة ُب )تَ َغيُّظًا َوَزِفَتًا ( ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
َها َمَكانًا َضيػًّْقا ُمَقرَّنِيَن َدَعْوا ُىَناِلَك ثُػُبورًا )آ َوِإذَ   (49أُْلُقوا ِمنػْ

          سوى اؼبكيضيقا مع  الفرقان حرك مثقبل   بكسر الدليل من الشاطبية ُب األنعام :   و 
 ]ضْيقا : ابن كثَت [ ] َضيّْقا : الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بتشديد الياء وكسرىا )َضيّْقا( 
 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبالسكون ُب الياء )ضْيقاً( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ل واندرج معو ضبزةٍب ورش على طول اؼبنفص

 (40ََل َتْدُعوا اْليَػْوـَ ثُػُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُػُبورًا َكِثيًرا )
 قالون ٍب ورش بًتقيق الراء )كثَتا( ٍب خلف ببل غنة ُب )ثُ ُبورًا َواِحًدا(

ـْ َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف  ٌر َأ  ُقْل َأَذِلَك َخيػْ
ٌر أَْم( قالون ٍب ورش بالنق ٌر اَْم( وترقيق الراء )خَت( ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل أََذِلَك( )َخي ْ  ل ُب )ُقَل اََذِلَك( )َخي ْ

 (44ًء َوَمِصيًرا )آَجزَ  مْ َكاَنْت َلهُ 
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 قالون على توسط اؼبتصل  
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وترقيق الراء ُب )مصَتا( 

 ٍب خبلد على طول اؼبتصل 
 ًء َوَمِصَتًا(آزَ ٍب خلف ببل غنة ُب )جَ 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ُءوَف َخاِلِديَن آَِيَها َما َيشَ  مْ َلهُ 

 ( البدل )يشاءون( ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٖقالون ٍب ورش مع )
 (44َكاَف َعَلى رَبَّْك َوْعًدا َمْسُئوًَل )

 سوال(قالون ٍب ضبزة قرأ وقفا )م
ـْ ىُ  مْ َأْضَلْلتُ  مْ َوَما يَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو ََػيَػُقوُؿ أَأَنْػتُ  مْ َويَػْوـَ َيْحُشُرىُ   (44َضلُّوا السَِّبيَل ) مْ ِعَباِدي َىُؤََلِء َأ

 الشاطبية : )وكبشر( يا دار عبل     )فيقول( نو   ن شام
م : الباقون[] أأنتم : بالتسهيل مع اإلدخال : قالون وأبو ] وبشرىم : ابن كثَت وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] كبشرى

عمرو وأبو جعفر وىشام بوج و[ ]بالتس هيل : ورش واب ن كث َت وروي س [] اإلب دال م ع اإلش باع : ل ورش[] ب التحقيق م ع 
عمرو وأبو جعفر اإلدخال : ىشام [ ] بالتحقيق : الباقون[] ىؤالِء أَم : إبدال اؽبمزة ياء مفتوحة : نافع وابن كثَت وأبو 

 ورويس [ ]ىؤالء أم : الباقون بالتحقيق[ ] فنقول : ابن عامر [ ] فيقول : الباقون[
ق  الون عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ب  النون )كبش  رىم( م  ع التس  هيل واإلدخ  ال ُب )أأن  تم( وأب  دل ب  اؽبمزة الثاني  ة ي  اء مفتوح  ة م  ن 

 )َىُؤاَلِء أَْم( 
 النون )كبشرىم(ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ُب )ىؤالء(  وب

 ٍب ىشام بالنون )كبشرىم( وقرأ بالنون )فنقول( مع التسهيل واإلدخال ُب )أأنتم( وبالتحقيق ُب )ىؤالء أم(
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل بالنون )كبشرىم( وبالتسهيل ُب )أأنتم( وإبدال ياء ُب )َىُؤاَلِء أَْم(  

 ق واإلدخال ُب )أأنتم(ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وبالنون )كبشرىم( بالتحقي
 ٍب ابن ذكوان قرأ بالنون )فنقول( 

 ٍب شعبة قرأ بالنون )كبشرىم( والتحقيق ُب اؼبكانُت واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وحقق اؽبمزتُت ُب اؼبكانُت ٍب خلف بالسكت 

 لصلة والتسهيل وإبدال ياء ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وقرأ بالياء ُب )وبشرىم( وبا
ٍب رويس على قصر اؼبنفصل والتسهيل وإبدال ياء وبدون ص لة ٍب روح عل ى قص ر اؼبنفص ل ب التحقيق ُب )أأن تم( وى ؤالء 

 أم( 
 ٍب حفص على توسط اؼبنفصل قرأ بياء الغيبة )وبشرىم( والتحقيق ُب اؽبمزتُت 

 صل وسهل )أأنتم( وأبدؽبا ءاء ُب )ىؤالء أم(ٍب أبو جعفر قرأ بياء الغيبة )وبشرىم( على قصر اؼبنف
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َحتَّػى َنُسػوا الػذّْْكَر وََكػانُوا  مْ َءىُ اَوَآبَػ مْ َء َوَلِكػْن َمتػَّْعػتَػهُ آَأْف نَػتَِّخَذ ِمػْن ُدونِػَك ِمػْن َأْولِيَػ آقَاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَف يَػْنَبِغي لَنَ 
 (44قَػْوًما بُورًا )

 : الباقون[ ]نُ تََّخذ : أبو جعفر [] نَ تَِّخذَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثَت
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ )نُتخذ( بضم النون وبالصلة

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 َء(آْن أَْولِيَ ( البدل وبالنقل ُب )مِ ٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع )
 َء(آٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )ِمْن أَْولِيَ 

 َء( آٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )ِمْن أَْولِيَ 
بُوكُ  َََما َتْسَتِطيُعوَف َصْرًَا َوََل َنْصًرا  مْ ََػَقْد َكذَّ  ِبَما تَػُقوُلوَف 

 ] تستطيعون : حفص [ ] يستطيعون : الباقون[
 سكون ميم اعبمع وقرأ بالياء )يستطيعون( قالون ب

 ٍب خلف ببل غنة ُب )َصْرفًا َواَل( وقرأ بالياء )يستطيعون( 
 ٍب حفص قرأ بتاء اػبطاب ُب )تستطيعون( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (43نُِذْقُو َعَذابًا َكِبيًرا ) مْ َوَمْن َيْظِلْم ِمْنكُ 

 معقالون بسكون ميم اعب
 ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )كبَتا( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )نذقو( 

 ٍب خلف ببل غنة ُب )ومن يظلم(
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإْلَّ  آَومَ  َِي اْْلَ  مْ ِإنػَّهُ  َأْرَسْلَنا قَػبػْ ـَ َويَْمُشوَف   ْسَواؽِ لََيْأُكُلوَف الطََّعا

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )لياكلون(

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )لياكلون(

 ط اؼبنفصل ٍب قالون على توس
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 ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )األسواق( وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )لياكلون(

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل ووقف بالنقل وبالسكت ُب )األسواق(
َنًة أََتْصِبُروفَ  مْ َوَجَعْلَنا بَػْعَضكُ  َِتػْ  لِبَػْعٍض 

 تحقيق غبمزةقالون بسكون ميم اعبمع واندرج وجو ال
َنًة أََتْصربُوَن(   ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )أتصربون( وبالنقل ُب )ِفت ْ

َنًة أََتْصربُوَن(  ٍب ضبزة بالنقل ُب )ِفت ْ
َنًة أََتْصربُوَن(   ٍب خلف بالسكت ُب )ِفت ْ

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (44وََكاَف رَبَُّك َبِصيًرا )

 بًتقيق الراء )بصَتا( قالون ٍب ورش
َنا اْلَمَل  َءنَا َلْوَْل آَوقَاَؿ الَِّذيَن ََل يَػْرُجوَف ِلقَ   ِئَكُة َأْو نَػَرى رَبػََّنا أُْنِزَؿ َعَليػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب دوري أمال )نرى( 
 وخلف العاشر ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأمال )نرى( واندرج معو دوري الكسائي

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقلل )نرى( ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل أمال )نرى( 
 (44َوَعتَػْوا ُعتُػوِّا َكِبيًرا ) مْ أَنْػُفِسهِ  ~َلَقِد اْسَتْكبَػُروا َِي

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة 

 قالون بالصلة  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل   
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وترقيق الراء ُب )كبَتا(

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وتفخيم الراء ُب )كبَتا(
 (44ِئَكَة ََل ُبْشَرى يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمْجرِِميَن َويَػُقوُلوَف ِحْجًرا َمْحُجورًا )ليَػْوـَ يَػَرْوَف اْلمَ 

 قالون على توسط اؼبتصل
 شرى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب دوري على توسط اؼبتصل وأمال )ب

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وعلى التقليل )بشرى( وترقيق راء )حجرا(
 ٍب ضبزة أمال )بشرى( على طول اؼبتصل 

َََجَعْلَناُه َىَباًء َمْنُثورًا ) آَوَقِدْمنَ   (49ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل 
 قالون على قصر اؼبنفصل

 اؼبنفصل وبصلة اؽباء )فجعلناه( ٍب ابن كثَت على قصر 
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 ( ٍٖب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم اؽباء باؽباء )َفَجَعْلَناُه َىَباًء( مع اؼبدود )
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل
ٌر ُمْستَػَقرِّا َوَأْحَسُن َمِقيًَل )  (40َأْصَحاُب اْلَجنَِّة يَػْوَمِئٍذ َخيػْ

 قالون 
 ببل غنة ُب )ُمْستَ َقرِّا َوَأْحَسُن( ٍب خلف 

 ٍب ورش ترقيق الراء ُب )خَت(
 (44ِئَكُة تَػْنزِيًَل )ُء بِاْلَغَماـِ َونُػزَّْؿ اْلَمَل آَويَػْوـَ َتَشقَُّق السَّمَ 

 الشاطبية : تشقق خفف الشُت مع قاف غالب 
ق  ق : نافع وابن كثَت وابن ع امر وأب و جعف ر ويعق وب[ ] َتَش قَّ قَّ : الب اقون[] ونُ ْن زُِل اْلَمبَلِئَك َة : اب ن كث َت [ ] ونُ نَ  زَّْل ]ّتشَّ

 اؼببلئكُة : الباقون[
 قالون بتشديد )تّشقق( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب

 ٍب ابن كثَت بتشديد )تّشقق( وبسكون النون وزبفيف الزاي ُب )نُ ْنزل( ونصب )اْلَمبَلِئَكَة( 
 ديد )تّشقق(ٍب ورش على طول اؼبتصل وبتش

 ٍب البصري بالتخفيف الشُت )تشّقق( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
 ٍب السوسي أدغم التاء اؼبربوطة بالتاء )اؼببلئكة تن زيبل( وبالتخفيف للشُت )تشّقق( 

 ٍب ضبزة بالتخفيف )تَشقق( وطول اؼبتصل 
 اْلُمْلُك يَػْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ِللرَّْحَمِن 

 قالون
َِرِيَن َعِسيًرا )وََكا  ( 44َف يَػْوًما َعَلى اْلَكا

 البصري أمال )الكافرين( واندرج معو دوري علي الكسائي ورويس ثمورش قلل )الكافرين( ورقق راء )عسَتا(  ثمقالون 
 (44َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيًَل )

 ] ياليتٍَت : أبو عمرو [ ] ياليتٍْت : الباقون[]ازبذت : أظهره : ابن كثَت وحفص ورويس [ ] ازبتُّ : الباقون[
َ  ْذُت( وس  كن ي  اء )ي  اليتٍْت(  ان  درج مع  و ورش واب  ن ع  امر وش  عبة والكس  ائي وضب  زة أب  و  ق  الون أدغ  م ال  ذال بالت  اء ُب )ازبَّ

 جعفر وروح وخلف العاشر
 )ازبََّْذُت( وسكن ياء )ياليتٍْت(  واندرج معو رويسٍب حفص باإلظهار ُب 

( واإلدغام ُب )ازبذت(  ٍب أبو عمرو فتح الياء ُب )يَا لَْيَتٍِتَ
 ٍب ابن كثَت باإلظهار ُب )ازبََّْذُت( وصلة اؽباء ُب )يََدْيِو(

َََُلنًا َخِليًَل )  (44يَا َويْػَلَتى لَْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ 
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 قالون 
ْذ(ٍب ورش على ال  فتح ُب )ياويلىت( والنقل ُب )ملَْ َأزبَِّ

ْذ(  ٍب ورش على التقليل ُب )ياويلىت( والنقل ُب )ملَْ َأزبَِّ
ْذ( وبالتقليل ُب )ياويلىت(  ٍب دوري بالتحقيق ُب )ملَْ َأزبَِّ

 ٍب خلف باإلمالة ُب )ياويلىت( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
ذْ   ( واإلمالة ُب )ياويلىت(    ووقف على )ياويلتاْه ( باؽباء رويسٍب خلف بالسكت ُب )ملَْ َأزبَِّ

 َءِنيآَلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذّْْكِر بَػْعَد ِإْذ جَ 
 قالون 

 ٍب ابن ذكوان باإلمالة ُب )َجاَءِن( 
 ٍب البصري أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءِن( واندرج معو ىشام 

 ( بالتسهيل باؼبد والقصر ٍب خلف بالتحقيق واإلمالة ُب )َجاَءِن 
 ٍب ورش بالنقل ُب )َلَقَد اَضلٍَِّت(

 ٍب خلف بالسكت واإلمالة ُب)َجاَءِن( بالتسهيل باؼبد والقصر 
ْنَساِف َخُذوًَل )  (43وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلْْلِ

 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )لئلنسان( ٍب خلف بالسكت ُب )لئلنسان(
 (94ِإفَّ قَػْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرَآَف َمْهُجورًا ) َوقَاَؿ الرَُّسوُؿ يَا َربّْ 

] قومَي ازبذوا : نافع والبزي وأبو عمرو وأبو جعفر وروح [ ] قومْي ازبذزا : الباقون[] القران : ابن كثَت ووقفا ضبزة [ ] 
 القرآن : الباقون[

 وأبو عمرو وروح  قالون قرأ بفتح الياء ُب )قَ ْوِمَي ( واندرج معو ورش وأبو جعفر
 ٍب البزي قرأ بفتح الياء ُب )قَ ْوِمَي ( وقرأ حبذف اؽبمزة ونقل حركتها إىل الراء )القران( 

 ٍب قنبل قرأ بسكون الياء )قَ ْوِمْي( وقرأ حبذف اؽبمزة ونقل حركتها إىل الراء )القران( 
 لكسائي ورويس وخلف العاشر ٍب ابن عامر قرأ بسكون الياء ُب )قَ ْوِمْي ( واندرج معو عاصم وضبزة وا

 وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِميَن 
 قالون قرأ باؽبمز ُب )نيبء~ ( 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل ُب )نيبء~(
 ٍب ابن كثَت حذف اؽبمزة )نيب( واندرج الباقون

 (94وََكَفى ِبَربَّْك َىاِديًا َوَنِصيًرا )
 ورش على تقليل )كفى(  ثمبًتقيق الراء ُب )َوَنِصَتًا( على فتح )كفى( قالون ٍب ورش 

 ٍب خلف باإلمالة ببل غنة ُب )َىاِديًا َوَنِصَتًا (
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 ٍب خبلد باإلمالة واندرج معو الباقون
 َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََل نُػزَّْؿ َعَلْيِو اْلُقْرَآُف ُجْمَلًة َواِحَدةً 

 ل وقفا )َواِحَدًة( ٍب ابن كثَت قرأ )القران( بنقل حركة اؽبمزة وحذفهاقالون ٍب الكسائي أما
 َكَذِلَك لُِنثَبَّْت ِبِو فُ َؤاَدكَ 

 ورش بوجهي توسط البدل وطولو )فؤادك( وال إبدال للهمزة واوا  ٍب خلف وقف باإلبدال )فوادك( ثمقالون 
 (َٕٖوَرت َّْلَناُه تَ ْرتِيبًل )

 اء )َوَرت َّْلَناُه(ابن كثَت بصلة اؽب ثمقالون 
َناَؾ بِاْلَحقّْ َوَأْحَسَن تَػْفِسيًرا )  (99َوََل يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإَلَّ ِجئػْ

 قالون 
( ثم  خلف بالسكت ُب )دبََثٍل ِإالَّ

( وترقيق راء )تفسَتا(  ٍب ورش قرأ )ياتونك( بإبدال اؽبمزة ألفاوبالنقل ُب )دبََثٍل ِإالَّ
 زة ألفا )ياتونك( وقرأ )جيناك( واندرج معو أبو جعفر  ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبم

 (90ِإَلى َجَهنََّم ُأولَِئَك َشرّّ َمَكانًا َوَأَضلُّ َسِبيًَل ) مْ الَِّذيَن ُيْحَشُروَف َعَلى ُوُجوِىهِ 
 قالون بسكون ميم اعبمع وعلى توسط اؼبتصل

 تصلٍب خلف بالتحقيق وببل غنة ُب )َمَكانًا َوَأَضلُّ( وعلى طول اؼب
 ٍب خبلد بغنة ُب )َمَكانًا َوَأَضلُّ( وعلى طول اؼبتصل

 ِإىَل(  مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ُوُجوِىهِ 
 ِإىَل(  مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )ُوُجوِىهِ 

 ِإىَل(  مْ ٍب ورش بطول الصلة ُب )ُوُجوِىهِ 
 ِإىَل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ُوُجوِىهِ 

َنا مُ   (94َأَخاُه َىاُروَف َوزِيًرا ) ~وَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعوُ َوَلَقْد َآتَػيػْ
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )َأَخاُه( 
 ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء ُب )َأَخاُه َىاُروَن( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالتحقيق 

َنا( وترقيق راء )وزيرا( مع )ٍب ورش بالنقل ُب )وَ   ( البدل )آتينا(َٖلَقْد َآتَ ي ْ
َنا(  ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد َآتَ ي ْ

َََدمَّْرنَاىُ  آََػُقْلَنا اْذَىب بُوا بَِآيَاتَِنا   (94َتْدِميًرا ) مْ ِإَلى اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ
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 قالون على قصر اؼبنفصل 
 أبو جعفر ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت و 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 ( البدل )بآياتنا( وترقيق راء )تدمَتا(ٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع )
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وتفخيم راء )تدمَتا(

بُوا الرُُّسَل َأْغَرقْػَناىُ   ِللنَّاِس َآيًَة  مْ َوَجَعْلَناىُ  مْ َوقَػْوـَ نُوٍح َلمَّا َكذَّ
 قالون بسكون ميم اعبمع واندرج اعبميع إال :

 ٍب ورش على وجهي التوسط والطول ُب البدل )آية( 
 ٍب الكسائي أمال وقفا )آية( 

 ٍب دوري أمال )الناس( 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (94َوَأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن َعَذابًا أَلِيًما )
 خلف بالسكت ُب )عذاباً أليما( ثم النقل ُب )عذاباً أليما(     ورش ب ثمقالون       

 (94َوَعاًدا َوثَُموَد َوَأْصَحاَب الرَّسّْ َوقُػُرونًا بَػْيَن َذِلَك َكِثيًرا )
 صبلفصل وُب النجم فلى عالشاطبية ُب سورة ىود : شبود مع الفرقان والعنكبوت مل     ينون 

 ضى   ر ود نونوا واخفضوا ا لثممب                         
 ] وشبوَد : حفص وضبزة ويعقوب ووقفوا على الدال بالسكون[] وشبوداً : الباقون  ووقفوا على األلف اؼببدلة من التنوين[

 قالون قرأ بتنوين )شبودا( 
 ٍب ورش قرأ بتنوين )شبودا( ورقق راء )كثَتا( 

 ِلَك َكِثَتًا( ٍب السوسي قرأ بتنوين )شبودا( وأدغم الكاف بالكاف )ذَ 
 ٍب حفص قرأ حبذف التنوين )شبوَد ( واندرج معو خبلد ويعقوب 

 ٍب خلف قرأ حبذف التنوين )شبوَد ( وببل غنة ُب )وعاداً وشبوَد (
 وَُكَلِّ َضَربْػَنا َلُو اْْلَْمثَاَؿ 

 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )األمثال( ٍب خلف بالسكت ُب )األمثال(
 (93ِبيًرا )وَُكَلِّ تَػبػَّْرنَا تَػتْ 

 ورش بًتقيق الراء ُب )تَ ْتِبَتًا( ثمقالون 
 ُأْمِطَرْت َمَطَر السَّْوءِ  ~َوَلَقْد أَتَػْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّتي
 قالون على توسط اؼبنفصل  ثمقالون على قصر اؼبنفصل  
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 م واندرج معو ضبزةٍب ىشام وقف على )السْو( بنقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها وحذفها وعليو السكون والرو 
 ٍب ىشام بإبدال اؽبمزة واوا وإدغام الواو بالواو )السّو( على السكون والروم واندرج معو ضبزة

وء( التوسط ٍب الطول ورقق راء )أمطرت(  ٍب ورش بالنقل ُب )َوَلَقَد اتَ ْوا( وُب اللُت )السَّ
وء( وجهُت ىشام  : بنقل حركة اؽبمزة إىل م ا قبله ا وح ذفها وعلي و الس كون ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَتَ ْوا( وُب )السَّ

 والروم 
 ٍب بإبدال اؽبمزة واوا وإدغام الواو بالواو )السّو( على السكون والروم

إذا وص  لت )الس  وء أفل  م ( أب  دل اؽبم  زة ي  اء مفتوح  ة : ن  افع واب  ن كث  َت وأب  و عم  رو وأب  و جعف  ر وروي  س والب  اقون بتحقي  ق 
 اؽبمزتُت ب
َػَلْم َيكُ   ونُوا يَػَرْونَػَها أََ

 قالون
 (04َبْل َكانُوا ََل يَػْرُجوَف ُنُشورًا )

 السوسي أدغم النون بالنون )يَ ْرُجوَن ُنُشورًا( ثمقالون   
 (04َوِإَذا رََأْوَؾ ِإْف يَػتَِّخُذوَنَك ِإَلَّ ُىُزًوا َأَىَذا الَِّذي بَػَعَث اللَُّو َرُسوًَل )

 لف العاشر[ ] ُىُزؤا : الباقون[] ُىُزوا : حفص [ ] ُىْزؤا : ضبزة وخ
 قالون قرأ بضم اؽباء والزاي وأثبت نبزة بعدىا )ُىُزؤا( 

 ٍب ورش قرأ بضم اؽباء والزاي وأثبت نبزة بعدىا )ُىُزؤا( وبالنقل ُب )ىزؤاً أىذا(
 ٍب حفص قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )ُىُزًوا (

 التحقيق وبالنقل ُب )ىزؤاً أىذا( واندرج معو خلف العاشر ٍب خبلد قرأ بسكون الزاي وبإثبات اؽبمزة )ُىْزؤاً ( وب
 ٍب خلف قرأ بسكون الزاي وبإثبات اؽبمزة )ُىْزؤاً (ببل غنة ُب )ِإْن يَ تَِّخُذوَنَك( وبالتحقيق ُب )ىزؤاً أىذا(  

 )ىزؤاً أىذا(ٍب خلف قرأ بسكون الزاي وبإثبات اؽبمزة )ُىْزؤاً (ببل غنة ُب )ِإْن يَ تَِّخُذوَنَك( وبالسكت ُب 
َها  ِإْف َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن َآِلَهِتَنا َلْوَْل   َأْف َصبَػْرنَا َعَليػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل مع قصر البدل )آؽبتنا( واندرج معو ضبزة 
 ٍب ورش على توسط ٍب طول البدل 

 (04يَػَرْوَف اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبيًَل ) َوَسْوَؼ يَػْعَلُموَف ِحينَ 
 خلف بالسكت ُب )مْن أضل( ثم ورش بالنقل ُب )َمَن اضل(     ثمقالون     

َأَْنَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكيًَل )  (09َأرَأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو َىَواُه أََ
 بلجسهل وكم مبدل  نافع وعناجع  ر الشاطبية ُب األنعام : )رأيت( ُب االستفهام ال عُت 
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 قالون بالتسهيل ُب )أرأيت( واندرج معو وجو لورش 
 ( حركات مع التقليل ُب )ىواه(ٍٙب ورش باؼبد )

 ٍب ورش باؼبد مع الفتح 
 ٍب ورش باؼبد مع التقليل 

 ٍب مكي قرأ )أرأيت( باؽبمز وبصلة اؽباء )ىواه( 
 ٍب دوري قرأ )أرأيت( ومعو الباقُت 

 تحقيق أمال )ىواه( واندرج معو خلف العاشرٍب ضبزة بال
 ٍب الكسائي قرأ )أريت( وأمال )ىواه( 

 ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ِإؽَبَُو َىَواُه(
ـْ َتْحَسُب َأفَّ َأْكثَػَرىُ   َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوفَ  مْ َأ

 ياسا مؤصبلضاه ومل يلزم قر    ظباالشاطبية ُب البقرة : و)وْبَسُب( كسر السُت مستقببل 
 قفد ، واكسره أالدرة : وميسرة افتح    كيحَسب 

 بتثص ن ُبتبوا    كالطيبة : ووبسب مستقببل بفتح سُت  
 ] ربِسب : نافع وابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] ربَسب : الباقون[

 قوب وخلف العاشرقالون بكسر السُت )رَبِْسُب( واندرج معو ورش وأبو عمرو والكسائي ويع
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت

 ٍب ابن عامر بفتح السُت )رَبَْسُب( واندرج معو عاصم وضبزة وأبو جعفر
 ِإَلَّ َكاْْلَنْػَعاـِ  مْ ِإْف ىُ 

( ووقف بالنقل ُب )كاألنعام( ٍب بالسكت ُب )كاألنعام(   مْ قالون ٍب ضبزة بالتحقيق ُب )ىُ   ِإالَّ
( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ لة على قصرىا ُب )ىُ ٍب قالون بالص  ِإالَّ

(  مْ ٍب قالون بالصلة على توسطها ُب )ىُ   ِإالَّ
(  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ىُ   ِإالَّ

( ووقف بالنقل وبالسكت ُب )كاألنعام(   مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ىُ   ِإالَّ
 (00َأَضلُّ َسِبيًَل ) مْ َبْل ىُ 

 يم اعبمع قالون بسكون م
 َأَضلُّ( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ىُ 

 َأَضلُّ(  مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )ىُ 
 َأَضلُّ(  مْ ٍب ورش بطول الصلة ُب )ىُ 

 َأَضلُّ( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ىُ 
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 (04َلَجَعَلُو َساِكًنا ثُمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِو َدلِيًَل ) ءَ آأََلْم تَػَر ِإَلى رَبَّْك َكْيَف َمدَّ الظّْلَّ َوَلْو شَ  
 قالون على توسط اؼبتصل

 ٍب ابن كثَت على توسط اؼبتصل وبصلة اؽباء )عليو(
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبتصل وأمال )شاء ( واندرج معو خلف العاشر
 اء( ٍب خلف على طول اؼبتصل أمال )ش

 ٍب السوسي أدغم الكاف بالكاف )َربَّْك َكْيَف(
َنا قَػْبًضا َيِسيًرا )  (04ثُمَّ قَػَبْضَناُه ِإلَيػْ

 قالون 
 ٍب ورش بًتقيق الراء )َيِسَتًا ( 

 ٍب خلف ببل غنة ُب )قَ ْبًضا َيِسَتًا( 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )قَ َبْضَناُه(
 (04َباًسا َوالنػَّْوـَ ُسَباتًا َوَجَعَل النػََّهاَر ُنُشورًا )َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لِ 

 ] َوىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[
 قالون بسكون اؽباء )وْىو( واندرج معو دوري أيب عمرو والكسائي وأبو جعفر

 اًسا( السوسي أدغم البلم بالبلم )َجَعَل َلُكُم( و) اللَّْيَل لِبَ  ثم
 ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو( 

 خلف ببل غنة ُب )سباتا والنوم( وضم ىاء )وُىو( ثم
 أَْرَسَل الرّْيَاَح ُبْشرًا بَ ُْتَ يََدْي َرضْبَِتوِ  ~َوُىَو الَِّذي

دااع والرّْيَح شالشاطبية  ُب البقرة :وُب التاِء ياءٌ     وصبل  الشريعةمعها و  الكهف وُب ببب وحَّ
  صبلف اغبجركرا وُب شُ م د وفاطر بببثانيا  الرومو  األعرافو  النمل ُبو            
 لَّبلىَ اكيِو ز  الفرقانُصوٌص وُب خُ  بببربت رعده ومن  الشورى وُب سورة           

 فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاِن 
 لبل  ذالشاطبية ُب األعراف : و)نْشرا( سكون الضم ُب الكل 

 روى نونو بالباء نقطة سفبل    عاصماف و شوُب النون فتح الضم                          
] َوىَو : قالون وأبو عم رو والكس ائي وأب و جعف ر [ ] وُى و : الب اقون[ ] ُنْش رًا : اب ن ع امر[ ] ُبْش رًا : عاص م[ ] ُنُش رًا : 

زة والكسائي وخلف العاشر[] ال ريح : اب ن كث َت [ ] الري اح نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب[ ] َنْشرًا : ضب
 : الباقون[

ق الون بس كن اؽب اء )وْى و( وعل ى قص  ر اؼبنفص ل وق رأ بض م الن ون والش ُت )ُنُش  را( و)الري اح( ب اعبمع وان درج مع و البص  ري 
 وأبو جعفر
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 الشُت )ُنُشرا( ٍب ابن كثَت قرأ بضم اؽباء )وُىو( وقرأ بالتوحيد ُب )الريح( وقرأ بضم النون و 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )وُىو( وعلى قصر اؼبنفصل و)الرياح( باعبمع وقرأ بضم النون والشُت )ُنُشرا( 

ٍب قالون سكن اؽباء )وْىو( وعلى توسط اؼبنفصل وقرأ بضم النون والش ُت )ُنُش را( و )الري اح( ب اعبمع وان درج مع و دوري 
 أيب عمرو

( وعلى توسط اؼبنفصل و )الرياح( باعبمع وقرأ بفتح النون وس كون الش ُت )َنْش را( وان درج ٍب الكسائي سكن اؽباء )وْىو
 معو خلف العاشر

 ٍب ابن عامر قرأ بضم اؽباء )وُىو( وعلى توسط اؼبنفصل و )الرياح( باعبمع وقرأ بضم النون وسكون الشُت )ُنْشرا(
 اح( باعبمع وقرأ بضم الباء وسكون الشُت )ُبْشرا(ٍب عاصم قرأ بضم اؽباء )وُىو( وعلى توسط اؼبنفصل و )الري

 ٍب ورش قرأ بضم اؽباء )وُىو( وعلى طول اؼبنفصل و)الرياح( باعبمع وقرأ بضم النون والشُت )ُنُشرا( 
 ٍب ضبزة ضم اؽباء )وُىو( وعلى طول اؼبنفصل و )الرياح( باعبمع وقرأ بفتح النون وسكون الشُت )َنْشرا(

 (04ًء َطُهورًا )آِء مَ آالسَّمَ َوأَنْػَزْلَنا ِمَن 
 ورش على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزة ثمقالون على توسط اؼبتصل   

 (03أَنْػَعاًما َوأَنَاِسيَّ َكِثيًرا ) آلُِنْحِيَي ِبِو بَػْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُو ِممَّا َخَلْقنَ  
 ] َميَّْتا : أبو جعفر [ ] َمْيتا : الباقون[

 نفصل قالون على قصر اؼب
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل ورقق الراء )كثَتا( 
 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وفخم الراء )كثَتا( 

)  ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة ُب )َمْيًتا َوُنْسِقَيُو( و )أَنْ َعاًما َوأَنَاِسيَّ
 تا(ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بتشديد الياء )َميّْ 

نَػهُ   (44َأْكثَػُر النَّاِس ِإَلَّ ُكُفورًا ) ~لَِيذَّكَُّروا ََأََبى مْ َوَلَقْد َصرََّْػَناُه بَػيػْ
 فاء وُب الفرقان يذكر فصبل ش: وخفف مع الفرقان واضمم )ليْذُكروا(       الشاطبية ُب اإلسراء

 وُب مرمي بالعكس حق شفاؤه                        
ُروا : الباقون[] لَِيْذُكروا : ضب   زة والكسائي وخلف العاشر [] لَِيذَّكَّ

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع واندرج معو يعقوب
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن ذكوان وعاصم

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وفتح )فاىب(
 ٍب ورش على التقليل )فاىب( 

 ل واندرج معو أبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفص
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة
 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )َصرَّفْ َناُه( وصلة ميم اعبمع )بينهم(

 ٍب دوري أدغم الدال بالصاد )َوَلَقْد َصرَّفْ َناُه( وأمال الناس
 َناُه(ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الدال بالصاد )َوَلَقْد َصرَّف ْ 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأدغم الدال بالصاد )َوَلَقْد َصرَّفْ َناُه(  وأمال )الناس( 
 ٍب ىشام أدغم الدال بالصاد )َوَلَقْد َصرَّفْ َناُه( على توسط اؼبنفصل

ُروا( وأمال )  أىب( ٍب ضبزة باإلدغام أدغم الدال بالصاد )َوَلَقْد َصرَّفْ َناُه(  وبتخفيف الذال )لَِيْذكَّ
ُروا( وأم  ال )أىب( وان   درج مع   و خل   ف  ٍب الكس  ائي عل   ى التوس   ط باإلدغ  ام أدغ   م ال   دال بالص   اد )َوَلَق  ْد َص   رَّفْ َناُه( و)لِيَ   ْذكَّ

 العاشر
َِي ُكلّْ قَػْريٍَة َنِذيًرا ) َنا لَبَػَعثْػَنا   (44َوَلْو ِشئػْ

 رج معو أبو جعفر قالون ٍب ورش رقق راء )نذيرا( ٍب السوسي أبدل اؽبمزة ياء )شينا( واند
َِرِيَن َوَجاِىْدىُ   (44ِبِو ِجَهاًدا َكِبيًرا ) مْ ََََل ُتِطِع اْلَكا

 ورش بًتقيق الراء ُب )َكِبَتًا ( وقلل )الكافرين(  ثمقالون بالصلة   ثمقالون بسكون ميم اعبمع  
 ٍب البصري أمال )الكافرين( واندرج معو دوري الكسائي ورويس

نَػُهَما بَػْرزًَخا َوِحْجًرا َمْحُجورًا )َوُىَو الَِّذي َمَرَج   (49اْلَبْحَرْيِن َىَذا َعْذٌب َُػَراٌت َوَىَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بَػيػْ
 ] َوىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[

 تفخيمها وبالنقل  ُب )ملٌح َاجاج(  ولو ترقيق الراء )َوِحْجرًا( و بضم اؽباء )وُىو( ورش  ثم بسكون ىاء )وْىو( قالون
 بضم اؽباء )وُىو(و ٍب خبلد بالتحقيق ُب )ملٌح أجاج( 

 خلف بالسكت ُب )ملٌح أجاج( ثمٍب خلف بالتحقيق ُب )ملٌح أجاج( وببل غنة 
َََجَعَلُو َنَسًبا َوِصْهًراآَوُىَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلمَ   ِء َبَشًرا 

 كسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[] َوىَو : قالون وأبو عمرو وال
 قالون بسكون اؽباء )وْىو ( وتوسط اؼبتصل 

 ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو( ولو ترقيق الراء )َوِصْهرَا( وتفخيمها  
 ٍب خلف بالتحقيق وببل غنة ُب )َنَسًبا َوِصْهرًا(

 ٍب ابن كثَت وضم اؽباء )وُىو( 
 (40وََكاَف رَبَُّك َقِديًرا )

 السوسي أدغم )الكاف بالقاف )َربَُّك َقِديرًا( ثمورش بًتقيق الراء )قديرا(  ثمقالون 
َفُعهُ   َوََل َيُضرُُّىمْ  مْ َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما ََل يَػنػْ

 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
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َُِر َعَلى رَبِّْو َظِهيًرا )  (44وََكاَف اْلَكا
 ورش بًتقيق الراء )اْلَكاِفُر( و)ظهَتا( ثمقالون 

 (44َأْرَسْلَناَؾ ِإَلَّ ُمَبشًّْرا َوَنِذيًرا ) آَومَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
رًا َونَِذيرًا(  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وترقيق الراء ُب )ُمَبشّْ

رًا َونَِذيرًا( ٍب خلف على طول اؼبنفصل ببل غنة ُب )مُ   خبلد على طول اؼبنفصل وبغنة وتفخيم راء )مبشرا ونذيرا( ثمَبشّْ
 (44َء َأْف يَػتَِّخَذ ِإَلى رَبِّْو َسِبيًَل )آَعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإَلَّ َمْن شَ  مْ َأْسأَُلكُ آ ُقْل مَ 

: س هل الثاني ة ورش وقنب ل وروي  س[  َء انْ آَأْن : أس قط األوىل ق الون والب زي وأب  و عم رو م ع القص ر والتوس ط [] َش   آ]َش 
 َء َأْن : الباقون : بالتحقيق[آَء آْن :ورش وقنبل أبدالىا حرف مد مع اؼبد اؼبشبع [] شَ آ]شَ 

 قالون أسقط اؽبمزة األوىل على القصر واؼبد )َشاَء َأْن( واندرج معو أبو عمرو
 ٍب قالون بالصلة  على قصر اؼبنفصل 

 سقط اؽبمزة األوىل على القصر واؼبد )َشاَء َأْن( مع صلة اؽباء )َعَلْيِو( وصلة ميم اعبمعٍب البزي على قصر اؼبنفصل وأ
 ٍب قنبل على قصر اؼبنفصل وسهل الثانية )َشاَء َأْن( مع صلة اؽباء )َعَلْيِو( وصلة ميم اعبمع

 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة ؼبيم اعبمع وسهل اؽبمزة الثانية )َشاَء َأْن(
  رويس على قصر اؼبنفصل وسهل الثانية )َشاَء َأْن( وبدون صلةٍب

 ( حركات أيضا ٍٙب قنبل على قصر اؼبنفصل ولو باؼبد )
 ٍب روح على قصر اؼبنفصل وربقيق اؽبمزتُت )َشاَء َأْن(

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وأسقط اؽبمزة األوىل )َشاَء َأْن( واندرج معو الدوري
 َشاَء َأْن( واندرج معو عاصم والكسائي ٍب ىشام بالتحقيق )

 ٍب ابن ذكوان أمال )شآء( واندرج معو خلف العاشر
 ٍب قالون بالصلة باإلسقاط مع اؼبد )َشاَء َأْن(

(ٍٙب ورش على طول اؼبنفصل وبالتسهيل للثانية ٍب اؼبد )  ( حركات وبالنقل ُب )ِمْن َأْجٍر ِإالَّ
(  ٍب خلف على طول اؼبنفصل أمال )شآء( و   بالتحقيق ُب اؽبمزتُت وببل غنة ُب )أن يتخذ( وبالتحقيق ُب )ِمْن َأْجٍر ِإالَّ

 )  ٍب خبلد على طول اؼبنفصل أمال )شآء( وبغنة ُب )أن يتخذ( وبالتحقيق ُب )ِمْن َأْجٍر ِإالَّ
)  ٍب خلف على طول اؼبنفصل أمال )شآء( وبالسكت ُب )ِمْن َأْجٍر ِإالَّ

 يّْ الَِّذي ََل يَُموُت َوَسبّْْح ِبَحْمِدِه َوتَػوَكَّْل َعَلى اْلحَ 
 قالون

 (44وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيًرا )
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 قالون 
 ٍب ورش بًتقيق الراء )َخِبَتًا ( وفتح )كفى( 

 ٍب ورش بالتقليل ُب )كفى( 
 ٍب خلف باإلمالة ُب )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  

َِي ِستَِّة أَيَّاـٍ ثُمَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّْحَمُن الَِّذي َخَلَق السَّمَ  نَػُهَما   اَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 قالون 

 ٍب خبلد أمال )استوى( والتحقيق ُب )األرض(
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وبفتح )استوى( ٍب ورش بالتقليل )استوى( ٍب ضبزة بالسكت وأمال )استوى(

 (43َخِبيًرا ) ََاْسَأْؿ ِبوِ 
 ] فسل : ابن كثَت والكسائي وخلف العاشر ووقفا ضبزة [] فسال : الباقون[

 ورش بًتقيق راء )خبَتا(       ثمقالون     
 ابن كثَت قرأ )فسل( نقل حركة اؽبمزة إىل السُت وحذف اؽبمزة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ثم

 (44نُػُفورًا ) مْ َمِن قَاُلوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرنَا َوزَاَدىُ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّحْ 
]قيل : باإلمشام : ىشام والكس ائي وروي س[ ] الب اقون : بالص اد اػبالص ة []يامرن ا : ضب زة والكس ائي [ ] تامرن ا : ورش 

 والسوسي وأبو جعفر [ ] تامرنا : الباقون[
 )تامرنا( واندرج ابن ذكوان بفتح )زادىم( خبلفقالون قرأ بتاء اػبطاب 

 ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ابن ذكوان أمال )َوزَاَدُىْم( بوجو 

 ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )تامرنا( واندرج معو السوسي 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )تامرنا( وبالصلة

  ٍب ضبزة أمال )َوزَاَدُىْم( وقرأ )يامرنا( بالياء
 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )ِقيَل ؽَبُُم( 

 ٍب ىشام باإلمشام ُب )قيل( وقرأ )تامرنا( واندرج معو رويس
 ٍب الكسائي باإلمشام ُب )قيل( وقرأ )يامرنا( بالياء 

مَ   (ِٔٙء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنَتًا )آتَ َباَرَك الَِّذي َجَعَل ُب السَّ
 جا : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ]ِسرَاجا : الباقون[]ُسرُ 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل وقرأ بضم السُت والراء )ُسرُاًجا( واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل ٍب خلف على طول اؼبتصل وببل غنة وقرأ بضم السُت والراء )ُسُرًجا( و)منَتا(
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 خبلد على طول اؼبتصل وبغنة ُب )بُ ُروًجا َوَجَعَل( )ُسُرًجا َوَقَمرًا( وقرأ بضم السُت والراء )ُسُرًجا(ٍب 
 ٍب خلف على طول اؼبتصل وقرأ بضم السُت والراء )ُسُرجا( وببل غنة ُب )بُ ُروًجا َوَجَعَل( )ُسُرًجا َوَقَمرًا(

َر أَْو أَرَاَد ُشُكورًا )َوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالن ََّهاَر ِخْلفَ   (ًٕٙة ِلَمْن أَرَاَد َأْن يَذَّكَّ
 فاء وُب الفرقان يذكر فصبل ش: وخفف مع الفرقان واضمم )ليْذُكروا(       الشاطبية ُب اإلسراء

  وُب مرمي بالعكس حق شفاؤه                        
ر : الباقون[]وَ   ىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[] وُىو : الباقون[] أن يَْذُكَر : ضبزة وخلف [] أن يَذَّكَّ

 قالون بسكون اؽباء )وْىو( 
 ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو( وبالنقل ) ِلَمَن أَرَاَد( )أََو أَرَاَد(

 ٍب ابن كثَت بضم اؽباء )وُىو(
 ) ِلَمْن أَرَاَد( )أَْو أَرَاَد( ٍب خلف قرأ بتخفيف الزاي وضم الكاف )يَْذُكَر( ببل غنة ُب )أن يذكر( على التحقيق

 ٍب خبلد بغنة واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب خلف بالسكت ) ِلَمْن أَرَاَد( )أَْو أَرَاَد(

 (49َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَف َعَلى اْْلَْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اْلَجاِىُلوَف قَاُلوا َسََلًما )
 قالون 

 نقل ُب )األرض(ٍب ورش بال
 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( وببل غنة ُب )َىْونًا َوِإَذا( 

 ٍب خبلد بالسكت وبغنة ُب )َىْونًا َوِإَذا(  
 (40ُسجًَّدا َوِقَياًما ) مْ َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف ِلَربّْهِ 

ًدا َوِقَياًما(     ثمقالون      ن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة واندرج معو اب ثمخلف ببل غنة ُب )ُسجَّ
 َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنَّمَ 

 قالون
 (44ِإفَّ َعَذابَػَها َكاَف َغَراًما )

 قالون
 (44َءْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما )آِإنػََّها سَ 

 قالون ٍب ورش ٍب خلف ببل غنة 
 (44يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَن َذِلَك قَػَواًما ) أَنْػَفُقوا َلْم ُيْسِرَُوا َوَلمْ  آَوالَِّذيَن ِإذَ 

تُروا  : نافع وابن عامر وأبو جعفر[] يَ ْقًتُوا  : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب[] يَ ْقتُ ُروا : الباقون[ َُ َِ  ] يُْق
تُروا( واندرج معو أبو جعفر  َِ  قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم الياء وكسر التاء ُب )يُْق

 ى قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء وكسر التاء ُب )يَ ْقًتُوا( واندرج معو الدوري ويعقوب ٍب ابن كثَت عل
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 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم الكاف بالقاف )َذِلَك قَ َواًما( وقرأ بفتح الياء وكسر التاء ُب )يَ ْقًتُوا(
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل واندرج معو الشامي 

 ل وقرأ بفتح الياء وكسر التاء ُب )يَ ْقًتُوا(ٍب دوري على توسط اؼبنفص
 ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياءوضم التاء )يَ ْقتُ ُروا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

تُروا(  َِ  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بضم الياء وكسر التاء ُب )يُْق
 يَ ْقتُ ُروا(ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وقرأ بفتح الياءوضم التاء )

ـَ اللَُّو ِإَلَّ بِاْلَحقّْ وَ   ََل يَػْزنُوَف َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَف َمَع اللَِّو ِإَلًها َآَخَر َوََل يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ
 خلف بالسكت ُب )ِإؽَبًا َآَخَر( ثم( البدل ُب )آخر( ٖورش بالنقل ُب )ِإؽَبًا َآَخَر( مع ) ثمقالون 
 (44يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق أَثَاًما )َوَمْن 

 أبو اغبارث أدغم البلم بالذال )يَ ْفَعْل َذِلَك( ثمقالون    
 (6ُٙيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوىَبُْلْد ِفيِو ُمَهانًا )

ُيَض عَّْف لَ ُو اْلَع َذاُب ي َ ْوَم اْلِقَياَم ِة َوىَبْلُ ْد ِفي ِو : أب و جعف ر ]ُيَضعَّْف َلُو اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوىَبْلُ ْد ِفي ِو ي : اب ن كث َت[     ]
 ويعقوب[

 َمِة َوىَبُْلُد ِفيِو : شعبة []ُيَضعَُّف َلُو اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوىَبُْلُد ِفيِو : ابن عامر[        ]ُيَضاَعُف َلُو اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَيا
 لباقون[َعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوىَبُْلْد ِفيِو ي : حفص[      ]ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوىَبُْلْد ِفيِو: ا]ُيَضاَعْف َلُو الْ 

 قالون بسكون )ُيَضاَعْف(و)َوىَبُْلْد( و) ِفيِو( بدون صلة واندرج معو ورش وأبو عمرو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 
 ُيَضاَعْف(و)َوىَبُْلْد( بصلة )فيو( ٍب حفص بسكون )

 ٍب ابن كثَت جبزم الفعلُت وبتشديد عُت  )ُيَضعَّْف( )َوىَبُْلْد (و)فيو( بصلة 
 ٍب أبو جعفر ولكن بدون صلة )فيو( واندرج معو يعقوب

 ٍب ابن عامر برفع الفعلُت وتشديد عُت )ُيَضعَُّف(و )َوىَبُْلُد(و )ِفيِو( بدون صلة 
 لفعلُت )ُيَضاَعُف(و)َوىَبُْلُد ِفيِو(ٍب شعبة برفع ا

ُؿ اللَُّو َسيَّْئاتِهِ   َحَسَناٍت ْم ِإَلَّ َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًَل َصاِلًحا ََُأولَِئَك يُػَبدّْ
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 و ضبزة ٍب ورش على قصر البدل )سيئاهتم( واندرج مع
 ٍب ورش مع وجهي البدل على توسط وطول البدل

 (44وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما )
 قالون

 (44َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا ََِإنَُّو يَػُتوُب ِإَلى اللَِّو َمَتابًا )
 قالون
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 (44ا )َوالَِّذيَن ََل َيْشَهُدوَف الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَرامً 
 ورش بًتقيق الراء ُب )ِكرَاًما( ثمقالون   

َها ُصمِّا َوُعْمَيانًا ) مْ َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا بَِآيَاِت رَبّْهِ   (49َلْم َيِخرُّوا َعَليػْ
 قالون ٍب خل ف ب بل غن ة ُب )ص ماً وعميان ا( ٍب ق الون بالص لة وان درج مع و اب ن كث َت وأب و جعف ر  ٍب ورش بًتقي ق ال راء ُب

ُروا (و)ىبروا( ومع )  ( البدل ُب )ِبَآيَاِت(ٖ)ذُكّْ
 (40َماًما )َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن إِ 

 نا : الباقون[] وذرياتنا : نافع وابن كثَت وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب[ ] وذريت
 قالون قرأ بزيادة ألف بعد الياء )ذرياتنا( واندرج معو ابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب

 ٍب أبو عمرو قرأ حبذف األلف بعد الياء )َوُذرّْيَِّتَنا( واندرج معو شعبة وخبلد والكسائي وخلف العاشر 
 أَْزَواِجَنا( ٍب خلف ببل غنة ُب )أَْعُُتٍ َواْجَعْلَنا( وبالتحقيق ُب )ِمنْ 

 ٍب ورش بالنقل )ِمَن اْزَواِجَنا(
 ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن أَْزَواِجَنا(

َِيَها َتِحيًَّة َوَسََلًما )  (44ُأولَِئَك ُيْجَزْوَف اْلُغْرَََة ِبَما َصبَػُروا َويُػَلقَّْوَف 
 ] َويَ ْلَقون : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ويُ َلقَّون : الباقون[

 ون على توسط اؼبتصل وقرأ بفتح البلم وبتشديد القاف )ويُ َلقَّون( قال
ٍب ش  عبة عل  ى توس  ط اؼبتص  ل وق  رأ بف  تح الي  اء وس  كون ال  بلم وزبفي  ف الق  اف )َويَ ْلَق  ْوَن( وان  درج مع  و والكس  ائي وخل  ف 

 العاشر 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وقرأ بفتح البلم وبتشديد القاف )ويُ َلقَّون( 

قَ ْوَن(  ٍب خلف على طول ََ  اؼبتصل وببل غنة وقرأ بفتح الياء وسكون البلم وزبفيف القاف )َوَيْل
 ٍب خبلد على طول اؼبتصل وبغنة و قرأ بفتح الياء وسكون البلم وزبفيف القاف )َويَ ْلَقْوَن(

 َخاِلِديَن ِفيَها 
 قالون 

 (44َحُسَنْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما )
 َقرِّا َوُمَقاًما(قالون ٍب خلف ببل غنة ُب )ُمْست َ 

 ؤُُكمْ آرَبّْي َلْوََل ُدعَ  مْ ُقْل َما يَػْعَبأُ ِبكُ  
 قالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل 
 ٍب ضبزة وقف على )ُدَعاؤُُكْم( بالتسهيل مع اؼبد والقصر 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
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بْػتُ   ( 44َسْوَؼ َيُكوُف ِلَزاًما )ََ ْم ََػَقْد َكذَّ
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

  
 سورة الشعراء 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 

 (4طسم )
 قالون وأدغم النون من ىجاء )سُت( عند اؼبييم من )طسم(

 ٍب ورش قلل )الطاء( 
 درج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب شعبة أمال الطاء وان

 ٍب ضبزة أمال الطاء وأظهر النون من ىجاء )سُت( عند اؼبييم من )طسم(ُب أول  الشعراء والقصص 
 ٍب أبو جعفر بالسكت على األحرف الثبلثة بدون تنفس 

 (4تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن )
 قالون ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل 

 (9لََّك بَاِخٌع نَػْفَسَك َأَلَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن )َلعَ 
 قالون ٍب ورش وأبدل اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا

ََظَلَّْت َأْعَناقُػهُ آِمَن السَّمَ  مْ ِإْف َنَشْأ نُػنَػزّْْؿ َعَلْيهِ   (0َلَها َخاِضِعيَن ) مْ ِء َآيًَة 
وأب    و عم    رو ويعق     وب[ ]نُ ن ْ    زّْل: الب    اقون[] نش     ا : أب    و جعف    ر ، ووقف     ا ىش    ام وضب    زة [ ] نش     ا :  ] نُ ْن    زِل : اب    ن كث     َت

الباقون[]عليُهم :ضب زة ويعق وب[ ] عل يِهم : الب اقون[] الس ماء آي ة: إب دال الثاني ة ي اء : ن افع واب ن كث َت وأب و عم رو وأب و 
 جعفر ورويس []السماء آية : الباقون بتحقيقهما[

 اؼبتصل  أبدل اؽبمزة الثانية ياء ُب )السماء يَاية(  قالون على توسط
 ٍب ابن عامر بالتحقيق ُب اؽبمزتُت ُب )السماء آية( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر

 ( البدل والنقل ُب )فظلَت اعناقهم(ٍٖب ورش أبدل اؽبمزة ياء ُب )السماء آية( مع )
 ُب )السماء يَاية( ٍب قالون بالصلة أبدل اؽبمزة الثانية ياء 

 ٍب ضبزة بضم اؽباء )عليُهم( وبالتحقيق ُب اؽبمزتُت)السماء آية( والتحقيق ُب الساكن اؼبفصول ُب )فظلْت أعناقهم(
 ٍب خلف بالسكت ُب )فظلْت أعناقهم( بضم اؽباء )عليُهم( وبالتحقيق ُب اؽبمزتُت)السماء آية(

 وزبفيف الزاي )نُ ْنزِل( أبدل اؽبمزة الثانية ياء ُب )السماء يَاية(ٍب رويس بضم اؽباء )عليُهم( وقرأ بسكون النون 
 ٍب روح بضم اؽباء )عليُهم( وقرأ بسكون النون وزبفيف الزاي )نُ ْنزِل( وحقق اؽبمزتُت ُب )السماء يَاية(

 ٍب ابن كثَت أبدل اؽبمزة الثانية ياء مفتوحة وقرأ بسكون النون وزبفيف الزال )نُ ْنزِل( وبالصلة 
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  البصري أبدل اؽبمزة الثانية ياء وقرأ بسكون النون وزبفيف الزال )نُ ْنزِل( وبدون صلةٍب
زّْل( وبالصلة  ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )إن نشا( وفتح النون وشدد الزاي ُب )نُ ن ْ

 (4يَن )ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّْحَمِن ُمْحَدٍث ِإَلَّ َكانُوا َعْنُو ُمْعِرضِ  مْ َوَما يَْأتِيهِ 
 ] ياتيُهم : يعقوب [ ] ياتيِهم : الباقون[

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 )  ٍب خلف بالسكت ُب )ؿُبَْدٍث ِإالَّ

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت بالصلة وبصلة اؽباء )عنو(

( وأبدل اؽبمزة ألفا )ياتيهم(  ٍب ورش بالنقل ُب )ؿُبَْدٍث ِإالَّ
 بدل اؽبمزة ألفا )ياتيهم( ٍب السوسي وأ

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة ألفا )ياتيهم(
 ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب )ياتيُهم(

َََسَيْأتِيهِ  بُوا   (4ُء َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف )آأَنْػبَ  مْ ََػَقْد َكذَّ
 ]فسياتيُهم : يعقوب [ ] فسياتيِهم : الباقون[

 قالون على توسط اؼبتصل 
 ( أوجو )يستهزئون( بالتسهيل واغبذف واإلبدال ٖ خلف على طول اؼبتصل بالتحقيق و)ٍب

 ُء(آأَنْ بَ  مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )َفَسَيْاتِيهِ 
 ُء(آأَنْ بَ  مْ ٍب قالون بالصلة على توسطها ُب )َفَسَيْاتِيهِ 

 ُء( وثبلثة البدل ُب )يستهزئون( أو مد العارض آأَنْ بَ  مْ ٍب ورش أبدل اؽبمزة ألفا )فسياتيهم( وبطول الصلة ُب )َفَسَياتِيهِ 
 ٍب السوسي أبدل اؽبمزة ألفا )فسياتيهم( 

 ُء(آأَنْ بَ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َفَسَيْاتِيهِ 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا وبالصلة )فسياتيهم( 

 ٍب يعقوب بضم اؽباء )فسياتيُهم(
َِيَها ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َكرِيٍم )  َأَوَلْم يَػَرْوا ِإَلى اْْلَْرضِ  َنا   (4َكْم أَنْػَبتػْ

 قالون ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( ٍب ورش بالنقل ُب )يروا إىل(و)كَم اَنبتنا( و)االرض(
 ٍب خلف بالسكت ُب )يروا إىل(و)كْم أنبتنا( على السكت ُب )األرض( 

َِي َذِلَك َْلَيًَة   ِإفَّ 
 قالون 

 ( ٍب الكسائي أمال )آلية
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 ٍب ورش على توسط وطول البدل )آلية( 
 ٍب ضبزة الوجو الثاِن باإلبدال )لياية( 

 (4ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع

 ٍب ورش بإبدال اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا 
 جعفرٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو 

 (3َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )
 ورش بضم اؽباء )ؽبُو( ثمقالون بسكون اؽباء )ؽبْو(   

 (44َأِف اْئِت اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن ) ~َوِإْذ نَاَدى رَبَُّك ُموَسى
داء فالك ل يب دأ ّٔم زة وص ل ] أِن ائت : أبدل اؽبمزة ياء ُب الوص ل ورش والسوس ي وأب و جعف ر وحقق و الب اقون[ أم ا ابت 

 مكسورة مع إبدال اؽبمزة الساكنة ياء مديةب
 قالون ٍب أبو جعفر وأبدل نبزة القطع  ياء ُب الوصل )أِن يت(

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش بالفتح وأبدل نبزة القطع  ياء ُب الوصل )أِن يت( على طول اؼبنفصل

 ٍب دوري قلل )موسى( على قصر اؼبنفصل
 ٍب السوسي وأبدل نبزة القطع  ياء ُب الوصل )أِن يت( وقلل )موسى(

 ٍب دوري على التوسط وتقليل )موسى( 
 ٍب ورش قلل )نادى(و)موسى( وقرأ ُب )أن يت( بإبدال اؽبمزة ياء ُب الوصل 

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل أمال )نادى(و)موسى( 
 ٍب الكسائي أمال )نادى(و)موسى( على توسط اؼبنفصل 

َِْرَعْوفَ   قَػْوـَ 
 قالون

 (44َأََل يَػتػَُّقوَف )
 قالون

بُوِف ) ~قَاَؿ َربّْ ِإنّْي  (44َأَخاُؼ َأْف ُيَكذّْ
بُوِن : يعق     وب وقف     ا  ] إَِن أخ     اف : ن     افع واب     ن كث     َت وأب     و عم     رو وأب     و جعف     ر [] إِن~ أخ     اف : الب     اقون[] ُيَك     ذّْ

بُوِن : الباقون[  ووصبل[]ُيَكذّْ
 )َربّْ ِإِنَّْ ( واندرج معو ابن كثَت ودوري أيب عمرو وأبو جعفر  قالون قرأ بفتح الياء

 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل )إِن~ أخاف( 
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 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة ُب )أن يكذبون(
 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل بغنة ُب )أن يكذبون(

بُ   وِن( وقفا ووصبلٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل )إِن~ أخاف( وقرأ بالياء )ُيَكذّْ
ويتس اوى مع و اؼب د  ٙأو ٗأو  ٕ( أوج و اؼب د ٍٖب السوسي أدغم البلم بالراء )قَ اَل َربّْ ِإِنَّْ ( وف تح الي اء ُب )إَِن( وفي و )

 ( ُب يكذبون وىكذاٙ( حركات ُب )قال رب( مد )ٙالعارض للسكون ُب )يكذبون( إذا مد )
 (49ي َََأْرِسْل ِإَلى َىاُروَف )َوَيِضيُق َصْدِري َوََل يَػْنطَِلُق ِلَسانِ 

 ]َوَيِضيَق َصْدرِي َواَل يَ ْنطَِلَق: يعقوب[ ]َوَيِضيُق َصْدرِي َواَل يَ ْنطَِلُق : الباقون[
 قالون     

 ورش بالنقل ُب )َفَاْرِسِل اىَل(      ثم
 خلف بالسكت ُب )َفَاْرِسْل ِإىَل( ثم

 ي َواَل يَ ْنطَِلَق(ٍب يعقوب قرأ بنصب اؼبضارعُت )َوَيِضيَق َصْدرِ 
 (40َعَليَّ َذْنٌب َََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوِف ) مْ َوَلهُ 

 ]يَ ْقتُ ُلوِن : يعقوب وقفا ووصل [ ]يَ ْقتُ ُلوِن : الباقون وقفا ووصبل [
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 خلف ببل غنة ُب )َأْن يَ ْقتُ ُلوِن(  ثم
 يعقوب قرأ )يقتلوِن( بالياء وصبل ووقفا   ثم
 ون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقال ثم

 قَاَؿ َكَلَّ 
 قالون

 ََاْذَىَبا بَِآيَاتَِنا
 قالون ٍب ورش على توسط وطول البدل ٍب خلف باإلبدال ياء ُب )بياياتنا( الوجو الثاِن

 (44ُمْسَتِمُعوَف ) مْ ِإنَّا َمَعكُ 
 ثَت وأبو جعفرقالون بالصلة واندرج معو ابن ك ثمقالون بسكون ميم اعبمع    

َِْرَعْوَف ََػُقوَْل   (44ِإنَّا َرُسوُؿ َربّْ اْلَعاَلِميَن ) ََْأتَِيا 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل 

 ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )فاتيا( على طول اؼبنفصل 
( ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ )فاتيا( وأدغ  م البلم بالراء )َرُسوُل َربّْ
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 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ )فاتيا( بدون إدغام
 (44ِإْسَرائِيَل ) ~َأْف َأْرِسْل َمَعَنا بَِني

 ]ِإْسرَائِيَل : أبو جعفر بالتسهيل مع اؼبد والقصر ووقفا غبمزة[]ِإْسرَائِيَل : الباقون بالتحقيق [
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ( حركات والقصر ٗجعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ ُب )إسرائيل( بالتسهيل على اؼبد )ٍب أبو 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل ووقف على )إسرائيل( بالتسهيل على اؼبد والقصر 
 ٍب ورش بالنقل ُب )َأَن اْرِسْل( على طول اؼبنفصل

 ول اؼبنفصل ووقف على )إسرائيل( بالتسهيل على اؼبد والقصرٍب خلف بالسكت ُب )َأْن أْرِسْل( على ط
َِيَنا ِمْن ُعُمِرَؾ ِسِنيَن ) َِيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت   (44قَاَؿ أََلْم نُػَربَّْك 

 ] لبثت :أدغم أبو عمرو وابن عامر وضبزة والكسائي وأيب جعفر [ ] لبثت : باإلظهار الباقون[
 قالون 

 تاء )لبّت( واندرج معو الشامي وخبلد والكسائي وأبو جعفر ٍب البصري أدغم الثاء بال
 ٍب خلف ببل غنة وأدغم الثاء بالتاء )لبّت(

َِرِيَن )  (43َوََػَعْلَت ََػْعَلَتَك الَِّتي ََػَعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكا
 قالون 

 ٍب ورش قلل )الكافرين( 
 ٍب البصري أمال )الكافرين( واندرج معو دوري الكسائي ورويس 

 (44لّْيَن )آِإًذا َوأَنَا ِمَن الضَّ  آاَؿ ََػَعْلتُػهَ قَ 
 قالون ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل ٍب خلف على طول اؼبنفصل ببل غنة ُب )ِإًذا َوأَنَا(

 (44) ََػَوَىَب ِلي رَبّْي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِلينَ  مْ َلمَّا ِخْفُتكُ  مْ ََػَفَرْرُت ِمْنكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع ٍب خلف ببل غنة )حكماً و( ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (44يَل )آئِ ِإْسرَ  ~َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمنػَُّها َعَليَّ َأْف َعبَّْدَت بَِني
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالتسهيل مع اؼبد والقصر 
 قالون على توسط اؼبنفصل ٍب 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل 
 ( حركات والقصر ٍٙب ضبزة ووقف على )إسرائيل( بالتسهيل مع اؼبد )

َِْرَعْوُف َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن )  (49قَاَؿ 
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 قالون
نَػُهمَ   (40ُموِقِنيَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ  آقَاَؿ َربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ

 على قصر اؼبنفصل قالون 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض( وعلى طول اؼبنفصل
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وعلى طول اؼبنفصل 

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( وعلى طول اؼبنفصل 
)  ٍب السوسي أدغم البلم بالراء )قَاَل َربُّ

 (44َأََل َتْسَتِمُعوَف ) ~ِلَمْن َحْوَلوُ  قَاؿَ 
  قالون على قصر اؼبنفصل

 قالون على توسط اؼبنفصل  ثم
 ورش على طول اؼبنفصل  ثم
 السوسي أدغم البلم بالبلم )قَاَل ِلَمْن( ثم

 (44ِئُكُم اْْلَوَّلِيَن )آَوَربُّ َآبَ  مْ قَاَؿ رَبُّكُ 
 قالون على توسط اؼبتصل 

 تصل واندرج معو ضبزة بوجو النقل ٍب ورش على طول اؼب
 ٍب ضبزة على طول اؼبتصل ووقف بالسكت 

 ٍب ورش مع توسط وطول البدل 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم
 السوسي أدغم البلم بالراء )قَاَل َربُُّكم( ثم

 (44َلَمْجُنوٌف ) مْ ُأْرِسَل ِإلَْيكُ  ~قَاَؿ ِإفَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالون 

 قالون بالصلة ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
نَػُهَما  قَاَؿ َربُّ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرِب َوَما بَػيػْ

( ثمقالون       السوسي أدغم البلم بالراء )قَاَل َربُّ
 (44تَػْعِقُلوَف ) مْ ِإْف ُكْنتُ 
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 قالون ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (6ٕقَاَل لَِئِن ازبََّْذَت ِإؽَبًا َغَْتِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنَُت )

 قالون أدغم الذال بالتاء )ازبت( 
 ٍب ابن كثَت باإلظهار واندرج معو حفص ورويس

 )قَاَل لَِئِن( وأدغم الذال بالتاء )ازبت(ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم ُب 
 ٍب أبو جعفر وقرأ باإلخفاء للتنوين عند الغُت )ِإؽَبًا َغَْتِي( وأدغم الذال بالتاء )ازبت(

 (94قَاَؿ َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبيٍن )
 ] جيتك : السوسي وأبو جعفر ووقفا ضبزة [ ] جئتك : الباقون[

 قالون 
 طول )بشيء( ٍب ورش على توسط و 

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )شيء( 
 ٍب السوسي قرأ )جيتك( واندرج معو أبو جعفر

 (94ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن ) ~قَاَؿ ََْأِت ِبوِ 
 قالون على قصر اؼبنفصل

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل 

 لفا ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ )فات( بإبدال اؽبمزة أ
 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )فات( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر

 (94ََأَْلَقى َعَصاُه ََِإَذا ِىَي ثُػْعَباٌف ُمِبيٌن )
 قالون 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )عصاه( 
 ٍب ورش قلل )فالقى( 

 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )فالقى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (99ُء ِللنَّاِظرِيَن )آنَػَزَع َيَدُه ََِإَذا ِىَي بَػْيضَ وَ 

 ورش على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزة ثمقالون على توسط اؼبتصل   
 (90ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ) ~قَاَؿ ِلْلَمَْلِ َحْوَلوُ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ًتقيق الراء ُب )لساِحٌر( ٍب ورش على طول اؼبنفصل ب
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 ٍب خلف بالتفخيم ُب )لساِحٌر(  
)  ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قَاَل لِْلَمئَلِ

َََماَذا تَْأُمُروَف ) مْ ِمْن َأْرِضكُ  مْ يُرِيُد َأْف ُيْخرَِجكُ   (94ِبِسْحرِِه 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ج معو )خبلد( ٍب السوسي وقرأ بإبدال اؽبمزة الفا ُب )تامرون(واندر 
 ( وقرأ بإبدال اؽبمزة الفا ُب )تامرون(مْ ٍب ورش بالنقل ُب )ِمْن أَْرِضكُ 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت
 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة الفا ُب )تامرون(

 اؽبمزة ألفا على )تامرون( بوجو واحد  ( ووقف بإبدالمْ وبالتحقيق ُب )ِمْن أَْرِضكُ ْم( ٍب خلف ببل غنة ُب )َأْن ىُبْرَِجكُ 
 ْم(( وببل غنة ُب )َأْن ىُبْرَِجكُ مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن أَْرِضكُ 

َِي اْلَمدَ  آقَاُلو   (94ِئِن َحاِشرِيَن )آَأْرِجْو َوَأَخاُه َوابْػَعْث 
رش والكس  ائي واب  ن صب  از وخل  ف ]أَْرِج  ِو :  ب  االختبلس للكس  رة : ق  الون واب  ن وردان[]أَْرِج  ِو ي : باإلش  باع للكس  رة : و 

العاش ر [  ]أَْرِجئ  ُو و : بإش  باع الض  م : اب ن كث  َت وىش  ام[  ]أَْرِجئ  ُو : ب  االختبلس للض مة : اب  و عم  رو ويعق  وب[ ]أَْرِجئ  ِو 
 :باالختبلس للكسرة: ابن ذكوان[   ]أَْرِجْو : الباقون بًتك اؽبمز وبإسكان اؽباء[

 ( بكسر اؽباء واندرج معو ابن وردان قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ )أَْرِجوِ 
 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وقرأ بزيادة نبزة )أَْرِجئُو( وبإشباع الضم والصلة 

 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وقرأ بزيادة نبزة )أَْرِجئُو( وباختبلس الضمة 
 ِجِو ى(ٍب ابن صباز على قصر اؼبنفصل وبالكسر واإلشباع للصلة بدون نبز وقرأ )أَرْ 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ )أَْرِجِو( بكسر اؽباء 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بزيادة نبزة )أَْرِجئُو( وباختبلس الضمة 

 ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وبزيادة نبزة )أَْرِجئُو( واإلشباع للضمة 
 ر اؽباء بدون صلة ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل وبزيادة نبزة )أَْرِجئِو( وكس

 ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل قرأ )أَْرِجْو( 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وبالكسر والصلة بدون نبز وقرأ )أَْرِجِو ى(

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالكسر مع الصلة وقرأ )أَْرِجِو ى( 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل بسكون اؽباء ) )أَْرِجْو(  

 (94َسحَّاٍر َعِليٍم )يَْأُتوَؾ ِبُكلّْ 
 ا وتسلسبلشفالشاطبية ُب األعراف : وُب )ساحر( ّٔا     ويونس )سّحار( 
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قالون ٍب البصري دوري أم ال )س حار( ومع و دوري الكس ائي ٍب ورش بالتقلي ل )س حار( ٍب السوس ي ق رأ )ي اتوك( وأم ال 
 )سحار( ٍب أبو جعفر قرأ )ياتوك( وفتح )سحار(

 (94ِميَقاِت يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ )ََُجِمَع السََّحَرُة لِ 
 قالون

 (93ُمْجَتِمُعوَف ) مْ َوِقيَل ِللنَّاِس َىْل أَنْػتُ 
 ] قيل : باإلمشام : ىشام والكسائي ورويس [ ] قيل : بكسرة خالصة : الباقون[

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة 

  ْم(ٍب ورش بالنقل ُب )َىْل أَنْ تُ 
   ْم(أَنْ تُ  ٍب خلف بالسكت ُب )َىلْ 

 ٍب دوري البصري أمال )للناس( 
 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َوِقيَل لِلنَّاِس( 

 ٍب ىشام باإلمشام ُب )قيل( ومعو الكسائي ورويس 
 (04َلَعلََّنا نَػتَِّبُع السََّحَرَة ِإْف َكانُوا ُىُم اْلَغالِِبيَن )

 قالون
 (04ْوَف أَِئنَّ لََنا َْلَْجًرا ِإْف ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن )َء السََّحَرُة قَاُلوا ِلِفْرعَ آََػَلمَّا جَ 

] أئن : بالتسهيل مع اإلدخال : قالون وأبو عمرو وأبو جعفر [] التسهيل فقط : ورش وابن كث َت وروي س [ ] وحققه ا 
 مع اإلدخال : ىشام [ ] التحقيق من غَت إدخال : الباقون[

 توسط اؼبتصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر  قالون بالتسهيل مع اإلدخال وعلى
 )  ٍب ابن كثَت بالتسهيل للهمزة الثانية )أَِئنَّ

 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال 
 ٍب عاصم بالتحقيق من غَت إدخال واندرج معو الكسائي 

 ٍب ورش مع التسهيل على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )أَلَْجرًا ِإْن(
( واندرج معو خلف العاشرٍب ابن ذكوان أمال )جآء( ع  لى توسط اؼبتصل والتحقيق ُب )أَِئنَّ

( والتحقيق ُب الساكن اؼبفصول ُب )أَلَْجرًا ِإْن(  ٍب ضبزة باإلمالة ُب )جآء( والتحقيق للهمزتُت )أَِئنَّ
 ٍب خلف باإلمالة ُب )جآء( وبالسكت على الساكن اؼبفصول ُب )أَلَْجرًا ِإْن(

 (04ِإًذا َلِمَن اْلُمَقرَّبِيَن ) مْ قَاَؿ نَػَعْم َوِإنَّكُ 
 تبلر الشاطبية ُب األعراف : وحيث )نعم( بالكسر ُب العُت 

 ] نَِعم : الكسلئي [ ] نَ َعم : الباقون[
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 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ِإًذا(  مْ ٍب قالون بالصلة مع القصر ُب )َوِإنَّكُ 

 ِإًذا(  مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )َوِإنَّكُ 
 ِإًذا( مْ لى طول الصلة ُب )َوِإنَّكُ ٍب ورش ع

 ِإًذا(    مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َوِإنَّكُ 
 ٍب الكسائي قرأ )نَِعْم(

 (09ُمْلُقوَف ) مْ أَنْػتُ  آأَْلُقوا مَ  ~ُموَسى مْ قَاَؿ َلهُ 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى فتح )موسى( 

 لى التقليل ٍب ورش ع
 ٍب دوري بالتقليل ُب )موسى( على قصر اؼبنفصل 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب )موسى(
 ٍب ضبزة باإلمالة )موسى( على طول اؼبنفصل

 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )موسى( وتوسط اؼبنفصل
 ٍب قالون بالصلة على القصر 

 ٍب قالون على توسط الصلة 
 م بالبلم )قَاَل ؽَبُْم( وتقليل )موسى(ٍب السوسي أدغم البل

َِْرَعْوَف ِإنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَف ) مْ َوِعِصيػَّهُ  مْ ََأَْلَقْوا ِحَباَلهُ   (00َوقَاُلوا ِبِعزَِّة 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالون بسكون ميم اعبمع   

َُِكوَف )ََأَْلَقى ُموَسى َعَصاُه ََِإَذا ِىَي تَػْلقَ    ( 04ُف َما يَْأ
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

د )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمبل للبزيوُب الوصل   َشدّْ
 وُب آل عمران لو ال تفرقوا      واألنعام فيها فتفرق مثبل

 ُب تلقف مثبل وعند العقود التاء ُب ال تعاونوا    ويروى ثبلثا
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

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

 حفصالشاطبية ُب األعراف : وُب الكل تلقف خف 
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 [] ىي تَ َلقَُّف : الباقون[] ىي ت ََّلقَُّف : البزي وصبل [ ] ىي تَ ْلَقُف : حفص 
 قالون قرأ بالتشديد للقاف ُب )تَ َلقَُّف( 

 ٍب حفص بالتخفيف وإسكان البلم )تَ ْلَقُف( 
 ٍب قنبل قرأ بالتشديد للقاف ُب )تَ َلقَُّف( وقرأ بصلة اؽباء ُب )َعَصاُه( 

 ٍب دوري قلل )ُموَسى( 
 وَن( واندرج معو أبو جعفرٍب السوسي قلل )ُموَسى( وأبدل اؽبمزة اؽبمزة ُب )يَاِفكُ 

 ٍب ورش قللهما )َفاَْلَقى(و )ُموَسى( وأبدل اؽبمزة اؽبمزة من )يَاِفُكوَن( 
 ٍب خلف أماؽبما )َفاَْلَقى(و) ُموَسى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

 (04ََأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن )
َحَرةُ  ثم     قالون   َساِجِديَن( السوسي أدغم التاء بالسُت )السَّ

 (04َآَمنَّا ِبَربّْ اْلَعاَلِميَن ) آقَاُلو 
 قالون على قصر اؼبنفصل   

 قالون على توسط اؼبنفصل      ثم
 ( البدل ُب )َآَمنَّا( واندرج معو ضبزة بوجو القصرٖورش على طول اؼبنفصل مع ) ثم

 (04َربّْ ُموَسى َوَىاُروَف )
 ضبزة أمال )ُموَسى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثمأبو عمرو  ورش قلل )ُموَسى( واندرج معو ثمقالون 

 َلُو قَػْبَل َأْف َآَذَف َلُكمْ  مْ قَاَؿ َآَمْنتُ 
] أأمنتم : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية من غ َت إدخ ال [ ] أأمن تم : 

اشر : بتحقي ق األوىل والثاني ة [ ] ءامن تم :حف ص وروي س أس قطا األوىل وربقي ق شعبة وضبزة والكسائي وروح وخلف الع
 الثانية [

 قالون بالتسهيل للهمزة الثانية ُب )َآَمْنُتْم( واندرج معو مكي والبصري والشامي وأبو جعفر 
  ٍب السوسي بالتسهيل للهمزة الثانية ُب )َآَمْنُتْم( وأدغم النون بالبلم ُب )َآَذَن َلُكْم(

 ٍب ورش بالتسهيل وبالنقل ُب )أَن اذن( وقصر البدل )آذن(  
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش مع وجهي البدلُت التوسط ٍب الطول 
 ٍب شعبة قرأ ّٔمزتُت )أأََمْنُتْم( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 

 ٍب خلف بالسكت ُب )أْن آذن( والتحقيق باؽبمزتُت ٍب حفص قرأ )َآَمْنُتْم(
 ِإنَُّو َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السّْْحَر ََػَلَسْوَؼ تَػْعَلُموفَ 

حر( ثمقالون       ورش بًتقيق الراء ُب )َلَكِبَتُُكُم(و)السّْ
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 (03َأْجَمِعيَن ) مْ ِمْن ِخََلٍؼ َوَْلَُصلّْبَػنَّكُ  مْ َوَأْرُجَلكُ ْم َْلَُقطَّْعنَّ أَْيِدَيكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 َأصْبَِعَُت(  مْ رش بطول الصلة ُب )َوأَلَُصلّْبَ نَّكُ ٍب و 
 َأصْبَِعَُت(  مْ ٍب خلف ببل غنة وبالتحقيق ُب )َوأَلَُصلّْبَ نَّكُ 

 َأصْبَِعَُت(   مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َوأَلَُصلّْبَ نَّكُ 
 َأصْبَِعَُت(  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى قصرىا ُب )َوأَلَُصلّْبَ نَّكُ 

 َأصْبَِعَُت(   مْ ى توسطها ُب )َوأَلَُصلّْبَ نَّكُ ٍب فالون بالصلة وعل
 ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء ُب )ِمْن ِخبَلٍف(

رَ   قَاُلوا ََل َضيػْ
 قالون ٍب ورش بًتقيق راء )ضَت(

َقِلُبوَف ) آِإنَّ   (44ِإَلى رَبػَّْنا ُمنػْ
 اؼبنفصل ورش على طول  ثمقالون على توسط اؼبنفصل      ثمقالون على قصر اؼبنفصل     

 (44َأوََّؿ اْلُمْؤِمِنيَن ) آَأْف ُكنَّ  آِإنَّا َنْطَمُع َأْف يَػْغِفَر لََنا رَبػَُّنا َخطَايَان
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة واوا  ُب )اؼبومنُت( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

  )اؼبومنُت( ٍب خبلد على طول اؼبنفصل ووقف بإبدال اؽبمزة واوا  ُب
 ٍب الكسائي أمال )َخطَايَانَا( 

 ٍب ورش  رقق الراء ُب )يَ ْغِفَر( على فتح )َخطَايَانَا( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا  ُب )اؼبومنُت( 
 ٍب ورش على تقليلها 

 ٍب السوسي أدغم الراء بالبلم )يَ ْغِفَر لََنا( وأبدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت( 
 َأْن يَ ْغِفَر( ووقف على )اؼبومنُت( بإبدال اؽبمزةٍب خلف ببل غنة ُب )

نَ   (44ُمتَّبَػُعوَف ) مْ ِإنَّكُ  ~َأْف َأْسِر ِبِعَباِدي ~ِإَلى ُموَسى آَوَأْوَحيػْ
 نادصل أالشاطبية ُب سورة ىود : وفاسر أن اسر الوصل 

 أْن أسر بعبادي~ إنكم : الباقون[   ] أِن اسر بعبادَي إنكم : نافع وأبو جعفر [ ] أِن اسر بعبادي~ إنكم : ابن كثَت[]
 قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بالنقل ُب )َأِن اْسِر( وفتح ياء )ِبِعَباِدَي( 

 ٍب  قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت يعطف عليو : بسكون الياء ُب )ِبِعَباِدْي(

 َأْسِر( و بسكون الياء ُب )ِبِعَباِدْي( ٍب دوري بتقليل )موسى( وقرأ بسكون النون ونبزة قطع ُب )َأنْ 
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ بالنقل ُب )َأِن اْسِر( وفتح ياء )ِبِعَباِدَي( 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل بتقليل )موسى( وقرأ بسكون النون ونبزة قطع ُب )َأْن َأْسِر( و بسكون الياء ُب )ِبِعَباِدْي( 
س   ائي عل   ى توس   ط اؼبنفص   ل وبإمال   ة )موس   ى( وق   رأ بس   كون الن   ون ونب   زة قط   ع ُب )َأْن َأْس   ِر( و بس   كون الي   اء ُب ٍب الك

 )ِبِعَباِدْي(واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب ورش وقرأ بالنقل ُب )َأِن اْسِر( وفتح ياء )ِبِعَباِدَي( وعلى فتح )موسى( 

 ٍب ورش بالتقليل 
 لتحقيق وقرأ بسكون النون ونبزة قطع ُب )َأْن َأْسِر( و بسكون الياء ُب )ِبِعَباِدْي(ٍب ضبزة باإلمالة ُب )موسى( وبا

 ٍب خلف بالسكت على )َأْن َأْسِر(
َِي اْلَمدَ  َِْرَعْوُف   (49ِئِن َحاِشرِيَن )آَََأْرَسَل 

 قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل
 (40ِء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَف )ِإفَّ َىُؤَْل 

 ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة   ثمقالون على توسط اؼبنفصل     ثمقالون على قصر اؼبنفصل     
 (44ِئُظوَف )آلََنا َلغ مْ َوِإنػَّهُ 

 قالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 ٍب ضبزة بالتسهيل ُب )َلَغاِئُظوَن( باؼبد والقصر 
 صلةٍب قالون بال

 (44َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَف )
 ]حِذرون: نافع وابن كثَت وأبو عمرو وىشام وأبو جعفر ويعقوب [ ] حاذرون : الباقون[

 قالون قرأ )َحِذُروَن( حبذف األلف واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وىشام وأبو جعفر ويعقوب
 ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )حِذرون( 

 بزيادة ألف )َحاِذُروَن( واندرج معو الكوفيونٍب ابن ذكوان باؼبد 
 ( 44ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍف ) مْ َََأْخَرْجَناىُ 

 بلم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسران )عيونا ال    عيون شيوخا (  
 ] وِعُيون : ابن كثَت وابن ذكوان وشعبة وضبزة والكسائي [ ] وُعُيون : الباقون[

 قرأ بضم العُت والياء )وُعُيون( قالون 
 ٍب ابن ذكوان بكسر العُت ُب )َوِعُيوٍن( واندرج معو شعبة وضبزة والكسائي 

 ٍب خلف ببل غنة و بكسر العُت ُب )َجنَّاٍت َوِعُيوٍن( 
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 ٍب قالون بالصلة وقرأ )َوُعُيوٍن( واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت بكسر العُت ُب )َوِعُيوٍن( وبالصلة

 (44ُكُنوٍز َوَمَقاـٍ َكرِيٍم )وَ 
 قالون ٍب خلف ببل غنة )وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم(

 (43ئِيَل )آِإْسرَ  ~َكَذِلَك َوَأْورَثْػَناَىا بَِني
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 (حركات والقصر ٍٗب أبو جعفر بالتسهيل ُب )إسرائيل( مع اؼبد )
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

  ٍب ورش على طول اؼبنفصل
 ( حركات والقصر ُب )ِإْسرَائِيَل(ٍٙب خلف بالتسهيل وباؼبد )

 (44ُمْشرِِقيَن ) مْ ََأَتْػبَػُعوىُ 
 قالون ٍب قالون بالصلة

 (44ِإنَّا َلُمْدرَُكوَف ) ~َءى اْلَجْمَعاِف قَاَؿ َأْصَحاُب ُموَسىآََػَلمَّا تَػرَ  
 قالون على قصر اؼبنفصل  ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 لى تقليل )موسى( ٍب دوري ع
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل 

 ٍب الكسائي أمال )موسى( وفتح اؽبمزة والراء وصبل )ترآءى(
 ٍب خلف العاشر أمال )موسى( وأمال الراء ُب )تَ رَاَءى( وصبل ووقفا

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وفتح )موسى( وفتح اؽبمزة والراء وصبل )ترآءى( 
 ورش على تقليلها  ثم

 أمال )موسى( وأمال الراء ُب )تَ رَاَءى( وصبل ووقفا على طول اؼبنفصل واؼبتصل ٍب ضبزة
 ٍب خلف العاشر أمال )موسى( وأمال الراء ُب )تَ رَاَءى( وصبل ووقفا على توسط اؼبنفصل واؼبتصل

 قَاَؿ َكَلَّ 
 قالون

 (44ِإفَّ َمِعَي رَبّْي َسيَػْهِديِن )
 ٍت : يعقوب [ ] سيهدين : الباقون[] معَي : حفص[ ] معْي : الباقون[] سيهدي

 حفص بفتح الياء )َمِعَي(ثم يعقوب قرأ بالياء وقفا ووصبل )سيهديٍت(    ثمقالون بسكون الياء ُب )َمِعْي(    
 َأِف اْضِرْب ِبَعَصاَؾ اْلَبْحَر  ~ِإَلى ُموَسى آَََأْوَحْين
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ري بالتقلي ل ٍب الكس ائي واإلمال ة ٍب ورش عل ى ف تح قالون ٍب دوري بتقليل )موسى( ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب دو 
 )موسى( ٍب ورش بالتقليل ٍب خلف باإلمالة
َِْرٍؽ َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم ) َََكاَف ُكلُّ   (49ََانْػَفَلَق 

 قالون 
 )ِفْرٍق( وجهان بًتقيق الراء وتفخيمها وصبل أما وقفا فالًتقيق أوىل

 (40َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اْْلََخرِيَن )
 ( البدل ُب )اآْلََخرِيَن( وترقيق الراء ٍب خلف بالسكت ٖقالون ٍب ورش مع )

َنا ُموَسى َوَمْن َمَعوُ   (44َأْجَمِعيَن ) ~َوأَْنَجيػْ
ق  الون عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ٍب ق  الون عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل ٍب ورش ٍب دوري بالتقلي  ل عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ٍب دوري عل  ى 

 طول اؼبنفصل ٍب الكسائي أمال على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشرتوسط اؼبنفصل ٍب ضبزة أمال على 
 (44ثُمَّ َأْغَرقْػَنا اْْلََخرِيَن )

 خلف بالسكت ُب )اآْلََخرِيَن( ثم ( البدل ُب )اآْلََخرِيَن( واندرج معو ضبزة بوجو القصر  ٖورش مع ) ثمقالون    
َِي َذِلَك َْلَيًَة   ِإفَّ 

 ضبزة بالتسهيل )آلية( ثم( البدل ٖورش مع ) ثممال )آلية( الكسائي أ ثمقالون 
 (44ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 

 قالون 
 ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر 

 ٍب قالون بالصلة
 (44َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

 بو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ] ؽَبَُو : الباقون[] ؽَبَو : قالون وأ
 قالون بسكون اؽباء )ؽبْو( واندرج معو الصري والكسائي وأبو جعفر ٍب ورش بضم اؽباء )ؽَبَُو(

 (43نَػَبَأ ِإبْػَراِىيَم ) مْ َواْتُل َعَلْيهِ 
إبراىيم : الب اقون ب التحقيق []عل يُهم  ] نبا إبراىيم : سهل الثانية : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[ ] نبا

 : ضبزة ويعقوب[] عليِهم : الباقون[
 قالون بالتسهيل واندرج معو ورش والبصري ورويس

 ٍب ابن عامر بالتحقيق 
 ٍب قالون بالصلة بالتسهيل ومعو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء )عليُهم( وحقق اؽبمزتُت واندرج معو يعقوب
 (44َؿ ِْلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما تَػْعُبُدوَف )ِإْذ قَا
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 السوسي أدغم البلم بالبلم )قَاَل أِلَبِيِو( ثمابن كثَت بصلة اؽباء )أِلَبِيِو(      ثم    قالون 
 (44قَاُلوا نَػْعُبُد َأْصَناًما ََػَنَظلُّ َلَها َعاِكِفيَن )

 قالون
 (44ِإْذ َتْدُعوَف ) مْ قَاَؿ َىْل َيْسَمُعوَنكُ 

 ون بسكون ميم اعبمعقال
 ٍب البصري أدغم الذال بالتاء )ِإْذ َتْدُعوَن( واندرج معو ىشام وضبزة بوجو التحقيق والكسائي وخلف العاشر   

 ِإْذ( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )َيْسَمُعوَنكُ 
 ( ِإذْ  مْ ٍب قالون بالصلة على توسطها ُب )َيْسَمُعوَنكُ 

 ِإْذ(  مْ ٍب ورش بطول الصلة ُب )َيْسَمُعوَنكُ 
 ٍب خلف بالسكت واإلدغام )ِإْذ َتْدُعوَن(

َفُعوَنكُ   (49َأْو َيُضرُّوَف ) مْ َأْو يَػنػْ
 قالون بسكون ميم اعبمع 

َفُعوَنكُ   أَْو( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  مْ ٍب قالون بالصلة ُب )يَ ن ْ
َفُعوَنكُ ٍب قالون بالصلة على التوسط ُب   أَْو(   مْ )يَ ن ْ

َفُعوَنكُ   أَْو(   مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )يَ ن ْ
                     ٍب خلف بالسكت                                                                                                                

 ( 40َذِلَك يَػْفَعُلوَف )َءنَا كَ آَآبَ  آقَاُلوا َبْل َوَجْدنَ 
( الب دل وان درج ضب زة بوج و ٖقالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون عل ى توس ط اؼبنفص ل ٍب ورش عل ى ط ول اؼبنفص ل م ع )

 القصر 
َػَرأَيْػتُ   (44تَػْعُبُدوَف ) مْ َما ُكْنتُ  مْ قَاَؿ أََ

نُت وص  بل ووقف  ا[] أف  ريتم : الكس  ائي[] ] أف  رايتم : بالتس  هيل : ن  افع وأب  و جعف  ر []أف  رآيتم : ورش باؼب  د اؼبش  بع للس  اك
 أفرأيتم : الباقون[

 قالون بتسهيل نبزة )أفرأيتم( واندرج معو ورش بوجو التسهيل 
 ٍب قالون بالصلة وبتسهيل نبزة )أفرأيتم( واندرج معو أبو جعفر

 ٍب ورش باإلبدال للهمزة ألفا مع اؼبد اؼبشبع 
 ٍب ابن كثَت بالتحقيق مع الصلة 

 بالتحقيق ٍب البصري 
 ٍب الكسائي قرأ حبذف اؽبمزة الثانية )أفرايتم(

 (44اْْلَْقَدُموَف ) مُ ؤُكُ آَوَآبَ  مْ أَنْػتُ 
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 قالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )االقدمُت( واندرج معو بوجو النقل ضبزة

 ٍب خلف على طول اؼبتصل وبالسكت ُب )االقدمُت( 
 ورش على توسط البدل ٍب طول البدل )آباؤكم(  ٍب

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (44ِإَلَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن ) ~َعُدوّّ ِلي مْ ََِإنػَّهُ 

 ] عدو يَل إال : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] عدو يل~ إال : الباقون[
 وأبو عمرو  قالون قرأ بفتح الياء )يَل ( واندرج معو ورش

 ٍب ابن عامر قرأ بسكون الياء على توسط اؼبنفصل 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر 
 ٍب ابن كثَت بالصلة وسكون الياء ُب )يل(

 ( 44الَِّذي َخَلَقِني ََػُهَو يَػْهِديِن )
 الباقون[ ] َفهَو : قالون وأبو عمرو  والكسائي وأبو جعفر [ ] فَ ُهو :

 ورش بضم اؽباء )فَ ُهَو( ٍب يعقوب )يهديٍت( بالياء ثمقالون بسكون اؽباء )فْهو( 
 (43َوالَِّذي ُىَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن )

 يعقوب )يسقيٍت( ثمقالون 
 (44َوِإَذا َمِرْضُت ََػُهَو َيْشِفيِن )

 ب قرأ بالياء )يشفيٍت(يعقو  ثمورش بضم اؽباء )فَ ُهَو(    ثم   قالون بسكون اؽباء )فْهو( 
 (44َوالَِّذي يُِميُتِني ثُمَّ ُيْحِييِن )

 يعقوب قرأ بالياء )وبيٍت( ُب اغبالُت )أي وصبل ووقفا( ثمقالون    
يِن ) ~َوالَِّذي  (44َأْطَمُع َأْف يَػْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يَػْوـَ الدّْ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ِفَر يل( على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي أدغم البلم بالراء ُب )يَ غْ 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل ورقق راء )يغفر(

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وفخم راء )يغفر( 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة )َأْن يَ ْغِفَر(

 (49َربّْ َىْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن )



 

 

53 

  غنةقالون ٍب خلف ببل
َِي اْْلَِخرِيَن )  (40َواْجَعْل ِلي ِلَساَف ِصْدٍؽ 

 خلف بالسكت ُب )اآْلَِخرِيَن( ثم  ( البدل )اآْلَِخرِيَن( ٖورش مع ) ثمقالون   
 (44َواْجَعْلِني ِمْن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم )

 غنة ُب )ِمْن َوَرثَِة( خلف ببل ثمالسوسي أدغم التاء ُب اعبيم )َوَرثَِة َجنَِّة(     ثمقالون    
 (44ِإنَُّو َكاَف ِمَن الضَّالّْيَن ) ~َواْغِفْر ِْلَِبي

 ] أليَب إنو : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] أليب~إنو : الباقون[
 قالون فتح الياء ُب )أِلَيبَ ( واندرج معو ورش وأبو عمرو بوجو عدم اإلدغام وأبو جعفر 

 يب( على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثَت بسكون الياء ُب )أِلَ 
 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وبسكون الياء ُب )أِلَيب(

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وبسكون الياء ُب )أِلَيب(  
 ٍب أبو عمرو أدغم الراء بالبلم ُب )َواْغِفْر أِلَيب( وفتح الياء ُب )أِلَيبَ (

َعُثوَف )  ( 44َوََل ُتْخزِِني يَػْوـَ يُػبػْ
 قالون

َفُع َماٌؿ َوََل بَػُنوَف )  (44يَػْوـَ ََل يَػنػْ
 قالون ٍب خلف ببل  غنة ُب )َماٌل َواَل(

 (43ِإَلَّ َمْن أََتى اللََّو ِبَقْلٍب َسِليٍم )
َتى( ٍب خلف بالسكت ُب )َمْن أََتى( ََ  قالون ٍب ورش بالنقل ُب )َمَن َا

 (34َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقيَن )
 قالون
 (34َزِت اْلَجِحيُم ِلْلَغاِويَن )َوبُػرّْ 

 قالون
 ( 34تَػْعُبُدوَف ) مْ أَْيَن َما ُكْنتُ  مْ َوِقيَل َلهُ 

 ] قيل :باإلمشام : ىشام والكسائي ورويس [ ] قيل : الباقون بالكسرة اػبالصة[
 قالون 

 أَْيَن( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ؽبَُ 
 أَْيَن( مْ ون بالصلة وعلى توسطها ُب )ؽبَُ ٍب قال

 أَْيَن( مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ 
 أَْيَن( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ؽبَُ 
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 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َوِقيَل ؽَبُْم(
 ٍب ىشام باإلمشام ُب )َوِقيَل( واندرج معو الكسائي ورويس 

 (39ْو يَػْنَتِصُروَف )أَ  مْ ِمْن ُدوِف اللَِّو َىْل يَػْنُصُروَنكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 أَْو( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )يَ ْنُصُروَنكُ 
 أَْو( مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )يَ ْنُصُروَنكُ 

 (أَوْ  مْ ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )يَ ْنَتِصُروَن( وعلى طول الصلة ُب )يَ ْنُصُروَنكُ 
 أَْو( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )يَ ْنُصُروَنكُ 

 ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء ُب )اللَِّو َىْل(
َِيَها ىُ   (30َواْلَغاُووَف ) مْ ََُكْبِكُبوا 

 قالون ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (34َوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْجَمُعوَف )

 قالون
 (34ُموَف )َِيَها َيْخَتصِ  مْ قَاُلوا َوىُ 

 قالون ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (34تَاللَِّو ِإْف ُكنَّا َلِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )

 قالون
 (34ِبَربّْ اْلَعاَلِميَن ) مْ ِإْذ ُنَسوّْيكُ 

 قالون ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (33ِإَلَّ اْلُمْجرُِموَف ) آَأَضلَّنَ  آَومَ 

 قالون ٍب قالون على التوسط ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َِِعيَن )  (444َََما لََنا ِمْن َشا

 قالون 
 (444َوََل َصِديٍق َحِميٍم )

 قالون 
 (444ََػَلْو َأفَّ لََنا َكرًَّة ََػَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )

 قالون 
 ( واندرج معو أبو جعفر وضبزة بوجو التحقيق ووقفا ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت

( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت(   ٍب ورش بالنقل ُب َ)َلَو انَّ
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( ووقف بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت(  ٍب خلف بالسكت ُب َ)َلْو َأنَّ
َِي َذِلَك َْلَيًَة َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ   (449ُمْؤِمِنيَن ) مْ ِإفَّ 

 قالون 
 ورش بإبدال اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ثم

 ٍب ورش مع توسط البدل ٍب طول البدل )آلية(
 ٍب قالون بالصلة واندرج ابن كثَت 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وبإبدال اؽبمزة واوا )مومنُت(
 (440َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

 ؽَبَْو( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالون بسكون اؽباء )
 ورش بضم اؽباء )ؽَبَُو( واندرج معو الباقون ثم

َبْت قَػْوـُ نُوٍح اْلُمْرَسِليَن )  (444َكذَّ
 قالون 

 (444نُوٌح َأََل تَػتػَُّقوَف ) مْ َأُخوىُ  مْ ِإْذ قَاَؿ َلهُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع

 ( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى قصرىا ُب )ؽبَُ 
 ( مْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسطها ُب )ؽبَُ 

 ( وبالنقل ُب )نُوٌح َأاَل(مْ َأُخوىُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ 
 (و ُب )نُوٌح َأاَل(مْ َأُخوىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ؽبَُ 

 ْم(ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قَاَل ؽبَُ 
 (444َرُسوٌؿ َأِميٌن ) مْ ِإنّْي َلكُ 

 ورش بالنقل ُب )َرُسوٌل أَِمٌُت( واندرج معو ضبزة بوجو النقل  ثمقالون 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمٍب خلف بالسكت ُب )َرُسوٌل أَِمٌُت(  

 ( 444ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )
 ووصبل [ ] وأطيعون : الباقون[] وأطيعوِن : يعقوب وقفا 

 يعقوب بالياء وقفا ووصبل )وأطيعوِن( ثمخلف الوجو الثاِن بالتسهيل وقفا )َوَأِطيُعوِن(      ثمقالون      
 َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر  مْ َأْسأَُلكُ  آَومَ 

 قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر  ثمقالون 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )َعَلْيِو ( 
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 قالون بالصلة  ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ٍب
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )مَن َاجر( واندرج معو ضبزة بوجو 

 خلف بالسكت ُب )مْن َأجر( ثمٍب ضبزة بالتحقيق ُب )مْن أجر( 
 (443ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى َربّْ اْلَعاَلِميَن )

 ر وحفص وأبو جعفر [ ] أجري~ إال : الباقون[] أجرَي إال : نافع وأبو عمرو وابن عام
 قالون بفتح الياء )أجرَي( 

 ٍب ابن كثَت بسكون الياء وعلى قصر اؼبنفصل
 ٍب شعبة بتوسط اؼبنفصل )أجري~ إال(

 ٍب خلف بطول اؼبنفصل ُب )أجري~ إال( وبالتحقيق ُب )ِإْن َأْجرَِي(
 ٍب ورش بالنقل )إَن اجرَي إال( وفتح الياء

 السكت ُب )إْن أجري~ إال( وسكن الياء ويبد مدا منفصبل طويبل ٍب خلف ب
 (444ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )

 ] وأطيعوِن : يعقوب وقفا ووصبل [ ] وأطيعون : الباقون[
 يعقوب بالياء وقفا ووصبل )وأطيعوِن( ثمخلف الوجو الثاِن بالتسهيل وقفا )َوَأِطيُعوِن(       ثم  قالون 

 (444أَنُػْؤِمُن َلَك َواتػَّبَػَعَك اْْلَْرَذُلوَف ) آقَاُلو 
 ]وأَتْ َباُعك: يعقوب [ ]واتَ بَ َعك: الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ ّٔمزة وصل وتشديد التاء )واتَ بَ َعك(
  ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ ّٔمزة قطع وسكون التاء وباء مفتوحة بعدىا ألف وعُت مضمومة )وأَتْ َباُعك(

 ٍب السوسي أدغم النون بالبلم وأبدل اؽبمزة واوا من )أَنُوِمُن َلَك(
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة واوا من )أَنُوِمُن َلَك( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة واوا من )أَنُؤِمُن َلَك( وبالنقل ُب )االرذلون(

 طول اؼبنفصل ووقف بالنقل والسكتٍب ضبزة على 
 (444قَاَؿ َوَما ِعْلِمي ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )

 قالون 
 (449ِإَلَّ َعَلى رَبّْي َلْو َتْشُعُروَف ) مْ ِإْف ِحَسابُػهُ 

( مْ قالون ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ِحَسابُ هُ   ِإالَّ
( مْ صلة ُب )ِحَسابُ هُ واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون على توسط ال  ِإالَّ

( مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ِحَسابُ هُ   ِإالَّ
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( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِحَسابُ هُ   ِإالَّ
 (440أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِنيَن ) آَومَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب السوسي بإبدال اؽبمزة واوا )اْلُموِمِنَُت( واندرج معو أبو جعفر 

 توسط اؼبنفصل ٍب قالون على 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة واوا )اْلُموِمِنَُت( واندرج معو ضبزة

 (444ِإْف أَنَْا ِإَلَّ َنِذيٌر ُمِبيٌن )
 بلجبتى واػبلف ُب الكسر أالشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب الوصل مع ضم نبزة وفتح 

 ن خلفابوالكسر  مداالطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افتح 
 قالون بإثبات ألف ُب )أنا( وصبل خبلف 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل )أنا~ ( 
 ٍب قالون بسكون األلف )أنْا( 

 )  ٍب ورش بالنقل ُب )ِإَن انَْا ِإالَّ
)  ٍب خلف بالسكت ُب )ِإْن أَنَْا ِإالَّ

 (444ُجوِميَن )قَاُلوا لَِئْن َلْم تَػْنَتِو يَا نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمرْ 
 قالون 

بُوِف )  (444قَاَؿ َربّْ ِإفَّ قَػْوِمي َكذَّ
بُوِن : الباقون[ بُوِن : يعقوب وصبل ووقفا [  ]َكذَّ  ]َكذَّ

(      ثمقالون       يعقوب قرأ بالياء وقفا ووصبل )كذبوِن( ثمالسوسي أدغم البلم بالراء )قَاَل َربّْ
نَػهُ   (444ا َوَنجِّْني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن )ََػْتحً  مْ ََاَْػَتْح بَػْيِني َوبَػيػْ

 ] ومن معَي من : ورش وحفص [ ] ومن معْي من : الباقون[
 قالون قرأ بسكون الياء ُب )َمِعْي(

 ٍب السوسي قرأ بسكون الياء ُب )َمِعْي( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(  
 اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(  ٍب ورش فتح الياء )َمِعَي ( وقرأ بإبدال

 ٍب حفص فتح الياء )َمِعَي ( وقرأ بإثبات اؽبمزة ُب )اؼبؤمنُت(
 ٍب خلف ببل غنة ُب )فَ ْتًحا َوقَبٍِّْت( وسكن الياء ُب )َمِعْي( 

 ٍب قالون بالصلة قرأ بسكون الياء ُب )َمِعْي( واندرج معو ابن كثَت 
 ِعْي( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(  ٍب أبو جعفر بالصلة قرأ بسكون الياء ُب )مَ 
َِي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف ) َناُه َوَمْن َمَعُو   (443ََأَْنَجيػْ
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َناُه( ثمقالون      ابن كثَت بصلة اؽباء )َفَاقْبَي ْ
 (444ثُمَّ َأْغَرقْػَنا بَػْعُد اْلَباِقيَن )

 قالون
َِي َذِلَك َْلَيًَة   ِإفَّ 

 البدل (ٖورش مع ) ثمقالون  
 الكسائي أمال وقفا )آلية(  ثمٍب خلف الوجو الثاِن التسهيل وقفا 

 (444ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت ثمورش واندرج معو السوسي وضبزة وقفا وأبو جعفر  ثمقالون بسكون ميم اعبمع   

 (444ِحيُم )َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَّ 
 ] ؽَبَْو : قالون وأبو عمرو  والكسائي وأبو جعفر[ ] ؽَبَُو : الباقون[

 ورش بضم اؽباء )ؽَبَُو( ثم قالون بسكون اؽباء ُب )ؽَبَْو (   
َبْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن )  (449َكذَّ

 قالون
 (440ُىوٌد َأََل تَػتػَُّقوَف ) مْ َأُخوىُ  مْ ِإْذ قَاَؿ َلهُ 

 اعبمع  قالون بسكون ميم
 ( مْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى قصرىا ُب )ؽبَُ 

 ( مْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسط الصلة ُب )ؽبَُ 
 ( مْ َأُخوىُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ 

 (مْ َأُخوىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ؽبَُ 
 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قَاَل ؽَبُْم(

 (444َأِميٌن ) َرُسوؿٌ  مْ ِإنّْي َلكُ 
 قالون واندرج ضبزة بوجو التحقيق 

 ٍب ورش بالنقل ُب )َرُسوٌل أَِمٌُت( واندرج ضبزة بوجو النقل 
 ٍب خلف بالسكت ُب )َرُسوٌل أَِمٌُت( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (444ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )

 وقفا [    ]َوَأِطيُعوِن : الباقون[]َوَأِطيُعوِن : يعقوب وصبل و 
 خلف الوجو الثاِن بالتسهيل وقفا )َوَأِطيُعوِن( ٍب يعقوب قرأ بياء وصبل ووقفا )وأطيعوِن( ثمقالون 
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 َعَلْيِو ِمْن َأْجرٍ  مْ َأْساَُلكُ  آَوم
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
  ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع وصلة اؽباء )عليو( ٍب

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )ِمَن اجر( واندرج معو ضبزة بوجو

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل والتحقيق ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن أجر(
 (444ِميَن )ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى َربّْ اْلَعالَ 

 ] أجرَي إال : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] أجري~ إال : الباقون[
 قالون 

 ٍب ابن كثَت بسكون الياء ُب )أجرْي(
 ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وسكون الياء ُب )أجرْي(

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل بالتحقيق وسكون الياء ُب )أجرْي(
 الياء ٍب ورش بالنقل وفتح 

 ٍب خلف بالسكت وسكون الياء مدا منفصبل طويبل ُب )أجرْي(
ُنوَف ِبُكلّْ رِيٍع َآيًَة تَػْعَبُثوَف )  (444أَتَػبػْ

 ( البدل ُب )آية( ٍب خلف بالسكت ُب )ريٍع آية(ٖقالون ٍب ورش بالنقل ُب )ريٍع آية(  مع )
 (443َتْخُلُدوَف ) مْ َوتَػتَِّخُذوَف َمَصاِنَع َلَعلَّكُ 

 ن ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالو 
 (494َجبَّارِيَن ) مْ َبَطْشتُ  مْ َوِإَذا َبَطْشتُ 

 قالون ٍب ورش قلل )جبارين( الوجو الثاِن ٍب دوري الكسائي أمال )َجبَّارِيَن( 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (494ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )
 َوَأِطيُعوِن : يعقوب وصبل ووقفا [    ]َوَأِطيُعوِن : الباقون[]

 يعقوب قرأ بالياء وصبل ووقفا )وأطيعوِن(  ثم خلف الوجو الثاِن بالتسهيل وقفا )َوَأِطيُعوِن( ثمقالون 
 (494ِبَما تَػْعَلُموَف ) مْ َأَمدَّكُ  ~َواتػَُّقوا الَِّذي

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
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 ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 (499بِأَنْػَعاـٍ َوبَِنيَن )ْم َأَمدَّكُ 
 اندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة و  ثمخلف ببل غنة ُب )بِاَنْ َعاٍم َوبَِنَُت(     ثمقالون بسكون ميم اعبمع   

 (490َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍف)
 بلم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسران )عيونا ال    عيون شيوخا (  

 ] َوِعُيون : ابن كثَت وابن ذكوان وشعبة وضبزة والكسائي[ ] َوُعُيون : الباقون[
 ُت )الِعُيون( واندرج معو ابن ذكوان وشعبة وخبلد والكسائي ابن كثَت كسر ع ثمقالون بضم عُت )العيون(   

 ٍب خلف ببل غنة وكسر العُت ُب )وِعيون(
 (494َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم ) مْ َأَخاُؼ َعَلْيكُ  ~ِإنّْي

 ] إَِن أخاف : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إِن~أخاف : الباقون[
 معو ورش وأبو عمرو قالون فتح الياء ُب )إَِن( واندرج

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب ابن عامر بسكون الياء على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر 

 ٍب خلف بسكون الياء وبطول اؼبنفصل 
 ٍب يعقوب بسكون الياء وعلى قصر اؼبنفصل )إِن~ أخاف(

نَ آقَاُلوا َسوَ  ـْ َلْم َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظيَن )أَ  آٌء َعَليػْ  (494َوَعْظَت َأ
 ورش على طول اؼبنفصل واؼبتصل واندرج معو ضبزة ثمقالون على توسط اؼبنفصل      ثمقالون على قصر اؼبنفصل      

 (494ِإَلَّ ُخُلُق اْْلَوَّلِيَن ) آِإْف َىذَ 
 ُق : الباقون []ُخُلُق: نافع وابن عامر وعاصم وضبزة وخلف العاشر [ ] َخلْ 

 قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اػباء والبلم والقاف )ُخُلُق(
ٍب اب  ن كث  َت عل  ى قص   ر اؼبنفص  ل وف  تح اػب   اء و بس  كون الم )َخْل  ِق ( وج  ر الق   اف وان  درج مع  و أب   و عم  رو وأب  و جعف   ر 

 ويعقوب
 و ابن عامر وعاصم وخلف العاشرٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم اػباء والبلم والقاف )ُخُلُق( واندرج مع

 ٍب دوري على التوسط ُب اؼبنفصل وفتح اػباء و بسكون الم )َخْلِق ( وجر القاف واندرج معو الكسائي
لُت( واندرج معو ضبزة بوجو  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بضم اػباء والبلم والقاف )ُخُلُق( وبالنقل ُب )االوَّ

لُت(ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وقرأ ب  ضم اػباء والبلم والقاف )ُخُلُق( ووقف بالسكت ُب )األوَّ
بِيَن )  (494َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ

 قالون
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بُوُه َََأْىَلْكَناُىمْ   َََكذَّ
بُوُه( ثمخلف الوجو الثاِن بالتسهيل ُب )َفَاْىَلْكَناُىْم(      ثم   قالون   ابن كثَت بصلة اؽباء )َفَكذَّ

َِي َذِلَك َْلَيَ   ًة ِإفَّ 
 ( البدل ٍب ضبزة بالتسهيل ٍب الكسائي أمال وقفا )آلية(ٖقالون ٍب ورش مع )

 (493ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 
 ورش أبدل اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو السوسي وضبزة وقفا  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
 لة وأبدل اؽبمزوة واوا ُب )مومنُت( ٍب أبو جعفر بالص

 (404َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )
 ] ؽَبَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ؽَبَُو : الباقون[

 قالون بسكون اؽباء )ؽَبَْو( ٍب ورش بضم اؽباء ُب )ؽَبَُو(
َبْت ثَُموُد اْلُمْرَسِليَن )  (404َكذَّ

 قالون 
َبْت شَبُوُد( واندرج معو الشامي ابن عامر وضبزة والكسائي  مث  البصري أدغم التاء بالثاء )َكذَّ

 ( 404َصاِلٌح َأََل تَػتػَُّقوَف ) مْ َأُخوىُ  مْ ِإْذ قَاَؿ َلهُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ؽبَُ 
 ( مْ َأُخوىُ  مْ ى توسط الصلة ُب )ؽبَُ ٍب عل

 ( مْ َأُخوىُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ 
 (مْ َأُخوىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ؽبَُ 

 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قَاَل ؽَبُْم(
 (409َرُسوٌؿ َأِميٌن ) مْ ِإنّْي َلكُ 

 واندرج معو بوجو ضبزة  ورش بالنقل ُب )رسوٌل اَمُت( ثمقالون واندرج بوجو التحقيق ضبزة 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمٍب خلف بالسكت ُب )رسوٌل اَمُت(  

 (400ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )
 ]وأطيعوِن : يعقوب بالياء وصبل ووقف[ ] وأطيعوِن : الباقون[

 قالون 
 خلف الوجو الثاِن بالتسهيل )فاطيعون(  ثم
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 ت الياء وصبل ووقفا )وأطيعوِن(يعقوب أثب ثم
 َعَلْيِو ِمْن َأْجرٍ  مْ َأْسأَُلكُ  آَومَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل وبالصلة واندرج معو أبو جعفر

 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )عليو( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة  ٍب
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )ِمَن اجر( واندرج معو ضبزة بوجو النقل

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )مْن أجر( ٍب خلف بالسكت ُب )مْن أجر(
 (404ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى َربّْ اْلَعاَلِميَن )

 عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] أجري~ إال : الباقون[] أجرَي إال : نافع وأبو 
 قالون بفتح الياء واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر 

 ٍب ابن كثَت بسكون الياء وقصر اؼبنفصل 
 ضبزة بطول اؼبنفصل بالتحقيق ُب )ِإْن َأْجرِْي( ثمٍب شعبة بسكون الياء وتوسط اؼبنفصل 

 خلف بالسكت ُب )ِإْن َأْجرِْي( على طول اؼبنفصل ثم)ِإَن َاْجرَِي( وفتح الياء  ٍب ورش بالنقل ُب 
َِي َما َىاُىنَ  رَُكوَف   (404َآِمِنيَن ) آأَتُػتػْ

( الب دل وان درج مع و ضب زة ٖقالون عاى قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توس ط اؼبنفص ل ٍب ورش عل ى ط ول اؼبنفص ل وم ع )
 بوجو القصر 

 (404وٍف )َِي َجنَّاٍت َوُعيُ 
 بلم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسران )عيونا ال    عيون شيوخا (  
 ]وِعُيون : ابن كثَت وابن ذكوان وشعبة وضبزة والكسائي [ ] وُعُيون : الباقون[

 قالون بضم العُت ُب )وُعُيون( 
 شعبة وخبلد والكسائي ٍب ابن كثَت قرأ بكسر العُت )وِعُيون( واندرج معو ابن ذكوان و 
 ٍب خلف ببل غنة )جناٍت وِعُيون( و قرأ بكسر العُت )وِعُيون(

 (404َوُزُروٍع َوَنْخٍل طَْلُعَها َىِضيٌم )
 خلف ببل غنة  ُب )َوُزُروٍع َولَبٍْل( ثمقالون    

 (403َوتَػْنِحُتوَف ِمَن اْلِجَباِؿ بُػُيوتًا ََارِِىيَن )
و وأبو جعفر ويعقوب [] بُِيوتا فرىُت : قالون وابن كث َت[ ]بُ ُيوت اً ف ارىُت : حف ص[ ] بُِيوت اً ] بُ ُيوتًا فرىُت : ورش أبوعمر 

 فارىُت : الباقون[
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 قالون بكسر الباء ُب )بُِيوتا( وقرأ )فرىُت( حبذف األلف واندرج معو ابن كثَت
 و شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشرٍب ابن عامر قرأ بكسر الباء ُب )بُِيوتا( وقرأ بزيادة ألف )فارىُت( واندرج مع

 ٍب ورش بضم الباء ُب )بُ ُيوتا( وقرأ )فرىُت( حبذف األلف واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
 ٍب حفص قرأ بضم الباء ُب )بُ ُيوتا( وقرأ بزيادة ألف )فارىُت( 

 (444ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )
 ف[ ] وأطيعوِن : الباقون[]وأطيعوِن : يعقوب بالياء وصبل ووق

 قالون 
 خلف الوجو الثاِن بالتسهيل )فاطيعون(  ثم
 يعقوب أثبت الياء وصبل ووقفا )وأطيعوِن( ثم

 (444َأْمَر اْلُمْسِرَِيَن ) آَوََل ُتِطيُعو 
 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

َِي اْْلَْرِض َوََل ُيْصِلُحوَف )الَِّذيَن يػُ   (444ْفِسُدوَف 
 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )االرض( ٍب خلف بالسكت ُب )األرض(

 (449أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِيَن ) آِإنَّمَ  آقَاُلو 
 ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمقالون على توسط اؼبنفصل     ثمقالون على قصر اؼبنفصل     

 (440ْنَت ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْػُلَنا ََْأِت بَِآيٍَة ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن )أَ  آمَ 
ورش على طول  ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثمقالون ٍب السوسي وأبدل اؽبمزة ألفا ُب )فات( واندرج معو أبو جعفر  

ٍب خل   ف ب   التحقيق ُب )ِبَآيَ   ٍة ِإْن( ٍب خل   ف   ( الب   دل والنق   ل ُب )ِبَآيَ   ٍة ِإْن(ٖاؼبنفص   ل وأب   دل اؽبم   زة ُب )ف   ات(  م   ع )
 بالسكت ُب )ِبَآيٍَة ِإْن(

 ( 444ِشْرُب يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ ) مْ قَاَؿ َىِذِه نَاَقٌة َلَها ِشْرٌب َوَلكُ 
 ْم(خلف ببل غنة ُب )ِشْرٌب َوَلكُ  ثمقالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالون 

 (444َعَذاُب يَػْوـٍ َعِظيٍم ) مْ ََػَيْأُخذَكُ  َوََل َتَمسُّوَىا ِبُسوءٍ 
قالون على توسط اؼبتصل ٍب قالون على توسط اؼبتصل وبالصلة واندرج مع و اب ن كث َت ٍب السوس ي ق رأ بإب دال اؽبم زة ألف ا 

ة ألف ا )فياخذكم( ٍب أب و جعف ر بالص لة وق رأ بإب دال اؽبم زة ألف ا )فياخ ذكم( ٍب ورش عل ى ط ول اؼبتص ل وق رأ بإب دال اؽبم ز 
 )فياخذكم( ٍب ضبزة على طول اؼبتصل وأثبت اؽبمزة ُب )فياخذكم( 

 (444ََػَعَقُروَىا َََأْصَبُحوا نَاِدِميَن )
 قالون

 َََأَخَذُىُم اْلَعَذابُ 
 قالون
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َِي َذِلَك َْلَيًَة   ِإفَّ 
ق  ف عل  ى )آلي  ة( الكس  ائي و  ثػػمخل  ف الوج  و الث  اِن بالتس  هيل  ثػػم )آلي  ة( ورش عل  ى توس  ط ٍب ط  ول الب  دل ثػػمق  الون 

 باإلمالة
 (444ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 

ق الون بالص لة وان درج  ثمورش قرأ بإبدال اؽبمزة )مومنُت( واندرج معو السوسي وضبزة      ثمقالون بسكون ميم اعبمع  
 معو ابن كثَت ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة )مومنُت(

 (443اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ) َوِإفَّ رَبََّك َلُهوَ 
 ] ؽَبَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ؽَبَُو : الباقون[

 قالون بسكون اؽباء )ؽبْو( ٍب ورش بضم اؽباء )ؽبُو(
َبْت قَػْوـُ ُلوٍط اْلُمْرَسِليَن )  (444َكذَّ

 قالون
 (444ُلوٌط َأََل تَػتػَُّقوَف ) مْ َأُخوىُ  مْ ِإْذ قَاَؿ َلهُ 

 ن بسكون ميم اعبمع قالو 
 ( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرمْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ؽبَُ 

 (مْ َأُخوىُ  مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )ؽبَُ 
 ( مْ َأُخوىُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ 

 (مْ َأُخوىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ؽبَُ 
 ؽَبُْم( ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قَالَ 

 (444َرُسوٌؿ َأِميٌن ) مْ ِإنّْي َلكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب ورش بالنقل ُب )رسوٌل امُت( واندرج معو ضبزة بوجو 
 ٍب خلف بالسكت ُب )رسوٌل أمُت( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (449ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )
 لياء وصبل ووقف[ ] وأطيعوِن : الباقون[]وأطيعوِن : يعقوب با

 قالون 
 خلف الوجو الثاِن بالتسهيل )فاطيعون(  ثم
 يعقوب أثبت الياء وصبل ووقفا )وأطيعوِن( ثم
 َعَلْيِو ِمْن َأْجرٍ  مْ َأْساَُلكُ  آَومَ 
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 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر

 صلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )عليو( ٍب ابن كثَت ب
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )ِمَن اْجٍر( 

 ٍب ضبزة بالتحقيق ُب )ِمْن َأْجٍر( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن َأْجٍر(

 (440ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى َربّْ اْلَعاَلِميَن )
 : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] أجري~ إال : الباقون[ ] أجرَي إال

قالون بفتح الياء ٍب ابن كثَت بسكون الياء )أجرْي( ٍب شعبة على توسط اؼبنفص ل ٍب ضب زة عل ى ط ول اؼبنفص ل ب التحقيق 
 ٍب ورش بالنقل ُب )ِإْن َأْجرَِي( وفتح الياء ٍب خلف بالسكت ُب )ِإْن َأْجرَِي(

 (444ْأُتوَف الذُّْكَراَف ِمَن اْلَعاَلِميَن )أَتَ 
 قالون ٍب ورش بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )أتاتون( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

 ِمْن َأْزَواِجُكمْ  مْ رَبُّكُ  مْ َوَتَذُروَف َما َخَلَق َلكُ 
ق الون بالص لة وان درج مع و اب ن كث  َت ق الون ٍب ورش بالنق ل ُب )م َن اَزواجك م( ٍب خل ف بالس كت ُب )ِم ْن أَْزَواِجُك ْم( ٍب 

 وأبو جعفر
 (444قَػْوـٌ َعاُدوَف ) مْ َبْل أَنْػتُ 

 (مْ قالون ٍب قالون بالصلة ٍب ورش بالنقل ُب )بَل اَنتم( ٍب خلف بالسكت ُب )َبْل أَنْ تُ 
 (444قَاُلوا لَِئْن َلْم تَػْنَتِو يَا ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجيَن )

 قالون
 (444ِمَن اْلَقالِيَن ) مْ ي ِلَعَمِلكُ قَاَؿ ِإنّْ 

 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
 (443َربّْ َنجِّْني َوَأْىِلي ِممَّا يَػْعَمُلوَف )

 قالون
َناُه َوَأْىَلوُ   (444َأْجَمِعيَن ) ~ََػَنجَّيػْ

  قالون على قصر اؼبنفصل
 ل قالون على توسط اؼبنفص ثم
 ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثم
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 ابن كثَت بصلة اؽباء )فنجيناه( ثم
َِي اْلَغاِبرِيَن )  (444ِإَلَّ َعُجوزًا 

 قالون
 (444ثُمَّ َدمَّْرنَا اْْلََخرِيَن )

 ( البدل )اآلخرين( واندرج ضبزة بوجو النقل مع ورش بوجو قصر البدلٖقالون ٍب ورش بالنقل مع )
 سكت ُب )اآلخرين(ٍب ضبزة بال

 َمَطًرا  مْ َوَأْمَطْرنَا َعَلْيهِ 
 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب [] عليِهْم : الباقون[

خل ف بض م اؽب اء ُب )عل يُهم(  ثػم    ق الون بالص لة وان درج مع و اب ن كث َت وأب و جعف ر ثػمقالون بس كون م يم اعبم ع     
 واندرج معو يعقوب

 (449َء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن )آََسَ 
 ورش على طول اؼبتصل  ثمن على توسط اؼبتصل قالو 

َِي َذِلَك َْلَيًَة   ِإفَّ 
 الكسائي وقف على )آلية( باإلمالة ثمضبزة الوجو الثاِن بالتسهيل  ثمورش على توسط ٍب طول البدل  ثمقالون 

 (440ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 
 قالون 

 درج معو السوسي وضبزة وقفا ٍب ورش بإبدال اؽبمزة واوا )مومنُت( وان
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة واوا )مومنُت(
 (444َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

 ] ؽَبَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ؽبُو : الباقون[
 ش بضم اؽباء )ؽبُو(قالون بسكون اؽباء )ؽبْو( ٍب ور 

 (444َكذََّب َأْصَحاُب اْْلَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن )
 قالون قرأ )ليكَة( واندرج معو اؼبدنيان واؼبكي والشامي ٍب البصري قرأ بال التعرف وجرىا )األيكِة( واندرج معو الكوفيون 

 خلف بالسكت )األيكة( ثم
 (444ُشَعْيٌب َأََل تَػتػَُّقوَف ) مْ ِإْذ قَاَؿ َلهُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع  
 ٍب ورش بالنقل ُب )ُشَعْيٌب َأاَل( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )ُشَعْيٌب َأاَل( 
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     ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قال ؽبم(

 (444َرُسوٌؿ َأِميٌن ) مْ ِإنّْي َلكُ 
 ل ُب )َرُسوٌل أَِمٌُت(   ورش بالنق ثمقالون بسكون ميم اعبمع   

     قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم   خلف بالسكت ُب )َرُسوٌل أَِمٌُت( ثم
 (443ََاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )

 ]وأطيعوِن : يعقوب بالياء وصبل ووقف[ ] وأطيعوِن : الباقون[
 قالون 

 خلف الوجو الثاِن بالتسهيل )فاطيعون(  ثم
 يعقوب أثبت الياء وصبل ووقفا )وأطيعوِن( ثم
 َعَلْيِو ِمْن َأْجرٍ  مْ َأْسأَُلكُ  آَومَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر 

 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )عليو( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ون بالصلة ٍب قال
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )مَن اجر( 

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )مْن أجر( 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل بالسكت ُب )مْن أجر(

 (444ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى َربّْ اْلَعاَلِميَن )
 ] أجري~ إال : الباقون[] أجرَي إال : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ 

ضب   زة عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل  ثػػػم ش   عبة عل   ى توس   ط اؼبنفص   ل ثػػػم اب   ن كث   َت بس   كون الي   اء )أج   رْي( ثػػػمق   الون بف   تح الي   اء 
 وبالتحقيق ُب )إْن أجري( ٍب ورش بالنقل ُب )إَن َاجرَي ( وفتح الياء ٍب خلف بالسكت ُب )ِإْن َأْجرِي(

 (444َن اْلُمْخِسرِيَن )َأْوَُوا اْلَكْيَل َوََل َتُكونُوا مِ 
 قالون

 (444َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم )
 بلعذا شالشاطبية ُب سورة اإلسراء : وضّمنا    حبرفيو )بالِقسطاس( كسر 

 ] بالِقسطاس : حفص وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] بالُقسطاس : الباقون[
 قاف )بالِقْسطاس( واندرج معو الكوفيونحفص بكسر ال ثمقالون بضم القاف )بالُقْسطاس( 
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َِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن ) مْ َءىُ آَوََل تَػْبَخُسوا النَّاَس َأْشيَ   (449َوََل تَػْعثَػْوا 
 قالون بسكون ميم اعبمع على توسط اؼبتصل

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )األرض( 

 زة بالسكت ُب )األرض(ٍب ضب
 ٍب خبلد على طول اؼبتصل وبالتحقيق ُب )األرض( 

 (440َواْلِجِبلََّة اْْلَوَّلِيَن ) مْ َواتػَُّقوا الَِّذي َخَلَقكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب ورش بالنقل ُب )االولُت( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )االولُت( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب السوسي أدغم القاف بالكاف )َخَلَقُكْم( إدغاما كامبل

 (444أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِيَن ) آِإنَّمَ  آقَاُلو 
 ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمقالون على توسط اؼبنفصل      ثمقالون على قصر اؼبنفصل    

 (444َن اْلَكاِذبِيَن )أَْنَت ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْػُلَنا َوِإْف َنظُنَُّك َلمِ  آَومَ 
 ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ثمقالون على توسط اؼبنفصل      ثمقالون على قصر اؼبنفصل    

َنا ِكَسًفا ِمَن السَّمَ   (444ِء ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن )آَََأْسِقْط َعَليػْ
] أسقط األوىل : ابو عمرو [ ]سهل الثاني ة : ورش وقنب ل ] السماء إن : سهل األوىل مع اؼبد والقصر : قالون والبزي[ 

 وأبو جعفر ورويس [ باؼبد اؼبشبع : لورش وقنبل [] الباقون : بالتحقيق[ ] ِكَسَفا : حفص [ ]ِكْسفا : الباقون[
َماِء ِإْن( مع اؼبد والقصر وسكن سُت )كْسفا( واندرج معو البزي   قالون بتسهيل اؽبمزة األوىل )السَّ

 ( حركات ٙبل على توسط اؼبتصل وسكن سُت )كْسفا( بالتسهيل ٍب باؼبد )ٍب قن
 ( حركات )السماء ين(ٍٙب ورش على طول اؼبتصل وسكن سُت )كْسفا( وبالتسهيل ٍب مد )

َماِء ِإْن( وسكن سُت )كْسفا(    ٍب البصري أسقط اؽبمزة األوىل بالقصر والتوسط ُب )السَّ
 واندرج معو يعقوب ٍب ابن عامر بالتحقيق باؽبمزتُت

 ٍب ضبزة بالتحقيق للهمزتُت على طول اؼبتصل  
 ٍب حفص بفتح السُت فقط )ِكَسًفا( والباقون بسكون السُت 

 (444َأْعَلُم ِبَما تَػْعَمُلوَف ) ~قَاَؿ رَبّْي
 ] ريَب أعلم : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] ريب~ أعلم : الباقون[

 ظبا( )ريَب( اندرج معو ابن كثَت والدوري وأبو جعفر قالون فتح الياء أىل )
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 ٍب ابن عامر بسكون الياء )ريْب( على توسط اؼبنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر
 ٍب ضبزة بسكون الياء )ريْب( على طول اؼبنفصل 

 ٍب يعقوب بسكون الياء )ريْب( على قصر اؼبنفصل
(واؼبيم بالباء )أعلم دبا( ٍب السوسي أدغم البلم بالراء )قَالَ   َريبّْ

بُوُه َََأَخَذىُ   َعَذاُب يَػْوـِ الظُّلَّةِ  مْ َََكذَّ
 قالون 

 ٍب الكسائي أمال وقفا )الظلة( 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر

بُوُه(  ٍب ابن كثَت بالصلة وصلة اؽباء )َفَكذَّ
 (443ِإنَُّو َكاَف َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم )

 قالون
 َِي َذِلَك َْلَيًَة  ِإفَّ 

 قالون 
 ٍب ورش على توسط ٍب طول البدل 

 ٍب خلف الوجو الثاِن بالتسهيل 
 ٍب الكسائي وقف على )آلية( باإلمالة 

 (434ُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَما َكاَف َأْكثَػُرىُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب ورش بإبدال اؽبمزة )مومنُت( واندرج معو السوسي وضبزة وقفا 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَتٍب 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة )مومنُت(
 (434َوِإفَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

 ورش بضم اؽباء )ؽبُو( ثمقالون بسكون اؽباء )ؽبْو( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر    
 (434) َوِإنَُّو لَتَػْنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِمينَ 

( ثم  قالون   السوسي أدغم البلم بالراء )لَتَ ْنزِيُل َربّْ
 أدغم السوسي النون بالنون  وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا )العاؼبُت نزل(

 (439نَػَزَؿ بِِو الرُّوُح اْْلَِميُن )
 روَح األمَُت : الباقون[]نَ َزَل بو الروُح األمُُت : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر [ ] نَ زََّل بو ال

 بالرفع  وأبو جعفر قالون قرأ بالرفع )الروُح األمُُت ( ومعو واؼبكي والبصري وحفص
 ورش بالرفع والنقل ُب )االمُت(  ثم
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 واندرج معو شعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ابن عامر بتشديد الزال )نزَّل بو ( ونصب )الروَح األمَُت(  ثم
  قل والسكت وقرأ )نَ زََّل بِِو الرُّوَح اأَلِمَُت(بالنوقف  ضبزة ثم

 ( 430َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمَن اْلُمْنِذرِيَن )
 قالون 

 ( 434بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن )
 قالون 

 ( 434َوِإنَُّو َلِفي زُبُِر اْْلَوَّلِيَن )
 قالون     

 ٍب ورش بالنقل ُب )األولُت( واندرج بوجو ضبزة   
 ضبزة بالسكت ُب )األولُت( ٍب 

 ( 434ِإْسَرآئِيَل ) ~َآيًَة َأْف يَػْعَلَمُو ُعَلَماُء بَِني مْ َأَوَلْم َيُكْن َلهُ 
 ] أومل تكن ؽبم آيٌة : ابن عامر[ ] أومل يكن ؽبم آيًة : الباقون[ 

 قالون على قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل  

 ( حركات وبالقصر  ٙاؼبنفصل ووقف بالتسهيل على )إسرائيل( باؼبد )ٍب خبلد على طول 
 أن( وببل غنة )أن يعلمو( ووقف بلتسهيل مع اؼبد والقصر على )إسرائيل(  آيةً  ؽبمْ  قيق ُب )ٍب خلف بالتح

 واندرج معو ابن كثَتقالون بالصلة على قصرىا   ثم
 قصر ُب )إسرائيل(  ( حركات والٍٗب أبو جعفر بالصلة وبالتسهيل مع اؼبد)

 قالون بالصلة على توسط الصلة   ثم
 ( البدل  ٍٖب ورش بطول الصلة مع )

       ٍب خلف بالسكت وببل غنة ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر )إسرائيل(  
 ابن عامر قرأ بتاء اػبطاب ورفع آيٌة )أومل تكن ؽبم آيٌة(  ثم

 ( 434ِميَن )َوَلْو نَػزَّْلَناُه َعَلى بَػْعِض اْْلَْعجَ 
 ورش بالنقل على )األعجمُت( واندرج معو ضبزة بوجو   ثم قالون    

 ابن كثَت بصلة اؽباء )نزلناه(  ثمٍب خلف بالسكت على )األعجمُت(  
 ( 433َما َكانُوا بِِو ُمْؤِمِنيَن ) مْ ََػَقَرَأُه َعَلْيهِ 

       واندرج معو ابن كثَت قالون بالصلة  ثموأبو جعفر  ورش أبدل اؽبمزة واوا )مومنُت( واندرج معو السوسي  ثمقالون    
يعقوب قرأ بضم اؽباء )عليُهم( وقرأ بإثبات  ثمٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( ووقف بإبدال اؽبمزة واوا )مومنُت(  

 اؽبمزة )مؤمنُت( 
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َِي قُػُلوِب اْلُمْجرِِميَن )  (444َكَذِلَك َسَلْكَناُه 
 بصلة اؽباء )سلكناه(  قالون ٍب ابن كثَت  

 ( 444ََل يُػْؤِمُنوَف بِِو َحتَّى يَػَرُوا اْلَعَذاَب اْْلَلِيَم )
 ُب الساكن اؼبوصول )االليم(  بالسكتبالنقل و  ضبزةقالون ٍب 

  ٍب ورش أبدل اؽبمزة ُب )يومنون( وبالنقل ُب الساكن اؼبوصول )االليم( 
 أبو جعفر    أبدل اؽبمزة ُب )يومنون( واندرج معوٍب السوسي 

 ( 444ََل َيْشُعُروَف ) مْ بَػْغَتًة َوىُ  مْ ََػَيْأتِيَػهُ 
  واندرج معو ابن كثَت  قالون بالصلة ثم ُب )بغتًة وىم( ٍب خلف ببل غنةبسكون ميم اعبمع قالون 

 أبو جعفر قرأ )فياتيهم( مع الصلة   ثم واندرج معو السوسي  ٍب ورش قرأ )فياتيهم (
 ( 449ُن ُمْنظَُروَف )ََػيَػُقوُلوا َىْل َنحْ 

 لبلم بالنون )َىْل كَبُْن( مع الغنةقالون ٍب الكسائي أدغم ا
َِبَعَذابَِنا َيْستَػْعِجُلوَف )  ( 440أََ

 قالون  
َػَرأَْيَت ِإْف َمتػَّْعَناىُ   ( 444ِسِنيَن ) مْ أََ

 ] أفرأيت : بالتحقيق : الباقون[ ]أفرأيت : بالتسهيل قالون وورش[ ]أفرآيت : باؼبد اؼبشبع ورش[ ] أفرَْيت : الكسائي[ 
 ورش بوجو اؼبد  ثم  قالون بالصلة  ثم  واندرج معو ورشقالون بالتسهيل 

  واندرج معو أبو جعفر  ٍب ابن كثَت بالتحقيق ُب )أفرأيت( مع الصلة
 واندرج معو الباقون غَت الكسائيٍب البصري بالتحقيق بدون الصلة 

 ٍب الكسائي )أفريت( حبذف اؽبمزة 
 ( 444َما َكانُوا يُوَعُدوَف ) مْ َجآَءىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة  ثم     قالون
  على طول اؼبتصل  ٍب ورش

ضبزة أمال )جاءىم( على طول  ثم واندرج معو خلف العاشر    ٍب ابن ذكوان أمال )جاءىم( على توسط اؼبتصل
 اؼبتصل   

هُ  آمَ   ( 444وا يَُمتػَُّعوَف )َما َكانُ ْم َأْغَنى َعنػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة  ثمقالون على قصر اؼبنفصل 

ورش بالفتح ٍب بالتقليل ٍب ضبزة أمال  ثمقالون بالصلة ٍب الكسائي أمال )أغٌت(  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر)أغٌت( 

 ( 444َلَها ُمْنِذُروَف )قَػْريٍَة ِإَلَّ  َأْىَلْكَنا ِمنْ  آَومَ 
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 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 وترقيق الراء ُب )منذرون( ُب )قَ ْريٍَة ِإالَّ ( ٍب ورش بالنقل 

  ُب )قَ ْريٍَة ِإالَّ (  بالتحقيق ضبزةٍب 
 ُب )قَ ْريٍَة ِإالَّ (بالسكت  خلف ٍب

 (  443ِميَن )ِذْكَرى َوَما ُكنَّا ظَالِ 
 قالون ٍب ورش قلل )ذكرى( ٍب البصري أمال )ذكرى( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  

 ( 444َوَما تَػنَػزََّلْت بِِو الشََّياِطيُن )
 قالون

 ( 444َوَما َيْسَتِطيُعوَف ) مْ َوَما يَػْنَبِغي َلهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون ٍب قالون بالصلة 

 ( 444َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوَف ) مْ هُ ِإنػَّ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون ٍب قالون بالصلة 

 ( 449ََََل َتدُْع َمَع اللَِّو ِإَلًها َآَخَر ََػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذَّبِيَن )
واندرج معو ضبزة بوجو  ؽَبًا َآَخَر(والنقل ُب )إِ  و)آخر(( البدل )إؽبا(ٍٖب ورش مع )واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق قالون 

 ٍب خلف بالسكت ُب )ِإؽَبًا َآَخَر( النقل على قصر البدلُت 
 ( 440َوأَْنِذْر َعِشيَرَتَك اْْلَقْػَربِيَن )

 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )االقربُت( ٍب خلف بالسكت ُب )االقربُت( 
 ( 444) َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

 قالون ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وضبزة وقفا 
 ( 444ِممَّا تَػْعَمُلوَف ) ~ََِإْف َعَصْوَؾ ََػُقْل ِإنّْي بَِريءٌ 

(  ٍب ورش ع تصل وبالنقل ُب لى طول اؼبقالون على توسط اؼبتصل  ٍب خلف على طول اؼبتصل وبالتحقيق ُب )فَ ُقْل ِإِنّْ
( اِ  )فَ ُقلِ  (  ٍب خلف بالسكت ُب )فَ ُقْل ِإِنّْ  ِنّْ

 ( 444َوتَػوَكَّْل َعَلى اْلَعزِيِز الرَِّحيِم )
 ] فتوكل : نافع وابن عامر وأبو جعفر[ ] وتوكل : الباقون[ 

 درج معو الباقون قالون قرأ بالفاء )فتوكل( واندرج معو ورش وأبو جعفر والشامي  ٍب ابن كثَت قرأ )وتوكل( وان
 ( 444الَِّذي يَػَراَؾ ِحيَن تَػُقوـُ )

 قالون    ٍب ورش بالتقليل ُب )يراك(    ٍب البصري أمال )يراك( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر 
َِي السَّاِجِديَن )  ( 443َوتَػَقلَُّبَك 

 قالون 
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 ( 444ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 ي أدغم اؽباء باؽباء )إِنَُّو ُىَو( قالون   ٍب السوس

 ( 444َعَلى َمْن تَػنَػزَُّؿ الشََّياِطيُن ) مْ َىْل أُنَػبُّْئكُ 
 :  ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

د )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا   وُب الوصل للبزي َشدّْ
 واألنعام فيها فتفرق مثبل   عنو ؾْبِمبل وُب آل عمران لو ال تفرقوا    

 وعند العقود التاء ُب ال تعاونوا    ويروى ثبلثا ُب تلقف مثبل 
   ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

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

 لشياطُت : البزي[ ]من تَ نَ َزل : الباقون[ ]من ت َّنَ زَُّل ا
 البزي بتشديد التاء ) مْن تّ نَ زَّل(  ثم واندرج معو قنبل وأبو جعفر  قالون بالصلة ثمقالون 

ََ  َىلَ ُب ) ٍب ورش بالنقل  ( مْ ب ُّْئكُ َا
  (مْ َىْل أُنَ بُّْئكُ ُب )ٍب خلف بالسكت 

َّاٍؾ أَثِيٍم )  ( 444تَػنَػزَُّؿ َعَلى ُكلّْ َأ
 نَ زَّل على : البزي [ ] تَ نَ زَّل : الباقون[ ]ت َّ 

 بالنقل ُب )أفاٍك اثيم( واندرج معو ضبزة بوجو النقل ورش ثم واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق  قالون
 البزي بتشديد التاء )تَّنزل( وصبل    ثم ُب )أفاٍك أثيم(  ٍب خلف بالسكت

 (  449َكاِذبُوَف )  مْ يُػْلُقوَف السَّْمَع َوَأْكثَػُرىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون ٍب قالون بالصلة  

 ( 440ُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف )آَوالشَُّعرَ 
 ] يَ ْتبَ ُعُهم : نافع [ ] يَ تَِّبُعُهم : الباقون[ 

ََ توسط اؼبتصل قرأ بتخفيف التاء وإقالون على  َْ وكسر الباء بَ ُعُهُم( ٍب ابن كثَت بتشديد التاء تسكاهنا وفتح الباء )َي
ََ طول اؼبتصل قرأ بتخفيف التاء وإ )يَ تَِّبُعُهُم( ٍب ورش على َْ بَ ُعُهُم( ٍب ضبزة بتشديد التاء وكسر تسكاهنا وفتح الباء )َي

 الباء )يَ تَِّبُعُهُم(  
 ( 444)َواٍد يَِهيُموَف َِي ُكلّْ  مْ أََلْم تَػَر أَنػَّهُ 

   ُب )َواٍد يَِهيُموَن(خلف ببل غنة  ثمقالون 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة ٍب 

 ( 444يَػُقوُلوَف َما ََل يَػْفَعُلوَف ) مْ َوأَنػَّهُ 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون ٍب قالون بالصلة  
 ِلُموا  ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوذََكُروا اللََّو َكِثيًرا َوانْػَتَصُروا ِمْن بَػْعِد َما ظُ 

 وترقيق راء )كثَتا(( البدل ٍٖب ورش مع )ُب )كثَتا وانتصروا( قالون ٍب خلف ببل غنة 
َقِلُبوَف ) آَوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُمو  َقَلٍب يَػنػْ  (  444َأيَّ ُمنػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش ٍب خلف ببل غنة ٍب خبلد بغنة   
 ل سورة النم

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 طس  

قالون ٍب ورش قلل )طاء( ٍب شعبة أمال طاء واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر ٍب أبو جعفر قطع اغبروف 
 ببل تنفس   ة لطيفةبسكت

 (4تِْلَك َآيَاُت اْلُقْرَآِف وَِكَتاٍب ُمِبيٍن )
 ن : الباقون[]القران : ابن كثَت ووقفا ضبزة[ ] القرآ

 )القران( نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلو وحذف اؽبمزة قالون ٍب ابن كثَت قرأ 
 ٍب على طولو ُب )آيات( ٍب ورش على توسط البدل
 (4ُىًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن )

 قالون 
 ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة )للمومنُت( وقلل )بشرى( 

 ائي وخلف العاشر  ٍب دوري أمال )بشرى( واندرج معو الكس
 ٍب السوسي أمال )بشرى( و بإبدال اؽبمزة من )للمومنُت( واندرج معو خبلد وقفا 

 أمال )بشرى( و بإبدال اؽبمزة من )للمومنُت( وقفا ُب )ىًدى وبشرى( و ٍب خلف ببل غنة 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة )للمومنُت( 

 (9يُوِقُنوَف ) مْ بِاْْلَِخَرِة ىُ  مْ الزََّكاَة َوىُ  الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤُتوفَ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب خلف بالسكت على )باألخرة( 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة )َويُوُتوَن( 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة )َويُوُتوَن( 

بَلَة( وقر   ( البدل  ٖأ بإبدال اؽبمزة )َويُوُتوَن( و)ٍب ورش بتغليظ البلم ُب )الصَّ
 (0يَػْعَمُهوَف ) مْ ََػهُ ْم َأْعَماَلهُ  مْ ِإفَّ الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِاْْلَِخَرِة زَيػَّنَّا َلهُ 
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 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ْم( أَْعَماؽبَُ  مْ ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )ؽبَُ 

  ْم( َماؽبَُ أَعْ  مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )ؽبَُ 
 ٍب خلف بالسكت ُب )باآلخرة( 

 على السكت ُب )باآلخرة(  ْم( أَْعَماؽبَُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ؽبَُ 
 ( البدل وترقيق الراء )باآلخرة( ٖ)يومنون( مع )ْم( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُبأَْعَماؽبَُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ 

 )يومنون( )يومنون( وأدغم التاء ُب الزاي )بِاآْلَِخَرِة َزي َّنَّا( اوا ُبوقرأ بإبدال اؽبمزة و ٍب السوسي 
 )يومنون( )يومنون(وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُبٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ 

 (4َِي اْْلَِخَرِة ُىُم اْْلَْخَسُروَف ) مْ ُسوُء اْلَعَذاِب َوىُ  مْ ُأولَِئَك الَِّذيَن َلهُ 
 كون ميم اعبمع قالون على توسط اؼبتصل وبس

  قالون بالصلة ثم
 ( البدل ُب )اآلخرة( ٖورش على طول اؼبتصل )أولئك(و)سوء( مع ) ثم
 خلف على طول اؼبتصل )أولئك(و)سوء( وبالسكت ُب )اآلخرة( ووقف بالنقل والسكت ُب )اآلخسرون( ثم
 ط ُب )اآلخسرون(خبلد على طول اؼبتصل )أولئك(و)سوء( وبالتحقيق ُب )اآلخرة( ووقف بالنقل فق ثم

 (4َوِإنََّك لَتُػَلقَّى اْلُقْرَآَف ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َعِليٍم )
 ابن كثَت قرأ )القران( ثمقالون   

َها ِبَخَبٍر َأْو َآتِيكُ  مْ َآَنْسُت نَارًا َسَآتِيكُ  ~ِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِْلَْىِلِو ِإنّْي  (4َتْصطَُلوَف ) مْ ِبِشَهاٍب قَػَبٍس َلَعلَّكُ  مْ ِمنػْ
 الشاطبية : فتسعون مع نبز بفتح وتسعها    ظبا فَ ْتُحها إال مواضع نُببل

 ق ثالشاطبية : )شهاب( بنون 
 زحدرة : ونون سبا )شهاب( 

 ] إَِن آنست : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إِن~ آنست : الباقون[
 ]بشهاٍب قبس : الباقون[] بشهاِب قبس : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر[ 

 قالون قرأ )بشهابِ ( وقرأ بفتح )الياء ُب )إَِن(
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ابن عامر قرأ بسكون الياء )إِْن( وبكسر )بشهاِب(  
 عاصم على توسط اؼبنفصل وسكون الياء )إِْن( و بتنوين )بشهاٍب(  ثم

 لى قصر اؼبنفصل وسكون الياء )إِْن( و بتنوين )بشهاٍب(   ٍب يعقوب ع
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ٍب ورش ق  رأ )بش  هابِ ( وق  رأ بف  تح )الي  اء ُب )إَِن( وبف  تح )موس  ى ( وقص  ر ٍب ط  ول الب  دل ٍب التقلي  ل وتوس  ط ٍب ط  ول 
 البدل ٍب البصري بالتقليل ب)موسى( 

 ( ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ )بشهابِ ( وقرأ بفتح )الياء ُب )إِنَ 
 ٍب ضبزة بسكون الياء )إِْن( وبتنوين )بشهاٍب(على التحقيق )خبرب أو( 

 ٍب خلف السكت )خبرب أو( وأمال )موسى( 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )موسى( واندرج معو خلف العاشر 

َِي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها َوُسْبَحافَ آََػَلمَّا جَ   (4اللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن ) َءَىا نُوِدَي َأْف بُوِرَؾ َمْن 
 قالون على توسط اؼبتصل

 ٍب البصري أمال )النار( 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وقلل )النار( 

 ٍب ابن ذكوان أمال )جاءىا( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب ضبزة أمال )جاءىا( على طول اؼبتصل 

 (3َعزِيُز اْلَحِكيُم )أَنَا اللَُّو الْ  ~ِإنَّوُ  ~يَا ُموَسى
 قالون على قصر اؼبنفصل  

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ورش بالتقليل  ثم ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى فتح )موسى(

 ٍب البصري بالتقليل )موسى( على قصر اؼبنفصل 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقلل )موسى(

 ٍب خلف على توسط اؼبنفصل وأمال )موسى(
 ي على توسط اؼبنفصل وأمال )موسى( واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائ

 َوأَْلِق َعَصاَؾ 
 قالون

 فّّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم يُػَعقّْبْ آََػَلمَّا رََآَىا تَػْهتَػزُّ َكأَنػََّها جَ 
 تبل هبسن وُب الراء حوُب نبزه     صحبة زن مالشاطبية ُب األنعام : وحرُب )رأى( كبل أمل 

 ُب الكل قلبل   عثمانصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          
 )إمالة الراء للسوسي ال يعمل بو(

رآى  ا : قل  ل ال  راء م  ع ثبلث  ة الب  دل ورش وأم  ال ال  راء واؽبم  زة : ش  عبة واب  ن ذك  وان )أماؽبم  ا وفتحهم  ا( وضب  زة والكس  ائي ]
 هما [وخلف العاشر وأمال اؽبمزة فقط أبو عمرو والباقون بفتح

 قالون واندرج بوجو ابن ذكوان بعدم اإلمالة بوجو
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 : مع ترقيق راء )مدبرا(( البدل مع اليائي ٍٗب ورش قلل الراء واؽبمزة و)
 قصر البدل مع فتح )وىل( 

 ٍب التوسط مع التقليل 
 ٍب طول البدل مع الفتح ٍب التقليل

 ٍب أبو عمرو أمال اؽبمزة 
 ج معو شعبة ٍب ابن ذكوان أماؽبما خبلف واندر 

( )ُمْدِبرًا وملَْ(  ٍب خلف أماؽبما الراء واؽبمزة ُب )رءاىا( وأمال )وىّل( وببل غنة ُب )َجانّّ َوىلَّ
( )ُم  ْدِبرًا وملَْ(وان  درج مع   و الكس  ائي وخل   ف  ٍب خ  بلد أماؽبم  ا ال   راء واؽبم  زة ُب )رءاى  ا( وأم   ال )وىّل( وبغن  ة ُب )َج   انّّ َوىلَّ

 العاشر 
 (44َتَخْف ِإنّْي ََل َيَخاُؼ َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَف )يَا ُموَسى ََل 

 قالون 
 ٍب ورش بالنقل ُب )ال زبِف اِن( بفتح )موسى( ٍب ورش قلل )موسى( 

 ٍب خلف باإلمالة ُب )موسى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 ٍب خلف بالسكت ُب اؼبفصول )ال زبْف إِن( واإلمالة ُب )موسى(

 ( ّٔاء السكت )لديو(وقف يعقوب على )لديّ 
 (44ِإَلَّ َمْن ظََلَم ثُمَّ َبدََّؿ ُحْسًنا بَػْعَد ُسوٍء ََِإنّْي َغُفوٌر رَِحيٌم )

 ورش بتغليظ البلم  ثمخلف على طول اؼبتصل وببل تغليظ لبلم  ثمقالون على توسط اؼبتصل 
َِي َجْيِبَك َتْخُرْج بَػْيضَ   َء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آَوَأْدِخْل َيَدَؾ 

 الون ق
 ٍب ىشام قرأ سْو ٍب الروم ٍب سّو بالتشديد ٍب الروم 

 ٍب أبو جعفر باإلخفاء )من غَت( 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 ( أوجو سو ٍٗب ضبزة على طول اؼبتصل و)
َِْرَعْوَف َوقَػْوِموِ   َِي ِتْسِع َآيَاٍت ِإَلى 

 ( البدل ٖقالون ٍب خلف بالسكت ٍب ورش مع )
 (44ْوًما ََاِسِقيَن )َكانُوا قػَ   مْ ِإنػَّهُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة 
 (49َآيَاتُػَنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن ) مْ َءتْػهُ آََػَلمَّا جَ 

 لبل     )قرأ ضبزة والكسائي وخلف العاشر : ساحر(مشالشاطبية : و)ساحر( بسحر ّٔا مع ىود والصف 
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 ميم اعبمع  قالون على توسط اؼبتصل وبسكون
 َآيَاتُ َنا(  مْ َءتْ هُ آٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )جَ 

 َآيَاتُ َنا(  مْ َءتْ هُ آٍب قالون بالصلة على توسطها ُب )جَ 
 و )سحر(( البدل ورقق راء )مبصرة(َٖآيَاتُ َنا( مع ) مْ َءتْ هُ آٍب ورش على طول اؼبتصل وطول الصلة ُب )جَ 

 مْ َءتْ هُ آع و خل ف العاش ر ٍب خل ف باإلمال ة )ج اءهتم( ٍب خل ف بالس كت ُب )َج ٍب ابن ذكوان أم ال )ج اءهتم( وان درج م
 َآيَاتُ َنا(

هَ  َقَنتػْ  ظُْلًما َوُعُلوِّا مْ أَنْػُفُسهُ  آَوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ
 قالون بالصلة  ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثمقالون بالصلة  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة ُب )ظُْلًما َوُعُلوِّا( ثم ٍب ورش على طول اؼبنفصل
 (40ََاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن )

 قالون
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِعْلًما    َوَلَقْد َآتَػيػْ

َنا( مع ) ثمقالون  نَ  ثم( البدل ٖورش بالنقل ُب )َوَلَقَد اَتَ ي ْ  ا(خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد َآتَ ي ْ
ََضََّلَنا َعَلى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن )  (44َوقَاََل اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي 

 قالون ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر
 َوَوِرَث ُسَلْيَماُف َداُووَد 

 اُن(السوسي أدغم الثاء بالسُت )َوَوِرَث ُسَلْيمَ  ثمقالون 
 أَيػَُّها النَّاُس ُعلّْْمَنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلّْ َشْيءٍ  آَوقَاَؿ يَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ( أوجو )شي(و)شّي( والروم ٍٗب ىشام على توسط اؼبنفصل ووقف على )شيء( ب)
 ( وتوسط اللُت )شيء(قصر البدل )وأوتيناٍب ورش على طول اؼبنفصل و 

 ( أوجو الباقية  ٖ( أوجو وقفا على )شيء( ٍب ورش ب)ٍٗب خلف على طول اؼبنفصل وب)
 (44ِإفَّ َىَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبيُن )

 ورش بضم اؽباء )ؽَبَُو( ثمقالون بسكون اؽباء )ؽَبَْو( 
ْنِس َوا  (44يُوَزُعوَف ) مْ لطَّْيِر ََػهُ َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَف ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنّْ َواْْلِ

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 بالسكت ُب )اإلنس(  ضبزة ثم واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة

 وبالنقل ُب )ااِلنس( ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )َوُحِشَر (
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 ٍب السوسي أدغم الراء بالبلم )َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن(
ََل  مْ ُسَلْيَماُف َوُجُنوُدُه َوىُ  مْ ََل َيْحِطَمنَّكُ  مْ أَيػَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنكُ  آا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت نَْمَلٌة يأَتَػوْ  آِإذَ  ~َحتَّى

 (44َيْشُعُروَف )
َم  نَّكم : ]عل  ى وادي : وق  ف بالي  اء الكس  ائي ويعق  وب[ ] عل  ى واد : وقف  ا للب  اقون[] ال وَبِْطَم  ْنكم : روي  س[] ال وبطِ 

 الباقون[ 
 قالون بالصلة على قصر اؼبنفصلثم رويس قرأ بسكون النون ُب )وبِطَمْنكم(  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 قالون بالصلة  ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثم
 خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة  ثمورش على طول اؼبنفصل   ثم

أَنْػَعْمػػَت َعلَػػيَّ َوَعلَػػى َوالِػػَديَّ َوَأْف َأْعَمػػَل  ~َأْف َأْشػػُكَر نِْعَمتَػػَك الَّتِػػي ~َؿ َربّْ َأْوزِْعنِػػيََػَتَبسَّػػَم َضػػاِحًكا ِمػػْن قَػْوِلَهػػا َوقَػػا
َِي ِعَباِدَؾ الصَّاِلِحيَن )  (43َصاِلًحا تَػْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك 

 يعقوب ّٔاء السكت[ ] علي : الباقون[ْو : وقفا ل]أوزعٍَت : ورش والبزي[ ] أوزعٍْت : الباقون[ ] أنعمت عليّ 
 قالون 

 ٍب قنبل وصلة اؽباء )ترضاه( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب الكسائي أمال )ترضاه(
( و)ترضاه( بالفتح ٍب بالتقليل   ٍب ورش قرأ )أَْوزِْعٍِتَ

 ٍب خلف أمال ترضاه بالتحقيق وبالسكت 
 )  ٍب البزي قرأ )أَْوزِْعٍِتَ

( ٍب السوسي بسكون ( وأدغم البلم بالراء )َوقَاَل َربّْ  الياء )أَْوزِْعٍِتْ
َر ََػَقاَؿ َما ِلَي َْل  ـْ َكاَف ِمَن اْلَغائِِبيَن ) َوتَػَفقََّد الطَّيػْ  (44َأَرى اْلُهْدُىَد َأ

 ] ما يَل ال : ابن كثَت وىشام وعاصم والكسائي[ ] ما يْل ال أرى : الباقون[
   ن ياء )ما يْل( وقرأ بسكو  على قصر اؼبنفصل قالون

 وجو ثان أمال وصبل )أََرى اؽْبُْدُىَد( وقرأ بسكون ياء )ما يْل( و السوسي  ثم
  وقرأ بسكون ياء )ما يْل( واندرج معو ابن ذكوان قالون على توسط اؼبنفصل ثم

 ووقف على )اْلَغائِِبَُت( بالتسهيل مع اؼبد والقصر على طول اؼبنفصل  ضبزةٍب 
 قرأ بفتح الياء )َما يلَ( ر اؼبنفصل و على قصٍب ابن كثَت 

 معو عاصم والكسائي اندرج و على توسط اؼبنفصل ٍب ىشام أيضا بفتح الياء 
 وقرأ بسكون ياء )ما يْل( على طول اؼبنفصل ورقق راء )الطَت( ٍب ورش

بَػنَُّو َعَذابًا َشِديًدا َأْو َْلَْذَبَحنَّوُ   (44ُمِبيٍن ) َأْو لََيْأتِيَػنّْي ِبُسْلطَافٍ  ~َْلَُعذّْ
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 نادالشاطبية : وقل ياتينٍت 
 ] لياتينٍت : ابن كثَت [ ] لياتيٍّت : الباقون[

ق   الون ٍب اب   ن كث   َت )لي   اتينٍت( ٍب السوس   ي حب   ذف اؽبم   زة )لي   اتيٍت( ٍب خل   ف ب   التحقيق ٍب ورش بالنق   ل و حب   ذف اؽبم   زة 
 )لياتيٍت( ٍب خلف بالسكت

َر بَِعيٍد ََػَقاَؿ َأَحطتُ   (44ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِو َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقيٍن ) َََمَكَث َغيػْ
 وفبل نالشاطبية : )مُكث ( افتح ضمة الكاف 

 ون دالشاطبية : معا )سبا( افتح 
 ايدرة : )مُكث( افتح 

: ن اؽبم زة بس كو  س بَا بف تح اؽبم زة : الب زي وأب و عم رو[ ]م ن س باْ ] فَمَكث : عاصم وروح[ ] فمُكث : الب اقون[] م ن 
( أوج و اؼب  د م ع التس  هيل ٖ( أوج و القب  اس ثبلث ة الب  دل ألف ا م  ع )ٗقنب ل[ ]م ن س  بٍا : الب اقون[ ]وق  ف ىش ام وضب  زة ب)

 بالروم
 قالون 

 ٍب خلف ببل غنة 
 ٍب البزي )سبَا( بالفتح للهمزة واندرج معو دوري البصري 

 ٍب قنبل قرأ بسكون اؽبمزة )سبْا( 
 بَا( بفتح اؽبمزة ٍب السوسي قرأ )جيتك من س

 ٍب ورش 
 ٍب عاصم بفتح الكاف من )مَكث( واندرج معو روح

 (49َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم ) مْ ِإنّْي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكهُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب ورش على قصر البدل وتوسط اللُت 
 ٍب خلف ببل غنة وبالسكت ُب )شيء( 

 ٍب خبلد بغنة وبالسكت ُب )شيء( والتحقيق اندرج مع قالون
 ( األوجو الباقية )ٍب توسط )أوتيت على توسط )شيء( ٍب طول أوتيت على توسط )شيء( ٍب طول )شيء(ٍٖب ورش )

 ٍب قالون بالصلة 
ََل  مْ َعػػِن السَّػػِبيِل ََػُهػػ مْ َََصػػدَّىُ  مْ ْيطَاُف َأْعَمػػاَلهُ َوَجػػْدتُػَها َوقَػْوَمَهػػا َيْسػػُجُدوَف ِللشَّػػْمِس ِمػػْن ُدوِف اللَّػػِو َوزَيَّػػَن َلُهػػُم الشَّػػ

 (40يَػْهَتُدوَف )
 السوسي أدغم النون بالبلم )َوَزيََّن ؽَبُُم( ثمقالون بالصلة     ثمقالون بسكون ميم اعبمع   

َِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َويػَ   (44ْعَلُم َما ُتْخُفوَف َوَما تُػْعِلُنوَف )َأَلَّ َيْسُجُدوا ِللَِّو الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء 
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 ضا باػبطاب ر لى عالشاطبية : )ىبفون( 
 يسجدوا : الكسائي وأبو جعفر ورويس[ ] أالَّ يسجدوا : الباقون[]ما زبفون وما تعلنون: حفص والكسائي[ ] ما ] َأاَل 

 ىبفون وما يعلنون: الباقون[
ب  ة ُب )ىبف  ون وم  ا يعلن  ون( وان  درج مع  و اب  ن كث  َت ودوري أيب عم  رو وروح واب  ن ق  الون بتش  ديد ال  بلم ُب )أاّل ( وبي  اء الغي

 عامر وشعبة وخبلد بوجو التحقيق ُب )األرض( وخلف العاشر  
 ٍب حفص بتشديد البلم ُب )أاّل ( وبالتاء )زُبُْفوَن( َو )تُ ْعِلُنوَن( 

 ُم َما( وبياء الغيبة ُب )ىبفون وما يعلنون( ٍب السوسي بتشديد البلم ُب )أاّل (  أدغم اؼبيم باؼبيم )َويَ ْعلَ 
 ٍب ورش بتشديد البلم ُب )أاّل ( وبياء الغيبة ُب )ىبفون وما يعلنون( وبالنقل ُب )األرض(
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( بتشديد البلم ُب )أاّل ( وبياء الغيبة )ىُبُْفوَن( َو )يُ ْعِلُنوَن( 

 اب ُب )زُبُْفوَن( َو )تُ ْعِلُنوَن( ٍب الكسائي بتخفيف )أال( وبتاء اػبط
 ٍب أبو جعفر بتخفيف )أال( وبياء الغيبة )ىُبُْفوَن( َو )يُ ْعِلُنوَن( واندرج معو رويس

 وقف ىشام وضبزة حبذف اؽبمزة وسكون الباء )اػَبْب( 
 (44ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ) اللَُّو َْل 

 ورش على طول اؼبنفصل  ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثمقالون على قصر اؼبنفصل 
ـْ ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن )  (44قَاَؿ َسنَػْنظُُر َأَصَدْقَت َأ

 قالون
هُ  مْ اْذَىْب ِبِكَتاِبي َىَذا ََأَْلِقْو ِإلَْيهِ   (44ََاْنظُْر َماَذا يَػْرِجُعوَف ) مْ ثُمَّ تَػَوؿَّ َعنػْ

عنو بكسر اؽباء من غَت صلة [ ] فالِقْو : أبو عمرو وعاصم وضبزة وأب و جعف ر [ ]فالِقِو : قالون ويعقوب وىشام خبلف 
 ] فالِقِو ي : الباقون وىشام وجو ثان[ ] إليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقون[

 قالون بكسر اؽباء )َفاَْلِقِو( ووجو ؽبشام 
 ٍب قالون بالصلة بكسر اؽباء )َفاَْلِقِو(

 َفاَْلِقِو ي( ٍب ورش بصلة اؽباء )
ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )َفاَْلِقِو ي( مع القصر بالصلة ٍب ىشام الوجو الثاِن بصلة مع التوسط باؼبد )اؼبد اؼبنفصل( واندرج 
معو الكسائي وخلف العاشر ٍب أبو عمرو بسكون اؽباء )َفاَْلِقْو( ٍب ضبزة بسكون اؽب اء )َفاَْلِق ُو( وض م اؽب اء ُب )إل يُهم( ٍب 

 بالسكت ٍب يعقوب بصلة اؽباء )َفاَْلِقِو ي( مع القصر وضم اؽباء ُب )إليُهم(خلف 
 (43أُْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكرِيٌم ) ~أَيػَُّها اْلَمََلُ ِإنّْي آقَاَلْت يَ 

وأيب عم رو ] إَِن ألقي : نافع وأبو جعفر[ ] إِن~ ألقي : الباقون[ ] اؼبؤل إِن : بالتسهيل واإلبدال واوا لنافع واب ن كث َت 
 وأيب جعفر ورويس [] والباقون : بالتحقيق[

 قالون قرأ بفتح الياء )إَِن ألقي( وبالتسهيل ٍب اإلبدال واو ُب )اؼبؤل إِن( واندرج معو أبوجعفر
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 ٍب ابن كثَت بسكون الياء )إِن~ ألقي( وبالتسهيل ٍب اإلبدال واو ُب )اؼبؤل إِن( واندرج معو البصري ورويس
( بسكون الياء )إِن~ ألقي( ٍب روح على قصر  اؼبنفصل وبالتحقيق )اْلَمؤَلُ ِإِنّْ

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح الياء )إَِن ألقي( وبالتسهيل ٍب اإلبدال واو ُب )اؼبؤل إِن(
 ٍب دوري على التوسط بسكون الياء )إِن~ ألقي( وبالتسهيل ٍب اإلبدال واو ُب )اؼبؤل إِن(

( بسكون الياء )إِن~ ألقي(ٍب ابن عامر على تو   سط اؼبنفصل وبالتحقيق )اْلَمؤَلُ ِإِنّْ
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء )إَِن ألقي( وبالتسهيل واإلبدال واو ُب )اؼبؤل إِن(

( بسكون الياء )إِن~ ألقي(  ٍب خلف على طول اؼبنفصل بالتحقيق )اْلَمؤَلُ ِإِنّْ
 (94نَُّو ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )ِإنَُّو ِمْن ُسَلْيَماَف َوإِ 

 قالون
 (94َأَلَّ تَػْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِميَن )

 قالون ٍب ورش 
َِي آقَاَلْت يَ  ْػُتوِني   (94َأْمِري َما ُكْنُت قَاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِف ) ~أَيػَُّها اْلَمََلُ أََ

 كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بإبدال الثانية واوا[ ] الباقون بتحقيق اؽبمزتُت[]اؼبؤل أفتوِن : نافع وابن  
 ] تشهدوِن : يعقوب ُب اغبالُت[ ]تشهدون : الباقون[ 

 قالون على قصر اؼبنفصل أبدل اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوِن( وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن ألقي( واندرج معو أبو جعفر 
ن كثَت على قصر اؼبنفصل أبدل اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوِن( وقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ ألقي( واندرج معو أبو ٍب اب

 عمرو 
ٍب رويس قصر اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوِن( وقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ ألقي( وقرأ بالياء )تشهدوِن( 

  وصبل ووقفاُب اغبالُت
ٍب روح على قصر اؼبنفصل حق ق اؽبم زتُت ُب )اْلَم ؤَلُ أَفْ تُ وِن( وق رأ بس كون الي اء ُب )إِن~ ألق ي( وق رأ بالي اء )تش هدوِن( 

 ُب اغبالُت وصبل ووقفا
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل أبدل اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوِن( وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن ألقي(

 ٍب الدوري على التوسط أبدل اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوِن( وقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ ألقي(
 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل حقق اؽبمزتُت ُب )اْلَمؤَلُ أَفْ ُتوِن( وقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ ألقي(

  أَفْ ُتوِن( وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن ألقي( وبالنقلٍب ورش على طول اؼبنفصل أبدل اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ 
ٍب ضب  زة عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل وعل  ى التحقي  ق ُب )قَاِطَع  ًة أَْم  رًا( وحق  ق اؽبم  زتُت ُب )اْلَم  ؤَلُ أَفْ تُ  وِن( وق  رأ بس  كون الي  اء ُب 

 )إِن~ ألقي(
 )اْلَم ؤَلُ أَفْ تُ وِن( وق رأ بس كون الي اء ُب )إِن~ ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )قَاِطَعًة أَْمرًا( وحقق اؽبمزتُت ُب

 ألقي(
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ٍة َوُأوُلو بَْأٍس َشِديٍد َواْْلَْمُر ِإلَْيِك ََاْنظُِري َماَذا تَْأُمرِيَن )  (99قَاُلوا َنْحُن ُأوُلو قُػوَّ
ٍب خبلد على  فا )تامرين( بالنقل ُب )االمر( وبإبدال اؽبمزة ال ٍب ورشووقف بإبدال اؽبمزة الفا )تامرين( قالون ٍب خبلد 

 ٍب خلف ببل غنة وبالسكت  واندرج معو أبو جعفر السكت ٍب السوسي قرأ )باس( و)تامرين(
ََْسُدوَىا َوَجَعُلو   َأِذلًَّة  آَأِعزََّة َأْىِلهَ  آقَاَلْت ِإفَّ اْلُمُلوَؾ ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة َأ

ٍب الكس ائي عل ى توس ط اؼبنفص ل وأم ال )أذل ة( وقف ا ٍب خل ف  قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون عل ى توس ط اؼبنفص ل
عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل ب   التحقيق ُب )قَ ْريَ   ًة أَْفَس   ُدوَىا( ٍب ورش بالنق   ل ُب )قَ ْريَ   ًة أَْفَس   ُدوَىا( ٍب خل   ف عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل 

 وبالسكت ُب )قَ ْريًَة أَْفَسُدوَىا(
 (90وََكَذِلَك يَػْفَعُلوَف )

 قالون
 (94ِبَهِديٍَّة ََػَناِظَرٌة ِبَم يَػْرِجُع اْلُمْرَسُلوَف ) مْ ٌة ِإلَْيهِ َوِإنّْي ُمْرِسلَ 

ق  الون ٍب ق  الون بالص  لة ٍب خل  ف ب  التحقيق ُب )مرس  لٌة إليُهم(وق  رأ بالض  م )إل  يُهم( ٍب ورش بالنق  ل ُب )مرس  لٌة إل  يهم( ٍب 
 ء )دبو( ووقف يعقوب والبزي على )مب( باؽباخلف بالسكت ُب )مرسلٌة إليُهم( وبضم اؽباء 

ََمَ آََػَلمَّا جَ  ٌر ِممَّ  آَء ُسَلْيَماَف قَاَؿ أَُتِمدُّوَنِن ِبَماٍؿ   (94تَػْفَرُحوَف ) مْ ِبَهِديَِّتكُ  مْ َبْل أَنْػتُ  مْ َآتَاكُ  آَآتَاِنَي اللَُّو َخيػْ
 الشاطبية : سبدونٍت اإلدغام فاز فثقبل 

 الشاطبية : اإلدغام الكبَت 
 نٍت ظبا فريقا وأول النمل ضبزة كمبل الشاطبية : ياءات اإلضافة : سبدو 

 الدرة :
ِّن : ضب زة ويعقوب[]أسب دونن: الب اقون[ ] ~وصبل وابن كثَت وص بل ووقف ا[] أسُب دو: نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ]أسُبدونٍت

حف ص عم رو و أم ا وقف ا فق الون وأب و  وأبو جعف ر وروي سأتاَِن اهلل : أثبت الياء وصبل مفتوحة : ن افع وأب و عم رو وحفص 
وقرأ روح حبذفها وصبل وإثباهتا وقفا[ ] أتان ، ولرويس إثباهتا ، ولورش وأيب جعفر حذفها وقفا بإثباهتا ساكنة وحذفها، 

 : الباقون وصبل ووقفا[
وَنٍِت( وفتح الياء )َآتَاِنَ ( وصبل واندرج معو البصري   قالون وصل بالياء وزيادة نون ُب )أسبُِدُّ

وَنٍِت( وفتح الياء )َآتَاِنَ (وصبل واندرج معو أبو جعفر ٍب قالون بالصلة وصل ب  الياء وزيادة نون ُب )أسبُِدُّ
وَنٍِت(وصبل ووقفا وبدون ياء ُب )َآتَاِن( وصبل ووقفا   ٍب ابن كثَت بالياء ُب )أسبُِدُّ

وَنٍِت( وف  تح الي  اء )َآتَ   اِنَ (وص  بل وان  درج مع  و دوري أيب ٍب ق  الون عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل وص  ل بالي  اء وزي  ادة ن  ون ُب )أسَُبِ  دُّ
 عمرو 

وَنٍِت( وفتح الياء )َآتَاِنَ (وصبل   ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل وصل بالياء وزيادة نون ُب )أسبُِدُّ
 ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وباألوىل )أسبدونن( بدون ياء وبالثانية بدون الياء )أتان( واندرج معو شعبة 

 ط اؼبنفصل وباألوىل )أسبدونن( بدون ياء وبالثانية بالياء مفتوحة )أتاَِن( ٍب حفص على توس
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل واإلثنان بدون ياء وأمال )أتان( و)َآتَاُكْم( 
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 ٍب خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وباألوىل )أسبدونن( بدون ياء وبالثانية بدون الياء )أتان( وأمال )آتاكم(
وَنٍِت( وفتح الياء )َآتَاِنَ ( وصبلٍٗب ورش ب )  ( أوجو ُب )َآتَاُكْم( ووصل بالياء وزيادة نون ُب )أسبُِدُّ

 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل واؼبتصل أمال )جاء( وباألوىل )أسبدونن( بدون ياء وبالثانية بدون الياء )أتان( 
وَنٍِت( وص  بل وم  دىا م  دا الزم  ا )ٍب ضب  زة عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل واؼبتص  ل أم  ال )ج  اء( وأم  ال )آت  اك ( ٙم( وبالي  اء ُب )أسَُبِ  دُّ

 حركات وبدون ياء وصبل ووقفا )َآتَاِن( 
وَنٍِت( وصبل ومدىا مدا الزما )  ( حركات وبدون ياء وصبل ووقفا )َآتَاِن( ٍٙب خلف بالسكت وبالياء ُب )أسبُِدُّ

وَنٍِت( وص  ( حركات و أثبت الياء وصبل وقفا )َآتَاِنَ( ٙبل ومدىا مدا الزما )ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وبالياء ُب )أسبُِدُّ
وَنٍِت( وص  بل وم  دىا م  دا الزم  ا ) ( حرك  ات و ح  ذف الي  اء وص  بل )أت  ان( ٍٙب روح عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل وبالي  اء ُب )أسَُبِ  دُّ

 وأثبتها وقفا )َآتَاِنَ( 
 (94َصاِغُروَف ) مْ َأِذلًَّة َوىُ  آِمْنهْم ِبَها َولَُنْخرَِجنػَّهُ  مْ َلهُ  ِبُجُنوٍد ََل ِقَبلَ  مْ ََػَلَنْأتِيَػنػَّهُ  مْ اْرِجْع ِإلَْيهِ 

 قالون بسكون ميم اعبمع وعلى قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع

 (  ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وباإلدغام البلم بالبلم )ِقَبَل ؽَبُْم ( وبإبدال اؽبمزة )فَ َلَناتِيَ ن َُّهمْ 
 ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وباإلدغام البلم بالبلم )ِقَبَل ؽَبُْم ( خبلف عنو

 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة ٍب أبو جعفر بالصلة وحبذف اؽبمزة )فَ َلَناتِيَ ن َُّهْم ( 

 ذلٍة وىم( وضم اؽباء ُب )إليُهم( ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة ُب )أ
 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبغنة ُب )أذلٍة وىم( وضم اؽباء ُب )إليُهم(

 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء ُب )إليُهم(
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )ارجِع اليِهم( وبإبدال اؽبمزة )فَ َلَناتِيَ ن َُّهْم ( 

 وبالسكت ُب )ارجْع إليُهم( وضم اؽباء ُب )إليُهم( وببل غنة ُب )أذلٍة وىم( ٍب خلف على طول اؼبنفصل
 (94أَيػَُّها اْلَمََلُ أَيُُّكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها قَػْبَل َأْف يَْأُتوِني ُمْسِلِميَن ) آقَاَؿ يَ 

 باقون بالتحقيق[] اؼبؤل أيكم : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بإبدال الثانية واوا [] ال
 قالون على قصر اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَيُُّكْم(

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة )يَاتِيٍِت(و)يَاُتوِن( و بإبدال اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَيُُّكْم( 
 ية واوا )اْلَمؤَلُ أَيُُّكْم(ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل بإبدال اؽبمزة الثان

  ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل بالصلة و بإبدال اؽبمزة )يَاتِيٍِت(و)يَاُتوِن( و بإبدال اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَيُُّكْم(
 ٍب روح على قصر اؼبنفصل وبالتحقيق باؽبمزتُت 

 اْلَمؤَلُ أَيُُّكْم(ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة الثانية واوا )
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 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَيُُّكْم(
 ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وبالتحقيق ُب اؽبمزتُت 

 ُكْم(ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة )يَاتِيٍِت(و)يَاُتوِن( وبإبدال اؽبمزة الثانية واوا )اْلَمؤَلُ أَيُّ 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل بالتحقيق ُب )اؼبؤل أيكم( وربقيق اؽبمزتُت وببل غنة ُب )أن ياتوِن(

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل بالتحقيق ُب )اؼبؤل أيكم( وربقيق اؽبمزتُت وبغنة ُب )أن ياتوِن(
 )أن ياتوِن( ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )اؼبؤل أيكم( وربقيق اؽبمزتُت وببل غنة ُب

 قَاَؿ ِعْفريٌت ِمَن اْلِجنّْ أَنَْا َآتِيَك ِبِو قَػْبَل َأْف تَػُقوـَ ِمْن َمَقاِمكَ 
 بلجبتى واػبلف ُب الكسر أالشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب الوصل مع ضم نبزة وفتح 

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افتح 
 نافع وأبو جعفر[ ] أنْا آتيك : الباقون[ وصبل آتيك :آ ] أن

 قالون دبد النون )أنا( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل  

 ( البدل ٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع )
ل   ة ُب ٍب اب   ن كث   َت ق   رأ )أن   ْا( بس   كون األل   ف وص   لة )علي   و( وح   ذف األل   ف وص   بل وان   درج مع   و خ   بلد بوج   و ع   دم اإلما

 )آتيك(واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر
 ٍب السوسي قرأ )أنْا( بدون مد أدغم اؼبيم باؼبيم )تَ ُقوَم ِمْن( 

 ٍب ضبزة قرأ )أنْا( بدون مد وأمال )َآتِيَك( 
 (93َوِإنّْي َعَلْيِو َلَقِويّّ َأِميٌن )

 ة )عليو(قالون ٍب ورش ٍب خلف بالسكت ٍب ابن كثَت بصل
 قَاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أَنَْا َآتِيَك ِبِو قَػْبَل َأْف يَػْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرَُكَ 

 بلجبتى واػبلف ُب الكسر أالشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب الوصل مع ضم نبزة وفتح 
 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اؽبمز أو افتح 

 نافع وأبو جعفر[ ] أنْا آتيك : الباقون[وصبل آتيك : آ ] أن
 قالون قرأ دبد النون )أنا( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ( البدل ٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع )

 ٍب ابن كثَت قرأ )أنْا( واندرج معو خبلد بوجو عدم اإلمالة ُب )آتيك( 
 وأمال )آتيك( خبلف عنو  ٍب خلف ببل غنة وأمال )آتيك( ٍب خبلد بغنة

ُلَوِني ََْضِل رَبّْي لَِيبػْ ـْ َأْكُفرُ  ~ََػَلمَّا رََآُه ُمْسَتِقرِّا ِعْنَدُه قَاَؿ َىَذا ِمْن   أََأْشُكُر َأ
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 تبل هبسن وُب الراء حوُب نبزه     صحبة زن مالشاطبية ُب األنعام : وحرُب )رأى( كبل أمل 
ُب الكل قلبل   )ال يقرأ بو للسوسي إمالة  عثمانصيب وعن مع مضمر     خبلف وخلف فيهما م                     

 الراء(
] ليبلوَِن ءأشكر : نافع وأبو جعفر[ ] ليبل وِن~ ءأش كر : الب اقون[ ] ءأش كر : بالتس هيل واإلدخ ال ق الون وأب و عم رو 

شكر : باؼبد اؼبشبع وجو لورش[ وأبو جعفر ووجو ؽبشام [] ءأشكر : بتسهيل الثاِن : ابن كثَت ورويس ووجو لورش []آ
 ]ءأشكر بالتحقيق واإلدخال وجو ؽبشام[ ]ءأشكر: بتحقيقهما للباقُت[

ُلَوِنَ( وُب )أََأْشُكُر( بالتسهيل مع اإلدخال ألفا   قالون قرأ )لَِيب ْ
 ٍب ابن كثَت بالتسهيل والصلة )َرَآُه( ٍب روح بالتحقيق 

 ُلَوِنْ( مع التسهيل واإلدخال ُب )أََأْشُكُر( ٍب ىشام بسكون الياء وبالتوسط قرأ )لَِيب ْ 
 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال ُب )أََأْشُكُر( 

( ٍٖب ابن ذكوان بعدم اإلمالة للهمزة والراء وبالتحقيق ُب )أأشكر( ٍب ورش بالتسهيل ُب الثانية وقلل اؽبمزة والراء ومع )
ُلَوِنَ( ٍب دوري ُب ) أََأْشُكُر( بالتسهيل مع اإلدخال ألفا وأمال اؽبمزة ُب )رآه( وقرأ بسكون الياء البدل وفتح الياء ُب )لَِيب ْ

ُلَوِنْ(   ُب )لَِيب ْ
 )  ٍب السوسي بالتسهيل مع اإلدخال وأدغم البلم بالراء )َفْضِل َريبّْ

 ٍب دوري على التوسط 
 العاشر ٍب ابن ذكوان أمال بوجو الراء واؽبمزة )رآه( واندرج معو شعبة والكسائي وخلف 

ج خ بلد مع و بوج و ٍب خلف أمال اؽبمزة وال راء وم د اؼبنفص ل ٍب وق ف عل ى )أَْم َأْكُف ُر( بالنق ل والتحقي ق والس كت وان در 
 النقل والتحقيق 

 َوَمْن َشَكَر ََِإنََّما َيْشُكُر لِنَػْفِسوِ 
 قالون   ٍب السوسي أدغم الراء بالبلم )َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو(

 (04رَبّْي َغِنيّّ َكرِيٌم ) َوَمْن َكَفَر ََِإفَّ 
 قالون

ـْ َتُكوُف ِمَن الَِّذيَن ََل يَػْهَتُدوَف ) ~ قَاَؿ َنكُّْروا َلَها َعْرَشَها نَػْنظُْر أَتَػْهَتِدي  (04َأ
قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب خلف على طول اؼبنفصل وعلى التحقيق ُب )نَ ْنظُْر أَتَ ْهَتِدي( 

 بالنقل ُب )نَ ْنظَُر اَْىَتِدي( وعلى طول اؼبنفصل ٍب خلف بالسكت ُب )نَ ْنظُْر أَتَ ْهَتِدي( ٍب ورش
 َءْت ِقيَل َأَىَكَذا َعْرُشِك آََػَلمَّا جَ 

 ] قيل : باإلمشام : ىشام والكسائي ورويس [ ] قيل: بالكسرة اػبالصة[
 قالون على توسط اؼبتصل 

 ندرج معو الكسائي ورويس ٍب ىشام على توسط اؼبتصل وباإلمشام وا
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 
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 ٍب ابن ذكوان أمال على توسط اؼبتصل )جاءت( واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب خلف باإلمالة على طول اؼبتصل )جاءت(

 وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الكاف بالقاف )عرشك قالت(
 قَاَلْت َكأَنَُّو ُىوَ 

 دغم اؽباء باؽباء )َكاَنَُّو ُىَو( السوسي أ ثمقالون   
 وإذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الواو بالواو )ىو وأوتينا(

 (04َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قَػْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِميَن )
 السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )اْلِعْلَم ِمْن(  ثمقالون 

 ٍب ورش مع التوسط والطول ُب البدل
 َىا َما َكاَنْت تَػْعُبُد ِمْن ُدوِف اللَّوِ َوَصدَّ 
 قالون

َِرِيَن )  (09ِإنػََّها َكاَنْت ِمْن قَػْوـٍ َكا
 قالون ٍب ورش قلل )َكاِفرِيَن( ٍب البصري أمال )َكاِفرِيَن( واندرج معو دوري الكسائي

 ِقيَل َلَها اْدُخِلي الصَّْرَح 
 قيل بكسرة خالصة : الباقون[]قيل بإمشام ضمة القاف : ىشام والكسائي ورويس[ ] 

 قالون ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )ِقيَل ؽَبَا( ٍب ىشام باإلمشام ُب )قيل ( واندرج معو الكسائي ورويس
َها  ََػَلمَّا رَأَْتُو َحِسَبْتُو ُلجًَّة وََكَشَفْت َعْن َساقَػيػْ
 واو وكبل                          كا      ووجو ّٔمز بعده الز الشاطبية : مع السوق ساقيها وسوف انبزوا 

 ] ساقيها : قنبل [ ]ساقيها : الباقون[
  قالون 

 خلف ببل غنة ُب )عبًَّة وََكَشَفْت(  ثم
 ٍب البزي بالصلة )َرأَْتُو(و)َحِسَبْتُو( 

 ٍب قنبل بالصلة )َرأَْتُو(و)َحِسَبْتُو( وقرأ )ساقيها(
 يَر قَاَؿ ِإنَُّو َصْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْن قَػَوارِ 

 قالون 
 (ٗٗقَاَلْت َربّْ ِإِنّْ ظََلْمُت نَ ْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت )

 قالون ٍب ورش بتفخيم البلم ُب )ظََلْمُت(
 (04ْخَتِصُموَف )ََرِيَقاِف يَ ْم ِإَلى ثَُموَد َأَخاُىْم َصاِلًحا َأِف اْعُبُدوا اللََّو ََِإَذا ىُ  آَوَلَقْد َأْرَسْلنَ 

 : أبو عمرو وعاصم وضبزة ويعقوب[ ] أُن اعبدوا : الباقون[ اعبدوا ] أنِ 
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 قالون بضم النون وصبل )أُن اْعُبُدوا( على قصر اؼبنفصل
 ٍب البصري بكسر النون )َأِن اْعُبُدوا( على قصر اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 النون )أُن اْعُبُدوا( ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وضم 
 ٍب شعبة على توسط اؼبنفصل وكسر النون )َأِن اْعُبُدوا( 

 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل وضم النون )أُن اْعُبُدوا( 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وكسر النون )َأِن اْعُبُدوا( وبالتحقيق ُب )ولفْد أرسلنا(

 ُن اْعُبُدوا(  والنقل ُب )ولفْد أرسلنا(ٍب ورش على طول اؼبنفصل بضم النون وصبل )أ
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وكسر النون )َأِن اْعُبُدوا(  والسكت ُب )ولفْد أرسلنا( 

يَّْئِة قَ ْبَل اغبََْسَنةِ   قَاَل يَا قَ ْوِم مِلَ َتْستَ ْعِجُلوَن بِالسَّ
 قالون ٍب الكسائي أمال )اغبسنة( وقفا

 (04تُػْرَحُموَف ) مْ َلَعلَّكُ  َلْوََل َتْستَػْغِفُروَف اللَّوَ 
 قالون ٍب قالون بالصلة ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )َتْستَ ْغِفُروَن(

 قَاُلوا اطَّيػَّْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمَعَك 
 إذا وصلت اآلية دبا بعدىا أدغم السوسي الكاف بالقاف )معك قال( قالون

 ِعْنَد اللَِّو ْم ئِرُكُ آقَاَؿ طَ 
 مع على توسط اؼبتصل قالون بسكون ميم اعب

 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبتصل 
 ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )طآئركم( واؼبد على طول اؼبتصل 

 ٍب خلف على طول اؼبتصل وتفخيم الراء ُب )طآئركم(
 (04قَػْوـٌ تُػْفتَػُنوَف ) مْ َبْل أَنْػتُ 

 ( ٍب خلف بالسكت ُب )بْل أنتم(قالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة ٍب ورش بالنقل ُب )بَل انتم
َِي اْْلَْرِض َوََل ُيْصِلُحوَف ) َِي اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْىٍط يُػْفِسُدوَف   (04وََكاَف 

 قالون 
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( 

 ٍب خبلد بالسكت ُب )األرض( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( وببل غنة ُب )َرْىٍط يُ ْفِسُدوَن( 

 تاء بالتاء )اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة(ٍب السوسي أدغم ال
 (03نَّا َلَصاِدُقوَف )قَاُلوا تَػَقاَسُموا بِاللَِّو لَُنبَػيّْتَػنَُّو َوَأْىَلُو ثُمَّ لَنَػُقوَلنَّ ِلَولِيِّْو َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْىِلِو َوإِ 
 الشاطبية : )لنقولن ( فاضمم رابعا )ونبيتنو(     ومعا ُب النون خاطب مشردال
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 ]لتبيننو ، لتقولن: ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] لنبيننو ، ولنقولن : الباقون[
 حفص[ ] ُمْهَلك : الباقون[شعبة [ ] َمْهِلك :] َمْهَلك : 

 قالون قرأ بضم اؼبيم وفتح البلم )ُمهَلك( وقرأ بنون العظمة )انبيننو ، ولنقولن(
 نون العظمة )انبيننو ، ولنقولن(ٍب شعبة قرأ بفتح اؼبيم والبلم )َمْهَلك( وقرأ ب

 ٍب حفص قرأ بفتح اؼبيم وكسر البلم )َمْهِلك( وقرأ بنون العظمة )انبيننو ، ولنقولن(
(وقرأ بضم اؼبيم وفتح البلم ُب )ُمهَلك( واندرج معو الكسائي وخلف  نَّ ََ َّ َُ  العاشر ٍب ضبزة قرأ )لَُنبَ يّْتَ نَُّو َوأَْىَلُو ٍُبَّ لَنَ ُقوَل

 (44ََل َيْشُعُروَف ) مْ ْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوىُ َوَمَكُروا مَ 
 خلف ببل غنة ُب )َمْكرًا َوَمَكْرنَا( ثمقالون بالصلة  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 (44َأْجَمِعيَن ) مْ َوقَػْوَمهُ  مْ أَنَّا َدمَّْرنَاىُ  مْ ََاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة َمْكرِىِ 
 لكوفاس ما بعد مكرىم الشاطبية : ومع فتح )أن( الن

 ] إنا دمرناىم : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر[ ] أنا دمرهنم : الباقون[
 قالون قرأ بكسر اؽبمزة )إنا( وسكون ميم اعبمع 

 َأصْبَِعَُت( مْ ٍب شعبة قرأ بفتح اؽبمزة )أنا( واندرج معو ضبزة بوجو التحقيق ُب )َوقَ ْوَمهُ 
 َأصْبَِعَُت(  مْ اؽبمزة )أنا( ووقف بالسكت ُب )َوقَ ْوَمهُ  ٍب خلف قرأ بفتح

 َأصْبَِعَُت(  مْ أَنَّا( وعليو السكت ُب )َوقَ ْوَمهُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َمْكرِىِ 
 ٍب قالون بالصلة على قصرىا وقرأ بكسر اؽبمزة )إنا( ٍب قالون بالصلة على توسطها وقرأ بكسر اؽبمزة )إنا(  

 لة وقرأ بكسر اؽبمزة )إنا(ٍب ورش على طول الص
 َخاِويًَة ِبَما ظََلُموا مْ ََِتْلَك بُػُيوتُػهُ 

 ] بُ ُيوهتم : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب[] بُِيوهتم : الباقون[
 قالون بكسر الباء ُب )بُِيوهُتم( ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش بالضم )بُ ُيوتُ ُهْم( وتغليظ البلم ُب )ظََلُموا( 
 َت بالصلة وضم الباء ُب )بُ ُيوتُ ُهْم( ٍب ابن كث

 ٍب حفص بضم الباء ُب )بُ ُيوتُ ُهْم(
َِي َذِلَك َْلَيًَة ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف )  (44ِإفَّ 

 قالون ٍب خلف ببل غنة ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل
َنا الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوَف )  (49َوأَْنَجيػْ

 لى توسط ٍب طول البدلقالون ٍب ورش ع
 (40تُػْبِصُروَف ) مْ َوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو أَتَْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َوأَنْػتُ 

 قالون ٍب قالون بالصلة ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة ٍب خلف بالتحقيق 



 

 

90 

 ٍب السوسي )أتاتون( وأدغم البلم بالبلم )قَاَل ِلَقْوِمِو( 
 ل ُب )َوُلوطًا ِإْذ( ورقق الراء ُب )تُبِصرون( ٍب ورش بالنق

 ٍب خلف بالسكت ُب)َوُلوطًا ِإْذ(
 ءِ آلََتْأُتوَف الرَّْجاَؿ َشْهَوًة ِمْن ُدوِف النّْسَ  مْ أَئِنَّكُ 

] أئنكم : بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما : قالون وأبو عمرو وأب و جعف ر [] أئ نكم : بالتس هيل م ن غ َت إدخ ال : 
[ ] ب  التحقيق  وعدم  و دخ  الم  ع اإلاب  ن كث  َت وروي  س[ ] ىش  ام : ب  التحقيق م  ع اإلدخ  ال [] ىش  ام : ب  التحقيق ورش و 

 [ووجو ؽبشام بدون إدخال : الباقون
 البصري( واندرج معو بالتسهيل مع اإلدخال قالون 

 أبو جعفر واندرج معوبالصلة بالتسهيل مع اإلدخال و ٍب السوسي تسهيل مع اإلدخال )لتاتون( ٍب قالون 
 ٍب ورش بالتسهيل 

 ٍب ابن كثَت بالتسهيل مع الصلة 
( أوج  و الوق  ف عل  ى )النَّْس  اِء ( اإلب  دال أل  ف ٍ٘ب ىش  ام ب  التحقيق م  ع اإلدخ  ال ٍب ىش  ام ب  التحقيق وع  دم اإلدخ  ال و)

 على القصر والتوسط والطول ٍب التسهيل مع اؼبد والقصر والروم 
 ٍب ابن ذكوان على التحقيق 

( ٗ( أوج   و الوق   ف عل   ى )النَّْس   اِء ( اإلب   دال أل   ف عل   ى القص   ر والتوس   ط والط   ول ٍب التس   هيل م   ع اؼب   د )ٍ٘ب خل   ف و)
( أوج و ول  و التس هيل م  ع اؼب  د ٗحرك ات والقص  ر ح ركتُت وال  روم وان درج م  ع ىش ام ُب وج  و التحقي  ق وع دم اإلدخ  ال ب)

 ( حركات والروم  ٙ)
 (44قَػْوـٌ َتْجَهُلوَف ) مْ َبْل أَنْػتُ 

  قالون بالصلة ٍب ورش بالنقل ُب )بَل انتم( ٍب خلف بالسكت ُب )بْل أنتم( قالون ٍب
 َآَؿ ُلوٍط ِمْن قَػْريَِتُكمْ  آَأْخرُِجو  آَأْف قَاُلو  ِإْلَّ  ~َََما َكاَف َجَواَب قَػْوِموِ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
وان  درج ضب  زة  ( الب  دل ُب )آل(ٖرش م  ع )ٍب السوس  ي أدغ  م ال  بلم ب  البلم )َآَل لُ  وٍط( ٍب ق  الون عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل ٍب و 

 معو بوجو القصر
 ( 44أُنَاٌس يَػَتَطهَُّروَف ) مْ ِإنػَّهُ 

وان درج مع و اب ن كث َت وأب و ٍب ق الون عل ى قص ر الص لة ُب )أُنَ اٌس يَ َتَطهَّ ُروَن( قالون بسكون ميم اعبمع ٍب خل ف ب بل غن ة 
 جعفر

ُروَن(خلف بالسكت وببل غنة ٍب قالون على توسط الصلة ٍب ورش على طول الصلة ٍب   ُب )أُنَاٌس يَ َتَطهَّ
َناُه َوَأْىَلوُ  ْرنَاَىا ِمَن اْلَغاِبرِيَن ) ~ََأَْنَجيػْ  (44ِإَلَّ اْمَرأََتُو َقدَّ

 فصقدرنا ّٔا والنمل       خفالشاطبية ُب اغبجر : منجوىم 
 ] قَدرناىا : شعبة [ ] قّدرنا : الباقون[
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 قالون 
 نفصل ٍب قالون على توسط اؼب

 ٍب شعبة بالتخفيف ُب الدال )قَدرنَاىا( 
َناُه(  قرأ بكسر اؽبمزة )إنا( ٍب ورش ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )َفَاقْبَي ْ

 َمَطًرا  مْ َوَأْمَطْرنَا َعَلْيهِ 
 ] عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقون[

 معو يعقوب بقالون ٍب قالون بالصلة ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( واندرج 
 (44َء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن )آََسَ 

 قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل 
ـٌ َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى  ُقِل اْلَحْمُد ِللَِّو َوَسََل

 شر قالون ٍب ورش بالتقليل ُب )اْصَطَفى ( ٍب خلف باإلمالة ُب )اْصَطَفى ( واندرج معو الكسائي وخلف العا
ٌر َأمَّا ُيْشرُِكوَف )  (43َآللَُّو َخيػْ

 بلحٍد نالشاطبية : أَمَّا ُيْشرُِكوَن 
] آهلل : للق راء العش  رة في و وجه  ان : إب دال نب  زة الوص ل ألف  ا م  ع اؼب د اؼبش  بع وتس هيلها [] يش  ركون : أب و عم  رو وعاص  م 

 ويعقوب[ ] تشركون : الباقون[
التسهيل فيو )َآللَُّو( وقرأ بتاء اػبطاب ُب )ُتْشرُِكوَن( )وعبميع القراء الوجهان( ٍب ( حركات أوال ٍب لو أيضا ٙقالون باؼبد )

 أبو عمرو قرأ  بياء الغيبة )ُيْشرُِكوَن( واندرج معو عاصم  ٍب خلف بالسكت ٍب ورش 
نَػآِء َمػآِمػَن السَّػمَ  مْ َأمَّْن َخَلَق السَّػَماَواِت َواْْلَْرَض َوأَنْػػَزَؿ َلُكػ َأْف تُػْنِبتُػوا ْم ِئَق َذاَت بَػْهَجػٍة َمػا َكػاَف َلُكػآا بِػِو َحػدَ ًء ََأَنْػَبتػْ

 َشَجَرَىا
 قالون على توسط اؼبتصل ٍب خبلد على التحقيق ُب )األرض( وطول اؼبتصل

 ٍب قالون بالصلة على قصرىا ٍب قالون على توسط الصلة 
 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َوأَنْ َزَل َلُكْم( 

 )األرض( وطول الصلة  ٍب ورش بالنقل ُب
 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( والتحقيق ُب اؼبفصول )لكْم أن(

 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( على السكت ُب الساكن اؼبفصول )لكْم أن( 
ْن َخَلَق( وبالصلة ب  ٍب أبو جعفر باإلخفاء ُب النون عند اػباء )أَمَّ

 اء )ذات(ووقف الكسائي على )ذات( باؽباء )ذاه( والباقون بالت
 َمَع اللَِّو َأِءَلٌو 
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] أِءلو : بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما : قالون وأبو عمرو وأبو جعفر [] أءلو : بالتسهيل من غَت إدخال : ورش 
وابن كثَت ورويس[ ] ىشام : بالتحقيق مع اإلدخال [] ىشام : بالتحقيق ب دون إدخ ال [ ] ب التحقيق ب دون إدخ ال : 

 الباقون[
ن بالتسهيل مع اإلدخال واندرج معو البصري ٍب ورش بالتس هيل ُب الثاني ة وان درج مع و اب ن كث َت ٍب ىش ام ب التحقيق قالو 

 مع اإلدخال 
 ٍب ىشام بالتحقيق وعدم اإلدخال واندرج معو الباقون ب

 (44َبْل ُىْم قَػْوـٌ يَػْعِدُلوَف )
 قالون ٍب خلف ببل غنة ٍب قالون بالصلة 

 أَنْػَهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل بَػْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا  آْرَض قَػَرارًا َوَجَعَل ِخََلَلهَ َأمَّْن َجَعَل اْْلَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم البلم بالبلم )َوَجَعَل ؽَبَا( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 حقيق ُب )األرض( ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وعلى الت
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( 

 ٍب خلف على السكت ُب )األرض( وببل غنة 
 ٍب خبلد بالسكت ُب )األرض( وبغنة

 َمَع اللَِّو  َأِءَلوٌ 
] أِءلو : بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما : قالون وأبو عمرو وأبو جعفر [] أءلو : بالتسهيل من غَت إدخال : ورش 

رويس[ ] ىشام : بالتحقيق مع اإلدخال [] ىشام : بالتحقيق ب دون إدخ ال [ ] ب التحقيق ب دون إدخ ال : وابن كثَت و 
 الباقون[

 قالون بالتسهيل مع اإلدخال واندرج معو البصري 
 ٍب ورش بالتسهيل ُب الثانية واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال 
 رج معو الباقون بٍب ىشام بالتحقيق وعدم اإلدخال واند

 (44ََل يَػْعَلُموَف ) مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 
 (مْ خلف بالسكت ُب )َبْل َأْكثَ ُرىُ  ثم( مْ ورش بالنقل ُب )َبَل اْكثَ ُرىُ  ثم قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 ْْلَْرضِ ُخَلَفاَء ا مْ َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَيْجَعُلكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع على توسط اؼبتصل 

 واندرج معو أبو جعفرقالون بالصلة  ثم
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 ورش على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )األرض( واندرج معو خبلد ثم
 ٍب خبلد بالسكت ُب )األرض( 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )دعاه( 
يُب( ووقف بالنقل وٍب السكت ْن هبُِ  ُب )األرض( ٍب خلف ببل غنة ُب )أَمَّ

 َمَع اللَّوِ  َأِءَلوٌ 
] أِءلو : بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما : قالون وأبو عمرو وأبو جعفر [] أءلو : بالتسهيل من غَت إدخال : ورش 
وابن كثَت ورويس[ ] ىشام : بالتحقيق مع اإلدخال [] ىشام : بالتحقيق ب دون إدخ ال [ ] ب التحقيق ب دون إدخ ال : 

 الباقون[
 لون بالتسهيل مع اإلدخال واندرج معو البصري قا

 ٍب ورش بالتسهيل ُب الثانية واندرج معو ابن كثَت 
 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال ٍب ىشام بالتحقيق وعدم اإلدخال واندرج معو الباقون ب

 (44َقِليًَل َما َتذَكَُّروَف )
 ]تذّّكرون : الباقون[  ة والكسائي وخلف العاشر[]َتذَّكرون : حفص وضبز  ] يذّّكرون : أبو عمرو وىشام وروح[

ُروَن( واندرج معو ورش وابن كثَت وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ورويس  قالون قرأ بتاء اػبطاب وبتشديد الذال )َتذَّكَّ
ُروَن( واندرج معو ىشام وروح   ٍب البصري بالتشديد وياء الغيبة )يَذَّكَّ

ُروَن(  واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر  ٍب حفص بالتخفيف )َتذَّكَّ
 َِي ظُُلَماِت اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َوَمْن يُػْرِسُل الرّْيَاَح ُبْشًرا بَػْيَن َيَدْي رَْحَمِتوِ  مْ َأمَّْن يَػْهِديكُ 

دااع والرّْيَح شالشاطبية  ُب البقرة :وُب التاِء ياءٌ     وصبل  الشريعةمعها و  الكهف وُب ببب وحَّ
  صبلف اغبجركرا وُب شُ م د وفاطر بببثانيا  الرومو  األعرافو  النمل وُب           

 لَّبلىَ اكيِو ز  الفرقانُصوٌص وُب خُ  بببربت رعده ومن  الشورى وُب سورة           
 فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاِن 

   لبلذالشاطبية ُب األعراف : و)نْشرا( سكون الضم ُب الكل 
 روى نونو بالباء نقطة سفبل    عاصماف و شوُب النون فتح الضم                          

 ]الريح : ابن كثَت وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ]الرياح :الباقون[ 
الكس ائي ] ُنُشرا : ن افع واب ن كث َت وأب و عم رو وأب و جعف ر ويعق وب []َنْش را :ضب زة و را : ابن عامر[ ]ُبْشرا : عاصم[ ]ُنشْ 

 وخلف العاشر[
 قالون وقرأ بالنون والشُت اؼبضمومُت )ُنُشرا( وقرأ باعبمع ُب )الرياح( واندرج معو ورش وأبو عمرو ويعقوب

 ٍب ابن كثَت وقرأ بالنون والشُت اؼبضمومُت )ُنُشرا( وقرأ بالتوحيد ُب )الريح(
 مع )الرياح(ٍب ابن عامر قرأ بالنون اؼبضمومة والشُت الساكنة)ُنْشرا( وباعب

 ٍب عاصم قرأ بالباء اؼبضمومة )ُبْشرا( وباعبمع )الرياح(
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 ٍب خبلد بفتح النون وسكون الشُت ُب)َنْشرا( وتوحيد )الريح( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب قالون بالصلة وقرأ بالنون والشُت اؼبضمومُت )ُنُشرا( وقرأ باعبمع ُب )الرياح( واندرج معو أبو جعفر 

 ابن كثَت وقرأ بالنون والشُت اؼبضمومُت )ُنُشرا( وقرأ بالتوحيد ُب )الريح( ٍب
ْن يَ ْهِديُكْم( وُب )َوَمْن يُ ْرِسُل( وقرأ بفتح النون وسكون الشُت )َنْشرا( وتوحيد )الريح(  ٍب خلف ببل غنة ُب )أَمَّ

 َمَع اللَِّو  َأِءَلوٌ  
قالون وأبو عمرو وأبو جعفر [] أءلو : بالتسهيل من غَت إدخال : ورش  ] أِءلو : بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما :

وابن كثَت ورويس[ ] ىشام : بالتحقيق مع اإلدخال [] ىشام : بالتحقيق ب دون إدخ ال [ ] ب التحقيق ب دون إدخ ال : 
 الباقون[

و اب ن كث َت ٍب ىش ام ب التحقيق قالون بالتسهيل مع اإلدخال واندرج معو البصري ٍب ورش بالتس هيل ُب الثاني ة وان درج مع 
 مع اإلدخال ٍب ىشام بالتحقيق وعدم اإلدخال واندرج معو الباقون ب

 (49تَػَعاَلى اللَُّو َعمَّا ُيْشرُِكوَف )
 قالون

 ِء َواْْلَْرضِ آِمَن السَّمَ  مْ َأمَّْن يَػْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَػْرزُُقكُ 
على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )األرض( واندرج معو خبلد ٍب خبلد بالسكت وقفا ُب  قالون بسكون ميم اعبمع ٍب ورش

 )األرض( 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب السوسي أدغم القاف بالكاف )يَ ْرزُُقُكْم( 
 ٍب خلف ببل غنة ووقف بالنقل والسكت

 َمَع اللَّوِ  َأِءَلوٌ 
عمرو وأبو جعفر [] أءلو : بالتسهيل من غَت إدخال : ورش ] أِءلو : بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما : قالون وأبو 

وابن كثَت ورويس[ ] ىشام : بالتحقيق مع اإلدخال [] ىشام : بالتحقيق ب دون إدخ ال [ ] ب التحقيق ب دون إدخ ال : 
 الباقون[

 ىش ام ب التحقيق قالون بالتسهيل مع اإلدخال واندرج معو البصري ٍب ورش بالتس هيل ُب الثاني ة وان درج مع و اب ن كث َت ٍب
 مع اإلدخال ٍب ىشام بالتحقيق وعدم اإلدخال واندرج معو الباقون ب

 (40َصاِدِقيَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ  مْ ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنكُ 
 قالون ٍب قالون على قصر الصلة ٍب قالون على توسط الصلة ٍب ورش على طول الصلة ٍب خلف بالسكت 

َِي السَّ   َماَواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإَلَّ اللَُّو ُقْل ََل يَػْعَلُم َمْن 
 قالون 

 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض(
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 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم َمْن(
َعُثوَف )  (44َوَما َيْشُعُروَف أَيَّاَف يُػبػْ

 قالون
 َِي اْْلَِخَرِة  مْ َبِل ادَّاَرَؾ ِعْلُمهُ 

 ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب[ ] بِل ادَّاَرك : الباقون[ ] بْل أْدَرك :
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ٍب الكسائي أمال )اآلخرة( وقفا 
 ( البدل مع ترقيق الراء ُب )اآلخرة( ٍٖب ورش مع )

 ٍب خلف وقف بالنقل والسكت على )اآلخرة( مع تفخيم الراء 
 ٍب قالون بالصلة 

م وق  رأ ّٔم  زة قط  ع ودال س  اكنة وح  ذف األل  ف ال  يت بع  د ال  دال ُب )أْدرك( )ب  ْل أْدرك( وبالص  لة ٍب اب  ن كث  َت س  كن ال  بل
 واندرج معو أبو جعفر

ٍب أبو عمرو سكن البلم وقرأ ّٔمزة قطع ودال ساكنة وحذف األلف اليت بعد الدال ُب )أْدرك( )ب ْل أْدرك( وان درج مع و 
 يعقوب
َها مْ َبْل ىُ   َِي َشكٍّ ِمنػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   قالون بالصلة ثمكون ميم اعبمع قالون بس
َها َعُموَف ) مْ َبْل ىُ   (44ِمنػْ

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
 (ٚٙأَئِنَّا َلُمْخَرُجوَن ) آأَئَِذا ُكنَّا تُ رَابًا َوَآبَاُؤنَ  آَوقَاَل الَِّذيَن َكَفُرو 

 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آئذا           أئنا فذو استفهام الكل أوال 
 ـبرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشامُب النمل  نافعسوى                            

 اشدا والر تى أاِن ُب العنكبوت ـبربا       وىو ُب الث عمناد عون دو                           
 اعتبل  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        

 وا حافظ ببللعلى        أصوؽبم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                           
الون وأبو جعفر وبدون ألف ورش[ ] أئذا كنا ببإنن ا : ]إذا كنا بب أئنَّا :نافع وأبو جعفر وسهل الثانية مع ألف بينهما ق

ابن عامر والكسائي ووبقق األوىل مع اإلدخال ىشام ، والكسائي وابن ذكوان التحقيق من غَت إدخال [ ] أئذا كنا بب 
ح وخلف أئّنا : ابن كثَت ورويس بالتسهيل للثانية بدون إدخال ، وأبو عمرو بالتسهيل مع اإلدخال ، وعاصم وضبزة ورو 

 العاشر بالتحقيق من غَت إدخال[
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قالون على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وباإلخب ار ُب األوىل )إذا كن ا( وُب الث اِن : التس هيل م ع اإلدخ ال وان درج مع و 
 أبو جعفر

 س ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل  استفهم ّٔما مع التسهيل ُب اؽبمزة الثانية ّٔما واندرج معو روي
 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل  استفهم ّٔما مع التسهيل واإلدخال ّٔما 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل واؼبتصل ومع اإلخبار ُب األوىل واإلستفهام بالثاِن مع التسهيل واإلدخال 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واؼبتصل باإلستفهام ّٔما مع التسهيل واإلدخال 

 على توسط اؼبنفصل واؼبتصل استفهم باألوىل وبتحقيق اؽبمزتُت مع اإلدخال وقرأ ُب الثانية باإلخبار )إننا(  ٍب ىشام
ٍب اب  ن ذك  وان عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل واؼبتص  ل اس  تفهم ب  األوىل وب  التحقيق ُب اؽبم  زتُت بغ  َت إدخ  ال وُب الثاني  ة باإلخب  ار 

 )إننا( 
 تفهام ّٔما على التحقيق باؽبمزتُت واندرج معو خلف العاشر ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وباالس

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واؼبتصل واإلخبار ُب )إذا كنا( واالستفهام بالثانية وبتسهيل اؽبمزة الثانية 
 ( آٍب خلف على طول اؼبنفصل واؼبتصل وبالتحقيق ّٔما واالستفهام ّٔما وببل غنة ُب )تُ رَابًا َوَآبَاُؤنَ 

 آ(بلد على طول اؼبنفصل واؼبتصل وباالستفهام ّٔما على التحقيق باؽبمزتُت وبغنة ُب )تُ رَابًا َوَآبَاُؤنَ ٍب خ
 على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل  استفهم ّٔما مع التحقيق باؽبمزتُت ٍب روح

 (44وَّلِيَن )َأَساِطيُر اْْلَ  ِإْلَّ آ ُؤنَا ِمْن قَػْبُل ِإْف َىذَ آَلَقْد ُوِعْدنَا َىَذا َنْحُن َوَآبَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل 

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل ووقف على )األولُت( بالنقل والسكت 
 ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل )وآبآؤنا(

َِي اْْلَْرِض ََاْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبةُ   (43اْلُمْجرِِميَن ) ُقْل ِسيُروا 
 ورش بالنقل ُب )األرض( وترقيق الراء ُب )سَتوا( ثمخلف بالسكت ُب )األرض(  ثمقالون 

َِي َضْيٍق ِممَّا يَْمُكُروَف ) مْ َوََل َتْحَزْف َعَلْيهِ   (44َوََل َتُك 
 خلبلدالشاطبية ُب سورة النحل : ويكسر )ُب ِضيٍق( مع النمل 

 ْيق : الباقون[] ِضْيق : ابن كثَت [ ] ضَ 
 قالون قرأ بفتح الضاد )َضيٍق( 

 ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ابن كثَت بكسر الضاد )ِضْيٍق( 

 قرأ بفتح الضاد )َضيٍق( وبضم اؽباء )عليُهم( واندرج معو يعقوب ضبزةٍب 
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 (44َصاِدِقيَن ) ُتمْ َويَػُقوُلوَف َمَتى َىَذا اْلَوْعُد ِإْف ُكنْ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 لون بالصلة ٍب قا
 ٍب ورش بالتقليل ُب )مىت(

 ٍب خلف باإلمالة ُب )مىت( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 (44بَػْعُض الَِّذي َتْستَػْعِجُلوَف ) مْ َأْف َيُكوَف َرِدَؼ َلكُ  ~ُقْل َعَسى

 قالون بالصلة  ثمقالون على قصر اؼبنفصل 
 قالون بالصلة  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ورش بالتقليل ُب )عسى(  ثمش على الفتح ُب )عسى( ٍب ور 
 ٍب خلف باإلمالة ُب )عسى( وببل غنة ُب )َأْن َيُكوَن(

 ٍب خبلد بغنة ُب )َأْن َيُكوَن(وباإلمالة ُب )عسى( 
 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )عسى( واندرج معو خلف العاشر 

ََْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ أَ   (49ََل َيْشُكُروَف ) مْ ْكثَػَرىُ َوِإفَّ رَبََّك َلُذو 
 دوري أمال الناس ثم واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   قالون بالصلة ثم   قالون بسكون ميم اعبمع

 (40َوَما يُػْعِلُنوَف ) مْ َوِإفَّ رَبََّك لَيَػْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُىُ 
 قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 سوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )لَيَ ْعَلُم َما(ٍب ال

َِي السَّمَ آَوَما ِمْن غَ  َِي ِكَتاٍب ُمِبيٍن )آئَِبٍة   (44ِء َواْْلَْرِض ِإَلَّ 
 قالون على توسط اؼبتصل

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبالنقل ُب )األرض(  
 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( 

 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض(  
 (44َِيِو َيْخَتِلُفوَف ) مْ ئِيَل َأْكثَػَر الَِّذي ىُ آِإْسرَ  ~ُقْرَآَف يَػُقصُّ َعَلى بَِنيِإفَّ َىَذا الْ 

 ] القران : ابن كثَت ووقفا غبمزة[ ] القرآن : الباقون[
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة 
 ومع القصر ( حركات ٍٗب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل سهل نبزة )إسرائيل( الثانية مع اؼبد )

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
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 ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل  

 اؽبمزة إىل الراء وحذف اؽبمزة )القران( وصلة اؽباء ُب )فيو( حركةبنقل ٍب ابن كثَت قرأ 
 (44َوِإنَُّو َلُهًدى َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن )

مع و السوس ي وأب و جعف ر وخ بلد وقف ا ٍب خل ف ب بل غن ة ووق ف حب ذف  قالون ٍب ورش حبذف اؽبمزة )للمومنُت( واندرج
 اؽبمزة )للمومنُت(

نَػهُ   ِبُحْكِمِو  مْ ِإفَّ رَبََّك يَػْقِضي بَػيػْ
 قالون بالصلة  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

 (44َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم )
 [] وْىو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون

 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثمقالون بسكون اؽباء )وْىو( 
 ََػتَػوَكَّْل َعَلى اللَّوِ 

 قالون
 (43ِإنََّك َعَلى اْلَحقّْ اْلُمِبيِن )

 قالون
 (44َء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن )آِإنََّك ََل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوََل ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّعَ 

 و)الصم ( بالرفع وكبل اليحصيب)تسمع( فتح الضم والكسر غيبًة     سوى الشاطبية ُب سورة األنبياء : و
 ارمدوقال بو ُب النمل والروم       

] وال َيْس مُع الُص مُّ : اب  ن كث َت[ ] وال ُتس  ِمُع الُص مَّ : الب اقون[ ] ال  دعاء إذا: س هل اؽبم  زة الثاني ة : ن افع واب  ن كث َت وأب  و 
 ذا : الباقون بالتحقيق[عمرو وأبو جعفر ورويس [ ] الدعآء إ

قالون بالتسهيل اؽبمزة الثانية )الدعاء إذا( وبتاء مضمومة وكسر اؼبيم ُب )ُتسِمع( ونصب ميم )الصَم ( وان درج مع و أب و 
 جعفر ورويس 

 ٍب ابن عامر بالتحقيق ُب )الدعاء إذا( واندرج معو عاصم 
 ذا( وبالفتح ُب )اؼبوتى(ٍب ورش على طول اؼبتصل بالتسهيل اؽبمزة الثانية )الدعاء إ

( والتسهيل ُب)الدعاء إذا(   ٍب ابن كثَت بياء الغيبة مفتوحة وفتح اؼبيم ورفع ميم الصم ُب )َيْسَمُع الصُّمُّ
 ٍب ورش على طول اؼبتصل بالتسهيل اؽبمزة الثانية )الدعاء إذا( وبالتقليل ُب )اؼبوتى(

 وقلل )اؼبوتى( ٍب البصري بالتسهيل اؽبمزة الثانية )الدعاء إذا( 
 ٍب ضبزة على طول اؼبتصل أمال )اؼبوتى( 

 ٍب الكسائي على توسط اؼبتصل أمال )اؼبوتى( واندرج معو خلف العاشر
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 أَْنَت ِبَهاِدي اْلُعْمِي َعْن َضََللَِتِهمْ  آَومَ 
 ] تَ ْهِدي الُعْمَي : ضبزة[ ] ّٔادي الُعْمِي : الباقون[

سورة بعدىا ىاء مفتوحة وأثب ت ألف ا بع دىا والعم ِي ؾب رورة عل ى اإلض افة )َِّٔ اِدي قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بباء مك
 اْلُعْمِي(

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ )َِّٔاِدي اْلُعْمِي(
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ )َِّٔاِدي اْلُعْمِي(

 فعولية )تَ ْهدي الُعْمَي( ٍب ضبزة قرأ بتاء مفتوحة وسكن اؽباء وكسر الدال والعمي : منصوب على اؼب
 (44ُمْسِلُموَف ) مْ ِإْف ُتْسِمُع ِإَلَّ َمْن يُػْؤِمُن بَِآيَاتَِنا ََػهُ 

 ( البدل ٍب خلف ببل غنة ٖقالون ٍب قالون بالصلة ٍب ورش مع )
 (44يَاتَِنا ََل يُوِقُنوَف )آَ لنَّاَس َكانُوا بِ َأفَّ اْم بًَّة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكلُّْمهُ آدَ  مْ َأْخَرْجَنا َلهُ  مْ َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيهِ 

 ] إن الناس : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر [ ] أن الناس : الباقون[
 قالون قرأ )إن الناس( بكسر اؽبمزة ٍب شعبة قرأ )أن( 

 ٍب قالون بالصلة على قصرىا ٍب قالون على توسط الصلة 
 ( البدل ٖ) ٍب ورش على طول الصلة مع

 ٍب ضبزة قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( وفتح الكسر )أن( والسكت ُب )األرض( 
 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض( وقرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( واندرج معو يعقوب

(ب ْم َأْخَرْجَنا(و)ُتَكلُّْمهُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( على السكت )َعَلْيهِ   َأنَّ
 (49يُوَزُعوَف ) مْ ْن ُكلّْ ُأمٍَّة ََػْوًجا ِممَّْن ُيَكذُّْب بَِآيَاتَِنا ََػهُ َويَػْوـَ َنْحُشُر مِ 

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش على توسط وطول البدل 
ُب ِبَآيَاتَِنا(   ٍب السوسي أدغم الباء بالباء )ُيَكذّْ

ُب(  ٍب خلف ببل غنة ُب )فبَّْن ُيَكذّْ
بْػتُ آَحتَّى ِإَذا جَ  ـْ َماَذا ُكْنتُ  مْ ُءوا قَاَؿ َأَكذَّ  (40تَػْعَمُلوَف ) مْ بَِآيَاِتي َوَلْم ُتِحيُطوا ِبَها ِعْلًما َأ

( ٖق  الون ٍب ق  الون بالص  لة ٍب ق  الون عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل ٍب ق  الون بالص  لة ٍب اب  ن ذك  وان أم  ال )ج  اءوا( ٍب ورش م  ع )
 البدل ٍب خلف بالتحقيق ٍب خلف بالسكت 

 (44ََل يَػْنِطُقوَف ) مْ ِبَما ظََلُموا ََػهُ  مْ ْلَقْوُؿ َعَلْيهِ َوَوَقَع ا
 ]عبيُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقون[
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ضبزة قرأ بضم اؽباء )عليُهم( واندرج مع و  ثمقالون بالصلة  ثمورش غلظ البلم ُب )ظلموا(  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
 يعقوب

َِيِو َوالنػََّهاَر ُمْبِصًراَجَعْلَنا اللَّ يَػَرْوا أَنَّا أََلْم   ْيَل لَِيْسُكُنوا 
 قالون 

 ٍب ابن كثَت بصلة )فيو( 
ٍب خل ف بالس كت ُب  بًتقي ق ال راء )مبص را(بالنقل ُب )يَ َرَوا انَّ ا( ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )اللَّْيَل لَِيْسُكُنوا( ٍب ورش 

 )يَ َرْوا أَنَّا(
َِي َذِلَك َْلَيَاٍت   (44)يُػْؤِمُنوَف  ِلَقْوـٍ ِإفَّ 

ٍب خل ف على قص ر الب دل )الي ات( وأب دل اؽبم زة ُب )يومن ون( وان درج مع و السوس ي وأب و جعف ر وخ بلد قالون ٍب ورش 
 )آليات(ٍب ورش مع توسط وطول البدل  ُب )ِلَقْوٍم يُوِمُنوَن( ببل غنة

َِي السََّماَواِت َوَمْن  َِي الصُّوِر ََػَفزَِع َمْن  َفُخ   َء اللَُّو آَِي اْْلَْرِض ِإَلَّ َمْن شَ َويَػْوـَ يُػنػْ
  ُب )األرض(  ٍب خلف بالسكتبالنقل ُب )االرض( قالون ٍب ابن ذكوان أمال )شاء( ٍب خبلد أمال )شاء( ٍب ورش 

 (44وَُكلّّ أَتَػْوُه َداِخرِيَن )
 ]أَتوه : حفص وضبزة وخلف العاشر [ ] آُتوه : الباقون[

 ضمومة )آُتوه( قالون قرأ ّٔمزة فبدودة وتاء م
 ٍب ابن كثَت قرأ ّٔمزة فبدودة وتاء مضمومة )آُتوه( وبصلة اؽباء 

وان  درج مع  و خ  بلد وخل  ف ب  التحقيق ُب الس  اكن اؼبفص  ول وخل  ف ٍب حف  ص ّٔم  زة قط  ع مفتوح  ة وت  اء مفتوح  ة )أتَ  وه( 
 العاشر 

 ( البدل ُب )آُتوه(ٍٖب ورش بالنقل ُب )كٌل آُتوه( مع )
  )أَتوه( أَتوه( ؤّمزة قطع مفتوحة وتاء مفتوحة  ٍب خلف بالسكت ُب )كلٌ 

 َوتَػَرى اْلِجَباَؿ َتْحَسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب 
 ] ربَسبها :ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر[ ] ربِسبها : الباقون[

 قالون قرأ )وْىي( وكسر السُت ُب )رَبِْسبها( واندرج معو البصري والكسائي 
 ٍب ورش )وِىي( 

 ٍب ابن عامر كسر اؽباء ُب )وِىي( وفتح السُت ُب )رَبَْسبها( واندرج معو عاصم 
 ٍب خلف ببل غنة )رْبَسبها( 

 ٍب السوسي قرأ )وْىي( وكسر السُت ُب )رَبِْسبها( وأمال )ترى اعببال( وصبل خبلف عنو
 أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيءٍ  ~ُصْنَع اللَِّو الَِّذي
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ر اؼبنفصل ٍب ق الون عل ى توس ط اؼبنفص ل ٍب ىش ام عل ى توس ط اؼبنفص ل ووق ف عل ى )ش ي( ب اربع أوج و قالون على قص
 )شْي ( باإلسكان والروم ٍب باإلبدال )شّي ( باإلسكان والروم 

 ٍب ورش على توسط )شيء( وطول )شيء( 
 ( أوجو بسكون الياء )شي()شّي( والروم ّٔماٍٗب خلف على طول اؼبنفصل  ب)

 (44ِبيٌر ِبَما تَػْفَعُلوَف )ِإنَُّو خَ 
 ] يفعلون : ابن كثَت وىشام وأبو عمرو ويعقوب[ ]تفعلون: الباقون[ 

  علون( واندرج معو ىشام والبصريانابن كثَت قرأ بياء الغيبة )يف ثمقرأ بتاء اػبطاب )تفعلون(    قالون
  وقرأ بتاء اػبطاب )تفعلون(  ورش بًتقيق الراء ُب )خبَت( ثم

َها َوىُ آَمْن جَ  ٌر ِمنػْ  (43ِمْن ََػَزٍع يَػْوَمِئٍذ َآِمُنوَف ) مْ َء بِاْلَحَسَنِة ََػَلُو َخيػْ
 بلشبقبلو النون  حصنضا      وُب النمل ر تى أالشاطبية ُب سورة ىود : و)يوَمئذ ( مع سال فافتح 

 عقوب[ ] فزٍع يَوَمِئذ : الباقون[] فزِع يَوَمِئذ: نافع وأبو جعفر[ ] فزِع يَوِمِئذ : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وي
 قالون قرأ )فَ زَِع يَ ْوَمِئٍذ( بكسر فزع ببل تنوين وفتح اؼبيم ُب )يوَمئذ(

 ٍب البصري )فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ( بكسر )فزِع( وكسر ميم )يوِمئذ( واندرج معو ىشام ويعقوب 
 العاشر  ٍب عاصم بالتنوسن والنصب ُب )فزٍع يَ ْوَمِئذ( واندرج معو الكسائي وخلف

 ٍب قالون بالصلة وبكسر فزع ببل تنوين وفتح اؼبيم ُب )يوَمئذ( )فَ زَِع يَ ْوَمِئٍذ( واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت قرأ )فَ زَِع يَ ْوِمِئٍذ( بكسرنبا وبالصلة 

 ( البدل )آمنون( وبكسر فزع ببل تنوين وفتح اؼبيم ُب )يوَمئذ(ٍٖب ورش مع )
 وكسرنبا )فَ زَِع يَ ْوِمِئٍذ( ٍب ابن ذكوان أمال )جاء( 

ٍب خلف باإلمالة ُب )جآء( على طول اؼبتصل بالتنوسن والنصب ُب )فزٍع يَ ْوَمِئذ( وببل غنة ووق ف عل ى )يوَمئِ ٍذ آمن ون( 
 وبالنقل والتحقيق وبالسكت 

ى )يوَمئِ  ٍذ آمن  ون( ٍب خ  بلد باإلمال  ة ُب )ج  آء( عل  ى ط  ول اؼبتص  ل بالتنوس  ن والنص  ب ُب )ف  زٍع يَ ْوَمئِ  ذ( وبغن  ة ووق  ف عل  
 وبالنقل والتحقيق 

ََُكبَّْت ُوُجوُىهُ آَوَمْن جَ   (34تَػْعَمُلوَف ) مْ َِي النَّاِر َىْل ُتْجَزْوَف ِإَلَّ َما ُكْنتُ  مْ َء بِالسَّيَّْئِة 
 ] ىل ذّبزون : ىشام وضبزة والكسائي [] ىْل ذُبزون : باإلظهار : الباقون[

 اعبمعقالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم 
 ٍب ىشام على توسط اؼبتصل وأدغم البلم بالتاء ُب )َىْل ذُبَْزْوَن( واندرج معو أبو اغبارث 

 ٍب البصري على توسط اؼبتصل وأمال )النار( 
 ٍب دوري الكسائي على توسط اؼبتصل وأمال )النار( وأدغم البلم بالتاء ُب )ىل ذبزون(

 ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على توسط اؼبتصل واندرج معو 
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 ٍب ورش على طول اؼبتصل وقلل )النار( 
 ٍب ابن ذكوان أمال )جاء( على توسط اؼبتصل وباإلظهار ُب)ىل ذبزون( واندرج معو خلف العاشر

 ٍب ضبزة أمال )جاء( على طول اؼبتصل واإلدغام )ىل ذبزون(
 ي َحرََّمَها َوَلُو ُكلُّ َشْيٍء ُأِمْرُت َأْف َأْعُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَػْلَدِة الَّذِ  آِإنَّمَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
ورش عل  ى  ثػػم( أوج  و )ش  ي( و)ش  ّي( م  ع ال  روم ٗىش  ام عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل وب) ثػػم ٍب ق  الون عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل

خلف بالسكت )شي(و)شّي(  ثم( أوجو )شي( و)شّي( ٗخلف على التحقيق و) ثمطول )شيء( ثم توسط )شيء( 
 والروم
 (34ُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسِلِميَن )َوُأِمرْ 

 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )أَن اكون( ٍب خلف بالسكت ُب )َأْن َأُكوَن(
 َوَأْف أَتْػُلَو اْلُقْرَآَف 

 قالون ٍب ابن كثَت )القران( ٍب ورش بالنقل ُب )أَن اتلوا( ٍب خلف بالسكت ُب )أْن أتلوا( ووقف )القران(
 نََّما يَػْهَتِدي لِنَػْفِسوِ َََمِن اْىَتَدى ََإِ 

 ورش فتح )اىتدى( ٍب ورش بتقليل )اىتدى(  ثمقالون  
 ٍب خلف باإلمالة ُب )اىتدى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  

 (34أَنَا ِمَن اْلُمْنِذرِيَن ) آَوَمْن َضلَّ ََػُقْل ِإنَّمَ 
 آ(حقيق ُب )فَ ُقْل ِإمبََّ خلف بالت ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثمقالون على قصر اؼبنفصل 

 آ(خلف بالسكت ُب )فَ ُقْل ِإمبََّ  ثم( آٍب ورش بالنقل ُب )فَ ُقِل امبََّ 
 َآيَاتِِو ََػتَػْعِرَُونَػَها  مْ َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّو َسُيرِيكُ 

َآيَاتِ ِو( ٍب ورش عل ى  مْ يكُ َآيَاتِِو( ٍب قالون بالص لة عل ى توس طها ُب )َس َتُِ  مْ قالون ٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )َسَُتِيكُ 
 ( البدل ٍب خلف بالسكتَٖآيَاتِِو( مع ) مْ طول الصلة ُب )َسَُتِيكُ 

ٍَِل َعمَّا تَػْعَمُلوَف )  (  39َوَما رَبَُّك ِبَغا
 وارتاد منزال عملما عالشاطبية ُب سورة ىود : وخاطب )عما يعملون( ىنا وآ          خر النمل 

 امر وحفص وأبو جعفر ويعقوب[ ]عما يعملون : الباقون[] عما تعملون : نافع وابن ع
ق   الون ق   رأ بت   اء اػبط   اب )عم   ا تعمل   ون( وان   درج مع   و اؼب   دنيان والش   امي وحف   ص ويعق   وب ٍب البص   ري ق   رأ بي   اء الغيب   ة 

 واندرج معو الباقون )يعملون(
 سورة القصص 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (4طسم )
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 ن ىجاء )سُت( عند اؼبيم من )طسم(قالون وأدغم النون م
 وأدغم النون من ىجاء )سُت( عند اؼبيم من )طسم( قلل )الطاء(ٍب ورش 

 ٍب شعبة أمال الطاء وأدغم النون من ىجاء )سُت( عند اؼبيم من )طسم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ( ُب أول  الشعراء والقصص ٍب ضبزة أمال )الطاء( وأظهر النون من ىجاء )سُت( عند اؼبيم من )طسم

 ٍب أبو جعفر بتقطيع اغبروف مع سكتة لطيفة بغَت تنفس 
 (4تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن )

 قالون ٍب ورش بتوسط ٍب طول البدل
 إذا وصلت اآلية دبا بعدىا أدغمالسوسي النون بالنون )اؼببُت نتلوا(

ُلوا َعَلْيَك ِمْن نَػَبِإ ُموَسى َوَِرْ   (9َعْوَف بِاْلَحقّْ ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )نَػتػْ
 قالون ٍب ورش بالفتح ُب )موسى( وبإبدال اؽبمزة ُب )يومنون( واندرج معو أبو جعفر

 ٍب ورش بالتقليل ُب )موسى( وبإبدال اؽبمزة ُب )يومنون( واندرج معو السوسي 
 ٍب دوري بالتقليل ُب )موسى( وقرأ بإثبات اؽبمزة ُب )يؤمنون( 

 لف أمال )موسى( وببل غنة ُب )ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن( ووقف بإبدال اؽبمزة )يومنون(ٍب خ
 ٍب خبلد بغنة ُب )ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن( وأمال )موسى( ووقف بإبدال اؽبمزة )يومنون(

 ٍب الكسائي أمال )موسى( واندرج معو خلف العاشر
َِي اْْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَلهَ  َِْرَعْوَف َعََل  هُ ِإفَّ    مْ َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءىُ  مْ يَُذبُّْح أَبْػَناَءىُ  مْ ا ِشيَػًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنػْ

 (0ِإنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمْفِسِديَن )
 قالون

َِي اْْلَْرِض َوَنْجَعَلهُ   (4َن )أَئِمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِثِي مْ َونُرِيُد َأْف نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 
] أئمة : بتسهيل الثانية : نافع وابن كثَت وأبو عمرو ورويس[ ] أئمة : ىشام بالتحقيق م ع اإلدخ ال ، وعدم و [] أئم ة 

 : أبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخال [ ] أئمة : بالتحقيق [
 قالون بتسهيل )أئمة( واندرج معو البصري ورويس 

 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال ُب )أئمة(  
 ىشام بالتحقيق بدون إدخال واندرج معو عاصم ووجو ػببلد بالتحقيق ُب )األرض( والكسائي وخلف العاشر وروحٍب 
 قالون بالصلة على القصر مع التسهيل واندرج معو ابن كثَت ٍب 

 ٍب أبو جعفر بالصلة مع التسهيل واإلدخال
 ٍب قالون على توسط الصلة مع التسهيل 

  )األرض(ٍب ورش بالتسهيل وبالنقل ُب
ًة و( ًة( وببل غنة ُب )أَئِمَّ  ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( مع التحقيق ُب )َوقَبَْعَلُهْم أَئِمَّ
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ًة( ًة و( بالسكت ُب )األرض( مع التحقيق ُب )َوقَبَْعَلُهْم أَئِمَّ  ٍب خبلد بغنة ُب )أَئِمَّ
ًة(  ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( على السكت ُب )َوقَبَْعَلُهْم أَئِمَّ

هُ  مْ َونَُمكَّْن َلهُ  َِْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدُىَما ِمنػْ  (4َما َكانُوا َيْحَذُروَف ) مْ َِي اْْلَْرِض َونُِرَي 
 فرعوَن وىاماَن وجنوَدنبا:الباقون[ ] ويَرى فرعوُن وىاماُن وجنوُدنبا: ضبزة والكسائي وخلف العاشر[] ونُريَ 

 )ونُري( ونصب األظباء الثبلثة على اؼبفعولية )فرعوَن وىاماَن وجنوَدنبا(قالون بسكون ميم اعبمع وقرأ بالنون ُب 
مع  و الكس  ائي ان  درج ٍب خ  بلد ب  التحقيق ُب )األرض( ق  رأ بف  تح الي  اء )يَ  رى( وأماؽب  ا ورف  ع )فرع  وُن وىام  اُن وجنوُدنب  ا( و 

 وخلف العاشر
 وجنوَدنبا(ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وقرأ )ونُري( وبالنصب ُب )فرعوَن وىاماَن 

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( بفتح الياء )يَرى( وأماؽبا ورفع )فرعوُن وىاماُن وجنوُدنبا( 
واندرج مع و اب ن   ٍب قالون بالصلة وقرأ بالنون ُب )ونُري( ونصب األظباء الثبلثة على اؼبفعولية )فرعوَن وىاماَن وجنوَدنبا(

 كثَت وأبو جعفر
َن ؽَبُْم( وقرأ بالنون ُب )ونُري( وبالنصب ُب )فرعوَن وىاماَن وجنوَدنبا(ٍب السوسي أدغم النون بالبلم )  َومُبَكّْ

نَ  ْـّ ُموَسى ~ِإَلى آَوَأْوَحيػْ  َأْف َأْرِضِعيوِ  ~ُأ
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب )موسى( 
قلي ل )موس ى( ٍب الكس ائي عل ى توس ط اؼبنفص ل وأم ال ٍب قالون على توس ط اؼبنفص ل ٍب دوري عل ى توس ط اؼبنفص ل وت

 )موسى( 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى الفتح ُب )موسى( وبالنقل ُب )َأْن أَْرِضِعيِو(

 ٍب ورش التقليل ُب )موسى( وبالنقل ُب )َأْن أَْرِضِعيِو(
 أَْرِضِعيِو( ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وباإلمالة ُب )موسى( ووقف بالنقل والتحقيق ُب )َأنْ 

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وباإلمالة ُب )موسى( ووقف بالسكت ُب )َأْن أَْرِضِعيِو(
 وإذا وصلت دبا بعدىا من اآلية قرأ بصلة اؽباء ابن كثَت )أرضعيو( 

َِي َوََل َتْحَزِني َِي اْلَيمّْ َوََل َتَخا  ََِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو ََأَْلِقيِو 
 اؽباء )عليو(و)فالقيو( قالون ٍب ابن كثَت بصلة

 (4ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن )
 قالون ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )رادوه(و )جاعلوه(

َِْرَعْوَف لَِيُكوَف َلهُ  ~ََاْلتَػَقَطوُ   َعُدوِّا َوَحَزنًا مْ َآُؿ 
 اقون[] َوُحْزنا : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] َوَحَزنا : الب

 قالون على قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع وقرأ بفتح اغباء )َوَحَزنا(
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 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 ٍب الكسائي )ُحْزنا( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بفتح اغباء )َوَحَزنا(

 على طول اؼبنفصل مع )قصر( البدل ُب )آل( وقرأ بفتح اغباء )َوَحَزنا(ٍب ورش 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وقرأ بضم اغباء ُب )َوُحْزنا( وببل غنة ُب )َعُدوِّا َوُحْزنًا(

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل قرأ )ُحْزنا( وبغنة ُب )َعُدوِّا َوُحْزنًا(
 اغباء )َوَحَزنا( ٍب ورش على توسط ٍب طول البدل وقرأ بفتح

َِْرَعْوَف َوَىاَماَف َوُجُنوَدُىَما َكانُوا َخاِطِئيَن )  (4ِإفَّ 
 ] خاطُت : أبو جعفر وغبمزة وقفا ولو التسهيل أيضا[ ] خاطئُت : الباقون[

 قالون 
 بوجو اغبذفٍب ضبزة وقف حبذف اؽبمزة وبالتسهيل على )اػباطُت( واندرج معو أبو جعفر وصبل ووقفا 

  بإثبات اؽبمزة )خاطئُت( وىو بدل وعارض والعارض أقوى ٍب ورش
َِْرَعْوَف قُػرَُّة َعْيٍن ِلي َوَلكَ   َوقَاَلِت اْمَرَأُة 

 والكسائي ويعقوب[ ] قرت : الباقون وقفوا بالتاء[وأبو عمرو ] قرت : ووقف باؽباء ابن كثَت 
 قالون  

َفَعَنا َأْو نَػتَِّخذَ  ~ََل تَػْقتُػُلوُه َعَسى  (3ََل َيْشُعُروَف ) مْ ُه َوَلًدا َوىُ َأْف يَػنػْ
 قالون على توسط اؼبنفصل  ثم واندرج معو أبو جعفر    ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل قالون

  ُب )عسى( على الفتحو  على طول اؼبنفصل ورش ثم    ٍب قالون بالصلة 
 خلف ببل غنة وأمال )عسى(  ثم     التقليلب ورش ٍب

  )عسى( على طول اؼبنفصل  لٍب خبلد بغنة وأما
  على توسط اؼبنفصل )أمال )عسى( واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي

 على قصر اؼبنفصل وصلة ميم اعبمع ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )تَ ْقتُ ُلوُه(
ْـّ ُموَسى ََارًِغا   َوَأْصَبَح َُػَؤاُد ُأ

م  ع )موس ى( قص  ر وعلي  و الف  تح  الب  دل )ف  ؤاد( (ٗق الون ٍب بص  ري قل  ل )موس ى( ٍب خل  ف أم  ال )موس  ى( ٍب ورش م ع )
 التوسط ُب البدل وعليو التقليل ُب )موسى( ٍب طول البدل وعليو الفتح ٍب التقليل

 (ِٓٔإْن َكاَدْت لَُتْبِدي ِبِو َلْواَل َأْن َرَبْطَنا َعَلى قَ ْلِبَها لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت )
 نُت( ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش واندرج معو ضبزةقالون ٍب السوسي قرأ حبذف اؽبمزة )اؼبوم

 َوقَاَلْت ِْلُْخِتِو ُقصّْيِو 
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 قالون
 (44ََل َيْشُعُروَف ) مْ ََػَبُصَرْت ِبِو َعْن ُجُنٍب َوىُ 

 ْم(خلف ببل غنة ُب )ُجُنٍب َوىُ ثم قالون بالصلة     ثمقالون بسكون ميم اعبمع    
 (44َلُو نَاِصُحوَف ) مْ َوىُ  مْ َأْىِل بَػْيٍت َيْكُفُلونَُو َلكُ  ~َعَلى مْ َع ِمْن قَػْبُل ََػَقاَلْت َىْل َأُدلُّكُ َوَحرَّْمَنا َعَلْيِو اْلَمَراضِ 

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ( وببل غنة ُب مْ ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )َىْل أَُدلُّكُ 
 بالصلة على قصر اؼبنفصل  ٍب قالون

 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 ( مْ ٍب ورش بالنقل ُب )َىَل اَُدلُّكُ 

 (مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َىْل أَُدلُّكُ 
نُػَها َوََل َتْحَزَف َولِتَػْعَلَم َأفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ  ~ََػَرَدْدنَاُه ِإَلى  (49ََل يَػْعَلُموَف ) مْ ىُ َوَلِكنَّ َأْكثَػرَ ُأمِّْو َكْي تَػَقرَّ َعيػْ

 واندرج معو أبو جعفرقالون بالصلة  ثمقالون على قصر اؼبنفصل        
 قالون بالصلة  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل    

  ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
 وصلة ميم اعبمع )أكثرىم( على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )فَ َرَدْدنَاُه(

ُه َواْستَػَوى َناُه ُحْكًما َوِعْلًما ~َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّ  َآتَػيػْ
 قالون على قصر اؼبنفصل 

َناُه(  ثم  ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )َآتَ ي ْ
 قالون على توسط اؼبنفصل  ثم

وى( على توسط البدل )استُب تقليل ورش بال ثمطول البدل  ثم( أوجو فتح )استوى( على قصر )آتيناه( ٍٗب ورش ب)
 طول البدل  ثم

 على طول اؼبنفصلٍب خلف باإلمالة ُب )استوى( وببل غنة ُب )ُحْكًما َوِعْلًما( 
 على طول اؼبنفصلٍب خبلد باإلمالة وغنة ُب )ُحْكًما َوِعْلًما( 

 واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي باإلمالة ُب )استوى(
 (40ي اْلُمْحِسِنيَن )وََكَذِلَك َنْجزِ 

 قالون
َِيَها رَُجَلْيِن يَػْقَتِتََلِف َىَذا ِمْن ِشيَعِتِو َوَىذَ   ا ِمْن َعُدوِّْه َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْىِلَها ََػَوَجَد 

 ُب )مْن أىها(ٍب خلف بالسكت بالنقل ُب )مَن اىلها( قالون ٍب ورش 
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 ي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّْه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيوِ فَاْستَ َغاثَُو الَّذِ 
 ٍب خلف باإلمالة ّٔما )ُموَسى فَ َقَضى( ُب )موسى( فقط ٍب البصري بالتقليل )موسى(و)قضى( قالون ٍب ورش بالتقليل

 قَاَؿ َىَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَافِ 
 قالون

 (44ِبيٌن )ِإنَُّو َعُدوّّ ُمِضلّّ مُ 
 قالون

 قَاَؿ َربّْ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِسي ََاْغِفْر ِلي ََػَغَفَر َلوُ 
 قالون 

 ٍب دوري أدغم الراء بالبلم )فَاْغِفْر يل( خبلف عنو 
 ٍب ورش غلظ الم )ظلمت(

( و)فَاْغِفْر يل( و) فَ َغَفَر َلُو(  ٍب السوسي أدغم البلم بالراء والراء بالبلم )قَاَل َربّْ
 (44ُو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )ِإنَّ 

 السوسي أدغم اؽباء باؽباء )ِإنَُّو ُىَو( ثمقالون 
 (44أَنْػَعْمَت َعَليَّ ََػَلْن َأُكوَف َظِهيًرا ِلْلُمْجرِِميَن ) آقَاَؿ َربّْ ِبمَ 

ظهَتا( وبالنقل ُب ورش على طول اؼبنفصل وترقيق الراء ُب ) ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثم قالون على قصر اؼبنفصل
( أدغم البلم  ثمخلف بالسكت ُب )فَ َلْن َأُكوَن(  ثمبالتحقيق ُب )فَ َلْن َأُكوَن(  ضبزة ثم)فَ َلَن اُكوَن(  السوسي )قَاَل َربّْ

 بالراء
َِي اْلَمِديَنِة خَ   ئًِفا يَػتَػَرقَُّب ََِإَذا الَِّذي اْستَػْنَصَرُه بِاْْلَْمِس َيْسَتْصرُِخوُ آَََأْصَبَح 

ون على توسط اؼبتصل ٍب ورش  على ط ول اؼبتص ل وبالنق ل ُب )ب األمس( ٍب خ بلد بالس كت ُب )ب األمس( ٍب خ بلد قال
 ئًِفا يَ تَ َرقَُّب( وبالسكت ُب )باألمس(آبالتحقيق ُب )باألمس(  ٍب خلف ببل غنة ُب )خَ 

 (44ِإنََّك َلَغِويّّ ُمِبيٌن ) ~قَاَؿ َلُو ُموَسى
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 قالون على توسط اؼبنفصل ٍب 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالفتح ُب )موسى(  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالتقليل ُب )موسى(  

 ٍب دوري بالتقليل على قصر اؼبنفصل ٍب دوري بالتقليل على توسط اؼبنفصل 
 ٍب خلف باإلمالة ُب )موسى( على طول اؼبنفصل 

 ُب )موسى( واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي بتوسط اؼبنفصل واإلمالة 
 ٍب السوسي باإلدغام ُب البلم بالبلم ُب )قَاَل َلُو( وتقليل )موسى( على قصر اؼبنفصل 

 ْمِس أَتُرِيُد َأْف تَػْقتُػَلِني َكَما قَػتَػْلَت نَػْفًسا بِاْْلَ  ~َأْف َأرَاَد َأْف يَػْبِطَش بِالَِّذي ُىَو َعُدوّّ َلُهَما قَاَؿ يَا ُموَسى آََػَلمَّ 
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 ] يَ ْبُطش : أبو جعفر[ ] يَ ْبِطش : الباقون[
 واندرج معو ابن كثَت ويعقوب قالون قرأ بكسر الطاء )يَ ْبِطش( على قصر اؼبنفصل

 ٍب البصري على قصر اؼبنفصل قلل )موسى( 
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل قرأ بضم الطاء )يبُطش( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ُب )موسى( على توسط اؼبنفصلٍب دوري بالتقليل 

 واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي أمال )موسى( على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش بالفتح ُب )موسى( ٍب التقليل ُب )موسى( 

 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )َأْن أَرَاَد( وعليو النقل والسكت ُب )األمس(
 ِطَش( ووقف بالنقل والسكت ُب )األمس( ٍب خلف بالتحقيق ُب )َأْن أَرَاَد( وببل غنة ُب )َأْن يَ بْ 

 ٍب خلف بالسكت ُب )َأْن أَرَاَد( وببل غنة ُب )َأْن يَ ْبِطَش( وعليو النقل والسكت ُب )األمس(
َِي اْْلَْرِض َوَما تُرِيُد َأْف َتُكوَف ِمَن اْلُمْصِلِحيَن )  (43ِإْف تُرِيُد ِإَلَّ َأْف َتُكوَف َجبَّارًا 

 وسط اؼبنفصل ٍب ورش ٍب خلف بالسكت ٍب خبلدقالون ٍب قالون على ت
ِإفَّ اْلَمػػػََلَ يَػػػْأَتِمُروَف بِػػػَك لِيَػْقتُػلُػػػوَؾ ََػػػاْخُرْج ِإنّْػػػي لَػػػَك ِمػػػَن  ~َء رَُجػػػٌل ِمػػػْن َأْقَصػػػى اْلَمِدينَػػػِة َيْسػػػَعى قَػػػاَؿ يَػػػا ُموَسػػػىآَوَجػػػ

 (44النَّاِصِحيَن )
 قالون على قصر اؼبنفصل

 أ بإبدال اؽبمزة )ياسبرون( ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقر 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وفتح )موسى( و)يسعى( وقرأ بإبدال اؽبمزة )ياسبرون(  
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وتقليل )موسى( و)يسعى(  وقرأ بإبدال اؽبمزة )ياسبرون(

 ٍب دوري بالتقليل ُب )موسى( 
 )ياسبرون( مع التقليل )موسى(  ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل بالتقليل ُب )موسى(  
 ٍب الكسائي أمال )موسى( و)يسعى( 

 ٍب ابن ذكوان أمال )جآء( على توسط اؼبتصل 
 ٍب ضبزة أمال )جاء ويسعى وموسى(  بالتحقيق ُب )من أقصى( 

 و)جاء ويسعى وموسى(   ٍب خلف السكت ُب )من أقصى( وأمال )جآء( على طول اؼبتصل
 ٍب خلف العاشر أمال )جآء( على توسط اؼبتصل و)جاء ويسعى وموسى(  

َها خَ   ئًِفا يَػتَػَرقَُّب آَََخَرَج ِمنػْ
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 قالون ٍب ورش على طول اؼبتصل ٍب خلف ببل غنة
 (44قَاَؿ َربّْ َنجِّْني ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن )

(السوسي أدغم البلم بالراء ) ثمقالون   قَاَل َربّْ
 (44َء السَِّبيِل )آَأْف يَػْهِديَِني َسوَ  ~َء َمْدَيَن قَاَؿ َعَسى رَبّْيآَوَلمَّا تَػَوجََّو تِْلقَ 

 ] ريَب أن : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] ريب~أن : الباقون[
  وأبو جعفرومعو البصري وابن كثَت على توسط اؼبتصل قالون بفتح الياء )ريَب( 

 يعقوب على قصر اؼبنفصل وبسكون الياء )ريْب(   ثم     ابن عامر بسكون الياء )ريْب( على توسط اؼبنفصلٍب 
 ٍب الكسائي باإلمالة )عسى( وسكن الياء ُب )ريب~أن( واندرج معو خلف العاشر 

 وطول اؼبتصل ٍب ورش على الفتح ُب )عسى( وفتح الياء ُب )ريَب أن( 
 وفتح الياء ُب )ريَب أن(ٍب ورش بالتقليل ُب )عسى( 

 ٍب خلف وأمال )عسى( وببل غنة ُب )َأْن يَ ْهِدَيٍِت( وسكن الياء ُب )ريْب( 
 ٍب خبلد أمال )عسى( وبغنة ُب )َأْن يَ ْهِدَيٍِت( وسكن الياء ُب )ريْب( 

 ٍب خبلد أمال )عسى( وبغنة ُب )َأْن يَ ْهِدَيٍِت(
 ِو ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَف َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأتَػْيِن َتُذوَدافِ َء َمْدَيَن َوَجَد َعَليْ آَوَلمَّا َوَرَد مَ 

 ]دوهِنِم امرأتُت: أبو عمرو ويعقوب[ ] دوهنُُم امرأتُت : ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] دوهِنُم امرأتُت : الباقون[
(قالون   بكسر اؽباء وضم اؼبيم )ُدوهِنُِم اْمَرأتَ ُْتِ

(ٍب السوسي   بكسر اؽباء واؼبيم )ُدوهِنِِم اْمَرأتَ ُْتِ
)   واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي بضم اؽباء واؼبيم )ُدوهِنُُم اْمَرأتَ ُْتِ

 )  ٍب الدوري أمال )الناس( وقرأ بكسر اؽباء واؼبيم )ُدوهِنِِم اْمَرأتَ ُْتِ
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )عليو( 

 على طول اؼبتصلٍب ورش 
(لى طول اؼبتصل ع ضبزةٍب   قرأ بضم اؽباء واؼبيم )ُدوهِنُُم اْمَرأتَ ُْتِ

 قَاَؿ َما َخْطُبُكَما
 قالون 

 ُء آقَالََتا ََل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرّْعَ 
] َيْص   ُدر : أب   و عم   رو واب   ن ع   امر وأب   و جعف   ر[ ] ُيْص   ِدَر : الباقون[]أش   م الص   اد زاي   ا ضب   زة والكس   ائي وروي   س وخل   ف 

 العاشر[
 على توسط اؼبتصلقرأ )ُيْصِدَر( قالون 

 على طول اؼبتصل  ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )ُيْصِدُر(
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 ٍب البصري قرأ َيْصُدر ومعو أبو جعفر وابن ذكوان
( أوجو على )الرعاء( بإبدال اؽبمزة ألفا على القص ر ٍب التوس ط ٍب الط ول وبالتس هيل ٍ٘ب ىشام قرأ )َيْصُدر( ووقف ب)

 ممع اؼبد والقصر بالرو 
 أوجو القياس  ٍ٘ب ضبزة أشم الصاد زايا ووقف ب

 واندرج معو خلف العاشر ورويسعلى توسط اؼبتصل ٍب الكسائي أشم الصاد زايا ُب )َيْصُدر( 
 (49َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبيٌر )

 قالون
ََِقيٌر ) ِإَلى الظّْلّْ ََػَقاَؿ َربّْ ِإنّْي ِلَما أَنْػَزْلَت ِإَليَّ  ~َََسَقى َلُهَما ثُمَّ تَػَولَّى  (40ِمْن َخْيٍر 

 قالون 
 )  ٍب أبو جعفر باإلخفاء )ِمْن َخَْتٍ

 ٍب السوسي أدغم البلم بالراء )قال رب( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى فتح )فسقى( و)توىل( 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )فسقى( و)توىل( 

 سقى( و)توىل( ٍب خلف على طول اؼبنفصل باإلمالة ُب )ف
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وباإلمالة ؽبما)فسقى( و)توىل(

 ٍء قَاَلْت ِإفَّ أَِبي َيْدُعوَؾ لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا آَءْتُو ِإْحَداُىَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحيَ آََجَ 
 البصري بتقليل )أحدانبا(  ثمقالون    

 ورش بالنقل ُب )قالِت ان( بالفتح ُب )أحدانبا(  ثم   ٍب الكسائي أمال )أحدانبا( 
 ٍب ورش بالنقل ُب )قالِت ان( وبالتقليل ُب )أحدانبا( 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )فجاءتو(
 ٍب ابن ذكوان أمال )فجاءتو(

 ٍب خلف العاشر أمال )فجاءتو( على توسط اؼبتصل وأمال )أحدانبا(
 خلف بالسكت ُب )قالْت إن( ثما( بالتحقيق ُب )قالْت إن( ٍب ضبزة أمال )فجاءتو( و)إحدانب

 َءُه َوَقصَّ َعَلْيِو اْلَقَصَص قَاَؿ ََل َتَخفْ آََػَلمَّا جَ 
 قالون 

 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )قال ال زبف(    
 ورش على طول اؼبتصل ثم

 ٍب ابن ذكوان أمال )جاءه( على توسط اؼبتصل واندرج معو خلف العاشر 
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 ضبزة أمال )جاءه( على طول اؼبتصلٍب 
 (44َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن )

 قالون
 أََبِت اْسَتْأِجْرهُ  آقَاَلْت ِإْحَداُىَما يَ  

 البن عامرالشاطبية ُب سورة يوسف : و )ياأبِت( افتح حيث جا 
َت واب ن ع امر أب و جعف ر ويعق وب والب اقون ]ووق ف باؽب اء اب ن كث  ] ياأبَت : ابن عامر وأبو جعفر[ ] ي ا أب ِت : الب اقون[

 بالتاء[
 أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة )استاجره( وقرأ بفتح التاء )يَاأَبَت(  ثم على قصر اؼبنفصل قالون

 ابن عامر وقرأ بفتح التاء )يَاأَبَت(  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 على قصر اؼبنفصل ٍب دوري بالتقليل )إحدانبا( 

 على قصر اؼبنفصل)استاجره( و بالتقليل )إحدانبا(  ألفا قرأ بإبدال اؽبمزةٍب السوسي 
 خلف على التحقيق وأمال )إحدانبا( ووقف بإبدال اؽبمزة )استاجره(  ثمٍب الدوري على توسط اؼبنفصل 

 أمال )إحدانبا( واندرج معو خلف العاشر على توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 
 وفتح )إحدانبا( قرأ بإبدال اؽبمزة )استاجره(  انبا( ُب )قالِت احدٍب ورش بالنقل 

 ٍب ورش بتقليل )إحدانبا( قرأ بإبدال اؽبمزة )استاجره( 
 مع اإلمالة ُب )إحدانبا()قالْت إحدانبا( ٍب خلف بالسكت ُب 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِميُن )  (44ِإفَّ َخيػْ
 قالون 

 ٍب خلف بالنقل والسكت 
 سي قرأ بإبدال اؽبمزة )استاجرت( واندرج معو أبو جعفر  ٍب السو 

 ٍب ورش بًتقيق الراء وقرأ بإبدال اؽبمزة )استاجرت(
 َأْف تَْأُجَرِني ثََماِنَي ِحَجٍج  ~ُأرِيُد َأْف أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْػَنَتيَّ َىاتَػْيِن َعَلى ~قَاَؿ ِإنّْي

لب اقون[ ] ى اتُتّْ :اب ن كث َت بتش ديد الن ون وهبوزل و اؼب د والتوس ط والقص ر ] إَِن أريد : نافع وأبو جعف ر[ ] إِن~ أري د : ا
 بالياء[ ]ىاتُْتِ : الباقون[

 قالون بفتح الياء )إَِن( على قصر اؼبنفصل
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وفتح الياء )إَِن( وأبدل اؽبمزة ألفا )تاجرِن(

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وفتح الياء )إَِن(
 ورش على طول اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة ألفا )تاجرِن(  ٍب

( بالقصر والتوسط والطول ُب )ىاتُت(   ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبسكون الياء )إِْن( وقرأ بتشديد النون )ىاتُتّْ
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 ٍب دوري بسكون الباء )إِْن( على قصر اؼبنفصل 
 ل اؽبمزة ألفا )تاجرِن( ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وبسكون الياء ُب )إِْن( وأبد

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبسكون الياء ُب )إِْن(
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )َأْن أُْنِكَحَك( وبسكون الياء ُب )إِْن(

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )َأْن أُْنِكَحَك(  وبسكون الياء ُب )إِْن(
ََِمنْ   ِعْنِدَؾ  ََِإْف أَْتَمْمَت َعْشًرا 

 قالون ٍب ورش بالنقل ٍب خلف بالسكت
 ُأرِيُد َأْف َأُشقَّ َعَلْيَك  آَومَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 )  ٍب ورش على طول اؼبنفصل والنقل ُب )َأْن َأُشقَّ
  )  ٍب ضبزة بالتحقيق ُب )َأْن َأُشقَّ
)  ٍب خلف بالسكت ُب )َأْن َأُشقَّ

 (44َء اللَُّو ِمَن الصَّاِلِحيَن )آِإْف شَ  ~ُدِنيَسَتجِ 
 ] ستجدَِن :نافع وأبو جعفر[ ] ستجدِْن : الباقون[

 قالون على توسط اؼبتصل وفتح الياء )ستجدَِن( واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ورش على طول اؼبتصل وفتح الياء )ستجدَِن( 

 وقصر اؼبنفصلٍب ابن كثَت بسكون الياء )ستجدِْن( على توسط اؼبتصل 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وسكون الياء ُب )ستجدِْن( 

 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وسكون الياء ُب )ستجدِْن( وأمال )شاء( واندرج معو خلف العاشر
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل واؼبتصل وسكون الياء ُب )ستجدِْن( وأمال )شاء( 

َنَك قَاَؿ َذِلَك بَػْينِ   ي َوبَػيػْ
 قالون

ََََل ُعْدَواَف َعَليَّ   أَيََّما اْْلََجَلْيِن َقَضْيُت 
 قالون  ٍب يعقوب وقف ّٔاء على )علّيو( 

 ٍب ورش بالنقل ُب )األجلُت( ٍب خلف بالسكت ُب )األجلُت(
 (44َواللَُّو َعَلى َما نَػُقوُؿ وَِكيٌل )

 قالون
 َآَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر نَارًا  ~بَِأْىِلوِ  ََػَلمَّا َقَضى ُموَسى اْْلََجَل َوَسارَ 
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ق    الون عل    ى قص    ر اؼبنفص    ل ٍب ق    الون عل    ى توس    ط اؼبنفص    ل ٍب ورش عل    ى ط    ول اؼبنفص    ل وبالنق    ل ُب )األج    ل( وف    تح 
 )قضى(و)موسى( ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )األجل( وقلل )قضى(و)موسى(  

 و)موسى( ٍب خلف بالسكت ُب )األجل( وأمال )قضى(
 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األجل( على طول اؼبنفصل أمال )قضى(و)موسى( 

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أمال )قضى(و)موسى( واندرج معو خلف العاشر
َها ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن  مْ ِإنّْي َآَنْسُت نَارًا َلَعلّْي َآتِيكُ  آاْمُكُثو قَاَؿ ِْلَْىِلِو   (43َتْصطَُلوَف ) مْ َعلَّكُ النَّاِر لَ ِمنػْ

إَِن أنس  ت، لعل  َي آت  يكم: ن  افع واب  ن كث  َت وأب  و عم  رو وأب  و جعف  ر وُب الث  اِن : الب  ن  ] ]ألىلِ  ُو :ضبزة[]ألىلِ  ِو :الب  اقون[
 عامر[ ] إِن~أنست، لعلي~آتيكم : الباقون[ ] َجْذَوة : عاصم[ ] ُجذوة : ضبزة وخلف العاشر []ِجْذَوة : الباقون[

قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع وقرأ بكسر اعبيم )ِجذوة( وقرأ بفتح الياء فيهما )إَِن أنست، لعلَي آتيكم( قالون على 
 وكسر البلم واؽباء ُب )ألىِلِو(

عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل وق  رأ بكس  ر اعب  يم )ِج  ذوة( وق  رأ بف  تح الي  اء فيهم  ا )إَِن أنس  ت، لعل  َي آت  يكم( وكس  ر ال  بلم ٍب دوري 
 أمال )النار(واؽباء ُب )ألىِلِو( 

ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل وقرأ بكس ر اعب يم )ِج ذوة( وق رأ بف تح الي اء فيهم ا )إَِن أنس ت، لعل َي آت يكم( وكس ر 
 البلم واؽباء ُب )ألىِلِو( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

نس ت، لعل َي آت يكم( وكس ر ال بلم ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وق رأ بكس ر اعب يم )ِج ذوة( وق رأ بف تح الي اء فيهم ا )إَِن أ
 واؽباء ُب )ألىِلِو( وبسكون ميم اعبمع

ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بكس ر اعب يم )ِج ذوة( وق رأ بف تح الي اء فيهم ا )إَِن أنس ت، لعل َي آت يكم( وكس ر ال بلم 
 واؽباء ُب )ألىِلِو( أمال )النار(

ِجذوة( وقرأ بفتح الياء فيهما )إَِن أنست، لعل َي آت يكم( وكس ر ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر اعبيم )
 البلم واؽباء ُب )ألىِلِو( أمال )النار(

ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفص ل ق رأ بس كون الي اء ُب األوىل )إِن~ أنس ت( وف تح الي اء الثاني ة )لعل َي آتيكم(ق رأ بكس ر 
 اعبيم )ِجذوة( وكسر البلم واؽباء ُب )ألىِلِو(

ص  م عل  ى توس   ط اؼبنفص  ل ق   رأ بس  كون الي   اء ُب األوىل )إِن~ أنس  ت( والثاني  ة )لعل   ي~ آت  يكم( وق   رأ بف  تح اعب   يم ٍب عا
 )َجذوة ( وكسر البلم واؽباء ُب )ألىِلِو(

ٍب خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وبضم اعبيم )ُجذوة( ق رأ بس كون الي اء ُب األوىل )إِن~ أنس ت( والثاني ة )لعل ي~ 
 م واؽباء ُب )ألىِلِو(آتيكم( وكسر البل

( أوجو البدل ُب )آتيكم( وقرأ بكس ر اعب يم )ِج ذوة( وق رأ بف تح الي اء فيهم ا ٍٖب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل  مع )
 )إَِن أنست، لعلَي آتيكم( وكسر البلم واؽباء ُب )ألىِلِو(

إِن~ أنس  ت( والثاني  ة )لعل  ي~ آت  يكم( ق  رأ بس  كون الي  اء ُب األوىل )وبض  م اعب  يم )ُج  ذوة( ٍب ضب  زة عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل 
 وقرأ بضم اؽباء )ألىِلُو (والتحقيق ُب )خِبَرَبٍ أَْو( 
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وق  رأ بض  م اؽب  اء  ٍب خل  ف بالس  كت ُب )خِبَ  رَبٍ أَْو(  ق  رأ بس  كون الي  اء ُب األوىل )إِن~ أنس  ت( والثاني  ة )لعل  ي~ آت  يكم(
 )ألىِلُو ( وبضم اعبيم )ُجذوة(

غ م ال بلم ب البلم )قَ اَل أِلَْىلِ ِو ( وق رأ بكس ر اعب يم )ِج ذوة( وق رأ بف تح الي اء فيهم ا )إَِن أد عل ى قص ر اؼبنفص ل ٍب السوسي
 أنست، لعلَي آتيكم( وكسر البلم واؽباء ُب )ألىِلِو( وأدغم الراء بالبلم )الَنار َلَعلّْكم ( مع إمالة )النار(  

ػػ  أَنَػػا اللَّػػُو َربُّ  ~ِإنّْػػي ~َِػػي اْلبُػْقَعػػِة اْلُمَبارََكػػِة ِمػػَن الشَّػػَجَرِة َأْف يَػػا ُموَسػػى أَتَاَىػػا نُػػوِدَي ِمػػْن َشػػاِطِا الْػػَواِد اْْلَْيَمػػنِ  آََػَلمَّ
 (94اْلَعاَلِميَن )

 ] إَِن أنا : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] إِن~ أنا : الباقون[
 وأبو جعفرقالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أنا( واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ أنا(
 ٍب البصري على قصر اؼبنفصل قلل )موسى( وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أنا(

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أنا(
 معو عاصمواندرج وقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ أنا( ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب )موسى( وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أنا(
 واندرج معو خلف العاشروقرأ بسكون الياء ُب )إِن~ أنا( ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )أتاىا( و)موسى( 

 ن( وعلى الفتح ُب)أتاىا( و)موسى( ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أنا( وبالنقل ُب )األيب
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أنا( بالتقليل ُب )أتاىا( و)موسى(  

ٍب خل  ف عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل وب  بل غن  ة )أن ي  ا موس  ى( وبالس  كت ُب )األيب  ن( وس  كن الي  اء )إِن~ أن  ا( وأم  ال )أتاى  ا( 
 و)موسى(  

 طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )األيبن( وسكن الياء )إِن~ أنا( وأمال )أتاىا( و)موسى(   ٍب خبلد بغنة )أن ياموسى( على
ٍب خ   بلد ب   التحقيق ُب )األيب   ن( عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل وبالس   كت ُب )األيب   ن( وس   كن الي   اء )إِن~ أن   ا( وأم   ال )أتاى   ا( 

 و)موسى(  
 َوَأْف أَْلِق َعَصاَؾ 

 ُب )وَأْن ألق( السكتٍب خلف ببالنقل ُب )وَأَن الق(  قالون ٍب ورش
 فّّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم يُػَعقّْْب آََػَلمَّا رََآَىا تَػْهتَػزُّ َكأَنػََّها جَ 

 تبل هبسن وُب الراء حوُب نبزه     صحبة زن مالشاطبية ُب األنعام : وحرُب )رأى( كبل أمل 
ل قلبل   )ال يقرأ بو للسوسي إمالة ُب الك عثمانصيب وعن مخبلف وخلف فيهما مع مضمر                          

 الراء(
العاش ر واب ن ذك وان خبل ف عن و[ ] رءاى ا : إمال ة اؽبم زة :  ف] رءاىا : أمال ال راء واؽبم زة : ش عبة وضب زة والكس ائي وخل 

 أليب عمرو [ ]رءاىا : قلل الراء واؽبمزة : ورش[ ] رءاىا : بالتحقيق للباقُت[
 عدم اإلمالة قالون واندرج معو ابن ذكوان بوجو 
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( أوجو قصر البدل )رآىا( مع ف تح ال راء واؽبم زة و)وىل( ٍب ورش عل ى التوس ط ُب الب دل )رءاى ا( م ع التقلي ل ٍٗب ورش )
 ُب الراء واؽبمزة )رءاىا( و)وىل( 

 ٍب ورش بالطول ُب البدل مع الفتح ٍب ورش بالطول مع التقليل ُب الراء واؽبمزة )رءاىا( و)وىل(
 اؽبمزة من )رءاىا( ٍب البصري أمال

 ٍب ابن ذكوان بوجو أمال اؽبمزة والراء )رءاىا( واندرج معو شعبة 
 الكسائي وخلف العاشر اندرج معو ٍب خبلد أمال اؽبمزة والراء من )رءاىا( وأمال )وىل( و 

 ٍب خلف أماؽبما اؽبمزة والراء من )رءاىا( وأمال )وىل( وببل غنة ُب )مدبراً ومل(
 ِبْل َوََل َتَخْف َأقْ  ~يَا ُموَسى

 قالون على قصر اؼبنفصل
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ُب )موسى(التقليل ب ورش ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى فتح )موسى( ٍب
 تقليل )موسى( على قصر اؼبنفصل  أبو عمروٍب 

 ٍب دوري تقليل )موسى( على توسط اؼبنفصل 
 باإلمالة ُب )موسى( على طول اؼبنفصل ضبزةٍب 

 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )موسى( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر
 (94ِإنََّك ِمَن اْْلَِمِنيَن )

 بالسكت ُب )اآلمنُت( ضبزةٍب واندرج معو ضبزة بوجو قصر البدل ( البدل ٖقالون ٍب ورش بالنقل ُب )اآلمنُت( مع )
َِي َجْيِبَك َتْخُرْج بَػْيضَ   َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْىبِ  َء ِمنْ آاْسُلْك َيَدَؾ 

 ]الرُّْىب: ابن عامر وشعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] الرَّْىب : حفص [ ] الرََّىب : الباقون[ 
 قالون بفتح الراء واؽباء )الرََّىب( واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب

 اؽباء )الرُّْىب( ومعو شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر ٍب ابن عامر بضم الراء وسكون 
 ٍب حفص بفتح الراء وسكون اؽباء )الرَّْىب( 

 ٍب أبو جعفر على توسط اؼبتصل واإلخفاء ُب )من غَت( بفتح الراء واؽباء )الرََّىب( 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل بفتح الراء واؽباء )الرََّىب( 

 لراء وسكون اؽباء )الرُّْىب( وببل غنة )ُسوٍء و( ٍب خلف على طول اؼبتصل وبضم ا
 وببل غنة )ُسوٍء و( وبالسكت ُب )َواْضُمْم ِإلَْيَك(وبضم الراء وسكون اؽباء )الرُّْىب( ٍب خلف على طول اؼبتصل 

  وبضم الراء وسكون اؽباء )الرُّْىب(  ٍب خبلد بغنة وبالتحقيق ُب )َواْضُمْم ِإلَْيَك( على طول اؼبتصل 
َِْرَعْوَف َوَمَلِئوِ ََ    َذاِنَك بُػْرَىانَاِف ِمْن رَبَّْك ِإَلى 
 ] فذآنّْك : ابن كثَت وأبو عمرو ورويس [ ] فذاِنك : الباقون[ 
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 قالون 
 ٍب خلف بالتسهيل ُب )ملئو( 

 ورويس أبو عمرو ٍب ابن كثَت )فذاّنك( باؼبد البلزم اؼبشبع واندرج معو البصري
 (94ََاِسِقيَن ) َكانُوا قَػْوًما  مْ ِإنػَّهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع  
هُ   (99نَػْفًسا َََأَخاُؼ َأْف يَػْقتُػُلوِف ) مْ قَاَؿ َربّْ ِإنّْي قَػتَػْلُت ِمنػْ

 ] يقتلوِن : يعقوب ُب اغبالُت[ ] يقتلون : الباقون[
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ( بإثبات الياء وقفا ووصبل ٍب يعقوب قرأ )يقتلوِن
 ٍب خلف ببل غنة )أن يقتلون( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 ٍب السوسي أدغم البلم بالراء )قال رب(

ََْصُح ِمنّْي ِلَسانًا َََأْرِسْلُو َمِعَي رِْدًءا ُيَصدّْقُِني  َوَأِخي َىاُروُف ُىَو َأ
ُقٍت : حف ْقٍتص[ ]] معَي ردءاً ُيَصدّْ ُقٍت : شعبة وضبزة[ ]معْي رَداً ُيَصدّْ ْقٍت: نافع[ ] معْي ردءأً ُيَصدّْ : أب و مع ْي رَِدا ُيَص دّْ

ْقٍتجعفر مع إبدال التنوين ألفا ُب اغبالُت[ ]  : الباقون[معْي رْدءاً ُيَصدّْ
 ]ردءا : وقف ضبزة بنقل حركة اؽبمزة مع حذف اؽبمزة )رَِدا ([

ْقٍت(قرأ )معْي رَداً قالون   بسكون القاف ُيَصدّْ
ْقٍت( بسكون القافٍب بصري   قرأ )معْي رْدءاً ُيَصدّْ

ُقٍِت( بضم القاف ٍب شعبة   واندرج معو خبلد )رِْدًءا ُيَصدّْ
ُقٍِت(  ُب التنوين عند الياء ٍب خلف ببل غنة  بضم القافو )رِْدًءا ُيَصدّْ

ْقٍت( وسكن القاف  ٍب أبو جعفر قرأ وإبدال التنومي ألفا ُب اغبالُت )معْي رَِدا ُيَصدّْ
ُقٍِت(فتح ياء )معَي( وضم القاف ٍب حفص   )معَي رِْدًءا ُيَصدّْ

بُوِف ) ~ِإنّْي  (90َأَخاُؼ َأْف ُيَكذّْ
ن  افع واب  ن كث  َت وأب  و عم  رو وأب  و ] يك  ذبوِن : ورش وص  بل ويعق  وب ُب اغب  الُت[ ] يك  ذبون : الب  اقون[ ] إَِن أخ  اف : 

 جعفر[ ] إِن~ أخاف : الباقون[ 
 واندرج معو ورش وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفرقالون بفتح الياء )إَِن( 

بُوِن( وصبل ووقفا ولورش وصبل فقط  ٍب يعقوب قرأ بالياء ُب )ُيَكذّْ
 مواندرج معو عاصٍب ابن عامر بسكون الياء )إِْن( على توسط اؼبنفصل 

 ٍب خلف بسكون الياء )إِْن( على طول اؼبنفصل وببل غنة )ان يكذبون( 
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 ٍب خبلد بغنة )ان يكذبون( بسكون الياء )إِْن( على طول اؼبنفصل
 ٍب يعقوب بسكون الياء )إِْن( على قصر اؼبنفصل

ََََل َيِصُلوَف ِإلَيْ   ُكَما قَاَؿ َسَنُشدُّ َعُضَدَؾ بَِأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلطَانًا 
 قالون ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َوقَبَْعُل َلُكَما(

 (94بَِآيَاتَِنا أَنْػُتَما َوَمِن اتػَّبَػَعُكَما اْلَغالُِبوَف )
 ( البدلٖقالون ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش مع )

َِيِإَلَّ ِسحْ  آُموَسى بَِآيَاتَِنا بَػيػَّْناٍت قَاُلوا َما َىذَ  مْ َءىُ آََػَلمَّا جَ   (94ئَِنا اْْلَوَّلِيَن )آَآبَ  ~ٌر ُمْفتَػًرى َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا 
 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب )موسى(على توسط اؼبتصل و ٍب دوري 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وتقليل )موسى( 
 توسط اؼبنفصل وأمال ُب )موسى(  ٍب الكسائي على 

 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 ( أوجو فتح اليائي مع قصر ٍب طول البدل ٍب التقليل مع توسط وطول البدل ٍٗب ورش على طول اؼبنفصل وب)
 ٍب ابن ذكوان أمال )جاءىم( على توسط اؼبتصل 

 )جاءىم( على توسط اؼبتصل وأمال )موسى( ٍب خلف العاشر أمال 
 ٍب خلف أمال )جاءىم( على طول اؼبتصل وببل غنة ووقف بالنقل والسكت على)األولُت( 

 ٍب خبلد بغنة ووقف بالنقل والسكت على)األولُت(
 ُة الدَّارِ َء بِاْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُف َلُو َعاِقبَ آَأْعَلُم ِبَمْن جَ  ~َوقَاَؿ ُموَسى رَبّْي

 لشبلشالشاطبية ُب األنعام : و)من تكون ( فيها وربت النمل ذكره 
]قال موسى ريَب أعلم بب ومن تكون: ابن كثَت [ ]وقال موسى ريَب ببومن تكون: نافع وأبو عم رو وأب و جعف ر[ ]وق ال 

يك   ون : ضب   زة  موس   ى ريب~ أعل   م بب وم   ن تك   ون: اب   ن ع   امر وعاص   م ويعق   وب [ ]وق   ال موس   ى ريب~ أعل   م ببوم   ن
 والكسائي وخلف العاشر [

 واندرج معو أبو جعفر قالون بفتح الياء )ريَب( وبواو قبل )قال( )وقال موسى ريَب ( قرأ بتاء اػبطاب)ومن تكون (
ٍب ورش ب الفتح ُب )موس ى( بف تح الي اء )ريَب( وب  واو قب ل )ق ال( )وق ال موس ى ريَب ( وط  ول اؼبتص ل ُب )ج آء( وق رأ بت  اء 

 ومن تكون ( وقلل )الدار(اػبطاب )
ٍب ىش  ام س  كن الي  اء )ريْب( عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل وب  واو قب  ل )قال()وق  ال موس  ى ريب~ أعل  م( ق  رأ بت  اء اػبط  اب )وم  ن 

 تكون ( واندرج معو عاصم
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ٍب اب  ن ذك  وان بس  كون الي  اء )ريْب( عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل وب  واو قب  ل )قال()وق  ال موس  ى ريب~ أعل  م( ق  رأ بت  اء اػبط  اب 
 ون ( وأمال )جاء( )ومن تك

ٍب ورش على طول اؼبتصل وقلل )موسى ( وفتح الياء )ريَب( وبواو قبل )قال( )وقال موسى ريَب ( قرأ بتاء اػبطاب )ومن 
 تكون ( 

ٍب دوري على توسط اؼبتصل وقلل موسى وفتح الياء )ريَب( وبواو قبل )قال( )وقال موسى ريَب ( وقرأ بتاء اػبطاب )ومن 
 لدار( تكون( وأمال )ا

ٍب السوس    ي عل    ى توس    ط اؼبتص    ل وقل    ل موس    ى وف    تح الي    اء )ريَب( وب    واو قب    ل )ق    ال( )وق    ال موس    ى ريَب ( وق    رأ بت    اء 
 اػبطاب)ومن تكون( وأمال )الدار(  وأدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَْن( 

أعل م( وبي اء الغيب ة ُب   ٍب خلف عل ى ط ول اؼبنفص ل وب واو قب ل )ق ال(  وق رأ بس كون الي اء ُب )ريب( )وق ال موس ى ريب~
 )ومن يكون( وأمال )اؽبدى ، جاء ،موسى( وببل غنة ُب )من يكون( ألنو قرأىا بياء الغيبة 

 ٍب خبلد بغنة ُب )من يكون( 
ٍب أبو اغبارث أمال )اؽبدى ، موسى( على توسط اؼبنفصل وبواو قبل )قال(  وقرأ بسكون الياء ُب )ريْب( )وق ال موس ى 

 الغيبة ُب  )ومن يكون( ريب~ أعلم( وبياء
ٍب دوري الكس  ائي أم  ال )موس  ى ، باؽب  دى ، ال  دار( عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل وب  واو قب  ل )ق  ال(  وق  رأ بس  كون الي  اء )وق  ال 

 موسى ريب~ أعلم( وبياء الغيبة ُب  )ومن يكون(
يب~ أعل م( وبي  اء ٍب خل ف العاش ر عل ى توس  ط اؼبنفص ل وب واو قب ل )ق  ال(  وق رأ بس كون الي اء ُب )ريْب( )وق  ال موس ى ر 

 الغيبة ُب  )ومن يكون( وأمال )اؽبدى ، جاء ،موسى(
ٍب يعق   وب عل    ى قص    ر اؼبنفص    ل وق    رأ ب    واو قب    ل )ق    ال( وبس    كون الي    اء ُب )ريْب( )وق    ال موس    ى ريب~ أعل    م( ق    رأ بت    اء 

 اػبطاب)ومن تكون(
 تاء اػبطاب )ومن تكون(ٍب ابن كثَت قرأ بدون واو قبل )قال( )قال موسى( وفتح الياء ) ريَب أعلم( وقرأ ب

 (94ِإنَُّو ََل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف )
 قالون

َِْرَعْوُف يَ   ~ِمْن ِإَلٍو َغْيِري َََأْوِقْد ِلي يَا َىاَماُف َعلَػى الطّْػيِن ََاْجَعػْل لِػي َصػْرًحا َلَعلّْػي مْ أَيػَُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت َلكُ  آَوقَاَؿ 
 (94َوِإنّْي َْلَظُنُُّو ِمَن اْلَكاِذبِيَن )ِإَلِو ُموَسى  ~َأطَِّلُع ِإَلى

 ]لعلَي أطلع: نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر[ ] لعلي~ أطلع : الباقون[ 
 قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع(

 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وتقليل )موسى( وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع(
 يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بسكون الياء ُب )لعلي~ أطلع(ٍب 

 واندرج معو ابن كثَت  ٍب قالون على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع(
 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع(وباإلخفاء ُب )ِإَلٍو َغَْتِي(
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 وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع( واندرج معو ابن عامرعلى توسط اؼبنفصل ٍب قالون 
 بالتقليل وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع(على توسط اؼبنفصل و ٍب دوري 

 ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ بسكون الياء ُب )لعلي~ أطلع(
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بسكون الياء ُب )لعلي~ أطلع( وأمال )موسى(

 بالصلة على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء ُب )لعلَي أطلع( و لون ٍب قا
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )ِمْن ِإَلٍو( على الفتح ُب )موسى( ٍب ورش بالتقليل ُب )موسى(

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وقرأ بسكون الياء ُب )لعلي~ أطلع( وأمال )موسى( وبالتحقيق ُب )ِمْن ِإَلٍو(
 خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )ِمْن ِإَلٍو( وقرأ بسكون الياء ُب )لعلي~ أطلع( وأمال )موسىٍب 

َِي اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوظَنُّو  َنا ََل يُػْرَجُعوَف ) مْ أَنػَّهُ  آَواْسَتْكبَػَر ُىَو َوُجُنوُدُه   (93ِإلَيػْ
 [ ] ال يُرَجعون : الباقون[ ]ال يَرِجعون: نافع وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 قالون بسكون ميم اعبمع وقرأ بتح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( على قصر اؼبنفصل
 ٍب دوري بضم الياء وفتح اعبيم )يرجعون( على قصر اؼبنفصل

 تح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( على قصر اؼبنفصلفٍب قالون بالصلة وقرأ ب
 عون( على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفررجَ لياء وفتح اعبيم )يُ ٍب ابن كثر بالصلة بضم ا

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ بتح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل بضم الياء وفتح اعبيم )يرجعون( 

 ن( ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل وقرأ بتح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعو 
 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وقرأ بتح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بتح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت وقرأ بتح الياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( 

 لياء وكسر اعبيم )ال يَرِجعون( ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت على السكت وقرأ بتح ا
 ُجُنوُدُه( على قصر اؼبنفصلجعون( أدغم الواو بالواو )ُىَو وَّ ٍب السوسي بضم الياء وفتح اعبيم )ير 

 َِي اْلَيمّْ  مْ َََأَخْذنَاُه َوُجُنوَدُه ََػَنَبْذنَاىُ 
 ناه( وبالصلة ٍب ابن كثَت )فاخذواندرج معو أبو جعفر قالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة 

 (04ََاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن )
 قالون

 َيْدُعوَف ِإَلى النَّاِر أَئِمًَّة  مْ َوَجَعْلَناىُ 
] أئمة : بتسهيل الثانية : نافع وابن كثَت وأبو عمرو ورويس[ ] أئمة : ىشام بالتحقيق م ع اإلدخ ال ، وعدم و [] أئم ة 

 إلدخال [ ] أئمة : بالتحقيق [: أبو جعفر بالتسهيل مع ا
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 قالون بالتسهيل )أئمة( 
 ٍب أبو عمرو بالتسهيل )أئمة( وأمال )النار( 

 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال )أئمة( 
 ٍب ىشام بالتحقق ُب اؽبمزتُت )أئمة( واندرج معو ابن ذكوان وعاصم وأبو اغبارث ويعقوب وخلف العاشر

 النار( ٍب دوري الكسائي بالتحقيق وأمال )
ًة يَْدُعوَن(  ٍب خلف بالتحقيق وببل غنة ُب )أَئِمَّ

ًة(  مْ ُب )َوَجَعْلَناىُ ٍب قالون بالصلة على قصرىا   واندرج معو ابن كثَتأَئِمَّ
 وبالصلة ٍب أبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخال ُب )أئمة(

ًة(  مْ ها ُب )َوَجَعْلَناىُ توسطٍب قالون بالصلة على    أَئِمَّ
ًة( مْ ُب )َوَجَعْلَناىُ لة على طوؽبا ٍب ورش بالص  أَئِمَّ

ًة(  مْ ُب )َوَجَعْلَناىُ ٍب خلف بالسكت  ًة يَْدُعوَن(أَئِمَّ  وببل غنة ُب )أَئِمَّ
 (04َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة ََل يُػْنَصُروَف )

 قالون
نْػَيا َلْعَنًة  مْ َوأَتْػبَػْعَناىُ   َِي َىِذِه الدُّ

  ُب )الدنيا( باإلمالة ضبزة ثم واندرج معو أبو عمرو البصري ُب )الدنيا( ليلبالتق ورش ثم بسكون ميم اعبمع قالون
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم )ولعنة(على ٍب الكسائي أمال )الدنيا( ووقف باإلمالة 

 (04ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن ) مْ َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة ىُ 
 ابن كثَت وأبو جعفرواندرج معو  قالون ٍب قالون بالصلة

َنا   (09يَػَتذَكَُّروَف ) مْ ئَِر ِللنَّاِس َوُىًدى َورَْحَمًة َلَعلَّهُ آَأْىَلْكَنا اْلُقُروَف اْْلُوَلى َبصَ  آُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن بَػْعِد مَ َوَلَقْد َآتَػيػْ
  وأمال )الناس( ُب )األوىل( دوري بالتقليل ثمقالون بالصلة  ثم بسكون ميم اعبمع قالون

 وأدغم الراء بالبلم )َبَصائَِر لِلنَّاِس( ُب )األوىل( ٍب السوسي بالتقليل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 دوري بالتقليل )األوىل( وأمال )الناس(  ثمٍب قالون بالصلة 
نَ  ا( خل  ف ب  التحقيق  ثػػمٍب الكس  ائي أم  ال )األوىل(  )وى  ًدى ورضب  ة( وب  بل غن  ة ُب )األوىل( وعلي  و الس  كت ُب )َوَلَق  ْد َآتَ ي ْ

باؼبق  ل ُب )َوَلَق  َد  ٍب ورش ُب )األوىل( م  ع اإلمال  ة خ  بلد عل  ى التحقي  ق ثػػمخ  بلد عل  ى الس  كت بغن  ة  ثػػموأم  ال )األوىل( 
َنا( َنا( ٍب خلف بالسكت)آتينا( و)االوىل( بدل ويائي ورقق راء )بصائر( ( أوجو ٗب) اَتَ ي ْ  ُب )َوَلَقْد َآتَ ي ْ

 (00ِإَلى ُموَسى اْْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الشَّاِىِديَن ) آِبيّْ ِإْذ َقَضْينَوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب اْلَغرْ 
 وأبو جعفر ويعقوبوأبو عمرو واندرج ابن كثَت قالون على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو أىل التوسطٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
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 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )األمر( 
 بالتحقيق ُب )األمر( على طول اؼبنفصل و خبلد  ثمفصل وبالسكت ُب )األمر( ٍب ضبزة على طول اؼبن

 أَْنَشْأنَا قُػُرونًا ََػَتطَاَوَؿ َعَلْيِهُم اْلُعُمُر   آَوَلِكنَّ 
] عل  يِهِم العم  ر : أب  و عم  رو [] عل  يُهُم العم  ر : ضب  زة والكس  ائي ويعق  وب وخل  ف العاش  ر[ ] عل  يِهُم العم  ر : الب  اقون[] 

 وسي وأبو جعفر[ ] أنشانا : الباقون[أنشانا : الس
 )عليِهُم العمر (قالون على قصر اؼبنفصل وبكسر اؽباء وضم اؼبيم 

 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وبكسر اؽباء واؼبيم )عليِهِم العمر ( 
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽبمزة )أنشانا( بكسر اؽباء واؼبيم )عليِهِم العمر ( 

 فر على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽبمزة )أنشانا( وبكسر اؽباء وضم اؼبيم )عليِهُم العمر (ٍب أبو جع
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبكسر اؽباء وضم اؼبيم )عليِهُم العمر( 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبكسر اؽباء واؼبيم )عليِهِم العمر (  
 واندرج معو خلف العاشرواؼبيم )عليُهُم العمر(  ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء

 )عليِهُم العمر (ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم ُب 
 قرأ بضم اؽباء واؼبيم )عليُهُم العمر(و  ضبزة على طول اؼبنفصلٍب 

ُلو  ~َوَما ُكْنَت ثَاِويًا َِي  (04نَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن )َوَلكِ َآيَاتَِنا  مْ َعَلْيهِ َأْىِل َمْدَيَن تَػتػْ
يعقوب بضم اؽباء  ثم   َآيَاتَِنا( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ ُب )َعَلْيهِ  قالون بالصلة ثم   بسكون ميم اعبمعقالون 

 )عليُهم( 
 َآيَاتَِنا( مْ على توسطها ُب )َعَلْيهِ قالون على توسط اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة ٍب 

 )آياتنا( ( البدل ٖمع )َآيَاتَِنا(  مْ فصل وعلى طول الصلة ُب )َعَلْيهِ على طول اؼبن ٍب ورش
 َآيَاتَِنا( مْ ُب )َعَلْيهِ  خلف بالسكت ثم   )عليُهم( ضبزة على طول اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُبٍب 

يَػتَػذَكَُّروَف  مْ ِمػْن نَػِذيٍر ِمػْن قَػْبِلػَك َلَعلَُّهػ مْ أَتَػاىُ  آًما َمػَوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَديْػَنا َوَلِكْن رَْحَمًة ِمْن رَبَّْك لِتُػْنِذَر قَػوْ 
(04) 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة  ثمقالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع   
 قالون بالصلة  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل   

 أمال )أتاىم(  ضبزة على طول اؼبنفصل ثم   ج معو خلف العاشرواندر  أمال )أتاىم( على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي
 ورش بالتقليل ُب )أتاىم( ثمٍب ورش بًتقيق الراء )لتنذر( وبالفتح ُب )أتاىم( 

نَػػا َرُسػػوًَل َػَ  ََػيَػُقولُػػوا رَبػَّنَػػا لَػػْوَْل  مْ ُمِصػػيَبٌة ِبَمػػا قَػػدََّمْت أَيْػػِديهِ ْم َأْف ُتِصػػيبَػهُ  َولَػػْوَْل  َنتَّبِػػَع َآيَاتِػػَك َوَنُكػػوَف ِمػػَن َأْرَسػػْلَت ِإلَيػْ
 (04اْلُمْؤِمِنيَن )

 ]أيديُهم : يعقوب[ ] أيديٍهم : الباقون[
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 واندرج معو ابن كثَت قالون بالصلة  ثمالسوسي وقرأ بإبدال اؽبمزة )اؼبومنُت(  ثمقالون على قصر اؼبنفصل 
 ُت(  ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة )اؼبومن

 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُب )أيديُهم(
 قالون بالصلة  ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثم
َمَت اْيِديهِ ٖورش على طول اؼبنفصل مع ) ثم  ْم(( البدل وقرأ بإبدال اؽبمزة )اؼبومنُت( وبالنقل ُب )َقدَّ

َمْت أَْيدِ  ضبزةٍب      ووقف بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت( ْم(يهِ على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )َقدَّ
َمْت أَْيِديهِ   ووقف بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت( ْم(ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )َقدَّ

 ُأوِتَي ُموَسى آُأوِتَي ِمْثَل مَ  َءُىُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَاُلوا َلْوَْل آََػَلمَّا جَ 
 على قصر اؼبنفصل وقلل )موسى(  أبو عمرو ثمقالون على قصر اؼبنفصل 

  ُب )موسى(دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )موسى( 

تح توسط مع تقليل قصر مع ف بدل )أوٌب( تقدم على اليائي )موسى( ( أوجوٗب) واؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل
 التقليل  الطول مع طول مع الفتح ٍب

 على توسط اؼبنفصل واؼبتصلٍب ابن ذكوان أمال )جاءىم( 
  على توسط اؼبنفصل واؼبتصل ٍب خلف العاشر أمال )جاءىم( وأمال )موسى(

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل أمال )جاءىم( على طول اؼبتصل وأمال )موسى(
 ُأوِتَي ُموَسى ِمْن قَػْبُل  آَأَوَلْم َيْكُفُروا ِبمَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وقلل )موسى( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل على توسط اؼبنفصل 

وس ط م ع ( أوج و قص ر م ع ف تح تٍٗب الكسائي على توس ط اؼبنفص ل وأم ال )موس ى( ٍب ورش عل ى ط ول اؼبنفص ل وب)
 تقليل طول مع الفتح ٍب التقليل ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وأمال )موسى(

َُِروَف ) آقَاُلوا ِسْحَراِف َتظَاَىَرا َوقَاُلو   (04ِإنَّا ِبُكلٍّ َكا
 ] ِسْحران : عاصم وضبزة والكسائي وخلف [ ]ساِحران : الباقون[

 قالون قرأ )ساحران( على قصر اؼبنفصل  
 ط اؼبنفصل قرأ )ساحران( ٍب قالون على توس

 ورقق راء )كافرون(ٍب ورش على طول اؼبنفصل قرأ )ساحران( 
ٍب عاصم على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر السُت وحذف األلف وسكون اغباء )ِسحران( واندرج مع و الكس ائي وخل ف 

 العاشر 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وقرأ بكسر السُت وحذف األلف وسكون اغباء )ِسحران(
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ُهَما أَتَِّبْعُو ِإْف ُكْنتُ قُ   (03َصاِدِقيَن ) مْ ْل ََْأُتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَِّو ُىَو َأْىَدى ِمنػْ
 قالون ٍب قالون بالصلة ٍب ابن كثَت قرأ بصلة اؽباء أيضا )أتبعو( 

 مال )أىدى( أبالصلة ٍب الكسائي و  على توسط اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب قالون
  ورش أبدل اؽبمزة ألفا )فاتوا( وفتح أىدى ٍب ورش بالتقليل ُب )أىدى(  ٍب

 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )فاتوا( وأدغم اؽباء باؽباء )اهلل ىو( 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )فاتوا( وبالصلة 

 َءُىْم آْىوَ ََِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك ََاْعَلْم أَنََّما يَػتَِّبُعوَف أَ 
َا( ووقف على)أىواءىم (بالتسهيل باؼبد والقصر  ضبزةقالون ٍب   بالتحقيق ُب )فَاْعَلْم أمبَّ

َا( ووقف على)أىواءىم (بالتسهيل باؼبد والقصر َا( ٍب خلف بالسكت ُب )فَاْعَلْم أمبَّ  ٍب ورش بالنقل ُب )فَاْعَلَم امبَّ
 ِبَغْيِر ُىًدى ِمَن اللَِّو  َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتػََّبَع َىَواهُ 

 قالون 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )ىواه( 

 بالتحقيق ُب )َوَمْن َأَضلُّ( وأمال )ىواه(  ضبزةٍب 
 ُب )ىواه(ٍب التقليل ُب )ىواه(  ٍب ورش بالنقل ُب )َوَمْن َأَضلُّ( وبالفتح

 ٍب خلف بالسكت ُب )َوَمْن َأَضلُّ( وأمال )ىواه(
 (44يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن ) ِإفَّ اللََّو ََل 

 قالون
 (44يَػَتذَكَُّروَف ) مْ َوَلَقْد َوصَّْلَنا َلُهُم اْلَقْوَؿ َلَعلَّهُ 

 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة
َناُىمُ   (44ِبِو يُػْؤِمُنوَف )ْم اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلِو ىُ  الَِّذيَن َآتَػيػْ

ٍب أبو جعف ر بالص لة ٍب قالون بالصلة وبإبدال اؽبمزة واوا )يومنون( على قصر البدل  ورش ثمقالون بسكون ميم اعبمع  
 وبإبدال اؽبمزة واوا )يومنون(

 بدلٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء )قَ ْبِلِو ُىْم( ٍب ورش مع توسط وطول ال
َلى َعَلْيهِ   (49ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قَػْبِلِو ُمْسِلِميَن ) آِإنَُّو اْلَحقُّ ِمْن رَبػّْنَ  ~َآَمنَّا ِبوِ  آقَاُلو  مْ َوِإَذا يُػتػْ

 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقون[
 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
  )آمنا( ٍب طول البدل اؼبنفصل وعلى الفتح ُب )يتلى( وقصر البدلٍب ورش على طول 

 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
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 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وبضم اؽباء ُب )عليُهم( 
 ٍب طولو  )آمنا( ٍب ورش بالتقليل ُب )يتلى( على توسط البدل

 وقرأ بضم اؽباء )عليُهم( وأمال )يتلى(  ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أمال )يتلى( واندرج معو خلف العاشر 

 (40يُػْنِفُقوَف ) مْ َمرَّتَػْيِن ِبَما َصبَػُروا َوَيْدَرُءوَف بِاْلَحَسَنِة السَّيَّْئَة َوِممَّا َرَزقْػَناىُ  مْ ُأولَِئَك يُػْؤتَػْوَف َأْجَرىُ 
 اؼبتصل  قالون على توسط

 واندرج معو ابن كثَتٍب قالون بالصلة 
 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة )يوتون( 

 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة )يوتون( وبالصلة 
 ( أوجو البدل )َويَْدَرُءوَن( ٖقرأ بإبدال اؽبمزة )يوتون( مع )على طول اؼبتصل ٍب ورش 

 على طول اؼبتصل  ضبزةٍب 
ـٌ َعَلْيكُ  مْ َأْعَماُلكُ  مْ َأْعَمالَُنا َوَلكُ  آْغَو َأْعَرُضوا َعْنُو َوقَاُلوا لَنَ َوِإَذا َسِمُعوا اللَّ   (44ََل نَػْبَتِغي اْلَجاِىِليَن ) مْ َسََل

واندرج معو أبو  ْم(أَْعَماُلكُ  مْ قالون بالصلة وعلى قصرىا ُب )َوَلكُ  ثمقالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع      
 جعفر

 ْم(أَْعَماُلكُ  مْ قالون بالصلة وعلى توسطها ُب )َوَلكُ  ثمعلى توسط اؼبنفصل                        ٍب قالون
  ْم(أَْعَماُلكُ  مْ ٍب ورش على طول اؼبنفصل وطول الصلة ُب )َوَلكُ 

  ْم(أَْعَماُلكُ  مْ على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )َوَلكُ  ضبزةٍب 
 ْم(أَْعَماُلكُ  مْ )َوَلكُ على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب خلف ٍب 

 وبصلة ميم اعبمع ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )عنو(
 ُء آِإنََّك ََل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن َيشَ 

وبقي ة األوج و ان درج م ع  التس هيل م ع اؼب د وال رومضبزة بوج و على )يشاء( ٍب القياس ( أوجو ٘قالون ٍب ىشام وقف ب )
 ( أوجو القياس على )يشاء(٘ووقف ب) ٍب ورش ٍب خلف بالسكت ىشام

 (44َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن )
 ]وىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ]وُىو : الباقون[

 قالون بسكون اؽباء )وْىو( 
 و(ٍب السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن( ٍب ورش بضم اؽباء )وىُ 

 ِإْف نَػتَِّبِع اْلُهَدى َمَعَك نُػَتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا آَوقَاُلو 
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عل ى  أم ال )اؽب دى( ٍب ورش على توسط اؼبنفص ل الكسائي ثمقالون على توسط اؼبنفصل  ثمعلى قصر اؼبنفصل قالون 
أَْرِضَنا( بالنق ل والتحقي ق  أمال ووقف على )ِمنْ  ضبزةٍب  ُب )اؽبدى( التقليلورش بٍب  ُب )اؽبدى( بالفتحو  طول اؼبنفصل

 وأمال )اؽبدى( 
 وقفا )مْن أرضنا( وأمال )اؽبدى( السكتعلى طول اؼبنفصل وب خلف ٍب

 (44ََل يَػْعَلُموَف )ْم ِإلَْيِو ثََمَراُت ُكلّْ َشْيٍء ِرْزقًا ِمْن َلُدنَّا َوَلِكنَّ َأْكثَػَرىُ  ~ُيْجَبىَحَرًما َآِمًنا  مْ َأَوَلْم نَُمكّْْن َلهُ 
 ذُبىب : نافع وأبو جعفر ورويس[ ] هبىب : الباقون[] 

 )ذبىب( على قصر اؼبنفصل واندرج معو رويس بالتاء ُب قالون قرأ 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 على قصر اؼبنفصل ٍب البصري قرأ بالياء )هبىب(
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل قرأ بالياء )هبىب( 

 وأمال )هبىب(  قرأ بالياء )هبىب(ُب )شيء( و حقيق على التعلى طول اؼبنفصل و ٍب خبلد  
 وأمال )هبىب( قرأ بالياء )هبىب( ُب )شيء( بالسكت على طول اؼبنفصل و ٍب خبلد 

 وأمال )هبىب( قرأ بالياء )هبىب( و  على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي
 وبالسكت ُب )شيء( ُب )َحَرًما َآِمًنا(ببل غنة )آمناً هبىب( وبالتحقيق على طول اؼبنفصل و ٍب خلف 

 ( أوجو : قصر البدل )آمنا( وفتح)ذبىب( وتوسط )شيء( ٍٙب ورش بالنقل و ب)
 ٍب توسط البدل وتقليل وتوسط )شيء( 

 ٍب طول البدل وفتح )ذبىب( وتوسط شيء( 
 ٍب طول )شيء( ٍب تقليل )ذبىب( ٍب توسط )شيء( ٍب طول )شيء(

 بالسكت ُب )شيء( على السكت ُب )َحَرًما َآِمًنا(وأماؽبا( و على طول اؼبنفصل وقرأ بالياء )هبىب( ٍب خلف 
 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل قرأ )ذبىب( وبالصلة واندرج معو أبو جعفر

 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل قرأ )ذبىب( 
 ٍب ابن كثَت بالصلة على قصر اؼبنفصل قرأ بالياء )هبىب(

 َرْت َمِعيَشتَػَها وََكْم َأْىَلْكَنا ِمْن قَػْريٍَة َبطِ 
وتفخ يم راء  خل ف بالس كت ُب )وََك ْم أَْىَلْكنَ ا( ثػم   بالنق ل ُب )وََك َم اْىَلْكنَ ا( و ورش بًتقيق الراء )َبِطَرْت(  ثم   قالون 

 )بطرت(
 ِإَلَّ َقِليًَل  مْ َلْم ُتْسَكْن ِمْن بَػْعِدىِ  مْ ََِتْلَك َمَساِكنُػهُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع 
(  مْ صلة ُب )بَ ْعِدىِ ٍب ورش بطول ال  ِإالَّ

(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )بَ ْعِدىِ   ِإالَّ
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(  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى قصرىا ُب )بَ ْعِدىِ   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإالَّ
( مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسطها ُب )بَ ْعِدىِ   ِإالَّ

 (44وَُكنَّا َنْحُن اْلَوارِثِيَن )
 قالون

َِي َوَما َكاَف رَبُّكَ  َعَث  ُلو  ~ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى يَػبػْ  َآيَاتَِنا مْ َعَلْيهِ ُأمَّْها َرُسوًَل يَػتػْ
ه   ا : الب   اقون واعبمي   ع يبت   دئون بالض   م وأصبع   وا أيض   ا عل   ى كس   ر اؼب   يم ُب  ه   ا : ضب   زة والكس   ائي وص   بل[ ] ُب أُمّْ ] ُب إمّْ

 الباقون[ :اغبالُت[]عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم 
 على قصر اؼبنفصل قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل بضم اؽباء )عليُهم( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة 
  ُب )آياتنا( ( البدلٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع الصلة الكربى و)

وان  درج مع  و خل  ف  دوري عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل أم  ال )الق  رى( ثػػم      أم  ال )الق  رى( عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ٍب أب  و عم  رو
 العاشر

ها(أٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل   مال )القرى( وكسر اؽبمزة )ُب ِأمّْ
ها( وبضم اؽباء )عليُهم( ٍب خلف ببل غنة وأمال )القرى(   وكسر نبزة )ُب ِأمّْ

هُ ُب )َعلَ  خلف بالسكت ثم ها(عليُهم( وبضم اؽباء )َآيَاتَِنا(  مْ ي ْ وبض م  خبلد بغن ة ثم  وأمال )القرى( وكسر نبزة )ُب ِأمّْ
ها(اؽباء )عليُهم(   وأمال )القرى( وكسر نبزة )ُب ِأمّْ

 (43ِإَلَّ َوَأْىُلَها ظَاِلُموَف ) ~َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
  وقلل )القرى( ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وأمال )القرى( ٍب ورش على طول اؼبنفصل

على طول اؼبنفص ل وباإلمال ة  ضبزةٍب  واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأمال )القرى(
 ُب )القرى(

نْػَيا َوزِيَنتُػَها  مْ ُأوتِيتُ  آَومَ  َََمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ  ِمْن َشْيٍء 
 صر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع قالون على ق

 ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وقلل )الدنيا( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل
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 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وبالتقليل ُب )الدنيا( 
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )الدنيا( 

 فصل وبالصلة ٍب قالون على توسط اؼبن
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى قصر البدل وتوسط )شيء( وفتح )الدنيا(  

 بالسكت ُب )شيء( واإلمالة ُب )الدنيا(  ضبزةٍب 
 ٍب خبلد بالتحقيق واإلمالة 

 ( أوج و توس ط الب دل وتوس ط الل ُت وتقلي ل الي  ائي ٍب ط ول الب دل وتوس ط الل ُت وف تح الي ائي ٍب التقلي  ل ٍبٍ٘ب ورش ب)
 طول البدل مع طول اللُت وعليو فتح اليائي ٍب التقليل 

ٌر َوأَبْػَقى   َوَما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ
 قالون 

ووق   ف بالتس   هيل عل   ى خ   بلد  ثػػػموق   ف ب   التحقيق ُب )وأبق   ى وأماؽب   ا( وان   درج مع   و الكس   ائي وخل   ف العاش   ر ٍب خ   بلد 
  ا)وأبقى( وأماؽب

 ليل )وأبقى( ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )خَت( والفتح ٍب التق
 االتسهيل على )وأبقى( وأماؽبخلف بٍب  على )وأبقى( وأماؽبا ووقف بالتحقيق)خٌَت و(ٍب خلف ببل غنة 

 (ٓٙأََفبَل تَ ْعِقُلوَن )
 ] يعقلون : أبو عمرو [ ] تعقلون : الباقون[

 ٍب أبو عمرو قرأ بالياء للغائب )يعقلون(قرأ بتاء اػبطاب )تعقلون( قالون 
َََمْن َوعَ  نْػَيا ثُمَّ ُىَو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِمنَ َأ  (44اْلُمْحَضرِيَن ) ْدنَاُه َوْعًدا َحَسًنا ََػُهَو ََلِقيِو َكَمْن َمتػَّْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّ

 بل ح ارداباضيا ر الشاطبية : وىا )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىي( أسكن 
 لضم غَتىم     وكسر وعن كلٍّ )يبل ىو( اقببلان وابفقا ر و)ٍب ىو(            

 بل فحركضبد و أالدرة : )وىو()وىي( )يبل ىو( )ٍب ىو( أسكنا 
 زحل بنا ثد ر الطيبة : وسكن ىاء ىو ىي بعد فا       واو والم 

 ] ٍبَّ ْىو : قالون والكسائي وأبو جعفر [ ] ٍبَّ ُىو : الباقون[
 و جعفر[ ]وُىو : الباقون[]وىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأب

 قالون بسكون اؽباء )وْىو( وقرأ بسكون اؽباء بعد )ٍبّ ْىو( واندرج معو أبو جعفر 
 صري بسكون اؽباء )وْىو( بالتقليل ُب )الدنيا( وقرأ بضم اؽباء اليت بعد )ٍبَّ ُىو(  بٍب ال

 ْىو(  ٍب الكسائي بسكون اؽباء )وْىو( وباإلمالة ُب )الدنيا( وسكن اؽباء )ٍب 
وان   درج مع  و اب   ن ع  امر وعاص   م وق   رأ بض  م اؽب   اء ال  يت بع   د )ٍبَّ ُى  و(  ٍب ورش ق  رأ بض  م اؽب   اء )فُه  و( وب   الفتح ُب )ال  دنيا(

  ويعقوب
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 وقرأ بضم اؽباء اليت بعد )ٍبَّ ُىو(  ٍب ورش بالتقليل ُب )الدنيا( 
 واندرج معو خلف العاشريت بعد )ٍبَّ ُىو(  وقرأ بضم اؽباء الباإلمالة ُب )الدنيا( ٍب خبلد قرأ بضم اؽباء )فُهو( 

 متعناه( وقرأ بضم اؽباء اليت بعد )ٍبَّ ُىو(  -القيو-ٍب ابن كثَت قرأ بضم اؽباء )فُهو( وبصلة اؽباء )واعدناه
   الدنيا( باإلمالة ُب ) ٍب خلف ببل غنة ُب )أََفَمْن َوَعْدنَاُه( قرأ بضم اؽباء )فُهو( وقرأ بضم اؽباء اليت بعد )ٍبَّ ُىو(

 (44تَػْزُعُموَف ) مْ ِئَي الَِّذيَن ُكْنتُ آََػيَػُقوُؿ أَْيَن ُشرَكَ  مْ َويَػْوـَ يُػَناِديهِ 
 ] يناديُهم : يعقوب [ ]يناديِهم : الباقون[ 

واندرج مع و ٍب قالون بالصلة على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزة ٍب ورش على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع قالون 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء )يناديُهم(بو جعفر ابن كثَت وأ

 َكَما َغَويْػَنا ْم  َأْغَويْػَناىُ  آِء الَِّذيَن َأْغَويْػنَ قَاَؿ الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُؿ رَبػََّنا َىُؤَْل 
 : الباقون[ ] عليِهِم القول : أبو عمرو [ ] عليُهُم القول : ضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] عليِهُم القول

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة بسكون ميم اعبمع قالون 
 ٍب قالون بالصلة ٍب ورش على طول اؼبنفصل واؼبتصل 

 عمرو على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )َعَلْيِهِم اْلَقْوُل( ٍب دوري أيب
 ى توسط اؼبنفصل واؼبتصل قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )َعَلْيِهِم اْلَقْوُل(ٍب دوري عل

 قرأ بكسر اؽباء واؼبيم )َعَلْيِهِم اْلَقْوُل(و ٍب السوسي أدغم البلم بالراء )َعَلْيِهِم اْلَقْوُل َرب ََّنا( 
ُهُم اْلَقْوُل( و  ضبزة على طول اؼبتصل واؼبنفصل ٍب  على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وبضم ئي الكسا ثمبضم اؽباء واؼبيم )َعَلي ْ

ُهُم اْلَقْوُل(وان  درج مع و خ  اف العاش ر  يعق وب عل  ى قص ر اؼبنفص  ل وعل ى توس  ط اؼبتص ل وبض  م اؽب  اء  ثػػماؽب اء واؼب  يم )َعلَ ي ْ
ُهُم اْلَقْوُل(  واؼبيم )َعَلي ْ

 ِإلَْيَك  آتَ بَ رَّأْنَ 
 ٍب السوسي )تربانا( ول اؼبنفصل واندرج معو ضبزةعلى ط ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورشعلى قصر اؼبنفصل قالون 

 واندرج معو أبو جعفر
 (49ِإيَّانَا يَػْعُبُدوَف ) آَما َكانُو 

 واندرج معو ضبزة على طول اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورشعلى قصر اؼبنفصل قالون 
 َورََأُوا اْلَعَذابَ  مْ َلهُ ََػَلْم َيْسَتِجيُبوا  مْ َََدَعْوىُ  مْ ءَكُ آَوِقيَل اْدُعوا ُشرَكَ 

 ] قيل : باإلمشام : ىشام والكسائي ورويس[ ] قيل: بالكسرة اػبالصة : الباقون[ 
  واندرج معو ضبزة على طول اؼبتصل ٍب ورشواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة  بسكون ميم اعبمع قالون

 درج معو الكسائي ورويسوانعلى توسط اؼبتصل ٍب ىشام قرأ )قيل( باإلمشام 
 (40َكانُوا يَػْهَتُدوَف )  مْ َلْو أَنػَّهُ 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
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 (مْ خلف بالسكت ُب )َلْو أَن َّهُ  ثم( مْ ن َّهُ اَ  ُب )َلوَ ورش بالنقل  ثم
 (44ِليَن )َأَجْبُتُم اْلُمْرسَ  آََػيَػُقوُؿ َماذ مْ َويَػْوـَ يُػَناِديهِ 

 ] يناديُهم : يعقوب [ ]يناديِهم : الباقون[
 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 على قصر اؼبنفصلٍب يعقوب بضم اؽباء )يناديُهم( 
 (44َءُلوَف )آََل يَػَتسَ  مْ ُء يَػْوَمِئٍذ ََػهُ آََػَعِمَيْت َعَلْيِهُم اْْلَنْػبَ 

 ] عليِهِم األنبآء : أبو عمرو [] عليُهُم األنبآء : ضبزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر [ ] عليِهُم األنبآء : الباقون[
ضب  زة ٍب البص  ري بكس  ر اؽب  اء واؼب  يم )َعلَ  ْيِهِم اأْلَنْ بَ  اُء( ٍب عل  ى ط  ول اؼبتص  ل ص  ل ٍب ورش س  ط اؼبتق  الون ٍب ق  الون عل  ى تو 

ُهُم اأْلَنْ بَ اُء(بضم ا ُب وبالس كت ووق ف عل ى )يَ َتَس اَءُلوَن( بالتس هيل م ع اؼب د والقص ر ٍب خ بلد ب التحقيق  ؽباء واؼبيم )َعَلي ْ
ُهُم اأْلَنْ بَ اُء( ووق ف عل ى ع اؼبد والقصر ٍب الكس ائي بض م اهيل مووقف على )يَ َتَساَءُلوَن( بالتس)األنباء(  ؽب اء واؼب يم )َعلَ ي ْ

 على توسط اؼبتصل واندرج معو يعقوب وخلف العاشر)يتساءلون( بالتحقيق 
 (44َأْف َيُكوَف ِمَن اْلُمْفِلِحيَن ) ~َََأمَّا َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ََػَعَسى

 وقصر البدل وفتح )فعسى( ؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصلقالون على قصر ا
 وأمال )فعسى( ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبغنة وأمال )فعسى( )أن يكون( ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة 

   واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )فعسى(
 ( أوجو توسط البدل وعليو التقليل ٍب طول البدل وعليو الفتح والتقليلٖل اؼبنفصل ب)ٍب ورش على طو 

 ُء َوَيْخَتاُر آَورَبَُّك َيْخُلُق َما َيشَ 
 على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزةٍب ورش على توسط اؼبتصل قالون 

 َما َكاَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة 
 قالون ٍب الكسائي أمال وقفا )اػبَتة( 

 وصلت باآلية اليت بعدىا السوسي أدغم التاء ُب السُت )اػبَتة سبحان( وإذا -
 (44ُسْبَحاَف اللَِّو َوتَػَعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَف )

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر أمال )تعاىل( ضبزةقالون ٍب ورش قلل )تعاىل( ٍب 
 (43) َوَما يُػْعِلُنوفَ  مْ َورَبَُّك يَػْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة 
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 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم َما(
 ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو  َوُىَو اللَُّو َْل  

  وعلى قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر بسكون اؽباء )وْىو( قالون 
  وبسكون اؽباء )وْىو( واندرج معو الكسائي  ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

  على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(
وان درج مع و عاص م وخل ف  وض م ى اء )وى و( ٍب ابن عامر عل ى توس ط اؼبنفص ل على قصر اؼبنفصل  ٍب ابن كثَت )وُىو(

  اء السكت على )ىوه(العاشر ٍب يعقوب بضم اؽباء )وُىو( وعلى قصر اؼبنفصل ووقف ّٔ
َِي اْْلُوَلى َواْْلَِخَرِة   َلُو اْلَحْمُد 

ُب )األوىل( والتوسط ُب البدل  ٍب التوسط مع التقليل والقصر ُب البدل الثاِن ( أوجو قصر مع الفتحٗقالون ٍب ورش ب)
 ق )اآلخرة( وحق بصري قلل )األوىل(ٍب ٍب الطول مع الفتح والتقليل وترقيق الراء ُب )األخرة(  الثاِن

م ع اإلمال  ة ووق ف عل  ى  (ٍب خل ف أم ال )األوىل( ووق  ف عل ى )األخ رة( بالنق  ل والس كت ٍب خ  بلد ب التحقيق ُب )األوىل
 ٍب خلف العاشر أمال )األوىل( وحقق )اآلخرة(  )األخرة( بالنقل ٍب الكسائي أمال )األوىل( و)األخرة(

 (44َوَلُو اْلُحْكُم َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف )
 رِجعون: يعقوب[ ]تُرَجعون: الباقون[ ]تَ  

 قالون قرأ بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجعون( 
 ٍب ابن كثَت قرأ بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجعون( وبصلة اؽباء )إليو( 

 ٍب يعقوب قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجعون(
ُر اللَِّو يَْأتِيكُ ِإْف َجَعَل اللَُّو َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسرْ ْم ُقْل َأرَأَيْػتُ   ءٍ آِبِضيَ  مْ َمًدا ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغيػْ

 قنببلالشاطبية ُب سورة يونس : وحيث ضياء وافق اؽبمز 
وج  و ث  ان [] أري  تم : الكس  ائي[] حرك  ات  ٙباؼب  د ] أراي  تم : ن  افع وأب  و جعف  ر بتس  هيل اؽبم  زة الثاني  ة [] أرآي  تم : ورش 

 [أرأيتم : الباقون
 ] بضئآء : قنبل [ ] بضياء : الباقون[

 قالون بالتسهيل 
 ٍب قالون بالصلة على قصرىا 

 وقرأ بإبدال اؽبمزة الفا )ياتيكم(والصلة واإلخفاء ُب  )إلو غَته( ُب اؽبمزة الثانية )أراَيتم(  لتسهيلٍب أبو جعفر با
 ٍب قالون بالصلة على توسطها 

 صلة ٍب البزي بالتحقيق ُب )أرأيتم( وبال
 ٍب قنبل بالتحقيق وقرأ )بضئاء( 

 وخلف العاشرويعقوب واندرج معو ابن ذكوان وعاصم ٍب البصري بالتحقيق بدون صلة 



 

 

131 

( ٗ( أوج   و عل  ى )ض   ياء( بإب  دال اؽبم   زة ألف  ا م   ع القص  ر والتوس   ط والط  ول ٍب التس   هيل م  ع اؼب   د )ٍ٘ب ىش  ام وق  ف ب)
 حركات والقصر 

  والروم 
 ُب أربعة أوجو ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة الفا )ياتيكم(( حركات ودخل مع ىشام ٙاؼبد )بوجو التسهيل مع  ضبزةٍب 

 ٍب الكسائي حبذف اؽبمزة )أريتم( 
 وقرأ بإبدال اؽبمزة الفا )ياتيكم( ٍب ورش بالتسهيل ُب )أرايتم(

 وقرأ بإبدال اؽبمزة الفا )ياتيكم(( حركات ٙباؼبد )ورش  ثم
 أوجو ُب )ضياء( (ٍ٘ب خلف بالسكت ووقف ب)

ََََل َتْسَمُعوَف )  (44َأ
 قالون 

ُر اللَِّو يَْأتِيكُ  مْ ُقْل َأرَأَيْػتُ  َِيوِ  مْ ِإْف َجَعَل اللَُّو َعَلْيُكُم النػََّهاَر َسْرَمًدا ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغيػْ  بَِلْيٍل َتْسُكُنوَف 
 ة [] أرآيتم : ورش وجو ثان [] أريتم : الكسائي[] أرأيتم : الباقون[] أرايتم : نافع وأبو جعفر بتسهيل اؽبمزة الثاني

 قالون بالصلة على قصرىا  ثمقالون بالتسهيل 
ٍب أبو جعف ر بتس هيل اؽبم زة الثاني ة ُب )أراي تم( وبالص لة وق رأ بإب دال اؽبم زة )ي اتيكم( ول و اإلخف اء ُب التن وين عن د الغ ُت 

 )إلٌو غَت(
 طها ٍب قالون بالصلة على توس

 ٍب ابن كثَت بتحقيق )أرأيتم( وبالصلة 
 ٍب دوري بالتحقيق بدون صلة 

 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة )ياتيكم( ٍب الكسائي حبذف اؽبمزة )أريتم( 
 ٍب ورش بالتسهيل ُب )أرايتم( وبطول الصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة )ياتيكم(

 دال اؽبمزة )ياتيكم(( حركات وبطول الصلة وقرأ بإبٍٙب ورش باؼبد اؼبشبع )
 ٍب خلف بالسكت ُب )أرأيتم إن(و )سرمدأ إىل(و )مْن إلو( 

ََََل تُػْبِصُروَف )  (44َأ
 قالون ٍب ورش بًتقيق الراء 

ََْضِلِو َوَلَعلَّكُ  َِيِو َولَِتْبتَػُغوا ِمْن   (49َتْشُكُروَف ) مْ َوِمْن رَْحَمِتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر لَِتْسُكُنوا 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )فيو( واندرج معو أبو جعفر قالون ٍب قالون بالصلة 

 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َجَعَل َلُكُم(
 (40تَػْزُعُموَف ) مْ ِئَي الَِّذيَن ُكْنتُ آََػيَػُقوُؿ أَْيَن ُشرَكَ  مْ َويَػْوـَ يُػَناِديهِ 

 ]يناديُهم : يعقوب[ ] يناديِهم : الباقون[
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 ى توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع قالون عل
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب )يناديُهم(

هُ  آََػَعِلُمو  مْ َونَػَزْعَنا ِمْن ُكلّْ ُأمٍَّة َشِهيًدا ََػُقْلَنا َىاُتوا بُػْرَىاَنكُ   (44َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف ) مْ َأفَّ اْلَحقَّ ِللَِّو َوَضلَّ َعنػْ
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طول اؼبنفصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل

 بَػَغى َعَلْيِهْم ِإفَّ قَاُروَف َكاَف ِمْن قَػْوـِ ُموَسى َػَ 
 قالون 

 ٍب يعقوب بضم اؽباء ُب )عليُهم( 
 ٍب ورش بالتقليل فيهما )ُموَسى فَ بَ َغى( 

 ٍب بصري بتقليل )موسى( فقط 
 أماؽبما )ُموَسى فَ بَ َغى(  وقرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم(  ضبزةٍب 

 ٍب الكسائي أماؽبما )ُموَسى فَ بَ َغى( واندرج معو خلف العاشر
 دغم اؼبيم باؼبيم )قَ ْوِم ُموَسى ( وقلل )موسى(ٍب السوسي أ

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز م ِة ِإْذ قَاَؿ َلُو قَػْوُمُو ََل تَػْفَرْح  آَوَآتَػيػْ  ِإفَّ َمَفاِتَحُو لَتَػُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ
 قالون على قصر اؼبنفصل

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم البلم بالبلم )قال لو( 
 قالون على توسط اؼبنفصل  ٍب

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل على قصر البدل
 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )آتيناه( 

 )آتيناه(ٍب ورش على توسط ٍب طول البدل 
 وقف : لتنوء : ىشام وضبزة بالنقل )لتنو( وباإلدغام )لتنّو(

 (44ِإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ اْلَفرِِحيَن )
 قالون

َِيم اَر اْْلَِخَرَة  آَوابْػَتِغ   َآتَاَؾ اللَُّو الدَّ
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 قالون على قصر اؼبنفصل
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب خلف العاشر أمال )آتاك( ٍب الكسائي أمال )آتاك( ووقف على )اآلخرة( باإلمالة 
ليو التقليل ٍب الطول م ع الف تح وعالبدلُت ( أوجو قصر البدلُت وفتح )آتاك( ٍب توسط ٗب)على طول اؼبنفصل ٍب ورش 

 والتقليل وترقيق راء )اآلخرة( 
 ٍب ضبزة باإلمالة ُب )آتاك( ووقف بالنقل والسكت على )اآلخرة(

نْػَيا   َوََل تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
 العاشرضبزة أمال )الدنيا( واندرج معو الكسائي وخلف  ثم   ورش قلل )الدنيا( واندرج معو أبو عمرو ثم    قالون

 َأْحَسَن اللَُّو ِإلَْيَك  آَوَأْحِسْن َكمَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة

َِي اْْلَْرضِ   َوََل تَػْبِغ اْلَفَساَد 
 رض(ضبزة بالسكت ُب )األ ثمورش بالنقل ُب )األرض( واندرج معو ضبزة بوجو النقل  ثمقالون 

 (44ِإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن )
 قالون

 ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي آقَاَؿ ِإنَّمَ 
وان  درج مع  و ضب  زة  ( الب دلٖق الون عل  ى قص  ر اؼبنفص ل ٍب ق  الون عل  ى توس ط اؼبنفص  ل ٍب ورش عل  ى ط ول اؼبنفص  ل م  ع )

 بوجو القصر ُب البدل )أوتيتو(
 فتح اليائ )عندَي أومل( نافع وقنبل وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] عندي~ أومل : الباقون[ إذا وصلت اآلية دبا بعدىا

ًة َوَأْكثَػُر اللََّو َقْد َأْىَلَك ِمْن قَػْبِلِو ِمَن اْلُقُروِف َمْن ُىَو َأَشدُّ ِمْنُو يَػْعَلْم َأفَّ َأَوَلْم   َجْمًعا قُػوَّ
(  لى التحقيقعُب )قُ وًَّة َوَأْكثَ ُر( و خلف ببل غنة  ثمقالون   ُب )يَ ْعَلْم َأنَّ

( ورش  ثمُب )منو( ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء   بالنقل ُب )يَ ْعَلَم اَنَّ
( وببل غنة ُب )قُ وًَّة َوَأْكثَ ُر(خلف بالسكت  ثم  ُب )يَ ْعَلْم َأنَّ

 (44َوََل ُيْسَأُؿ َعْن ُذنُوِبِهُم اْلُمْجرُِموَف )
 ] ذنؤُُّم آّرمون: ضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] ذنؤُِّم آّرمون : الباقون[ ] ذنؤِِّم آّرمون : أبو عمرو ويعقوب[

 قالون قرأ بكسر اؽباء وضم اؼبيم )بذنؤُِّم آّرمون(
 ٍب أبو عمرو بكسر اؽباء واؼبيم )ُذنُؤِِِّم اْلُمْجرُِموَن( واندرج معو يعقوب

 رُِموَن ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر قرأ بضم اؽباء واؼبيم )ُذنُؤُُِّم اْلُمجْ  ضبزةٍب 
َِي زِيَنِتِو   َََخَرَج َعَلى قَػْوِمِو 

 قالون
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نْػَيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل مَ   (43ُأوِتَي قَاُروُف ِإنَُّو َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم ) آقَاَؿ الَِّذيَن يُرِيُدوَف اْلَحَياَة الدُّ
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصل ٍب قالون على توسط 
 توسط وطول البدل  ُب )الدنيا( ٍب على التقليل )أوٌب( ٍب ورش على طول اؼبنفصل على فتح )الدنيا( قصر وطول البدل

 ٍب بصري  على قصر اؼبنفصل وبالتقليل ُب )الدنيا(  
 والتقليل ُب )الدنيا(  على توسط اؼبنفصل ٍب دوري 

  باإلمالة ُب )الدنيا(على طول اؼبنفصل  ضبزةٍب 
 واندرج معو خلف العاشر باإلمالة ُب )الدنيا(على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي 

ٌر  مْ َوقَاَؿ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َويْػَلكُ   (44ِإَلَّ الصَّاِبُروَف ) آيُػَلقَّاىَ َصاِلًحا َوََل َوَعِمَل ِلَمْن َآَمَن ثَػَواُب اللَِّو َخيػْ
عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل وأم   ال ٍب ق   الون عل   ى توس   ط اؼبنفص   ل ٍب خ   بلد  ععل   ى قص   ر اؼبنفص   ل وبس   كون م   يم اعبم    ق   الون

ُب )َصاغِبًا َواَل( وأمال ببل غنة على طول اؼبنفصل و ٍب خلف  على توسط اؼبنفصل وأمال )يُلقاىا( ٍب الكسائي )يُلقاىا( 
)خَت( وبالنقل ٍب ورش بًتقيق الراء ا( ُب )َصاغِبًا َواَل( وأمال )يُلقاىوببل غنة ُب )ِلَمْن َآَمَن( ٍب خلف بالسكت )يُلقاىا( 

ٍب ق  الون بالص  لة عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ٍب ق  الون بالص  لة عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل ٍب وف  تح )يلقاى  ا( عل  ى قص  ر الب  دل )أوت  وا( 
 ٍب طول البدل مع الفتح ٍب التقليل  ُب )يلقاىا( وترقيق راء )خَت( والتقليل)أوتوا( ورش على توسط البدل 

َََما َكاَف َلُو ِمْن  َََخَسْفَنا ِبوِ   (44ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْنَتِصرِيَن )ََِئٍة يَػْنُصُرونَُو َوِبَدارِِه اْْلَْرَض 
 ] ِفية : أبو جعفر ووقفا غبمزة [ ] ِفئة : الباقون[

  أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ياء )فية ينصرونو( ثم قالون
 ُب )األرض( وبغنة خبلد بالسكت ثم ُب )ِفَئٍة يَ ْنُصُرونَُو( بل غنة وبُب )األرض( خلف بالسكت ثم 

 واندرج معو دوري الكسائي (أمال )بداره أبو عمرو ٍبٍب ورش بالنقل ُب )االرض( وقلل )بداره( 
 ُء ِمْن ِعَباِدِه َويَػْقِدرُ آِلَمْن َيشَ  َوَأْصَبَح الَِّذيَن َتَمنػَّْوا َمَكانَُو بِاْْلَْمِس يَػُقوُلوَف َوْيَكَأفَّ اللََّو يَػْبُسُط الرّْْزؽَ 

عل  ى ط  ول اؼبتص  ل وبالنق  ل ُب  ٍب ورش عل  ى ط  ول اؼبتص  ل  ق الون عل  ى توس  ط اؼبتص  ل ٍب خ  بلد ب  التحقيق ُب )ب  األمس(
 ُب )باألمس(مس(  ٍب خبلد بالسكت )باالَ 

 وبالسكت ُب )باألمس()ؼبن يشاء(ٍب خلف ببل غنة 
 لوال( أدغم الراء بالبلم السوسي  وإذا وصلت اآلية دبا بعدىا )يقدر

وق   ف عل   ى )ويك   ان( الكس   ائي بالي   اء وأب   و عم   رو وق   ف عل   ى الك   اف والب   اقون وقف   وا عل   ى الكلم   ة كله   ا ووق   ف ضب   زة 
 بالتسهيل فقط ب

َنا َلَخَسَف بَِنا  َلْوَْل   َأْف َمنَّ اللَُّو َعَليػْ
 ] ػَبَسف بنا : حفص ويعقوب[ ] ػُبِسف بنا : الباقون[ 

 وقرأ بضم اػباء وكسر السُت )ػُبِسف(لى قصر اؼبنفصل قالون ع
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب حفص على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح اػباء )ػبَََسَف( واندرج معو يعقوب 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة
َُِروَف )  (44َوْيَكأَنَُّو ََل يُػْفِلُح اْلَكا

 ُب )اْلَكاِفُروَن( قالون ٍب ورش بًتقيق الراء
وق   ف عل   ى )ويك   ان( الكس   ائي بالي   اء وأب   و عم   رو وق   ف عل   ى الك   اف والب   اقون وقف   وا عل   ى الكلم   ة كله   ا ووق   ف ضب   زة 

 بالتسهيل فقط ب
َََساًدا  َِي اْْلَْرِض َوََل  اُر اْْلَِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ََل يُرِيُدوَف ُعُلوِّا   تِْلَك الدَّ

 ُب )اآلخرة ( و)االرض( بالسكت ضبزةٍب وبالنقل ُب )اآلخرة ( و)االرض( البدل ( ٖقالون ٍب ورش مع )
 (49َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن )

 قالون
َها آَمْن جَ  ٌر ِمنػْ  َء بِاْلَحَسَنِة ََػَلُو َخيػْ

 قالون على توسط اؼبتصل 
 ورقق راء )خَت(ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 خلف العاشر  ٍب ابن ذكوان أمال )جاء( واندرج معو
 ٍب خلف أمال )جاء( على طول اؼبتصل

ََََل ُيْجَزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَّْئاِت ِإَلَّ َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) آءَ َوَمْن جَ   (40بِالسَّيَّْئِة 
 قالون على توسط اؼبتصل 

 )السيئات(( البدل ٍٖب ورش على طول اؼبتصل مع )
 معو خلف العاشر ٍب ابن ذكوان أمال )جاء( واندرج 

 ٍب خلف أمال )جاء( على طول اؼبتصل
 ِإفَّ الَِّذي ََػَرَض َعَلْيَك اْلُقْرَآَف َلَرادَُّؾ ِإَلى َمَعادٍ 

 ابن كثَت قرأ )القران( بدون نبز ثم    قالون
َِي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )آَأْعَلُم َمْن جَ  ~ُقْل رَبّْي  (44َء بِاْلُهَدى َوَمْن ُىَو 

 فع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر[ ] ريب~ أعلم: الباقون[] ريَب أعلم : نا
 قالون قرأ بفتح الياء ُب )ريَب أعلم( واندرج معو ابن كثَت والدوري وأبو جعفر

 ٍب ورش قرأ بفتح الياء ُب )ريَب أعلم( على الفتح ُب )اؽبدى( ٍب ورش بالتقليل ُب )اؽبدى(
 أدغم اؼبيم باؼبيم )أَْعَلُم َمْن( ٍب السوسي قرأ بفتح الياء ُب )ريَب أعلم( و 

 على توسط اؼبنفصلٍب ىشام بسكون الياء )ريْب( 
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 ٍب الكسائي أمال )اؽبدى( بسكون الياء )ريْب~ أعلم( على توسط اؼبنفصل
 ٍب ابن ذكوان أمال )جاء( بسكون الياء )ريْب~ أعلم( على توسط اؼبنفصل

 )ريْب~ أعلم( على توسط اؼبنفصل مال )جآء(و )اؽبدى( بسكون الياءأٍب خلف العاشر 
 أمال )جاء( و)اؽبدى( بسكون الياء )ريْب~ أعلم( على طول اؼبنفصل  ضبزةٍب 

 ٍب يعقوب بسكون الياء )ريْب~ أعلم( على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل
 ِإلَْيَك اْلِكَتاُب ِإَلَّ رَْحَمًة ِمْن رَبّْكَ  ~َأْف يُػْلَقى آَوَما ُكْنَت تَػْرُجو 

 لى قصر اؼبنفصل قالون ع
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 )يلقى( واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال 
 )يلقى( ٍب بالتقليل  )يلقى( ٍب ورش بالفتح

 )يلقى( ٍب خبلد باإلمالة 
 )يلقى( ٍب خلف ببل غنة واإلمالة

َِرِيَن )  (44ََََل َتُكوَننَّ َظِهيًرا ِلْلَكا
 قالون 

 واندرج معو دوري الكسائي ورويس ٍب أبو عمرو أمال )للكافرين( 
  وترقيق الراء ُب )تطهَتا()للكافرين( ٍب ورش بالتقليل 

 َوََل َيُصدُّنََّك َعْن َآيَاِت اللَِّو بَػْعَد ِإْذ أُْنزَِلْت ِإلَْيكَ 
 قالون 

( أوجو ٖزَِلْت ِإلَْيَك( ٍب ورش بالنقل ُب )َعَن اَيَاِت( و)ٍب ضبزة بالتحقيق ُب )َعْن َآيَاِت( ووقف بالتحقيق والنقل على )أُنْ 
 البدل ُب )آيات(

 ٍب خلف بالسكت ُب )َعْن َآيَاِت( ووقف بالنقل والسكت على )أُْنزَِلْت ِإلَْيَك(
 َوادُْع ِإَلى رَبَّْك 

 قالون
 (44َوََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )

 قالون
 َلًها َآَخرَ َوََل َتْدُع َمَع اللَِّو إِ 

 قالون 
 واندرج معو ضبزة بوجو القصر ( البدل ٍٖب ورش بالنقل ُب )ِإؽَبًا َآَخَر( مع )

 ٍب خلف بالسكت ُب )ِإؽَبًا َآَخَر(
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 إذا وصلت باآلية اليت بعدىا )آخر ال ( أدغم السوسي البلم بالبلم 
 ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو  َْل 

 اء السكت )ىوه( يعقوب وقف ّٔ ثم   قالون على قصر اؼبنفصل
 واندرج معو ضبزة ورش على طول اؼبنفصل ثم   ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 َوْجَهُو َىاِلٌك ِإَلَّ ُكلُّ َشْيٍء 
 قالون ٍب ورش على توسط )شيء( ٍب على طولو 

 بالسكت على )شيء(  ضبزةٍب 
( ٍب خلف بالسكت على شيء وعلى الساكن اؼبفصول  ُب )َىاِلٌك ِإالَّ

 ( 44ْلُحْكُم َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف )َلُو ا
 ] َترِجعون : يعقوب [ ] تُرَجعون : الباقون[

 قالون قرأ بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجعون( 
 ٍب يعقوب قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجعون( 

 ٍب ابن كثَت قرأ بضم التاء وفتح اعبيم )تُرَجعون( وبصلة اؽباء )إليو(
  

 سورة العنكبوت 
 ْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِ 

 (4الم )
 قالون 

 وهبوز ُب )ميم ( الطول والقصرٍب ورش نقل حركة اؽبمزة )أحسب( إىل الساكن قبلها 
 بسكتة لطيفة بدون تنفس ٍب أبو جعفر بتقطيع اغبروف

رَُكو َأَحِسَب النَّاُس   (4) ََل يُػْفتَػُنوفَ  مْ َآَمنَّا َوىُ  آَأْف يَػُقوُلو  آَأْف يُػتػْ
 بلكد  ن ُبالشاطبية ُب سورة طو : واضمم سوى 

 وفيو وُب سدى   فبال وقوف ُب األصول تاصبل باقيهمويكسر                         
عل ى  ق الونٍب  اؼبنفصل توسطعلى  ٍب قالونواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة بسكون ميم اعبمع قالون 

رَُكو ٍب خلف ببل غنة واندرج معو خبلد بوجو القصر للبدل )آمنا( ( البدل ٖالصلة ٍب ورش )بالتوسط و  () َأْن آُب )َأْن يُ ت ْ
 آ(يَ ُقوُلو 

 َوَلَقْد ََػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم 
 قالون

 (9ََػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن )
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 قالون
ـْ َحِسَب الَِّذينَ    السَّيَّْئاِت َأْف َيْسِبُقونَايَػْعَمُلوَف  َأ

 ُب )َأْن َيْسِبُقونَا( قالون ٍب خلف ببل غنة
 (0َء َما َيْحُكُموَف )آسَ 

 على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزةٍب ورش  على توسط اؼبتصل قالون
 َمْن َكاَف يَػْرُجو ِلَقاَء اللَِّو ََِإفَّ َأَجَل اللَِّو َْلٍَت 

 )آلت( ( البدلٖع )قالون ٍب ورش م
 (4َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )

 ] وْىو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ] وُىو : الباقون[
 واندرج معو الباقونقالون قرأ )وْىو( واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر ٍب ورش بضم اؽباء 

 َوَمْن َجاَىَد ََِإنََّما ُيَجاِىُد لِنَػْفِسوِ 
 ون قال
 (4ِإفَّ اللََّو َلَغِنيّّ َعِن اْلَعاَلِميَن ) 

 قالون 
هُ   (4َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ َولََنْجزِيَػنػَّهُ  مْ َسيَّْئاتِهِ  مْ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لَُنَكفَّْرفَّ َعنػْ

 قالون بسكون ميم اعبمع
 َنْجزِيَ ن َُّهْم َأْحَسَن(ٍب خلف بالسكت ُب اؼبفصول )َولَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
( مع ) َرنَّ  ( البدل )آمنوا(و)سيئاهتم(ٍٖب ورش بًتقيق الراء )لَُنَكفّْ

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا  َنا اْْلِ  َوَوصَّيػْ
 بالسكت ُب )اإلنسان( ضبزةنسان( ٍب قالون ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )ِبَواِلَدْيِو( ٍب ورش بالنقل ُب )اإل
ََََل ُتِطْعُهَما  َوِإْف َجاَىَداَؾ لُِتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم 

 قالون
 (4تَػْعَمُلوَف ) مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ ََأُنَػبُّْئكُ  مْ ِإَليَّ َمْرِجُعكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالون ٍب قالون بالصلة
 (3َِي الصَّاِلِحيَن ) مْ ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لَُنْدِخَلنػَّهُ َوالَِّذيَن َآمَ 

الب دل ُب  ُب (ٕ)التوس ط والط ول ٍب ورش وان درج مع و اب ن كث َت وأب و جعف ر ٍب قالون بالص لة بسكون ميم اعبمع قالون 
 )َآَمُنوا(
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َِي ال آَوِمَن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ َآَمنَّا بِاللَِّو ََِإذَ  َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اللَِّو َولَِئْن جَ ُأوِذَي  َِتػْ َء َنْصٌر ِمْن رَبَّْك لَيَػُقوُلنَّ آلَِّو َجَعَل 
 ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكمْ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل وأمال )َجاَء( واندرج معو خلف العاشر 
 )آمنا( و)أوذي( وقصر البدلُتواؼبتصل فصل ٍب ورش على طول اؼبن

 ورش مع توسط ٍب طول البدلُت )َآَمنَّا(و)أُوِذَي(  ثمٍب خبلد على طول اؼبنفصل أمال )َجاَء( 
 ُب )من يقول(ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة 

 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأمال )النَّاِس( 
 ِس(ٍب دوري على توسط اؼبنفصل  وإمالة )النَّا

َِي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن )  (44َأَولَْيَس اللَُّو بَِأْعَلَم ِبَما 
 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )بَِاْعَلَم دبَا( ثمقالون   

َِِقيَن )  (44َولَيَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلُمَنا
 ُنوا(ُب )َآمَ  التوسط والطول ( البدلٕورش مع ) ثمقالون   

 ِمْن َشْيءٍ  مْ ِبَحاِمِليَن ِمْن َخطَايَاىُ  مْ َوَما ىُ  مْ َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنوا اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَايَاكُ 
 قالون 

 ٍب ورش قصر البدل )َآَمُنوا (  وفتح )َخطَايَاُكْم (و)خطاياىم(  مع توسط اللُت )َشْيٍء( 
 ( أوجو )َشي( و)شّي( مع الروم واندرج معو ضبزة ٗ)ٍب ىشام 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
   أمال األلف اليت بعد الياء  ٍب الكسائي أمال )َخطَايَاُكْم (و)خطاياىم(

 ( أوجو )توسط البدل مع التقليل )َخطَايَاُكْم (و)خطاياىم(  وتوسط ) شيء( ٍ٘ب ورش )
 ل على فتح )َخطَايَاُكْم (و)خطاياىم(  وتوسط )شيء( ٍب طول )شيء( ٍب طول البد

 ٍب طول البدل على تقليل )َخطَايَاُكْم (و)خطاياىم(  وتوسط )شيء( ٍب طول )شيء( 
 (44َلَكاِذبُوَف ) مْ ِإنػَّهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة
 َوأَثْػَقاًَل َمَع أَثْػَقاِلِهْم  مْ اَلهُ َولََيْحِمُلنَّ أَثْػقَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة
 (49َولَُيْسأَُلنَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا يَػْفتَػُروَف )

 قالون
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َِيهِ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا  َاُف َوىُ ِإَلَّ  أَْلَف َسَنةٍ  مْ نُوًحا ِإَلى قَػْوِمِو ََػَلِبَث   (40ظَاِلُموَف ) مْ َخْمِسيَن َعاًما َََأَخَذُىُم الطَُّو
 ] فيُهم : يعقوب [ ] فيِهم : الباقون[

 قالون بسكون ميم اعبمع
 قالون على التوسط بالصلة  ثم    واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة على القصر

 ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب )فيُهم( 
( وبطول الصلة ُب )ِفيهِ   ورش بالنقل ُب )َوَلَقَد اْرَسْلَنا(ٍب  أَْلَف( مْ و)نُوًحا ِإىَل( و)َسَنٍة ِإالَّ

(و)ِفيهِ ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا(   أَْلَف( مْ و)نُوًحا ِإىَل( و)َسَنٍة ِإالَّ
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعْلَناىَ   (44ِلْلَعاَلِميَن )َآيًَة  آََأَْنَجيػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

  )آية( واندرج معو ضبزة بوجو القصر ( البدلٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع )
َناُه(  ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء )َفَاقْبَي ْ

 تػَُّقوهُ َوِإبْػَراِىيَم ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِمِو اْعُبُدوا اللََّو َوا
 قالون ٍب السوسي أدغم )قَاَل ِلَقْوِمِو(

ٌر َلكُ  مْ َذِلكُ   (44تَػْعَلُموَف ) مْ ِإْف ُكْنتُ  مْ َخيػْ
 قالون بسكون ميم اعبمع  

 ِإْن(  مْ خلف بالسكت ُب )َلكُ  ثم
 ِإْن( وبًتقيق الراء ُب )خَت(  مْ ورش بطول الصلة ُب )َلكُ  ثم
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإْن(  مْ قالون بالصلة وعلى القصر ُب )َلكُ  ثم

 ِإْن( مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسطها ُب )َلكُ 
ًَْكا  ِإنََّما تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَف ِإ

 خلف ببل غنة )أَْوثَانًا َوزَبُْلُقوَن( ثمقالون     
 ِرْزقًا ََابْػتَػُغوا ِعْنَد اللَِّو الرّْْزَؽ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلوُ  مْ يَْمِلُكوَف َلكُ  ِإفَّ الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو ََل 

 ابن كثَت بصلة اؽباء )َواْعُبُدوُه( وصلة اؼبيم   ثم      واندرج معو أبو جعفر قالون بالصلة ثم    قالون بسكون ميم اعبمع 
 (44ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف )

 ب [ ] تُرَجعون: الباقون[] َترِجعون : يعقو 
 ابن كثَت بصلة اؽباء )إليو( ثميعقوب قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجعون(       ثمقالون      

بُوا ََػَقْد َكذََّب ُأَمٌم ِمْن قَػْبِلُكمْ   َوِإْف ُتَكذّْ
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 قالون
 (44َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإَلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبيُن )

 قالون
 ْوا َكْيَف يُػْبِدُئ اللَُّو اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ َأَوَلْم يَػرَ 

 خاطب  صحبةالشاطبية : يروا 
 ] أومل تروا : شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر[ ] أومل يروا : الباقون[

 شعبة قرأ )تَ َرْوا( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر ثمقالون    
 (43ِإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيٌر )

 قالون
َِي اْْلَْرِض ََاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلقَ   ُقْل ِسيُروا 

 ورش بالنقل ُب )اأْلَْرِض( وبًتقيق الراء )ِسَتُوا( ثمخلف بالسكت ُب )اأْلَْرِض(  ثمقالون 
 ثُمَّ اللَُّو يُػْنِشُا النَّْشَأَة اْْلَِخَرةَ 

 حقاالشاطبية : وحرك ومد ُب النشاءة 
 ابن كثَت وأبو عمرو[ ] النشاة : الباقون[] النشآءة : 

 قالون 
 ٍب الكسائي أمال وقفا )اآْلَِخَرَة( 

 مع ترقيق الراء)اآلخرة( ( البدل ٍٖب ورش مع )
 ٍب ضبزة بالنقل ٍب السكت ُب )اآلخرة( مع تفخيم الراء

 ٍب ابن كثَت )النشآءة( مده مدا متصبل واندرج معو البصري 
 (44َشْيٍء َقِديٌر ) ِإفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ 

 خلف بالسكت ثمورش مع وجهي اللُت على التوسط والطول ُب )شيء(    ثم    قالون 
 ءُ آُء َويَػْرَحُم َمْن َيشَ آيُػَعذُّْب َمْن َيشَ 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 والقصر ( اؼبدود ٍب التسهيل مع الروم باؼبدٖ( أوجو الوقف على )يشاء( اإلبدال الفا مع )ٍ٘ب ىشام لو )

 ٍب ورش على طول اؼبتصل 
( اؼب دود ٍب التس هيل م ع ال روم باؼب د ٖ( أوج و الوق ف عل ى )يش اء( اإلب دال الف ا م ع )ٍ٘ب خبلد على طول اؼبتص ل ول و )

 والقصر
( اؼب دود ٍب التس  هيل م ع ال  روم باؼب  د ٖ( أوج  و الوق ف عل  ى )يش اء( اإلب  دال الف ا م  ع )ٍ٘ب خل ف عل  ى ط ول اؼبتص  ل ل و )

 ببل غنة ُب )من يشاء( معا والقصر و 
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ُب َمْن(و)َويَ ْرَحُم َمْن(  ٍب السوسي أدغم )يُ َعذّْ
 (44َوِإلَْيِو تُػْقَلُبوَف )

 قالون ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )إليو(
مَ  مْ َوَما أَنْ تُ   ءِ آدبُْعِجزِيَن ُب اأْلَْرِض َواَل ُب السَّ

 ( أوجو ٘ ىشام وقف على )السماء ب)قالون ٍب قالون بالصلة ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب
 ٍب قالون على الصلة 

 ٍب ورش 
 ( أوجو )السماء( ٍ٘ب خلف بالسكت و)

 ( أوجو السماء ٍ٘ب خبلد بالتحقيق و)
 (44ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن َوِليٍّ َوََل َنِصيٍر ) مْ َوَما َلكُ 

 قالون بالصلة  ثمخلف ببل غنة ُب )ِمْن َويلٍّ َواَل(  ثمقالون 
 (49َعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ ئِِو ُأولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمِتي َوُأولَِئَك َلهُ آَوالَِّذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت اللَِّو َوِلقَ 

 قالون ٍب قالون بالصلة ٍب قالون على التوسط ٍب قالون بالصلة 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 على )َعَذاٌب أَلِيٌم(ٍب ضبزة على طول اؼبتصل وعلى النقل والتحقيق وقفا 
 ٍب خلف على طول اؼبتصل وعلى السكت وقفا على )َعَذاٌب أَلِيٌم(

 ( البدل )بآيات(ٍٕب ورش على طول اؼبتصل ومع )
 َأْف قَاُلوا اقْػتُػُلوُه َأْو َحرُّْقوُه ََأَْنَجاُه اللَُّو ِمَن النَّارِ  ِإْلَّ  ~َََما َكاَف َجَواَب قَػْوِموِ 

 صلقالون على قصر اؼبنف
 ٍب البصري على قصر اؼبنفصل وأمال )النار( 

 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وبصلة اؽباء ُب )اقْ تُ ُلوُه أَْو َحرُّْقوُه( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وإمالة )النار( 
 )فاقباه(ٍب الكسائي أبو اغبارث أمال 

 نار( و)ال)فاقباه( ٍب دوري الكسائي أمال 
 فيهما )فاقباه(و)النار(ٍب التقليل  ُب )فاقباه( وقلل )النار( ٍب ورش على الفتح

 ُب )فاقباه(باإلمالة  ضبزةٍب 
َِي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )  (40ِإفَّ 

 قالون 
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 عفر ٍب ورش على قصر البدل )آليات( وأبدل اؽبمزة واوا )يومنون( ومعو السوسي وخبلد وقفا وأبو ج
 ٍب خلف ببل غنة )ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن( وأبدل اؽبمزة واوا )يومنون( وقفا 

 ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل )آَلَيَاٍت(
نْػَيا مْ ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْوثَانًا َمَودََّة بَػْيِنكُ  مْ َوقَاَؿ ِإنََّما اتََّخْذتُ   َِي اْلَحَياِة الدُّ

 ندالص عمع حق رواتو   ونونو وانصب )بينكم( شاطبية : )مودًة( اؼبرفو 
] مودُة بيِنكم : ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ورويس [  ]مودَة بيِنكم : حفص وضبزة وروح [  ] مودًة بيَنكم : 

 الباقون[    ]ازبذًب : ابن كثَت وحفص ورويس[]أزبّتم : الباقون[
َنُكْم( ونصب الثاِن ومعو ابن عامر وشعبة وخلف العاشرقالون أدغم الذال بالتاء )ازبََّْذًُبْ( وقرأ بتنو   ين )َمَودًَّة بَ ي ْ

َنُكْم( ونصب )بيَنكم(  ٍب ورش بالتقليل ُب )الدنيا( وأدغم الذال بالتاء )ازبََّْذًُبْ( وقرأ بتنوين )َمَودًَّة بَ ي ْ
 ُب )ازبََّْذًُبْ( وتقليل )الدنيا(واإلدغام ُب الثاِن ٍب البصري برفع األول )َمَودَُّة بَ ْيِنُكْم ( وكسر النون 

 واإلدغام ُب )ازبََّْذًُبْ( وأمال )الدنيا(  ُب الثاِن ٍب الكسائي برفع األول )َمَودَُّة بَ ْيِنُكْم ( وكسر النون
 بَ ْيِنُكْم ( وكسر النون مودةَ بنصب األول )و ٍب ضبزة باإلدغام )ازبََّْذًُبْ( 

َنُكْم( ونصب الثاِن واندرج معو أبو جعفرٍب قالون بالصلة أدغم الذال بالتاء )ازبََّ   ْذًُبْ( وقرأ بتنوين )َمَودًَّة بَ ي ْ
 باإلظهار )ازبََّْذًُبْ( وبرفع األول )َمَودَُّة بَ ْيِنُكْم ( وكسر النون وبالصلةٍب مكي 

 بَ ْيِنُكْم ( وكسر النون واندرج معو روح مودةَ ٍب حفص باإلظهار )ازبذًب( بنصب األول )
 اإلظهار )ازبََّْذًُبْ( وبرفع األول )َمَودَُّة بَ ْيِنُكْم ( وكسر النون وبدون الصلةٍب رويس ب

 (44ِمْن نَاِصرِيَن )ْم بَػْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلكُ  مْ بِبَػْعٍض َويَػْلَعُن بَػْعُضكُ  مْ ثُمَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَػْعُضكُ 
 وورش بوجو الفتح دوري ويعقوب قالون بسكون ميم اعبمع واندرج معو

 ٍب ورش بالتقليل ُب )ماواكم(
 ٍب السوسي أبدل اؽبمزة ُب )ماواكم(

 ٍب خبلد باإلمالة )ماواكم( ومعو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب خلف ببل غنة ُب )بَ ْعًضا و( وباإلمالة )ماواكم( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت
 مزة ُب )ماواكم(ٍب أبو جعفر بالصلة أبدل اؽب

 َََآَمَن َلُو ُلوٌط  
 قالون 

 ٍب السوسي أدغم النون بالبلم )َفَآَمَن َلُو( 
 ٍب ورش مع التوسط والطول ُب البدل )َفَآَمَن(

 َوقَاَؿ ِإنّْي ُمَهاِجٌر ِإَلى رَبّْي
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 خلف بالسكت ُب )ُمَهاِجٌر ِإىَل( ثمورش بالنقل ُب )ُمَهاِجٌر ِإىَل(  ثمقالون 
 [ ]ريب~ إنو : الباقون[)ريَب إنو ( فتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ]باآلية اليت بعدىا  إذا وصلت

 (44ِإنَُّو ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 السوسي أدغم )ِإنَُّو ُىَو( ثمقالون 

َنا َلوُ  َة َواْلِكتَ  ~َوَوَىبػْ َِي ُذرّْيَِّتِو النُّبُػوَّ نْػَياِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َوَجَعْلَنا  َِي الدُّ َناُه َأْجَرُه   اَب َوَآتَػيػْ
 ] النبوءة : نافع [ ] النبوة : الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )النبوءة( عى توسط اؼبتصل 
َناُه (   ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وقرأ حبذف اؽبمزة )النبوة( وصلة اؽباء )َوَآتَ ي ْ

 وقلل )الدنيا( حبذف اؽبمزة )النبوة( وقرأ ٍب البصري على قصر اؼبنفصل 
 وفتح )الدنيا( واندرج معو يعقوبقرأ حبذف اؽبمزة )النبوة( ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ باؽبمز )النبوءة(  
 ٍب دوري البصري على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذف اؽبمزة )النبوة( والتقليل ُب )الدنيا( 

 عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ حبذف اؽبمزة من )النبوة( وفتح )الدنيا( واندرج معو عاصمٍب ابن 
 واندرج معو خلف العاشر توسط اؼبنفصل وأمال )الدنيا( ىٍب الكسائي عل

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )النبوءة(
َناُه( وفتح الدنيا ٗوب)  ( أوجو قصر البدل )َوَآتَ ي ْ

 بدل مع التقليل ُب )الدنيا(ٍب التوسط ُب ال
 الطول مع التقليل على توسط اؼبنفصل ثمٍب الطول مع الفتح 

 على طول اؼبنفصل وأمال )الدنيا( ضبزةٍب 
َِي اْْلَِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن )  (44َوِإنَُّو 

 ِخَرِة(بالسكت ُب )اآْلَ  ضبزة ثم( البدل )اآْلَِخَرِة( ٖورش بالنقل ُب )اآلخرة( مع ) ثمقالون 
 (44ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن )ْم لََتْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقكُ  مْ ِإنَّكُ  ~َوُلوطًا ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِموِ 

 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آئذا           أئنا فذو استفهام الكل أوال 
 ـبرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشامُب النمل  نافعسوى                            

 اشدا والر تى أُب العنكبوت ـبربا       وىو ُب الثاِن  عمناد عون دو                           
 اعتبل  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        

 وا حافظ ببللعلى        أصوؽبم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                          
أب  و عم  رو : تس  هيل ] []إنك  م لت  اتون : ن  افع واب  ن كث  َت واب  ن ع  امر وحف  ص وأب  و جعف  ر ويعق  وب [ ]أئ  نكم : الب  اقون

 وإدخال[



 

 

145 

 واندرج معو يعقوبعلى قصر اؼبنفصل قالون بسكون ميم اعبمع وقرأ باإلخبار )إنكم( 
 واندرج معو ابن كثَت وبالصلة وقرأ باإلخبار )إنكم( على قصر اؼبنفصل الونٍب ق

 مع إبدال اؽبمزة ُب )لتاتون(ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وقرأ باإلخبار )إنكم( 
 بالتسهيل واإلدخال  )أئنكم(ٍب دوري 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل
 ٍب قالون بالصلة 

  ُب )أئنكم( سهيل واإلدخالٍب دوري على التوسط بالت
 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وباإلخبار ُب )إنكم( واندرج معو حفص 

 ُب )أإنكم( بتحقيق اؽبمزتُت على توسط اؼبنفصل ٍب شعبة 
قاف ٍب السوس ي بالتس هيل واإلدخ ال ُب)أئ نكم( م  ع إب دال اؽبم زة ُب )لت اتون( واإلدغ  ام ُب ال بلم ب البلم )قَ اَل ِلَقْوِم  ِو(وال

 بالكاف )سبقكم(
 ومعو على التحقيق باؽبمزتُت )أئنكم( ٍب ضبزة 

 خلف العاشر على التحقيق باؽبمزتُت )أئنكم( واندرج معو الكسائي ٍب 
 أحد( مع إبدال اؽبمزة ُب )لتاتون( ٍب ورش بالنقل )ولوطاً إذ( و)منَ 

 أحد( على السكت )ولوطاً إذ( و)منْ على التحقيق باؽبمزتُت )أئنكم( ٍب خلف 
َِي نَاِديُكُم اْلُمْنَكرَ  مْ أَئِنَّكُ   لََتْأُتوَف الرَّْجاَؿ َوتَػْقَطُعوَف السَِّبيَل َوتَْأُتوَف 

 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آئذا           أئنا فذو استفهام الكل أوال 
 سوى النازعات مع إذا وقعت وال   ـبرٌب      والشامُب النمل  نافعسوى                            

 اشدا والر تى أُب العنكبوت ـبربا       وىو ُب الثاِن  عمناد عون دو                           
 اعتبل  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        

 وا حافظ ببللعلى        أصوؽبم وامدد  ىمو  ضا ُب النازعاتر  عمو                           
] أئ  نكم لت  اتون : ق  الون وأب  و عم  رو وأب  و جعف  ر بالتس  هيل م  ع اإلدخ  ال[] ورش واب  ن كث  َت وروي  س : بتس  هيل الثاني  ة[ 

 ]ىشام: بالتحقيق واإلدخال[ ] الباقون : بالتحقيق[
 معو أبو عمرو اندرج قالون باإلدخال والتسهيل و 

 بالصلة والتسهيل مع اإلدخال قالون  ثموإبدال اؽبمزة ألفا )لتاتون ، تاتون( والتسهيل  ٍب السوسي باإلدخال
 بتس هيل اؽبم زة الثاني ة )أئ نكم( ٍب ورشبالصلة والتسهيل مع اإلدخال وإبدال اؽبمزة ألف ا )لت اتون ، ت اتون(  ٍب أبو جعفر

  وإبدال اؽبمزة ألفا )لتاتون ، تاتون(
 ٍب رويس بتسهيل الثانية وأثبت اؽبمزة ُب )لتاتون، تاتون( وبدون صلة انية مع الصلة ٍب ابن كثَت بالتسهيل للث

 ٍب ىشام بالتحقيق مع اإلدخال 
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 عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشرللهمزتُت واندرج معو التحقيق بٍب ابن ذكوان 
 (43ِو ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن )َأْف قَاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَّ  ِإْلَّ  ~َََما َكاَف َجَواَب قَػْوِموِ 

قالون على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي أبدل نبزة القطع واوا وصبل )قالوا اوتنا( واندرج معو أبو جعفر وإذا ب دأ ّٔ ا أب دؽبا 
ٍب ؽبا ياء على طول اؼبنفصل أبدل نبزة القطع واوا )قالوا اوتنا( وإذا بدأ ّٔا أبدٍب ورش  اؼبنفصل توسطياء ٍب قالون على 

 على طول اؼبنفصل ضبزة 
 (ٖٓقَاَل َربّْ اْنُصْرِن َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن ) 

 السوسي باإلدغام )قال رب( ثمقالون 
 َأْىِل َىِذِه اْلَقْريَةِ  آِإنَّا ُمْهِلُكو  آَءْت ُرُسُلَنا ِإبْػَراِىيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلو آَوَلمَّا جَ 

 ح وصبَّبلالثبلثة     أواخر )إبراىام(  النساءوُب نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرف تنزال  وربت الرعدأخَتا     براءةحرفا  األنعامومع آخر             
 ُمنَ زَّال  العنكبوتطبسة أحرف وآخر ما ُب  النحلو  مرميوُب             

 وَّالويرِوي ُب امتحانو األ وال  حديد لذارياتوُب ا الشورىو  النجموُب            
 ب ىهنا البن ذكوانووجهان فيو           

 ]رْسلنا : أبو عمرو[ ] ُرُسُلنا : الباقون[ ] إبراىام : ىشام [ ] إبراىيم : الباقون[
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ويعقوبقالون على قصر اؼبنفصل 

 واندرج معو عاصمٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 اْلَقْريَِة(  )بِاْلُبْشَرى( ووقفا )أمال  ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل

اؼبنفص  ل وق  رأ  توس  ط)بِاْلُبْش  َرى( ٍب دوري عل  ى  ٍب ىش  ام ق  رأ )ِإبْ رَاَى  اَم( ٍب البص  ري ق  رأ بس  كون الس  ُت )ُرْس  ُلَنا( وباإلمال  ة
ؼبتص   ل عل   ى توس   ط اٍب اب   ن ذك   وان عل   ى ط   ول اؼبتص   ل واؼبنفص   ل وقل   ل )البش   رى( ٍب ورش  بس   كون الس   ُت ُب )ُرْس   لنا(

ٍب ضب  زة واؼبنفص  ل وبإمال  ة )َج  اَءْت( ٍب خل  ف العاش  ر عل  ى توس  ط اؼبتص  ل واؼبنفص  ل وبإمال  ة )َج  اَءْت( وأم  ال )البش  رى( 
 بإمالة )َجاَءْت ، بِاْلُبْشَرى(على طول اؼبتصل واؼبنفصل و 

 (94ِإفَّ َأْىَلَها َكانُوا ظَاِلِميَن )
 قالون

َِيَها ُلوطًا   قَاَؿ ِإفَّ 
 قالون
َِيَها قَاُلوا  َنْحُن َأْعَلُم ِبَمْن 

 السوسي أدغم اؼبيم بالباء )أَْعَلُم دبَْن( ثم قالون
يَػنَُّو َوَأْىَلوُ   (94ِإَلَّ اْمَرأََتُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن ) ~لَنُػَنجّْ

 الد صحبتوفا منجوك شالشاطبية ُب سورة اغبجر : ومنجوىم خف وُب العنكبوت ننجُت 
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ينو : الباقون[] لنُ ْنِجينو : ضبز   ة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر [ ] لنُ َنجّْ
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل  اؼبنفصل توسطعلى  ٍب قالون
يَ نَُّو(   على طول اؼبنفصلٍب ضبزة قرأ بسكون النون وزبفيف اعبيم اؼبكسورة )لَنُ ْنجّْ

يَ نَُّو( على ورة ٍب الكسائي قرأ بسكون النون وزبفيف اعبيم اؼبكس  واندرج معو خلف العاشر  اؼبنفصل توسط)لَنُ ْنجّْ
يَ نَُّو(  ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل بسكون النون وزبفيف اعبيم اؼبكسورة )لَنُ ْنجّْ

 َذْرًعا َوقَاُلوا ََل َتَخْف َوََل َتْحَزفْ  مْ َوَضاَؽ ِبهِ  مْ ِبهِ  ~َءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيءَ آَأْف جَ  آَوَلمَّ 
 ْكُمبللِتَ  جالٌ ر اطبية : و)قيل( و)غيض( ٍب )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما الش

 نببلأاويو ر ان كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيبل( بإمشام و)سيق(             
ب  اقون ]رْس  لنا : أب  و عم  رو[ ] ُرُس  ُلنا : الب  اقون[ ] س  ن : باإلمش  ام :ن  افع واب  ن ع  امر والكس  ائي وأب  و جعف  ر وروي  س[ ] ال

 بكسرة خالصة[
 واندرج معو رويسُب )ِسيَء( على قصر اؼبنفصل لضمة السُت قالون باإلمشام 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 وبالصلةٍب ابن كثَت بكسرة خالصة )ِسيَء( ببل إمشام على قصر اؼبنفصل 

 ا(وسكن السُت )ُرْسُلنَ على قصر اؼبنفصل بكسرة خالصة )ِسيَء( ٍب البصري 
 ٍب روح على قصر اؼبنفصل بكسرة خالصة )ِسيَء(

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبإمشام )سيء( واندرج معو ىشام والكسائي باإلمشام
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 ٍب  عاصم على توسط اؼبنفصل )وبكسرة خالصة ُب )سيء(
 ٍب دوري بكسرة خالصة )ِسيَء( وسكن السُت )ُرْسُلَنا( 

  ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل وبإمالة )جاءت ( على توسط اؼبتصل وباإلمشام ُب )سيء( ٍب
 بكسرة خالصة )ِسيَء( و  لف العاشر على توسط اؼبنفصل وبإمالة )جاءت ( على توسط اؼبتصلخٍب 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واؼبتصل وباإلمشام ُب )ِسيَء( 
 وببل غنة )ذرعاً و( ٍب خبلد بغنة ٍب خلف أمالة )جاءت )سيء( وأمال )ضاق( 

 (99ِإنَّا ُمَنجُّوَؾ َوَأْىَلَك ِإَلَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن )
 الد صحبتوفا منجوك شالشاطبية ُب سورة اغبجر : ومنجوىم خف وُب العنكبوت ننجُت 

وَك : وك : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ]ُمْنجُّ  الباقون[ ]ُمَنجُّ
وك( واندرج معو ورش ودروي أيب عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفرقالون   قرأ بفتح النون وتشديد اعبيم )ُمَنجُّ

وك( و ٍب السوسي   أدغم الكاف بالكاف )اْمَرأََتَك َكاَنْت( قرأ بفتح النون وتشديد اعبيم )ُمَنجُّ
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وَك( ومعو شعبة وضبزة   خلف العاشر يعقوب و والكسائي و ٍب ابن كثَت بسكون النون )ُمْنجُّ
 (90ِء ِبَما َكانُوا يَػْفُسُقوَف )آَأْىِل َىِذِه اْلَقْريَِة رِْجًزا ِمَن السَّمَ  ~ِإنَّا ُمْنزُِلوَف َعَلى

 ]ُمنَ زُّْلوَن : ابن عامر [ ]ُمْنزُِلوَن: الباقون[ 
 قالون بسكون النون وزبفيف الزاي )ُمْنزُِلوَن ( على قصر اؼبنفصل

 ن بالتوسط ُب اؼبنفصل وبسكون النون وزبفيف الزاي )ُمْنزُِلوَن ( ٍب قالو 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبسكون النون وزبفيف الزاي )ُمْنزُِلوَن ( 

 )ُمنَ زُّْلوَن( بتشديد الزاي ُب قرأ  ابن عامرٍب 
هَ  َنًة ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف ) آَوَلَقْد تَػرَْكَنا ِمنػْ  (94َآيًَة بَػيػّْ

ٍب ورش )لقوٍم يعقلون( ٍب خلف ببل غنة على طول اؼبنفصل وقصر البدل ٍب ورش  ُب اؼبنفصل  بالتوسط الونققالون ٍب 
 ( البدلٕمع )

َِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن ) مْ َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاىُ   (94ُشَعْيًبا ََػَقاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوا اللََّو َواْرُجوا اْليَػْوـَ اْْلَِخَر َوََل تَػْعثَػْوا 
 ( البدل ٖقالون ٍب ورش بالنقل ُب )اآلخر(و)األرض( مع )

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب خلف بالسكت ُب )اآلخر(و)األرض( ٍب قالون بالصلة 
َِي َدارِىِ  بُوُه َََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة َََأْصَبُحوا   (94َجاثِِميَن )ْم َََكذَّ

 قالون بسكون ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة

 ٍب ورش قلل )َدارِِىْم( 
 ٍب البصري أمال )َدارِِىْم( ومعو دوري الكسائي 

بُوُه(  ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )َفَكذَّ
 ِمْن َمَساِكِنِهْم  مْ َوَعاًدا َوثَُموَد َوَقْد تَػبَػيََّن َلكُ 

 صبلفصل وُب النجم فلى عينون   الشاطبية ُب سورة ىود : شبود مع الفرقان والعنكبوت مل   
 ضى   ر ا لثمود نونوا واخفضوا مب                         

 ] شبوَد حفص وضبزة ويعقوب [ ] وشبوداً : الباقون[ )قد تبُت : عبميع القرأ باإلدغام
 قالون قرأ بالتنوين )َوشَبُوداً ( 

 ن كثَت وأبو جعفرواندرج معو ابٍب قالون بالصلة قرأ بالتنوين )َوشَبُوداً ( 
َ َلُكْم( قرأ بالتنوين )َوشَبُوداً (   ٍب السوسي أدغم )تَ بَ ُتَّ

 ٍب حفص قرأ بدون تنوين )َوشَبُوَد( ومعو خبلد ويعقوب 
 ٍب خلف ببل غنة ُب )َوَعاًدا َوشَبُوَد( قرأ بدون تنوين )َوشَبُوَد(

 (94السَِّبيِل وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن ) َعنِ  مْ َََصدَّىُ  مْ َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُف َأْعَماَلهُ 
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 السوسي أدغم النون بالبلم )َوَزيََّن ؽَبَُم( ثمواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   قالون بالصلة ثمقالون 
 َوقَاُروَف َوَِْرَعْوَف َوَىاَمافَ 

 قالون
َِي اْْلَْرضِ  مْ َءىُ آَوَلَقْد جَ   (93َوَما َكانُوا َساِبِقيَن ) ُموَسى بِاْلبَػيػَّْناِت ََاْسَتْكبَػُروا 

 قالون باإلظهار ُب الدال عند اعبيم )ولقد جاءىم( على توسط اؼبتصل
 ٍب ورش باإلظهار ُب الدال عند اعبيم )ولقد جاءىم( على طول اؼبتصل 

 ٍب ابن ذكوان باإلظهار ُب الدال عند اعبيم )ولقد جاءىم(  أمال )َجاَءُىْم( على توسط اؼبتصل
 أدغم الدال باعبيم )َوَلَقْد َجاَءُىْم( وتقليل )موسى( ٍب البصري 

 ٍب ىشام باإلدغام )َوَلَقْد َجاَءُىْم( وفتح )موسى(
 ٍب الكسائي باإلدغام )َوَلَقْد َجاَءُىْم( وأمال )موسى( 

 ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( واإلمالة ُب )جاءىم(و)موسى( على طول اؼبتصل واإلدغام )َوَلَقْد َجاَءُىْم(
 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض( واإلمالة ُب )جاءىم(و)موسى( على طول اؼبتصل واإلدغام )َوَلَقْد َجاَءُىْم(

 ٍب خلف العاشر بالتحقيق ُب )األرض( واإلمالة ُب )جاءىم(و)موسى( على توسط اؼبتصل واإلدغام )َوَلَقْد َجاَءُىْم(
 ََُكَلِّ َأَخْذنَا ِبَذنِْبوِ 

 قالون 
 قل ُب )ُكبلِّ َأَخْذنَا( ٍب ورش بالن

 ٍب خلف بالسكت ُب )ُكبلِّ َأَخْذنَا(
هُ  هُ  مْ ََِمنػْ هُ  مْ َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِو َحاِصًبا َوِمنػْ هُ  مْ َمْن َأَخَذْتُو الصَّْيَحُة َوِمنػْ  َمْن َأْغَرقْػَنا مْ َمْن َخَسْفَنا ِبِو اْْلَْرَض َوِمنػْ

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ُب )اأْلَْرَض( ووقف بالنقل وبالتحقيق ُب )َمْن أَْغَرقْ َنا( ٍب خبلد بالتحقيق 

 ٍب خبلد بالسكت ُب )اأْلَْرَض( مع النقل والتحقيق ُب )َمْن أَْغَرقْ َنا(  
 ٍب خلف وبالتحقيق ُب )َمْن أَْرَسْلَنا( وببل غنة وبالسكت ُب )اأْلَْرَض( وعليو النقل والتحقيق والسكت ُب )َمْن أَْغَرقْ َنا( 

 ورش بالنقل ُب )َمْن أَْرَسْلَنا(و)األرض( ٍب
 ٍب خلف بالسكت ُب )َمْن أَْرَسْلَنا( والسكت ُب )األرض( ووقف بالنقل والسكت 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )عليو( 

 ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء ُب )مْن خسفنا(
 (04أَنْػُفَسُهْم َيْظِلُموَف ) آَوَلِكْن َكانُو  مْ َوَما َكاَف اللَُّو لَِيْظِلَمهُ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل

 َعْنَكُبوِت اتََّخَذْت بَػْيًتا َء َكَمَثِل الْ آَمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْولِي
 ورش على طول اؼبتصل  ثمقالون على توسط اؼبتصل 

 َوِإفَّ َأْوَىَن اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَعْنَكُبوتِ 
 ] البُ ُيوت : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب[ ] الِبُيوت : الباقون[

 قالون قرأ بكسر الباء )اْلِبُيوِت( 
 )اْلبُ ُيوِت( ومعو البصريان وحفص وأبو جعفر ٍب ورش بالضم للباء 
 (04َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف )

 قالون
 ِإفَّ اللََّو يَػْعَلُم َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء  

 ] يدعون : ابو عمرو وعاصم ويعقوب [ ] تدعون : الباقون[
 قالون قرأ بتاء اػبطاب ُب )َتْدُعوَن( 

 ( ٙ،ٗ،ٕول ُب )شيء( )وشيء( عند الوقف مد لُت عارض عبميع القرأ عند الوقف )ٍب ورش على التوسط والط
 ٍب ىشام وُب )شيء( أربعة أوجو ومعو ضبزة حبذف اؽبمزة )شي( واإلبدال )شّي ( مع الروم ّٔما

 ٍب البصري قرأ بياء الغيبة )يَْدُعوَن( ومعو حفص ويعقوب 
 اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم َما( ٍب السوسي قرأ بياء اػبطاب )يَْدُعوَن( وأدغم

 (04َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 ]وْىو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ] وُىو : الباقون[

 قالون بسكون اؽباء )وْىو( ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(
 َوتِْلَك اْْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها ِللنَّاسِ 

 قالون 
 ٍب دوري أمال )للناس( 

 لنقل ُب )األمثال(ٍب ورش با
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )األمثال(

 (09ِإَلَّ اْلَعاِلُموَف ) آَوَما يَػْعِقُلهَ 
 قالون ٍب لو على التوسط ٍب ورش 
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 َخَلَق اللَُّو السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ 
 قالون ٍب ورش بالنقل ٍب خلف بالسكت ُب )األرض(

َِي َذِلَك َْلَيًَة ِلْلُمْؤِمنِ   (00يَن )ِإفَّ 
 قالون ٍب ورش مع قصر البدل )آلية( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )للمومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

 ٍب ورش على توسط ٍب طول البدل )آلية( وابدل اؽبمزة ُب )للمومنُت(
 ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَََّلةَ  آاْتُل مَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
  قالون على توسط اؼبنفصل ٍب

بَلَة( وقصر البدل )أوحي(  ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبتغليظ البلم ُب ) الصَّ
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وترقيق البلم ُب )الصبلة( 

بَلَة(  ٍب ورش مع وجهي البدل التوسط والطول )أُوِحَي( وبتغليظ البلم ُب ) الصَّ
َهى َعِن الْ   َفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ِإفَّ الصَََّلَة تَػنػْ

 قالون 
َهى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر   ٍب ضبزة أمال )تَ ن ْ

َهى(  بَلَة تَ ن ْ  ٍب السوسي أدغم التاء بالتاء )الصَّ
 ٍب ورش بتغليظ الم )الصبلة( مع الفتح ُب )تنهى( ٍب ورش بالتقليل ُب )تنهى(

 َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَػُر 
 الراء ُب )َوَلذِْكُر( قالون ٍب ورش بًتقيق

 (04َواللَُّو يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوَف )
 قالون ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم َما(

ُهمْ   َوََل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإَلَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإَلَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنػْ
 قالون ٍب لو على التوسط ٍب ورش ٍب ضبزة

َنا َوأُْنِزَؿ ِإلَْيكُ  ~َآَمنَّا بِالَِّذي آوُلو َوقُ   (04َواِحٌد َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُموَف ) مْ َوِإَلُهَنا َوِإَلُهكُ  مْ أُْنِزَؿ ِإلَيػْ
 قالون على قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم النون بالبلم )َوكَبُْن َلُو(
 نفصلٍب قالون بالصلة على قصر اؼب

 ٍب قالون بتوسط اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو خبلد 

 ٍب خلف ببل غنة 
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 (ٍٕب ورش على طول اؼبنفصل مع وحهي البدل )
َناُىُم اْلِكَتاَب يُػْؤِمُنوَف ِبوِ   وََكَذِلَك أَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ََالَِّذيَن َآتَػيػْ

 قالون ٍب لو على التوسط ٍب ورش
 َوِمْن َىُؤََلِء َمْن يُػْؤِمُن ِبوِ 

 قالون ٍب السوسي )يومن( ومعو أبو جعفر ٍب قالون على التوسط ٍب ورش ٍب خبلد ٍب خلف ببل غنة 
َُِروَف )  (04َوَما َيْجَحُد بَِآيَاتَِنا ِإَلَّ اْلَكا

 ى التوسط والطول ُب )بآياتنا( قالون ٍب لو على التوسط ٍب ورش ٍب ضبزة ٍب ورش عل
ُلو ِمْن قَػْبِلِو ِمْن    َتُخطُُّو بَِيِميِنكَ ِكَتاٍب َوََل َوَما ُكْنَت تَػتػْ

 (ِكَتاٍب َواَل )ُب قالون ٍب خلف ببل غنة 
 (04ِإًذا ََلْرتَاَب اْلُمْبِطُلوَف )

 قالون 
َِي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعلْ   مَ َبْل ُىَو َآيَاٌت بَػيػَّْناٌت 

 قالون ٍب ورش مع وجهي التوسط والطول ُب البدل 
 (03َوَما َيْجَحُد بَِآيَاتَِنا ِإَلَّ الظَّاِلُموَف )

 ( البدل ٖقالون ٍب لو على التوسط ٍب ورش مع )
 أُْنِزَؿ َعَلْيِو َآيَاٌت ِمْن رَبّْوِ  َوقَاُلوا َلْوَْل 

 الباقون [ ] آية : ابن كثَت وشعبة وضبزة والكسائي وخلف [ ] آيات :
 )آية( وصلة اؽباء ُب )عليو( وّحد قالون على قصر اؼبنفصل ٍب ابن كثَت قرأ 

 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج )آية( و شعبة وّحد  ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل  
 قرأ )آية(على طول اؼبنفصل و ضبزة  ثم( البدل ٖمع ) على طول اؼبنفصلورش  ثم

 (44أَنَا َنِذيٌر ُمِبيٌن ) آِعْنَد اللَِّو َوِإنَّمَ ُقْل ِإنََّما اْْلَيَاُت 
 على طول اؼبنفصل وربقيق )اآليات( خبلد  ثماؼبنفصل توسط قالون على  ثمعلى قصر اؼبنفصل قالون 

 ( البدلٖورش بالنقل ُب )قِل ِامبا( و)اآليات( مع ) ثمُب )قْل إمبا( مع السكت ُب )اآليات( على التحقيق  ضبزةٍب 
 ُب )قْل إمبا( مع السكت ُب )اآليات( السكت  خلفٍب 

َلى َعَلْيِهْم  آأَن مْ َأَوَلْم َيْكِفهِ   أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ
 ] يكفُهم : رويس [ ] يكفِهم : الباقون[]عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ؽباء ُب )عليُهم( ُب اغبالُتٍب روح على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم ا
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل
 واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أمال )يتلى( 

  وصبل ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل واإلمالة ُب )يتلى( وبضم اؽباء ُب )وعليُهم(
 صل وتوسط الصلةٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل وقصر الصلة ٍب قالون على توسط اؼبنف

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وطول الصلة على الفتح ُب )يتلى( ٍب ورش على التقليل ُب )يتلى( 
 ( وطول اؼبنفصل واإلمالة ُب )يتلى( وبضم اؽباء ُب )وعليُهم(آٍب خلف بالسكت ُب )َيْكِفِهْم أَن

 بضم اؽباء ُب )يكفُهم(  ٍب رويس على قصر اؼبنفصل وقرأ بضم اؽباء ُب )عليُهم( ُب اغبالُت وقرأ
َِي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )  (44ِإفَّ 

 قالون 
 ٍب أبو جعفر وابدل اؽبمزة واوا ُب )يومنون( 

 ٍب ورش قلل )ذكرى( وابدل اؽبمزة واوا ُب )يومنون( ٍب دوري أمال )ذكرى( واندرج معو خبلد والكسائي وخلف العاشر 
 ال )ذكرى( وابدل اؽبمزة واوا ُب )يومنون( ٍب السوسي أم

 ٍب خلف ببل غنة ُب )َلَرضْبًَة َوِذْكَرى( )ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن( وابدل اؽبمزة واوا ُب )يومنون( وقفا
َنكُ   َشِهيًدا مْ ُقْل َكَفى بِاللَِّو بَػْيِني َوبَػيػْ

 قالون بسكون ميم اعبمع
 فرواندرج معو ابن كثَت وأبو جعٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش بالتقليل ُب )كفى( 
 ٍب ضبزة باإلمالة )كفى( ومعو الكسائي وخلف العاشر 

َِي السََّماَواِت َواْْلَْرضِ   يَػْعَلُم َما 
 قالون 

 ٍب ورش بالنقل )ُب )األرض( واندرج وجو غبمزة 
 ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( 

 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم َما( 
 (44َمُنوا بِاْلَباِطِل وََكَفُروا بِاللَِّو ُأولَِئَك ُىُم اْلَخاِسُروَف )َوالَِّذيَن آَ 

 مع ترقيق الراء ُب )اػْبَاِسُروَن(  على طول اؼبتصل ٍب ورش على توسط اؼبتصل قالون
 على طول اؼبتصل وتفخيم راء )اػباسرون( ٍب خلف 

 ُب )اػْبَاِسُروَن(   وترقيق الراءُب البدل )آمنوا( ٍب ورش على التوسط ٍب الطول 
 َوَيْستَػْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذابِ 

 قالون
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 (49ََل َيْشُعُروَف ) مْ بَػْغَتًة َوىُ  مْ َأَجٌل ُمَسمِّى َلَجاَءُىُم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَػنػَّهُ  َوَلْوَْل 
 قالون على قصر اؼبنفصل

 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 مزة ألفا )َولََياتِيَ ن َُّهْم( ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أبدل اؽب

 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل بالصلة وأبدل اؽبمزة ألفا )َولََياتِيَ ن َُّهْم( 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة 
 ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبنفصل أمال )عَبَاَءُىُم( واندرج معو خلف العاشر

 نفصل وأبدل اؽبمزة ألفا )َولََياتِيَ ن َُّهْم( ٍب ورش على طول اؼب
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وباإلمالة ُب )عَبَاَءُىُم( وببل غنة

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وباإلمالة ُب )عَبَاَءُىُم( وبالغنة 
َِرِيَن )  (40َيْستَػْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوِإفَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكا

 قالون 
 ورش قلل )بالكافرين(  ٍب

 ٍب بصري أمال )بالكافرين( ومعو دوري الكسائي ورويس 
 (44تَػْعَمُلوَف ) مْ َويَػُقوُؿ ُذوُقوا َما ُكْنتُ  مْ َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلهِ  مْ يَػْوـَ يَػْغَشاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن ََػْوِقهِ 

 اقون[] ويقول : نافع وعاصم وضبزة والكسائي وحلف العاشر [ ] ونقول : الب
 وعاصم  قالون قرأ بياء الغيبة )ويقول( واندرج معو ورش بوجو الفتح

 ويعقوبٍب البصري قرأ بنون العظمة )ونقول( ومعو ابن عامر 
 ٍب قالون بالصلة قرأ بياء الغيبة )ويقول (

 واندرج معو أبو جعفر ٍب ابن كثَت بنون العظمة )ونقول( وبالصلة
 ٍب ورش بالتقليل ُب )يغشاىم( 

 ضبزة أمال )يغشاىم( ومعو الكسائي وخلف العاشر ٍب
 (44ِإفَّ َأْرِضي َواِسَعٌة ََِإيَّاَي ََاْعُبُدوِف ) آيَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنو 

] ي            ا عب            ادَي ال            ذين: ن            افع واب            ن كث            َت واب            ن ع            امر وعاص            م وأب            و جعف            ر[] ي            ا عب            ادْي ال            ذين: 
 الباقون[]فاعبدوِن:يعقوب[]فاعبدون:الباقون[

 وسكن ياء )أرضْي( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرون على قصر اؼبنفصل قرأ بفتح الياء ُب )عبادَي( قال 
 واندرج معو عاصم ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ بفتح الياء ُب )عبادَي(

 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل فتح ياء )أرَضَي( وصبل فقط وقرأ بفتح الياء ُب )عبادَي(
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 )آمنوا(( البدل ٖطول اؼبنفصل قرأ بفتح الياء ُب )عبادَي( مع )ٍب ورش على 
 ٍب البصري قرأ بسكون الياء ُب )يَا ِعَباِدْي الَِّذيَن( على قصر اؼبنفصل 

 )وصبل ووقفا( ٍب يعقوب قرأ بسكون الياء ُب )يَا ِعَباِدْي الَِّذيَن( على قصر اؼبنفصل وقرأ )فاعبدوِن( بالياء ُب اغبالُت
 على توسط اؼبنفصل  قرأ بسكون الياء ُب )يَا ِعَباِدْي الَِّذيَن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب دوري

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وقرأ بسكون الياء ُب )يَا ِعَباِدْي(
 ئَِقُة اْلَمْوِت آُكلُّ نَػْفٍس ذَ 

 قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل
 )اؼبوت ٍب( دىا أدغم السوسي التاء بالثاءإذا وصلت باآلية اليت بع

َنا تُػْرَجُعوَف )  (44ثُمَّ ِإلَيػْ
 ]يُرَجعون : شعبة [ ] َترِجعون : يعقوب [] تُرَجعون : الباقون[

 قالون قرأ بتاء اػبطاب اؼبضمومة وفتح اعبيم )تُرَجعون(
 ٍب شعبة قرأ بالياء اؼبضمومة وفتح اعبيم )يُ ْرَجُعوَن(

 طاب اؼبفتوحة وكسر اعبيم )َترِجعون(ٍب يعقوب بتاء اػب
ئَػنػَّهُ  َِيَها مْ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لَُنبَػوّْ  ِمَن اْلَجنَِّة ُغَرًَا َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن 

 لباقون[]لنبوئنهم : ا ] لنبوينهم : أبو جعفر[ ] لنثوينهم : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [
 قالون قرأ بالباء )لنبوئنهم(

 ٍب ورش بالنقل ُب )األهنار( قرأ بالباء )لنبوئنهم(
 ٍب قالون بالصلة قرأ بالباء )لنبوئنهم(

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة ياء ُب )لنبوينهم(
يَ ن َُّهْم( وبالسكت ُب )األهنار(  ٍب ضبزة قرأ بالثاء )لَُنثْ وّْ

يَ ن َُّهْم( ومعو الكسائي وحلف العاشر ٍب خبلد بالتحقيق ُب )ا  ألهنار( قرأ بالثاء )لَُنثْ وّْ
 ٍب ورش مع البدل على التوسط والطول قرأ بالباء )لنبوئنهم(

 (44نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن )
 قالون

 (43يَػتَػوَكَُّلوَف ) مْ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَلى رَبّْهِ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة ثم بسكون ميم اعبمع  قالون

 بٍَّة ََل َتْحِمُل ِرْزقَػَها اللَُّو يَػْرزُقُػَها َوِإيَّاُكمْ آوََكأَيّْْن ِمْن دَ 
 ] وكآين : ابن كثَت وأبو جعفر ، إى أن أبا جعفر يسهل اؽبمزة مطلقا مع اؼبد والقصر [ ] وكاين : الباقون[ 

 بالتسهيل مع اؼبد والقصر قرأ )كآئن( باؼبد ٍب أبو جعفر ٍب ابن كثَت قرأ )كآئن(  قالون ٍب السوسي أدغم )رَبِْمُل رِْزقَ َها(
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 (44َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 قالون بسكون اؽباء )وْىو( ومعو البصري والكسائي وأبو جعفر ٍب ورش قرأ بضم اؽباء )وٌىو(

 َسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَػُقوُلنَّ اللَّوُ َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض وَ  مْ َولَِئْن َسأَْلتَػهُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع

 )  ٍب السوسي أدغم الراء بالبلم )َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 (44ََأَنَّى يُػْؤََُكوَف )

لتقلي  ل م  ع إب  دال اؽبم  زة ُب اورش ب ثػػمب  و جعف  ر أورش عل  ى ف  تح أب وأب  دل نب  زة )يوفك  ون ( ومع  و السوس ي و  ثػػملون ق ا
 )يوفكون( 

 ٍب دوري تقليل )فاب( وقرأ )تؤفكون( 
 ووقفا بإبدال اؽبمزة واوا )يوفكون( باإلمالة ُب )فاب( ٍب خلف 

 ؤفكون( واندرج معو خلف العاشر )يباإلمالة ُب )فاب( وأثبت اؽبمزة ُب ٍب الكسائي 
 ُء ِمْن ِعَباِدِه َويَػْقِدُر َلوُ آاللَُّو يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ 

 قالون 
 ٍب السوسي أدغم الراء بالبلم )َويَ ْقِدُر َلُو( 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل ورقق الراء ُب )يقدر( 
 الراء ُب )يقدر( )ِلَمْن َيَشآُء( على طول اؼبتصل وتفخيم  ٍب خبلد بغنة ُب

 على طول اؼبتصل ٍب خلف ببل غنة )ِلَمْن َيَشآُء(
 (44ِإفَّ اللََّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )

 ُب )شيء(بالسكت  ضبزةٍب على توسط وطول اللُت )شيء( قالون ٍب ورش 
 بَػْعِد َمْوتَِها لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو ًء َََأْحَيا ِبِو اْْلَْرَض ِمْن آِء مَ آَمْن نَػزََّؿ ِمَن السَّمَ  مْ َولَِئْن َسأَْلتَػهُ 

 الكسائي أمال )فاحيا(  ثم قالون
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( على فتح )فاحيا( 

 ٍب ورش على تقليل )فاحيا(
 على طول اؼبتصل وبالسكت ُب )األرض(  ضبزةٍب 

 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض( على طول اؼبتصل 
 ثَت وأبو جعفرواندرج معو ابن كٍب قالون بالصلة 
 ُقِل اْلَحْمُد ِللَّوِ 
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 قالون
 (49ََل يَػْعِقُلوَف ) مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 (مْ ٍب ورش بالنقل ُب )َبْل َأْكثَ ُرىُ 
 (مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َبْل َأْكثَ ُرىُ 

نْػيَ   ِإَلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب  آَوَما َىِذِه اْلَحَياُة الدُّ
 ] ؽَبَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ؽبُو : الباقون[

ٍب البص  ري ُب )ال  دنيا( التقلي  ل ُب )ال  دنيا( ٍب ورش بعل  ى الف  تح عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل بالتوس  ط ٍب ورش  ق  الونق  الون ٍب 
ُب  ب   بل غن   ة وأم   العل   ى ط   ول اؼبنفص   ل ٍب خل   ف يا( ُب )ال   دن اؼبنفص   ل قل   ل توس   ط دوري عل   ى ٍبُب )ال   دنيا( بالتقلي   ل 

 ُب )الدنيا( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي أمال وأمال ُب )الدنيا( ٍب خبلد بغنة  )الدنيا( 
اَر اْْلَِخَرَة َلِهَي اْلَحيَػَوافُ   َوِإفَّ الدَّ

 بل ح ارداباضيا ر ( أسكن الشاطبية : وىا )ىو( بعد الواو والفا وال مها     وىا )ىي
 ان والضم غَتىم     وكسر وعن كلٍّ )يبل ىو( اقببلبفقا ر و)ٍب ىو(            

 بل فحركضبد و أالدرة : )وىو()وىي( )يبل ىو( )ٍب ىو( أسكنا 
 زحل بنا ثد ر الطيبة : وسكن ىاء ىو ىي بعد فا       واو والم 

 [ ]ؽِبي : الباقون[]ؽبْي : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 
اب ن كث َت بكس ر اؽب اء )ؽِبي(ومع و خ بلد عل ى  ثم واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالون بسكون اؽباء )ؽبْي(

 التحقيق 
 ( البدل مع ترقيق الراء ٍٖب ورش بكسر اؽباء )ؽِبي( وبالنقل ُب )األخرة( مع )

 بالسكت ُب )األخرة( وبكسر اؽباء )ؽِبي(ب ضبزةٍب 
 (40َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف )

 قالون
يَن ََػَلمَّا َنجَّاىُ  َِي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ  (44ُيْشرُِكوَف ) مْ ِإَلى اْلبَػرّْ ِإَذا ىُ  مْ ََِإَذا رَِكُبوا 

 قالون ٍب قالون بالصلة على قصرىا ٍب قالون على توسطها 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )قباىم( ٍب ورش بطول الصلة وبفتح )قباىم(

 ٍب خلف باإلمالة ُب )قباىم( مع التحقيق ومعو خبلد والكسائي وخلف العاشر 
 ِإىَل( وباإلمالة ُب )قباىم( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )قَبَّاىُ 

َناىُ  آلَِيْكُفُروا ِبمَ   َولَِيَتَمتػَُّعوا مْ َآتَػيػْ
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 العاشر [ ] ولَِتمتعوا : الباقون [ ] وْليتمتعوا : قالون وابن كثَت وضبزة والكسائي وخلف
ُعوا( قالون   وسكون ميم اعبمعبسكون البلم )َوْلَيَتَمت َّ

ُعوا(   ٍب البصري بكسر البلم )َولَِيَتَمت َّ
  قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ومعو الكسائي 
ُعوا( ٍب الدوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بكسر ال  بلم )َولَِيَتَمت َّ

ُعوا( ٍب قالون بتوسط اؼبنفصل   والصلة وبسكون البلم )َوْلَيَتَمت َّ
ُعوا( وقصر البدل )آتيناىم(  ٍب ورش وقرأ بكسر البلم )َولَِيَتَمت َّ

ُعوا(  ضبزةٍب   وقرأ بسكون البلم )َوْلَيَتَمت َّ
 ٍب ورش على الطول مع الفتح والتقليل  

 (44) َََسْوَؼ يَػْعَلُموفَ 
 قالون

 َأَوَلْم يَػَرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما َآِمًنا َويُػَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهمْ 
 قالون 

 ٍب خلف ببل غنة بالتحقيق ُب )يَ َرْوا أَنَّا( 
 ( البدل )آمنا( ٍٖب ورش وبالنقل ُب )يَ َرْوا أَنَّا( مع )

 ٍب خلف بالسكت ُب )يَ َرْوا أَنَّا(
َِباْلَباطِ   (44ِل يُػْؤِمُنوَف َوبِِنْعَمِة اللَِّو َيْكُفُروَف )أََ

 ورش أبدل اؽبمزة واوا )يومنون( ومعو السوسي وأبو جعفر ثمقالون 
 َءهُ آَوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اَْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأْو َكذََّب بِاْلَحقّْ َلمَّا جَ 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 على توسط اؼبتصل ومعو الكسائي أمال )افًتى( دوري  ثمُه( على توسط اؼبتصل ٍب ابن ذكوان أمال )َجاءَ 

 ٍب خلف على التحقيق وإمالة )َجاَءُه( مع التسهيل فيو باؼبد والقصر وقفا وإمالة أيضا )افًتى( ومعو خبلد 
( على توسط اؼبتصل  َب بِاغبَْقّْ  (وأمال )افًتىٍب السوسي أدغم )َأْظَلُم فبَِّن( و )َكذَّ

 وغلظ الم )أظَلم( ٍب ورش بالنقل )َوَمْن َأْظَلُم( )َكِذبًا أَْو( وبالتقليل ُب )افْ تَ َرى(
 ٍب خلف بالسكت )َوَمْن َأْظَلُم( )َكِذبًا أَْو( وأمال )افْ تَ َرى(

َِرِيَن ) َِي َجَهنََّم َمثْػًوى ِلْلَكا  (44أَلَْيَس 
 قالون 

 ٍب ورش وقلل )لِْلَكاِفرِيَن (
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  ورويس لِْلَكاِفرِيَن( ومعو دوري الكسائيٍب دوري أمال )
 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )َجَهنََّم َمثْ ًوى(

َِيَنا لَنَػْهِديَػنػَّهُ   ُسبُػَلَنا مْ َوالَِّذيَن َجاَىُدوا 
 صبلحالشاطبية : وُب )رسلنا( مع )رسلكم( ٍب )رسلهم(    وُب )سبلنا( ُب الضم االسكان 

 : الباقون[ ] ْسبلنا : أبو عمرو[ ]ُسُبلنا
 قالون قرأ بضم السُت )ُسُبلنا( 

َلَنا( بسكون السُت ٍب البصري   )ُسب ْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة

 ( 43َوِإفَّ اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن )
 قالون

  
 سورة الرـو 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (4الم )

 كت على كل حرف بدون نفسقالون ٍب أبو جعفر بالس
 (4ُغِلَبِت الرُّوـُ )

 قالون
 (9َسيَػْغِلُبوَف ) مْ ِمْن بَػْعِد َغَلِبهِ  مْ َأْدَنى اْْلَْرِض َوىُ  ~َِي

 قالون بسكون ميم اعبمع  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 رض( ٍب ورش بالنقل ُب )األ
 بالسكت ُب )األرض(   ضبزةٍب 

 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض(
 َِي ِبْضِع ِسِنينَ 

 قالون
 ِللَِّو اْْلَْمُر ِمْن قَػْبُل َوِمْن بَػْعُد 

 ُب )األمر(ٍب خلف بالسكت ُب )األمر( قالون ٍب ورش بالنقل 



 

 

160 

 (0َويَػْوَمِئٍذ يَػْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَف )
 وا ومعو السوسي وأبو جعفر وخبلد وقفا قالون ٍب ورش أبدل اؽبمزة وا

 ٍب خلف ببل غنة ُب )َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفرَُح( ووقف على )اؼبومنون( وأبدل اؽبمزة واوا 
 ُء آبَِنْصِر اللَِّو يَػْنُصُر َمْن َيشَ 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 ( أوجو ٍ٘ب ىشام )
 شام الطول مع الروم عن ى ٍب خبلد بزيادة

 الوقف على القياس( أوجو ٘))من يشاء( وٍب خلف ببل غنة 
 (4َوُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

 ] وْىو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[
 قالون بسكون اؽباء )وْىو( ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(

 َوْعَد اللَِّو 
 قالون

 (4َلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف )ََل ُيْخِلُف اللَُّو َوْعَدُه وَ 
 دوري أمال )الناس( ثمقالون 

نْػَيا َوىُ  َُِلوَف ) مْ َعِن اْْلَِخَرِة ىُ  مْ يَػْعَلُموَف ظَاِىًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ  (4َغا
 قالون 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 ٍب أبو عمرو بتقليل )الدنيا( 

 السكت وإمالة )الدنيا( ٍب خلف ب
 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األخرة( وإمالة الدنيا ومعو الكسائي 

 ( أوجو فتح الدنيا وعليو قصر وطول البدل ُب )اآْلَِخَرِة( ٍب التقليل وعليو التوسط والطولٗ) رقق راء )ظاىرا( و ٍب ورش
 أَنْػُفِسِهْم  ~َأَوَلْم يَػتَػَفكَُّروا َِي

 واندرج معو ضبزة ورش على طول اؼبنفصل ثم اؼبنفصل توسطقالون على  ثمل قالون على قصر اؼبنفص
نَػُهمَ   ِإَلَّ بِاْلَحقّْ َوَأَجٍل ُمَسمِّى  آَما َخَلَق اللَُّو السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو خلف العاشر  ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أمال )مسمى(
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 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وعلى التحقيق ُب )األرض( وإمالة )مسمى( 
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وعلى فتح )مسمى( ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وتقليل )مسمى( 

 على السكت ُب )األرض( وإمالة )مسمى( ضبزةٍب 
َُِروَف ) مْ هِ ِء رَبّْ آَوِإفَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس بِِلقَ   (4َلَكا

 قالون بسكون ميم اعبمع على توسط اؼبتصل
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبتصل

 ٍب خلف على طول اؼبتصل 
 ٍب دوري على توسط اؼبتصل أمال )الناس( 

 ٍب ورش بًتقيق الراء )َكِثَتًا (و)َلَكاِفُروَن( وطول اؼبتصل
َِي اْْلَْرِض ََػيَػْنظُرُ   وا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َأَوَلْم َيِسيُروا 

 ورش بالنقل ُب )األرض( ورقق راء )يسَتوا( ثمخلف بالسكت ُب )األرض(  ثمقالون 
هُ  آَكانُو  ًة َوأَثَاُروا اْْلَْرَض َوَعَمُروىَ  مْ َأَشدَّ ِمنػْ  َناتِ بِاْلبَػيػّْ  مْ ُرُسُلهُ  مْ َءتْػهُ آَأْكثَػَر ِممَّا َعَمُروَىا َوجَ  آقُػوَّ

 ]رْسُلهم : أبو عمرو [ ] ُرُسُلهم : الباقون[
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل قرأ بسكون السُت ُب )ُرْسُلُهْم( 
 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 اؼبنفصلتوسط ٍب قالون على 
  دوري على التوسط قرأ بسكون السُت ُب )ُرْسُلُهْم( ٍب

 مال )جاءهتم( واندرج معو خلف العاشر ٍب ابن ذكوان أ
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )األرض( وطول اؼبتصل
 )جاءهتم(ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( وببل غنة وأمال 

 والغنة )جاءهتم( ٍب خبلد بالسكت ُب )األرض( واإلمالة 
  )األرض( وإمالة )جاءهتم(ٍب خبلد بالتحقيق ُب
 (3َيْظِلُموَف ) مْ أَنْػُفَسهُ  آَوَلِكْن َكانُو  مْ َََما َكاَف اللَُّو لَِيْظِلَمهُ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 اؼبنفصلتوسط على  ٍب قالون

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
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 ة على  توسط اؼبنفصلٍب قالون بالصل
بُوا بَِآيَاِت اللَِّو وََكانُوا ِبَها َيْستَػْهزُِئوَف ) ~ُءوا السُّوَأىآثُمَّ َكاَف َعاِقَبَة الَِّذيَن َأسَ   (44َأْف َكذَّ

 ظباالشاطبية : وعاقبُة الثاِن 
 ] عاقبُة : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب [ ] عاقبَة : الباقون[

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ويعقوب    ى قصر اؼبنفصل قرأ )َعاِقَبُة( بالرفعقالون عل
 قالون على توسط اؼبنفصل قرأ )َعاِقَبُة( بالرفع ثم

وَأى( ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل و   قرأ )َعاِقَبُة( بالرفع و التقليل ُب )السُّ
وَأى(   ِقَبُة( بالرفع قرأ )َعاو ٍب دوري على التوسط والتقليل ُب )السُّ

( أوجو )مستهزءون( وفتح )السوأى( ٍب تطويل )آيات( ٖ( أوجو فتح مع قصر البدل مع )ٍٚب ورش قرأ )َعاِقَبُة( بالرفع )
 مع طول )يستهزءون( وفتح )السوأى( 

 ٍب ورش بالتقليل مع توسط آيات والتوسط والطول ُب )يستهزءون( 
 د )يستهزءون( ٍب ورش بالتقليل مع مد البدل )آيات( مع م

 معو عاصم اندرج و قرأ )َعاِقَبَة( بالنصب على توسط اؼبنفصل ٍب ابن عامر 
وَأى(   على توسط اؼبنفصل وقرأ )َعاِقَبَة( بالنصب واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي أمال )السُّ

 نصبوقرأ )َعاِقَبَة( بال( أوجو )يستهزءون( تسهيل ٍب حذف ٍب إبدال ٖباإلمالة  و) ضبزةٍب 
 (44اللَُّو يَػْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه ثُمَّ ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف )

 ] يَرِجعون : روح[]تَ ْرِجعون : رويس[]يُرَجعون : أبو عمرو وشعبة[]تُرَجعون : الباقون[
 قالون قرأ بتاء اػبطاب اؼبضمومة وفتح اعبيم )تُرَجعون( 

 يم اؼبفتوحة )يُ ْرَجُعوَن( ومعو شعبة ٍب أبو عمرو قرأ بياء الغيب اؼبضمومة واعب
 ٍب رويس قرأ بتاء اػبطاب اؼبفتوحة وكسر اعبيم )يَرِجعون(

 ٍب روح قرأ ياء الغيبة اؼبفتوحة وكسر اعبيم )يَرِجعون(
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )إليو( قرأ بتاء اػبطاب اؼبضمومة وفتح اعبيم )تُرَجعون( 

 (44ُس اْلُمْجرُِموَف )َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يُػْبلِ 
 قالون

َِرِيَن )  مْ ئِهِ آُء وََكانُوا ِبُشرَكَ آُشَفعَ  مْ ئِهِ آِمْن ُشرَكَ  مْ َوَلْم َيُكْن َلهُ   (49َكا
  واندرج معو دوري الكسائي ورويس بصري أمال )َكاِفرِيَن( ثمقالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة  ثمورش على طول اؼبتصل وقلل )كافرين(  ثم
 (40َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يَػْوَمِئٍذ يَػتَػَفرَُّقوَف )

 خلف ببل غنة )يَ ْوَمِئٍذ يَ تَ َفرَُّقوَن( ثم    قالون
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 (44َِي َرْوَضٍة ُيْحبَػُروَف ) مْ َََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ََػهُ 
 ميم اعبمع  قالون بسكون

 ٍب خلف ببل غنة ُب )َرْوَضٍة وُبْبَ ُروَن( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش مع وجهي البدل على التوسط والطول
بُوا بَِآيَاتَِنا َوِلقَ  َِي اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَف )آَوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ  (44ِء اْْلَِخَرِة ََُأولَِئَك 

 ُب )اآلخرة( ٍب خلف بالسكت وقصر البدلُت )آياتنا( و)اآلخرة( قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل
 و)اآلخرة( )ِبَآيَاتَِنا( ُتٍب ورش مع توسط وطول البدلُب )اآلخرة( ٍب خبلد بالتحقيق 

 (44ََُسْبَحاَف اللَِّو ِحيَن ُتْمُسوَف َوِحيَن ُتْصِبُحوَف )
 قالون

َِي السََّماَواِت وَ   (44َوَعِشيِّا َوِحيَن ُتْظِهُروَف )َواْْلَْرِض َلُو اْلَحْمُد 
ُب ٍب خبلد بغنة والسكت ُب )وعشياً و( وببل غنة ُب )َواأْلَْرِض( ٍب خلف بالسكت  بالنقل ُب )االرض( قالون ٍب ورش

 )َواأْلَْرِض(
 َت ِمَن اْلَحيّْ َوُيْحِيي اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوتَِها ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّْت َوُيْخِرُج اْلَميّْ 

ْيت : ابن كث
َ

َيّْت : الباقون [َت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة [] ] اؼب
     اؼب

َيّْت(
 قالون بتشديد الياء )اؼب

َيّْت(
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وبتشديد الياء )اؼب

 َت(بالسكت ُب )األرض( وتشديد الياء )اْلَميّْ  ضبزةٍب 
 ٍب ابن كثَت بسكون الياء ُب )اْلَمْيَت( ومعو أبو عمرو وابن عامر وشعبة 

 (43وََكَذِلَك ُتْخَرُجوَف )
 ثبل مافيو شالشاطبية ُب األعراف : مع الزخرف اعكس )زُبَْرجون( بفتحة     وضم وأوىل الروم 

 ضا ر  ُبخبلف مضى ُب الروم ال ىبرجون                         
 ُرُجون : ضبزة والكسائي وخلف العاشر وابن ذكوان[] زُبَْرُجوَن : الباقون [] زبَْ 

 قالون قرأ بضم التاء وفتح الراء 
 ٍب ابن ذكوان قرأ بفتح التاء وضم الراء ُب)زَبَْرُجوَن( واندرج معو ضبزة والكسائي وخلف العاشر

 (44َبَشٌر تَػْنَتِشُروَف ) مْ أَنْػتُ  آِمْن تُػَراٍب ثُمَّ ِإذَ  مْ َأْف َخَلَقكُ  ~ َوِمْن َآيَاتِوِ 
 قالون على قصر اؼبنفصل

 واندرج معو أبو جعفر ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل أدغم القاف بالكاف إدغاما كامبل )َخَلَقُكْم(
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 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وباإلخفاء )أن خلقكم(
 ٍب قالون بالصلة  نفصلاؼب توسطٍب قالون على 

 بالتحقيق ُب )َوِمْن َآيَاتِِو( ضبزةٍب 
 ( البدؿ )َآيَاتِِو( 9ثم ورش بالنقل َي )َوِمْن َآيَاتِِو( مع )

 ٍب خلف بالسكت ُب اؼبفصول ُب )َوِمْن َآيَاتِِو(
َنكُ ِإلَيػْ  آلَِتْسُكُنو َأْزَواًجا  مْ ِمْن أَنْػُفِسكُ  مْ َأْف َخَلَق َلكُ  ~َوِمْن َآيَاتِوِ   َمَودًَّة َورَْحَمةً  مْ َها َوَجَعَل بَػيػْ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَتٍب قالون بالصلة 

 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة وباإلخفاء ُب )أْن خلق(
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 وقفا  ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )َوَرضْبًَة(
 لة على التوسط ٍب قالون بالص

 على طول اؼبنفصلٍب خلف ببل غنة وبالتحقيق ٍب خبلد بغنة 
  ( البدل ُب )َآيَاتِِو(ٖمع )أَْزَواًجا(  مْ ( وطول الصلة )أَنْ ُفِسكُ مْ )ِمْن أَنْ ُفِسكُ  (وبالنقل ُب )َوِمْن َآيَاتِوِ  ٍب ورش

 أَْزَواًجا( مْ ُفِسكُ )ِمْن أَن ْ  (وٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )َوِمْن َآيَاتِوِ 
َِي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَف )  (44ِإفَّ 

ُروَن( ٍب ورش مع التوسط والطول ُب البدل )آَلَيَاٍت(  قالون ٍب خلف ببل غنة ُب )ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ
 َواِنُكمْ َوأَلْ  مْ َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلُؼ أَْلِسَنِتكُ َوِمْن َآيَاتِِو 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة  ثم الوجو الثاِن ٍب خلف بتسهيل )َوأَْلَواِنُكْم( بسكون ميم اعبمع قالون
 )األرض( ووجهان ُب )َوأَْلَواِنُكْم( بالتحقيق والتسهيل وقفا  ٍب خلف بالسكت ُب الساكن اؼبوصول 

 ( البدل )َآيَاتِِو( ٍٖب ورش مع )
 ُب )األرض( ووجهان ُب )َوأَْلَواِنُكْم( بالتحقيق والتسهيل وقفا   على السكتُب )َوِمْن َآيَاتِِو( بالسكت  ٍب خلف

َِي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلْلَعاِلِميَن )  (44ِإفَّ 
 بلعُ الشاطبية : للعاؼبُت اكسروا 

 ] للعاِلمُت : حفص [ ] للَعاَلمُت : الباقون [
 َعاَلِمَُت(قالون قرأ بفتح البلم ُب )لِلْ 

 ٍب حفص قرأ بكسر البلم )لِْلَعاِلِمَُت( 
 ٍب ورش مع التوسط والطول ُب )آَلَيَاٍت( قرأ بفتح البلم ُب )لِْلَعاَلِمَُت(

ََْضِلوِ  مْ ؤُكُ آبِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر َوابِْتغَ  مْ َمَناُمكُ َوِمْن َآيَاتِِو   ِمْن 
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أم ال عل ى توس ط اؼبتص ل و ٍب البص ري  ِم ْن َآيَاتِ ِو( عل ى ط ول اؼبتص لُب )وَ  ٍب خل ف ب التحقيق بسكون ميم اعبمع قالون
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر معو دوري الكسائي ٍب قالون بالصلة اندرج َ)الن ََّهاِر( و 

 ٍب خلف بالسكت ُب )َوِمْن َآيَاتِِو( ( البدل وقلل )النهار(ٍٖب ورش بالنقل ُب )َوِمَن ايَاتِِو( مع )
َِي   (49َذِلَك َْلَيَاٍت ِلَقْوـٍ َيْسَمُعوَف )ِإفَّ 

 ٍب ورش مع التوسط والطول ُب البدل )آَلَيَاٍت(ُب )لقوٍم يسمعون( قالون ٍب خلف ببل غنة 
 اًء ََػُيْحِيي ِبِو اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوتِهَ آِء مَ آَوِمْن َآيَاتِِو يُرِيُكُم اْلبَػْرَؽ َخْوًَا َوَطَمًعا َويُػنَػزُّْؿ ِمَن السَّمَ 

 ] ويُ ْنزِل : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [ ] ويُ نَ زّْل : الباقون [
  على التحقيق ُب )األرض(على طول اؼبتصل و قالون على توسط اؼبتصل ٍب خبلد 

 ٍب خبلد على طول اؼبتصل وعلى السكت ُب )األرض(
 ويعقوب معو أبو عمروالبصري اندرج ٍب ابن كثَت بسكون النون وزبفيف الزاي )يُ ْنزُِل( و 

 ( البدل )َآيَاتِِو( وبالنقل ُب )َوِمَن ايَاتِِو(ٖمع )على طول اؼبتصل ٍب ورش 
 ببل غنة على السكت ُب )األرض( وعلى السكت ُب اؼبفصول )َوِمْن َآيَاتِِو(على طول اؼبتصل و ٍب خلف 

َِي َذِلَك َْلَيَاٍت   (40)ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف ِإفَّ 
 ٍب ورش مع التوسط والطول ُب البدل )آَلَيَاٍت(َقْوٍم يَ ْعِقُلوَن( ُب )لِ قالون ٍب خلف ببل غنة 

 ُء َواْْلَْرُض بَِأْمرِهِ آَأْف تَػُقوـَ السَّمَ  ~َوِمْن َآيَاتِوِ 
  اؼبنفصل توسطقالون على  قالون ٍب

 حقيق والتسهيلٍب ضبزة بالتحقيق ُب )مْن آياتو( وطول اؼبنفصل واؼبتصل والسكت ُب )األرض( ووقف على )بامرة( بالت
 )بامره( بالتحقيق والتسهيل على طول اؼبنفصل واؼبتصل والتحقيق ُب )األرض( ووقف على ٍب خبلد 

 ( البدل ُب )آياتو( ٍٖب ورش بالنقل ُب )مَن آياتو( على طول اؼبنفصل واؼبتصل مع )
 يق والتسهيل )بامره( بالتحقوقف على و  ُب )مَن آياتو( على طول اؼبنفصل واؼبتصل ٍب خلف بالسكت

 (44َتْخُرُجوَف )ْم أَنْػتُ  آَدْعَوًة ِمَن اْْلَْرِض ِإذَ  مْ ثُمَّ ِإَذا َدَعاكُ 
 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل والسكت ُب )األرض(   قالون ٍب قالون بتوسط اؼبنفصل 

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبالتحقيق ُب )األرض(
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض(

 رض(ٍب خلف بالسكت ُب )األ
 ٍب قالون على التوسط باؼبنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب قالون بالصلة على القصر باؼبنفصل

َِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض   َوَلُو َمْن 
 قالون 

 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض(
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 بالسكت ُب )األرض( ضبزةٍب 
 (44ُكلّّ َلُو قَانُِتوَف )

 قالون
 يَػْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيِو َوُىَو الَِّذي 

 قالون بسكون اؽباء )وْىو( ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(
َِي السََّماَواِت َواْْلَْرضِ   َوَلُو اْلَمَثُل اْْلَْعَلى 

  وُب )االرض( ْعَلى( ٍب ورش بالتقليل والنقل ُب )اأْلَ وبالنقل فيها وُب )االرض(  قالون ٍب ورش بفتح )اأْلَْعَلى(
 النقل والسكت ُب )األرض( بعليو وقف ٍب ضبزة بالسكت وباإلمالة ُب )اأْلَْعَلى( و 

 ٍب خبلد باإلمالة والتحقيق ُب )اأْلَْعَلى( وعليو النقل ُب )األرض( 
 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )اأْلَْعَلى( والتحقيق ُب )األرض(

 (44َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 لون بسكون اؽباء )وْىو( ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(قا

 ِمْن أَنْػُفِسُكمْ َمَثًَل  مْ َضَرَب َلكُ 
وان  درج مع  و اب  ن كث  َت ٍب ق  الون بالص  لة ُب )ِم  ْن أَنْ ُفِس  ُكْم( ٍب خل  ف بالس  كت بالنق  ل ُب )ِم  ِن اَنفس  كم( ق  الون ٍب ورش 

 وأبو جعفر
َِي َما َرَزقْػَناكُ آُشرَكَ  ِمنْ  مْ َمَلَكْت أَْيَماُنكُ ِمْن َما ْم َىْل َلكُ  َِيِو َسوَ  مْ َء  َُونَػهُ آََأَنْػُتْم   أَنْػُفَسُكمْ  مْ َكِخيَفِتكُ   مْ ٌء َتَخا

أَنْ ُفَس ُكْم( ٍب ورش  مْ (و)َكِخيَفِتكُ مْ ُب )َمَلَك ْت أيَْبَ اُنكُ ب التحقيق عل ى ط ول اؼبتص ل و قالون على توسط اؼبتص ل ٍب خل ف 
 مْ (و)َكِخيَفِتكُ مْ ُب )َمَلَكْت أيَْبَاُنكُ ٍب خلف بالسكت أَنْ ُفَسُكْم(  مْ الصلة ُب )َكِخيَفِتكُ  (وطولمْ بالنقل ُب )َمَلَكْت أيَْبَاُنكُ 

 ٍب اب ن كث َت بص لة اؽب اء ُب )في و( الصلة  توسطأَنْ ُفَسُكْم( ٍب قالون بالصلة بالقصر واندرج معو أبو جعفر ٍب قالون على 
 وبالصلة 

 (44يَػْعِقُلوَف ) َكَذِلَك نُػَفصُّْل اْْلَيَاِت ِلَقْوـٍ 
ٍب خ بلد بالس كت وبغن ة ُب )لق وٍم يعلم ون( ٍب خلف بالسكت وببل غن ة  بالنقل وقصر البدل )اآليات(  قالون ٍب ورش

 ٍب ورش مع التوسط والطول ُب البدل )اآْلَيَاِت(
 ِبَغْيِر ِعْلٍم  مْ َءىُ آَأْىوَ  آَبِل اتػََّبَع الَِّذيَن ظََلُمو 

م  ع عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل بالص  لة عل  ى التوس  ط ٍب ورش  ق  الونٍب  اؼبنفص  ل توس  طق  الون عل  ى  ق  الون بالص  لة ٍبق  الون ٍب 
  ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل واؼبتصل وترقيق الم )ظلموا( تغليظ البلم ُب )ظََلُموا (

 َََمْن يَػْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّو 
 بالنقل ُب )مَن َاضل( قالون ٍب ورش 

 وببل غنةُب )مْن أضل( على السكت  خلفٍب ُب )مْن أضل( لى التحقيق ع)فمن يهدي( و ٍب خلف ببل غنة 
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 (43ِمْن نَاِصرِيَن ) مْ َوَما َلهُ 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  بالصلة قالونٍب  بسكون ميم اعبمع قالون

يِن َحِنيًفا   َََأِقْم َوْجَهَك ِللدّْ
 قالون

َََطَر النَّاَس َعلَ  َهاَِْطَرَة اللَِّو الَِّتي   يػْ
 ]فطرت : وقف باؽباء : ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويعقوب [ ]فطرت : وبالتاء وقف الباقون [

 قالون
 ََل تَػْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّو 

 قالون 
 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )تَ ْبِديَل ػِبَْلِق(

يُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُمو   (94َف )َذِلَك الدّْ
 قالون 

 ٍب دوري أمال )الناس(
 (94ُمِنيِبيَن ِإلَْيِو َواتػَُّقوُه َوَأِقيُموا الصَََّلَة َوََل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن )

 قالون 
 ٍب ورش غلظ البلم ُب )الصبلة(

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )إليو(و)اتقوه(
 ا وََكانُوا ِشيَػعً  مْ ِمَن الَِّذيَن ََػرَُّقوا ِدينَػهُ 

 خفيفا وعدال مداهفارقوا( مع الروم …/ب)اف شالشاطبية ُب األنعام : و)ياتيهم 
 ] فارقوا : ضبزة والكسائي [ ] فرَُّقوا : الباقون[

 قالون قرأ بتشديد الراء وحذف األلف اليت بعدىا )فرَّقوا( وبسكون اؼبيم 
 ٍب قالون بالصلة 

 ة )فارقوا( واندرج معو الكسائي ٍب ضبزة بإثبات ألف بعد الفاء وفتح الراء ـبفف
 (94ََرُِحوَف ) مْ ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيهِ 

 ] لديُهم : يعقوب [ ] لديِهم : الباقون[
 يعقوب قرأ بضم اؽباء )لديُهم( ثم واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالون بالصلة  ثم   قالون بسكون ميم اعبمع

هُ  مْ َأَذاقَػهُ  آُمِنيِبيَن ِإلَْيِو ثُمَّ ِإذَ  مْ رَبػَّهُ َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرّّ َدَعْوا  ََرِيٌق ِمنػْ  (99ُيْشرُِكوَف ) مْ ِبَربّْهِ  مْ ِمْنُو رَْحَمًة ِإَذا 
 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
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 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )َرضْبًَة ِإَذا( 
 حقيق ُب )َرضْبًَة ِإَذا( على الت ضبزةٍب 

 ٍب خلف بالسكت ُب )َرضْبًَة ِإَذا( 
 واندرج معو أبو جعفر ٍب قالون بالصلة  

 ٍب ابن كثَت بصلة ميم اعبمع وبصلة اؽباء )إليو ، منو( 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل

َناُىمْ  آلَِيْكُفُروا ِبمَ   َآتَػيػْ
نَ اُىْم(ٖورش على طول اؼبنفص ل م ع ) ثمط اؼبنفصل قالون على توس ثمقالون على قصر اؼبنفصل  وان درج  ( الب دل )َآتَ ي ْ

 ضبزة بوجو القصر 
َََسْوَؼ تَػْعَلُموَف )  (90ََػَتَمتػَُّعوا 

 قالون
ـْ أَنْػَزْلَنا َعَلْيهِ   (94ُسْلطَانًا ََػُهَو يَػَتَكلَُّم ِبَما َكانُوا ِبِو ُيْشرُِكوَف ) مْ َأ

 ِهم : الباقون []َفهَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] فُهو : الباقون[] عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] علي
 )فْهو( ومعو الكسائي ودوري البصري  قالون قرأ بسكون اؽباء

 ٍب السوسي قرأ بسكون اؽباء )فْهو( وأدغم اؼبيم بالباء )يَ َتَكلَُّم دبَا( 
 ٍب ابن عامر بضم اؽباء )فُهو(

 واندرج معو أبو جعفر)فْهو(  أ بسكون اؽباءٍب قالون بالصلة وقر 
 ٍب ابن كثَت قرأ بضم اؽباء)وُىو( وبالصلة 

 واندرج معو يعقوبوبالتحقيق ُب )أَْم أَنْ َزْلَنا( قرأ بضم اؽباء )عليُهم(  ضبزةٍب 
 )أََم اَنْ َزْلَنا( ٍب ورش بالنقل ُب 

 ٍب خلف بالسكت ُب )أَْم أَنْ َزْلَنا( 
ََرُِحوا ِبَها َأَذقْػَنا ال آَوِإذَ   نَّاَس رَْحَمًة 

 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة 
هُ   (94يَػْقَنُطوَف ) مْ ِإَذا ىُ  مْ َسيَّْئٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديهِ  مْ َوِإْف ُتِصبػْ

 بلضبافقن ر بكسر النون  الشاطبة من سورة اغبجر : ويقنط معو يقنطون وتقنطوا وىن
 زفالدرة : ويقنط كسر النون  

َ]يْقِنطُ   وَن : أب    و عم    رو والكس    ائي ويعق    وب وخل    ف العاش   ر [ ]يَ ْقَنطُ    ون : الب    اقون [] أي    ديُهم : يعق    وب[ ]أي    ديِهم : 
 الباقون[

 قالون قرأ بفتح النون )يَ ْقَنُطون( وبسكون ميم اعبمع
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 ِنُطوَن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب البصري أيب عمرو قرأ بكسر النون )يَ قْ 
 ٍب يعقوب قرأ بكسر النون )يَ ْقِنُطوَن( وضم اؽباء ُب )أيديُهم( 

 ٍب ورش على طول الصلة والنقل ُب )قدمَت ايديهم( قرأ بفتح النون )يَ ْقَنُطون( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )قدمْت أيديهم(و )أيديهم إذا( قرأ بفتح النون )يَ ْقَنُطون(

 قالون بالصلة على قصرىا قرأ بفتح النون )يَ ْقَنُطون( ٍب قالون على التوسط بالصلة قرأ بفتح النون )يَ ْقَنُطون(ٍب 
 ُء َويَػْقِدُر آَأَوَلْم يَػَرْوا َأفَّ اللََّو يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 ٍب خبلد على طول اؼبتصل 

( آغنة ُب )ِلَمْن َيشَ ٍب خلف على طول اؼبتصل ببل   ُء( بالتحقيق ُب )يَ َرْوا َأنَّ
 )  ٍب ورش بالنقل ُب )يَ َرْوا َأنَّ

( وببل غنة ُب )ِلَمْن َيشَ   ُء(آٍب خلف بالسكت ُب )يَ َرْوا َأنَّ
َِي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )  (94ِإفَّ 

ووقف بإبدال ٍب خلف ببل غنة سوسي وخبلد وقفا وأبو جعفر  بإبدال اؽبمزة واوا )يومنون( واندرج معو القالون ٍب ورش 
 ٍب ورش على التوسط والطول ُب )آَلَيَاٍت(اؽبمزة واوا )يومنون(  

 َََآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيلِ 
 قالون واندرج معو ورش بوجو قصر البدل )فآت( وفتح )القرىب(

 ل )القرىب(ٍب دوري البصري بتقلي
 ٍب خلف باإلمالة ُب )القرىب( واندرج معو خبلد والكسائي وخلف العاشر 

 ٍب ورش على وجو توسط البدل )فآت( وتقليل )القرىب(
 ٍب ورش على طول البدل وفتح )القرىب(

 ٍب ورش على طول البدل وتقليل )القرىب( 
 أوجو اؼبد القصر والتوسط والطول (ٍٖب السوسي أدغم التاء بالذال )فآّذا القرىب( مع التقليل و)

ٌر ِللَِّذيَن يُرِيُدوَف َوْجَو اللَّوِ   َذِلَك َخيػْ
 قالون ٍب ورش بًتقيق الراء )خَت(

 (94َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )
 قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل 

َِي مْ َآتَػْيتُ  آَومَ  ََََل يَػْربُو ِعْنَد اللَِّو َأْمَواِؿ النَّ  ~ِمْن رِبًا لِيَػْربُػَوا   اِس 
 ار وجها ليس إال مبجبلد: وقصر )آتيتم من ربا ( و)آتيتمو(    ىنا  ٕٔ٘الشاطبية من سورة البقرة 

 نادالطيبة : )وآتيتم( قصره   كاول الروم 
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 تىأالشاطبية : )لَتبوا( خطاب ضم والواو ساكن 
 ربا: الباقون[ ] لًُتبُ ْوا : نافع وأبو جعفر ويعقوب[ ] لََتبُ َوا : الباقون[]وما أتيتم من ربا : ابن كثَت [ ] وما آتيتم من 

 قالون قرأ بالتاء اؼبضمومة وسكن الواو)لِتُ ْربُ ْوا( على قصر اؼبنفصل واندرج معو يعقوب 
 ٍب دوري البصري بالياء والواو اؼبفتوحتُت)لِيَ ْربُ َوا( مع أمالة )الناس( 

 فتوحتُت)لِيَ ْربُ َوا( وفتح )الناس( ٍب السوسي بالياء والواو اؼب
 ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر

 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل بالياء والواو اؼبفتوحتُت)لِيَ ْربُ َوا( مع الصلة  وقرأ )وما أتيتم( بالقصر 
 ( ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ بالتاء اؼبضمومة وسكن الواو)لِتُ ْربُ ْوا

 ٍب دوري البصري بالياء والواو اؼبفتوحتُت)لِيَ ْربُ َوا( مع أمالة )الناس( على توسط اؼبنفصل
 ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح الياء والواو )لِيَ ْربُ َوا(ومعو عاصم والكسائي 

 واو الساكنة )لِتُ ْربُ ْوا( ٍب لقالون بالصلة على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بالتاء اؼبضمومة وال
 ٍب ضبزة وقرأ بفتح الياء والواو )لِيَ ْربُ َوا( 

 ٍب ورش على توسط البدل ٍب طولو )آتيتم( 
 (93ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَف َوْجَو اللَِّو ََُأولَِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفوَف ) مْ َآتَػْيتُ  آَومَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل وسكون ميم اعبمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرلة على قصر اؼبنفصل ٍب قالون بالص

 ٍب قالون على التوسط ُب اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 ( البدل ُب )َآتَ ْيُتْم( واندرج معو ضبزة بوجو القصرٍٖب ورش على طول اؼبنفصل وطول اؼبتصل مع )
 ثُمَّ ُيْحِييُكْم  مْ يُِميُتكُ ثُمَّ  مْ ثُمَّ َرَزَقكُ  مْ اللَُّو الَِّذي َخَلَقكُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 إدغاما كامبل  ٍب السوسي أدغم القاف بالكاف)َخَلَقُكْم بب َرَزَقُكْم(
 ِمْن َشْيءٍ  مْ َمْن يَػْفَعُل ِمْن َذِلكُ ْم ِئكُ آَىْل ِمْن ُشرَكَ 

 سكون ميم اعبمع قالون على توسط اؼبتصل وب
 ( أوجو ٍب قالون بالصلة ٍٗب ىشام وقف على )شي وشّي(واإلمشام )أي 

 ٍب ورش على توسط اللُت ُب )شيء( وٍب الطول 
 ( أوجو كبو ىشام ٗووقف ب)على طول اؼبتصل ٍب خبلد 

 ( أوجو كبو ىشامٍٗب خلف ببل غنة ووقف ب)
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 (04ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَف )
 ذا     وُب الروم واغبرُب ُب النحل أوال شلشاطبية ُب سورة يونس : وخاطب )عما يشركون( ىنا ا

 ]تشركون : ضبزة والكسائي وحلف العاشر [ ] يشركون : الباقون[
 بتقليل )َوتَ َعاىَل(و قالون قرأ بياء الغيبة )يشركون( ٍب ورش قرأ بياء الغيبة )يشركون( 

 ْشرُِكوَن( ومعو الكسائي وخلف العاشر وباإلمالة ُب )َوتَ َعاىَل(ٍب ضبزة قرأ بتاء اػبطاب )تُ 
َِي اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقهُ   (04يَػْرِجُعوَف ) مْ بَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّهُ  مْ َظَهَر اْلَفَساُد 

 ] لُنذيقهم : قنبل وروح [ ]  لُيذيقهم: الباقون [
 ن قرأ بالياء للغيبة )لُيذيقهم( وبسكون ميم اعبمعقالو 

 واندرج معو البزي وأبو جعفرٍب قالون بالصلة قرأ بالياء للغيبة )لُيذيقهم( 
 ٍب قنبل بالصلة وقرأ بالنون )لُِنِذيَقُهْم( 

 ٍب روح وقرأ بالنون )لُِنِذيَقُهْم( وبسكون ميم اعبمع
 ال )النَّاِس( ٍب دوري قرأ بالياء للغيبة )لُيذيقهم( وأم

 ٍب ورش بالنقل ُب )َكَسَبَت اْيِدي(
 ٍب خلف بالسكت ُب )َكَسَبْت أَْيِدي(

َِي اْْلَْرِض ََاْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَػْبلُ   ُقْل ِسيُروا 
 ٍب ورش بالنقل ُب )االرض( ورقق راء )سَتوا( ٍب خلف بالسكت ُب )االرض(قالون 

 (04ُمْشرِِكيَن ) مْ ىُ َكاَف َأْكثَػرُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالونقالون ٍب 

يِن اْلَقيِّْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَي يَػْوـٌ ََل َمَردَّ َلُو ِمَن اللَّوِ   َََأِقْم َوْجَهَك ِللدّْ
  )َأْن يَْاٌبَ(ٍب خلف ببل غنة ُب قالون ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )ياٌب( واندرج معو أبو جعفر

 ٍب السوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )اْلَقيِّْم ِمْن( والياء بالياء )يَْاٌبَ يَ ْوٌم( وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )ياٌب(
 (09يَػْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعوَف )

 خلف ببل غنة ثم قالون
 َمْن َكَفَر ََػَعَلْيِو ُكْفُرُه 

 ابن كثَت بصلة اؽباء )فَ َعَلْيِو( ثمقالون 
َََِلَنْػُفِسهِ َومَ   (00يَْمَهُدوَف ) مْ ْن َعِمَل َصاِلًحا 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
ََْضِلوِ   لَِيْجِزَي الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْن 
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 ورش مع وجهي البدل التوسط ٍب الطول  ثمقالون    
َِرِيَن ) ِإنَُّو ََل ُيِحبُّ   (04اْلَكا

 البصري أمالة )الكافرين( ومعو دوري الكسائي ورويس ثمورش قلل )الكافرين(      ثمقالون     
ػػَراٍت َولِيُػػِذيَقكُ  ~ َوِمػػْن َآيَاتِػػوِ  ََْضػػلِ  مْ َأْف يُػْرِسػػَل الرّْيَػػاَح ُمَبشّْ ْم ِو َوَلَعلَُّكػػِمػػْن رَْحَمتِػػِو َولَِتْجػػِرَي اْلُفْلػػُك بِػػَأْمرِِه َولَِتْبتَػغُػػوا ِمػػْن 
 (04َتْشُكُروَف )

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 وسط اؼبنفصل ٍب قالون على ت
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل على التحقيق ُب )َوِمْن َآيَاتِِو( ببل غنة ُب )أن يرسل(
 ول اؼبنفصل بغنة وبالتحقيق ُب )َوِمْن َآيَاتِِو( ٍب خبلد على ط

 )َآيَاتِِو(( البدل ٖوعلى طول اؼبنفصل مع )َآيَاتِِو(ٍب ورش بالنقل ُب )َوِمْن 
 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )َوِمْن َآيَاتِِو(

 بَػيػَّْناِت ََانْػتَػَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموابِالْ  مْ ُءوىُ اََجَ  مْ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ُرُسًَل ِإَلى قَػْوِمهِ 
 اعبمع علىتوسط اؼبتصل  مقالون بسكون مي

 ٍب ابن ذكوان أمال )َفَجاُءوُىْم( واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب ضبزة بالتحقيق ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( واإلمالة ُب )َفَجاُءوُىْم( 

 بو جعفرواندرج معو ابن كثَت وأٍب قالون بالصلة 
 على طول اؼبتصلٍب ورش وبالنقل ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( واإلمالة ُب )َفَجاُءوُىْم(
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن )  (04وََكاَف َحقِّا َعَليػْ

 عفر معو السوسي وأبو جاندرج و قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت(ورش  ثم    قالون
َِي السَّمَ   ِء َكْيَف َيَشاُء َوَيْجَعُلُو ِكَسًفا ََػتَػَرى اْلَوْدَؽ َيْخُرُج ِمْن ِخََلِلوِ آاللَُّو الَِّذي يُػْرِسُل الرّْيَاَح ََػُتِثيُر َسَحابًا ََػَيْبُسطُُو 

دااع والرّْيَح شالشاطبية  ُب البقرة :وُب التاِء ياءٌ      وصبل الشريعةمعها و  الكهف وُب ببب وحَّ
  صبلف اغبجركرا وُب شُ م د وفاطر بببثانيا  الرومو  األعرافو  النمل وُب           
 لَّبلىَ اكيِو ز  الفرقانُصوٌص وُب خُ  بببربت رعده ومن  الشورى وُب سورة           

 فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاِن 
 بتحريكو وال  دى )كسفا(ن عمالشاطبية ُب سورة اإلسراء : و 

 شكبلمس باػبلف ليمع الشعراء قل      وُب الروم سكن  حفصوُب سبا         
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]الريح : ابن كث َت وضب زة والكس ائي وخل ف العاش ر [ ] الري اح : الب اقون[ ]كْس فا : اب ن ذك وان وأب و جعف ر وخبل ف ع ن 
 ىشام[]ِكَسفا :الباقون وىو الوجو الثاِن ؽبشام [

 رياح( وفتح السُت ُب )ِكَسفا( واندرج معو ىشام بوجو والدوري أيب عمرو وعاصم ويعقوبقالون قرأ باعبمع )ال
 ٍب السوسي قرأ باعبمع )الرياح( وفتح السُت ُب )ِكَسفا( وأمال )فًتى الودق( وصبل 

 ٍب ىشام قرأ باعبمع )الرياح( وبسكون السُت )كْسفا( بوجو ومعو ابن ذكوان 
 وبسكون السُت )كْسفا( وباإلخفاء ُب )مْن خبللو( أبو جعفر قرأ باعبمع )الرياح(

 ٍب ورش قرأ باعبمع )الرياح( وفتح السُت ُب )ِكَسفا( وعلى طول اؼبتصل 
 ٍب ابن كثَت قرأ بالتوحيد )الريح( وفتح السُت ُب )ِكَسفا( على توسط اؼبتصل واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

  ُب )ِكَسفا( على توسط اؼبتصلٍب ضبزة قرأ بالتوحيد )الريح( وفتح السُت
 (04)َيْسَتْبِشُروَف  مْ ِإَذا ىُ  ~ِمْن ِعَباِدهِ ُء آَمْن َيشَ َأَصاَب ِبِو  آََِإذَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع قالون 
 مع اؼبدود الثبلثةِو( )َأَصاَب بِ على قصر اؼبنفصل وأدغم الباء بالباء ُب ٍب السوسي 

 بالصلة  قالونٍب قالون على التوسط ٍب 
 على طول اؼبنفصل وفخم راء )َيْسَتْبِشُروَن( ٍب خبلد على طول اؼبنفصل ورقق راء )َيْسَتْبِشُروَن( ٍب ورش 

 ُء(آُب )َمْن َيشَ ببل غنة على طول اؼبنفصل وفخم راء )َيْسَتْبِشُروَن( و ٍب خلف 
 (03ِمْن قَػْبِلِو َلُمْبِلِسيَن ) مْ قَػْبِل َأْف يُػنَػزََّؿ َعَلْيهِ  َوِإْف َكانُوا ِمنْ 

 ] يُ ْنزِل : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [ ]يُ نَ زّْل: الباقون[] عليُهم : ضبزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقون[
 قالون قرأ بفتح النون وتشديد الزاي )يُ نَ زّْل(

 واندرج معو أبو جعفرزاي )يُ نَ زّْل(ٍب قالون بالصلة قرأ بفتح النون وتشديد ال
ُهْم ( قرأ بفتح النون وتشديد الزاي )يُ نَ زّْل(   ٍب خبلد بغنة وضم اؽباء ُب )َعَلي ْ

ُهْم (  ٍب خلف ببل غنة قرأ بفتح النون وتشديد الزاي )يُ نَ زّْل( وضم اؽباء ُب )َعَلي ْ
 صلةوبالٍب ابن كثَت قرأ بالتخفيف ُب الزاي وسكون النون )يُ ْنزَِل( 

 ٍب أبو عمرو قرأ بالتخفيف ُب الزاي وسكون النون )يُ ْنزَِل( وبسكون ميم اعبمع
ُهْم (  ٍب يعقوب قرأ بالتخفيف ُب الزاي وسكون النون )يُ ْنزَِل( وضم اؽباء ُب )َعَلي ْ

 َآثَاِر رَْحَمِة اللَِّو َكْيَف ُيْحِيي اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوتَِها  ~ ََاْنظُْر ِإَلى
بو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب [] آثار : الباقون[]رضب ت : وق ف باؽب اء : اب ن كث َت وأب و أع وابن كثَت و ] أثر : ناف

 عمرو والكسائي ويعقوب والباقون بالتاء [
 أبو جعفر ويعقوبابن كثَت وأبو عمرو و وقرأ بالتوحيد )أثر( واندرج معو قالون 

 َرضْبَِة( ِر )أَثَ ٍب السوسي أدغم الراء بالراء وبالتوحيد 



 

 

174 

 وقرأ بالتوحيد )أثر( واندرج معو دوري أيب عمرو وشعبةٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 الكسائي وخلف العاشر أبو اغبارث عن و ٍب ابن عامر )َآثَاِر( ومعو حفص 

 ٍب دوري الكسائي أمال )َآثَاِر( 
 التحقيق ُب )فَاْنظُْر ِإىَل( ُب )األرض( و  )َآثَاِر( وبالسكتعلى طول اؼبنفصل وقرأ باعبمع ُب  ضبزةٍب 

 ُب )فَاْنظُْر ِإىَل( وُب )األرض( ٍب خبلد بالتحقيق 
 وبالنقل ُب )فَاْنظُِر ِاىَل( على النقل ُب )ااَلرض(  على طول اؼبنفصل ٍب ورش

 ٍب خلف بالسكت ُب )فَاْنظُْر ِإىَل( على السكت ُب )األرض(
 اْلَمْوَتىِإفَّ َذِلَك َلُمْحِيي 

 وخلف العاشر معو الكسائي اندرج و ُب )اْلَمْوَتى( معو البصري ٍب ضبزة أمال اندرج و ُب )اْلَمْوَتى( رش بالتقليل قالون ٍب و 
 (44َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )

 قالون بسكون اؽباء )وْىو( ٍب ورش على التوسط والطول باللُت )شيء( ٍب ابن كثَت )وُىو( ٍب خلف بالسكت  
 (  44َسْلَنا رِيًحا ََػَرَأْوُه ُمْصَفرِّا َلظَلُّوا ِمْن بَػْعِدِه َيْكُفُروَف )َولَِئْن َأرْ 

 قالون 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )فَ َرأَْوُه( 

 ٍب ورش بالنقل ُب )َولَِئْن أَْرَسْلَنا( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )َولَِئْن أَْرَسْلَنا(
 (44َء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن )آالصُّمَّ الدُّعَ  ََِإنََّك ََل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوََل ُتْسِمعُ 

 و)الصم ( بالرفع وكبل اليحصيبالشاطبية ُب سورة األنبياء : و)تسمع( فتح الضم والكسر غيبًة     سوى 
 ارمدوقال بو ُب النمل والروم       

: بتس هيل الثاني ة : ن افع واب ن كث َت وأب و عم رو  : الب اقون[] ال دعآء إذاوال ُتْس مُع الص مَ ]وال َيْسمُع الصُم : ابن كث َت [ ]
 وأبو جعفر ورويس والباقون بالتحقيق [

َعاَء ِاَذا ( وقرأ بالتاء ُب )وال ُتْسمُع الصَم( واندرج معو رويس  قالون بالتسهيل )الدُّ
َعاَء ِإَذا ( على توسط اؼبتصل واندرج معو عاصم وروحٍب ابن عامر بالتحقيق   ُب )الدُّ

َعاَء ِاَذا ( بالتسهيل لى طول اؼبتصل و عٍب ورش    وفتح )القرىب( )الدُّ
َعاَء ِإَذا ( )يسمع الصُم( ورفع ميم )الصُم (بالياء ُب قرأ على توسط اؼبتصل و ٍب ابن كثَت   مع التسهيل ُب )الدُّ

َعاَء ِاَذا (ٍب ورش بالتقليل   والتسهيل مع التسهيل ُب )الدُّ
َعاَء ِاَذا (تى( مع التسهيل ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب )اؼبو    ُب )الدُّ

َعاَء ِاَذا ( باإلمالة ُب )اؼبوتى( على طول اؼبتصل و  ضبزة ثم  وحقق اؽبمزتُت )الدُّ
َعاَء ِاَذا ( ٍب الكسائي باإلمالة ُب )اؼبوتى(   واندرج معو خلف العاشر وحقق اؽبمزتُت )الدُّ
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 ْم أَْنَت ِبَهاِدي اْلُعْمِي َعْن َضََللَِتهِ  آَومَ 
 الشاطبية من سورة النمل :

 ] هتدي العمَي : ضبزة [ ] ّٔادي العمِي : الباقون[
 قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل

ووق  ف بالي  اء عل  ى  ٍب ضب  زة ق  رأ بت  اء مفتوح  ة وس  كون اؽب  اء وُب الكلم  ة الثاني  ة بالنص  ب عل  ى اؼبفعولي  ة )هت  دى العم  َى (
 )هتدي( ووقف الكسائي وخلف العاشر بالياء على )ّٔادي( ووقف الباقون حبذفها )ّٔاْد( 

 (49ُمْسِلُموَف ) مْ ِإْف ُتْسِمُع ِإَلَّ َمْن يُػْؤِمُن بَِآيَاتَِنا ََػهُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالون بالصلة 
 البدل والسوسي معو بالقصر ( ٍٖب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يومن( مع )

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يومن(
 ٍب خلف ببل غنة ُب )َمْن يُ ْؤِمُن(

ٍة  مْ اللَُّو الَِّذي َخَلَقكُ  ًة ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَػْعِد قُػوَّ  َضْعًفا َوَشْيَبةً ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن بَػْعِد َضْعٍف قُػوَّ
 ْصٍل فَ ن ُخلف عف صفبل  / وُب الروم ناشيو فة األنفال : وُضْعفا بفتح الضم الشاطبية من سور 

 ] َضعف : الثبلثة : شعبة وضبزة وحفص خبلف عنو [ ] ُضعف : الثبلثة : الباقون [
  كلهم)ُضعف(   قالون قرأ بضم الضاد

 ٍب الكسائي قرأ بضم الضاد)ُضعف( معا وأمال )شيبة( وقفا 
 وحفص خبلف عنو  خبلدومعو  عف( كلوبفتح الضاد )ضَ ٍب شعبة 

 ُب )َضْعًفا َوَشْيَبًة(ببل غنة بفتح الضاد )َضعف( و ٍب خلف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 ٍب السوسي أدغم القاف بالكاف )خلقكم(و الدال بالضاد )بَ ْعِد َضْعٍف(
 ُء آَيْخُلُق َما َيشَ 

وان  درج ( أوج  و القي  اس ٘( أوج  و القي  اس ٍب ضب  زة )ٍ٘ب ىش  ام )عل  ى ط  ول اؼبتص  ل ٍب ورش  عل  ى توس  ط اؼبتص  ل  ق  الون
 باربعة أوجو مع ىشام ويبقى وجو التسهيل على الطول مع الروم

 (40َوُىَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر )
 ]َوىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[

 ورش بضم اؽباء  ثمقالون بسكون اؽباء )وْىو(    
َر َساَعٍة   َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يُػْقِسُم اْلُمْجرُِموَف َما لَِبُثوا َغيػْ

 ورش بًتقيق راء )غَت( ثمالكسائي أمال وقفا )ساعة(       ثمقالون     
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 (44َكَذِلَك َكانُوا يُػْؤََُكوَف )
 قالون 

 و جعفرٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يوفكون( واندرج معو أب
 ٍب السوسي أدغم )َكَذِلَك َكانُوا( و قرأ بإبدال اؽبمزة واوا ) يُوَفُكوَن(  

يَماَف َلَقْد لَِبْثتُ   َِي ِكَتاِب اللَِّو ِإَلى يَػْوـِ اْلبَػْعِث ََػَهَذا يَػْوـُ اْلبَػْعثِ  مْ َوقَاَؿ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواْْلِ
 ضبزة والكسائي وأبو جعفر [ ] لبثتم باإلظهار : الباقون[ ]لبّتم باإلدغام : أبو عمرو وابن عامر و 

 وباإلظهار ُب )لبثتم(قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأدغم الثاء بالتاء )لبّتم (
 ٍب بصري أدغم )لَِبْثُتْم( ومعو الشامي والكسائي وخبلد 

 و)االيبان(يبان( وقصر البدل )أوتوا(ٍب ورش بالنقل ُب )اإل
 بالسكت ُب )اإليبان( واإلدغام ُب )لَِبْثُتْم(  ضبزةٍب 

 ٍب ورش بالنقل ُب )اإليبان( مع التوسط والطول ُب )أوتوا(
 (44ََل تَػْعَلُموَف ) مْ ُكْنتُ   مْ َوَلِكنَّكُ 

 فرواندرج معو ابن كثَت وأبو جعقالون بالصلة  ثم   قالون بسكون ميم اعبمع
َفُع الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذرَتُػهُ   (44ُيْستَػْعَتُبوَف ) مْ َوََل ىُ  مْ ََػيَػْوَمِئٍذ ََل يَػنػْ

 ] ال ينفع : عاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ال تنفع : الباقون [
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة وقرأ بالتاء  )ال تنفع( قالون بسكون ميم اعبمع 

 بتغليظ الم )ظلموا( وقرأ بالتاء  )ال تنفع( و  ورش ٍب
 ٍب شعبة )تنفع( ومعو الكوفيون

َِي َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلّْ َمَثلٍ   َوَلَقْد َضَربْػَنا ِللنَّاِس 
 ] القران : ابن كثَت [ ] القرآن : الباقون [

 قالون 
 )القران( نقل حركة اؽبمزة إىل ما قبلها ٍب ابن كثَت 

 أدغم الدال ُب الضاد )َوَلَقْد َضَربْ َنا( ومعو السوسي والشامي ووضبزة والكسائي وخلف العاشر ٍب ورش 
 ٍب دوري أمال )الناس( وأدغم )َوَلَقْد َضَربْ َنا(

 (44ِإَلَّ ُمْبِطُلوَف ) مْ ِإْف أَنْػتُ  آبَِآيٍَة لَيَػُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُرو  مْ َولَِئْن ِجْئتَػهُ 
 صل وبسكون ميم اعبمع قالون على قصر اؼبنف

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
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( مْ ( وطول الصلة ُب )أَنْ تُ  مْ ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )ِإْن أَنْ تُ   ِإالَّ
( مْ ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل بالتحقيق ُب )ِإْن أَنْ تُ   ِإالَّ

( مْ ٍب خلف على طول اؼبنفصل بالسكت ُب )ِإْن أَنْ تُ   ِإالَّ
( مْ الصلة على القصر ُب )أَنْ تُ ٍب قالون ب  ِإالَّ

(  مْ ٍب قالون على توسط الصلة وتوسط اؼبنفصل ُب )أَنْ تُ   ِإالَّ
( مْ ٍب ورش مع توسط وطول البدل )بآية( وطول الصلة ُب )أَنْ تُ   ِإالَّ

 على قصر اؼبنفصل ٍب السوسي أبدل اؽبمزة ياء )ِجيتَ ُهْم(
 ء )ِجيتَ ُهْم(ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة يا

 (43َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّو َعَلى قُػُلوِب الَِّذيَن ََل يَػْعَلُموَف )
 قالون

 ََاْصِبْر ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ 
(      ثمقالون     (   ثمورش بالنقل ُب )فَاْصربِ انَّ  خلف بالسكت ُب )فَاْصربْ ِإنَّ

 (44وَف )َوََل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ََل يُوِقنُ 
نَّك: الباقون [ ْنك: رويس [ ] و ال يسَتِحفَّ  ]وال يستِخفَّ

نَّك(  ْنك( ثمقالون بتشديد الفاء والنون ُب )ال يسَتِحفَّ  رويس بتخفيف النون وسكوهنا )وال يستِخفَّ
  

 سورة لقماف 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (4الم )
 نفستبدون بسكتة لطيفة  أبو جعفر قطع كل حرف لوحده ثمقالون 

 (4تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم )
 ( البدل التوسط والطول ُب )َآيَاُت(ٕورش مع ) ثمقالون 

 (9ُىًدى َورَْحَمًة ِلْلُمْحِسِنيَن )
 ائزا وؿبصبل فالشاطبية : رضبة ارفع 

 ]رضبٌة : ضبزة [ ] رضبًة : الباقون [
 قرأ برفع )َرضْبٌَة( ضبزة ثمقالون قرأ بنصب )رضبًة ( 

 (0يُوِقُنوَف ) مْ بِاْْلَِخَرِة ىُ  مْ الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَََّلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوىُ 
  واندرج معو ابن كثَت قالون بالصلة ثم)باآلخرة( قالون ٍب ضبزة بالسكت 
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 يُوُتوَن ( اؽبمزة )وَ  بإبدالٍب السوسي قرأ 
 ع صلة ميم اعبمع  ُب )َويُوُتوَن ( ومواوا ة اؽبمز  ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال

بَلَة(ٍب ورش قرأ بإبدال   اؽبمزة )َويُوُتوَن ( وغلظ البلم ُب )الصَّ
 ُأولَِئَك َعَلى ُىًدى ِمْن رَبِّْهمْ 

 مد اؼبتصلطول على قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش 
 (4َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف )

 مد اؼبتصل  طولعلى رش قالون على توسط اؼبتصل ٍب و 
 َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َويَػتَِّخَذَىا ُىُزًوا

 صحأّمالشاطبية : ويتخذ اؼبرفوع غَت 
 )َيِضُلوا( )َيِضل عن( حصن فاكالشاطبية ُب سورة إبراىيم : وضم  

ا ُى ُزؤا: اب ن كث َت وأب و عم رو[ ]لُيِض ل ببويتخ ُذىا ُى ُزؤا: ن افع واب ن ع امر وش عبة وأب و جعف ر[] لُِيِض ل ]لَِيِضل ببويتخُذى
 وخلف العاشر ببويتخَذىا ىزوا:حفص[]لُِيِضل ببويتخَذىا ُىْزؤا : ضبزة[ ]لُِيِضلببويتخَذىا ُىُزؤا : الكسائي ويعقوب

 ورش وابن عامر وشعبة وأبو جعفرُذىا ُىُزؤا( واندرج معو خقالون قرأ )لُيِضل ببويت
 ٍب حفص قرأ )لُِيِضل ببويتخَذىا ىزوا(

 ٍب خبلد وقف )ُىْزًوا( و)ُىزًا( 
 ٍب الكسائي قرأ )لُِيِضل َويَ تَِّخَذَىا ُىُزًؤا( واندرج معو يعقوب وخلف العاشر

 ٍب ابن كثَت قرأ )لَِيِضلَّ(و)َويَ تَِّخُذَىا ُىُزًؤا( واندرج معو السوسي
  غنة ووقف )ُىْزًوا( و)ُىزًا( ٍب خلف ببل

 ٍب دوري أمال )الناس( وقرأ )لَِيِضلَّ(
 ( 4َعَذاٌب ُمِهيٌن ) مْ ُأولَِئَك َلهُ  

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالون ثم بسكون ميم اعبمع  قالون
 على طول اؼبتصل واندرج معو ضبزة ورش ثم

َلى َعَلْيِو َآيَاتُػَنا َولَّ  َِي ُأُذنَػْيِو َوقْػًراَوِإَذا تُػتػْ  ى ُمْسَتْكِبًرا َكَأْف َلْم َيْسَمْعَها َكَأفَّ 
 تبل نافعالشاطبية : ُب الضم االسكان حصبل   وكيف أتى )أْذن( بو 

 ] أْذنَ ْيو : نافع [ ]  أُذنَ ْيو : الباقون ]
 ْيِو(ٍب قالون على التوسط وقرأ بسكون الذال )أُْذن َ  قالون قرأ بسكون الذال )أُْذنَ ْيِو(

 )أُُذنَ ْيِو( ٍب دوري على التوسط بضم الذال ٍب دوري بصري 
 ٍب ورش قرأ بسكون الذال )أُْذنَ ْيِو( على الفتح باليائي والقصر ُب البدل ٍب ورش على الطول مع الفتح 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )عليو( وضم الذال ُب )أُُذنَ ْيِو( 
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 التقليل وعليو توسط البدل ٍب عليو الطول ُب البدل  ٍب ورش قرأ بسكون الذال )أُْذنَ ْيِو( على
 واندرج معو خاف العاشرٍب ضبزة باإلمالة )تتلى( ٍب الكسائي باإلمالة ُب )تتلى(

 (4ََػَبشّْْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )
 قالون 

 )ِبَعَذاٍب أَلِيٍم( بالنقل ُب  ضبزةٍب 
 ٍب خلف بالسكت ُب )ِبَعَذاٍب أَلِيٍم( 

 وبالنقل ُب )ِبَعَذاٍب أَلِيٍم(  (ء )فبشرهٍب ورش رقق را
ْرُه(  ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )فَ َبشّْ

 (4َجنَّاُت النَِّعيِم ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلهُ 
 ( البدل على التوسط والطولٍٕب ورش مع )واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالونقالون ٍب 

َِيَهاَخا  ِلِديَن 
 قالون 

 َوْعَد اللَِّو َحقِّا 
 قالون

 (3َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 ]وْىو " قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[

 قالون قرأ )وْىو( بسكون اؽباء ٍب ورش بضم اؽباء )وُىو(
 َخَلَق السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تَػَرْونَػَها

 قالون
َِي اْْلَْرِض َرَواِسَي َأْف َتِميَد ِبكُ وَ  َِيَها ِمْن ُكلّْ َدابٍَّة  مْ أَْلَقى   َوَبثَّ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بسكون ميم اعبمع ٍب قالون بالصلة 
 على الفتح ٍب التقليل ُب )َوأَْلَقى( بالنقل ُب )االرض( و ٍب ورش 

 لقى(بالسكت ُب )األرض( وإمالة )وأ ضبزةٍب 
 وإمالة )وألقى( واندرج معو خلف العاشر ُب )األرض(ٍب خبلد بالتحقيق ُب الساكن اؼبوصول 

 ٍب الكسائي وأمال ُب )َوأَْلَقى( وأمال أيضا )دابة( وقفا
َِيَها ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َكرِيٍم )آِء مَ آَوأَنْػَزْلَنا ِمَن السَّمَ  َنا   (44ًء ََأَنْػَبتػْ

 واندرج معو ضبزة ورش على طول اؼبتصل ثمقالون على توسط اؼبتصل 
 َىَذا َخْلُق اللَِّو َََأُروِني َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِوِ 

 قالون 
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َِي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )  (44َبِل الظَّاِلُموَف 
 قالون 

َنا ُلْقَماَف اْلِحْكَمَة َأِف اْشُكْر ِللَّوِ   َوَلَقْد َآتَػيػْ
 ة ويعقوب [ ] أُن اشكر : الباقون [] أِن اشكر : أبو عمرو وعاصم وضبز 

 قرأ بضم التقاء الساكنُت )أُن اشكر( واندرج معو ابن كثَت وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشرقالون 
 خبلف عن الدوري أدغم الراء بالبلم )اْشُكْر لِلَِّو( كسر النون منعا للتقاء الساكنُت )َأِن اْشُكْر( و ٍب أبو عمرو  

بالتحقيق وضبزة  عاصممعو اندرج و سر النون منعا للتقاء الساكنُت )َأِن اْشُكْر( وأظهر الراء بالبلم )أشكر هلل( كٍب دوري  
  يعقوبو 

 قرأ بضم التقاء الساكنُت )أُن اشكر(  ( البدل وبالنقل )ولقَد آتينا(ٖ) ٍب ورش مع
 ِن اْشُكْر(وكسر النون منعا للتقاء الساكنُت )أَ ٍب خلف بالسكت ُب )ولقْد آتينا(

 َوَمْن َيْشُكْر ََِإنََّما َيْشُكُر لِنَػْفِسوِ 
 خلف ببل غنة ُب )ومن يشكر( ثم السوسي أدغم )َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو( ثمقالون 

 (44َوَمْن َكَفَر ََِإفَّ اللََّو َغِنيّّ َحِميٌد )
 قالون

 ْشِرْؾ بِاللَّوِ َوِإْذ قَاَؿ ُلْقَماُف َِلبِْنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُػَنيَّ ََل تُ 
 ص وُب الكل عوال نالشاطبية ُب سورة ىود : وفتح )يا        بٍتّْ ( ىنا 

 اك وشيخو األوالز وسكنو      أضبدوآخر لقمان يواليو               
 ]يابٍتَّ : حفص [ ]يابٍْت : ابن كثَت [ ] يا بٍتّْ : الباقون[

  واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر (قالون بسكون اؽباء )وْىو( وكسر الياء )يا بُ ٍَتّْ 
(  بضم اؽباء )وُىو( ٍب ورش   وكسر الياء )بُ ٍَتّْ

 )  وبضم اؽباء )وُىو(ٍب ابن كثَت قرأ بسكون الياء )يا بُ ٍَتْ
 وبضم اؽباء )وُىو(ٍب حفص قرأ بفتح الياء )يا بُ ٍَتَّ( 

( وأدغم  )قَاَل ُلْقَماُن( ٍب السوسي بسكون اؽباء )وْىو( وكسر الياء )بُ ٍَتّْ
 (49ِإفَّ الشّْْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم )

 قالون
َِي َعاَمْيِن َأِف اْشُكْر ِلي وَ  ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَلْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوََِصاُلُو  َنا اْْلِ  (40ِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر )َوَوصَّيػْ

 زة ويعقوب [ ] أُن اشكر : الباقون [] أِن اشكر : أبو عمرو وعاصم وضب
 قرأ بضم التقاء الساكنُت )أُن اشكر( واندرج معو ابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشرقالون 

 ٍب دوري )َأِن اْشُكْر( 
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شكر( وبصلة قرأ بضم التقاء الساكنُت )أُن اٍب دوري خبلف أدغم الراء بالبلم )َأِن اْشُكْر يل( ومعو السوسي ٍب ابن كثَت 
وب بل غن ة و)َأِن اْش ُكْر( ٍب خ بلد ُب )اإلنس ان( ٍب خل ف بالس كت بالنقل ُب )االنسان( ٍب ورش  اؽباء )والديو(و)ضبلتو(

 بغنة 
ََََل ُتِطْعُهَما ~َوِإْف َجاَىَداَؾ َعلى  َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم 

 ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة  ثمؼبنفصل قالون على توسط ا ثمقالون على قصر اؼبنفصل 
ًا نْػَيا َمْعُرَو َِي الدُّ ُهَما   َوَصاِحبػْ

 خلف باإلمالة ومعو خبلد والكسائي وخاف العاشر  ثمورش بتقليل )الدنيا( ومعو البصري  ثم قالون
 ِإَليَّ َمْن أَنَاَب َواتَِّبْع َسِبيَل 

 خلف بالسكت )َمْن أَنَاَب(بالنقل ُب )مَن اَناب( ٍب قالون ٍب ورش 
 (44تَػْعَمُلوَف ) مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ ََأُنَػبُّْئكُ  مْ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
َِي َصْخَرٍة أَ  آيَا بُػَنيَّ ِإنػَّهَ  َِي اْْلَْرِض يَْأِت ِبَها اللَّوُ ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ ََػَتُكْن  َِي السََّماَواِت َأْو   ْو 

 الشاطبية ُب سورة ىود : وفتح )يا        بٍتّْ ( ىنا نص وُب الكل عوال 
 وآخر لقمان يواليو أضبد     وسكنو زاك وشيخو األوال              

 كمبلا الشاطبية ُب سورة األنبياء : و)مثقاَل ( مع لقمان بالرفع 
 يابٍتَّ : حفص [ ] يا بٍتّْ : الباقون[ ] مثقاُل : نافع وأبو جعفر [ ] مثقاَل : الباقون[]

)  قالون على قصر اؼبنفصل قرأ بالرفع ُب )ِمثْ َقاُل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ
( وان   درج مع   و دوري أيب عم   رو  ٍب اب   ن كث   َت عل   ى قص   ر اؼبنفص   ل ق   رأ بالنص   ب ُب )ِمثْ َق   اَل( وق   رأ بكس   ر الي   اء ُب )ي   ابٍتّْ

 ويعقوب 
  )  ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )يات( قرأ بالنصب ُب )ِمثْ َقاَل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ

 ) ٍب أب  و جعف  ر عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ق  رأ بإب  دال اؽبم  زة ألف  ا ُب )ي  ات( وق  رأ ب  الرفع ُب )ِمثْ َق  اُل( وق  رأ بكس  ر الي  اء ُب )ي  ابٍتّْ
 إلخفاء ُب النون عند اػباء )من خردل(وا

   )  ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ورفع )ِمثْ َقاُل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ
 )  ٍب دوري على التوسط ُب اؼبنفصل ونصب )ِمثْ َقاَل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ

)  وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا ُب )يات(    ٍب ورش على طول اؼبنفصل ورفع )ِمثْ َقاُل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ
  )  ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل بالسكت ُب )األرض( وقرأ بالنصب ُب )ِمثْ َقاَل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ
  )  ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض( على طول اؼبنفصل قرأ بالنصب ُب )ِمثْ َقاَل( وقرأ بكسر الياء ُب )يابٍتّْ

نفص ل ل و الس كت ُب )األرض( م ع الس كت ُب اؼبفص ول )ص خرٍة أو ( وق رأ بنص ب)ِمثْ َقاَل( وق رأ ٍب خلف على طول اؼب
  )  بكسر الياء ُب )يابٍتّْ
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 ٍب حفص قرأ بفتح الياء )يا بٍتَّ ( وقرأ بالنصب ُب )ِمثْ َقاَل(
 (44ِإفَّ اللََّو َلِطيٌف َخِبيٌر )

 ٌف َخِبٌَت(أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء )َلِطي ثمقالون 
 َأَصاَبكَ  آيَا بُػَنيَّ َأِقِم الصَََّلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى مَ 

 الشاطبية ُب سورة ىود : وفتح )يا        بٍتّْ ( ىنا نص وُب الكل عوال 
 وآخر لقمان يواليو أضبد     وسكنو زاك وشيخو األوال              

 ابٍتَّ : البزي وحفص [ ]يابٍْت : قنبل[ ] يا بٍتّْ : الباقون[]ي
( ٍب  )وام ر( ٍب بإب دال اؽبم زة ٍب السوس ي  ضبزة على طول اؼبنفصل ٍب  اؼبنفصل  توسطقالون على قالون بالكسر )يَا بُ ٍَتّْ

حفص قرأ ٍب لى قصر اؼبنفصل ع)يَا بُ ٍَتَّ( حفص قرأ بفتح الياء ٍب البزي على طول اؼبنفصل وتغليظ الم )الصبلة( ورش 
( على توسط اؼبنفصل  )يا بٍتَّ (بفتح الياء   على قصر اؼبنفصل  ٍب قنبل بسكون الياء )يَا بُ ٍَتْ

 (44ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اْْلُُموِر )
 ٍب ورش بالنقل ُب )االمور( واندرج معو ضبزة بوجو النقل ٍب ضبزة بالسكت ُب )األمور(  قالون

َِي اْْلَْرِض َمَرًحاَوََل ُتَصعّْ   ْر َخدََّؾ ِللنَّاِس َوََل َتْمِش 
 ] وال ُتَصعّْْر : ابن كثَت وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب [] وال تصاعر : الباقون[

ل ى وج و التحقي ق ُب )األرض( عقالون قرأ بإثبات ألف بعد الصاد وكسر العُت ـبففة )تص اعر( ومع و أب و عم رو وخ بلد 
 لف العاشر خوالكسائي و 

 وبالنقل ُب )األرض(ر( ٍب ورش قرأ بإثبات ألف بعد الصاد وكسر العُت ـبففة )تصاعِ 
 قرأ بإثبات ألف بعد الصاد وكسر العُت ـبففة )تصاعر(ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( 

 وقرأ بإثبات ألف بعد الصاد وكسر العُت ـبففة )تصاعر(ٍب دوري أمال )الناس( 
 عّْْر( ومعو ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبٍب ابن كثَت قرأ )ُتصَ 

ََُخوٍر )  ( 44ِإفَّ اللََّو ََل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ 
 قالون

َِي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ   َواْقِصْد 
 قالون

 (43ِإفَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر )
 ُب )األصوات(سكت ٍب خلف بالبالنقل ُب )األصوات( قالون ٍب ورش 

َِي اْْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيكُ  مْ أََلْم تَػَرْوا َأفَّ اللََّو َسخََّر َلكُ  َِي السََّماَواِت َوَما   نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنةً  مْ َما 
 َمُو : نافع وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر [ ]نِْعَمًة : الباقون[]نعَ 

 يم اعبمع واندرج معو دوري أيب عمرو وحفص قرأ باعبمع )نَِعَمُو( وبسكون مقالون 
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 بسكون العُت وإبدال اؽباء تاء مربوطة واندرج معو شعبة ويعقوب وخلف العاشر  ٍب ابن عامر )نِْعَمًة(
 ٍب الكسائي )نِْعَمًة( وأمال وقفا )َوبَاِطَنًة( 

 ُب )األرض( وقرأ )نِْعَمًة( ٍب خلف ببل غنة والسكت 
 َمًة( وبالسكت ُب )األرض(وقرأ )نِعْ ٍب خبلد بغنة 

 واندرج معو أبو جعفربالصلة قرأ باعبمع )نَِعَمُو( ٍب قالون 
 ٍب ابن كثَت )نِْعَمًة( مع الصلة 

َر َلُكْم(   ٍب السوسي قرأ )نَِعَمُو( وأدغم )َسخَّ
)  ٍب ورش بالنقل ُب )األرض(و)تَ َرْوا َأنَّ

 ( ٍب خلف بالسكت ُب )األرض(على السكت ُب )تَ َرْوا َأنَّ 
َِي اللَِّو ِبَغْيِر   (44ِكَتاٍب ُمِنيٍر )ِعْلٍم َوََل ُىًدى َوََل  َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُؿ 

 دوري أمال الناس ثم و)ِعْلٍم َواَل(و )ُىًدى َواَل(خلف ببل غنة ُب )َمْن هُبَاِدُل( ثمقالون 
 َءنَا آنَػتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِو َآبَ  أَنْػَزَؿ اللَُّو قَاُلوا َبلْ  آَوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا مَ 

] قيل : باإلمشام : ىش ام والكس ائي وروي س [] قي ل : بكس رة خالص ة : الب اقون[] ب ل نّتب ع : الكس ائي [ ] ب ْل نَتب ع : 
 الباقون[

 قالون 
 ٍب ابن كثَت صلة اؽباء ُب )عليو( 

  اؼبنفصل توسطٍب قالون على 
 ( البدل ُب )آباءنا(ٖ)مع  ٍب ورش على طول اؼبنفصل

 على طول اؼبنفصل ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر )َآبَاَءنَا(  ضبزةٍب 
 ٍب السوسي باإلدغام )ِقيَل ؽَبُُم( 

 على توسط اؼبنفصل ٍب ىشام باإلمشام ُب )قيل(
 وبغنة على توسط اؼبنفصلٍب الكسائي باإلمشام ُب )قيل(وإدغام )َبْل نَ تَِّبُع( 

 ر اؼبنفصل واإلمشام ُب )قيل(ٍب رويس على قص
 (44ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر ) مْ َأَوَلْو َكاَف الشَّْيطَاُف َيْدُعوىُ 

 قالون 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإىَل( مْ ٍب قالون بالصلة على القصر ُب )يَْدُعوىُ 
 ِإىَل(   مْ ٍب قالون على  توسط الصلة ُب )يَْدُعوىُ 

 ِإىَل(  مْ ُب )يَْدُعوىُ ٍب ورش على طول الصلة 
 ِإىَل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )يَْدُعوىُ 
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 ِإَلى اللَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن ََػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى ~َوْجَهوُ َوَمْن ُيْسِلْم 
 َو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقون[]َوىْ 

بض م اب ن كث َت  ثػمتقلي ل )ال وثقى( بس كون ى اء )وْى و( و  أب و عم رو ثػمر اؼبنفصل  بسكون ىاء )وْىو( وعلى قصقالون 
 ىاء )وُىو( 

 تقليل )الوثقى( و)وْىو( على توسط اؼبنفصل و دوري  ثم اؼبنفصل  توسطٍب قالون على 
 وأمال )الوثقى( على توسط اؼبنفصل ٍب الكسائي قرأ )وْىو( 

 ومعو عاصم ُىو( وبضم ىاء )و على توسط اؼبنفصل ٍب ابن عامر 
 ٍب خلف العاشر على توسط اؼبنفصل وأمال )الوثقى( وبضم ىاء )وُىو(

ُب التقلي  ل عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل وب ورش ثػػم وبض  م ى  اء )وُى  و(  ُب )ال  وثقى( عل  ى الف  تحعل  ى ط  ول اؼبنفص  ل و ٍب ورش 
 )الوثقى(

 وبضم ىاء )وُىو(ُب )الوثقى( بغنة وإمالة على طول اؼبنفصل و ٍب خبلد 
 ُب )َوَمْن ُيْسِلْم( وببل غنةُب )الوثقى( ف باإلمالة ٍب خل

 (44َوِإَلى اللَِّو َعاِقَبُة اْْلُُموِر )
 خلف بالسكت ُب )األمور( ثمورش بالنقل ُب )األمور(  ثمقالون 

ََََل َيْحُزْنَك ُكْفُرهُ   َوَمْن َكَفَر 
 ] فبل وُبزِنك : نافع ] فبل وَبزُنك : الباقون[

 الباقون معو ابن كثَت قرأ بفتح الياء وضم الزاي )وَبْزُْنَك( و  ثمكسر الزاي )وُبزنك( ومعو ورش قالون بضم الياء و 
َنا َمْرِجُعهُ   ِبَما َعِمُلوا  مْ ََػنُػَنبّْئُػهُ  مْ ِإلَيػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
 (49)ِإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 قالون 
 (40ِإَلى َعَذاٍب َغِليٍظ ) مْ َقِليًَل ثُمَّ َنْضَطرُّىُ  مْ نَُمتػُّْعهُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع
 ِإىَل(  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )َنْضَطرُّىُ 

 واندرج معو ابن كثَت ِإىَل(  مْ ٍب قالون بالصلة مع القصر ُب )َنْضَطرُّىُ 
 ِإىَل( وباإلخفاء ُب )َعَذاٍب َغِليٍظ(  مْ َنْضَطرُّىُ ٍب أبو جعفر بالصلة وعلى قصرىا ُب )

 ِإىَل(    مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )َنْضَطرُّىُ 
 ِإىَل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َنْضَطرُّىُ 

 َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ اللَّوُ  مْ َولَِئْن َسأَْلتَػهُ 
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 قالون بسكون ميم اعبمع  
 بالنقل ُب )األرض( ٍب ورش 

 ٍب خلف بالسكت ُب )األرض( 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وباإلخفاء للنون عند اػباء ُب )َمْن َخَلَق(
 ُقِل اْلَحْمُد ِللَّوِ 

 قالون 
 (44ََل يَػْعَلُموَف ) مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 

 جعفرواندرج معو ابن كثَت وأبو  قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
 (مْ خلف بالسكت ُب )َبْل َأْكثَ ُرىُ  ثم( مْ ورش بالنقل ُب )َبْل َأْكثَ ُرىُ ثم 

َِي السََّماَواِت َواْْلَْرضِ   ِللَِّو َما 
 خلف بالسكت ُب )األرض( ثمورش بالنقل ُب )األرض(  ثمقالون 

 (44ِإفَّ اللََّو ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد )
 )اللََّو ُىَو( السوسي أدغم اؽباء باؽباء ثمقالون 

َا  َعُة َأحْبٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَّوِ َشَجَرٍة أَْقبَلٌم َواْلَبْحُر ُب اأْلَْرِض ِمْن َوَلْو أمبَّ ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ  يَبُدُّ
 (ُب )األرض والسكتُب )أَْقبَلٌم َواْلَبْحُر( خلف ببل غنة  ثمأبو عمرو قرأ )َواْلَبْحَر( بالنصب  ثمقالون 

َا( و)َشَجَرٍة أَْقبَلٌم(  ثمغنة بو  ُب )األرض(  خبلد بالسكت ثم  ورش بالنقل ُب )األرض( و)َوَلْو أمبَّ
َا( و)َشَجَرٍة أَْقبَلٌم(  واؼبفصول )األرض( ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبوصول  و)َوَلْو أمبَّ

 (44ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيٌم )
 قالون

 َكنَػْفٍس َواِحَدةٍ ِإَلَّ   مْ بَػْعُثكُ َوََل  مْ َما َخْلُقكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع

 ٍب الكسائي أمال )واحدة ( وقفا 
( مْ ُب )بَ ْعُثكُ  وبالتحقيقُب )َكنَ ْفٍس َواِحَدٍة( ٍب خلف ببل غنة   ِإالَّ

(  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )بَ ْعُثكُ    ِإالَّ
(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )بَ ْعُثكُ   ِإالَّ

(  مْ الصلة على القصر ُب )بَ ْعُثكُ ٍب قالون ب  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإالَّ
(   مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسطها ُب )بَ ْعُثكُ   ِإالَّ
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 (44ِإفَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر )
 قالون

َِػي اللَّْيػلِ   َِػي النػََّهػاِر َويُػوِلُج النػََّهػاَر  َأَجػٍل  ~ِإلَػى ~ َوَسػخََّر الشَّػْمَس َواْلَقَمػَر ُكػلّّ َيْجػِري أََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو يُوِلُج اللَّْيَل 
 (43ُمَسمِّى َوَأفَّ اللََّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر )

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل بغنة ُب )ُكلّّ هَبْرِي(
 هَبْرِي( ٍب خلف على طول اؼبنفصل ببل غنة ُب )ُكلّّ 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقلل )النهار(
 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وبإمالة )الن ََّهاِر( 

 ٍب دوري على التوسط ومعو دوري الكسائي وإمالة النهار
 (94يُّ اْلَكِبيُر )َذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو اْلَحقُّ َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو اْلَباِطُل َوَأفَّ اللََّو ُىَو اْلَعلِ 

  شعبةالشاطبية ُب سورة اغبج : واألول مع لقمان )يدعون( غلبوا سوى 
 ]تدعون : نافع وابن كثَت وابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] يدعون : الباقون[

 قالون قرأ بتاء اػبطاب ُب )َتْدُعوَن( واندرج معو ورش وابن كثَت وابن عامر وشعبة وأبو جعفر 
 عون( ومعو حفص وضبزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ٍب دوري )يد

 ٍب السوسي قرأ )يدعون( وأدغم اؽباء باؽباء )اللََّو ُىَو( معا
َِي اْلَبْحِر بِِنْعَمِة اللَِّو لُِيرَِيكُ   ِمْن َآيَاتِوِ  مْ أََلْم تَػَر َأفَّ اْلُفْلَك َتْجِري 

 قفوا باؽباء [] الباقون وقفوا بالتاء[]بنعمت اهلل : ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويعقوب و 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ( البدل وعلى وجو القصر اندرج معو ضبزة ٍٖب ورش بالنقل ُب )من آياتو( مع )
 ٍب خلف بالسكت ُب )من آياتو( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
َِي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلُكلّْ َصبَّاٍر َشكُ   (94وٍر )ِإفَّ 

 معو دوري علي الكسائي اندرج و أمال )صبار( ٍب دوري البصري بتقليل )َصبَّاٍر( قالون ٍب ورش 
 بتقليل )َصبَّاٍر(و ٍب ورش على التوسط والطول ُب البدل 

يَن ََػَلمَّا  مْ َوِإَذا َغِشيَػهُ  هُ اِإَلى  مْ َنجَّاىُ َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ ََِمنػْ  ُمْقَتِصٌد ْم ْلبَػرّْ 
معو خبلد والكسائي وخلف العاشر اندرج و )قباىم( ٍب خلف باإلمالة ِإىَل(  مْ بطول الصلة ُب صلة )قَبَّاىُ قالون ٍب ورش 

  على التوسطقالون وٍب ِإىَل(  مْ ُب صلة )قَبَّاىُ ٍب خلف بالسكت قالون بالصلة على القصر 
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 (94َلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر )إِ  آَوَما َيْجَحُد بَِآيَاتِنَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وأمال )َختَّاٍر(  
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل  

 على توسط اؼبنفصل  وأمال )ختار( واندرج معو دوري الكسائي  أيب عمروٍب دوري 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقلل )ختار(

 اؼبنفصل وفتح )ختار( ٍب ضبزة على طول 
 ٍب ورش )ِبَآيَاتَِنا( على التوسط والطول ُب البدل وقلل )ختار(

 َواْخَشْوا يَػْوًما ََل َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوََل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا مْ أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَّكُ  آيَ 
 يم اعبمع قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون م

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى توسط )َشْيًئا( 

 ٍب ورش على الطول ُب )شئيا( 
 ٍب خبلد وقف على )شيا(بالنقل واإلبدال )شّيا(

 ولده( ووقف على )شيا( و)شّيا( ٍب خلف ببل غنة ُب )عنْ 
 ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ 

 قالون
نْػَيا َوََل يَػُغرَّنَّكُ   (99بِاللَِّو اْلَغُروُر ) مْ ََََل تَػُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش بالتقليل ُب )الدنيا( ومعو البصري 
 لدنيا( واندرج معو والكسائي وخلف العاشر ٍب ضبزة باإلمالة ُب )ا

ـِ  َِي اْْلَْرَحا  ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويُػنَػزُّْؿ اْلَغْيَث َويَػْعَلُم َما 
 )ينزل الغيث( مسجبل عنهمفاؤه   وخفف ش حقالشاطبية ُب البقرة : و)منزؽبا( التخفيف 

 [ ] يُ ْنزِل : الباقون[ ]يُ نَ زّْل : نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر
 قالون قرأ بفتح النون وتشديد الزاي )يُ نَ زّْل( ٍب ورش بالنقل ُب )األرحام( 

 ٍب ابن كثَت بتخفيف الزاي )َويُ ْنزُِل( ومعو البصريان واألخوان 
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 ٍب خلف وقف ُب )األرحام( بالنقل والسكت 
 ٍب السوسي )َويُ ْنزُِل( و )َويَ ْعَلُم َما(

 ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًداَوَما َتْدِري نػَ 
 قالون

 َوَما َتْدِري نَػْفٌس بَِأيّْ َأْرٍض َتُموتُ 
 قالون

 ( 90ِإفَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيٌر )
 قالون ٍب أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء )َعِليٌم َخِبٌَت(

  
 سورة السجدة 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (4الم )

 نفس تبدون بسكتة لطيفة جعفر بتقطيع اغبروف قالون ٍب أبو 
َِيِو ِمْن َربّْ اْلَعاَلِميَن )  (4تَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ََل رَْيَب 

 قالون ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء ُب )فيو(
ـْ يَػُقوُلوَف اَْػتَػَراُه   َأ

 ئي وخلف العاشر قالون ٍب ورش بالتقليل ُب )افًتاه( ٍب دوري أمال ُب )افًتاه( واندرج معو ضبزة والكسا
 (9يَػْهَتُدوَف ) مْ ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَػْبِلَك َلَعلَّهُ  مْ أَتَاىُ  آَبْل ُىَو اْلَحقُّ ِمْن رَبَّْك لِتُػْنِذَر قَػْوًما مَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون بالصلة  ثمقالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع   
 الون على الصلة ق ثمٍب قالون على توسط اؼبنفصل    

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )أتاىم( واندرج معو خلف العاشر 
 باإلمالة )أتاىم( و على طول اؼبنفصل  ضبزةٍب 

 ورش بالتقليل ُب )أتاىم( ثم ٍب ورش على طول اؼبنفصل ورقق راء )لتنذر( وفتح )أتاىم(
َِي ِستَِّة أَيَّاـٍ ثُمَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرشِ اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َومَ  نَػُهَما   ا بَػيػْ

 قالون 
 ٍب خبلد بالتحقيق ُب )األرض( وأمال )استوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر

 وبالنقل ُب )االرض(ٍب ورش على الفتح ُب  )استوى( 
 ٍب ورش بالتقليل ُب  )استوى(  

 الة ُب )استوى(ٍب ضبزة بالسكت ُب )األرض( واإلم
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 ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِليٍّ َوََل َشِفيٍع  مْ َما َلكُ 
 قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمخلف ببل غنة )من ويل(و)ويلِّ وال(  ثمقالون بسكون ميم اعبمع 

ََََل تَػَتذَكَُّروَف )  (0َأ
 قالون

َِي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُهُ ِء ِإَلى اْْلَْرِض آيَُدبػُّْر اْْلَْمَر ِمَن السَّمَ   (4أَْلَف َسَنٍة ِممَّا تَػُعدُّوَف ) ~ثُمَّ يَػْعُرُج ِإلَْيِو 
] السمآء إىل : قالون والبزي بتسهيل األوىل[] السما إىل : أبو عمرو أسقط األوىل[] السمآء ِاىل :سهل الثاني ة : ورش 

 ( حركتان[ ] الباقون بالتحقيق للهمزتُت[ٕمد )و  ياءلى : أبدؽبا ورش وقنبل يبو جعفر ورويس []السما~أوقنبل و 
َماِء ِإىَل( سهل األوىل مع اؼبد   قالون )السَّ

 ٍب توسط اؼبنفصل وعليو التسهيل باؼبد 
 ٍب البزي بصلة اؽباء )إليو( وبتسهيل األوىل على اؼبد 

 ٍب قالون بتسهيل األوىل على القصر وعليو قصر اؼبنفصل 
 لى القصر وعليو توسط اؼبنفصل ٍب قالون بتسهيل األوىل ع

 ٍب البزي بصلة اؽباء )إليو( وبتسهيل األوىل علىالقصر وعليو القصر 
 على القصر ُب اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفر ورويس  ٍب قنبل سهل الثانية 

 على القصر ُب اؼبنفصل( حركتُت ٍٕب قنبل باؼبد )
 ٍب دوري أسقط األوىل مع التوسط للمتصل والقصر للمنفصل للمتصل واؼبنفصل  سقط األوىل مع القصرأٍب البصري 

 ٍب دوري أسقط األوىل مع بقاء توسط اؼبتصل على توسط اؼبنفصل 
 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  ٍب ابن عامر على التحقيق على توسط اؼبنفصل

 ٍب خبلد على التحقيق على طول اؼبنفصل 
 ( حركتانٕوعليو التسهيل ٍب اؼبد )على طول اؼبنفصل رض( ٍب ورش بالنقل ُب )األمر( و)األ

  على طول اؼبنفصل  على السكت ُب )األمر( و)األرض( ضبزةٍب 
 ٍب روح بتحقيق اؽبمزتُت على قصر اؼبنفصل 

 (4َذِلَك َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )
 قالون
 َقوُ َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَ  ~الَِّذي

 ] َخَلَقو : نافع وعاصم وضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] َخْلَقو : الباقون[
 قالون قرأ بفتح البلم )َخَلَقو( 

 قرأ )خْلقو( بسكون البلم واندرج معو أبو عمرو ويعقوبٍب ابن كثَت 
 و( بسكون البلمقرأ )خْلق َقُو(ء للتنوين عند اػباء )َشْيٍء َخلْ ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وباإلخفا
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وقرأ بفتح البلم )َخَلَقو(واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  
 واندرج معو ابن عامر وسكن البلم ُب )خْلقو( اؼبنفصل توسطٍب دوري على 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ بفتح البلم )َخَلَقو( واندرج معو ضبزة
 (4ْنَساِف ِمْن ِطيٍن )َوَبَدَأ َخْلَق اْْلِ 

 قالون ٍب ورش بالنقل ُب )اإلنسان( ٍب خلف بالسكت ُب )اإلنسان(
 (4ٍء َمِهيٍن )آثُمَّ َجَعَل َنْسَلُو ِمْن ُسََلَلٍة ِمْن م

 على طول اؼبتصل ورش ثم على توسط اؼبتصل قالون
َِيِو ِمْن ُروِحِو   ثُمَّ َسوَّاُه َونَػَفَخ 

معو الكسائي وخلف اندرج و ُب )سواه( باإلمالة  ضبزةٍب ُب )سواه( ٍب ورش بالتقليل ؽباء )فيو( بصلة اقالون ٍب ابن كثَت 
 العاشر 

َِْئَدَة   َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَ
 قالون واندرج معو اعبميع إال :

 دة( وبدون نبز وعليو النقل)اَلفِ ٍب خبلد على التحقيق ُب )األبصار( 
 ائي قرأ باإلمالة على )األفئيدة( ٍب الكس

 ٍب ورش بالنقل ُب )األبصار(و)األفئدة( 
 دة( بدون نبزة وعليو النقل والسكت وعليو )اَلفِ ٍب ضبزة بالسكت )األبصار( 

 ٍب السوسي أدغم البلم بالبلم )َوَجَعَل َلُكُم( 
 (3َقِليًَل َما َتْشُكُروَف )

 قالون
َِي  آَوقَاُلو   اْْلَْرِض أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أَِئَذا َضَلْلَنا 

 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو كبو آئذا           أئنا فذو استفهام الكل أوال 
 ـبرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشامُب النمل  نافعسوى                            

 اشدا والر تى أُب العنكبوت ـبربا       وىو ُب الثاِن  عمناد عون دو                           
 اعتبل  عنهماضا    وزاداه نونا إننا ر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        

 وا حافظ ببللعلى        أصوؽبم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                           
فع والكس   ائي ويعق   وب [ ]إذا ض   للنا ببأئن   ا : اب   ن ع   امر وأب   و جعف   ر [ ] أئ   ذا ض   للنا ببأئن   ا : ]أئ   ذا ض   للنا ببإن   ا : ن   ا

ب التحقيق  :بالتس هيل ب ىش ام  :الباقون[]قاون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخال ب ورش وابن كثَت وروي س 
 مع اإلدخال ب الباقون بالتحقيق [

 لتسهيل واإلدخال فيها واإلخبار ُب الثانية )إنا(قالون على قصر اؼبنفصل و)أَئَِذا( با
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 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل وباإلستفهام ّٔما مع التسهيل 
 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل باإلستفهام ّٔما مع التسهيل واإلدخال فيهما 

 ٍب أبو جعفر باإلخبار ُب األوىل )إذا ضللنا( وسهل الثانية مع اإلدخال )أئنا(
 ب على قصر اؼبنفصل واالستفهام باألوىل وبتحقيق اؽبمزتُت واألخبار ُب الثانية )إنا(ٍب يعقو 

 ٍب قالون على التوسط بالتسهيل مع اإلدخال ُب األوىل واإلخبار ُب الثانية 
 ٍب دوري بالتوسط واالستفهام ّٔما مع التسهيل واإلدخال 

 ل ٍب ىشام باإلخبار باألوىل والتحقيق بالثانية مع اإلدخا
 ٍب ابن ذكوان باالستفهام ّٔما وبالتحقيق ّٔما واندرج معو عاصم وخلف العاشر

 ٍب الكسائي حقق اؽبمزتُت باألوىل وأخرب ُب الثانية )إنا( وعلى توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش بالتسهيل باألوىل واإلخبار بالثانية 

 ٍب ضبزة بالتحقيق ّٔما والسكت ُب )األرض( 
 التحقيق ُب )األرض(ٍب خبلد بالتحقيق ّٔما و 

َُِروَف )  مْ ِء رَبّْهِ آبِِلقَ  مْ َبْل ىُ   (44َكا
 قالون على توسط اؼبتصل 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبًتقيق الراء َ)كاِفُروَن( 
 ٍب ضبزة على طول اؼبتصل وتفخيم الراء )كافرون( 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (44تُػْرَجُعوَف ) مْ ثُمَّ ِإَلى رَبّْكُ  مْ اْلَمْوِت الَِّذي وُكَّْل ِبكُ  َمَلكُ  مْ ُقْل يَػتَػَوَّاكُ 

 ]َترِجعون : يعقوب[ ] تُرَجعون : الباقون[
 قالون بسكون ميم اعبمع واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم

 ٍب يعقوب قرأ بفتح التاء وكسر اعبيم )َترِجعون(
 بو جعفر ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأ

 ٍب ورش بالتقليل )يتوفاكم(
 ٍب ضبزة باإلمالة )يتوفاكم( ومعو الكسائي وخلف العاشر

 (44ُموِقُنوَف )َصاِلًحا ِإنَّا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا ََاْرِجْعَنا نَػْعَمْل  آرَبػَّنَ  مْ ِعْنَد رَبّْهِ  مْ ِإِذ اْلُمْجرُِموَف نَاِكُسوا رُُءوِسهِ  ~َوَلْو تَػَرى
 قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع  قالون على

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 

 ٍب قالون بالصلة 
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 وبالنقل ُب )َصاغِبًا ِإنَّا( ( البدل )رءوسهم( وقلل )ترى(ٍٖب ورش على طول اؼبنفصل مع )
 ى(ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأمال )تر 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم النون بالنون )اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسوا( واإلمالة ُب )ترى(  
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأمال )ترى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

اغِبًا ِإنَّ ا( واإلمال ة أمال )ترى( على التحقيق ُب )َصاغِبًا ِإنَّا( ٍب خل ف عل ى الس كت ُب )َص على طول اؼبنفصل و ٍب ضبزة 
 ُب )ترى( 

َنا ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُؿ ِمنّْي َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوال َنا َْلَتَػيػْ  (49نَّاِس َأْجَمِعيَن )َوَلْو ِشئػْ
 ] شينا : السوسي وأبو جعفر [ ] شئنا : الباقون[

 قالون 
 ٍب دوري أمال الناس 

 ( ومعو الكسائي وخلف العاشر ىداىاٍب ضبزة أمال )
 ٍب ورش على التقليل ُب )ىداىا( وتوسط البدل 

  )آلتينا( ٍب الفتح والتقليل على طول البدل
 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة ياء )شينا( وأدغم )َجَهنََّم ِمَن(

 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ياء )شينا(
 ِإنَّا َنِسيَناُكمْ  آَىذَ  مْ َء يَػْوِمكُ آِلقَ  مْ تُ ََُذوُقوا ِبَما َنِسي

 قالون على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع  
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 واندرج معو ضبزةٍب ورش على طول اؼبنفصل 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 ط اؼبنفصلٍب قالون بالصلة على توس
 (40تَػْعَمُلوَف ) مْ َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالونقالون ٍب 
 (44وَف )ََل َيْسَتْكِبرُ  مْ َوىُ  مْ ِإنََّما يُػْؤِمُن بَِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا ِبَها َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد رَبّْهِ 

 قالون بسكون ميم اعبمع 
 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت

ًدا َوَسبَُّحوا(   ٍب خلف ببل غنة ُب )ُسجَّ
 (  و)ال يستكربون ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يومن( ورقق الراء ُب )ذكروا( ثم

ُروا( و)الُب الراء  وفخمٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يومن(   يستكربون( )ذُكّْ
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ُروا( و)ال يستكربون(   ٍب أبو جعفر وبالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يومن( وبدون ترقيق الراء )ذُكّْ
رُا( و)ال يستكربون( ٍب ورش على توسط البدل وطولو )بآياتنا(  وترقيق راء )ذُكّْ

ََى ُجُنوبُػهُ   (44يُػْنِفُقوَف ) مْ َمًعا َوِممَّا َرَزقْػَناىُ َخْوًَا َوطَ  مْ َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَف رَبػَّهُ  مْ تَػَتَجا
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 ابن كثَت وأبو جعفراندرج معو ٍب قالون بالصلة و 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )تتجاَب(

 ٍب خلف باإلمالة ُب )تتجاَب( وببل غنة ُب )َخْوفًا َوَطَمًعا(
 معو الكسائي وخلف العاشراندرج َب( و ٍب خبلد بغنة ُب )َخْوفًا َوَطَمًعا( واإلمالة ُب )تتجا

 (44ًء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )آِمْن قُػرَِّة َأْعُيٍن َجزَ  مْ ُأْخِفَي َلهُ  آََََل تَػْعَلُم نَػْفٌس مَ 
 شا فالشاطبية : والبحر ) أخفى( سكونو 

 ] أخفْي : ضبزة ويعقوب[ ] أخفَي : الباقون[
 وقصر اؼبنفصل  َي( وعلى توسط اؼبتصلقالون بسكون ميم اعبمع وفتح الياء )ُأْخفِ 

 ٍب قالون بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 واؼبتصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة 
 وفتح الياء )ُأْخِفَي(واؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبتصل 

 وقرأ بسكون الياء )َما ُأْخِفْي(واؼبنفصل ٍب ضبزة على طول اؼبتصل 
 وقرأ بسكون الياء )َما ُأْخِفْي(وقصر اؼبنفصل قوب على توسط اؼبتصل ٍب يع

َََمْن َكاَف ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَف ََاِسًقا  َأ
 بدال اؽبمزة واوا )مْوِمًنا ( واندرج معو السوسي وأبو جعفربإورش قرأ  ثم قالون

 (44ََل َيْستَػُووَف )
 قالون

 (43َجنَّاُت اْلَمْأَوى نُػُزًَل ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ اِلَحاِت ََػَلهُ َأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ 
 والفتح ُب )اؼباوى(ُب )آمنوا( واندرج معو ورش بوجو القصر قالون 

 أبدل اؽبمزة ألفا )اؼباوى(السوسي  ثم
 ٍب ضبزة أمال )اؼباوى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

)آمنوا( ٍب ورش على توسط البدل ابن كثَت ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة ألفا )اؼباوى(  واندرج معوٍب قالون بالصلة 
 ُب )اؼباوى(على الفتح والتقليل )آمنوا( والتقليل ُب )اؼباوى(  ٍب ورش طول البدل 

َََسُقوا   النَّاُر َََمْأَواُىُم َوَأمَّا الَِّذيَن 
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 السوسي أبدل اؽبمزة ألفا )ماواىم( واندرج معو أبو جعفر  ثم ُب )َفَمْاَواُىُم(ورش بالتقليل  ثمقالون 
 ومعو خبلد والكسائي وخلف العاشر ُب )َفَمْاَواُىُم( ٍب خلف باإلمالة 

هَ  آَأرَاُدو  آُكلَّمَ  َِيَها َوِقيَل َلهُ  آَأْف َيْخُرُجوا ِمنػْ بُ  مْ ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنتُ  مْ ُأِعيُدوا   (44وَف )ِبِو ُتَكذّْ
 ] قيل : باإلمشام : ىشام والكسائي ورويس[ ] قيل بكسرة خالصة : الباقون[

 قالون على قصر اؼبنفصل وبسكون ميم اعبمع 
 ٍب دوري على قصر اؼبنفصل وأمال )الناس والنار( 

 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل وبالصلة 
 ؽَبُْم( واإلدغام )َوِقيَل  (النار)ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأمال 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل
  (الناس والنار)ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأمال 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وبالصلة 
 ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل وباإلمشام )قيل( ومعو أبو اغبارث 

 ٍب دوري الكسائي على توسط اؼبنفصل وباإلمشام ب)قيل( وأمال )النار( 
 وقلل )النار( ؼبنفصلٍب ورش على طول ا

 وفتح )النار(ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبغنة 
 وفتح )النار(ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة 

 (44يَػْرِجُعوَف ) مْ ِمَن اْلَعَذاِب اْْلَْدَنى ُدوَف اْلَعَذاِب اْْلَْكَبِر َلَعلَّهُ  مْ َولَُنِذيَقنػَّهُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 َلَعلَُّهْم(  ٍب السوسي )اأْلَْكرَبِ 
  وبالنقل ُب )االكرب( أيضا التقليل ُب )األدب(وبالنقل ُب )االدب(و)االكرب( ٍب ورش بٍب ورش بالفتح 

 ٍب ضبزة باإلمالة والسكت ُب )األدب( 
 ٍب خبلد باإلمالة والتحقيق ُب )األدب( ومعو الكسائي وخلف العاشر 

 عفرواندرج معو ابن كثَت وأبو جٍب قالون بالصلة 
َهاَوَمْن َأْظَلُم   ِممَّْن ذُكَّْر بَِآيَاِت رَبِّْو ثُمَّ َأْعَرَض َعنػْ

 ( البدل مع تغليظ البلم ُب )أظلم(ٖقالون ٍب السوسي )َأْظَلُم فبَّْن( ٍب ورش مع )
 (44ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِميَن ُمْنَتِقُموَف )

 قالون
َنا  ََََل َتكُ َوَلَقْد َآتَػيػْ َِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَ ُموَسى اْلِكَتاَب   ِو آئِ ْن 

َنا( ووقف على )ولقآئو( بالتسهيل باؼبد والقصر قالون ٍب خلف بالتحقيق   ُب )َوَلَقْد َآتَ ي ْ
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َنا( ٍب ورش   ( البدل )آتينا(ٖمع ) بالنقل ُب )َوَلَقَد َآتَ ي ْ
َنا( ٍب خلف بالسكت    باؼبد والقصرُب )َوَلَقْد َآتَ ي ْ
 (49ِإْسَرائِيَل ) ~يَوَجَعْلَناُه ُىًدى لَِبنِ 

 قالون 
 مع اؼبد والقصرللهمزة الثانية ٍب ابو جعفر على قصر اؼبنفصل وقرأ )إسرائيل( بالتسهيل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل ووقف على )إسرائيل( بالتسهيل مع اؼبد والقصر 
 َعْلَناُه( ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )َوجَ 

 ٍب السوسي أدغم اؽباء باؽباء )َوَجَعْلَناُه ُىًدى(
هُ   أَئِمًَّة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَػُروا  مْ َوَجَعْلَنا ِمنػْ

]أئمة : سهل الثاني ة : ن افع واب ن كث َت وأب و عم رو ورويس[]أب و جعف ر بالتس هيل م ع اإلدخ ال[] ىش ام : ب التحقيق م ع 
ا صربوا : الباقون[اإلدخال وعدمو [ ] ا  لباقون : بالتحقيق[] ِلَما صربوا: ضبزة والكسائي ورويس[ ]َلمَّ

 قالون بالتسهيل 
 ٍب ىشام بتحقيق مع اإلدخال 

 ٍب ىشام بالتحقيق وعدم اإلدخال ُب )أئمة( واندرج معو ابن ذكوان وعاصم وخلف العاشر 
 ندرج معو الكسائي ٍب خبلد بالتحقيق وقرأ بكسر البلم وفتح اؼبيم )ِلَما( وا

 ٍب خلف بالتحقيق ُب )أئمة( وببل غنة وقرأ بكسر البلم وفتح اؼبيم )ِلَما( 
 ٍب رويس بالتسهيل ُب )أئمة( وقرأ بكسر البلم وفتح اؼبيم )ِلَما( 

 ٍب قالون بالصلة مع القصر 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وبالتسهيل مع اإلدخال 

 ٍب قالون على توسط الصلة
هُ ٍب ورش بالتس  ًة(  مْ هيل وعلى طول الصلة ُب )ِمن ْ  أَئِمَّ

هُ  ًة( وببل غنة مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمن ْ  أَئِمَّ
 (40وََكانُوا بَِآيَاتَِنا يُوِقُنوَف )

 قالون ٍب ورش على التوسط والطول ُب البدل )بآياتنا(
نَػهُ  َِيَما َكانُوا َِ  مْ ِإفَّ رَبََّك ُىَو يَػْفِصُل بَػيػْ  (44يِو َيْخَتِلُفوَف )يَػْوـَ اْلِقَياَمِة 

 قالون ٍب قالون  بالصلة ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )فيو( وصلة اؼبيم 
َِي َمَساِكِنِهمْ  مْ َكْم َأْىَلْكَنا ِمْن قَػْبِلهِ   مْ َأَوَلْم يَػْهِد َلهُ   ِمَن اْلُقُروِف يَْمُشوَف 
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وان درج مع و اب ن كث َت وأب و ق الون بالص لة قالون ٍب ورش بالنقل ُب )كَم اىلكنا( ٍب خلف بالسكت ُب )كْم أىلكن ا( ٍب 
 جعفر

َِي َذِلَك َْلَيَاتٍ   ِإفَّ 
 باإلبدال )ليايات( الوجو الثاِن( البدل ٍب ضبزة ٕقالون ٍب ورش مع )

ََََل َيْسَمُعوَف )  (44َأ
 قالون

 َوأَنْػُفُسُهمْ  مْ تَْأُكُل ِمْنُو أَنْػَعاُمهُ َء ِإَلى اْْلَْرِض اْلُجُرِز ََػُنْخِرُج ِبِو َزْرًعا آَأَوَلْم يَػَرْوا أَنَّا َنُسوُؽ اْلم
 َء ِإىَل : بالتحقيق الباقون[آَء ِإىَل : سهل الثانية نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[  ]اْلمآ]اْلم

 قالون بالتسهيل ومعو البصري ورويس  
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )منو( وبصلة اؼبيم 
 بتسهيل اؽبمزة الثانية وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )تاكل(ٍب السوسي 

 ٍب أبو جعفر بتسهيل اؽبمزة الثانية وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )تاكل( وبالصلة 
 ٍب ابن عامر بالتحقيق ُب اؽبمزتُت 

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وبتسهيل اؽبمزة الثانية وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )تاكل(
 رأ وقفا )َوأَنْ ُفُسُهْم( بالتحقيق والتسهيل ٍب ضبزة بالتحقيق وق

ََََل يُػْبِصُروَف )  (44َأ
 بًتقيق الراء )يبصرون( قالون ٍب ورش

 (44َصاِدِقيَن ) مْ َويَػُقوُلوَف َمَتى َىَذا اْلَفْتُح ِإْف ُكْنتُ 
 قالون ٍب لو بالصلة ٍب ورش بالتقليل ٍب خلف باإلمالة ومعو خبلد والكسائي وخلف العاشر

َفُع الَِّذيَن َكَفُرو ُقْل   (43يُػْنَظُروَف ) مْ َوََل ىُ  مْ ِإيَمانُػهُ  آيَػْوـَ اْلَفْتِح ََل يَػنػْ
م   ع ط   ول ( مْ )ِإيبَ   انُ هُ ( الب   دل ٖبالص   لة ٍب ورش م   ع ) ق   الونٍب اؼبنفص   ل توس   ط ق   الون عل   ى بالص   لة ٍب  ق   الونق   الون ٍب 

 اؼبنفصل 
هُ    ( 94ُروَف )ُمْنَتظِ  مْ َوانْػَتِظْر ِإنػَّهُ  مْ َََأْعِرْض َعنػْ

  ورقق راء )منتظرون(  (مْ ِإن َّهُ  ُب )َوانْ َتِظرِ قالون ٍب ورش بالنقل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ( ٍب قالون بالصلة مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َوانْ َتِظْر ِإن َّهُ 

 سورة اْلحزاب 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َِِقينَ أَيػَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللَّ  آيَ  َِرِيَن َواْلُمَنا  َو َوََل ُتِطِع اْلَكا
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 ] النيبء : نافع[ ] النيب : الباقون[
 قالون وقرأ باؽبمز )النيبء( ٍب ابن كثَت حذف اؽبمزة )النيب( 

 ٍب البصري أمال )الكافرين( واندرج معو رويس 
وان  درج مع  و دوري  عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل وق  رأ ب  اؽبمز )الن  يبء( ٍب دوري أم  ال )الك  افرين(عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل ٍب ق  الون 

 وخلف العاشر  أيب اغبارثٍب ابن عامر حبذف اؽبمزة واندرج معو عاصم و  الكسائي 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وقرأ باؽبمز )النيبء( ٍب ضبزة وحذف اؽبمزة على طول اؼبنفصل 

 (4ِإفَّ اللََّو َكاَف َعِليًما َحِكيًما )
 قالون 

 ِإلَْيَك ِمْن رَبّْكَ  ~َحىَواتَِّبْع َما يُو 
على فتح )يوحى( ٍب ورش بالتقليل على طول اؼبنفصل و قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش 

 واندرج معو خلف العاشر  ٍب ضبزة أمال )يوحى ( ٍب الكسائي أمال )يوحى( على توسط اؼبنفصل
 (4يًرا )ِإفَّ اللََّو َكاَف ِبَما تَػْعَمُلوَف َخبِ 

 ] دبا يعملون : أبو عمرو [ ] دبا تعملون : الباقون[
 قالون قرأ بتاء اػبطاب ُب )دبا تعملون( ٍب ورش بًتقيق الراء )خبَتا( ٍب أبو عمرو قرأ )يعملون( بياء الغيبة

 َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو 
 قالون

 (9وََكَفى بِاللَِّو وَِكيًَل )
 ضبزة أمال )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر قالون ٍب ورش بالتقليل )كفى( ٍب

َِي َجْوَِِو   َما َجَعَل اللَُّو ِلَرُجٍل ِمْن قَػْلبَػْيِن 
 قالون

ُهنَّ ُأمََّهاِتُكمْ  ِئي ُتظَاِىُروَف ِمنػْ  َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الَلَّ
اؽبم  زة م  ع اؼب  د والقص  ر[ ]ال  آلء :  ] الآلئ  ي : اب  ن ع  امر وعاص  م وضب  زة والكس  ائي وخل  ف العاش  ر ووق  ف ضب  زة بتس  هيل

ة م ع اؼب د الطوي ل اللتق اء ا ياء س اكنإبداؽب وؽبما أيضا ( وصبلٖوالآلي: مدا مشبعا :الآلء: بالتسهيل مع اؼبد والقصر )
وال هب وز  ٕٖٗوق ال ُب غي ث النف ع ص : البزي وأبو عمرو وؽبما وقفا إبدال اؽبمزة ي اء س اكنة م ع إش باع اؼب د الساكنُت

ر : ورش وأب و جعف ر وؽبم ا وقف ا إب دال اؽبم زة ص [] ال آلء : بالتس هيل م ع اؼب د والقوقفا تسهيل وال توس ط وال قص رؽبما 
ياء ساكنة مع إشباع اؼبد[] قالون وقنبل ويعقوب وحبذف الياء اليت بع د اؽبم زة وربقي ق اؽبم زة وص بل ووقف ا []َتظَّهَّ رون : 

ب [ ] َتظَّ  اىرون : اب ن ع  امر [ ] ُتظ  اىرون : عاص م[ ] َتظَ  اىرون : ضب  زة وأب و عم  رو وأب  و جعف ر ويعق  و ن افع واب  ن كث  َت 
 والكسائي وخلف العاشر[

ُروَن( وقرأ )البلء( حبذف الياء وربقيق اؽبمزة وصبل ووقفا واندرج معو قنبل ويعقوب   قالون قرأ )َتظَّهَّ
ُروَن( واندرج معو   وكل يبد على وجهوأبو جعفر ٍب ورش بتسهيل البلء مع اؼبد والقصر وقرأ )َتظَّهَّ
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 ٍب البزي قرأ الآلي مدا مشبعا ولو تسهيلها مع اؼبد والقصر و)َتظَّاِىُروَن( واندرج معو أبو عمرو 
 ٍب ابن عامر قرأ )الآلئي ( وقرأ بفتح التاء وتشديد الظاء )َتظَّاِىُروَن ( 

 ٍب عاصم قرأ )الآلئي ( وقرأ بضم التاء وزبفيف الظاء )ُتظَاىرون( 
 ٍب ضبزة قرأ )الآلئي ( وبفتح التاء وزبفيف الظاء وألف بعدىا )َتظَاىرون( وطول اؼبتصل 

 واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي قرأ )الآلئي ( بفتح التاء وزبفيف الظاء وألف بعدىا )َتظَاىرون( وتوسط اؼبتصل 
 ءَُكمْ آأَبْػنَ  مْ ءَكُ آَوَما َجَعَل َأْدِعيَ 

ٍب وان  درج مع  و اب  ن كث  َت وأب  و جعف  ر ءَُكْم( آأَبْ نَ   مْ ءَكُ آٍب ق  الون بالص  لة عل  ى قص  رىا ُب )أَْدِعيَ  ق  الون عل  ى توس  ط اؼبتص  ل 
ءَُكْم( ٍب ضبزة على طول آأَبْ نَ  مْ ءَكُ آءَُكْم( ٍب ورش على طول الصلة ُب )أَْدِعيَ آأَبْ نَ  مْ ءَكُ آقالون بالصلة على توسطها ُب )أَْدِعيَ 

ءَُكْم( آأَبْ نَ  مْ ءَكُ آءَُكْم( ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر ٍب خلف بالسكت ُب )أَْدِعيَ آأَبْ نَ  مْ كُ ءَ آاؼبتصل وبالتحقيق ُب )أَْدِعيَ 
 ووقف بالتسهيل مع اؼبد والقصر

ْػَواِىُكْم  مْ قَػْوُلكُ  مْ َذِلكُ   بِأََ
 قالون بسكون ميم اعبمع واندرج ضبزة بوجو التحقيق 

 بيافواىكم( ٍب ضبزة بوجو وقف بإبدال اؽبمزة ياء مفتوحة )
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة

 (0َواللَُّو يَػُقوُؿ اْلَحقَّ َوُىَو يَػْهِدي السَِّبيَل )
 ]َوىَو : قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ]وُىو : الباقون[

 ورش بضم اؽباء )وُىو( ثم قالون بسكون اؽباء )وْىو(   
 َو َأْقَسُط ِعْنَد اللَّوِ ىُ  مْ ئِهِ آِْلَبَ  مْ اْدُعوىُ 

 قالون على توسط اؼبتصل 
 واندرج معو ضبزةٍب ورش على تصول اؼبتصل وقصر البدل 

 ْم(ئِهِ آ)آِلَبَ على طول البدل ورش ٍب  ْم(ئِهِ آ)آِلَبَ توسط البدل ورش على ٍب 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة
يِن َوَمَوالِيُكْم  مْ ََِإْخَواُنكُ  مْ َءىُ آَآبَ  آََِإْف َلْم تَػْعَلُمو   َِي الدّْ

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ورش على طول اؼبنفصل مع قصر البدل واندرج معو ضبزة 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وتوسط ٍب طول البدل
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َِيمَ  مْ ْيَس َعَلْيكُ َولَ   ِبِو َوَلِكْن َما تَػَعمََّدْت قُػُلوُبُكْم  مْ َأْخطَْأتُ  آُجَناٌح 
ق   الون عل   ى قص   ر اؼبنفص   ل ٍب السوس   ي عل   ى قص   ر اؼبنفص   ل وق   رأ بإب   دال اؽبم   زة ألف   ا )أخط   اًب(  ٍب ق   الون عل   ى توس   ط 

 اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل 
 رج معو ابن كثَت واندٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )أخطاًب(  
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 (4وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما )
 قالون

 ِمْن أَنْػُفِسِهمْ النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن 
 الباقون[ ] النيب~ أوىل : نافع مع إبدال الثانية واوا [ ]النيب :

 قالون قرأ باؽبمز )النيبء( وأبدل اؽبمزة الثانية واوا 
 ُب )أوىل(ٍب ورش بالواو وأبدال اؽبمزة واوا )باؼبومنُت( وفتح )أوىل( ٍب ورش بالتقليل 

 ٍب ابن كثَت قرأ حبذف اؽبمزة )النيب( 
 ٍب السوسي وأبدال اؽبمزة واوا )باؼبومنُت( واندرج معو أبو جعفر 

 ل )أوىل( على النقل ُب )ِمْن أَنْ ُفِسِهْم(ٍب ضبزة أما
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر )ِمْن أَنْ ُفِسِهْم( على التحقيق ُب ٍب ضبزة أمال )أوىل( 

 واإلمالة ُب )أوىل(ُب )ِمْن أَنْ ُفِسِهْم( ٍب خلف بالسكت 
 ُأمََّهاتُػُهْم  ~َوَأْزَواُجوُ 

 واندرج معو ضبزة اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصلقالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط 
َِي ِكَتاِب اللَِّو ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِإْلَّ َأْوَلى  مْ اْْلَْرَحاـِ بَػْعُضهُ َوُأوُلو  ًاآِإَلى َأْولِيَ  آَأْف تَػْفَعُلو  بِبَػْعٍض   ِئُكْم َمْعُرَو

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 فصل ٍب قالون على توسط اؼبن

 ٍب السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة )اؼبومنُت( 
 ٍب خبلد أمال )أوىل( على التحقيق ُب )األرحام( وطول اؼبنفصل 

 ٍب الكسائي أمال )أوىل( على توسط اؼبنفصل واندرج معو خلف العاشر 
 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالون بالصلة 

 ٍب أبو جعفر بالصلة و قرأ بإبدال اؽبمزة )اؼبومنُت( 
  قالون بالصلة على التوسط ٍب

 ٍب ورش على فتح )أوىل( ٍب ورش على التقليل 



 

 

200 

 ٍب خلف بالسكت على )األرحام( 
 أَْوىَل( مْ )بَ ْعُضهُ  ُب )اأْلَْرَحاِم( على السكت ُبٍب خلف بالسكت 

َِي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا )  (4َكاَف َذِلَك 
 قالون

 َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ  مْ هُ َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيّْيَن ِميثَاقػَ 
 ] النبيئن : نافع[ ] النبيُت : الباقون[

( وبالص  لة ٍب البص  ري ق  رأ ق  الون ق  رأ ب  اؽبمز )النبيئ  ُت( م  د متص  ل ٍب ق  الون بالص  لة ٍب اب  ن كث  َت ق  رأ حب  ذف اؽبم  زة )النبي  ُت
ب  دون نب  زة ٍب ضب  زة أم  ال )موس  ى( وان  درج مع  و الكس  ائي وخل  ف العاش  ر ٍب ورش  ة وقل  ل )موس  ى( ٍب ىش  امب  دون نب  ز 

( أوجو قصر البدل )النبيئُت( وفتح )موسى( ٍب التوسط بالبدل م ع التقلي ل ٍب ط ول الب دل وعلي و الف تح ٍب ٗبالنقل وب)
 التقليل ٍب خلف بالسكت واإلمالة 

هُ   (4ِميثَاقًا َغِليظًا ) مْ َوَأَخْذنَا ِمنػْ
 ٍب أبو جعفر باإلخفاء التنوين عند الغُت )ِميثَاقًا َغِليظًا(واندرج معو ابن كثَت ن ٍب قالون بالصلة قالو 

 لَِيْسَأَؿ الصَّاِدِقيَن َعْن ِصْدِقِهمْ 
 قالون

َِرِيَن َعَذابًا أَلِيًما )  (4َوَأَعدَّ ِلْلَكا
ُب )ع  ذاباً أليم  ا( ٍب خل  ف بالنق  ل  ضب  زةلنق  ل ٍب ضب  زة ٍب ورش بالتقلي  ل ُب )للك  افرين( وباالتحقي  ق ق  الون وان  درج بوج  و 

 واندرج معو دوري الكسائي ورويس ٍب البصري أمال )للكافرين( ُب )عذاباً أليما(  بالسكت
 ُجُنوًدا َلْم تَػَرْوَىا رِيًحا وَ  مْ ُجُنوٌد َََأْرَسْلَنا َعَلْيهِ  مْ َءْتكُ آِإْذ جَ  مْ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيكُ  آيَ 

 ]عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقون[
 يعقوب بضم اؽباء ُب )عليُهم(  ثم وبسكون ميم اعبمع قالون على قصر اؼبنفصل

 أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءْتُكْم(  أبو عمروٍب 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة 

 وبسكون ميم اعبمعؼبنفصل ٍب قالون على توسط ا
 ٍب ابن ذكوان أمال )َجاَءْتُكْم( على توسط اؼبنفصل واؼبتصل وباإلظهار واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل  أدغم الذال باعبيم )ِإْذ َجاَءْتُكْم( واندرج معو ىشام 
  على توسط اؼبنفصل ٍب قالون بالصلة

   وقصر البدل )آمنوا( صلٍب ورش على طول اؼبنفصل واؼبت
 ٍب خلف ببل غنة وأمال )َجاَءْتُكْم( على طول اؼبنفصل واؼبتصل 

 ٍب طولو    )آمنوا( ٍب خبلد بغنة ٍب ورش على توسط البدل
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 (3وََكاَف اللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيًرا )
 ] يعملون : أبو عمرو [ ] تعملون : الباقون[

 َتا( ٍب البصري قرأ )يعملون( بياء الغيبة قالون ٍب ورش بًتقيق الراء )بص
 (44َوِإْذ زَاَغِت اْْلَْبَصاُر َوبَػَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتظُنُّوَف بِاللَِّو الظُُّنونَا ) مْ َوِمْن َأْسَفَل ِمْنكُ  مْ ِمْن ََػْوِقكُ  مْ ُءوكُ آِإْذ جَ 

ف وصبل ووقفا []الظنون : حبذف األلف وصبل ووقفا : أبو ]الظنونا : نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر : بإثبات األل
]وإذ زّاغت : أدغم أبو عمرو وىشام عمرو وضبزة ويعقوب [ ] الظنونا : إثباهتا وقفا وحذفها وصبل : الظنون : الباقون[

 ]إذ ّجاؤكم : أليب عمرو وىشام باإلدغام[[وخبلد والكسائي 
 واندرج معو شعبة ووصبل باأللف ا على توسط اؼبتصل وقرأ )الظنونا( وقفقالون 

 ٍب حفص على توسط اؼبتصل وقرأ )الظنونا( وقفا باأللف وحبذف األلف وصبل )قراءة يندرج مع قالون وقفا ( 
 ٍب يعقوب وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل حبذف األلف 

 ٍب قالون بالصلة وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل باأللف واندرج معو أبو جعفر 
 )قراءة يندرج مع قالون وقفا (  بالصلة وقرأ )الظنونا( وقفا باأللف ووصبل حبذف األلف ٍب ابن كثَت

 ٍب الكسائي أدغم الذال بالزاي )َوِإْذ زَاَغِت (وقرأ )الظنونا( وقفا باأللف ووصبل حبذف األلف 
 (وبالنقل ورقق راء )اغبناجرٍب ورش على طول اؼبتصل )جاءوكم( 

 م( على توسط اؼبتصل وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل باأللف ٍب ابن ذكوان أمال )جاءوك
 ٍب خلف العاشر أمال )جاءوكم( على توسط اؼبتصل وقرأ )الظنونا( وقفا باأللف ووصبل حبذف األلف 

 ٍب خلف أمال )جاءوكم( على طول اؼبتصل وبالسكت على )األبصار( وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل حبذف األلف 
وأدغ  م ال  ذال ب  الزاي )َوِإْذ زَاَغ  ِت (وق  رأ )الظنون  ا( وقف  ا ووص  بل حب  ذف  )اأْلَْبَص  اُر( كم( وبالسكتٍب خ  بلد أم  ال )ج  اءو 

 األلف 
و أمال )جاءوكم( )اأْلَْبَصاُر( ٍب خلف بالسكت على الساكن اؼبفصول )َوِمْن َأْسَفَل( وبالسكت على الساكن اؼبوصول 

 األلف على طول اؼبتصل وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل حبذف 
 حبذف األلفأدغم )ِإْذ َجاُءوُكْم( وأدغم )َوِإْذ زَاَغِت (وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل ٍب البصري 

 ٍب ىشام أدغم )ِإْذ َجاُءوُكْم( وأدغم )َوِإْذ زَاَغِت (وقرأ )الظنونا( وقفا ووصبل باأللف 
 (44)ُىَناِلَك ابْػُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَف َوزُْلزُِلوا زِْلَزاًَل َشِديًدا 

 قالون ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنون( واندرج معو السوسي وأبو جعفر
َِي قُػُلوِبهِ  َُِقوَف َوالَِّذيَن   (44ِإَلَّ ُغُرورًا ) ~َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّو َوَرُسوُلوُ  مْ َوِإْذ يَػُقوُؿ اْلُمَنا

ٍب ق الون بالص لة  وان درج مع و ضب زة عل ى ط ول اؼبنفص ل ل ٍب قالون عل ى توس ط اؼبنفص ل ٍب ورشصقالون على قصر اؼبنف
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر على قصر اؼبنفصل 

هُ آَوِإْذ قَاَلْت طَ  ـَ َلكُ  آيَ  مْ ئَِفٌة ِمنػْ  ََاْرِجُعوا  مْ َأْىَل يَػْثِرَب ََل ُمَقا
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 ] ال ُمقام : حفص [ ] ال َمقام : الباقون[
 قالون قرأ بفتح اؼبيم )َمَقاَم( ٍب قالون على قصر اؼبنفصل 

 قالون قرأ بفتح اؼبيم )َمَقاَم( ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب حفص قرأ )ال ُمَقاَم( بضم اؼبيم 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل 

 َم( واندرج معو ضبزةاطول اؼبتصل واؼبنفصل وقرأ )َمقَ  ٍب ورش على
ُهُم النَِّبيَّ يَػُقوُلوَف ِإفَّ بُػُيوتَػَنا  ََرِيٌق ِمنػْ  ِىَي ِبَعْورَةٍ َعْورٌَة َوَما َوَيْسَتْأِذُف 

 ] بُ ُيوتنا : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] بِيوتنا : الباقون[
 وقرأ بكسر الباء )بُِيوتَ َنا( توسط اؼبتصل على قالون قرأ باؽبمز )النيبء( 

 واندرج معو ابن عامر وشعبة وخبلد وخلف العاشروقرأ بكسر الباء )بُِيوتَ َنا( قرأ بدون نبز )النيب( ٍب ابن كثَت 
 عورة( وقرأ بكسر الباء )بُِيوتَ َنا( بأمال وقفا )قرأ بدون نبز )النيب( و ٍب الكسائي 

 وقرأ بكسر الباء )بُِيوتَ َنا( ُب )َعْوَرٌة َوَما( ببل غنة و  قرأ بدون نبز )النيب(ٍب خلف 
ٍب ورش ق   رأ بإب   دال اؽبم   زة ألف   ا  ويعق   وب وق   رأ بض   م الب   اء )بُ ُيوتَ نَ   ا( وان   درج مع   و حف   صق   رأ ب   دون نب   ز )الن   يب( ٍب دوري 

اذن ( وق  رأ تزة ألف  ا )ويس  اذن ( وعل  ى ط  ول اؼبتص  ل )الن  يبء( وض  م الب  اء ُب )بُ ُيوتَ نَ  ا( ٍب السوس  ي ق  رأ بإب  دال اؽبم  ت)ويس  
  حبذف اؽبمزة من )النيب( وقرأ بضم الباء )بُ ُيوتَ َنا( واندرج معو أبو جعفر 

ََِرارًا )  (49ِإْف يُرِيُدوَف ِإَلَّ 
  ُب )إن يريدون(قالون ٍب خلف ببل غنة 

 حىت يرى متعدال  شاطبية : وفخمها ُب األعجمي وُب إرم  وتكريرىاوال ترقيق للراء عند ورش لتكرارىا فرارا : 
َنَة َْلَتَػْوَىا َوَما تَػَلبَُّثوا ِبهَ  مْ َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيهِ   (40ِإَلَّ َيِسيًرا ) آِمْن َأْقطَارَِىا ثُمَّ ُسِئُلوا اْلِفتػْ

 ]ألتوىا : نافع وابن كثَت وأبو جعفر []آلتوىا : الباقون[]عليُهم : ضبزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقون[
وقل  ل )م  َن اَقطارى  ا( نق  ل لر اؼبنفص  ل وق  رأ عل  ى قص  ر )ألتوى  ا( ٍب ق  الون عل  ى توس  ط اؼبنفص  ل ٍب ورش باق  الون عل  ى قص  

وأمال )أَْقطَارَِىا( على قصر اؼبنفصل قرأ )آَلَتَ ْوَىا( باؼبد  أبو عمروٍب ورقق راء )يسَتا( )أقطارىا( وقرأ على قصر )ألتوىا( 
باؼبد وأمال )أَْقطَارَِىا( واندرج مع و دوري الكس ائي ٍب اب ن ع امر عل ى توس ط  على توسط اؼبنفصل قرأ )آَلَتَ ْوَىا(ٍب دوري 

ٍب ق  الون بالص  لة عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل وق  رأ اؼبنفص  ل وق  رأ )آَلَتَ ْوَى  ا( باؼب  د وان  درج مع  و عاص  م وأب  و اغب  ارث وخل  ف العاش  ر 
اؼبنفصل وقرأ على قصر )ألتوى ا( ٍب  على قصر )ألتوىا( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب قالون بالصلة  على توسط

ضبزة قرأ )عليُهم( بضم اؽباء على طول اؼبنفصل قرأ )آَلَتَ ْوَىا( ٍب يعق وب ق رأ )عل يُهم( بض م اؽب اء عل ى قص ر اؼبنفص ل ق رأ 
     باؼبد)آَلَتَ ْوَىا( 

 َوَلَقْد َكانُوا َعاَىُدوا اللََّو ِمْن قَػْبُل ََل يُػَولُّوَف اْْلَْدبَاَر 
 السوسي أدغم البلم بالبلم )قَ ْبُل اَل( ثم ُب )األدبار( خلف بالسكت   ثم ُب )االدبار( ورش بالنقل  ثمقالون   



 

 

203 

 (44وََكاَف َعْهُد اللَِّو َمْسُئوًَل )
وال توس  ط في  و وال م  د ل  ورش ألج  ل الس  اكن  ق  الون ٍب ضب  زة وق  ف بنق  ل حرك  ة اؽبم  ز إىل الس  ُت وح  ذف اؽبم  زة )مُس  وال(

 الصحيح ب
َفَعُكُم اْلِفَراُر ِإْف ََػَرْرتُ  ُقْل َلنْ   (44ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا ََل ُتَمتػَُّعوَف ِإَلَّ َقِليًَل ) مْ يَػنػْ

َفَعُكُم(واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون ٍب قالون بالصلة   ٍب ورش بًتقيق الراء من )اْلِفرَاُر ( ٍب خلف ببل غنة )َلْن يَ ن ْ
 رَْحَمةً  مْ ُسوًءا َأْو َأرَاَد ِبكُ  مْ ِمَن اللَِّو ِإْف َأرَاَد ِبكُ  مْ الَِّذي يَػْعِصُمكُ ُقْل َمْن َذا 

ق   الون ٍب الكس   ائي أم   ال وقف   ا )رضب   ة( ٍب خل   ف عل   ى ط   ول اؼبتص   ل ٍب ورش بالنق   ل ٍب خل   ف بالس   كت عل   ى الس   اكن 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفراؼبفصول ٍب قالون بالصلة  

 (44ِمْن ُدوِف اللَِّو َولِيِّا َوََل َنِصيًرا ) مْ َلهُ َوََل َيِجُدوَف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون ٍب ورش بالًتقيق ُب )َنِصَتًا ( ٍب خلف ببل غنة )َولِيِّا َواَل( ٍب قالون بالصلة 

ْخَوانِهِ آَواْلقَ  مْ َقْد يَػْعَلُم اللَُّو اْلُمَعوِّْقيَن ِمْنكُ  َنا َىُلمَّ  مْ ئِِليَن ِْلِ  ِإلَيػْ
 قالون على توسط اؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبتصل ٍب قالون بالصلة 

 (44َوََل يَْأُتوَف اْلَبْأَس ِإَلَّ َقِليًَل )
 اؽبمزة من )ياتون( و )الباس( واندرج معو أبو جعفر  بإبدالاؽبمزة من )ياتون( ٍب السوسي قالون ٍب ورش قرأ بإبدال 

 َأِشحًَّة َعَلْيُكْم 
 قالون

 َكالَِّذي يُػْغَشى َعَلْيِو ِمَن اْلَمْوتِ ْم  يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َتُدوُر َأْعيُػنُػهُ  مْ َء اْلَخْوُؼ رَأَيْػتَػهُ آِإَذا جَ ََ 
ٍب اب ن كث َت بالص لة وص لة واندرج مع و أب و جعف ر قالون على توسط اؼبتصل ٍب الكسائي أمال )يغشى( ٍب قالون بالصلة 

تصل وفتح )يغشى( ٍب ورش بالتقليل ٍب ابن ذكوان على توسط اؼبتصل أمال )جاء( ٍب اؽباء )عليو( ٍب ورش على طول اؼب
 خلف العاشر أمال )جاء( و)يغشى(ٍب ضبزة أمال )يغشى( و)جاء( 

 بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْيرِ  مْ ََِإَذا َذَىَب اْلَخْوُؼ َسَلُقوكُ 
ًة(   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب خلف بالسكت ٍب قالون بالصلة قالون ٍب ورش بالنقل )ِحَداٍد َأِشحَّ

 ُأولَِئَك َلْم يُػْؤِمُنوا َََأْحَبَط اللَُّو َأْعَماَلُهْم 
 على توسط اؼبتصلقالون 

 قرأ بإبدال اؽبمزة )يومنوا( واندرج معو أبو جعفر على توسط اؼبتصل و ٍب السوسي 
 زة )يومنوا( ٍب ورش على طول اؼبتصل وقرأ بإبدال اؽبم

  وأثبت اؽبمزة وصبل )يؤمنوا(ٍب ضبزة على طول اؼبتصل 
 (43وََكاَف َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيًرا )

 ورش بًتقيق الراء ُب )َيِسَتًا( ثمقالون 
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 َيْحَسُبوَف اْْلَْحَزاَب َلْم َيْذَىُبوا 
 ]وَبَسبون : ابن عامر وعاصم وضبزة وأبو جعفر [ ] وَبِسبون : الباقون[

ق  رأ بف  تح الس  ُت  اب  ن ع  امرق  الون ق  رأ بكس  ر الس  ُت ُب )وَبِْس  بون( ٍب ورش بالنق  ل و ق  رأ بكس  ر الس  ُت ُب )وَبِْس  بون( ٍب 
ٍب ضب زة بالس كت عل ى )األح زاب( و ق رأ على التحقيق ُب )األحزاب( واندرج معو عاصم وأبو جعفر وخبلد  )وَبَْسُبوَن(

 بفتح السُت )وَبَْسُبوَن(
َِي اْْلَْعَراِب َيْسأَُلوَف َعْن أَنْػبَ  مْ ْحَزاُب يَػَودُّوا َلْو أَنػَّهُ َوِإْف يَْأِت اْْلَ   ِئُكمْ آبَاُدوَف 

اءلون : رويس [ ] َيسالون : الباقون[  ] يسَّ
 قالون بسكون ميم اعبمع وتوسط اؼبتصل 

 ُكْم( ( أوجو ووقف بالنقل وبالتحقيق و بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب )َعْن أَنْ َبائِ ٍٗب خبلد ب )
اُلون( ٍب قالون بالصلة   واندرج معو ابن كثَت ٍب رويس قرأ بتشديد السُت اؼبفتوحة )َيسَّ

( أوجو ووقف بالنقل وبالتحقيق و بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب )َعْن ٍٗب خبلد بالسكت على )األحزاب( ووقف ب )
 أَنْ َباِئُكْم( ٍب ورش قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )يات( وبالنقل 

 السوسي قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )يات( وبالتحقيق ٍب 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبدال اؽبمزة ألفا )يات( وبالصلة 

ُب اؽبم زة األوىل ( أوج و ووق ف بالنق ل وب التحقيق ٗووق ف ب )ُب )األحزاب(و)األع راب( ٍب خلف ببل غنة وبالسكت 
 َباِئُكْم( )َعْن أَن ْ بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب و )َعْن أَنْ َباِئُكْم( 

ُب اؽبم    زة األوىل )َع    ْن أَنْ بَ    اِئُكْم(  س    كت( أوج    و ووق    ف بالنق    ل وبالٍٗب خل    ف بالس    كت عل    ى الس    كت ووق    ف ب )
 بالتسهيل مع اؼبد والقصر ُب )َعْن أَنْ َباِئُكْم(و 

َِيكُ   (44ِإَلَّ َقِليًَل ) آَما قَاتَػُلو  مْ َوَلْو َكانُوا 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 سط اؼبنفصل قالون على تو  ثم
 ورش على طول اؼبنفصل  ثم

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
 قالون بالصلة على توسط اؼبنفصل  ثم

 (44َو َكِثيًرا )َِي َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوـَ اْْلَِخَر َوذََكَر اللَّ  مْ َلَقْد َكاَف َلكُ 
 ] ُأسَوة : عاصم [ ] إسوة : الباقون[

ق  رأ ( الب  دل ورق  ق راء )كث  َتا( و ُٖب )اآلخر(م  ع )( الب  دل وترقي  ق ال  راء ٖق  الون ق  رأ )إس  وة( بكس  ر اؽبم  زة ٍب ورش م  ع )
)ُأس وة( ٍب  )إسوة( بكسر اؽبمزة ٍب ضبزة قرأ بالسكت على )اآلخر( وقرأ )إسوة( بكس ر اؽبم زة ٍب عاص م ق رأ بض م اؽبم زة

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالون بالصلة وقرأ )إسوة( بكسر اؽبمزة



 

 

205 

 َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَف اْْلَْحَزاَب قَاُلوا َىَذا َما َوَعَدنَا اللَُّو َوَرُسوُلُو َوَصَدَؽ اللَُّو َوَرُسوُلوُ 
ُب )األح زاب(  وص بل ٍب السوس ي ق رأ )اؼبومن ون( وب التحقيققالون ٍب ورش قرأ )اؼبومن ون( وبالنق ل )األح زاب( وال تقلي ل 

ٍب شعبة ق رأ بإمال ة ال راء وص بل )رأى( وان درج مع و خ بلد وخل ف العاش ر ٍب خل ف أم ال ال راء م ن واندرج معو أبو جعفر 
 )رأى( وبالسكت على )األحزاب( واندرج معو خبلد 

 (44)ِإيَمانًا َوَتْسِليًما  ِإْلَّ  مْ َوَما زَاَدىُ 
وان درج مع و اب ن كث َت وأب و لون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب قالون بالص لة عل ى قص ر اؼبنفص ل قا

خبل  ف )زادى  م( ٍب ق  الون بالص  لة عل  ى توس  طها وتوس  ط اؼبنفص  ل ٍب ورش عل  ى ط  ول الص  لة ٍب اب  ن ذك  وان أم  ال جعف  ر 
ٍب ُب )ِإيبَانً ا َوَتْس ِليًما( وب بل غن ة )زادى م( ٍب خل ف أم ال  ان درج م ع ق الونالب ن ذك وان واندرج مع و خ بلد والوج و الث اِن 

 ُب )ِإيبَانًا َوَتْسِليًما(خبلد بالسكت وأمال وببل غنة 
 ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيوِ 

 اؽبمزة )اؼبومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر إبدالقالون ٍب ورش ب
هُ  مْ هُ ََِمنػْ   َمْن يَػْنَتِظرُ  مْ َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنػْ

ٍب خبلد أمال وبغنة واندرج ُب )مْن ينتظر( ٍب خلف أمال وببل غنة ورقق راء )ينتظر( وصبل قالون ٍب ورش قلل )قضى( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر معو الكسائي وخلف العاشر ٍب قالون بالصلة 

ُلوا تَػْبِديًَل   (49) َوَما َبدَّ
 قالون

َِِقيَن ِإْف شَ  مْ لَِيْجِزَي اللَُّو الصَّاِدِقيَن ِبِصْدِقهِ   َء َأْو يَػُتوَب َعَلْيِهمْ آَويُػَعذَّْب اْلُمَنا
                                                            ]ِإْن َش   اَء أَْو : أس   قط األوىل م   ع القص   ر واؼب   د : ق   الون وأب   و عم   رو والب   زي [] ]ِإْن َش   اَء أَْو : س   هل الثاني   ة : اب   ن كث   َت          

ُهْم  : ضبزة ويعقوب[  ]َعَلْيِهْم : الباقون[  وورش وأبو جعفر ورويس [ ]ِإْن َشاَء أَْو : بالتحقيق الباقون[]َعَلي ْ
 قالون أسقط إحدى اؽبمزتُت على القصر واؼبد واندرج معو أبو عمرو 

  ٍب ورش بتسهيل الثانية وطول اؼبتصل
 ٍب رويس بتسهيل الثانية وقرأ بضم اؽباء )عليُهم( 

 ٍب ىشام بتحقيق اؽبمزتُت واندرج عاصم والكسائي 
 ٍب روح بتحقيق اؽبمزتُت وقرأ )عليُهم( بضم اؽباء 

 واندرج معو خلف العاشرٍب ابن ذكوان أمال )شاء( على توسط اؼبتصل وربقيق اؽبمزتُت 
 وقرأ )عليُهم( بضم اؽبمزة وحقق اؽبمزتُت ٍب ضبزة على طول اؼبتصل أمال )شاء( 

 ٍب قالون بالصلة وإسقاط إحدى اؽبمزتُت باؼبد والقصر  
 ٍب ابن كثَت بتسهيل الثانية وتوسط اؼبتصل واندرج معو أبو جعفر 

 (40ِإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا رَِحيًما )
 قالون
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ًراَلْم يػَ  مْ َوَردَّ اللَُّو الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظهِ   َناُلوا َخيػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )خَتا( ٍب قالون بالصلة 

 وََكَفى اللَُّو اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَؿ 
)اؼب ومنُت( وف  تح )كف ى( وان  درج مع و السوس  ي وأب و جعف  ر ٍب ورش بتقلي ل )كف  ى( بإب دال اؽبم  زة واوا ق الون ٍب ورش ق  رأ 

 )اؼبومنُت( ٍب ضبزة أمال )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر دال اؽبمزة واوا بإبوقرأ 
 (44وََكاَف اللَُّو َقِويِّا َعزِيًزا )

 قالون
ََرِيًقػا تَػْقتُػلُػوَف وَ  مْ َصَياِصػيهِ ِمػْن َأْىػِل اْلِكتَػاِب ِمػْن  مْ َوأَنْػَزَؿ الَِّذيَن ظَاَىُروىُ  َِػي قُػلُػوِبِهُم الرُّْعػَب  ََرِيًقػا َوقَػَذَؼ  تَْأِسػُروَف 

(44 ) 
الرُُّع  َب :  ]قُ لُ  ؤِِِّم الرُّْع  َب : أب  و عم  رو [ ]قُ لُ  ؤِِِّم الرُُّع  َب : يعق  وب[  ]قُ لُ  ؤُُِّم الرُّْع  َب : ضب  زة وخل  ف العاش  ر [ ]قُ لُ  ؤُِّمُ 

كثَت وعاصم[] صياصيُهم : يعقوب [ الكسائي [ ]قُ ُلؤُِِّم الرُُّعَب : ابن عامر وأبو جعفر [ ]قُ ُلؤُِِّم الرُّْعَب : نافع وابن  
 ] صياصيهم : الباقون[

 ومعو عاصم قرأ بكسراؽباء وضم اؼبيم وسكن العُت ُب )قُ ُلؤُِِّم الرُّْعَب( قالون 
 اؽباء وضم اؼبيم وضم العُت ُب )قُ ُلؤُِِّم الرُُّعَب( ٍب ابن عامر قرأ بكسر

 َب(بكسر اؼبيم وسكون العُت )قُ ُلؤِِِّم الرُّعْ ٍب دوري 
 (مْ وضم ىاء )َصَياِصيهُ  ٍب يعقوب بكسر اؼبيم وضم العُت )قُ ُلؤِِِّم الرُُّعَب(

 واندرج معو خلف العاشر على التحقيق قرأ بضم اؽباء واؼبيم وبسكون العُت ُب )قُ ُلؤُُِّم الرُّْعَب( ٍب ضبزة 
  ٍب الكسائي قرأ بضم اؽباء واؼبيم وبضم العُت ُب ) قُ ُلؤُُِّم الرُُّعَب(

 ٍب السوسي )قُ ُلؤِِِّم الرُّْعَب( وأبدل اؽبمزة ألفا )تاسرون( وأدغم الفاء بالفاء ُب )َوَقَذَف ُب( 
 وضم اؼبيم وسكن العُت ُب )قُ ُلؤُِِّم الرُّْعَب(وأبدل اؽبمزة ألفا )تاسرون( ُب )ِمَن اَْىِل( ٍب ورش بالنقل 

 يم وبسكون العُت ُب )قُ ُلؤُُِّم الرُّْعَب(ُب )ِمْن أَْىِل( قرأ بضم اؽباء واؼبٍب خلف بالسكت 
 واندرج معو ابن كثَت وضم اؼبيم وسكن العُت ُب )قُ ُلؤُِِّم الرُّْعَب( وقرأ بكسراؽباء ٍب قالون بالصلة 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بكسراؽباء وضم اؼبيم وضم العُت ُب )قُ ُلؤُِِّم الرُُّعَب( وأبدل اؽبمزة ألفا )تاسرون(
 َوَأْرًضا َلْم َتطَُئوَىا مْ َوَأْمَواَلهُ  مْ َوِديَاَرىُ  مْ َأْرَضهُ  مْ رََثكُ َوَأوْ 

 ] مل تطوىا : أبو جعفر ووقف ضبزة كبو أبو جعفر ولو أيضا التسهيل [ ] مل تطؤىا : الباقون [
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 على )تطوىا( وبالتسهيل أيضا  حبذف اؽبمزة ٍب ضبزة وقف
 واندرج معو ابن كثَت ( مْ أَْرَضهُ  مْ على القصر ُب )َوأَْوَرَثكُ ٍب قالون بالصلة و 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ حبذف اؽبمزة )تطوىا( 
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 (  مْ أَْرَضهُ  مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )َوأَْوَرَثكُ 
  ( البدل تطئوىاٖمع )( مْ أَْرَضهُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )َوأَْوَرَثكُ 

  (مْ أَْرَضهُ  مْ أَْوَرَثكُ ٍب خلف بالسكت ُب )وَ 
ط ول الب دل م ع  – ٗوٖقصر البدل وتوسطو م ع توس ط الل ُت -  ٕؤوإذا وصلت دبا بعدىا فلورش تطئوىا مع شيء 

 توسط اللُت وطولو
 (44وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديًرا )

 َشْيٍء (ٍب طولو ٍب ورش على توسط اللُت ) (واندرج معو خبلد بوجو التحقيق ُب )شيءقالون 
 ُب )شيء(على السكت  ضبزةٍب 
نْػَيا َوزِيَنتَػَها ََػتَػَعالَْيَن ُأَمتػّْْعُكنَّ  آيَ   (44 َوُأَسرّْْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًَل )أَيػَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِْلَْزَواِجَك ِإْف ُكْنُتنَّ تُرِْدَف اْلَحَياَة الدُّ

 ] النبيبء~ : نافع [ ] النيب : الباقون[
نْ َيا( ٍب ق الون واندرج معو أبو جعفر ويعقوب )النَّيبُّ( حبذف اؽبمزة لون قرأ )النيبء( ٍب ابن كثَت قرأ قا ٍب البصري قلل )الدُّ

نْ َيا( ٍب ابن عامر على توسط اؼبنفصل وفتح )الدنيا(  على التوسط باؼبنفصل و)النيبء( ٍب دوري على التوسط وتقليل )الدُّ
نْ َيا(ى توس ط اؼبنفص ل عل ٍب الكسائي  ومعو عاصم نْ َيا( ٍب  وان درج مع و خل ف العاش ر  أم ال )ال دُّ ٍب ورش عل ى ف تح )ال دُّ

نْ َيا(  التقليل ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل أمال )الدُّ
اَر اْْلَِخَرَة ََِإفَّ اللََّو َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ   (43َأْجًرا َعِظيًما )َوِإْف ُكْنُتنَّ تُرِْدَف اللََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّ

 ضبزة بالسكت ُب )اآلخرة(ثم ( البدل ُب )اآْلَِخَرَة( ٖورش بالنقل ُب )اآلخرة(  مع ) ثمقالون 
 َء النَِّبيّْ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنٍة ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ِضْعَفْينِ آيَا ِنسَ 

[  ] مبيَّن  ة : اب  ن كث  َت وش  عبة [ ] مبيّْن  ة : الب  اقون [ ] ُنَض  عَّْف ؽَبَ  ا اْلَع  َذاُب : اب  ن  ] النب  يبء~ : ن  افع [ ] الن  يب : الب  اقون
 كثَت وابن عامر[ ] ُيَضعَّْف ؽَبَا اْلَعَذاُب : أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب [  ] ُيَضاَعْف ؽَبَا اْلَعَذاُب : الباقون[

نَ  ٍة ُيَض  اَعْف كس  ر ي  اء ق  الون ق  رأ )الن  يبء( و  نَ  ٍة ُنَض  عّْْف ؽَبَ  ا اْلَع  َذاَب(ف  تح ي  اء ؽَبَ  ا اْلَع  َذاُب( ٍب اب  ن كث  َت )الن  يب( و )ُمبَ ي ّْ  )ُمبَ ي َّ
َنٍة ُيَضاَعْف ؽَبَا اْلَعَذاُب( ٍب الدوري  فتح ياء شعبة  ٍبوبالنون وتشديد العُت )نضّعف(  َنٍة ُيَضعَّْف ؽَبَا كسر الياء )ُمبَ ي َّ )ُمبَ ي ّْ

َنٍة ُنَضعّْْف ؽَبَا اْلَعَذاَب(كسر الياء ٍب ابن عامر   يضّعف( واندرج معو يعقوبوبالياء وتشديد العُت )اْلَعَذاُب( وبالنون  )ُمبَ ي ّْ
َنٍة ُيَضاَعْف ؽَبَا اْلَعَذاُب(  وتشديد العُت )نضّعف(  أبدل ٍب السوسي  وخلف العاشر معو الكسائيواندرج ٍب حفص )ُمبَ ي ّْ

نَ ٍة ُيَض  كس  ر الي اء )ي ات( و اؽبم زة ألف ا  ٍب وان  درج مع و أب و جعف  ر  وقرأ بالي اء وش  دد الع ُت )يض ّعف(عَّْف ؽَبَ ا اْلَع َذاُب()ُمبَ ي ّْ
َنٍة ُيَضاَعْف ؽَبَا اْلَعَذاُب( ٍب ضبزة  َنٍة ُيَضاَعْف ؽَبَا اْلَعَذاُب( ورش )النيبء( بطول اؼبد اؼبتصل و)ُمبَ ي ّْ ببل غنة قرأ )النيب( و)ُمبَ ي ّْ

نَ  ٍب خبلد بغنة  ٍة ُيَضاَعْف ؽَبَا اْلَعَذاُب(وقرأ )النيب( و)ُمبَ ي ّْ
 (94وََكاَف َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيًرا )

 قالون ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )َيِسَتًا(
 (94َأْجَرَىا َمرَّتَػْيِن َوَأْعَتْدنَا َلَها ِرْزقًا َكرِيًما ) آَوَمْن يَػْقُنْت ِمْنُكنَّ ِللَِّو َوَرُسوِلِو َوتَػْعَمْل َصاِلًحا نُػْؤتِهَ 

 : الباقون[ آ:  ضبزة والكسائي وخلف العاشر [  ]َوتَ ْعَمْل َصاغِبًا نُ ْؤهتَِ  آَويَ ْعَمْل َصاغِبًا يُ ْؤهتَِ ]
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 واندرج معو ابن كثَت ودوري أيب عمرو ويعقوبقالون على قصر اؼبنفصل 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

  واوا من )نُ ْوهِتَا( اؽبمزة ٍب ورش على طول اؼبنفصل وأبدل
 واندرج معو أبو جعفرٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة من )نُ ْوهِتَا( 

 قرأ )يُ ْؤهِتَا( بياء الغيب على طول اؼبنفصل و ٍب خبلد 
 ٍب الكسائي أيضا بالياء على توسط اؼبنفصل )يُ ْؤهِتَا( واندرج معو خلف العاشر 

 (و)صاغباً يُ ْؤهِتَا( ٍب خلف ببل غنة )َوَمْن يَ ْقُنتْ 
 ءِ آَء النَِّبيّْ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النّْسَ آيَا ِنسَ 

 ] النبيبء~ : نافع [ ] النيب : الباقون[
( أوج و عل ى النس اء بإب دال اؽبم زة ٘قالون )النيبء( وتوسط اؼبتصل ٍب ابن كثَت )النيب( حبذف اؽبمزة ٍب ىش ام وق ف ب)

بالتس هيل عل ى التوس ط والقص ر م ع ال روم ٍب ورش عل ى ط ول اؼبتص ل ٍب ضب زة ومع و ألف على القصر والتوسط والطول و 
 ( حركات مع التسهيل والرومٙ( أوجو الوقف كبو ىشام إال أن لو اؼبد )٘)

ِء ِإِن( ]ق رأ ق  الون والب  زي بتس هيل األوىل وس  هل الثاني  ة : ورش وقنب ل وأب  و جعف  ر آإذا وص لت باآلي  ة التالي ة )ِم  َن النَّْس   -
: ل  ورش وقنب  ل فق  ط وإذا وق  ف عل  ى )إن( باؼب  د اؼبش  بع ل  ورش وقنب  ل ، وإب  داؽبا ح  رف م  د م  ع اؼب  د والقص  ر  []وي  سور 

 وأسقط األوىل : أبو عمرو وبالتحقيق : الباقون[[]ب
َِي قَػْلِبِو َمَرٌض َوقُػْلَن قَػْوًَل َمْعرُ  ََََل َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِؿ ََػَيْطَمَع الَِّذي  ًا )ِإِف اتػََّقْيُتنَّ   (94َو

 قالون ٍب خلف ببل غنة )َمَرٌض َوقُ ْلَن(
ََََل ..(  -  واْلية كاملة )َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَّْساِء ِإِف اتػََّقْيُتنَّ 

 قالون بالتسهيل باؼبد والقصر مع توسط اؼبتصل ُب )النيبء( 
 ٍب البزي حذف اؽبمزة ُب )النيب( وبالتسهيل مع اؼبد والقصر 

 ( ٕهيل مع اؼبد والقصر ٍب باؼبد )ٍب قنبل بالتس
 ٍب أبو عمرو أسقط اؽبمزة األوىل بالقصر واؼبد 

 ٍب ابن عامر بالتحقيق 
ٍب  ( إن مل تعت  د ب  وٙإن اعت  ددت حبرك  ة الن  ون واؼب  د ) (ٕ( أوج  و بالتس  هيل بالقص  ر واؼب  د ٍب اإلب  دال باؼب  د )ٍٖب ورش )

 خلف ببل غنة ٍب خبلد بغنة 
َِي بُػُيوِتكُ   نَّ َوََل تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اْلَجاِىِليَِّة اْْلُوَلىَوقَػْرَف 

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

 وُب آل عمران لو ال تفرقوا      واألنعام فيها فتفرق مثبل
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 تاء ُب ال تعاونوا    ويروى ثبلثا ُب تلقف مثبلوعند العقود ال
  ٕٔ٘-ٚٓ٘( أبيات ٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )

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

الباقون[]وَقرَن : نافع وعاص م وأب و جعف ر [ ]  ] بُ ُيوتكن : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب [ ] بِيوتكن :
 وِقرن : الباقون[] وال تَ بَ رَّجنَّ : البزي [ ] وال تَ بَ رَّجن : الباقون[

)  ومعو شعبة وفتح القاف ُب )وَقرَن(  قالون قرأ بكسر الكسر )بُِيوِتُكنَّ
ل ٍب الطول مع الفتح والتقليل وضم الباء ُب ( أوجو قصر مع الفتح ُب )اأْلُوىَل ( ٍب التوسط بالبدل مع التقليٍٗب ورش )

 )  )بُ ُيوِتُكنَّ
( و)ت َّبَ رَّْجَن(   ٍب حفص ٍب البزي )َوِقْرَن( و)بُِيوِتُكنَّ

 ٍب قنبل ومعو ابن عامر 
( وأمال )اأْلُوىَل( مع النقل والسكت   ٍب ضبزة  )َوِقْرَن ُب بُِيوِتُكنَّ

 ٍب الكسائي باإلمالة مع التحقيق 
( وتقليل األوىل مع التحقيق ٍب أبو عمرو   )َوِقْرَن ُب بُ ُيوِتُكنَّ

بَلَة َوَآِتَُت الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّو َوَرُسوَلوُ   َوأَِقْمَن الصَّ
 وتغليظ الم )الصبلة( ( أوجو ُب )َوَآِتَُت(ٖقالون ٍب ورش مع البدل )

 (99َتْطِهيًرا ) مْ ْلبَػْيِت َويَُطهّْرَكُ ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل ا
 وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت  قالون بالصلةٍب َتْطِهَتًا( ويطِهركم قالون ٍب ورش بًتقيق الراء )

َِي بُػُيوِتُكنَّ ِمْن َآيَاِت اللَِّو َواْلِحْكَمِة  َلى   َواذُْكْرَف َما يُػتػْ
 عقوب [ ] بِيوتكن : الباقون[] بُ ُيوتكن : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وي

 )  قالون قرأ بكسر الباء )بُِيوِتُكنَّ
( على الفتح وقصر البدل وطولو   ٍب ورش قرأ بضم الباء ) بُ ُيوِتُكنَّ

( ومعو حفص   ٍب أبو عمرو )بُ ُيوِتُكنَّ
 ٍب ورش على التقليل وتوسط البدل وطولو 

 )  ٍب ضبزة أمال )يتلى( وكسر الباء ُب )بُِيوِتُكنَّ
  الكسائي كبوه وأمال )يتلى( و)اغبكمة( وقفا ٍب خلف على السكت بٍب

 (90ِإفَّ اللََّو َكاَف َلِطيًفا َخِبيًرا )
 أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اػباء )َلِطيًفا َخِبَتًا( ثمورش بالًتقيق ُب )َخِبَتًا(     ثمقالون    
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يَن َواْلُمْؤِمنَػػػػاِت َواْلَقػػػػانِِتيَن َواْلَقانِتَػػػػاِت َوالصَّػػػػاِدِقيَن َوالصَّػػػػاِدقَاِت َوالصَّػػػػػاِبرِيَن ِإفَّ اْلُمْسػػػػِلِميَن َواْلُمْسػػػػِلَماِت َواْلُمػػػػْؤِمنِ 
قَاِت َوالصَّػػػ ِقيَن َواْلُمَتَصػػػدّْ َِِظيَن َُػػػػُروَجُهْم آئِِميَن َوالصَّػػػآَوالصَّػػػاِبَراِت َواْلَخاِشػػػِعيَن َواْلَخاِشػػػَعاِت َواْلُمَتَصػػػدّْ ئَِماِت َواْلَحػػػا

اِكَراِت َأَعدَّ اللَُّو َلهُ َواْلحَ  َِظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّو َكِثيًرا َوالذَّ  (94َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما ) مْ ا
 قالون على توسط اؼبتصل وبسكون ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالون بالصلة 
اِكرَاِت(   و )َمْغِفَرًة َوَأْجرًا( ٍب خلف على طول اؼبتصل  وببل غنة ُب )َكِثَتًا َوالذَّ

اِكرَاِت( و )َمْغِفَرًة َوَأْجرًا(   ٍب خبلد على طول اؼبتصل بغنة ُب )َكِثَتًا َوالذَّ
 ورقق راء )كثَتا والذاكرات(ٍب ورش على طول اؼبتصل وأبدل اؽبمزة واوا ُب )َواْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت( 

 اوا ُب )َواْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت( ٍب السوسي مع توسط اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة و 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة واوا ُب )َواْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت(

 َأْمًرا َأْف َيُكوَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة ِمْن َأْمرِِىمْ  ~َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسوُلوُ 
 ون : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب [ ]أن يكون : الباقون[] أن تك

 وقرأ بتاء اػبطاب )َأْن َتُكوَن( واندرج معو ابن كثَت ودوري أيب عمرو ويعقوبقالون على قصر اؼبنفصل 
 رو وابن ذكوانوقرأ بتاء اػبطاب )َأْن َتُكوَن( واندرج معو دوري أيب عم ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل )َأْن َيُكوَن( 
ٍب خ   بلد عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل وق   رأ بي   اء الغيب   ة ) َأْن َيُك   وَن( وب   التحقيق ُب )أم   راً أن( ووق   ف عل   ى )م   َن ام   رىم( بالنق   ل 

 وبالتحقيق 
ٍة إذا( و)أم راً أن( وق رأ بي اء الغيب ة ) َأْن َيُك وَن( وب بل غن ة فيه ا وُب ٍب خلف على طول اؼبنفصل وعلى التحقيق ُب )مؤمن 

 )ِلُمْؤِمٍن َواَل( ووقف على النقل والتحقيق )مَن امرىم( 
ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبإبدال اؽبمزة )ِلُموِمٍن َواَل ُموِمنَ ٍة( وبالنق ل ُب)مؤمن ٍة إذا( و)أم راً أن( )م َن ام رىم( وق رأ بت اء 

    ورقق راء )اػبَتة()َأْن َتُكوَن(  اػبطاب
 واندرج معو أبو جعفرٍب السوسي بإبدال اؽبمزة )ِلُموِمٍن َواَل ُموِمَنٍة( على قصر اؼبنفصل 

عل ى النق ل والس كت  ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبالسكت على الس اكن اؼبفص ول ُب )مؤمن ٍة إذا( و)أم راً أن( ووق ف
 على )مَن امرىم( 

 (94اللََّو َوَرُسوَلُو ََػَقْد َضلَّ َضََلًَل ُمِبيًنا )َوَمْن يَػْعِص 
  وأبو جعفر ويعقوب قالون باإلظهار ُب )فَ َقْد َضلَّ( ومعو ابن كثَت وعاصم

 وخلف العاشر والكسائي ٍب ورش أدغم )فَ َقْد َضلَّ( ومعو البصري وابن عامر وخبلد 
 ٍب خلف باإلدغام وببل غنة ُب )َوَمْن يَ ْعِص(

َِي نَػْفِسَك َمػا اللَّػوُ  ~ُقوُؿ ِللَِّذيَوِإْذ تػَ   ُمْبِديػِو أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِو َوأَنْػَعْمَت َعَلْيِو َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّو َوُتْخِفي 
 َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّو َأَحقُّ َأْف َتْخَشاهُ 
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 واندرج معو أبو جعفر ويعقوب قالون على قصر اؼبنفصل
  ابن كثَت بصلة اؽباء )عليو(ٍب

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل  
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل  وبالفتح والتقليل ُب )زبشاه( 

 ٍب دوري البصري على قصر اؼبنفصل وأدغم الذال بالتاء )َوِإْذ تَ ُقوُل(
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وأدغم الذال بالتاء )َوِإْذ تَ ُقوُل( واندرج معو ىشام 

 واندرج معو خلف العاشر الكسائي على توسط اؼبنفصل وأدغم الذال بالتاء )َوِإْذ تَ ُقوُل( وأمال )زبشاه( ٍب
  (ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وأدغم الذال بالتاء )َوِإْذ تَ ُقوُل( وأمال )زبشاه

 م ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم الذال بالتاء )َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي( والبلم بالبل
َِػػي َهػا َوطَػًرا َزوَّْجَناَكَهػػا ِلَكػْي ََل َيُكػوَف َعلَػػى اْلُمػْؤِمِنيَن َحػَرٌج  ُهنَّ  مْ ئِهِ آَأْزَواِج َأْدِعيَػ ~ََػَلمَّػا َقَضػى زَيْػػٌد ِمنػْ ِإَذا َقَضػْوا ِمػػنػْ

 َوَطًرا 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ابن كثَتواندرج معو  ئِِهْم ِإَذا(آٍب قالون بالصلة على قصرىا ُب )أَْدِعيَ 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ئِِهْم ِإَذا(آٍب قالون بالصلة ُب )أَْدِعيَ 
 ئِِهْم ِإَذا(   آٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى الفتح ُب )قضى( وابدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت( وطول الصلة ُب )أَْدِعيَ 

 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وابدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(  
  أبو جعفر بالصلة وابدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(  ٍب

 ئِِهْم ِإَذا(   آئِِهْم ِإَذا( وبالتقليل ُب )قضى( وطول الصلة ُب )أَْدِعيَ آوبالنقل ُب )أَْدِعيَ على طول اؼبنفصل ٍب ورش 
 ئِِهْم ِإَذا( وأمال )قضى(آعلى التحقيق ُب )أَْدِعيَ على طول اؼبنفصل و ٍب ضبزة 

 ئِِهْم ِإَذا( وأمال )قضى(آعلى السكت ُب )أَْدِعيَ طول اؼبنفصل  علىٍب خلف 
 باإلمالة ُب )قضى( واندرج معو خلف العاشربعلى توسط اؼبنفصل و ٍب الكسائي 

 (94وََكاَف َأْمُر اللَِّو َمْفُعوًَل )
 قالون

َِيَما ََػَرَض اللَُّو   َما َكاَف َعَلى النَِّبيّْ ِمْن َحَرٍج 
اب  ن كث  َت حب  ذف اؽبم  زة )الن  يب(  ثػػمورش عل  ى ط  ول اؼبتص  ل ُب )الن يبء(  ثػػم( م  د متص  ل عل ى التوس  ط ق الون ق  رأ )الن  يبء

 واندرج مع الباقون 
َِي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبلُ   َلُو ُسنََّة اللَِّو 

 قالون
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 (94وََكاَف َأْمُر اللَِّو َقَدرًا َمْقُدورًا )
 قالون

 لَِّو َوَيْخَشْونَُو َوََل َيْخَشْوَف َأَحًدا ِإَلَّ اللَّوَ الَِّذيَن يُػبَػلُّْغوَف ِرَساََلِت ال
(  ثم قالون ( ثمورش بالنقل ُب )َأَحًدا ِإالَّ  خلف على السكت ُب )َأَحًدا ِإالَّ

 (93وََكَفى بِاللَِّو َحِسيًبا )
 ر ضبزة باإلمالة ُب )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاش ثمورش بالتقليل ُب )كفى( ثم قالون 

 َوَلِكْن َرُسوَؿ اللَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْينَ  مْ َأَحٍد ِمْن رَِجاِلكُ  آَما َكاَف ُمَحمٌَّد أَبَ 
 امبالشاطبية : وخاًب وكبل لفتح 

 ََ  م : عاصم [ ] َوَخاًِب : الباقون[] وَخاَت
 ( اًِبَ النبيئُت)خَ وكسر تاء قرأ بكسر التاء ؤّمزة ُب النبيئُت على قصر اؼبنفصل قالون 

 حبذف اؽبمزة )النبيُت( على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو عمرو 
 على قصر اؼبنفصلٍب قالون بالصلة 

 على قصر اؼبنفصل واندرج معو أبو جعفرٍب ابن كثَت )النبيُت( والصلة 
 ٍب قالون على التوسط وباؽبمزة )النبيئُت( 

 العاشر واندرج معو ابن عامر والكسائي وخلفٍب دوري على التوسط )النبيُت( 
 ٍب عاصم قرأ بفتح اػباء والتاء )خاًَب النبيُت( 

 ٍب قالون بالصلة 
 )النبيُت( على طول اؼبنفصل وحذف اؽبمزة من ٍب ضبزة 

ٌد أَبَا(   ٍب خلف على السكت )ؿُبَمَّ
 ٍب ورش وقفا على العارض وال ناٌب بالبدل ألن العارض أقوى

ط ول  – ٗوٖقص ر الب دل وتوس طو م ع توس ط الل ُت  -  ٕؤ)ش يء( وإذا وصلت دب ا بع دىا فل ورش ُب )النبيئ ُت( م ع 
 البدل مع توسط اللُت وطولو

 (04وََكاَف اللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما )
 ٍب ضبزة بالسكت على )شيء( )شيء(طول ٍب  اللُت )شيء(قالون ٍب ورش على توسط 

 (04ِثيًرا )أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ِذْكًرا كَ  آيَ 
عل  ى التوس  ط ٍب ورش عل  ى قص ر الب  دل م  ع ترقي  ق ٍب تفخ يم )ذك  را( وترقي  ق ال  راء ُب  ق الونق الون عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل ٍب 

)كثَتا( ٍب ضبزة بتفخيم الراء ُب )كثَتا( ورش على توسط البدل وتفخيم )ذكرا( ٍب طول البدل ُب )آمنوا( وعلي و وحه ي 
 )ذكرا( وترقيق الراء ُب )كثَتا(

 (04َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًَل )
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 قالون 
 ٍب خلف ببل غنة ُب )ُبْكَرًة َوَأِصيبًل( ووقف ُب )وأصيبل( بالتحقيق والتسهيل 

 ٍب خبلد بغنة ووجهان ُب )وأصيبل( 
 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )سبحوه (  

 الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر  ِئَكُتُو لُِيْخرَِجُكْم ِمنَ َوَمَل  مْ ُىَو الَِّذي ُيَصلّْي َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة ثمورش على طول اؼبتصل  ثمقالون على توسط اؼبتصل 
 (09وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًما )

 ورش قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )باؼبومنُت( ومعو السوسي وأبو جعفر  ثمقالون 
ـٌ يَػْوـَ يَػْلقَ  مْ َتِحيَّتُػهُ   ْونَُو َسََل

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة ثمقالون بسكون ميم اعبمع 
 (00َأْجًرا َكرِيًما ) مْ َوَأَعدَّ َلهُ 

 قالون بسكون ميم اعبمع  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأْجرًا(  مْ قالون بالصلة على القصر ُب )ؽبَُ  ثم

 َأْجرًا(   مْ ٍب قالون على توسط الصلة ُب )ؽبَُ 
 َأْجرًا(   مْ ورش على طول الصلة ُب )ؽبَُ  ثم

 َأْجرًا( مْ خلف بالسكت ُب )ؽبَُ ثم 
 (04)َوُمَبشًّْرا َوَنِذيًرا َأْرَسْلَناَؾ َشاِىًدا  آأَيػَُّها النَِّبيُّ ِإنَّ  آيَ 

 ] النيبء~ إنا : نافع مع تسهيل اؽبمزة الثانية ٍب إبداؽبا واوا [ ] النيب : الباقون[
 قالون )النيبء إنا( أبدؽبا واوا 

 ٍب قالون بالتسهيل للثانية 
 وأبو جعفر ويعقوبصري بٍب ابن كثَت قرأ حبذف اؽبمزة )النيب( واندرج معو ال

 وباإلبدال والتسهيل اؼبنفصل توسط على ٍب قالون 
 واندرج معو أىل التوسطٍب دوري على التوسط وقرأ )النيب( 

رًا َونَِذيرًا(و ٍب ورش باإلبدال والتسهيل   ترقيق راء )َوُمَبشّْ
 ٍب خلف ببل غنة وقرأ )النيب( 

 ٍب خبلد بغنة
 (04اللَِّو بِِإْذنِِو َوِسَراًجا ُمِنيًرا )َوَداِعًيا ِإَلى 

 ُب )َوَداِعًيا ِإىَل( ورقق راء )سرجا( و)منَتا( ٍب خلف بالسكتُب )َوَداِعًيا ِإىَل( بالنقل قالون ٍب ورش 
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ََْضًَل َكِبيًرا ) مْ ْؤِمِنيَن بَِأفَّ َلهُ َوَبشِّْر اْلمُ   (04ِمَن اللَِّو 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالون بالصلة 
 وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت(ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )كبَتا( 

 ( قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )اؼبومنُت ٍب السوسي
 بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ 

َِِقيَن َودَْع َأَذاىُ  َِرِيَن َواْلُمَنا  َوتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو  مْ َوََل ُتِطِع اْلَكا
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالون بالصلة  ثم
 ضبزة أمال )أََذاُىْم( ومعو أبو اغبارث وخلف العاشر ثم
 وأمال )أذاىم( ْم()َودَْع أََذاىُ كت ُب خلف بالس ثم
 ْم(وبالنقل ُب )َودََع اََذاىُ ورش على وجو تقليل )الكافرين( والفتح ُب )أََذاُىْم(  ثم
 أبو عمرو أمال )الكافرين( واندرج معو رويس  ثم
 ورش بالتقليل )الكافرين() أََذاُىْم(  ثم
 )الكافرين() أََذاُىْم( دوري الكسائي أماؽبما ثم
 (04َكَفى بِاللَِّو وَِكيًَل )وَ 

 قالون ٍب ورش بتقليل )كفى( ٍب ضبزة باإلمالة ُب )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
َََما َلكُ  آأَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنو  آيَ  ٍة تَػْعَتدُّونَػَها َعَلْيِهنَّ  مْ ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَػْبِل َأْف َتَمسُّوُىنَّ   ِمْن ِعدَّ

وىن : الباقون[] عليُهنَّ : يعقوب ووقف ّٔاء السكت[] عليِهن :  وُىن : ضبزة والكسائي وخلف العاشر [ ] سَبَسُّ ] سُبَاسُّ
 الباقون[

وىن(  قالون على قصر اؼبنفصل وقرأ بفتح التاء واؼبيم وحذف األلف بعدىا )سَبَسُّ
 )عليُهن( ٍب يعقوب قرأ بضم اؽباء ُب 

 ٍب قالون على قصر اؼبنفصل وبالصلة 
 ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأدغم التاء ُب الثاء وأبدل اؽبمزة واوا ُب )اْلُموِمَناِت ٍُبَّ( 

 وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنات( بدون إدغامٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وبالصلة 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل

 الصلة ٍب قالون ب
 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وقرأ بضم التاء وبالف بعد اؼبيم )سباّسوىن( واندرج معو خلف العاشر

وىن( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنات(ٍب ورش على طول اؼبنفصل   وقرأ بفتح التاء واؼبيم وحذف األلف بعدىا )سَبَسُّ
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 بعد اؼبيم )سباّسوىن(  اؼبنفصل قرأ بضم التاء وبالف طولٍب ضبزة على 
وقرأ بفتح التاء واؼب يم وح ذف األل ف بع دىا )سَبَسُّ وىن( وق رأ بإب دال اؽبم زة واوا  ٍب ورش على توسط وطول البدل )َآَمُنوا(

 ُب )اؼبومنات(
  (03َََمتػُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسَراًحا َجِميًَل )

 قالون
تِػػي َأْحَلْلنَػػا آأَيػَُّهػػا النَّبِػػيُّ ِإنَّػػ آيَػػ َػػ آَآتَػْيػػَت ُأُجػػوَرُىنَّ َوَمػػا َمَلَكػػْت يَِمينُػػَك ِممَّػػ ~لَػػَك َأْزَواَجػػَك الَلَّ َء اللَّػػُو َعَلْيػػَك َوبَػنَػػاِت آأََ

ِتي َىاَجْرَف َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْف وَ  َها ِللنَّبِػيّْ ِإْف َىَبْت نَػْفَسػَعمَّْك َوبَػَناِت َعمَّاِتَك َوبَػَناِت َخاِلَك َوبَػَناِت َخاََلِتَك الَلَّ
 َأرَاَد النَِّبيُّ َأْف َيْستَػْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَن 

]للنيب إن : قالون حال الوصل كاعبماعة وإن وقف فب اؽبمز [] للن يب~ إن : ورش بتس هيل الثاني ة ول و إب داؽبا ح رف م د 
لقص ر وإن وق ف عل ى )إن( تع ُت اؼب د اؼبش بع[ ] للن يب إن: الب اقون ها فتبدل ياء ساكنة مع اؼبد والمن جنس حركة ما قب

 حبذف اؽبمزة[ ] النيبُء أن : بإبدال اؽبمزة الثانية واوا خالصة : نافع [ ] النيب أن : الباقون[
(وص  بل إال إن ( بإب  دال اؽبم  زة الثاني  ة واوا ٍب التس  هيل وال ش  يء ُب )للنَّ  يبُّ آق  الون عل  ى قص  ر اؼبنفص  ل وُب )النَّ  يبُّء ِإنَّ   ء ِإنَّ

 وقف عليها وُب )النَّيبّْ ِإْن( أبدؽبا واوا 
 ويعقوبمعو الدوري أيب عمرو اندرج و )النيب ، للنيب( بدون نبزة ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل حذف اؽبمزة 

 واندرج معو أبو جعفر ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل وأبدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(و)مومنة(
(وصبل إال إن آقالون على توسط اؼبنفصل وُب )النَّيبُّء ِإنَّ ٍب  ( بإبدال اؽبمزة الثانية واوا ٍب التسهيل وال شيء ُب )للنَّيبُّء ِإنَّ

 وقف عليها وُب )النَّيبّْ ِإْن( أبدؽبا واوا  
 عامر وخلف العاشر ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وحبذف اؽبمزة ُب )النيب وللنيب ( ومعو عاصم والكسائي وابن  

( بإبدال اؽبمزة الثانية واوا ٍب التسهيل ،والتسهيل ُب الكلمة الثانية ولو إب داؽبا آٍب ورش على طول اؼبنفصل وُب )النَّيبُّء ِإنَّ 
( وُب )النَّ يبّْ ِإْن( وأب دؽبا  واوا وأب دل حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ياء ساكنة م ع اؼب د والقص ر ُب )للنَّ يبُّء ِإنَّ

 اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(و)مومنة( وبالنقل ُب )مومنًة إن( و)إَن اراد(
ٍب خل  ف عل  ى ط  ول اؼبنفص  ل وح  ذف اؽبم  زة م  ن الكلم  ات الثبلث  ة )الن  يب وللن  يب( وب  بل غن  ة ُب )أن يس  تنكحها( ووق  ف 

 بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(
 ؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(ٍب خبلد على طول اؼبنفصل وبغنة ووقف بإبدال ا

 ٍب خلف بالسكت ُب )مؤمنًة إن( و)إْن أراد( ووقف بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(
 ِلَكْيََل َيُكوَف َعَلْيَك َحَرٌج  مْ َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُػهُ  مْ َأْزَواِجهِ  ~َِي مْ َقْد َعِلْمَنا َما ََػَرْضَنا َعَلْيهِ 
 قالون على قصر اؼبنفصل 

 ون على توسط اؼبنفصل ٍب قال
 ْم(ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل ُب )َمَلَكَت ايَْبَانُ هُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 
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 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ْم(ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وبضم اؽباء )عليُهم( وبالتحقيق ُب )َمَلَكْت أيَْبَانُ هُ 

 وبضم اؽباء )عليُهم( ْم(ف على طول اؼبنفصل وبالسكت ُب )َمَلَكْت أيَْبَانُ هُ ٍب خل
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل وضم اؽباء ُب )عليُهم(

 (44وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما )
 قالون

ُهنَّ َوتُػْؤِويآتُػْرِجي َمْن َتشَ    ُء آِإلَْيَك َمْن َتشَ  ~ُء ِمنػْ
 مع مرجئون وقد حبل نفرفا صن نبزه الشاطبية ُب التوبة : ترج

] ترجيء : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب [ ] ترجي : الباقون[ ]ترجي ، وتووي : مطلقا : أبو جعف ر 
 []تووي : وقفا ضبزة ولو اإلبدال : تّوي [ ]تؤوي : الباقون[

 قرأ )ترجي(قالون على قصر اؼبنفصل 
 ندرج معو حفص والكسائي وخلف العاشرٍب قالون على توسط اؼبنفصل وا

 ٍب أبو جعفر على قصر اؼبنفصل وتوسط اؼبتصل قرأ )تووي( مطلقا 
 وقرأ )تؤوي( باؽبمزة  ٍب ورش على طول اؼبنفصل واؼبتصل

 ( أوجو على )تشاء( أبدل اؽبمزة ألف مع القصر والتوسط والطول ٍب التسهيل مع اؼبد والقصر والرومٍ٘ب ضبزة وقف ب)
 ومعو البصري ويعقوبعلى قصر اؼبنفصل ن كثَت قرأ باؽبمز )ترجيء( ٍب اب

 قرأ باؽبمز )ترجيء( ومعو شعبة وابن ذكوان اؼبنفصل و ٍب دوري على توسط 
ٍب ىشام على توسط اؼبنفصل قرأ باؽبمز )ترج يء(  ووق ف )تش اء( خبمس ة أوج و أب دل اؽبم زة أل ف م ع القص ر والتوس ط 

 القصر والروم  والطول ٍب التسهيل مع اؼبد و 
ََََل ُجَناَح َعَلْيَك   َوَمِن ابْػتَػَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت 

 قالون
 َآتَػْيتَػُهنَّ ُكلُُّهنَّ  آَذِلَك َأْدَنى َأْف تَػَقرَّ َأْعيُػنُػُهنَّ َوََل َيْحَزفَّ َويَػْرَضْيَن ِبمَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

( ٍب  (( أوج   و ف   تح )أدبٗو)ٍب ورش عل   ى ط   ول اؼبنفص   ل  وعلي   و ُب )أدب(التقلي   ل ورش بوقص   ر وط   ول الب   دل )َآتَ ْي   تَ ُهنَّ
 التوسط والطول 

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل أمال )أَْدَب (
 واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل أمال )أَْدَب ( 

َِي قُػُلوِبُكْم   َواللَُّو يَػْعَلُم َما 
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 سوسي أدغم اؼبيم باؼبيم )يَ ْعَلُم َما(ال ثمقالون 
 (44وََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِليًما )

 قالون
 ُحْسنُػُهنَّ ِإَلَّ َما َمَلَكْت يَِميُنكَ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك َأْف تَػَبدََّؿ ِبِهنَّ  ُء ِمْن بَػْعُد َوَْل آََل َيِحلُّ َلَك النّْسَ 

 : ٖ٘٘- ٕٙ٘ة أبيات البيت رقم الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشر 
د )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو ؾْبِمبل للبزيوُب الوصل   َشدّْ

 وُب آل عمران لو ال تفرقوا      واألنعام فيها فتفرق مثبل
 وعند العقود التاء ُب ال تعاونوا    ويروى ثبلثا ُب تلقف مثبل

  ٕٔ٘-ٚٓ٘ت ( أبياٙالطيبة من فرش سورة البقرة تقريبا )
 ُب الوصل تا تيمموا اشدد تلقف    تلو ال تنازعوا تعارفوا 

 )أي البزي(إىل قولو : وُب الكل اختلف لو 
 ] ال ربل : أبو عمرو ويعقوب[ ] ال وبل : الباقون[] وال أن ت ََّبدل : البزي وصبل [ ] وال أن تّ َبدل : الباقون[

 قالون قرأ بيا الغيبة )ال وبل لك(
َل( ٍب البزي ب  تشديد التاء )َأْن ت ََّبدَّ

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 (و )َوَلَو اَْعَجَبَك(ِمَن اَْزَواجٍ ُب)ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالنقل 

 وببل غنة ُب )اَْزَواٍج َولو( ُب)ِمْن أَْزَواٍج(و )َوَلْو أَْعَجَبَك(ٍب خلف على التحقيق 
 وببل غنة ُب )اَْزَواٍج َولو( ُب)ِمْن أَْزَواٍج(و )َوَلْو أَْعَجَبَك( لسكتٍب خبلد بغنة ٍب خلف على طول اؼبنفصل وبا

 واندرج معو يعقوبٍب البصري على قصر اؼبنفصل قرأ بتاء اػبطاب )ال ربل لك( 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقرأ بتاء اػبطاب )ال ربل لك( 

 (44وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َرِقيًبا )
  ورش على توسط )شيء( ٍب ورش على الطول ُب )شيء( ٍب ضبزة بالسكت ُب )شيء(  قالون ٍب

َر نَاِظرِيَن ِإنَ  آيَ  ََػاْدُخُلوا  مْ اُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيػتُ أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُػُيوَت النَِّبيّْ ِإَلَّ َأْف يُػْؤَذَف َلُكْم ِإَلى َطَعاـٍ َغيػْ
 ََانْػَتِشُروا َوََل ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديثٍ  مْ ْمتُ ََِإَذا َطعِ 

] بُ يُ  وت : ورش وأب  و عم  رو وحف  ص وأب  و جعف  ر ويعق  وب [] بِيُ  وت : الب  اقون[]النيبء إال : ق  الون وص  بل ال ش  يء فيه  ا 
 لباقون[ووقف باؽبمز وورش لو تسهيل الثانية وصبل ووقفا ولو إبداؽبا ياء ساكنة مع اؼبد اوالقصر[ ] النيب إال : ا

 قالون قرأ بكسر الباء )بِيوت( و)النيبء إال( وصبل بالياء وإذا وقف باؽبمزة 
 ٍب قالون بالصلة 

 ٍب ابن كثَت بصلة اؽباء )ِإنَاُه( وضم الباء )بُ ُيوت( وحذف اؽبمزة من )النيب(
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 وسكون ميم اعبمعٍب أبو عمرو بضم باء )بيوت( 
 ( وأبدل اؽبمزة واوا وأدغم النون بالبلم)يوذن لكم( وضم باء )بيوت( انسُتتٍب السوسي وأبدل اؽبمزة ألفا ُب )مس

ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدل اؽبمزة ألفا ُب )مسانسُت ( وأبدل اؽبمزة واوا )يوذن( وضم باء )بيوت( وباإلخفاء ُب )طعاٍم 
 غَت(

 ٍب قالون على التوسط باإلبدل والتسهيل وكسرباء )بُِيوت( 
 ُيوت( ٍب ىشام أمال )ِإنَاُه( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب شعبة بكسر باء ) بِ 

 ٍب قالون بالصلة ٍب دوري بضم الباء ومعو حفص 
على قصر البدل وأبدل اؽبمزة ألفا ُب )مسانسُت ( وأب دل قرأ بتسهيل اؽبمزة الثانية ولو إبداؽبا واوا )النيبء إال( و ٍب ورش 

 و)غَت(ورقق راء )فانتشروا( اؽبمزة واوا )يوذن( وضم باء )بيوت(
 ٍب خلف بيوت ببل غنة 

 ٍب خلف بالسكت 
 ٍب خبلد بغنة 

الطول مع  -ٗالطول مع الفتح  -ٖتوسط البدل والتقليل  -ٕ ( أوجوٖ)بالتسهيل ولو إبداؽبا واوا )النيبء إال( ٍب ورش 
 التقليل 
 َكاَف يُػْؤِذي النَِّبيَّ ََػَيْسَتْحِيي ِمْنُكْم   مْ ِإفَّ َذِلكُ 

 ] النيبء : نافع [ ] النيب : الباقون[
 قالون بإثبات اؽبمزة )النيبء( 

 حبذف اؽبمزة )النيب( ٍب دوري 
 ٍب ورش بإثبات اؽبمزة )النيبء( وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يوذي(

 وحبذف اؽبمزة )النيب( ٍب السوسي أبدل اؽبمزة واوا )يوذي( 
 ٍب قالون بالصلة و)النيبء( 

 وحذف نبزة )النيب(صلة ٍب ابن كثَت بال
 وحذف نبزة )النيب( ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )يوذي(

 َواللَُّو ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقّْ 
 قالون

 ِء ِحَجابٍ آَوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا ََاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َور 
 وىن : الباقون[] فسلوىن : ابن كثَت والكسائي وخلف العاشر [ ] فسال

حذف اؽبم زة ونق ل حركته ا إىل م ا ٍب خلف ببل غنة ٍب ابن كثَت على طول اؼبتصل ٍب ورش قرأ ّٔمزة )فاسالوىن( قالون 
 معو الكسائي وخلف العاشراندرج )فسلوىن( و قبلها 
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 َوقُػُلوِبِهنَّ  مْ َأْطَهُر ِلُقُلوِبكُ  مْ َذِلكُ 
 قالون بسكون ميم اعبمع  

 راء بالبلم )َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم ( ٍب السوسي أدغم ال
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   َأْطَهُر( مْ ٍب قالون بالصلة وعلى قصرىا ُب )َذِلكُ 

 َأْطَهُر(  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسط الصلة ُب )َذِلكُ 
 َأْطَهُر(  مْ ٍب ورش بطول الصلة ُب )َذِلكُ 

 َأْطَهُر( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َذِلكُ 
 أََبًدا ~َأْزَواَجُو ِمْن بَػْعِدهِ  آَأْف تَػْنِكُحو  َأْف تُػْؤُذوا َرُسوَؿ اللَِّو َوَْل  مْ َما َكاَف َلكُ وَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 

 ٍب ضبزة على التحقيق 
 على قصر اؼبنفصل وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )توذوا( ٍب السوسي 

 َأْن( مْ كُ ٍب قالون بالصلة ُب )لَ 
 قرأ بإبدال اؽبمزة واوا )توذوا( َأْن(  مْ بالصلة ُب )َلكُ على قصر اؼبنفصل و ٍب أبو جعفر 

 َأْن( مْ ٍب قالون بالصلة على التوسط ّٔا ُب )َلكُ 
 وقرأ بإبدال اؽبمزة واوا )توذوا(  َأْن( مْ ٍب ورش بطول الصلة ُب )َلكُ 

 َأْن( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َلكُ 
 (49َكاَف ِعْنَد اللَِّو َعِظيًما )  مْ ِإفَّ َذِلكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالونقالون ٍب 
 (40ِإْف تُػْبُدوا َشْيًئا َأْو ُتْخُفوُه ََِإفَّ اللََّو َكاَف ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما )

ٍب ورش عل   ى الس  اكن اؼبفص  ول ق  الون ٍب اب  ن كث  َت بص  لة اؽب  اء )زُبُْف  وُه( ٍب خل  ف عل  ى الس  كت ُب )ش  يئا( والتحقي  ق ب
 توسط ٍب طول )شيئا( و)شيء( وبالنقل)شيئاً أو( 

 عل )شيئاً أو( السكت و  )شيئا(و)شيء( ٍب خلف بالسكت على
َِػي ئِِهنَّ َوََل َمػا آَخػَواتِِهنَّ َوََل ِنَسػِء أَ آأَبْػنَػ ِء ِإْخػَوانِِهنَّ َوَْل آأَبْػنَػ ِإْخػَوانِِهنَّ َوَْل  ئِِهنَّ َوَْل آئِِهنَّ َوََل أَبْػنَػآَآبَػ ~ََل ُجَناَح َعَلْيِهنَّ 

 أَْيَمانُػُهنَّ  َمَلَكتْ 
: ق   رأ ق   الون والب   زي بتس   هيل األوىل []وس   هل الثاني   ة : ورش وقنب   ل وأب   و جعف   ر وروي   س[ ]ل   ورش وقنب   ل آ]أَبْ نَ    ِء ِإْخ   َواهِنِنَّ

أبو عمرو[] وبالتحقيق : الب اقون[ ]  :وإبداؽبا حرف مد مع اؼبد والقصر وإذا وقف عليها باؼبد اؼبشبع ]وأسقط األوىل :
: أب   دل الثاني   ة ي   اء مفتوح   ة : ن   افع واب   ن كث   َت وأب   و عم   رو وأب   و جعف   ر وروي   س [ ] والب   اقون : ب   التحقيق آأَبْ نَ    ِء َأَخ   َواهِتِنَّ

 ]عليُهن : يعقوب[]عليِهن : الباقون[[
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(آزي وأبدل الثانية ياء مفتوحة )أَبْ نَ ِء ِإْخَواهِنِنَّ ( مع اؼبد والقصر ومعو البآقالون سهل األوىل )أَبْ نَ   ِء َأَخَواهِتِنَّ
(آِء ِإْخَواهِنِنَّ ( وأبدل الثانية ياء )أَبْ نَ آسهل الثانية )أَبْ نَ ٍب قنبل   واندرج معو أبو جعفر ِء َأَخَواهِتِنَّ

(ِء َأَخَواهتِِ آٍب لقنبل ُب األوىل إبداؽبا حرف مد مع اؼبد والقصر وأبدل الثانية ياء )أَبْ نَ   نَّ
( آِء ِإْخَواهِنِنَّ (  بالقصر والتوسط وأبدل الثانية ياء )أَبْ نَ آٍب أبو عمرو أسقط األوىل )أَبْ نَ   ِء َأَخَواهِتِنَّ

( آِء ِإْخَواهِنِنَّ (  والثانية ياء )أَبْ نَ آٍب قالون على التوسط بتوسط اؼبد ُب األوىل )أَبْ نَ   ِء َأَخَواهِتِنَّ
(  آِء ِإْخَواهِنِنَّ ( على توسط اؼبنفصل وأبدل الثانية ياء )أَبْ نَ آنَ ٍب دوري باإلسقاط ُب )أَب ْ   ِء َأَخَواهِتِنَّ

 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب ابن عامر على التحقيق ّٔما 
(  ءِ آِء ِإْخ  َواهِنِنَّ ( واإلب   دال ُب الثاني   ة )أَبْ نَ   آٍب ورش بالتس  هيل ُب اؽبم   زة الثاني   ة ُب األوىل )أَبْ نَ    ٍب اورش ُب األوىل َأَخ   َواهِتِنَّ

 إبداؽبا حرف مد مع اؼبد والقصر
 )  ٍب ضبزة على التحقيق ّٔما ووقف بالنقل والتحقيق ُب )َمَلَكْت أيَْبَانُ ُهنَّ

 )  ٍب خلف وقف بالسكت )َمَلَكْت أيَْبَانُ ُهنَّ
( مع )آٍب ورش وأبدل الثانية ياء )أبْ نَ   ( البدلِٖء َأَخَواهِتِنَّ

ِء آِء ِإْخَواهِنِنَّ ( وأبدل الثانية ياء )أَبْ نَ آس قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهن( وسهل اؽبمزة الثانية ُب الكلمة األوىل ُب )أَبْ نَ ٍب روي
) ( ّٔاء السكت )أيَْبَانُ ُهنَّْو( َأَخَواهِتِنَّ    ووقف على )أيَْبَانُ ُهنَّ

( آِء ِإْخَواهِنِنَّ (و)أَبْ نَ آ )أَبْ نَ ُب ٍب روح قرا بضم اؽباء )عليُهن( وحقق اؽبمزتُت ُب الكلمتُت ( ووقف على )أيَْبَانُ ُهنَّ ِء َأَخَواهِتِنَّ
 ّٔاء السكت )أيَْبَانُ ُهنَّْو(

 َواتَِّقيَن اللَّوَ 
 قالون

 (44ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيًدا )
 شيء(ضبزة على السكت ُب ) ثم ورش على توسط اللُت )شيء( ٍب طولو ثمقالون 

 ِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ ِإفَّ اللََّو َوَمَل 
 قالون على توسط اؼبتصل وأثبت نبزة ُب )النيبء( ٍب ابن كثَت حذف اؽبمزة ُب )النيب( على توسط اؼبتصل

 ٍب ورش على طول اؼبتصل وأثبت نبزة ُب )النيبء(  ٍب ضبزة حذف اؽبمزة ُب )النيب( على طول اؼبتصل
 (44َها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما )أَيػُّ  آيَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل مع صلة اؽباء ُب )عليو( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل واندرج معو ضبزة بوجو قصر البدل )آمنوا(

 )آمنوا( ٍب طول البدل ٍب ورش على توسط البدل 
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نْػَيا َواْْلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلهُ  َِي الدُّ  (44َعَذابًا ُمِهيًنا ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن يُػْؤُذوَف اللََّو َوَرُسوَلُو َلَعنَػُهُم اللَُّو 
 قالون بسكون ميم اعبمع 

 واندرج معو ابن كثَت  ٍب قالون بالصلة
 ٍب الدوري بتقليل )الدنيا( 

 مع تفخيم الراء)الدنيا( والسكت ُب )َواآْلَِخَرِة( ٍب ضبزة أمال 
 ٍب خبلد أمال )الدنيا( والتحقيق ُب )َواآْلَِخَرِة( ومعو الكسائي وخلف العاشر 

وأب   دل اؽبم   زة واوا ( أوج   و ف   تح )ال   دنيا( عل   ى قص   ر وط   ول الب   دل ٗفيه   ا )و خ   رة( وترقي   ق ال   راء ٍب ورش بالنق   ل ُب )واالَ 
 )يوذون(

 وأبدل اؽبمزة واوا )يوذون()الدنيا( وعليو التوسط والطول ُب البدل ٍب ورش بالتقليل 
 وقلل )الدنيا(أبدل اؽبمزة واوا )يوذون( ٍب السوسي 

 ٍب أبو جعفر أبدل اؽبمزة واوا )يوذون( وبالصلة 
 (44بُػْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا ) َوالَِّذيَن يُػْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا ََػَقِد اْحَتَمُلوا

ِمنَ اِت( ومع و السوس ي وأب و و ِمِنَُت َواْلمُ و ُذوَن اْلُم و دل اؽبمزة واوا ُب )يُ بقالون ٍب خلف ببل غنة ُب )بُ ْهَتانًا َوِإشْبًا( ٍب ورش أ
 جعفر 

 َجََلبِيِبِهنَّ ْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن ِء اْلُمْؤِمِنيَن يُ آأَيػَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِْلَْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنسَ  آيَ 
 قالون على قصر اؼبنفصل وأثبت نبزة ُب )النيبء( 

 ٍب ابن كثَت على قصر اؼبنفصل حذف اؽبمزة ُب )النيب( 
  ووقف ّٔاء السكت على )َجبَلبِيِبِهنَّْو( ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل قرأ بضم اؽباء ُب )عليُهن(

 وأبدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت( واندرج معو أبو جعفر ٍب السوسي على قصر اؼبنفصل
 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل وأثبت نبزة ُب )النيبء(

 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وحذف اؽبمزة ُب )النيب( 
  وأبدل اؽبمزة واوا ُب )اؼبومنُت(  وأثبت نبزة ُب )النيبء(واؼبتصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل 

 ؼبنفصل وحذف اؽبمزة ُب )النيبء(ٍب ضبزة على طول ا
ََََل يُػْؤَذْيَن  ~َذِلَك َأْدَنى  َأْف يُػْعَرََْن 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 وأبدل اؽبمزة واوا )يوذين( واندرج معو أبو جعفرٍب السوسي على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
 اوا )يوذين( وأبدل اؽبمزة و ٍب ورش على طول اؼبنفصل وعلى فتح )أدب( 

 وأبدل اؽبمزة واوا )يوذين( ٍب ورش على طول اؼبنفصل وبالتقليل ُب )أدب( 
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 ٍب خلف ببل غنة ووقف بإبدال اؽبمزة واوا )يوذين( وأمال )أدب(
 ٍب خبلد بغنة ووقف بإبدال اؽبمزة واوا )يوذين( وأمال )أدب( ٍب الكسائي باإلمالة )أدب( واندرج معو خلف العاشر

 (43اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما ) وََكافَ 
 قالون

َِي قُػُلوِبهِ  َُِقوَف َوالَِّذيَن  َِػي اْلَمِدينَػِة لَنُػْغرِيَػنَّػَك ِبِهػ مْ لَِئْن َلْم يَػْنَتِو اْلُمَنا َِيهػ مْ َمػَرٌض َواْلُمْرِجُفػوَف  ِإَلَّ  آثُػمَّ ََل ُيَجاِوُرونَػَك 
 (44َقِليًَل )

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 توسط اؼبنفصل ٍب قالون على 

 ٍب خبلد على طول اؼبنفصل 
 ورقق راء )هباورونك(ٍب ورش على طول اؼبنفصل 

 ٍب خلف على طول اؼبنفصل وببل غنة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالون بالصلة على قصر اؼبنفصل 

 ٍب قالون بالصلة وعلى توسط اؼبنفصل 
 َمْلُعونِيَن 

 قالون
 (44وا َوقُػتػُّْلوا تَػْقِتيًَل )ُأِخذُ  آأَيْػَنَما ثُِقُفو 

 واندرج معو ضبزة قالون على قصر اؼبنفصل ٍب قالون على توسط اؼبنفصل ٍب ورش على طول اؼبنفصل
َِي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبلُ   ُسنََّة اللَِّو 

 قالون
 (44َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديًَل )

 قالون
 سَّاَعةِ َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن ال

 الكسائي أمال )الساعة( خبلف ثمقالون   
 ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّوِ 

 خلف بالسكت ُب )قْل إمبا( ثمورش بالنقل ُب )قِل امبا(     ثمقالون   
 (49َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُف َقرِيًبا )

اَعَة َتُكوُن( ثم قالون   السوسي أدغم )السَّ
َِرِيَن َوَأَعدَّ َلهُ  ِإفَّ   (40َسِعيًرا ) مْ اللََّو َلَعَن اْلَكا
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ورق ق راء  ورش بتقلي ل )الك افرين( ثػم   وان درج مع و اب ن كث َت وأب و جعف رقالون بالصلة  ثم   قالون بسكون ميم اعبمع 
 البصري أمال )الكافرين( ومعو دوري الكسائي ورويس  ثم    )سعَتا(

 قرأ أبو جعفر باإلخفاء )سعَتاً خالدين(إذا وصلت باآلية التالية 
َِيهَ   أََبًدا آَخاِلِديَن 

 واندرج معو ضبزة ورش على طول اؼبنفصل ثمقالون على توسط اؼبنفصل    ثمقالون على قصر اؼبنفصل   
 (44ََل َيِجُدوَف َولِيِّا َوََل َنِصيًرا )

 ُب )َولِيِّا َواَل(خلف ببل غنة  ثمورش بًتقيق الراء ُب )نصَتا(     ثمقالون    
 (44َأَطْعَنا اللََّو َوَأَطْعَنا الرَُّسوََل ) آَِي النَّاِر يَػُقوُلوَف يَا لَْيتَػنَ  مْ يَػْوـَ تُػَقلَُّب ُوُجوُىهُ 

]الرسوال : وصبل ووقفا باأللف نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] الرسول : حبذف األلف وصبل ووقفا : أبو عمرو 
 [ الباقونالرسول : حبذفها وصبل وإثباهتا وقفا وضبزة ويعقوب[ ] 

 قالون على قصر اؼبنفصل ووقف بإثبات األلف ُب )الرسوال( 
 ٍب يعقوب على قصر اؼبنفصل ووقف حبذف األلف ُب )الرسول(

 ٍب ق الون عل ى توس  ط اؼبنفص ل ووق  ف ب األلف )الرس وال( وان  درج مع و اب  ن ع امر وش عبة ووقف  ا فق ط حف  ص وأب و اغب  ارث
  ا حذفها وصبلوؽبم

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل ووقف ووصل بدون ألف )الرسول( 
 ووقف بإثبات األلف ُب )الرسوال(   (النار)ٍب ورش قلل 

 ووقف ووصل على )الرسول( بدون ألف   (النار)ٍب البصري على قصر اؼبنفصل أمال 
 ٍب دوري على توسط اؼبنفصل ووقف حبذف األلف ُب )الرسول( 

 وحذفها وصبلكسائي أمال النار وأثبت األلف وقفا )الرسوال( فقط ٍب دوري ال
 بالصلة على قصر اؼبنفصل ووقف بإثبات األلف ُب )الرسوال( واندرج معو أبو جعفرٍب قالون 

 ٍب ابن كثَت بالصلة على قصر اؼبنفصل ووقف بإثبات األلف وقفا وحذفها وصبل ُب )الرسوال(
 صل ووقف بإثبات األلف ُب )الرسوال( ٍب قالون بالصلة على توسط اؼبنف

 (44َءنَا َََأَضلُّونَا السَِّبيََل )آَأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػرَ  آِإنَّ  آَوقَاُلوا رَبَّن
]السبيبل : وصبل ووقفا باأللف نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر [ ] السبيل : حبذف األلف وصبل ووقفا : أبو عمرو 

 : حبذفها وصبل وإثباهتا وقفا [ ] ساَداتنا : ابن عامر ويعقوب [ ] ساَدتَنا : الباقون[وضبزة ويعقوب[ ] السبيل 
وق   ف ووص   ل ٍب دوري وق   رأ )الس   بيبل( ُب اغب   الُت وقف   ا ووص   بل وق   رأ  س   دتنا( ب   دون أل   ف عل   ى قص   ر اؼبنفص   ل ق   الون 

ٍب ق الون  السبيبل( وصبل وحذف األلف وقف اوقرأ ) تَِنا(ا)َسادَ بزيادة ألف بكسر التاء )السبيل( ُب اغبالُت ٍب يعقوب قرأ 
 وقرأ )السبيبل( ُب اغبالُتعلى توسط اؼبنفصل 

 )السبيل(  ا ووصبل حبذف األلفٍب دوري على توسط اؼبنفصل ووقف
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وق  رأ )الس بيبل( ُب اغب الُت وقف ا ووص بل وان درج مع و ش عبة ٍب حف  ص  تَِنا(ا)َس ادَ بزي ادة أل ف بكس ر الت اء ٍب اب ن ع امر ق رأ 
ٍب ورش على طول  باأللف وحذفها وصبل واندرج معو الكسائي وخلف العاشر وقراءة يندرجوا مع ابن عامر وقفا وقف 

 اؼبنفصل ووقف باأللف )السبيبل( 
 )السبيل( ُب اغبالُت وقرأ  ٍب ضبزة بطول اؼبنفصل

هُ  مْ َآتِهِ  آرَبَّن  (44َلْعًنا َكِبيًرا ) مْ ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنػْ
 ] آهِتُم : رويس [ ] آهِتِم : الباقون[] كبَتا : عاصم[ ] كثَتا : الباقون[

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالون قرأ بثاء مثلثة )كثَتا( ٍب قالون بالصلة 
 قرأ بثاء مثلثة )كثَتا(و ٍب رويس قرأ بضم اؽباء ُب )آهِتُم( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل قرأ بثاء مثلثة )كثَتا(   
 ٍب قالون على الصلة على توسط اؼبنفصل قرأ بثاء مثلثة )كثَتا(

 ٍب عاصم قرأ باؼبوحدة )كبَتا( 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل قرأ بثاء مثلثة )كثَتا( ورقق الراء ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل قرأ بثاء مثلثة )كثَتا( وفخم الراء  

 يق الراء ُب )كثَتا(ٍب ورش على التوسط ٍب الطول ُب البدل )آهتم( مع ترق
 أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى ََػبَػرََّأُه اللَُّو ِممَّا قَاُلواآ يَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 ٍب أبو عمرو على قصر اؼبنفصل وقلل )موسى( 

 ٍب قالون على توسط اؼبنفصل 
  ٍب دوري على توسط اؼبنفصل وقلل )موسى( 

 ٍب الكسائي على توسط اؼبنفصل وأمال )موسى( 
 ٍب ورش على طول اؼبنفصل وفتح )موسى( ٍب ورش على طول اؼبنفصل وتقليل )موسى( 

 ٍب ضبزة على طول اؼبنفصل وأمال )موسى( 
 ٍب ورش على توسط البدل )آمنوا( تقليل موسى 

 ٍب ورش على طول البدل والفتح ٍب التقليل 
 (43ِو َوِجيًها )وََكاَف ِعْنَد اللَّ 

 قالون
 (44أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْوًَل َسِديًدا ) آيَ 

 قالون على قصر اؼبنفصل 
 قالون على توسط اؼبنفصل  ثم
 واندرج معو ضبزة بوجو القصر  ( البدلٖورش على طول اؼبنفصل مع ) ثم
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 ُذنُوَبُكمْ  مْ ْر َلكُ َويَػْغفِ  مْ َأْعَماَلكُ  مْ ُيْصِلْح َلكُ 
 قالون واندرج الدوري بوجو اإلظهار 

 ٍب أبو عمرو بوجو اإلدغام )َويَ ْغِفْر َلُكْم( 
  ْم(أَْعَماَلكُ  مْ ٍب قالون بالصلة وبقصر الصلة ُب )َلكُ 

  ْم(أَْعَماَلكُ  مْ ٍب قالون بالصلة وعلى توسطها ُب )َلكُ 
  ْم(أَْعَماَلكُ  مْ ٍب ورش على طول الصلة ُب )َلكُ 

 ْم(أَْعَماَلكُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َلكُ 
 (44َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو ََػَقْد ََاَز ََػْوزًا َعِظيًما )

 قالون ٍب خلف ببل غنة ُب )َوَمْن يُِطِع(
ْنَسافُ ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِؿ ََأَبَػْيَن َأْف َيْحِمْلنَػهَ  َها َوَحَمَلَها اْْلِ  ا َوَأْشَفْقَن ِمنػْ

 قالون 
 ٍب خبلد على التحقيق ُب )األرض( و)األمانة( ووقف بالنقل ُب )اإلنسان( 

 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( و)األمانة( و )اإلنسان(
 إلنسان( بالنقل والسكت ٍب خلف على السكت ُب )األرض( و)األمانة( وببل غنة ُب )َأْن وَبِْمْلنَ َها( ووقف على )ا 

 ٍب خبلد بالسكت على الساكن اؼبوصول ُب )األرض( و)األمانة( وعليو النقل والسكت ُب )اإلنسان(  
 (44ِإنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهوًَل ) 

 قالون
ََِقاِت َواْلُمْشرِِكيَن َواْلُمْشرَِكاِت َويَػُتوَب   َِِقيَن َواْلُمَنا  اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ لِيُػَعذَّْب اللَُّو اْلُمَنا

 قالون 
 منات( و ٍب ضبزة ووقف بإبدال اؽبمزة واوا ُب )اؼب

 ِمَناِت( ومعو السوسي وأبو جعفرو ِمِنَُت َواْلمُ و ٍب ورش أبدل اؽبمزة واوا ُب )اْلمُ 
 ( 49وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِحيًما ) 

 قالون
 


