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 سورة سبأ 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَلُو اْلَحْمُد ِفي اْْلَِخَرةِ 
 ٍب السكت  ُب )اآلخرة( النقلب وقفو )األرض( خالد على التحقيق بالساكن ادلوصوؿ  ثمقالوف 

 آْلَِخَرِة( وقفا ٍب الكسائي أماؿ )ا
  مع ترقيق الراء فيها ( أوجو البدؿ )اآْلَِخَرِة(ٖ)وٍب ورش مع النقل على )اأْلَْرِض( و)اآْلَِخَرِة( 

 وعليو النقل والسكت ُب )اآْلَِخَرِة( على السكت ُب )اأْلَْرِض( ْحزةٍب 

 (َٔوُىَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر )
 جعفر [ ] وُىو : الباقوف[ ]َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو

     ومعو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفرقالوف بسكوف اذلاء )وْىو( 
 وصال ورقق ورش راء )اخلبَت( ومعو الباقوف ورش بضمها )وُىو( ثم

َها َوَما يَػْنِزُؿ ِمَن السَّمَ   ا ِء َوَما يَػْعُرُج ِفيهَ آيَػْعَلُم َما يَِلُج ِفي اْْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنػْ
 خالد بتحقيق )اأْلَْرِض( وطوؿ مد ادلتصل ثم على توسط ادلتصل قالوف 

 وطوؿ ادلتصلُب )األرض( ٍب ورش بالنقل 
 وطوؿ ادلتصلُب )األرض( بالسكت على الساكن ادلوصوؿ  ْحزةٍب 

 (ٍب السوسي أدغم ادليم بادليم )يَػْعَلُم َما
 (َٕوُىَو الرَِّحيُم اْلَغُفوُر )

 و عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[]َوىَو : قالوف وأب
 ومعو الباقوف ورش بضمها )وُىو( ثمقالوف بسكوف اذلاء )وْىو( ومعو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر    

 َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ََل تَْأتِيَنا السَّاَعُة 
 بإبداؿ اذلمزة ألفا واندرج معو السوسي وأبو جعفر ورش قرأ )التاتينا( ثم الكسائي أماؿ )الساعة( خبلف    ثمقالوف   

 َعاِلِم اْلَغْيبِ  مْ ُقْل بَػَلى َورَبّْي لََتْأتِيَػنَّكُ 
 ]عاملُ الغيب : نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس [ ]عالـِ الغيب : ْحزة والكسائي [ ] عاملِِ الغيب : الباقوف[

 رج معو ابن عامر ورويس قالوف قرأ بضم ادليم ُب )َعامِلُ اْلَغْيِب( واند
 )َعاملِِ اْلَغْيِب( واندرج معو عاصم وروح  ٍب الدوري بالكسر

 ٍب قالوف بالصلة والضم ُب )َعامِلُ اْلَغْيِب( 
 ٍب ابن كثَت بالصلة والكسر ُب )َعاملِِ اْلَغْيِب( 

 ( على فتح )بَػَلى(  ٍب ورش بضم ادليم ُب )َعامِلُ اْلَغْيِب( وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )لََتاتِيَػنَُّكمْ 
 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا ُب )لََتاتِيَػنَُّكْم ( وجبر ميم )َعاملِِ اْلَغْيِب(

 ٍب أبو جعفر وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )لََتاتِيَػنَُّكْم ( وبالصلة ُب )لََتاتِيَػنَُّكْم (ورفع )َعامِلُ اْلَغْيِب(  
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 لفا ُب )لََتاتِيَػنَُّكْم ( و بضم ادليم ُب )َعامِلُ اْلَغْيِب( ٍب ورش بالتقليل ُب )بَػَلى( وأبدؿ اذلمزة أ
 ٍب ْحزة أماؿ )بلى( وقرأ )عالـ الغيوب( واندرج معو الكسائي 

 وجبر ميم )َعاملِِ اْلَغْيِب( ٍب خلف العاشر أماؿ )بلى(
 (َٖأْكبَػُر ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن ) َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَْل  ََل يَػْعُزُب َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوََل ِفي اْْلَْرِض َوَْل 

 سا   ] ال يعِزب : الكسائي [ ] ال يَعُزب : الباقوف[ر الشاطبية ُب سورة يونس : و) يعزب( كسر الضم مع سبأ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل 

 وبالنقل ُب )ااَلرض( وؿ ادلنفصلٍب ورش على ط
 ُب )األرض( ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت 

 على قصر ادلنفصل  نو(عٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )
 على توسط ادلنفصل  ٍب الكسائي قرأ بكسر الزاي )يَػْعِزُب(

 لَِيْجِزَي الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ 
 التوسط والطوؿ ُب البدؿ )َآَمُنوا( ورش مع وجهيثم قالوف    
 (َٗمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيٌم ) مْ ُأولَِئَك َلهُ 

 على توسط ادلتصل قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ورش بطوؿ ادلتصل وترقيق الراء ُب )َمْغِفَرٌة (ثم 
 َرٌة َورِْزٌؽ( ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبال غنة )َمْغفِ 

 خالد على طوؿ ادلتصل وبغنة ثم
 (َ٘عَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم ) مْ َآيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأولَِئَك َلهُ  ~َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي

 بال مد وُب اجليم ثقال حقالشاطبية ُب سورة احلج : وُب سبأ حرفاف معها )معا    جزين( 
 و [ ] ُمَعاِجزين : الباقوف[  ]رجز أليٌم : ابن كثَت حفص ويعقوب [ ]رجز أليٍم: الباقوف[]ُمَعجَّزين : ابن كثَت وأبو عمر 

 وقرأ وصال باخلفض )أَلِيٍم( أو بالرـووقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاجزين( قالوف على قصر ادلنفصل 
 رفع )أَلِيٌم( وصال أو بالرـو اجزين( و وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معٍب يعقوب على قصر ادلنفصل 

 وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاجزين(ٍب قالوف بالصلة 
ػػػزِيَن( ورفػػػع  )أَلِػػػيٌم( ووقػػػف عليهػػػا  ٍب ابػػػن كثػػػَت علػػػى قصػػػر ادلنفصػػػل وبالصػػػلة وقػػػرأ )ػػػَؼ األلػػػف وتشػػػديد اجلػػػيم )ُمَعجّْ

 بالسكوف والرـو واإلمشاـ 
 رأ )َؼ األلف وتشديد اجليم )ُمَعجّْزِيَن( وقرأ وصال باخلفض )أَلِيٍم( أو بالرـوٍب أبو عمرو بدوف صلة وق
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 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
  وصال أو وقف بالسكوف والرـو واإلمشاـ  رفع )أَلِيٌم(وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاجزين( ٍب حفص 

 م سلففة )معاجزين(وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليٍب قالوف بالصلة 
 ٍب دوري أيب عمرو على توسط ادلنفصل وقرأ )َؼ األلف وتشديد اجليم )ُمَعجّْزِيَن( 

واندرج ُب )رجز أليٍم( وبالنقل وباخلفض وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاجزين( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 ْحزة بوجو النقل

 وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاجزين(  ُب )رجز أليٍم(ٍب ْحزة وقف بالتحقيق 
 ُب )رجز أليٍم(وقف بالسكت وقرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاجزين( و خلف ٍب 

 ٍب ورش مع وجهي البدؿ التوسط ٍب الطوؿ ُب )َآيَاتَِنا(
 (ِٙإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد ) ~َك ُىَو اْلَحقَّ َويَػْهِديأُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبّْ  ~َويَػَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي

 ]سراط : قنبل ورويس وبإمشاـ الصاد خلف عن ْحزة [ ] صراط : الباقوف[
علػى طػوؿ ادلنفصػل وقصػر البػػدؿ ٍب قػالوف علػى التوسػػط ٍب ورش وانػػدرج معػو رويػس قػالوف ٍب قنبػل قػرأ )ِسػرَاِط( بالسػُت 

التوسػط ٍب ورش مػع وجهػي  علػى طػوؿ ادلنفصػل  ٍب خلف باإلمشاـ صػوت الػزاي ُب )ِصػرَاِط(خالد  )أوتوا( واندرج معو
 على قصر ادلنفصل  ) أُوُتوا( ٍب السوسي لو وجو أماؿ )يَػَرى( وصال البدؿ ُبوالطوؿ ُب 

 (َٚلِفي َخْلٍق َجِديٍد ) مْ لَّ ُمَمزٍَّؽ ِإنَّكُ كُ ْم  ِإَذا ُمزّْقْػتُ  مْ َعَلى رَُجٍل يُػَنبُّْئكُ  مْ َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا َىْل َنُدلُّكُ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

   ْم(ِإَذا( وبالنقل ُب )شُلَزٍَّؽ ِإنَّكُ  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )يُػَنبُّْئكُ 
 ِإَذا(  مْ ٍب خلف بال غنة ُب )َرُجٍل يُػَنبُّْئُكْم( على التحقيق بالساكن ادلفصوؿ ُب )يُػَنبُّْئكُ 

    ْم(ِإَذا(و)شُلَزٍَّؽ ِإنَّكُ  مْ بالسكت ُب )يُػَنبُّْئكُ ٍب خلف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإَذا(  مْ )يُػَنبُّْئكُ صلة ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب 

 ِإَذا(  مْ الصلة وعلى توسطها ُب )يُػَنبُّْئكُ ب قالوفٍب 
 ةٍب الكسائي أدغم الـ )ىل( بالنوف )َىْل نَُدلُُّكْم( مع الغن

ـْ ِبِو ِجنَّةٌ   َأفْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأ
ٍب الكسػائي أمػاؿ )أَفْػتَػػَرى(  وانػدرج معػو ْحػزة وخلػف العاشػر قالوف ٍب ورش بتقليل )أَفْػتَػَرى( ٍب أبو عمرو أماذلا )أَفْػتَػَرى(

ـْ( َِبًا َأ   وأماؿ وقفا )ِجنٌَّة( ٍب خلف أماؿ )أَفْػتَػَرى( والسكت على الساكن ادلفصوؿ )َك
 (َٛبِل الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِاْْلَِخَرِة ِفي اْلَعَذاِب َوالضَََّلِؿ اْلَبِعيِد )

( البػػػػدؿ ُب )بِػػػػاآْلَِخَرِة( ٍب ُٖب )يُوِمنُػػػػوَف ( مػػػػع )واوا اذلمػػػػزة  إبػػػػداؿبالسػػػػكت علػػػػى )بِػػػػاآْلَِخَرِة (ٍب ورش ب ْحػػػػزةقػػػػالوف ٍب 
 و أبو جعفرواندرج مع اذلمزة ُب )يُوِمُنوَف ( إبداؿالسوسي ب

 ِء َواْْلَْرضِ آِمَن السَّمَ  مْ َوَما َخْلَفهُ  مْ َأفَػَلْم يَػَرْوا ِإَلى َما بَػْيَن أَْيِديهِ  
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 قالوف 
 النقل والسكت وقفا ُب )واألرض( خلف على التحقيق ُب )يَػَرْوا ِإََل( وعليو  ثم

 ء ُب )أيديُهم( يعقوب قرأ بضم اذلا ثم    واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة
 ٍب ورش بالنقل ُب )يَػَرْوا ِإََل( وطوؿ ادلتصل 

 ُب )األرض( ٍب خلف بالسكت على الساكن ادلفصوؿ وعليو النقل والسكت
 ِكَسًفا ِمَن السََّماءِ   مْ ِإْف َنَشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اْْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيهِ 

 حريكو وال دى )كسفا( بتن عمالشاطبية ُب سورة اإلسراء : و 
 شكالمس باخللف ليمع الشعراء قل      وُب الرـو سكن  حفصوُب سبأ         

ُنْسػِقْط : أبػو  ]ِإْف َيَشْأ ؼَلِْسْف ِِبُُم اأْلَْرَض أَْو ُيْسِقْط : ْحزة والكسائي وخلف العاشر []ِإْف َنَشْأ طَلِْسْف ِِبِػِم اأْلَْرَض أَوْ 
ِِبُِم اأْلَْرَض أَْو ُنْسِقْط : الباقوف[]ِكَسفا : حفص[ ] ِكْسفا : الباقوف[ ]عليُهم : ْحزة  عمرو ويعقوب[ ]ِإْف َنَشْأ طَلِْسفْ 

 ويعقوب[]عليِهم : الباقوف[
 وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط(  قالوف قرأ بسكوف السُت )ِكْسًفا( 

ا ألػف مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ( أوجو وقفا علػى )السَّػَماِء( بإبػداذلٍ٘ب ىشاـ وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط ولو )
 ٍب التسهيل على التوسط والرـو ٍب القصر على التسهيل والرـو  

 ٍب حفص وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط( وقرأ بفتح السُت )ِكَسًفا( 
  وتندرج معو ابن كثَت وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط( ٍب قالوف بالصلة 

 ٍب ورش وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط( 
  (طلسف نسقط اوقرأ بالنوف )نشأبو جعفر قرأ )ِإْف َنَشا طَلِْسْف ( باإلبداؿ ألف وصال ووقفا  ٍب

وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط( وقرأ بكسر اذلاء وادليم ُب )ِبم( )ِإْف َنَشْأ طَلِْسْف ِِبِِم اأْلَْرَض( بكسر اذلاء  ٍب أبو عمرو
 ( ُب )ِِبِم( وبسكوف السُت ُب)كْسفا

وقرأ بالنوف )نشأ طلسف نسقط( وقرأ بكسر اذلاء وادلػيم ُب )ِبػم( )ِإْف َنَشػْأ طَلِْسػْف ِِبِػِم اأْلَْرَض( بكسػر اذلػاء  ٍب يعقوب
 قرأ )عليُهم( بضم ادليم( و ُب )ِِبِم( وبسكوف السُت ُب)كْسفا

قرأ )عليُهم( بضم ادليم والسكت و )ِبُُم(  ٍب خلف قرأ بال غنة ُب )ِإْف َيَشْأ ؼَلِْسْف ِِبُُم اأْلَْرَض( بياء الغيبة وضم اذلاء ُب
 ( أوجو ٘على )األرض( وقرأ بسكوف السُت )ِكْسفا( ووقف على )السماء(ب)

قػرأ و  غنػة ُب)ِإْف َيَشػْأ ؼَلِْسػْف ِِبُػُم اأْلَْرَض( بيػاء الغيبػة وضػم اذلػاء ُب )ِبُػُم(بقػر و ٍب خالد بغنة وبالسكت على )األرض( 
 )عليُهم( بضم ادليم

 جو السماء ُب احلالتُت ( أو ٘مع )
قػػػرأ و  غنػػػة ُب)ِإْف َيَشػػػْأ ؼَلِْسػػػْف ِِبُػػػُم اأْلَْرَض( بيػػػاء الغيبػػػة وضػػػم اذلػػػاء ُب )ِبُػػػُم(بقػػػر ُب )األرض( و ٍب خػػػالد علػػػى التحقيػػػق 
 ( أوجو السماء ُب احلالتُت ٘)عليُهم( بضم ادليم مع )

   وأدغم الفاء بالباء ُب )ؼَلِْسْف ِِبُُم(الغيبة وضم اذلاء ُب )ِبُُم(  قرأ ُب )ِإْف َيَشْأ ؼَلِْسْف ِِبُُم اأْلَْرَض( بياءٍب الكسائي 
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وأظهػػر الفػػاء عنػد البػػاء )ؼلسػػف  قػرأ ُب )ِإْف َيَشػػْأ ؼَلِْسػػْف ِِبُػُم اأْلَْرَض( بيػػاء الغيبػػة وضػم اذلػػاء ُب )ِبُػُم( خلػف العاشػػرٍب 
 ِبم(

السََّماِء ِإفَّ ُب َذِلَك آَلَيًَة ِلُكػلّْ َعْبػٍد ُمِنيػٍب( ]السَّػَماِء ِإفَّ : قػرأ قػالوف ولو وصل اآلية مبا بعدىا )ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا ِمَن 
والبزي بتسهيل األوَل []وسهل الثانية )السََّماِء ِافَّ(: ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس[ ]لورش وقنبػل :وإبػداذلا حػرؼ مػد 

وَل مػػع القصػػر وادلػػد )السَّػػَما ِإفَّ(: أبػػو عمػػرو[] وبػػالتحقيق مػػع ادلػػد والقصػػر وإذا وقػػف عليهػػا بادلػػد ادلشػػبع ]وأسػػقط األ
 (ِٜإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيًَة ِلُكلّْ َعْبٍد ُمِنيٍب ))السََّماِء ِإفَّ(: الباقوف ِإفَّ ُب َذِلَك آَلَيًَة ِلُكلّْ 

 ورش مع وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ )آلية( ثمقالوف 
َنا    ا َفْضًَل َداُووَد ِمنَّ َوَلَقْد َآتَػيػْ

َناُب )ورش بالنقل  ثمقالوف  َنا( ٖمع )( َوَلَقْد َآتَػيػْ َنا ( ثم( البدؿ ُب )َآتَػيػْ  خلف بالسكت ُب الساكن ادلفصوؿ )َوَلَقْد َآتَػيػْ
َر   يَا ِجَباُؿ َأوِّْبي َمَعُو َوالطَّيػْ

 ورش رقق راء )الطَت( ثمقالوف 
 (َٓٔوأَلَنَّا َلُو اْلَحِديَد )

 قالوف
ْر ِفي السَّْرِد َأِف اْعمَ   ْل َساِبَغاٍت َوَقدّْ
ْر( ثمقالوف   خلف بال غنة ُب )َساِبَغاٍت َوَقدّْ

 َواْعَمُلوا َصاِلًحا 
 قالوف 

 (ِٔٔإنّْي ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر )
 وصال راء )بصَت(ورش رقق .و  قالوف

 َوِلُسَلْيَماَف الرّْيَح ُغُدوَُّىا َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر 
 : شعبة [ ] الرياح : أبو جعفر[ ] الريَح : الباقوف[ ]الريحُ 
 قرأ بنصب )الرّْيَح(قالوف 

 قرأ بنصب )الرّْيَح(و ٍب خلف بال غنة ُب )َشْهٌر َوَرَواُحَها( 
 ٍب شعبة قرأ فقط بضم )الرّْيُح( 

 قرأ بنصب )الرّْيَح(و  ٍب أبو جعفر فقط قرأ باجلمع والنصب )الرياَح(
 َن اْلِقْطِر َوَأَسْلَنا َلُو َعيْ 

 وغلوز تفخيم الراء وترقيقها ُب )الِقطر( جلميع القراء  قالوف
 بَػْيَن َيَدْيِو بِِإْذِف رَبِّْو َمْن يَػْعَمُل َوِمَن اْلِجنّْ 

 (َمْن يَػْعَملُ ُب ) خلف بال غنةثم ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )يََدْيِو (  ثمقالوف 
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هُ   (ْٕٔقُو ِمْن َعَذاِب السَِّعيِر )َعْن َأْمرِنَا نُذِ  مْ َوَمْن يَزِْغ ِمنػْ
ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء  أبو جعفرواندرج معو ٍب قالوف بالصلة ُب ميم اجلمع )منهم(ُب )َعْن أَْمرِنَا( قالوف ٍب ورش بالنقل 

َِْقُو(    ُب )َعْن أَْمرِنَا(بالسكت  خلفٍب  ُب )َعْن أَْمرِنَا(  بالتحقيقُب )من يزغ( و ٍب خلف بال غنة )ُن
 ُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍف َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياتٍ آيَػْعَمُلوَف َلُو َما َيشَ  

 ] كاجلوايب : ورش وأبو عمرو وصال وابن كثَت ويعقوب وصال ووقفا [ ] كاجلواب : الباقوف[
فػػا وانػػدرج معػػو يعقػػوب وأبػػو عمػػرو وصػػال باليػػاء قػػالوف علػػى توسػػط ادلتصػػل ٍب ابػػن كثػػَت قػػرأ )َكػػاجلََْوايب( باليػػاء وصػػال ووق

 قرأ )َكاجلََْواِب( وصال ووقفا بدوف الياء  ْحزةوػلَفها وقفا ٍب ورش بطوؿ ادلتصل وقرأ )َكاجلََْوايب( وصال وحَفها وقفا ٍب 
 َآَؿ َداُووَد ُشْكًرا  آاْعَمُلو 

ؿ ادلنفصػل مػع قصػر البػدؿ )آؿ( وانػدرج ْحػزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش علػى طػو 
 )آؿ( على وجو القصر ُب البدؿ لورش ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ

 (َٖٔوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر )
 ] عبادْي الشكور : ْحزة سكن الياء ُب احلالُت [] عبادَي الشكور : الباقوف بالفتح وصال وبالسكوف وقفا[

سكاف الياء وقفا ووصال )ِعبَػاِدْي إجميع ما عدا ْحزة ٍب ْحزة قرأ بء ُب )ِعَباِدَي( وصال وإسكاهنا وقفا للقالوف بفتح اليا
 الشَُّكوُر(

َنا َعَلْيِو اْلَمْوَت َما َدلَّهُ   بَُّة اْْلَْرِض تَْأُكُل ِمْنَسأََتوُ آِإَلَّ دَ  ~َعَلى َمْوتِوِ  مْ فَػَلمَّا َقَضيػْ
أبو جعفر []منسْأتو :بالسػكوف ابػن ذكواف[]منسػأَتو: البػاقوف بػالفتح للهمػزة   ووقػف ْحػزة ] منساتو :نافع وأبو عمرو و 

 بالتسهيل فقط[
  أيب عمرو قالوف على قصر ادلنفصل قرأ بألف بدوف علزة )ِمْنَساَتُو ( ومعو دوري

 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل قرأ بفتح اذلمزة )ِمْنَسأََتُو( 
 )تَاُكُل ِمْنَساَتُو( ُب الكلمتُت رأ بإبداؿ اذلمزة الفا ٍب السوسي على قصر ادلنفصل ق

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )ِمْنَساَتُو (
 ٍب ىشاـ قرأ بفتح اذلمزة )ِمْنَسأََتُو( ومعو عاصم والكسائي وخلف العاشر 

 ٍب ابن ذكواف قرأ )ِمْنَسْأَتُو( بسكوف اذلمزة 
 )تاكل ِمْنَساَتُو (ُب الكلمتُت وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا وبالنقل ُب )ااَلرض( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 ٍب خلف بالسكت على )األرض( ووقف بالتسهيل على )ِمْنَسأََتُو( 
 ٍب خالد بالتحقيق ُب )األرض( والتسهيل ُب )ِمْنَسأََتُو( 

 ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )ِمْنَساَتُو (
 ٍب ابن كثَت بالصلة وقرأ قرأ بفتح اذلمزة )ِمْنَسأََتُو( 

 )تاكل ِمْنَساَتُو ( ُب الكلمتُت ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا 
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 ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )ِمْنَساَتُو (
 (ْٗٔعَلُموَف اْلَغْيَب َما لَِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن )فَػَلمَّا َخرَّ تَػبَػيػََّنِت اْلِجنُّ َأْف َلْو َكانُوا يػَ 

 ] تُػبُػيّْنت : رويس [ ] تَػبَػيػََّنت : الباقوف[
 قالوف ٍب رويس قرأ بضم التاء والباء وكسر الياء مشددة ُب )تُػبُػيػَّْنِت(

 َآيَةٌ  مْ َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنهِ 
فػػتح  []ِلَسػػَبٍإ : البػػاقوف[] َمْسػػَكِنِهْم : حفػػص وْحػػزةسػػكن اذلمػػزة []ِلَسػػَبْأ : قنبػػل اذلمػػزة فػػتح  ]ِلَسػػَبَأ : البػػزي وأبػػو عمػػرو

 []َمْساَكِنِهْم :الباقوف[كسر الكاؼ []َمْسِكِنِهْم : الكسائي وخلف العاشر  الكاؼ
على القصر واندرج معو أبو جعفر ومساكن باجلمع ٍب قالوف بالصلة رلرورة قالوف قرأ )ِلَسَبٍإ ُب َمْساَكِنِهْم( لسبأ بالتنوين 

 ( البدؿ ُب )آية( ٖ) ِلَسَبٍإ ُب َمْساَكِنِهْم( مع )بطوؿ الصلة الصلة ٍب ورش بعلى التوسط قالوف ٍب 
فػػتح ْحػػزة بوجػػو التحقيػػق  ٍب خلػػف انػػدرج معػػو و فػػتح الكػػاؼ وعلػػى توحيػػد )مسػػكنهم( ٍب حفػػص )ِلَسػػَبٍإ ُب َمْسػػَكِنِهْم( 

 ْسَكِنِهْم( وبالسكت ُب )َمْسَكِنِهْم َآيَػٌة( ٍب الكسػائي كسػر الكػاؼ) ِلَسػَبٍإ ُب َمْسػِكِنِهْم( وأمػاؿ )َآيَػٌة()ِلَسَبٍإ ُب مَ الكاؼ 
 ٍب خلف العاشر كسر الكاؼ) ِلَسَبٍإ ُب َمْسِكِنِهْم( بدوف إمالة ُب )َآيٌَة(

نهم وبالصلة ُب ميم اجلمع ٍب أبو عمرو ضلو البزي قرأ ٍب البزي قرأ بفتح اذلمزة ُب )ِلَسَبأَ  ُب َمْساَكِنِهْم( واجلمع ُب مساك
بفتح اذلمزة ُب )ِلَسَبَأ  ُب َمْساَكِنِهْم( واجلمع ُب مساكنهم ولكن بدوف صلة ادليم ٍب قنبل ضلو البزي إال أنو سكن اذلمزة 

 ُب )ِلَسَبْأ  ُب َمْساَكِنِهْم( واجلمع ُب مساكنهم وبالصلة ُب ميم اجلمع  
 َعْن يَِميٍن َوِشَماؿٍ َجنََّتاِف 

 قالوف ٍب خلف بال غنة )ؽلٍَُِت َومِشَاٍؿ(
 َواْشُكُروا َلوُ  مْ ُكُلوا ِمْن ِرْزِؽ رَبّْكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
 (٘ٔبَػْلَدٌة طَيَّْبٌة َوَربّّ َغُفوٌر )

( ثمَغُفوٌر( أبو جعفر باإلخفاء التنوين عند الغُت )َوَربّّ ثم قالوف   خلف بال غنة )طَيَّْبٌة َوَربّّ
ْلَناىُ  مْ فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِ   (َٙٔخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل )َذَواَتْي ُأُكٍل َجنَّتَػْيِن  مْ ِبَجنَّتَػْيهِ  مْ َسْيَل اْلَعرِـِ َوَبدَّ

 الحو ذوُب الغَت  راً ذك الشاطبية ُب البقرة :  وحي    مثا )أْكُلها(
 َحرب تى أالطيبة : وأْكلها شغل 

]عليُهم : ْحػػػػػػزة ََخْػػػػػػٍط :نػػػػػػافع وابػػػػػػن كثػػػػػػَت[ ]ُأُكػػػػػػِل ََخْػػػػػػٍط : أبػػػػػػو عمػػػػػػرو ويعقػػػػػػوب [ ]ُأُكػػػػػػٍل ََخْػػػػػػٍط : البػػػػػػاقوف[ ]ُأْكػػػػػػلٍ 
 ويعقوب[]عليِهم: الباقوف[

ٍب طػػوؿ  وبالنقػػل ُب )ذواتُيْكػػل( )شػػيء(  قػػالوف قػػرأ بإسػػكاف كػػاؼ )ُأْكػػٍل ( وبػػالتنوين ٍب ورش بسػػكوف الكػػاؼ وتوسػػط
 اللُت )شيء( 



 

 

8 

معػو عاصػم انػدرج و  بضػم الكػاؼ وبػالتنوين بػالالـ ٍب ابػن عػامر )ُأُكػٍل ( ٍب أبو عمرو بضم الكاؼ وكسر الالـ )ُأُكػِل (
وضم  ٍط (ٍب قالوف بالصلة )ُأْكٍل ( ومعو ابن كثَت ٍب أبو جعفر بالصلة واإلخفاء ُب )ُأُكٍل َخَْ  وخلف العاشر الكسائيو 

 الكاؼ مع التنوين بالالـ
)علػػيُهم( علػػى التحقيػػق بالسػػاكن ادلفصػوؿ والسػػكت علػػى السػػاكن ادلوصػػوؿ )شػػيء( وبػػال غنػػة بضػػم اذلػػاء ٍب خلػف قػػرأ 

قػرأ و ٍب خػالد بػالتحقيق علػى )شػيء(  ُب )شػيء( )علػيُهم( وبالسػكتبضػم اذلػاء )ََخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء( ٍب خالد بغنػة قػرأ 
)ََخْػػٍط َوأَثْػػٍل َوَشػػػْيٍء( ٍب  وبال غنػػةُب )شػػيء( علػػػى السػػكت( َذَواٌَبْ ُأُكػػلٍ ُب )لػػيُهم(  ٍب خلػػف بالسػػكت )عبضػػم اذلػػاء 

 ) ُأُكِل ( بضم الكاؼ وكسر الالـ  يعقوب قرأ )عليُهم( و
 ِبَما َكَفُروا مْ َذِلَك َجَزيْػَناىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
 (ِٚٔإَلَّ اْلَكُفوَر ) ~يَوَىْل ُنَجازِ 

 : الباقوف[] َوَىْل غُلَاَزى ِإالَّ اْلَكُفوُر : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر []َوَىْل صُلَازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر 
 ومعو ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورفع )الكفوُر( ى( قالوف على قصر ادلنفصل قرأ )غلازَ 

 ى( ومعو دوري وابن عامر وشعبة على توسط ادلنفصل قرأ )غلازَ  ٍب قالوف
 التقليل ُب )غُلَاَزى( ٍب ورش بى( وعلى الفتح ُب )غُلَاَزى( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل قرأ )غلازَ 
   ونصب )الكفوَر( )صُلَازِي(بنوف العظمة وكسر الزاي ٍب حفص على توسط ادلنفصل وقرأ 

   ونصب )الكفوَر( )صُلَازِي(نوف العظمة وكسر الزاي وبعلى طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 
ونصػػػب  )صُلَػػػازِي(وبنػػػوف العظمػػػة وكسػػػر الػػػزاي )َوَىػػػْل صُلَػػػازِي( وبغنػػػة ٍب الكسػػػائي علػػػى التوسػػػط وباإلدغػػػاـ لػػػالـ بػػػالنوف 

   )الكفوَر(
  فوَر(ونصب )الك )صُلَازِي(وبنوف العظمة وكسر الزاي  بدوف إدغاـ ادلنفصل ٍب خلف العاشر على توسط

    ونصب )الكفوَر( )صُلَازِي(ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وبنوف العظمة وكسر الزاي 
نَػهُ  َر  مْ َوَجَعْلَنا بَػيػْ ْرنَا ِفيَها السَّيػْ  َوبَػْيَن اْلُقَرى الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها قُػًرى ظَاِىَرًة َوَقدَّ

ْرنَا(  ٍب )السَت(وصال ُب و ورش بًتقيق الراء ُب )ظَاِىَرًة ( ٍبقالوف   خلف بال غنة )ظَاِىَرًة َوَقدَّ
  ثافٍب السوسي أماؿ وصال )القرى( وجو 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (ِٛٔسيُروا ِفيَها لََياِلَي َوأَيَّاًما َآِمِنيَن )

 النقل ب)َوأَيَّاًما َآِمِنَُت(  وقفا ُب ْحزة ثم واندرج ْحزة مع ادلندرجُت بوجو التحقيق ُب )وأياماً آمنُت(  قالوف
 ( البدؿ ُب )َآِمِنَُت(ٖورش بًتقيق الراء ُب )ِسَتُوا( مع ) ثموقف بالسكت  خلف ٍب

 ُكلَّ ُمَمزَّؽٍ   مْ َأَحاِديَث َوَمزَّقْػَناىُ  مْ َفَجَعْلَناىُ  مْ أَنْػُفَسهُ  آفَػَقاُلوا رَبػََّنا بَاِعْد بَػْيَن َأْسَفارِنَا َوظََلُمو 
 : الباقوف[َربػََّنا بَاِعدْ ْد  : ابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ[ ]َربػَُّنا بَاَعَد : يعقوب [  ]]َربػََّنا بَػعّْ 
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  واندرج معو أبو جعفر بالصلة قالوف ٍبقرأ )باعد( قالوف 
 قالوف على توسط ادلنفصلٍب  واندرج معو ابن ذكواف وعاصم وأبو احلارث وخلف العاشر ادلنفصل على توسط قالوفٍب 
 بالصلة و 

  (َأَحاِديثَ  مْ َفَجَعْلَناىُ )بالتحقيق و قرأ )باعد( و على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 
  (َأَحاِديثَ  مْ َفَجَعْلَناىُ )بالسكت قرأ )باعد( على طوؿ ادلنفصل و خلف ٍب 

 وتقليل )َأْسَفارِنَا (  (َأَحاِديثَ  مْ َفَجَعْلَناىُ )ٍب ورش وتفخيم الالـ ُب )َوظََلُموا( وطوؿ الصلة 
علػى توسػط ادلنفصػل وتشػديد العػُت ُب  ىشػاـ ثػم)بّعػد( بتشػديد العػُت ُب بالصػلة وقػرأ علػى قصػر ادلنفصػل كثَت ٍب ابن  
 )بّعد( وإمالة )َأْسَفارِنَا ( بتشديد العُت ُب وقرأ  ادلنفصل على قصر أبو عمرو ثم وسكوف ميم اجلمع)بّعد( 

أمػاؿ ( و َربػَّنَػا بَاِعػدْ قػرأ )دوري الكسػائي  ثمالة )َأْسَفارِنَا ( )بّعد( وإمبتشديد العُت ُب وقرأ ادلنفصل  على توسط دوري ٍب
 )َأْسَفارِنَا ( 

 وزاد ألف بعد الباء وفتح العُت )باَعد( على قصر ادلنفصل  الباء )َربػَُّنا بَاِعْد( رفعبٍب يعقوب قرأ   
 (ِٜٔإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلُكلّْ َصبَّاٍر َشُكوٍر )

 قالوف 
 قصر البدؿ )آليات( وتقليل )صبار (  ٍب ورش على

  الكسائي ومعو دوري علي (ٍب أبو عمرو أماؿ )صبار
 قلل )صبار( على توسط البدؿ ٍب على طولوقلل )صبار( ٍب ورش 

 (ِٕٓإْبِليُس ظَنَُّو فَاتػَّبَػُعوُه ِإَلَّ َفرِيًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ) مْ َوَلَقْد َصدََّؽ َعَلْيهِ 
ْحػزة والكسػائي وخلػف العاشػر [   ]َصػَدَؽ : الباقوف[ولقػد صػدؽ : ادغػم أليب عمػرو وىشػاـ وْحػزة ]َصدََّؽ : عاصػم و 

 والكسائي وخلف العاشر[ ] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[
 وسكوف ميم اجلمع واندرج معو ابن ذكوافقالوف بالتخفيف )َصَدَؽ(  

 بالتخفيف )َصَدَؽ(   ِإبِْليُس(  مْ ٍب قالوف بالصلة ُب )َعَلْيهِ 
 ِإبِْليُس( وأبدؿ اذلمزة من )ادلومنُت( بالتخفيف )َصَدَؽ(   مْ ٍب أبو جعفر بالصلة ُب )َعَلْيهِ 

 ٍب ابن كثَت بالصلة مبيم اجلمع والصلة باذلاء ُب )فَاتػَّبَػُعوُه( بالتخفيف )َصَدَؽ(  
 ف )َصَدَؽ(   ِإبِْليُس( بالتخفي مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )َعَلْيهِ 

 ِإبِْليُس( وأبدؿ اذلمزة من )ادلومنُت( بالتخفيف )َصَدَؽ(    مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َعَلْيهِ 
 ٍب يعقوب قرأ )عليُهم( وباإلظهار والتخفيف للداؿ )ولقْد َصَدَؽ( 

 ٍب عاصم قرأ بتشديد الداؿ من)َصدََّؽ( وأظهر اإلدغاـ )لقد صّدؽ( 
  الصاد )َوَلَقْد َصدََّؽ( مع ختفيف داؿ من )صَدؽ( ومعو ىشاـ ٍب أبو عمرو أدغم الداؿ ُب

 ٍب السوسي اإلدغاـ )َوَلَقْد َصَدَؽ( وخفف الداؿ من )صَدؽ( وأبدؿ اذلمزة من )ادلومنُت( 
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 باإلدغاـ )َوَلَقْد َصدََّؽ( وشدد الداؿ من )صدَّؽ( وقرأ بضم اذلاء ُب )عليُهم( ٍب ْحزة 
 ِإبِْليُس(  مْ بالسكت ُب )َعَلْيهِ و َصدََّؽ( وشدد الداؿ من )صدَّؽ( وقرأ بضم اذلاء ُب )عليُهم(  باإلدغاـ )َوَلَقدْ ٍب خلف 

 ٍب الكسائي باإلدغاـ )َوَلَقْد َصدََّؽ( وشدد الداؿ من )صدَّؽ( واندرج معو خلف العاشر  
َها ِفي َشكٍّ ِمْن ُسْلطَاٍف ِإَلَّ لِنَػْعَلَم َمْن يُػْؤِمُن بِ  مْ َوَما َكاَف َلُو َعَلْيهِ   اْْلَِخَرِة ِممَّْن ُىَو ِمنػْ

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ُب )يومن( واوا اذلمزة  أبدؿو ٍب السوسي وأدغم ادليم بادليم ُب )لِنَػْعَلَم َمْن( 

  ُب )يومن(واوا اذلمزة  أبدؿو ( البدؿ )بِاآْلَِخَرِة( ٖمع ) (بِاآْلَِخَرةِ ) (ُسْلطَاٍف ِإالَّ بالنقل ُب )ٍب ورش 
 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالوف بالصلة 

 ُب )يومن( واوا اذلمزة  أبدؿو ٍب أبو جعفر بالصلة 
 وبالسكت ُب )اآلخرة(ٍب خلف بال غنة وقرأ بضم ادليم )عليُهم( 

 وقرأ بضم ادليم )عليُهم(  ُب )اآلخرة( ٍب خالد بغنة وبالسكت 
 واندرج معو يعقوب (وقرأ بضم ادليم )عليُهمُب )اآلخرة( ٍب خلالد التحقيق 

 (ُسْلطَاٍف ِإالَّ ُب )اآلخرة( على السكت ُب )ٍب خلف على السكت 
 (َٕٔورَبَُّك َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َحِفيٌظ )

 بالسكت على )شيء( ْحزة ٍب( وجهي التوسط والطوؿ ُب اللُت )شيء( ٕورش ) ٍبقالوف 
 ِمْن ُدوِف اللَِّو   مْ ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمتُ 

 الحَ ٍد ن ُب يضم لزوما  كسره  ...الشاطبية :    وضمك أوَل الساكنُت لثالث    

  و)زلظورا انظر( مع )قد استهزئ( اعتال ...)قل ادعوا( )أو انقص( )قالت اخرج( )أف اعبدوا(  ) 
ْقواَِل  ابن ذكواف لتنويِنِو قاؿ ...  وبكسرِِه البن العال ِسوى أْو وُقل  ) ُُ   ـِ

 ...وخبيثة خبلف لو ُب رْحة 
 الدرة       : وأْو   وؿ الساكنُت اضمم فىت   وبقل حال 

 بكسر   وطاء اضطر فاكسره )آ(منا                  
 طيبة : والساكن األوؿ ضم   لضم علز الوصل اكسره  ظلا فز غَت قل حال    وغَت أو ْحا 

 ]ُقِل اْدُعوا : عاصم وْحزة ويعقوب[  ]ُقُل اْدُعوا : الباقوف[
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  بالصلة قالوف ٍبواندرج معو الباقوف إال : قالوف قرأ بالضم للقاء الساكنُت )قُل ادعوا( 

 ويعقوبْحزة معو اندرج قرأ بكسر الساكن األوؿ )ُقِل اْدُعوا( و  عاصم ٍب
هُ ِشْرٍؾ َوَما ِفيِهَما ِمْن  مْ َوَما َلهُ ََل يَْمِلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوََل ِفي اْْلَْرِض   (ِٕٕمْن َظِهيٍر ) مْ َلُو ِمنػْ

 ] فيُهما : يعقوب [ ] فيِهما : الباقوف[
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ٍب يعقػػوب قػػرأ بضػػم اذلػػاء ُب  وانػػدرج خػػالد بوجػػو التحقيػػق ُب )األرض( مػػع ادلنػػدرجُت إال : بسػػكوف مػػيم اجلمػػعقػػالوف 
ُب )األرض( ٍب خلف بالسكت بالنقل ُب )ااَلرض( ٍب ورش كثَت وأبو جعفر   واندرج معو ابن)ِفيُهَما ( ٍب قالوف بالصلة 

 ( والسكت ُب )األرض(ِشْرٍؾ َوَماُب ) ٍب خالد بغنة( ِشْرٍؾ َوَماُب )بال غنة و 
َفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدهُ   َلُو ِلَمْن َأِذَف ِإَلَّ  ~َوََل تَػنػْ

 [ ] أَِذَف لو : الباقوف[بضم اذلمزة أُذفر ] أُِذَف لو : أبو عمرو وْحزة والكسائي وخلف العاش
 قالوف على قصر ادلنفصل قرأ بفتح اذلمزة )أَِذَف(

 بضم اذلمزة )أُِذَف( ٍب دوري على قصر ادلنفصل 
 ٍب السوسي على قصر ادلنفصل أدغم النوف بالالـ وضم اذلمزة )أُِذَف َلُو(  

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 )أُِذَف( ومعو الكسائي وخلف العاشر  ٍب دوري على توسط ادلنفصل
 على طوؿ ادلنفصل  ٍب ورش قرأ بفتح اذلمزة )أَِذَف(

 على طوؿ ادلنفصل بضم اذلمزة )أُِذَف( ٍب ْحزة 
 (ِذفَ ِلَمْن أُ ُب )بالسكت على طوؿ ادلنفصل و بضم اذلمزة )أُِذَف( ٍب خلف 

 اَؿ رَبُُّكمْ قَاُلوا َماَذا قَ  مْ ِإَذا فُػزَّْع َعْن قُػُلوِبهِ  ~َحتَّى
 ]فَػزَّع : ابن عامر ويعقوب [ ] فُػزّْع : الباقوف[

 واندرج معو دوري أيب عمرو قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بضم الفاء وتشديد الزاي )فُػزَّْع(
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبالصلة وقرأ بضم الفاء وتشديد الزاي )فُػزَّْع(

ي على قصر ادلنفصل وأدغػم العػُت بػالعُت )فُػػزَّْع َعْن(والػالـ بػالراء )قَػاَؿ َربُُّكػْم( وقػرأ بضػم الفػاء وتشػديد الػزاي ٍب السوس
 )فُػزَّْع(

 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وقرأ بفتح الفاء وتشديد الزاي مفتوحة )فَػزََّع( 
  واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب قالوف على توسط ادلنفصل

 قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة وقرأ بضم الفاء وتشديد الزاي )فُػزَّْع( ثم
 ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وقرأ بفتح الفاء وتشديد الزاي مفتوحة )فَػزََّع( 

 واندرج معو ْحزة ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بضم الفاء وتشديد الزاي )فُػزَّْع(
 قَاُلوا اْلَحقَّ 

 قالوف
 (ٖٕاْلَعِليُّ اْلَكِبيُر ) َوُىوَ 

 ]َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ]وُىو : الباقوف[
 قالوف بسكوف اذلاء )وْىو( ٍب ورش بضم اذلاء )وُىو(
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 ِمَن السََّماَواِت َواْْلَْرضِ  مْ ُقْل َمْن يَػْرزُُقكُ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 د بوجو النقل واندرج معو خال ٍب ورش بالنقل ُب )األرض(
 على السكت ُب )األرض(وقف ٍب خالد 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )يَػْرزُُقُكْم( 

 ٍب خلف بال غنة ُب )َمْن يَػْرزُُقُكْم( ووقف بالنقل والسكت ُب )األرض(
 ُقِل اللَُّو 

 قالوف
 (ٕٗى ُىًدى َأْو ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )َلَعلَ  مْ َأْو ِإيَّاكُ  آَوِإنَّ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ٍبقالوف على قصر ادلنفصل 
 قالوف بالصلة  ٍبٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ياكم(ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )أِو اِ 
 (مْ خلف بالسكت ُب )أَْو ِإيَّاكُ  ٍب( مْ على التحقيق ُب )أَْو ِإيَّاكُ على طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 

 (َٕ٘أْجَرْمَنا َوََل ُنْسَأُؿ َعمَّا تَػْعَمُلوَف ) آُقْل ََل ُتْسأَُلوَف َعمَّ 
 واندرج معو ْحزةورش على طوؿ ادلنفصل  ثمقالوف على التوسط     ثمقالوف على قصر ادلنفصل    

نَػنَ  نَػَنا رَبػَُّنا ثُمَّ يَػْفَتُح بَػيػْ  (ٕٙا بِاْلَحقّْ َوُىَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم )ُقْل َيْجَمُع بَػيػْ
 )وُىو(بضم اذلاء ورش  ثمقالوف بسكوف اذلاء )وْىو(   

 َء آِبِو ُشرَكَ  مْ ُقْل َأُروِنَي الَِّذيَن أَْلَحْقتُ 
( أوجػو أبػدؿ اذلمػزة ألػف علػى القصػر ٍب التوسػط ٍب الطػوؿ ٖقالوف على توسط ادلتصل ٍب ىشاـ ولو وقفا على شػركاء )

 ومعو ْحزة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 وطوؿ ادلتصل  ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل اُروِنَ(
 ( أوجو )شركاء( ٖعلى الساكن ادلفصوؿ )ُقْل أَُروِنَ( وعليو ) تحقيقٍب ْحزة بال
 ( أوجو )شركاء(ٖعلى الساكن ادلفصوؿ )ُقْل أَُروِنَ( وعليو ) ٍب خلف

 َكَلَّ 
 وفقال
 (َٕٚبْل ُىَو اللَُّو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ) 

 قالوف
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 (ٕٛفًَّة ِللنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف )آَأْرَسْلَناَؾ ِإَلَّ كَ  آَومَ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

  و)الناس(ٍب دوري على قصر ادلنفصل وأماؿ )للناس(
  و)الناس(ط ادلنفصل ٍب دوري على توسط ادلنفصل ادلنفصل وأماؿ )للناس(ٍب قالوف على توس

َِيرًا(   ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالًتقيق للراء ُب )َبِشَتًا َوَن
َِيرًا(   ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة وتفخيم الراء )َبِشَتًا َوَن

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبغنة 
 (َٜٕصاِدِقيَن ) مْ ْلَوْعُد ِإْف ُكْنتُ َويَػُقوُلوَف َمَتى َىَذا ا

  الوجو الثاِن ورش بالتقليل )مىت( ٍبواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالوفٍب  بسكوف ميم اجلمع قالوف
 معو الكسائي وخلف العاشر  اندرج و )مىت( ٍب ْحزة أماؿ 

 (َٖٓوََل َتْستَػْقِدُموَف ) ِميَعاُد يَػْوـٍ ََل َتْسَتْأِخُروَف َعْنُو َساَعةً  مْ ُقْل َلكُ 
 ورقق الراء ُب )تستاخروف(ورش قرأ بإبداؿ اذلمزة )َتْسَتاِخُروَف(  ٍب  خلف بال غنة ُب )َساَعًة َواَل(  ٍب  قالوف 

 وفخم الراء )تستاخروف( ٍب السوسي وأبدؿ اذلمزة ألفا )َتْسَتاِخُروَف(
 ٍب قالوف بالصلة 

 اء )عنو( بصلة اذلبصلة ادليم و ٍب ابن كثَت 
 وأبدؿ اذلمزة ألفا )َتْسَتاِخُروَف(ٍب أبو جعفر بالصلة 

 َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن نُػْؤِمَن ِبَهَذا اْلُقْرَآِف َوََل بِالَِّذي بَػْيَن َيَدْيوِ 
ٍب  ُب )يديػو( ولػو وصػل باآليػة بعػده لػو صػلة اذلػاء  اف()القػرَ نقل حركة اذلمػزة إَل الػراء وحػَؼ اذلمػزة قالوف ٍب ابن كثَت 

 أبدؿ اذلمزة واوا )نومن( واندرج مهخ السوسي وأبو جعفرورش 
ٍْ اْلَقػػْوَؿ يَػُقػػػوُؿ الَّػػِذيَن اْسُتْضػػػِعُفوا ِللَّػػػِذيَن  مْ يَػْرِجػػُع بَػْعُضػػػهُ  مْ ِإِذ الظَّػػاِلُموَف َمْوُقوفُػػػوَف ِعْنػػَد رَبِّْهػػػ ~َولَػػْو تَػػػػَرى ِإلَػػى بَػْعػػػ

 (ٖٔا ُمْؤِمِنيَن )َلُكنَّ  مْ أَنْػتُ  اْسَتْكبَػُروا َلْوَْل 
 واندرج معو ابن كثَت بالصلة  قالوف ٍب واندرج معو يعقوب على قصر ادلنفصلقالوف 

  )مومنُت(بإبداؿ اذلمزة واوا ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ 
  ادلنفصل توسطبالصلة على  قالوفٍب  واندرج معو ابن عامر وعاصم  ادلنفصل توسطٍب قالوف على 

  صل وأبدؿ اذلمزة واوا )مومنُت(على طوؿ ادلنف ٍب ورش
  (وأبدؿ اذلمزة واوا )مومنُتالسوسي  ٍب ٍب دوري البصري على قصر ادلنفصل وإمالة )ترى(

 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج و ُب )ترى( واإلمالة ادلنفصل توسط على  دوري ٍب
  وقفا( مزة واوا )مومنُتوأبدؿ اذل باإلمالة وطوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق بالساكن ادلفصوؿ ْحزةٍب 
  ا( وقفوأبدؿ اذلمزة واوا )مومنُتالسكت ب خلفٍب 
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 ءَُكمْ آَعِن اْلُهَدى بَػْعَد ِإْذ جَ  مْ أََنْحُن َصَدْدنَاكُ  آقَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفو 
وانػدرج  )ِإْذ َجػاءَُكْم( ٍب قػالوف بالصػلةأدغػم الػَاؿ ُب اجلػيم  أبػو عمػروٍب على قصر ادلنفصػل وانػدرج معػو يعقػوب قالوف 

ٍب  وباإلظهػار ٍب ابػن ذكػواف أمػاؿ )َجػاءَُكْم( واندرج معو عاصػم ادلنفصل توسطعلى  قالوفٍب  معو ابن كثَت وأبو جعفر 
خلػػف العاشػػر  ٍبمعػػو ىشػػاـ ٍب الكسػػائي أمػػاؿ )اذلُػػَدى( انػػدرج واإلدغػػاـ ُب )ِإْذ َجػػاءَُكْم( و ادلنفصػػل توسػػط دوري علػػى 

ُب علػػى الفػػتح علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وادلتصػػل و ٍب ورش علػػى توسػػط ادلنفصػػل ٍب قػػالوف بالصػػلة أمػػاؿ )اذلػػدى(و)ج(ءكم( 
باإلمالة )اذلَُدى( مع التسهيل بادلد والقصر واإلمالة ُب  ْحزةالتقليل ُب )اذلَُدى( ٍب و  ورش على طوؿ ادلنفصل ٍب)اذلدى( 
 )جاءكم(

 (ُٕٖمْجرِِميَن ) مْ َبْل ُكْنتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوف ٍبلوف قا

 أَْنَداًدا  ~َأْف َنْكُفَر بِاللَِّو َوَنْجَعَل َلوُ  آَوقَاَؿ الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِإْذ تَْأُمُرونَػنَ 
  ادلنفصل واندرج معو ابن ذكواف وعاصم توسطعلى  قالوفٍب واندرج معو ابن كثَت ويعقوب قالوف 

 )تَاُمُرونَػَنا( على قصر ادلنفصل أبد اذلمزة ألفا ٍب أبو جعفر 
 ٍب ىشاـ أدغم الَاؿ ُب التاء )ِإْذ تَْأُمُرونَػَنا( ومعو أبو احلارث الكسائي وخلف العاشر 

علػى طػوؿ ادلنفصػل أظهػر الػَاؿ عنػد التػاء ُب ٍب ورش  نَػا( )ِإْذ تَْأُمُرونػَ على طوؿ ادلنفصل وأدغم الػَاؿ بالتػاء ُب  ٍب ْحزة
 وأماؿ النهار )ِإْذ تَْأُمُرونَػَنا( أدغم الَاؿ بالتاء ُب ٍب أبو عمرو  وقلل )النهار( )ِإْذ تَْأُمُرونَػَنا(

 ومعو دوري الكسائي )ِإْذ تَْأُمُرونَػَنا( أدغم الَاؿ بالتاء ُب و  ادلنفصل توسطٍب دوري على 
 أبدؿ اذلمزة ألفا )ِإْذ تَاُمُرونَػَنا( وأدغم الالـ بالالـ ُب )صلعل لو( ٍب السوسي

 َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اْْلَْغََلَؿ ِفي َأْعَناِؽ الَِّذيَن َكَفُروا 
علػى طػوؿ ادلنفصػل ٍب ورش  ؿ(ادلنفصػل والتحقيػق ُب )األغػال طػوؿٍب خػالد علػى  ادلنفصػل توسػطعلػى قػالوف قالوف ٍب 

 ُب )األغالؿ( بالسكتعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف وبالنقل ُب )االغالؿ( 
 (َٖٖىْل ُيْجَزْوَف ِإَلَّ َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )

 قالوف 
َرُفوىَ  آَومَ   (ُٖٗروَف )ِبِو َكافِ  مْ ُأْرِسْلتُ  آِإنَّا ِبمَ  آَأْرَسْلَنا ِفي قَػْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإَلَّ قَاَؿ ُمتػْ

علػػى  قػػالوف ٍبوانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػو جعفػػر علػػى الصػػلة  قػػالوفٍب علػػى قصػػر ادلنفصػػل وبسػػكوف مػػيم اجلمػػع قػػالوف 
َِيٍر ِإالَّ علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وبالنقػػل ُب ) ورش ٍبعلػػى الصػػلة  قػػالوف ٍب ادلنفصػػل توسػػط  ْحػػزة ٍب ( ورقػػق راء )كػػافروف(نَػػ

َِيٍر ِإالَّ ُب ) بالتحقيق َِيٍر ِإالَّ ُب )بالسكت  خلف ٍبراء )كافروف(  ( وتفخيمَن  (َن
بِيَن )  (َٖ٘وقَاُلوا َنْحُن َأْكثَػُر َأْمَواًَل َوَأْوََلًدا َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ

 (أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا َوَماُب )خلف بال غنة  ثمقالوف 
 (ٖٙنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف )ُء َويَػْقِدُر َوَلكِ آُقْل ِإفَّ رَبّْي يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ 
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ٍب خلػف بػال غنػة ) ِلَمػْن َيَشػاُء( ٍب ورش علػى طػوؿ ادلتصػل ٍب دوري أمػاؿ )النػاس( ٍب خػالد على توسػط ادلتصػل قالوف 
 (ُقْل ِإفَّ ُب )بالسكت  خلفٍب  ِافَّ( ُقلِ وبالنقل ُب ) بًتقيق الراء )َويَػْقِدُر(

ُء الضّْػْعِف ِبَمػػا آَجػز  مْ ِعْنػَدنَا زُْلَفػى ِإَلَّ َمػػْن َآَمػَن َوَعِمػَل َصػاِلًحا فَُأولَئِػػَك َلُهػ مْ بِػػالَِّتي تُػَقػرُّْبكُ  مْ ْوََلدُُكػَوََل أَ  مْ َأْمػَواُلكُ آ َوَمػ
 (ِٖٚفي اْلُغُرفَاِت َآِمُنوَف ) مْ َعِمُلوا َوىُ 

 ازفالشاطبية : وُب )الغرفة( التوحيد 
ين وصال للساكنُت [ ]َجزَاُء الضّْْعِف : الباقوف[] الغرفة : بالتوحيد : ْحزة[ : رويس مع كسر التنو  ]َجزَاًء الضّْْعفُ 

 ]الغرفات : الباقوف[
نػػوف اذلمػػزة بالنصػػب وكسػػر التنػػوين اللتقػػاء علػػى قصػػر ادلنفصػػل ٍب رويػػس  وانػػدرج معػػو روح  علػػى قصػػر ادلنفصػػلقػػالوف 

علػى قصػر بالتقليػل ُب )زُْلَفػى( ٍب قػالوف بالصػلة ادلنفصػل و  علػى قصػر أبو عمرو)َجزَاًء الضّْْعُف( ٍب الساكنُت ورفع الفاء 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرادلنفصل 

ٍب  ُب )زلفػػػى( والتقليػػػلادلنفصػػػل توسػػػط ٍب دوري علػػػى  وانػػػدرج معػػػو ابػػػن عػػػامر وعاصػػػم ادلنفصػػػل توسػػػطعلػػػى قػػػالوف ٍب 
علػى طػوؿ ادلنفصػل ٍب ورش ى توسػط ادلنفصػل علػٍب قالوف بالصػلة واندرج معو خلف العاشر  ُب )زلفى(الكسائي أماؿ 

)َآِمنُػوَف ( البدلُت )آمن(وٍب طولو  )آمن(و)آمنوف( وبالنقل ُب )مَن اَمن( ( أوجو على فتح )زلفى( على قصر البدؿٗ)و
 وأمػاؿ )زلفػى( وبػالتحقيق أفػرد )الغرفػة(و  ْحػزة علػى طػوؿ ادلنفصػلٍب  ُتالتقليل وعليو التوسط والطوؿ ُب البػدلب ورش ٍب

  ُب )مْن آمن(
  ُب )مْن آمن(بالسكت وأماؿ )زلفى( و  أفرد )الغرفة(و  على طوؿ ادلنفصلٍب خلف 

 (َٖٛآيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأولَِئَك ِفي اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَف ) ~َوالَِّذيَن َيْسَعْوَف ِفي
 يم ثقالبال مد وُب اجل حقالشاطبية ُب سورة احلج : وُب سبأ حرفاف معها )معا    جزين( 

 ]ُمَعجَّزين : ابن كثَت وأبو عمرو [ ] ُمَعاِجزين : الباقوف[
)َؼ األلف وتشديد اجليم ٍب ابن كثَت قرأ على قصر ادلنفصل قرأ بالف بعد العُت وكسر اجليم سلففة )معاِجزين( قالوف 

ٍب دوري جلػيم سلففػة )معػاِجزين( قػرأ بػالف بعػد العػُت وكسػر ا ادلنفصػل توسػط( ومعػو أبػو عمػرو ٍب قػالوف علػى )ُمَعجّْزِينَ 
على طوؿ ادلنفصل قرأ بالف بعد العُت وكسر )ُمَعجّْزِيَن( ٍب ورش )َؼ األلف وتشديد اجليم وقرأ ادلنفصل توسط على 

واندرج معو ْحزة ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آياتنػا( قػرأ بػالف بعػد العػُت  البدؿ قصر معاجليم سلففة )معاِجزين( 
  سلففة )معاِجزين(وكسر اجليم 

 ُء ِمْن ِعَباِدِه َويَػْقِدُر َلوُ آُقْل ِإفَّ رَبّْي يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ 
 قالوف على توسط ادلتصل

 ُب )َويَػْقِدُر َلُو( للراء بالالـ ٍب السوسي باإلدغاـ 
 ٍب خالد على طوؿ ادلتصل

 (فَّ اِ  ُقلِ على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب ) ُب )َويَػْقِدُر(ٍب ورش بًتقيق الراء  ( ءُ (ِلَمْن َيشَ ُب ) بال غنةٍب خلف 
  ( ءُ (ِلَمْن َيشَ ُب ) بال غنةو  (ُقْل ِإفَّ ُب )ٍب خلف بالسكت 
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 ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ُيْخِلُفُو  مْ أَنْػَفْقتُ  آَومَ 
وبضػػم اذلػػاء  يعقػػوب علػػى قصػػر ادلنفصػػل ٍبمعػػو أبػػو عمػػرو انػػدرج قػػرأ بسػػكوف اذلػػاء )فْهػػو( و علػػى قصػػر ادلنفصػػل و قػػالوف 
 )فُهو( 

 ابن كثَت بالصلة وضم اذلاء ُب )فُهو(  ٍبواندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
توسػػط الكسػػائي ٍب ابػػن عػػامر علػػى أيب عمػػرو و  يمعػػو دور انػػدرج و  ف اذلػػاء )فْهػػو(بسػػكو و ادلنفصػػل قػػالوف علػػى توسػػط ٍب 

علػػى والصػػلة ٍب ورش ادلنفصػػل توسػػط قػػالوف علػػى ٍب  وانػػدرج معػػو عاصػػم وخلػػف العاشػػر وضػػم اذلػػاء ُب )فُهػػو(ادلنفصػػل 
 ْحػزة علػى طػوؿ ادلنفصػػلٍب  ُب )شػيء( علػى الطػوؿ ورشعلػى توسػط )شػيء( ٍب طػوؿ ادلنفصػل وضػم اذلػاء ُب )فُهػو( و 

 وعلى طوؿ ادلنفصل ٍب خالد بالتحقيق ُب )شيء(على )شيء( بالسكت و 
ُر الرَّازِِقيَن )  (َٜٖوُىَو َخيػْ

 وُىو( وترقيق الراء ُب )خَت( )( ٍب ورش بضم اذلاء ُب قالوف بسكوف اذلاء )وْىو
 ٍب ابن كثَت بضم اذلاء ُب )وُىو( وتفخيم الراء ُب )خَت(

 (َٓٗكانُوا يَػْعُبُدوَف )  مْ ِء ِإيَّاكُ َجِميًعا ثُمَّ يَػُقوُؿ ِلْلَمََلِئَكِة َأَىُؤَْل  مْ َويَػْوـَ َيْحُشُرىُ 
 مالعس وىو ُب   سبا مع نقوؿ اليا ُب األربع الشاطبية ُب األنعاـ : و)ضلشر( مع ثاف بيون

] ػلشرىم   يقوؿ : حفص ويعقوب [ ]ضلشرىم   نقوؿ : الباقوف[ ] أىػالالِء إيػاكم : قػرأ قػالوف والبػزي بتسػهيل األوَل 
إبػداذلا حػرؼ مػد مػع ادلػد والقصػر وإذا وقػف عليهػا  ]لػورش وقنبػل : []وسهل الثانية : ورش وقنبل وأبػو جعفػر ورويػس[

 د ادلشبع ]وأسقط األوَل : أبو عمرو[] وبالتحقيق : الباقوف[بادل
 ( حركات ومع القصر ُب )أََىاُلاَلِء ِإيَّاُكْم( ٗوسهل اذلمزة األوَل مع ادلد ) و)نقوؿ(قالوف قرأ بالنوف )ضَلُْشُرُىْم (

 ٍب دوري أيب عمرو أسقط األوَل مع القصر والتوسط )أََىاُلاَل ِإيَّاُكْم( 
 مع التسهيل ُب األوَل مع التوسط فقطتوسط ادلنفصل على قالوف ٍب 

 أسقط األوَل مع التوسط فقط على توسط ادلنفصل و ٍب دوري أيب عمرو 
 والكسائي وخلف العاشر معو شعبة اندرج و ُب اذلمزتُت بالتحقيق على توسط ادلنفصل و ٍب ابن عامر 

  ياء مدية مشبعة إبداذلابالتسهيل بالثانية مع وجو  على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 
 باذلمزتُت على طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة بالتحقيق 
  مع القصر وادلد)أََىاُلاَل ِإيَّاُكْم(  ُقوُؿ لِْلَماَلِئَكِة( وبإسقاط اذلمزة األوَلنػَ )الالـ بالالـ ٍب السوسي أدغم 
 ومعو البزي يَّاُكْم( ( حركات ومع القصر ُب )أََىاُلاَلِء إِ ٗوسهل اذلمزة األوَل مع ادلد )ٍب قالوف بالصلة 

 حركات ٙادلد  قنبل ٍب واندرج معو أبو جعفر ٍب قنبل بتسهيل الثاِن مع الصلة 
 ادلنفصل وبالصلةتوسط ٍب قالوف على 

 على توسط ادلنفصل )ػلشرىم ..يقوؿ( ُب الفعلُت بالياء ٍب حفص 
وقػػػرأ باليػػاء كحفػػػص بػػاذلمزتُت  التحقيػػػقٍب روح علػػى وقػػرأ باليػػػاء كحفػػص )ػلشػػػرىم ..يقػػوؿ( ٍب رويػػس بتسػػهيل الثانيػػػة 

  )ػلشرىم ..يقوؿ( 
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 قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيػَُّنا ِمْن ُدونِِهمْ 
 قالوف

 َبْل َكانُوا يَػْعُبُدوَف اْلِجنَّ 
 قالوف
 (ُٔٗمْؤِمُنوَف ) مْ ِبهِ  مْ َأْكثَػُرىُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 السوسي  ٍب ورش أبدؿ اذلمزة واوا )مومنوف( واندرج معو

 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالوف بالصلة 
 بو جعفر بالصلة و أبدؿ اذلمزة واوا )مومنوف(أٍب 

ٍْ  مْ فَػػاْليَػْوـَ ََل يَْمِلػػُك بَػْعُضػػكُ  بُوَف  مْ ِللَّػػِذيَن ظََلُمػػوا ُذوقُػػوا َعػػَذاَب النَّػػاِر الَّتِػػي ُكْنػػتُ نَػْفًعػػا َوََل َضػػرِّا َونَػُقػػوُؿ لِػػبَػْع ِبَهػػا ُتَكػػذّْ
(ٕٗ) 
 الوف بسكوف ميم اجلمع ق

 ٍب دوري أماؿ )النار( ومعو دوري الكسائي 
 ٍب ورش بتغليظ الالـ )ظََلُموا( وقلل )النار( 

َِيَن(  ( نَػْفًعا َواَل َضرِّا َونَػُقوؿُ ُب )خلف بال غنة  ٍب وأماؿ )النار(  ٍب السوسي أدغم )َونَػُقوُؿ لِلَّ
 رواندرج معو ابن كثَت وأبو جعف ٍب قالوف بالصلة
َلى َعَلْيهِ  ِإَلَّ  آَوقَػاُلوا َمػا َىػذَ  مْ ؤُكُ آَعمَّػا َكػاَف يَػْعبُػُد َآبَػْم ِإَلَّ رَُجػٌل يُرِيػُد َأْف َيُصػدَّكُ آ َآيَاتُػَنا بَػيػّْنَػاٍت قَػاُلوا َمػا َىػذَ  مْ َوِإَذا تُػتػْ

 ِإْفٌك ُمْفتَػًرى
 ماؿ )ُمْفتَػًرى( على قصر ادلنفصل وأ أبو عمروقالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع  ٍب 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع واندرج معو ابن عامر وعاصم 
 وأماؿ )ُمْفتَػًرى( ادلنفصل توسط ٍب دوري على 

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر َآيَاتُػَنا( مْ ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل وقصر الصلة ُب )َعَلْيهِ 
 َآيَاتُػَنا(  مْ ط ادلنفصل وتوسط الصلة ُب )َعَلْيهِ ٍب قالوف بالصلة على توس

علػى وتقليػل وقفػا )مفػًتى( و ( أوجػو علػى فػتح )تتلػى( َٗآيَاتُػنَػا( و) مْ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )َعلَػْيهِ 
 قصر البدؿ وطولو 

 على توسط البدؿ وطولو ُب )تتلى( ووقفا )مفًتى( التقليل ورش بٍب 
 قرأ بضم اذلاء ُب )عليُهم( ادلنفصل و  على قصرٍب يعقوب 

 ووقفا )مفًتى(َآيَاتُػَنا(  وأماؿ )تتلى( مْ ٍب خلف بال غنة على التحقيق ُب )َعَلْيهِ 
 ووقفا )مفًتى(ٍب خالد بغنة وأماؿ )تتلى(
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 ووقفا )مفًتى( َآيَاتُػَنا( وأماؿ )تتلى( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َعَلْيهِ 
 على توسط ادلنفصل واندرج معو خلف العاشر و)مفًتى( ٍب الكسائي أماؿ )تتلى(

 (ِٖٗإَلَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن ) آِإْف َىذَ  مْ َءىُ آَوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِلْلَحقّْ َلمَّا جَ 
 لال     مشالشاطبية : و)ساحر( بسحر ِبا مع ىود والصف 

 ]ساحر :  ْحزة والكسائي وخلف العاشر [] سحر : الباقوف[
 يعقوبأبو عمرو و واندرج معو  صل وبسكوف ميم اجلمع وقرأ )سحر(قالوف على قصر ادلنف

 وعاصم دوري أيب عمرو وىشاـادلنفصل واندرج معو توسط لى ٍب قالوف ع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإْف(  مْ َءىُ (ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل وقصر الصلة ُب )جَ 

 ِإْف(  مْ َءىُ (لة  ُب )جَ الصتوسط ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل و 
 ورقق راء )سحر( ِإْف( مْ َءىُ (ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )جَ 

 ٍب ابن ذكواف على توسط ادلنفصل وأماؿ )َجاَءُىْم(
 ِإْف( وقرأ )ساحر( مْ َءىُ (على التحقيق ُب )جَ أماؿ )َجاَءُىْم(  ْحزةٍب 

 وقرأ )ساحر( ُىْم( أماؿ )َجاءَ و ِإْف(  مْ َءىُ (ٍب خلف بالسكت ُب )جَ 
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وقرأ )ساحر( 

 أماؿ )َجاَءُىْم( وقرأ )ساحر(و ٍب خلف العاشر على توسط ادلنفصل 
َناىُ  آَومَ   ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونَػَها مْ َآتَػيػْ

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 

 واندرج معو خالدٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقصر البدؿ 
 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة )ُكُتٍب يَْدُرُسونَػَها (

َناُىْم(  ٍب ورش على التوسط والطوؿ ُب البدؿ )َآتَػيػْ
َلكَ  مْ ِإلَْيهِ  آَأْرَسْلنَ  آَومَ   ( ِٗٗمْن َنِذيٍر ) قَػبػْ

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )إليُهم( 
  واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  وبالصلة 
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 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ )إليُهم(

َناىُ  آَوَما بَػَلُغوا ِمْعَشاَر مَ  مْ وََكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ  بُوا ُرُسِلي مْ َآتَػيػْ  َفَكذَّ
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 وٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ومع قصر البدؿ واندرج ْحزة مع
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وتوسط ٍب طوؿ البدؿ )آتيناىم(

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ومع الصلة 

 (َ٘ٗفَكْيَف َكاَف َنِكيِر )
 ] نكَتي : ورش وصال ويعقوب ُب احلالُت [ ] نكَت : الباقوف[

 قالوف 
 أ )َنِكَِتي( باحلاليت )وصال ووقفا( وورش وصال فقط بالياء ووقفا )َفها ٍب يعقوب قر 

 ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف )َكاَف َنِكَِت(
 ِبَواِحَدةٍ  مْ َأِعُظكُ  آُقْل ِإنَّمَ 

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ادلنفصلٍب قالوف على توسط 
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )ِبَواِحَدٍة ( 

 ادلنفصلتوسط ٍب قالوف بالصلة على 
 ( (على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )ُقْل ِإظلََّ  ْحزةٍب 

 ((ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل بالنقل ُب )ُقْل ِإظلََّ 
 ( (ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )ُقْل ِإظلََّ 

 وا ِللَِّو َمثْػَنى َوفُػَراَدى ثُمَّ تَػتَػَفكَُّرواَأْف تَػُقومُ 
 ]ٍب تَّفكروا: رويس [ ] ٍب تتفكروا : الباقوف[

 قالوف 
 ٍب رويس قرأ بإدغاـ التاء بالتاء )ٍب تَّفكروا(

 ٍب ورش بالتقليل ُب )َمثْػٌَت َوفُػرَاَدى ( 
 العاشراإلمالة ُب )َمثْػٌَت َوفُػرَاَدى( واندرج معو الكسائي وخلف ب ْحزةٍب 
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 ِمْن ِجنَّةٍ  مْ َما ِبَصاِحِبكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمالكسائي أماؿ )جنة(     ثم    قالوف

 (ٙٗبَػْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد ) مْ ِإْف ُىَو ِإَلَّ َنِذيٌر َلكُ 
َِيٌر( ثم     واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع       وصال ورش بًتقيق الراء )َن

 ِمْن َأْجٍر فَػُهَو َلُكمْ  مْ ُقْل َما َسأَْلُتكُ 
 ]َفهَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] فُهو : الباقوف[

 قالوف بسكوف اذلاء )فْهو( وبسكوف ميم اجلمع واندرج معو أبو عمرو والكسائي 
 واندرج معو عاصم ْحزة على التحقيق ويعقوب وخلف العاشر   ٍب ابن عامر قرأ بضم اذلاء )فُهو(

 ٍب ورش بالنقل ُب )ِمَن اْجٍر( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن َأْجٍر(

 ٍب قالوف بالصلة وسكوف اذلاء )فْهو ( واندرج معو أبو جعفر 
 ٍب ابن كثَت بالصلة وضم اذلاء )فُهو(

 ِإْف َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى اللَّوِ 
 : نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] أجري~ إال : الباقوف[ ] أجرَي إال

 قالوف بفتح الياء )َأْجرَِي( ومعو أبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر  
 ٍب ابن كثَت بسكوف الياء )َأْجرِْي( وقصر ادلنفصل واندرج معو يعقوب 

 ندرج معو الكسائي وخلف العاشرواوسكوف الياء )َأْجرِي إال( ٍب شعبة على توسط ادلنفصل 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق ُب )ِإْف َأْجرَِي( وسكن الياء ُب )أجري~ إال( 

 وفتح الياء ُب )أجرَي(ٍب ورش بالنقل وفتح الياء )ِإْف َأْجرَِي( 
 على طوؿ ادلنفصل وسكوف الياء )َأْجرِي إال( ٍب خلف على السكت )ِإْف َأْجرِْي(

 (َٚٗعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد ) َوُىوَ 
 ]َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 قالوف )وْىو( 
 ٍب ورش ضم اذلاء )وُىو( على توسط وطوؿ اللُت )شيء( 

 ٍب ابن كثَت ضم اذلاء )وُىو( 
 على السكت ُب )شيء(  ْحزةٍب 

ـُ اْلغُُيوِب )ُقْل ِإفَّ رَبّْي يَػْقِذُؼ بِاْلَحقّْ   (َٛٗعَلَّ
 ] الِغُيوب : شعبة وْحزة[ ] الُغُيوب : الباقوف[

 قالوف 
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 ٍب شعبة بكسر الغُت )اْلِغُيوِب( واندرج معو ْحزة 
 ٍب ورش بالنقل ُب )ُقْل ِإفَّ( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل ِإفَّ(
 (َٜٗء اْلَحقُّ َوَما يُػْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيُد )آُقْل جَ 

 لوف على توسط ادلتصل قا
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 

 ٍب ابن ذكواف على توسط ادلتصل وأماؿ )جاء( واندرج معو خلف العاشر 
 على طوؿ ادلتصلأماؿ )جاء(  ْحزةٍب 

 َأِضلُّ َعَلى نَػْفِسي آُقْل ِإْف َضَلْلُت فَِإنَّمَ 
ٍب خلػػف ٍب  بالنقػػل ُب )قُػػْل ِإْف(ادلنفصػػل و  علػػى طػوؿٍب ورش  ادلنفصػػلتوسػػط علػػى  قػالوفٍب علػػى قصػػر ادلنفصػػل قػالوف 
 (على السكت ُب )ُقْل ِإفْ على طوؿ ادلنفصل و خلف 

 ِإَليَّ رَبّْي ~َوِإِف اْىَتَدْيُت فَِبَما يُوِحي
 واندرج معو ْحزة ورش على طوؿ ادلنفصل ثمقالوف على توسط ادلنفصل       ثمقالوف على قصر ادلنفصل    

 ا قرأ )َريبَّْ ِإنَُّو( بفتح الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والباقوف بالسكوف إذا وصلت اآلية مبا بعدى
 (ِٓ٘إنَُّو َسِميٌع َقرِيٌب )

 قالوف 
 (ِٔ٘إْذ َفزُِعوا َفََل فَػْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍف َقرِيٍب ) ~َوَلْو تَػَرى

 دلنفصل وبالتقليل ُب )ترى(قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ا
 ٍب البصري على قصر ادلنفصل وأماؿ )ترى( 

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وباإلمالة ُب )ترى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وباإلمالة ُب )ترى(

 (ٕ٘) َآَمنَّا ِبِو َوأَنَّى َلُهُم التػََّناُوُش ِمْن َمَكاٍف بَِعيدٍ  آَوقَاُلو 
 ؤش : أبو عمرو وشعبة وْحزة والكسائي وخلف العاشر[ ] التناوش : الباقوف[(]التن

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ويعقوب وقرأ )َؼ اذلمزة )التناوش(على قصر ادلنفصل قالوف 
 ؤش( (أثبت علزة بعد األلف )التنو على قصر ادلنفصل ٍب السوسي 

 ؤش( ()أىن( وأثبت علزة بعد األلف )لتن أماؿو على قصر ادلنفصل ٍب دوري 
  واندرج معو ابن عامر وحفص  ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل وقرأ )َؼ اذلمزة )التناوش(
 ؤش((ٍب شعبة بتوسط ادلنفصل وأثبت علزة بعد األلف )لتن

 ؤش( (ٍب دوري بتوسط ادلنفصل تقليل )أىن( وأثبت علزة بعد األلف )لتن
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 ؤش( واندرج معو خلف العاشر(أثبت علزة بعد األلف )لتنٍب  الكسائي أماؿ )أىن( و 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقصر البدؿ )آمنا( وقرأ )َؼ اذلمزة )التناوش( وفتح )أىن(

 ؤش( ()لتنقرأ ِبمزة أماؿ )أىن( و  ْحزةٍب 
 ٍب ورش على توسط البدؿ مع التقليل ُب )أىن( وقرأ )َؼ اذلمزة )التناوش( 

 دلنفصل والطوؿ ُب البدؿ مع الفتح والتقليل ُب )أىن( وقرأ )َؼ اذلمزة )التناوش( ٍب ورش على طوؿ ا
 َوَقْد َكَفُروا ِبِو ِمْن قَػْبلُ 

 قالوف
 ( َٖ٘ويَػْقِذُفوَف بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد )

 قالوف
نَػهُ   ْبلُ ِمْن قػَ  مْ َوبَػْيَن َما َيْشتَػُهوَف َكَما ُفِعَل بَِأْشَياِعهِ  مْ َوِحيَل بَػيػْ

 ْكُماللِتَ  جاؿٌ ر الشاطبية : و)قيل( و)غيض( ٍب )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما 
 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             

 ] وحيل : بإمشاـ ضم احلاء : ابن عامر والكسائي ورويس [ ] وحيل : بكسرة خالصة : الباقوف[
 ابن عامر بإمشاـ )حيل( ومعو الكسائي ورويس  ثم   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم  قالوف 

 ( َٗ٘كانُوا ِفي َشكٍّ ُمرِيٍب )ْم  ِإنػَّهُ  
    واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلةثم قالوف بسكوف ميم اجلمع 

  

 سورة فاطر 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 َأْجِنَحٍة َمثْػَنى َوُثََلَث َورُبَاَع  ~ْلَحْمُد ِللَِّو فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َجاِعِل اْلَمََلِئَكِة ُرُسًَل ُأوِليا
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )مثٌت( 

  والتحقي ُب )األرض( وأماؿ )مثٌت(ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وادلتصل  
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وادلتصل  وبالنقل ُب )األرض( و)ُرُساًل أُوِل( على فتح )مثٌت( ٍب تقليلها 

 ٍب ْحزة بالسكت على )األرض( وطوؿ ادلتصل وادلنفصل وإمالة )مثٌت( والتحقيق بالساكن ادلفصوؿ )ُرُساًل أُوِل(
 وادلتصل وبالسكت )ُرُساًل أُوِل( على السكت ُب )األرض( وأماؿ )مثٌت( ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل 

 ءُ آيَزِيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيشَ 
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( أوجو ثالثة أوجػو إبػداؿ اذلمػزة والتوسػط والقصػر مػع ٍ٘ب ىشاـ )على طوؿ ادلتصل ٍب ورش  على توسط ادلتصل قالوف
 الطوؿ والقصر مع التسهيل والرـو( أوجو ضلو ىشاـ إال أف لو ٘) ْحزةالتسهيل والرـو ٍب 

ُء ِإفَّ( : سػػهلها وأبػػدذلا واوا : نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر ورويػػس[ ] والبػػاقوف (إذا وصػػلت مبػػا بعػػدىا )َيَشػػ
 بالتحقيق [

 (ِٔإفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 ُب )شيء(لسكت ْحزة با ثمورش على توسط اللُت ُب )شيء( وطوؿ اللُت  ثمقالوف 

 َما يَػْفَتِح اللَُّو ِللنَّاِس ِمْن رَْحَمٍة َفََل ُمْمِسَك َلَها 
 دوري أماؿ )الناس( ثم    قالوف 

 َوَما يُْمِسْك َفََل ُمْرِسَل َلُو ِمْن بَػْعِدِه 
 السوسي أدغم )ُمْرِسَل َلُو( ثمقالوف 

 (َٕوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 و والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[] َوىَو : قالوف وأبو عمر 

 ورش بضم اذلاء )وُىو( ثمقالوف بسكوف اذلاء )وْىو(    
 أَيػَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم  آيَ 

 واندرج معو ْحزةورش على طوؿ ادلنفصل  ثمقالوف على التوسط     ثمقالوف على قصر ادلنفصل   
ُر اللَِّو يَػْرزُُقكُ  َىْل ِمْن َخاِلقٍ   ِء َواْْلَْرضِ آِمَن السَّمَ  مْ َغيػْ

 ] ىل من خالق غَِت : ْحزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر [ ] ىل من خالق غَُت : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 واندرج معو ابن كثَتٍب قالوف بالصلة 
 )يَػْرزُُقُكْم( القاؼ بالكاؼ ٍب السوسي أدغم 

 طوؿ ادلتصل وضم )غَت( مع ترقيق الراء ٍب ورش ب
 النقل ٍب السكت وقف بكسر الراء ُب )َغَْتِ( و   ْحزةٍب 

 ٍب الكسائي )َغَْتِ( والتحقيق ُب )األرض( 
   بالصلة ٍب أبو جعفر باإلخفاء ُب النوف عند اخلاء )ِمْن َخاِلٍق(

 ِإَلَو ِإَلَّ ُىوَ  َْل  
 واندرج معو ْحزةٍب ورش على طوؿ ادلنفصل  ادلنفصل سطتو قالوف على ٍب  على قصر ادلنفصل  قالوف

 ( ٖفَأَنَّى تُػْؤَفُكوَف ) 
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ُب )فػػػأىن( ٍب ورش بالتقليػػل وأبػػدؿ اذلمػػػزة واوا )توفكػػوف( وانػػدرج معػػو السوسػػػي وأبػػو جعفػػر قػػالوف ٍب ورش علػػى الفػػتح 
)فأىن( وأبدؿ اذلمزة واوا )توفكوف( اإلمالة ٍب دوري بالتقليل وقرأ باذلمزة )تالفكوف( ٍب ْحزة بوأبدؿ اذلمزة واوا )توفكوف( 

 واندرج معو خلف العاشرو)تالفكوف( باذلمزة )فأىن( ٍب الكسائي أماؿ
بُوَؾ  َبْت ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلَك َوِإْف ُيَكذّْ  فَػَقْد ُكذّْ

بُوَؾ( قالوف ٍب خلف بال غنة َّْ  ُب )َوِإْف ُيَك
 (َٗوِإَلى اللَِّو تُػْرَجُع اْْلُُموُر )

 صا وحيث تنزالن مسا: وُب التاء فاضمم وافتح اجليم )َترِجع اؿ    أمور (  ٚٓ٘ة ُب البقرة الشاطبي
 ال حلىحالدرة : ويَرِجُع كيف جا       إذا كاف لألخرى فسم 

 والشاـ  ىمالطيبة : )وترجع( الضم افتحا واكسر ظما      األمور 
 ف العاشر []تُػْرَجُع اأْلُُموُر : الباقوف[]َترِجع األمور : ابن عامر وْحزة  والكسائي ويعقوب وخل

معػو الكسػائي ويعقػوب وخلػف انػدرج )تَػْرِجػُع( و  قالوف ٍب ورش بالنقل ٍب ابن عامر بفتح التاء وكسر اجلػيم مبػٍت للمعلػـو
 ُب )األمور( بالنقل والسكتوقف العاشر ٍب ْحزة قرأ )تَػْرِجُع( و 

 قّّ أَيػَُّها النَّاُس ِإفَّ َوْعَد اللَِّو حَ  آيَ 
 واندرج معو ْحزة  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ادلنفصل توسطقالوف على ٍب  على قصر ادلنفصل  قالوف

نْػَيا    َفََل تَػُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ
 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج و  يا( ومعو أبو عمرو ٍب ْحزة أماؿ )الدنيا(قالوف ٍب ورش تقليل )الدن

 (٘بِاللَِّو اْلَغُروُر ) مْ َوََل يَػُغرَّنَّكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  بالصلة قالوف ٍب قالوف

 َعُدوّّ فَاتَِّخُذوُه َعُدوِّا مْ ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلكُ 
 ٍب ابن كثَت )فاختَوه( بصلة اذلاء واندرج معو أبو جعفر قالوف ٍب قالوف بالصلة 

َا يَْدُعو ِحْزبَُو لَِيُكونُوا ِمْن أَ   (ْٙصَحاِب السَِّعَِت )ِإظلَّ
 بالنقل ُب )ِمَن َاصحاب( ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن أصحاب(قالوف ٍب ورش 
 َعَذاٌب َشِديدٌ  مْ الَِّذيَن َكَفُروا َلهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوفقالوف ٍب 
 (َٚكِبيٌر ) َمْغِفَرٌة َوَأْجرٌ  مْ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلهُ 

)كبَت( ٍب قالوف بالصلة وصال ٍب ورش على قصر البدؿ وترقيق الراء ُب )َمْغِفَرٌة (و  )َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر( قالوف ٍب خلف بال غنة
 ٍب ورش على وجهي التوسط والطوؿ ُب البدؿ واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 ًنا َأَفَمْن زُيَّْن َلُو ُسوُء َعَمِلِو فَػَرَآُه َحسَ 
 تال غلسن وُب الراء حوُب علزه     صحبة زف مالشاطبية ُب األنعاـ : وحرُب )رأى( كال أمل 
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ُب الكػػل قلػػال  )إمالػػة الػػراء للسوسػػي ال  عثمػػافصػػيب وعػػن مخبلػػف وخلػػف فيهمػػا مػػع مضػػمر                          
 يعمل بو(

 ومعو وجو البن ذكواف على توسط ادلتصل قالوف 
 صلة اذلاء )فَػَرَآُه( ٍب ابن كثَت ب

 ٍب دوري أماؿ اذلمزة )فرآه( 
 ٍب ابن ذكواف خبلف أماؿ الراء واذلمزة واندرج معو شعبة والكسائي وخلف العاشر 

 على طوؿ ادلتصل( البدؿ ٍٖب ورش قللهما مع )
 على طوؿ ادلتصلٍب ْحزة أماذلما 

 على توسط ادلتصل رآه(ٍب السوسي أدغم النوف بالالـ )زُيَّْن َلُو( وأماؿ اذلمزة )ف
 ُء آُء َويَػْهِدي َمْن َيشَ آفَِإفَّ اللََّو ُيِضلُّ َمْن َيشَ 

علػى طػوؿ ٍب خػالد على طوؿ ادلتصػل ( أوجو ٍب ورش ٘)وقف على )من يشاء( بٍب ىشاـ على توسط ادلتصل قالوف 
والطوؿ ٍب التسهيل مػع ادلػد  ( أوجو إبداؿ اذلمزة ألف مع القصر والتوسط٘)بال غنة ووقف بٍب خلف ادلتصل وبالغنة 

 والقصر مع الرـو 
 َحَسَراتٍ  مْ َفََل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيهِ 

َىْب نَػْفُسَك : الباقوف[ َْ ِىْب نَػْفَسَك : أبو جعفر ]َت َْ  ]ُت
  واندرج معو ابن كثَت  بالصلة قالوف قالوف ٍب 

ِىْب نَػْفَسَك(ٍب أبو جعفر قرأ ) واندرج معو يعقوب  ٍب ْحزة بضم اذلاء )عليُهم( َْ  وبالصلة ُت
 (ِٛإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَما َيْصنَػُعوَف )

 قالوف
َنا ِبِو اْْلَْرَض بَػْعَد َمْوتَِها  ~َواللَُّو الَِّذي  َأْرَسَل الرّْيَاَح فَػُتِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى بَػَلٍد َميٍّْت فََأْحيَػيػْ

عاشػػر [ ] الريػػاح : الباقوف[]َميّْػػت : نػػافع وحفػػص وْحػػزة والكسػػائي وأبػػو ] الػػريح : ابػػن كثػػَت وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف ال
 جعفر وخلف [ ] َمْيت : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ باجلمع )الرياح( وشدد الياء )مّيت( واندرج معو أبو جعفر
 ب  ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وجبمع )الرياح( وبسكوف الياء )مْيت( واندرج معو يعقو 

 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل بتوحيد )الريح( وبسكوف الياء)مْيت( وصلة اذلاء )َفُسْقَناُه( 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ باجلمع )الرياح( وشدد الياء )مّيت( واندرج معو حفص
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل ومجع )الرياح( وسكوف الياء )مْيت( ومعو ابن عامر وشعبة 

 كسائي على توسط ادلنفصل وتوحيد )الريح(وتشديد الياء )مّيت( واندرج معو خلف العاشر ٍب ال
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )األرض( وقرأ باجلمع )الرياح( وشدد الياء )مّيت( ورقق راء )فتثَت(
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 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وتوحيد )الريح(وتشديد الياء )مّيت(وبالسكت ُب )األرض( 
  خالد على طوؿ ادلنفصل بالتحقيق ُب )األرض(ٍب

 (َٜكَذِلَك النُُّشوُر )
 قالوف

 َمْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّو اْلِعزَُّة َجِميًعا
يًعا( ثمقالوف      السوسي أدغم التاء باجليم )اْلِعزَُّة مجَِ

 ْرفَػُعوُ ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يػَ 
 ابن كثَت بصلة اذلاء )إليو( ثمقالوف   

 َعَذاٌب َشِديٌد ْم َوالَِّذيَن يَْمُكُروَف السَّيَّْئاِت َلهُ 
ورش مػع توسػط وطػوؿ البػدؿ  ثػم    وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػرقػالوف بالصػلة  ثػمقالوف بسكوف ميم اجلمع      

 )السَّيَّْئاِت(
 (ُٓٔر )َوَمْكُر ُأولَِئَك ُىَو يَػُبو 

 واندرج معو ْحزةورش على طوؿ ادلتصل  ثمقالوف على توسط ادلتصل    
 َأْزَواًجا  مْ ِمْن تُػَراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َجَعَلكُ  مْ َواللَُّو َخَلَقكُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 أَْزَواًجا(  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َجَعَلكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أَْزَواًجا( مْ ٍب قالوف بقصر الصلة ُب )َجَعَلكُ 

 ٍب خلف بالسكت على )َجَعَلُكْم أَْزَواًجا( 
 أَْزَواًجا( مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )َجَعَلكُ 

 ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ ُب )َخَلَقُكْم(
 َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َوََل َتَضُع ِإَلَّ ِبِعْلِمِو 

 قالوف 
 أبو عمرو بالتقليل ُب )أُنْػَثى (ٍب 

 ٍب ْحزة باإلمالة ُب )أُنْػَثى ( وعلى التحقيق ُب الساكن ادلفصوؿ )ِمْن أُنْػَثى ( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب ورش بالنقل وعلى الفتح ٍب التقليل ُب )أُنْػَثى(

 ٍب خلف بالسكت على )ِمْن أُنْػَثى ( وأماؿ )أنثى(
َقُص ِمْن ُعُمرِهِ َوَما يُػَعمَُّر مِ   ِإَلَّ ِفي ِكَتابٍ  ~ْن ُمَعمٍَّر َوََل يُػنػْ

َقُص : الباقوف[ ُقُص  : يعقوب [ ]َواَل يُػنػْ  ]َواَل يَػنػْ
 واندرج معو خالدقالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
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ُقُص (  ٍب يعقوب قرأ بفتح الياء وضم القاؼ )َواَل يَػنػْ
  خلف بال غنة ُب )ُمَعمٍَّر َواَل(ٍب
 (ِٔٔإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيٌر ) 

 وصال قالوف ٍب ورش رقق راء )يسَت(
 ِئٌغ َشَرابُُو َوَىَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ آَوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِف َىَذا َعْذٌب فُػَراٌت سَ 

  )ِمْلٌح ُأَجاٌج( واندرج وجو حلمزة ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب ثم   قالوف على توسط ادلتصل 
 خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت على )ِمْلٌح ُأَجاٌج ( ثمٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وبالتحقيق ُب )ِمْلٌح ُأَجاٌج (    

 َوِمْن ُكلٍّ تَْأُكُلوَف َلْحًما َطرِيِّا َوَتْسَتْخرُِجوَف ِحْلَيًة تَػْلَبُسونَػَها 
 )َطرِيِّػا َوَتْسػَتْخرُِجوَف(     ٍب ورش بإبػداؿ اذلمػزة ُب )تػاكلوف( وانػدرج معػو السوسػي وأبػو خلػف بػال غنػة ُب ثػم   قػالوف 
 جعفر 

 (َٕٔتْشُكُروَف ) مْ َوتَػَرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخَر لَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلَعلَّكُ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 بًتقيق الراء ُب )َمَواِخَر ( ٍب ورش 

 ٍب السوسي ادغم الراء بالالـ )َمَواِخَر لَِتْبتَػُغوا ( 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )ِفيِو (

 ماؿ وصال َ)تَػَرى اْلُفْلَك( مع اإلدغاـ ُب )َمَواِخَر لَِتْبتَػُغوا (أٍب السوسي 
 اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ِْلََجٍل ُمَسمِّى يُوِلُج اللَّْيَل ِفي النػََّهاِر َويُوِلُج النػََّهاَر ِفي

 قالوف 
 الكسائي وخلف العاشر أبو احلارث عن ماؿ )ُمَسمِّى( ومعو أٍب خالد 

 وقفا( وأماؿ )ُمَسمِّى( ُكلّّ غَلْرِي)ُبٍب خلف بال غنة 
 على فتح )ُمَسمِّى( و ٍب ورش قلل )النػََّهاِر( 

 نهاِر( مع )ال قلل )مسمى(ٍب ورش 
 ماؿ )النػََّهاِر( أٍب أبو عمرو 

 ٍب دوري الكسائي اماؿ )النػََّهاِر( مع )ُمَسمِّى( 
 َلُو اْلُمْلُك  مْ َذِلُكُم اللَُّو رَبُّكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف 
 (َٖٔوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما يَْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر )

 لوفقا
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 َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم  مْ ءَكُ آََل َيْسَمُعوا ُدعَ  مْ ِإْف َتْدُعوىُ 
 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على توسط ادلتصل 

 (ُٗٔفُروَف ِبِشرِْكُكْم َوََل يُػَنبُّْئَك ِمْثُل َخِبيٍر )َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيكْ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف 

 ُء ِإَلى اللَِّو آأَيػَُّها النَّاُس أَنْػُتُم اْلُفَقر  آيَ 
 الباقوف بالتحقيق [ُء ِإََل : سهلها وأبدذلا واوا : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس[ ] و آ]اْلُفَقر 

 قالوف على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة الثانية واوا واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس
 ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبالتسهيل أيضا ُب )اْلُفَقرَاُء ِإََل ( واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس 

 ُب اذلمزتُت )اْلُفَقرَاُء ِإََل(  ٍب روح على قصر ادلنفصل بالتحقيق
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل مع اإلبداؿ واوا والتسهيل  ُب )اْلُفَقرَاُء ِإََل (
 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل بالتحقيق ُب اذلمزتُت ُب )اْلُفَقرَاُء ِإََل (

 مزة الثانية واوا ٍب ورش بالتسهيل أيضا ُب )اْلُفَقرَاُء ِإََل (ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وأبدؿ اذل
 على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب اذلمزتُت ُب )اْلُفَقرَاُء ِإََل (  ْحزةٍب 

 (َ٘ٔواللَُّو ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد )
 السوسي أدغم اذلاء باذلاء )َواللَُّو ُىَو( ثمقالوف 

 (ْٙٔأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد )َويَ  مْ ِإْف َيَشْأ يُْذِىْبكُ 
 ]إف يشا : أبو جعفر ووقفا ْحزة [ ] إف يشأ : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ٍب ورش قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )يات( ومعو السوسي 

 ٍب قالوف بالصلة ومعو ابن كثَت 
 ْف َيَشْأ(ٍب خلف بال غنة ُب )إِ  و)يشا(ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ألفا من )يات(

 (َٚٔوَما َذِلَك َعَلى اللَِّو ِبَعزِيٍز )
 قالوف

 َوََل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى 
 قالوف 

 ٍب أبو عمرو أماؿ )أخرى( ومعو الكسائي وخالد وخلف العاشر 
 ٍب خلف بال غنة ُب )َوازَِرٌة ِوْزَر( واإلمالة ُب )أخرى( 
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 زُِر َوازَِرٌة ِوْزَر(ٍب ورش بالتقليل ُب )أخرى( ورقق راء )تَ 
 َوِإْف َتْدُع ُمثْػَقَلٌة ِإَلى ِحْمِلَها ََل ُيْحَمْل ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَبى

 قالوف واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب
 ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب )قرىب( 

 العاشر  ٍب خالد أماؿ )قرىب( على التحقيق ُب )شيء( ومعو الكسائي وخلف 
 والسكت ُب )شيء( وأماؿ )قرىب( غنة ُب )َشْيٌء َوَلْو( ٍب خلف بالتحقيق ُب )ُمثْػَقَلٌة ِإََل( وبال 

 وغنة ُب )َشْيٌء َوَلْو(ٍب خالد بالسكت ُب )شيء( واإلمالة ُب )قرىب( 
 ٍب ابن كثَت وصلة اذلاء )منو( 

 وؿ اللُت وعليو الفتح وٍب التقليل ( أوجو توسط اللُت وعليو الفتح ٍب التقليل ٍب طٍٗب ورش )
 ٍب خلف بالسكت ُب )ُمثْػَقَلٌة ِإََل( على السكت ُب )شيء( وبال غنة ُب )َشْيٌء َوَلْو( 

 بِاْلَغْيِب َوَأقَاُموا الصَََّلَة  مْ ِإنََّما تُػْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَّهُ 
َُِر(  ثػػم    ابػػن كثػػَت وأبػػو جعفػػر وانػػدرج معػػو  قػػالوف بالصػػلة ثػػمقػػالوف بسػػكوف مػػيم اجلمػػع      ورش بًتقيػػق الػػراء ُب )تُػْنػػ

 وتغليظ الـ )الصالة(
 َوَمْن تَػزَكَّى فَِإنََّما يَػتَػزَكَّى لِنَػْفِسِو 

 ْحزة أماؿ )تَػزَكَّى( )يَػتَػزَكَّى( ومعو الكسائي وخلف العاشر  ثمورش )تَػزَكَّى()يَػتَػزَكَّى( بالتقليل   ثمقالوف 
 (ِٛٔصيُر )َوِإَلى اللَِّو اْلمَ 

 وصال قالوف ٍب ورش رقق راء )ادلصَت(
 (َٜٔوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصيُر )

 بالنقل والتقليل ُب )اأْلَْعَمى ( ورشقالوف ٍب ورش بالنقل على )اأْلَْعَمى ( ٍب 
 ٍب ْحزة بالسكت واإلمالة ُب )اأْلَْعَمى (

 عو الكسائي وخلف العاشر ٍب خالد بالتحقيق واإلمالة ُب )اأْلَْعَمى ( وم
 (َٕٓوََل الظُُّلَماُت َوََل النُّوُر )

 قالوف
 (َٕٔوََل الظّْلُّ َوََل اْلَحُروُر )

 قالوف
 ُء َوََل اْْلَْمَواتُ آَوَما َيْسَتِوي اْْلَْحيَ 

نقػػػل الب وقػػػفو ُب )األحيػػػاء( بالسػػػكت  ْحػػػزةٍب علػػػى طػػػوؿ ادلتصػػػل وبالنقػػػل ُب )االمػػػوات( و)االحيػػػاء( قػػػالوف ٍب ورش 
 ُب )األموات(وعليو النقل فقط ُب )األحياء( ٍب خالد على التحقيق  ُب )األموات(والسكت 

 ُء آِإفَّ اللََّو ُيْسِمُع َمْن َيشَ 
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( أوجػػو الوقػػف علػػى )يشػػاء( اإلبػػداؿ علػػى القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ ٍب ٘قػػالوف ٍب ورش علػػى طػػوؿ ادلتصػػل ٍب ىشػػاـ )
( أوجػو )يشػاء( ضلػو ىشػاـ إال أف لػو الطػوؿ والقصػر ُب التسػهيل مػع ٘خػالد ) التسهيل بالتوسػط والقصػر علػى الػرـو ٍب

 ( أوجو الوقف على )يشاء(٘الرـو ٍب خلف بال غنة و)
 (ٕٕأَْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر ) آَومَ 

 ادلنفصل واندرج معو ْحزةطوؿ قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على قالوف على قصر ادلنفصل ٍب 
 (ٖٕأَْنَت ِإَلَّ َنِذيٌر ) ِإفْ 

 ٍب خلف بالسكت )إْف أنت( ورقق راء )نَير( وصال)إَف اَنت( قالوف ٍب ورش بالنقل 
 َأْرَسْلَناَؾ بِاْلَحقّْ َبِشيًرا َوَنِذيًرا آِإنَّ 

َِيرًا( ٍب ٍب ورش علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وترقيػػق الػػراء ُب )َبِشػػَتًا َونَػػادلنفصػػل توسػػط قػػالوف علػػى قػالوف علػػى قصػػر ادلنفصػػل ٍب 
َِيرًا (على طوؿ ادلنفصل و خلف  َِيرًا( وتفخيم الراءعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد  بال غنة )َبِشَتًا َوَن  بغنة )َبِشَتًا َوَن

 (َٕٗوِإْف ِمْن ُأمٍَّة ِإَلَّ َخََل ِفيَها َنِذيٌر )
 قالوف 

)  ٍب ورش بالنقل ُب )ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ
(ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن أُمَّ   ٍة ِإالَّ

بُوَؾ فَػَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ   (ٕ٘بِاْلبَػيػَّْناِت َوبِالزُّبُِر َوبِاْلِكَتاِب اْلُمِنيِر ) مْ ُرُسُلهُ  مْ َءتْػهُ آجَ  مْ َوِإْف ُيَكذّْ
 ] ُرْسُلهم : أبو عمرو [ ] ُرُسُلهم : الباقوف[

 قالوف 
 ٍب أبو عمرو أسكن السُت من )ُرْسُلُهْم( 

 على طوؿ ادلتصل ٍب ورش 
 ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَءتْػُهْم( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب خالد أماؿ )َجاَءتْػُهْم( على طوؿ ادلتصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

بُوَؾ( وأماؿ )َجاَءتْػُهْم(  َّْ  ٍب خلف بال غنة ُب )َوِإْف ُيَك
ُت الَّ  َْ  َِيَن َكَفُرواٍُبَّ َأَخ

ُت( َْ ُت( ومعو حفص ورويس واندرج معو اجلميع غَت  قالوف أدغم الَاؿ بالتاء )َأَخ َْ  ٍب ابن كثَت باإلظهار ُب )َأَخ
 (َٕٙفَكْيَف َكاَف َنِكيِر )

السوسػػي أدغػػم النػػوف  ثػػميعقػػوب أثبػػت اليػػاء ُب احلػػالُت )وقفػػا ووصػػال( وورش وصػػال فقػػط وحػػَفها وقفػػا    ثػػمقػػالوف   
 وف )َكاَف َنِكَِت(بالن

 ًء فََأْخَرْجَنا ِبِو ثََمَراٍت ُمْخَتِلًفا أَْلَوانُػَهاآِء مَ آأََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو أَنْػَزَؿ ِمَن السَّمَ 
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 قالوف على توسط ادلتصل 
 ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانُػَها( واندرج معو ْحزة بوجو   ثم
 صل وبالتحقيق ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانُػَها( ْحزة على طوؿ ادلت ثم
 خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانُػَها( ثم

ٌْ َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَْلَوانُػَها َوَغَرابِيُب ُسوٌد )  (َٕٚوِمَن اْلِجَباِؿ ُجَدٌد بِي
 قالوف واندرج اجلميع إال :

 َها( ٍب ورش بالنقل ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانػُ 
 ٍب خلف بال غنة ُب )بِيٌض َوُْحٌْر( بالتحقيق ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانُػَها(  

 ٍب خلف بالسكت ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانُػَها(
 بّْ َواْْلَنْػَعاـِ ُمْخَتِلٌف أَْلَوانُُو َكَذِلكَ آَوِمَن النَّاِس َوالدَّوَ 

 َتِلٌف( السوسي أدغم ادليم بادليم )َواأْلَنْػَعاـِ سلُْ  ثمقالوف 
 ٍب ورش بالنقل ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانَُو( 

( على التحقيق بالساكن ادلفصوؿ ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانَُو( ْحزةٍب   بالسكت على )َواأْلَنْػَعاـِ
 ٍب خلف بالسكت ُب )سُلَْتِلًفا أَْلَوانَُو( على السكت ُب )األنعاـ( 

 ٍب دوري أماؿ )الناس(
  آءُ َو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلمَ ِإنََّما َيْخَشى اللَّ 

التسهيل مع التوسط ( ٘وٗ)االبداؿ باأللف مع القصر والتوسط والطوؿ ٍب ( ٖوٕؤ)( وجو ٕٔقالوف ٍب ىشاـ وفيو )
اإلمشاـ عليهػا (ٔٔوٓٔوٜ)ٍب  والتوسط والقصر الطوؿوالرـو ٍب إبداؿ اذلمزة واوا على ادلرسـو على ( ٛوٚوٙ)والقصر 

إال أف جػػو التسػػهيل مػػع  ( وجػػؤٍٕب ْحػػزة )األلػػف قصػػر مػػع  للػػواووالػػرـو ( ٕٔ) ؿ والتوسػػط والقصػػرأوجػػو الطػػو  ٖمػػع 
 الطوؿ )ال التوسط(

إذا وصػػػلت باآليػػػة الػػػيت بعػػػدىا )العلمػػػ(ء إّف( سػػػهلها وأبػػػدذلا واوا : نػػػافع وابػػػن كثػػػَت وأبػػػو عمػػػرو وأبػػػو جعفػػػر ورويػػػس[ ] 
 والباقوف بالتحقيق [

 (ٕٛوٌر )ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َغفُ 
 أبو جعفر لو اإلخفاء ُب التنوين عند الغُت )َعزِيٌز َغُفوٌر( ثم   قالوف

ُلوَف ِكَتاَب اللَِّو َوَأقَاُموا الصَََّلَة َوأَنْػَفُقوا ِممَّا َرَزقْػَناىُ   (ِٜٕسرِّا َوَعََلنَِيًة يَػْرُجوَف ِتَجارًَة َلْن تَػُبوَر ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن يَػتػْ
ورش بًتقيػق الػراء ُب  ثػم  وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر قػالوف بالصػلة ثػمة ُب )ِسػرِّا َوَعاَلنِيَػًة( قالوف ٍب خلف بال غنػ

 وتغليظ الـ )الصالة( )ِسرِّا(
 ِمْن َفْضِلوِ  مْ َويَزِيَدىُ  مْ ُأُجوَرىُ  مْ لِيُػَوفػّْيَػهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ْم(ىُ ُأُجورَ  مْ قالوف على قصر الصلة ُب )لِيُػَوفػّْيَػهُ  ثم قالوف بسكوف ميم اجلمع 
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  ْم(ُأُجوَرىُ  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )لِيُػَوفػّْيَػهُ 
 ْم(ُأُجوَرىُ  مْ ٍب ورش بالنقل ُب )لِيُػَوفػّْيَػهُ 

  ْم(ُأُجوَرىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )لِيُػَوفػّْيَػهُ 
 (ِٖٓإنَُّو َغُفوٌر َشُكوٌر )

 قالوف
نَ  قًا ِلَما بَػْيَن َيَدْيوِ  ِإلَْيكَ  آَوالَِّذي َأْوَحيػْ  ِمَن اْلِكَتاِب ُىَو اْلَحقُّ ُمَصدّْ

 واندرج معو ْحزةٍب ورش على طوؿ ادلنفصل  ادلنفصل  توسطقالوف على ٍب  لقالوف على قصر ادلنفص
 (ِٖٔإفَّ اللََّو ِبِعَباِدِه َلَخِبيٌر َبِصيٌر )

 ورش بًتقيق الراء ُب )خَلَِبٌَت بصَت( ثم  قالوف 
َنا ِمْن ِعَباِدنَاثُمَّ   َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيػْ

 قالوف
هُ  هُ  مْ َفِمنػْ هُ  مْ ظَاِلٌم لِنَػْفِسِو َوِمنػْ َراِت بِِإْذِف اللَّوِ  مْ ُمْقَتِصٌد َوِمنػْ  َساِبٌق بِاْلَخيػْ
رَاِت ( ثم بسكوف ميم اجلمع   قالوف ُهْم (خلف بال غنة ُب ) ثم  ورش وترقيق الراء ُب )بِاخْلَيػْ   ُمْقَتِصٌد َوِمنػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
 (َٕٖذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر )

 وصال قالوف ٍب ورش رقق راء )الكبَت(
 َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُلونَػَها ُيَحلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا

 لفو إظم نومع فاطر انصب )لاللالا(  الشاطبية ُب سورة احلج :
اٍل : ]يُػػْدَخُلونَػَها : أبػػو عمػػرو [   ]يَػػْدُخُلونَػَها : البػػاقوف[] َوُلاْللُػػاًلا : نػػافع وحفػػص [] َوُلولُػػاًلا : شػػعبة وأبػػو جعفػػر [] َوُلاْللُػػ

 الباقوف[ :دوري عن أيب عمرو [] َوُلوُلاٍل : السوسي [ ] َوُلاْلُلاٍل 
 و حفص قالوف قرأ بالنصب )لاللالا( ومع
 ٍب ابن كثَت باخلفض )َوُلاْلُلاٍل( 

 ٍب ىشاـ )َوُلاْلُلو( أبدؿ اذلمزة الثانية ادلتطرفة واوا مع السكوف والرـو ولو تسهيلها مع الرـو 
 ٍب شعبة أبدؿ اذلمزة األوَل واوا )َوُلوُلاًلا( وبالنصب واندرج معو أبو جعفر 

 ة أبدؿ اذلمزة الثانية ادلتطرفة واوا مع السكوف والرـو ولو تسهيلها مع الرـو ٍب خالد )َوُلوُلو( أبدؿ األوَل واوا ولو ُب الثاني
 ٍب ورش قرأ بالنصب )لاللالا( وبالنقل ُب )مَن اساور( ورقق راء )أساور(

 ُلونَػَها( وقرأ باخلفض ُب )َوُلاْلُلاٍل( بضم الياء وفتح اخلاء ُب )يُْدخَ ٍب دوري قرأ 
 ُلونَػَها( وقرأ )َوُلوُلاٍل( بالواو ُب اذلمزة األوَل ء ُب )يُْدخَ بضم الياء وفتح اخلاٍب السوسي قرأ 
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ٍب خلف بال غنة )َوُلوُلو( أبدؿ األوَل واوا ولو ُب الثانية أبدؿ اذلمزة الثانية ادلتطرفة واوا مع السكوف والرـو ولػو تسػهيلها 
 بالتحقيق ُب )ِمْن َأَساِوَر (و مع الرـو 

 َر(ٍب خلف  بالسكت ُب )ِمْن َأَساوِ 
 (ِٖٖفيَها َحرِيٌر ) مْ َولَِباُسهُ 

 ورقق راء )حرير( وصال ورشواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف ٍب قالوف بالصلة 
 َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزفَ  ~َوقَاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي

 معو ْحزة واندرجٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ادلنفصل توسط قالوف على قالوف على قصر ادلنفصل ٍب 
 (ِٖٗإفَّ رَبػََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر )

 قالوف 
 (ٖ٘يََمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب )َنَصٌب َوََل َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِو ََل يََمسَُّنا ِفيَها  ~الَِّذي
  ادلنفصل توسطقالوف على  ثم  قالوف 
 ُب )َنَصٌب َواَل(بال غنة على طوؿ ادلنفصل و  خلفثم    على طوؿ ادلنفصل واندرج معو خالد ٍب ورش

هُ  مْ نَاُر َجَهنََّم ََل يُػْقَضى َعَلْيهِ  مْ َوالَِّذيَن َكَفُروا َلهُ   ِمْن َعَذاِبَها  مْ فَػَيُموُتوا َوََل ُيَخفَُّف َعنػْ
 ُب )يقضى(  بالتقليل ورشثم )يقضى( يعقوب بضم اذلاء ُب )عليُهم( ٍب ورش بفتح  ثمقالوف 

 معو خلف العاشر اندرج الكسائي أماؿ )يقضى( و  ثم أماؿ )يقضى( وقرأ )عليُهم( بضم اذلاءٍب ْحزة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 (َٖٙكَذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر )
 ]غُلْزِي ُكلُّ : أبو عمرو[ ]صَلْزِي ُكلَّ : الباقوف[

 ورفع الـ )كل( كُل(  )غُلَزىبالياء أبو عمرو قرأ  ثمقالوف    
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَملُ  آَيْصَطرُِخوَف ِفيَها رَبػَّنَ  مْ َوىُ   َأْخرِْجَنا نَػْعَمْل َصاِلًحا َغيػْ

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  

َر (     ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبًتقيق الراء ُب )َغيػْ
َر (   على طوؿ ادلنفصل وبتفخيم ال ْحزةٍب   راء ُب )َغيػْ

 واندرج معو ابن كثَتعلى قصر ادلنفصل  ٍب قالوف بالصلة
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثمٍب أبو جعفر بالصلة وباإلخفاء للغنة مع الغُت )صاحلاً غَت(   

 ءَُكُم النَِّذيرُ آَما يَػَتذَكَُّر ِفيِو َمْن َتذَكََّر َوجَ  مْ َأَوَلْم نُػَعمّْرْكُ 
 ى توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف عل

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل ورقق راء )النَير( وصال
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 ٍب ابن ذكواف أماؿ )َوَجاءَُكُم( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب ْحزة أماؿ )َوَجاءَُكُم( على طوؿ ادلتصل 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر
 يضا ُب )فيو(أبصلة اذلاء مع و بالصلة ُب ميم اجلٍب ابن كثَت 

 (َٖٚفُذوُقوا َفَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َنِصيٍر )
 ورقق الراء وصال ورش ُب )نصَت( قالوف

 ِإفَّ اللََّو َعاِلُم َغْيِب السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 
 رض(بالسكت على )األ ْحزة وقفٍب  واندرج معو ْحزة بوجو النقل  قالوف ٍب ورش بالنقل على )األرض(

 (ِٖٛإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )
 قالوف

 ِئَف ِفي اْْلَْرضِ َخَل  مْ ُىَو الَِّذي َجَعَلكُ 
 قالوف على توسط ادلتصل  

 واندرج معو ْحزة بوجو النقل على طوؿ ادلتصل ٍب ورش 
 بالسكت ُب )األرض(  ْحزة على طوؿ ادلتصل ووقفٍب 

 على توسط ادلتصل ُب(  ٍب السوسي أدغم الفاء بالفاء )َخاَلِئفَ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 َفَمْن َكَفَر فَػَعَلْيِو ُكْفُرُه 
 ابن كثَت بصلة اذلاء )فَػَعَلْيِو( ثمقالوف 

 َمْقًتا   ِإَلَّ  مْ رَبّْهِ ِعْنَد  مْ َوََل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرىُ 
 قالوف 

( مْ ُب )َرِبِّْ ٍب خلف بالسكت   ِإالَّ
(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )َرِبِّْ   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإالَّ

(   مْ على توسطها ُب )َرِبِّْ بالصلة ٍب قالوف   ِإالَّ
( وقلل )الكافرين(  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة  ُب )َرِبِّْ   ِإالَّ

 ٍب أبو عمرو أماؿ )الكافرين( ومعو دوري الكسائي ورويس
 (ِٜٖإَلَّ َخَسارًا ) مْ يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرىُ َوََل 

 قالوف 
(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ُكْفُرىُ   ِإالَّ

(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )ُكْفُرىُ    واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإالَّ
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(   مْ ٍب قالوف على توسطها ُب )ُكْفُرىُ   ِإالَّ
( وقلل )الكافرين(  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ُكْفُرىُ   ِإالَّ

 ٍب أبو عمرو أماؿ )الكافرين( ومعو دوري الكسائي ورويس 
ـْ َلُهػػآُشػػرَكَ  مْ قُػػْل َأرَأَيْػػػتُ  ـْ  مْ ءَُكُم الَّػػِذيَن تَػػْدُعوَف ِمػػْن ُدوِف اللَّػػِو َأُرونِػػي َمػػاَذا َخَلُقػػوا ِمػػَن اْْلَْرِض َأ ِشػػْرٌؾ ِفػػي السَّػػَماَواِت َأ

َناىُ   َعَلى بَػيػَّْنٍة ِمْنوُ  مْ ا فَػهُ ِكَتابً   مْ َآتَػيػْ
: بالتسػهيل نػافع وأبػو جعفػر  مْ ] بينت : ابن كثَت وأبو عمرو وحفص وْحزة وخلف العاشر [ ] بينات : الباقوف[] أَرَايْػػتُ 

 ْم : الباقوف[: الكسائي [ ]أََرأَيْػتُ  مْ : لورش[ ]أََريْػتُ  مْ يْػتُ آ[] أَر 
 )بينات(وقرأ باجلمع ُب بالتسهيل ُب )أرايتم( قالوف 

 وبالتوحيد ُب )بينة( ومعو حفص وخلف العاشر وبتحقيق اذلمزة ُب )أرأيتم( ٍب أبو عمرو 
  ومعو شعبة وبتحقيق اذلمزة ُب )أرأيتم( )بينات( قرأ بامجع ُب ٍب ابن عامر 

 )األرض( ُبمػػػػع السػػػػكت  ( وعلػػػػى طػػػػوؿ ادلتصػػػػلمْ علػػػػى التحقيػػػػق ُب )قُػػػػْل أَرأَيْػػػػػتُ بتحقيػػػػق اذلمػػػػزة ُب )أرأيػػػػتم( و  ْحػػػػزةٍب 
 وبالتوحيد ُب )بينة(

 وبالتوحيد ُب )بينة(ُب )األرض( وعلى طوؿ ادلتصل وبتحقيق اذلمزة ُب )أرأيتم( ٍب خالد على التحقيق 
 وقرأ باجلمع ُب )بينات(بالتسهيل ُب )أرايتم( ٍب قالوف بالصلة 

  ٍب ابن كثَت بالصلة وحقق علزة )أرأيتم( وبالتوحيد ُب )بينة( 
 )أريتم ( وقرأ باجلمع ُب )بينات()َؼ اذلمزة رأ ٍب الكسائي ق

َناُىْم ( وقرأ باجلمع ُب )بينات(آ( البدؿ ُب )َ ٖ( وبالتسهيل ُب )أرأيتم( مع ) مْ ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل اَرأَيْػتُ   تَػيػْ
 مع ُب )بينات(( البدؿ ُب )آتيناىم( وقرأ باجلٖ( مع ادلد ُب )أرآيتم( وعليو )مْ ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل اَرأَيْػتُ 

 ( مع السكت ُب )األرض( وبالتوحيد ُب )بينة(مْ ٍب خلف السكت ُب )ُقْل أََرأَيْػتُ 
 (ٓٗبَػْعًضا ِإَلَّ ُغُرورًا ) مْ َبْل ِإْف يَِعُد الظَّاِلُموَف بَػْعُضهُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

( و)َبْل ِإْف( ٍب خلف بالتحقيق ُب )بَػْعضً   وبال غنة ُب )ِإْف يَِعُد (ا ِإالَّ
(و)َبْل ِإْف(  ٍب ورش بالنقل ُب )بَػْعًضا ِإالَّ

( و)َبْل ِإْف(    وبال غنة ُب )ِإْف يَِعُد (ٍب خلف بالسكت ُب )بَػْعًضا ِإالَّ
 ِإفَّ اللََّو يُْمِسُك السََّماَواِت َواْْلَْرَض َأْف تَػُزوََل 

 بالسكت ُب )األرض( ْحزةُب )األرض( ٍب قالوف ٍب ورش بالنقل 
 ِإْف َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَػْعِده آَولَِئْن زَالَتَ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
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 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )ِإَف أَْمَسَكُهَما( )ِمَن َأَحٍد( 

 ُب )ِإْف أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد(  على التحقيقو ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل  
 ِمْن َأَحٍد( ()ٍب خلف بالسكت ُب )ِإْف أَْمَسَكُهَما

 (ِٔٗإنَُّو َكاَف َحِليًما َغُفورًا )
 أبو جعفر باإلخفاء عند التنوين مع الغُت )َحِليًما َغُفورًا( ثمقالوف    

 َنِذيٌر لََيُكوُننَّ َأْىَدى ِمْن ِإْحَدى اْْلَُممِ  مْ َءىُ آلَِئْن جَ  مْ َوَأْقَسُموا بِاللَِّو َجْهَد أَْيَمانِهِ 
 قالوف على توسط ادلتصل  ٍب الكسائي على توسط ادلتصل  واماؿ )أَْىَدى( 

ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )ِمِن اْحَدى( وفتح )أَْىَدى( ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالتقليل ُب )أَْىَدى(ورقق 
 راء )نَير( 
 اف على توسط ادلتصل أماؿ )َجاَءُىْم( ٍب ابن ذكو 

 ٍب خلف العاشر على توسط ادلتصل أماؿ )َجاَءُىْم( وأماؿ )أىدى( 
أمػػاؿ )َجػػػاَءُىْم( علػػى طػػػوؿ ادلتصػػل وأمػػاؿ )أَْىػػػَدى( وبػػالتحقيق ُب )ِمػػػْن ِإْحػػَدى( ووقػػف علػػػى )اأْلَُمػػِم( بالنقػػػل  ْحػػزةٍب 

 والسكت 
 لى )اأْلَُمِم( بالنقل والسكت ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن ِإْحَدى( ووقف ع

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
 (ِٕٗإَلَّ نُػُفورًا ) مْ َنِذيٌر َما زَاَدىُ  مْ َءىُ آفَػَلمَّا جَ 

 قالوف على توسط ادلتصل 
( مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )زَاَدىُ   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإالَّ

(  مْ ها ُب )زَاَدىُ ٍب قالوف على توسط  ِإالَّ
َِيٌر (  مْ ٍب ورش طوؿ ادلتصل وطوؿ الصلة ُب )زَاَدىُ  ( وترقيق الراء ُب )َن  ِإالَّ

 ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَءُىْم( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر
 ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَءُىْم( على توسط ادلتصل وأماؿ )زَاَدُىْم( خبلف 

(  مْ قيق ُب )زَاَدىُ ٍب ْحزة بالتح  طوؿ ادلتصل وأمالة )زَاَدُىْم( ىمع أمالة )َجاَءُىْم( علِإالَّ
( مع أمالة )َجاَءُىْم( على مْ وٍب خلف بالسكت ُب )زَاَدىُ   طوؿ ادلتصل وأمالة )زَاَدُىْم( ِإالَّ

 اْسِتْكَبارًا ِفي اْْلَْرِض َوَمْكَر السَّيِّْئ 
 قالوف 

التسهيل مع الرـو  - ٖوبالياء مكسورة مع رـو حركتها ٍب  -ٕداؿ اذلمزة ياء خالصة إبىشاـ وقف على )السيء( ب ثم
 واندرج معو خالد بوجو اإلبداؿ ياء خالصة لسكوهنا عنده 
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 ُب )األرض( ٍب ورش بالنقل
( أوجو وجهاف قياسا : تسهيلها وإبداذلا ياء ساكنة ووجهػاف ٗب)بالسكت ُب )األرض( ووقف على )السيء(  ْحزةٍب 

 .  رمسا : إبداذلا ياء ساكنة مع الرـو
 َوََل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُّْئ ِإَلَّ بَِأْىِلوِ 

 ]السَّيُّْئ ِإالَّ : سهلها وأبداذلا واوا نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس [ ] والباقوف : بالتحقيق [
 بو عمرو وأبو جعفر ورويسقالوف بإبداذلا واوا ٍب التسهيل واندرج معو ورش وابن كثَت وأ

 ٍب ىشاـ بالتحقيق باذلمزتُت واندرج الباقوف  ٍب ْحزة بوجو التسهيل ُب )بَِأْىِلِو(
 فَػَهْل يَػْنظُُروَف ِإَلَّ ُسنََّت اْْلَوَّلِينَ 

 بالسكت ُب )األولُت( وقف  ْحزةبوجو النقل ٍب  نقل ُب )األولُت( واندرج معو ْحزةقالوف ٍب ورش بال
 نت( باذلاء : ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويعقوب[ ] والباقوف بالتاء[]وقف على )س

 فَػَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديًَل 
 قالوف 

 (َٖٗوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو َتْحِويًَل )
 قالوف

َِيَن ِمنْ   قُػوًَّة  مْ َأَشدَّ ِمنػْهُ  آوََكانُو  مْ قَػْبِلهِ  أَوملَْ َيِسَتُوا ُب اأْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَّ
 قالوف على قصر النفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ وقفا )قوة( 

 والتحقيق ُب )األرض(ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 

 ادلنفصل بالصلة ٍب قالوف على توسط 
وترقيػػق الػػراء ُب ُب )األرض( بالنقػػل علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل و ورش  ثػػمعلػػى طػػوؿ ادلنفصػػل بالسػػكت ُب )األرض(  ٍب ْحػػزة

 )َيِسَتُوا( 
 َوَما َكاَف اللَُّو لِيُػْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماَواِت َوََل ِفي اْْلَْرضِ 

 رض( بالنقل ووقف ُب )األُب )شيء( قالوف ٍب خالد بالتحقيق 
 ٍب ورش على توسط اللُت )شيء( ٍب الطوؿ فيو 

 بالسكت على )شيء( وعليو النقل والسكت ُب )األرض(  ْحزةٍب 
 (ِٗٗإنَُّو َكاَف َعِليًما َقِديًرا ) 

 قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء )َقِديرًا(
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 َأَجٍل ُمَسمِّى ~ ِإَلى مْ بٍَّة َوَلِكْن يُػَؤخُّْرىُ آدَىا ِمْن َوَلْو يُػَؤاِخُذ اللَُّو النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما تَػَرَؾ َعَلى َظْهرِ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وبإمالة )مسمى( وقفا واندرج معو خلف العاشر  

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وأماؿ )مسمى( 
 واندرج معو ابن كثَت ِإََل(  مْ نفصل وبالصلة ُب )يُػاَلخُّْرىُ ٍب قالوف بالصلة مع القصر ُب ادل

 ِإََل(   مْ ٍب قالوف بالتوسط بادلنفصل وبالصلة ُب )يُػاَلخُّْرىُ 
 ِإََل(   مْ بالتحقيق ُب )يُػاَلخُّْرىُ ( و مْ بٍَّة َوَلِكْن يُػاَلخُّْرىُ آُب )دٍب خلف بال غنة 

 ِإََل(   مْ ٍب خلف بالسكت ُب )يُػاَلخُّْرىُ 
ِإََل( وأبػػػػدؿ اذلمػػػػزة واوا )يوخرىم(و)يواخػػػػَ( وعلػػػػى الفػػػػتح ُب  مْ علػػػػى طػػػػوؿ ادلنفصػػػػل وطػػػػوؿ الصػػػػلة ُب )يػُػػػػاَلخُّْرىُ ٍب ورش 

 )مسمى( 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )مسمى( وقرأ بإبداؿ اذلمزة بواو ُب )يواخَ( و)يوخرىم( 

 ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ )يواخَ( و)يوخرىم( مع الصلة مبيم اجلمع
 (٘ٗفَِإفَّ اللََّو َكاَف ِبِعَباِدِه َبِصيًرا ) مْ َء َأَجُلهُ آَذا جَ فَإِ  

]جػػاء أجلهػػم : بإسػػقاط اذلمػػزة األوَل : قػػالوف والبػػزي وأبػػو عمػػرو )مػػع القصػػر وادلػػد( [] وبتسػػهيل الثانيػػة : ورش وقنبػػل 
 وأبو جعفر ورويس[] ولورش وقنبل : مد حركتاف[ ] وبالتحقيق : الباقوف[

 ومعو أبو عمرو بالقصر مع القصر وَل من اذلمزتُت قالوف أسقط األ
 ٍب قالوف بالصلة ومعو البزي وبإسقاط األوَل وبالقصر  

 ٍب قالوف بإسقاط األوَل و بادلد ومعو أبو عمرو 
 معو البزي اندرج وبادلد و بالقصر ٍب قالوف بالصلة 

 )ادلد حركتاف ألف احلرؼ الثاِن بعد اذلمزة متحرؾ( ٍب قنبل بتسهيل الثانية ٍب قنبل بإبداذلا حرؼ مد مع توسط ادلتصل 
 ٍب ىشاـ بالتحقيق للهمزتُت 

 ٍب ورش بالتسهيل وإبداذلا حرؼ مد )حركتاف( على طوؿ ادلتصل ورقق راء )بصَتا(
 ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَء( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب ْحزة أماؿ )َجاَء( على طوؿ ادلتصل 
  
 ة يس سور 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 (ٔيس )
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] يس والقرآف : أدغم النوف ُب الواو : ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلػف العاشػر [] أظهػر البػاقوف وال 
 ؼلفى النقل البن كثَت ُب )القراف( ووقفا حلمزة [ ]سكت أبو جعفر على يا وسُت سكتة لطيفة من غَت تنفس [

 واندرج معو أبو عمرو وحفصأظهر بل مع )والقرآف( مل يدغم لوف قا
 معو ابن عامر ورويساندرج و وأدغم النوف بالواو ٍب ورش وصل 

 وخلف العاشر  روحالكسائي و اندرج معو و أماؿ )الياء( وأدغم النوف من ىجاء حرؼ )السُت( بالواو شعبة ٍب 
 حَؼ اذلمزة )القراف( ٍب ابن كثَت أظهر ونقل حركة اذلمزة إَل الراء و 

 أماؿ ياء )يس( مع اإلظهار  ْحزةٍب 
 وأظهر النوف ومهجاء )سُت( و)والقرآف(ٍب أبو جعفر بتقطيع احلروؼ بسكت لطيف 

 (َٕواْلُقْرَآِف اْلَحِكيِم )
 قالوف ٍب ابن كثَت قرأ )والقراف( 

 (ِٖإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن )
 قالوف

 (َٗعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )
 ] سراط : قنبل ورويس [ ]صراط : بإمشاـ صوت الصاد زايا خلف عن ْحزة [ صراط : الباقوف بالصاد اخلالصة [

 خلف باإلمشاـ صوت الزاي  ثمقنبل بالسُت )سراط( واندرج معو رويس  ثمقالوف 
 (ْ٘نزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم )تػَ 

 اشر [ ] تنزيُل : الباقوف[] تنزيَل : ابن عامر وحفص وْحزة والكسائي وخلف الع
 معو حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر اندرج ابن عامر بالنصب )تَػْنزِيَل( و  ثمقالوف بالرفع )تَػْنزِيُل( 

 (َٙغاِفُلوَف ) مْ فَػهُ  مْ ُؤىُ آأُْنِذَر َآبَ  آلِتُػْنِذَر قَػْوًما مَ 
وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػو بالصػػلة  قػػالوف ٍبادلنفصػػل  توسػػطبالصػػلة ٍب قػػالوف علػػى  قػػالوفقػػالوف علػػى قصػػر ادلنفصػػل ٍب 

بًتقيػق علػى طػوؿ ادلنفصػل وادلتصػل و ٍب ورش  ْحزة علػى طػوؿ ادلنفصػل وادلتصػل وتفخػيم راءات )لتنػَر وأنػَر(ٍب جعفر 
ََِر( ََِر .. أُْن  الراء ُب )لِتُػْن

 (ََٚل يُػْؤِمُنوَف ) مْ فَػهُ  مْ َأْكَثرِىِ  ~َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُؿ َعَلى 
واندرج معو ابن   ٍب قالوف بالصلةعلى قصر ادلنفصل وابدؿ اذلمزة واوا ُب )يومنوف( ٍب السوسي ى قصر ادلنفصل عل قالوف

 قػػالوف علوتوسػػط ادلنفصػػلٍب  ادلنفصػػل  توسػػطٍب قػػالوف علػػى  كثػػَت ٍب أبػػو جعفػػر بالصػػلة وابػػدؿ اذلمػػزة واوا ُب )يومنػػوف(
 واندرج معو ْحزة وقفا على )يومنوف( )يومنوف(ُب على طوؿ ادلنفصل وابدؿ اذلمزة واوا بالصلة ٍب ورش و 
 (ُٛمْقَمُحوَف ) مْ َفِهَي ِإَلى اْْلَْذقَاِف فَػهُ َأْغََلًَل  مْ َأْعَناِقهِ  ~ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي 

 ] فْهي : قرأ بالسكوف قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[ ] فِهي : بالكسر قرأ الباقوف[
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وانػدرج معػو أبػو عمػرو ٍب يعقػوب قػرأ بكسػر اذلػاء علػى قصػر ادلنفصػػل ف اذلػاء )فَػْهػَي( بسػكو علػى قصػر ادلنفصػل و قػالوف 
علػى قصػر ادلنفصػل وقػرأ بكسػر اذلػاء ٍب ابػن كثػَت وبسػكوف اذلػاء )فْهػي( وانػدرج معػو أبػو جعفػر ٍب قالوف بالصلة )فِهي( 

 )َفِهَي( مع الصلة 
  أيب عمرو والكسائي يرج معو دور ادلنفصل وبسكوف اذلاء ُب )فْهي( واند توسطلوف على ٍب قا

  على توسط ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو عاصم وخلف العاشر )َفِهَي(قرأ بكسر اذلاء ٍب ابن عامر 
 ( أَْغاَلاًل  مْ أَْعَناِقهِ على طوؿ ادلنفصل وكسر اذلاء ُب )فِهي( وطوؿ الصلة ُب ) ٍب ورش

  ُب )األذقاف( مع السكت( أَْغاَلاًل  مْ َناِقهِ أَعْ ُب )بالتحقيق على طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 
  ( على طوؿ ادلنفصلأَْغاَلاًل  مْ أَْعَناِقهِ ُب )األذقاف(و ُب ) ٍب خالد بالتحقيق

وبالسػكت علػى السػاكن ادلوصػوؿ ( أَْغػاَلاًل  مْ أَْعنَػاِقهِ ُب )بالسػكت علػى السػاكن ادلفصػوؿ علػى طػوؿ ادلنفصػل ٍب خلف 
 )اأْلَْذقَاِف(

ا َوِمْن ْم ِمْن بَػْيِن أَْيِديهِ  َوَجَعْلَنا َناىُ  مْ َخْلِفهِ َسدِّ ا فََأْغَشيػْ  (ََٜل يُػْبِصُروَف ) مْ فَػهُ ْم َسدِّ
 العد شؽ الضم مفتوح وياسُت    صحاب حقالُسدين ُسدا  حقلى عالشاطبية ُب سورة الكهف : 

 يُهم : يعقوب [ ] أيديِهم : الباقوف[] َسداً : معا : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ [ ُسداً : الباقوف[] أيد
والكسػائي  خػالد)َسػدا( ومعػو بفػتح السػُت )ُسػدا( ٍب ورش بًتقيػق الػراء )يُػْبِصػُروَف( ٍب حفػص قػرأ بضػم السػُت قالوف قػرأ 

ٍب قػالوف بالصػلة وانػدرج معػو ابػن كثػَت ٍب أبػو جعفػر بالصػلة وباإلخفػاء  (َسدِّا َوِمنْ ُب ) وخلف العاشر ٍب خلف بال غنة
 للنوف عند اخلاء )من خلفهم(

ـْ َلْم  مْ أَأَْنَذْرتَػهُ  مْ َعَلْيهِ ٌء آَوَسوَ   (ََٓٔل يُػْؤِمُنوَف ) مْ تُػْنِذْرىُ َأ
]أأنَرهتم : قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر ووجو ذلشاـ بالتسهيل مع اإلدخاؿ [ ] ورش وابن كثَت ورويس بتسهيل الثانيػة 

م : ْحزة ويعقوب[]عليِهم : هُ ]عليقيق مع اإلدخاؿ [] الباقوف : بالتحقيق [[] ووجو لورش بادلد ادلشبع [] ىشاـ بالتح
 الباقوف[
ْرتَػهُ ُب )آاَ بتسهيل الثانية واإلدخاؿ على توسط ادلتصل و قالوف  ََ  بوجو ىشاـ دوري أيب عمرو و معو اندرج و  (مْ ْن

ْرتَػهُ ُب ُب )آاَ بالتسهيل واإلدخاؿ على توسط ادلتصل و ٍب السوسي  ََ  )يومنوف( دؿ اذلمزة ُب وأب (مْ ْن
ْرتَػهُ ُب )آأَ بالتحقيق مع اإلدخاؿ على توسط ادلتصل و ٍب ىشاـ  ََ  (مْ ْن

ْرتَػهُ ُب )أَأَ  وحتقيق اذلمزتُت على توسط ادلتصلٍب ابن ذكواف  ََ  واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  (مْ ْن
ََ ُب )آاَ بالصلة والتسهيل واإلدخاؿ و  على توسط ادلتصل ٍب قالوف  (مْ ْرتَػهُ ْن

ْرتَػهُ اَ أَ  مْ َعَلْيهِ )بتسهيل الثانية على توسط ادلتصل ٍب ابن كثَت  ََ  مع الصلة  (مْ ْن
 )يومنوف( والتسهيل واإلدخاؿ وأبدؿ اذلمزة ُب بالصلة على توسط ادلتصل و ٍب أبو جعفر 

ْرتَػهُ آاَ  مْ َعَلْيهِ على توسطها ) بالصلةو  ٍب قالوف على توسط ادلتصل ََ ْرتَػهُ ُب )آاَ اإلدخاؿ والتسهيل و  (مْ ْن ََ  (مْ ْن
ْرتَػهُ اَ أَ  مْ َعَليػْهُ )بتسهيل الثانية و على توسط ادلتصل ٍب رويس  ََ ُهْم(  (مْ ْن  وضم اذلاء )َعَليػْ
ْرتَػهُ  مْ َعَليػْهُ )للهمزتُت بالتحقيق على توسط ادلتصل ٍب روح  ََ ُهْم(  (مْ أَأَْن  وضم اذلاء )َعَليػْ
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ْرتَػهُ اَ أَ  مْ َعَلْيهِ )ل الثانية ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وطوؿ الصلة وتسهي ََ  )يومنوف( أبدؿ اذلمزة واوا و  (مْ ْن
ُهْم( بالتحقيق  ْحزةٍب  ْرتَػهُ أَ أَ  مْ َعَليػْهُ )وضم اذلاء )َعَليػْ ََ  على )يومنوف( بإبداؿ اذلمزة واوا ووقف  (مْ ْن

ْرتَػهُ أَ أَ  مْ َعَليػْهُ ُب ) ٍب خلف بالسكت ََ  ( وحقق اذلمزتُت وضم اذلاءمْ ْن
 تُػْنِذُر َمِن اتػََّبَع الذّْْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِاْلَغْيبِ  ِإنََّما 

َُِر( و)ثم قالوف  َكرورش بًتقيق الراء ُب )تُػْن  (ال
 (ٔٔفَػَبشّْْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرِيٍم )

 َت بصلة اذلاء )فَػَبشّْْرُه(ابن كث ثمخلف بال غنة ُب )مبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر (  ثمقالوف ورش بًتقيق الراء ُب )مبَْغِفَرٍة( 
 ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَاَرُىمْ 
 قالوف ومعو ورش بوجو قصر البدؿ وفتح )ادلوتى(

 )َوَآثَاَرُىْم( ٍب ورش على الفتح ُب ) ادلوتى( وطوؿ 
 َآثَاَرُىْم( )وَ ٍب ورش بالتقليل ُب ) ادلوتى( وعليو التوسط والطوؿ ُب البدؿ 

 ٍب أبو عمرو بالتقليل )ادلوتى(
وانػدرج معػو ُب وجػو التحقيػق الكسػائي وخلػف العاشػر ٍب ْحػزة بػالتحقيق ووقػف علػى )وآثػارىم( ٍب ْحػزة أمػاؿ )ادلػوتى( 
 أيضاالتسهيل بووقف على )وآثارىم( 

 ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف ُب )ضَلُْن ضُلِْيي( والتقليل ُب )ادلوتى(
فػتح ذات اليػاء وطػوؿ البػدؿ  -ٖوٕوصلت مبا بعد فلورش ستة أوجو فتح ذات الياء وقصر البدؿ وتوسػط اللػُت  إذا -

تقليػل ذات اليػاء )ادلػوتى( وطػوؿ  -ٙو٘تقليل ذات الياء وتوسط ءاتػارىم وتوسػط )شػيء(  -ٗوتوسط )شيء( وطولو 
 البدؿ )ءاثارىم( وتوسط اللُت )شيء(ٍب طولو

 (ِٕٔإَماـٍ ُمِبيٍن ) ~َناُه ِفيوَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيػْ 
 قالوف على توسط ادلنفصل   ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب خالد بطوؿ ادلنفصل 

َناُه(   ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )أْحَصيػْ
َناُه(  ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ اللُت )شيء( وبالنقل ُب )َشْيٍء أْحَصيػْ

 بالسكت على )شيء(  ْحزةٍب 
َناُه( على السكت ُب )شيء(ٍب خلف بالسكت ُب )  َشْيٍء أْحَصيػْ

 (َٖٔءَىا اْلُمْرَسُلوَف )آَمَثًَل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ جَ  مْ َواْضِرْب َلهُ 
 ] إذ جَّ(ءىا : باإلدغاـ أليب عمرو وىشاـ[ ] إْذ َج(ءىا : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اجلمع  
 اندرج معو خلف العاشر  ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَءَىا( على توسط ادلتصل و 
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  على طوؿ ادلتصلٍب ْحزة وأماؿ ) َجاَءَىا( 
 ٍب البصري أدغم الَاؿ باجليم )إذ جاءىا( وبال إمالة )ِإْذ َجاَءَىا( ومعو ىشاـ 

 ٍب ورش بالنقل ُب )َمَثاًل َأْصَحاَب( 
 ٍب خلف وأماؿ )َجاَءَىا(  وبالسكت على الساكن ادلفصوؿ ُب )َمَثاًل َأْصَحاَب( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة
بُوُىَما فَػَعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فَػَقاُلوا ِإنَّا ِإلَْيكُ  آِإْذ َأْرَسْلنَ   (ُٗٔمْرَسُلوَف ) مْ ِإلَْيِهُم اثْػنَػْيِن َفَكذَّ

ُهُم اثْػنَػػػُْتِ : ْحػػزة والكسػػائي ويعقػػوب وخلػػف العاشػػ ضػػم اذلػػاء  بر :ووقفػػا حلمػػزة ويعقػػو ]ِإلَػػْيِهِم اثْػنَػػػُْتِ : أبػػو عمػػرو[]ِإلَيػْ
 : الباقوف[] فَعَزْزنا : شعبة [ ] فَعزَّْزنا : الباقوف[ِإلَْيِهُم اثْػنَػُْتِ  :ظاىر []

واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالوفٍب ( ِإلَْيِهُم اثْػنَػُْتِ وقرأ بكسر اذلاء وضم ادليم ُب )على قصر ادلنفصل قالوف 
ُهُم اثْػنَػُْتِ( ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وقرأ بضم اذلاء وادليم ُب )ِم اثْػنَػُْتِ( بكسر اذلاء وادليم )ِإلَْيهِ  ٍب أبو عمرو   ِإلَيػْ

على  قالوفٍب  ( واندرج معو ابن عامر وحفص ِإلَْيِهُم اثْػنَػُْتِ ادلنفصل وقرأ بكسر اذلاء وضم ادليم ُب ) توسطٍب قالوف على 
فيف ُب بػػالتخعلػػى توسػػط ادلنفصػػل و ٍب شػػعبة ( ِإلَػػْيِهُم اثْػنَػػػُْتِ ذلػػاء وضػػم ادلػػيم ُب )وقػػرأ بكسػػر ابالصػػلة توسػػط ادلنفصػػل و 

)ِإلَػػْيِهِم وقػػرأ بكسػػر اذلػػاء وادلػػيم  علػػى توسػػط ادلنفصػػل ٍب دوري  ( ِإلَػػْيِهُم اثْػنَػػػُْتِ وقػػرأ بكسػػر اذلػػاء وضػػم ادلػػيم ُب ) )فَػَعَزْزنَػػا(
ُهُم اثْػنَػُْتِ(  بضم اذلاءعلى توسط ادلنفصل و اثْػنَػُْتِ( ٍب الكسائي   واندرج معو خلف العاشر وادليم )ِإلَيػْ

ُهُم اثْػنَػُْتِ( )بضم اذلاء وادليم  ْحزةٍب  ( وقػرأ بكسػر اذلػاء وضػم ادلػيم (ْرَسػْلنَ اَ  ِإذَ على طػوؿ ادلنفصػل وبالنقػل ُب ) ٍب ورشِإلَيػْ
ُهُم اثْػنَػُْتِ()ادليم بضم اذلاء و ( و (ِإْذ أَْرَسْلنَ ُب ) ٍب خلف بالسكت ( ِإلَْيِهُم اثْػنَػُْتِ ُب )  ِإلَيػْ

 (ِ٘ٔإَلَّ َتْكِذبُوَف ) مْ أَنْػَزَؿ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء ِإْف أَنْػتُ  آِإَلَّ َبَشٌر ِمثْػُلَنا َومَ  مْ أَنْػتُ  آقَاُلوا مَ 
 وبسكوف ميم اجلمعقالوف على قصر ادلنفصل 

( معا  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب )أَنْػتُ   كثَت وأبو جعفر   واندرج معو ابنِإالَّ
 ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمعوسط على ت ٍب قالوف
( معا مْ بالصلة وعلى توسطها ُب )أَنْػتُ على توسط ادلنفصل و ٍب قالوف   ِإالَّ
(  مْ ُب )أَنْػتُ ْم( وطوؿ الصلة أَنْػتُ  على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )َشْيٍء ِإفَ ٍب ورش   معا وتوسط )شيء( ٍب طوؿ )شيء(ِإالَّ
( مْ أَنْػتُ  ُب )َشْيٍء ِإفْ  والتحقيق بالساكن ادلفصوؿبالسكت ُب )شيء( على طوؿ ادلنفصل  ٍب ْحزة  ِإالَّ

 على السكت ُب )شيء( ْم إال ( )َشْيٍء ِإْف أَنْػتُ بالسكت ُب و على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف 
 ( ْم إال)َشْيٍء ِإْف أَنْػتُ على التحقيق ُب بالتحقيق ُب )شيء( و على طوؿ ادلنفصل ٍب خالد 

 (َٙٔلُمْرَسُلوَف ) مْ ِإلَْيكُ  آقَاُلوا رَبػَُّنا يَػْعَلُم ِإنَّ 
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع  
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 ٍب قالوف بالصلة 
 واندرج معو ْحزةٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

نَ   (ٚٔاْلُمِبيُن ) ِإَلَّ اْلَبََلغُ  آَوَما َعَليػْ
 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل

 ِإنَّا َتطَيػَّْرنَا ِبُكمْ  آقَاُلو 
 واندرج معو ْحزة طوؿ ادلنفصل على توسط ادلنفصل ٍب ورش على قالوفقالوف على قصر ادلنفصل ٍب 

 (ِٛٔمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َولََيَمسَّنَّكُ  مْ ُجَمنَّكُ لَِئْن َلْم تَػْنتَػُهوا لَنَػرْ 
اٌب  ََ اٌب أَلِػيٌم ( وانػدرج وجػو حلمػزة ٍب خلػف علػى السػكت ُب )َعػ ََ قالوف واندرج وجو حلمزة ٍب ورش علػى النقػل ُب )َعػ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أَلِيٌم (ٍب قالوف بالصلة
 َمَعُكْم  مْ رُكُ آئِ قَاُلوا طَ  
ُب ٍب ورش بًتقيق الراء  على توسط ادلتصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  بالصلة قالوفٍب  على توسط ادلتصل  لوفقا

 )طَائِرُُكْم( 
 بدوف ترقيق على طوؿ ادلتصل  ْحزةٍب 

ْرُتمْ أَِئْن   ذُكّْ
: أِئن ذُكّْْرًبُْ : أبو جعفر [ ])ذُِكْرًُب( وخفف الكاؼ من : بفتح اذلمزة الثانية وتسهيلها وإدخاؿ ألف بينهما ًبُْ رْ ذُكِ ]أَئن  

وشػدد  : ورش وابن كثَت ورويس : بالتسهيل فقػط أِئن ذُكّْْرًبُْ [ ] وشدد الكاؼ قالوف وأبو عمرو بالتسهيل مع اإلدخاؿ
 : الباقوف[اؼ وشدد الك: بالتحقيق أِئن ذُكّْْرًبُْ [ ]وشدد الكاؼ: ىشاـ : بالتحقيق مع اإلدخاؿ  أِئن ذُكّْْرًبُْ [ ]الكاؼ 

  قالوف بكسر اذلمزة الثانية : بالتسهيل واإلدخاؿ واندرج معو أبو عمرو 
 ورويس  ابن كثَت ٍب ورش بتسهيل الثانية ومعو 

وانػدرج معػػو عاصػم وْحػػزة والكسػائي وروح وخلػػف ٍب ىشػاـ بػالتحقيق واإلدخػػاؿ ٍب ابػن ذكػػواف بػالتحقيق بػػدوف إدخػاؿ 
 العاشر

ف ( وقرأ )بتخفيف الكاؼ )ذُِكْرًُب ( وبالتسهيل مع اإلدخاؿٍب أبو جعفر فتح اذلمزة  َُ  الثانية )أَئ
 (ٜٔقَػْوـٌ ُمْسرُِفوَف ) مْ َبْل أَنْػتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  بالصلةقالوف ثم  بسكوف ميم اجلمع قالوف

 (مْ َبْل أَنْػتُ ُب ) خلف بالسكت ثم( مْ نْػتُ اَ  َبلَ وبالنقل ُب ) ٍب ورش
 (ٕٓقَاَؿ يَا قَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن )رَُجٌل َيْسَعى َأْقَصى اْلَمِديَنِة  َء ِمنْ آَوجَ 

 قالوف على توسط ادلتصل
 ٍب الكسائي على توسط ادلتصل وأماؿ )يسعى( 

 وبالنقل ُب )ِمَن اقصى( وفتح )يسعى( ٍب تقليل )يسعى( على طوؿ ادلتصل ٍب ورش 



 

 

44 

 عاشر على توسط ادلتصل وأماؿ )ج(ء (و)يسعى( ٍب خلف ال ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاء( 
وأمػػاؿ علػػى طػػوؿ ادلتصػػل وأمػػاؿ )جاء..ويسػػعى( ٍب خػػالد بغنػػة علػػى طػػوؿ ادلتصػػل ( َرُجػػٌل َيْسػػَعىُب )ٍب خلػػف بػػال غنػػة 

 )جاء ويسعى( 
 (َرُجٌل َيْسَعىُب ) وأماؿ )جاء..ويسعى( وبال غنةعلى طوؿ ادلتصل قصى( أَ  ُب )ِمنْ ٍب خلف بالسكت 

 (ُٕٔمْهَتُدوَف ) مْ َأْجًرا َوىُ  مْ ُعوا َمْن ََل َيْسأَُلكُ اتَّبِ 
 بسكوف ميم اجلمعقالوف 

 ْم(ٍب خلف بال غنة ُب )َأْجرًا َوىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأْجرًا(  مْ ٍب قالوف بالصلة بالقصر ُب )َيْسأَُلكُ 

 َأْجرًا(  مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )َيْسأَُلكُ 
 َأْجرًا( مْ بطوؿ الصلة ُب )َيْسأَُلكُ  ٍب ورش

 ْم(َأْجرًا( بال غنة ُب )َأْجرًا َوىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َيْسأَُلكُ 
 (َٕٕأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ) َوَما ِلَي َْل 

 ] وما ِْل ال : ْحزة ويعقوب وخلف العاشر[] وما َِل ال : الباقوف[
 نفصل قالوف على قصر ادل

 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبصلة اذلاء )وإليو( 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 على طوؿ ادلنفصلٍب ورش 
 )َوَما ِلْ(وقرأ بسكوف الياء وصال ووقفا  على طوؿ ادلنفصلٍب ْحزة 

 )َوَما ِلْ(ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وقرأ بسكوف الياء وصال ووقفا 
  )َوَما ِلْ(سط ادلنفصل وقرأ بسكوف الياء وصال ووقفا ٍب خلف العاشر على تو 

 (َٖٕشْيًئا َوََل يُػْنِقُذوِف ) مْ َآِلَهًة ِإْف يُرِْدِف الرَّْحَمُن ِبُضرٍّ ََل تُػْغِن َعنّْي َشَفاَعتُػهُ  ~أَأَتَِّخُذ ِمْن ُدونِوِ 
ختَ : ورش وابن كثَت ورويس : بالتسهيل ]أأختَ: قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخاؿ ووجو ذلشاـ [ ]أأ 

فقط[ ]أأختَ : لورش وجو بادلد ادلشبع [ ]أأختَ: ىشاـ : بالتحقيق مع اإلدخاؿ [ ]أأختَ : بالتحقيق : الباقوف[] يردَِن 
 وأثبتها ُب الوقف : يعقوب[ ]يردِف : الباقوف[أبو جعفر : بياء مفتوحة وصال وساكنة وقفا 

 واندرج معو أبو عمروبالتسهيل واإلدخاؿ على قصر ادلنفصل و قالوف 
 وحَفها وصال أثبتها وصال ووقفا ووقف على )يردف( بالياء الساكنةبالياء ٍب يعقوب ووقف على )ينقَوِن( 

  على قصر ادلنفصل وبالتسهيل واإلدخاؿٍب قالوف بالصلة 
 فتح الياء وصال وسكنها وقفاٍب أبو جعفر بالصلة وعلى قصر ادلنفصل وبالتسهيل واإلدخاؿ وقرأ )يردَِن( ب

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالتسهيل واإلدخاؿ واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ بوجو
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 ادلنفصل وبالتسهيل واإلدخاؿ توسطعلى ٍب قالوف بالصلة 
سػطو وطولػو قصػر البػدؿ وتو مػع ( أوجو مػع تسػهيل اذلمػزة الثانيػة و ٗ)( أوجو البدؿ مع اللُت  )آذلة ..وشيئا(ٍٛب ورش )

 ( حركات(ٙوقرأ وقفا )ينقَوف( ووصال بياء مع ادلد ادلنفصل ) على توسط شيئا ٍب طوؿ البدؿ على طوؿ شيئا 
وقرأ وقفا )ينقَوف( ووصػال بيػاء مػع ادلػد ادلنفصػل  مع وجو اإلشباع ُب ادلد ُب )آختَ(( أوجو البدؿ مع اللُت ٍٗب ورش )

 ( حركات(ٙ)
  وبالصلة)أَاختَ( ٍب ابن كثَت بتسهيل الثانية 

 )آَاختَ(ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ 
 ٍب ابن ذكواف بالتحقيق فقط واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر

 بال غنة والسكت على )شيئا(على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 بغنة والسكت على )شيئا(  على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 
 يئا(  بالتحقيق على )شعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 

 (ِٕٗإًذا َلِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن ) ~ِإنّْي
 ] إَِن إذا : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إِن~ إذا : الباقوف[

 ابن كثَت بسكوف الياء ُب )ِإِنّْْ( على قصر ادلنفصل  ٍبقالوف فتح الياء ُب )ِإِنَّْ ( ومعو ورش وأبو عمرو وأبو جعفر 
 ِإًذا( ~على طوؿ ادلنفصل وبسكوف الياء ُب )ِإِنّْ  ْحزة ٍبِإًذا(  ~وف الياء ُب )ِإِنّْ ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وبسك

 (ٕ٘فَاْسَمُعوِف ) مْ َآَمْنُت ِبَربّْكُ  ~ِإنّْي
] إَِن أمنت: نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إِن~ أمنت : الباقوف[]فامسعوِن : يعقوب ُب احلالُت[] فامسعوف 

 : الباقوف[
 ومعو ورش وأبو عمرو فتح الياء ُب )ِإِنَّْ ( وف قال

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر فتح الياء ُب )ِإِنَّْ ( ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش فتح الياء ُب )ِإِنَّْ ( مع وجهي البدؿ التوسط ٍب الطوؿ ُب )َآَمْنُت( 

~ َآَمْنُت( وتوسط ادلنفصل   ٍب ابن عامر بسكوف الياء ُب )ِإِنّْ
~ َآَمْنُت( ْحزةٍب   بسكوف الياء ُب )إِن( وعلى طوؿ ادلنفصل ُب )ِإِنّْ

~ َآَمْنُت( وقرأ )فامسعوِن( بياء وقفا ووصال  ٍب يعقوب بسكوف الياء ُب )إِن( وعلى قصر ادلنفصل ُب )ِإِنّْ
 ِقيَل اْدُخِل اْلَجنَّةَ 

 اقوف[بكسرة خالصة الب :] قيل : باإلمشاـ : ىشاـ والكسائي ورويس []قيل 
 وقفا بال خالؼ الكسائي بإمشاـ )ِقيَل ( وأماؿ )اجْلَنََّة(  ثمىشاـ بإمشاـ )ِقيَل ( ومعو رويس    ثمقالوف    

 (ٕٙقَاَؿ يَا لَْيَت قَػْوِمي يَػْعَلُموَف )
 قالوف
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 (ِٕٚبَما َغَفَر ِلي رَبّْي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن )
 )َغَفَر ِل( السوسي بإدغاـ الراء بالالـ ثمقالوف 

 (ِٕٛء َوَما ُكنَّا ُمْنزِلِيَن )آأَنْػَزْلَنا َعَلى قَػْوِمِو ِمْن بَػْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّمَ  آَومَ 
 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةٍب ورش  ادلنفصل توسطعلى  قالوفقالوف على قصر ادلنفصل ٍب 

 (َٜٕخاِمُدوَف ) مْ ِإْف َكاَنْت ِإَلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ىُ 
 [: الباقوف ]صيحٌة واحدٌة: أبو جعفر [ ] صيحًة واحدًة 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 )  ٍب خلف بال غنة ُب )َصْيَحًة َواِحَدًة( وعلى التحقيق بالساكن ادلفصوؿ ُب )َكاَنْت ِإالَّ
 دٌة(ٍب أبو جعفر برفع )صيحٌة واح

 )  ٍب ورش بالنقل ُب )َكاَنْت ِإالَّ
  )  ٍب خلف بالسكت ُب )َكاَنْت ِإالَّ

 يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِ 
 قالوف

 (ِٖٓمْن َرُسوٍؿ ِإَلَّ َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف ) مْ َما يَْأتِيهِ 
 قالوف 

 ( أوجو )يستهزءوف( بالتسهيل وحَؼ اذلمزة وإبداذلا ياء ٍٖب ْحزة مع )
(ٍب   خلف بالسكت ُب )َرُسوٍؿ ِإالَّ

 واندرج معو ابن كثَت ٍب قالوف بالصلة 
( وابػػدؿ اذلمػػزة الفػػا )يػػاتيهم( مػػع ) ُب )يسػػتهزئوف( الطػػوؿ ٍب التوسػػط ٍب البػػدؿ ( أوجػػو ٍٖب ورش بالنقػػل ُب )َرُسػػوٍؿ ِإالَّ

 القصر
 (ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة الفا )ياتيهم( وبالتحقيق ُب )َرُسوٍؿ ِإالَّ 

( وبالصلة   ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اذلمزة الفا )ياتيهم( وبالتحقيق ُب )َرُسوٍؿ ِإالَّ
 وقرأ )َؼ اذلزة ونقل حركتها إَل الواو )يستهُزوف( اذلاء )يأتيُهم( مٍب يعقوب قرأ بض

َلهُ َكْم َأْىَلْكَنا أََلْم يَػَرْوا    (ِٖٔجُعوَف )ََل يَػرْ  مْ ِإلَْيهِ  مْ ِمَن اْلُقُروِف أَنػَّهُ  مْ قَػبػْ
 ] إليُهم : ْحزة ويعقوب [ ] إليِهم : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
ُهْم( بضم اذلاء وعلى التحقيق  ْحزةٍب    واندرج معو يعقوب ( مْ ِإلَْيهِ  مْ )أَنػَّهُ  (وَكْم أَْىَلْكَنا)ُب قرأ )ِإلَيػْ
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 مْ قالوف على التوسط بالصػلة ُب )أَنػَُّهػ ثم و ابن كثَت وأبو جعفرواندرج مع (مْ ِإلَْيهِ  مْ ُب )أَنػَّهُ ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 (  مْ ِإلَْيهِ 

  (ْىَلْكَنااَ  َكمَ وبالنقل ُب )( مْ ِإلَْيهِ  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )أَنػَّهُ 
 ( وضم اذلاء ُب )إليُهم( مْ ِإلَْيهِ  مْ )أَنػَّهُ (وَكْم أَْىَلْكَنا)ُب ٍب خلف بالسكت 

 (ٕٖيٌع َلَديْػَنا ُمْحَضُروَف )َوِإْف ُكلّّ َلمَّا َجمِ 
 الدفوه صَل إالشاطبية ُب سورة ىود : وخف )وإف كالِّ ( 

 اعتالفص نامل كوفيها وُب ياسُت والطارؽ العلى       يشدد )دلّا(  
 وُب زخرؼ ُب نص لسن خبلفو 

ا : 
َ
 الباقوف[]َلمَّا : بالتشديد ُب ادليم )َلمَّا( :ابن عامر ومعو عاصم وْحزة وابن مجاز[] دل

 ادليم قالوف قرأ بالتخفيف ُب 
َ
 معو عاصم وْحزة وابن مجازاندرج ابن عامر بالتشديد َلمَّا و  ثما( )دل

َها َحبِّا َفِمْنُو يَْأُكُلوَف ) َناَىا َوَأْخَرْجَنا ِمنػْ  (َٖٖوَآيٌَة َلُهُم اْْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَػيػْ
 : الباقوف[ ]اْلَميَّْتُة : نافع وأبو جعفر[ ]اْلَمْيَتةُ 

 بالتشديد ُب )اْلَميَّْتُة(قالوف 
 بالتشديد ُب )اْلَميَّْتُة( وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )ياكلوف(ٍب أبو جعفر 

 ٍب ابن كثَت بالتخفيف ُب )اْلَمْيَتُة( وصلة اذلاء )فمنو( 
 وب وخلف العاشر واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخالد ويعقٍب دوري بالتخفيف بدوف صلة )اْلَمْيَتُة( 

 ٍب السوسي بالتخفيف ُب )اْلَمْيَتُة( وأبدؿ اذلمزة ألفا )ياكلوف( 
 وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )ياكلوف(على قصر البدؿ )وآية( وبالنقل ُب )ااَلرض( ٍب ورش بالتشديد ُب )اْلَميَّْتُة( 

 كلوف( وقفا وختفيف )اْلَمْيَتُة( وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )يا ُب )األرض( بالسكت  ْحزةٍب 
 بالتشديد ُب )اْلَميَّْتُة( ُب )وآية( وبالنقل ُب )ااَلرض( ٍب ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ

 (ِٖٗفيَها ِمَن اْلُعُيوِف )َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرنَا َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن 
 الم صحبةانو دشيوخا (   الدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف

 ] الُعيوف : نافع وأبو عمرو وىشاـ وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر [ ] والِعُيوف : الباقوف[
 العاشر وخلفقالوف بضم العُت )اْلُعُيوِف( واندرج معو ورش وأبو عمرو وىشاـ وحفص وأبو جعفر ويعقوب 

 والكسائي وخالد ابن ذكواف وشعبة  واندرج معوٍب ابن كثَت بكسر العُت )اْلِعُيوِف( 
 وبال غنة ُب )طلَِيٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّْرنَا( )اْلِعُيوِف( بكسر العُت ُبٍب خلف 

 لَِيْأُكُلوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِمَلْتُو أَْيِديِهمْ 
 فاشالشاطبية ُب األنعاـ : وضّماف مع ياسُت ُب )مثٍر( 
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]عملػت وخلػف العاشػر [ ]مَثَػرِه ومػا عملػت : شػعبة [ ] مَثَػرِه ومػا عملتػو : الباقوف[] مُثُػره ومػا عملػت : ْحػزة والكسػائي 
 :شعبة وْحزة والكسائي وخلف العشر[ ]عملتو : الباقوف[

 قرأ بفتح الثاء وادليم )مَثَرِه( وِباء ُب )عملتو(قالوف 
 ُب )أيديُهم( قرأ بضم اذلاء قرأ بفتح الثاء وادليم )مَثَرِه( وِباء ُب )عملتو( و ٍب يعقوب 
 بصلة اذلاء ُب )َعِمَلْتُو( قرأ بفتح الثاء وادليم )مَثَرِه( وِباء ُب )عملتو( و ٍب ابن كثَت 

 قرأ )َؼ اذلاء )عملت( قرأ بفتح الثاء وادليم )مَثَرِه( وِباء ُب )عملتو( و ٍب شعبة 
ئي وخلػػف العاشػػر بوجػػو التحقيػػق علػػى وانػػدرج معػػو الكسػػاضػػم الثػػاء وادلػػيم )مُثُػػره ( وحػػَؼ اذلػػاء )مػػا عملػػت( ٍب ْحػػزة 

 )عملْت أيديهم( ووقف بالنقل والتحقيق 
 وقفا السكت ُب )َعِمَلْت أَْيِديِهْم( ٍب خلف ضم الثاء وادليم )مُثُره ( وحَؼ اذلاء )ما عملت( وب

 معو السوسي وأبو جعفر  اندرجو وقرأ بفتح الثاء وادليم )مَثَرِه( وِباء ُب )عملتو( ٍب ورش أبدؿ اذلمزة ألفا ُب )لياكلوا( 
 (َٖ٘أَفََل َيْشُكُروَف )

 قالوف
 (َٖٙوِممَّا ََل يَػْعَلُموَف ) مْ َوِمْن أَنْػُفِسهِ ُسْبَحاَف الَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تُػْنِبُت اْْلَْرُض 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  بالصلة  قالوف ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 
 ْم(لنقل ُب )ااَلزواج(و)ااَلرض(و )َوِمَن اَنْػُفِسهِ ٍب ورش با

 ْم(خلف بالسكت ُب )األزواج(و)األرض( على السكت ُب )َوِمْن أَنْػُفِسهِ  ثمى التحقيق بالسكت عل ْحزةٍب 
 (ُٖٚمْظِلُموَف ) مْ َوَآيٌَة َلُهُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو النػََّهاَر فَِإَذا ىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   بالصلة قالوف ٍب بسكوف ميم اجلمع  قالوف
 ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ ٍب

 َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْستَػَقرٍّ َلَها
 قالوف

 (َٖٛذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )
 ورش بًتقيق الراء )تَػْقِديُر( ٍبقالوف 

ْرنَاُه َمَناِزَؿ َحتَّى َعادَ   (َٜٖكاْلُعْرُجوِف اْلَقِديِم )  َواْلَقَمَر َقدَّ
 ] والقمُر : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وروح [ ] والقمَر : الباقوف[

 رفع )َواْلَقَمُر( واندرج معو ورش وأبو عمرو وروح القالوف قرأ ب
ْرنَاُه(   ٍب ابن كثَت قرأ برفع )َواْلَقَمُر( وبالصلة ُب اذلاء )َقدَّ

 ( واندرج معو عاصم وْحزة والكسائي وأبو جعفر ورويس وخلف العاشرٍب ابن عامر نصب )َواْلَقَمَر 
 َأْف ُتْدِرَؾ اْلَقَمَر َوََل اللَّْيُل َساِبُق النػََّهاِر  آََل الشَّْمُس يَػْنَبِغي َلهَ 
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 على قصر ادلنفصل واندرج معو أىل القصر إال :قالوف 
 أماؿ )النهار( على قصر ادلنفصل و  أبو عمروٍب 

  واندرج معو أىل التوسط إال :توسط ادلنفصل  ٍب قالوف على
 معو دوري الكسائي اندرج ٍب دوري على توسط ادلنفصل وأماؿ )النهار( و 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وتقليل )النهار( 
 على طوؿ ادلنفصل وفتح )النهار( ْحزةٍب 

 (ٓٗوَُكلّّ ِفي فَػَلٍك َيْسَبُحوَف )
 ْسَبُحوَف(قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )فَػَلٍك يَ 

 (ِٔٗفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف ) مْ أَنَّا َحَمْلَنا ُذرّْيػَّتَػهُ  مْ َوَآيٌَة َلهُ 
 هَت حتمالظالشاطبية ُب األعراؼ : ويقصر ذريات مع فتح تائو وُب الطور ُب الثاِن 

 ال حم كصنا ويكسر رفع أو  وؿ الطور للبصري وبادلد  غـ دوياسُت                         
 تهم : الكوفيوف وابن كثَت وأبو عمرو [ ] ذرياهتم : نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[]ذري

 معو ابن عامر ويعقوب اندرج و قرأ بزيادة ألف بعد الياء وكسر التاء )ُذرّْيَّاتَػُهْم( قالوف 
 وخالد والكسائي وخلف العاشرقرأ )َؼ األلف اليت بعد الياء وفتح التاء )ُذرّْيػَّتَػُهْم( واندرج معو عاصم ٍب أبو عمرو 

 واندرج معو أبو جعفر  بالصلة على قصرىا ُب )ذَلُْم أَنَّا(قرأ بزيادة ألف بعد الياء وكسر التاء )ُذرّْيَّاتَػُهْم( و ٍب قالوف 
  )ُذرّْيػَّتَػُهْم( وبالصلةقرأ )َؼ األلف اليت بعد الياء ٍب ابن كثَت 

   وقرأ بزيادة ألف بعد الياء وكسر التاء )ُذرّْيَّاتَػُهْم(  نَّا(ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )ذَلُْم أَ 
 ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ذَلُْم أَنَّا( قرأ بزيادة ألف بعد الياء وكسر التاء )ُذرّْيَّاتَػُهْم( مع قصر البدؿ

 نَّا(بالسكت ُب )ذَلُْم أَ قرأ )َؼ األلف اليت بعد الياء وفتح التاء )ُذرّْيػَّتَػُهْم( و ٍب خلف 
 ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ذَلُْم أَنَّا( وقرأ بزيادة ألف بعد الياء وكسر التاء )ُذرّْيَّاتَػُهْم( مع توسط وطوؿ البدؿ )وآية(

 (ِٕٗمْن ِمْثِلِو َما يَػرَْكُبوَف ) مْ َوَخَلْقَنا َلهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع 

َقُذوَف ) مْ َوََل ىُ  مْ َفََل َصرِيَخ َلهُ  مْ َنَشْأ نُػْغرِقْػهُ  َوِإفْ   (ٖٗيُػنػْ
 واندرج معو ابن كثَت ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )إف نشا( قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع 

 (ِٗٗإَلَّ رَْحَمًة ِمنَّا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن )
  (خلف بالسكت ُب )َوَمَتاًعا ِإََل ( ثم ا ِإََل ورش بالنقل ُب )َوَمَتاعً  ثمقالوف 

 (٘ٗتُػْرَحُموَف ) مْ َلَعلَّكُ  مْ َوَما َخْلَفكُ  مْ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتػَُّقوا َما بَػْيَن أَْيِديكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثم        قالوف بسكوف ميم اجلمع

 ىشاـ باإلمشاـ )ِقيَل( ومعو الكسائي ورويس  ثم    السوسي بإدغاـ )ِقيَل ذَلُُم( ثم
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َها ُمْعِرِضيَن ) مْ ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت رَبّْهِ  مْ َوَما تَْأتِيهِ   (ِٙٗإَلَّ َكانُوا َعنػْ
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن َآيٍَة( )ِمْن َآيَاِت( )َرِبِّْ   ِإالَّ
(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصر )َرِبِّْ   واندرج معو ابن كثَتِإالَّ

(   مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )َرِبِّْ   ِإالَّ
ِػػ ( مػػع ) مْ ٍب ورش بالنقػػل ُب )ِمػػْن َآيَػػٍة( )ِمػػْن َآيَػػاِت( وبطػػوؿ الصػػلة )َرِبّْ ( البػػدلُت )َآيَػػٍة.. َآيَػػاِت( وأبػػدؿ اذلمػػزة ألفػػا ِٖإالَّ

 )تاتيهم(
 يهم( وبسكوف ميم اجلمع ٍب السوسي وأبدؿ اذلمزة ألفا )تات

 ٍب أبو جعفر وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاتيهم( وبالصلة 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )تأتيُهم(

ِإَلَّ  مْ ِإْف أَنْػػتُ  ~ُء اللَّػُو َأْطَعَمػوُ آأَنُْطِعػُم َمػْن لَػْو َيَشػآ ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّو قَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنو أَْنِفُقوا  مْ َلهُ َوِإَذا ِقيَل 
 (ِٚٗفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
( مْ أَْنِفُقوا(و)ِإْف أَنْػتُ  مْ وبالتحقيق ُب )ذلَُ ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل    ِإالَّ

( )ذلَُ  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصر ىا ُب )اَنْػتُ   ابن كثَت وأبو جعفرواندرج معو  أَْنِفُقوا( مْ ِإالَّ
(  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل وبالصلة ُب )اَنْػتُ   ِإالَّ

( مع ) مْ أَْنِفُقوا(و)اَنْػتُ  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ذلَُ   ( البدؿ ُب )َآَمُنوا( ِٖإالَّ
(  مْ (و)اَنْػتُ مْ أَْنِفُقوا(و)ِإْف أَنْػتُ  مْ ٍب خلف  على السكت ُب )ذلَُ   ِإالَّ

 دغم )ِقيَل ذَلُْم( و)َرَزَقُكُم( و)أَنُْطِعُم َمْن( ٍب السوسي أ
 ٍب ىشاـ باإلمشاـ )ِقيَل( على توسط ادلنفصل واندرج معو الكسائي 

 ٍب رويس باإلمشاـ )ِقيَل( على قصر ادلنفصل
 (َٛٗصاِدِقيَن ) مْ َويَػُقوُلوَف َمَتى َىَذا اْلَوْعُد ِإْف ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر لة قالوف بالصثم قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ْحزة باإلمالة ُب )َمىَت ( ومعو الكسائي وخلف العاشر   ثمورش بالتقليل ُب )َمىَت (  ثم

 (َٜٗيِخصُّْموَف ) مْ َوىُ  مْ َما يَػْنظُُروَف ِإَلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذىُ 
ؼَلَصُّْموف : ورش وابن كثَت وىشاـ وقػرأ أبػو عمػرو بػاختالس  ]ؼَلْصُّْموف: قالوف بوجو وأبو جعفر [ ]ؼَلِْصُموف : ْحزة []

فتحػة اخلػاء وتشػػديد الصػاد وقػرأ قػػالوف كػأيب جعفػر وأيب عمػػرو [ [ ؼلَِصّْػُموف : ابػن ذكػػواف وعاصػم والكسػائي ويعقػػوب 
 وخلف العاشر [
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 الصاد  تشديداء )ؼَلِْصُموَف( و ومعو دوري ٍب قالوف بسكوف اخلوتشديد الصاد قالوف باختالس الفتحة ُب )ؼَلَصُّْموَف( 
ٍب ابن ذكواف ُب )ؼلَِصّْػُموَف( بالكسػر ومعػو عاصػم والكسػائي ويعقػوب وخلػف    ٍب ىشاـ بالفتح والتشديد )ؼَلَصُّْموَف(

 العاشر 
 ٍب خالد )ؼَلِْصُموَف( بالسكوف والتخفيف 

 لفتحة وبالصلةلٍب قالوف باالختالس ُب اخلاء والتشديد للصادٍب قالوف بالصلة والسكوف 
 وبالصلة  ٍب ابن كثَت بالفتح والتشديد )ؼَلَصُّْموَف(

 ٍب ورش بالفتح والتشديد )ؼَلَصُّْموَف( وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاخَىم( 
 ٍب السوسي باالختالس وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاخَىم(

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاخَىم( وبسكوف اخلاء ُب )ؼَلْصُّْموف(
  خلف بال غنة ُب )َصْيَحًة َواِحَدًة(ٍب

 (ٓ٘يَػْرِجُعوَف ) مْ َأْىِلهِ  ~ِإَلى تَػْوِصَيًة َوَْل َفََل َيْسَتِطيُعوَف 
 قػػالوفٍب  ادلنفصػػل توسػػطٍب قػػالوف علػػى وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وابػػو جعفػػر قػػالوف بالصػػلة ٍب علػػى قصػػر ادلنفصػػل  قػػالوف

 (ُب )تَػْوِصَيًة َوآَل  بال غنةعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف الد على طوؿ ادلنفصل واندرج معو خبالصلة ٍب ورش 
 (ٔ٘يَػْنِسُلوَف ) مْ ِمَن اْْلَْجَداِث ِإَلى رَبّْهِ  مْ َونُِفَخ ِفي الصُّوِر فَِإَذا ىُ 

 ُب )األجداث( بالسكت  ْحزة ثمبالنقل ُب )ااَلجداث(   ورش ثم  بسكوف ميم اجلمع    قالوف
 بن كثَت وأبو جعفرواندرج معو اٍب قالوف بالصلة 

 (ٕ٘قَاُلوا يَا َويْػَلَنا َمْن بَػَعثَػَنا ِمْن َمْرَقِدنَا َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُلوَف )
 دوف قطع لطيفة     على ألف التنوين ُب )عوجا( بال حفصالشاطبية ُب سورة الكهف : وسكتة 

 راف( والباقوف ال سكت موصال وُب نوف )من راؽ( و)مرقدنا( وال  ـ )بل      
 ]مرقدنا : حفص بالسكت على ألف مرقدنا سكتة لطيفة بدوف تنفس والبافوف بدوف سكت[

 قالوف ٍب حفص بالسكت على )مرقدنا(
 (َٖ٘جِميٌع َلَديْػَنا ُمْحَضُروَف ) مْ ِإْف َكاَنْت ِإَلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ىُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع  
 واندرج معو ابن كثَت وابو جعفربالصلة  ٍب قالوف

 ٍب خلف بال غنة ُب )َصْيَحًة َواِحَدًة( 
 ٍب أبو جعفر رفع الكلمتُت ُب )َصْيَحٌة َواِحَدٌة(  

 )  ٍب ورش بالنقل ُب )َكاَنِت االَّ
)  ٍب خلف بالسكت ُب )َكاَنْت ِإالَّ

 (ٗ٘تَػْعَمُلوَف ) مْ َلَّ َما ُكْنتُ فَاْليَػْوـَ ََل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوََل ُتْجَزْوَف إِ 
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 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَت وابو جعفرٍب قالوف لو بالصلة 

 ٍب خلف بال غنة ُب )شيئاً وال( وبالسكت ُب )شيئا(  
 وبغنة ٍب خالد بالسكت ُب )شيئا( 

 ُب )شيئا(ٍب ورش بتغليظ الالـ ُب )تظلم( وتوسط )شيئا( ٍب الطوؿ 
 (َ٘٘أْصَحاَب اْلَجنَِّة اْليَػْوـَ ِفي ُشُغٍل فَاِكُهوَف )ِإفَّ 

 ] شْغل : نافع وابن كثَت وأبو عمرو[ ]ُشُغل: الباقوف[] َفِكُهوَف : أبو جعفر [] فَاِكُهوَف : الباقوف[
 قالوف قرأ سكوف الغُت )ُشْغل( وأثبت ألفا بعد الفاء )فاكهوف( واندرج معو ورش وابن كثَت وأبو عمرو 

 )ُشُغٍل( وأثبت ألفا بعد الفاء )فاكهوف( ومعو الباقوف بضم الشُت والعُت ُب بن عامر قرأ ا ثم
 ٍب أبو جعفر قرا بضم الغُت )ُشُغل( وحَؼ األلف من )فاكهوف(

 (ِٙ٘ئِك ُمتَِّكُئوَف )آِفي ِظََلٍؿ َعَلى اْْلَرَ  مْ َوَأْزَواُجهُ  مْ ىُ 
 ؿ : الباقوف[] ظَُلل : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ِظال

 قالوف على توسط ادلتصل وقرأبكسر الظاء وألف بعد الالـ األوَل )ُب ِظاَلٍؿ(
 ( أوجو البدؿ ٖمع ) ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وقرأبكسر الظاء وألف بعد الالـ األوَل )ُب ِظاَلٍؿ(

مثػػػل )مسػػػتهزءوف( بالتسػػػهيل ٍب ْحػػػزة بالسػػػكت ُب )األرآئػػػك( وقػػػرأ بضػػػم الظػػػاء وفػػػتح الػػػالـ األوَل )ظُلَػػػل( و)متكػػػوف( 
  ياء واحلَؼ واإلبداؿ

 ٍب الكسائي وقرأ بضم الظاء وفتح الالـ األوَل )ظَُلل( واندرج معو خلف العاشر 
 واندرج معو ابن كثَت  ٍب قالوف بالصلة

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ )َؼ اذلمزة ونق حركتها إَل ما قبلها )متُكوف(
 (َٚ٘ما َيدَُّعوَف ) مْ ِفيَها فَاِكَهٌة َوَلهُ  مْ َلهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وابو جعفر( ٍب قالوف بالصلة مْ قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )فَاِكَهٌة َوذلَُ 
ـٌ قَػْوًَل ِمْن َربٍّ رَِحيٍم )  (َٛ٘سََل

 قالوف 
 (َٜ٘واْمَتاُزوا اْليَػْوـَ أَيػَُّها اْلُمْجرُِموَف )

 قالوف
ـَ َأْف ََل تَػْعُبُدوا الشَّْيطَافَ  ~يَا بَِني مْ أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيكُ   َآَد

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ْم(ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق ُب )َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيكُ 
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 واندرج معو ابن كثَت وابو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل 

ـَ(ٖمع ) ْم( ورش بالنقل على طوؿ ادلنفصل وُب )َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيكُ ٍب  واندرج معو ْحزة بوجو قصر البدؿ ( البدؿ ُب )َآَد
 ْم(ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل بالسكت)َأملَْ أَْعَهْد ِإلَْيكُ 

 (َٓٙعُدوّّ ُمِبيٌن ) مْ ِإنَُّو َلكُ 
 معو ابن كثَت وابو جعفر واندرجقالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب قالوف بالصلة 

 َوَأِف اْعُبُدوِني
 ] وأِف اعبدوِن : أبو عمرو وعاصم وْحزة وخلف العاشر[ ] وأُف اعبدوِن :الباقوف[

واندرج معو عاصم وْحزة  ٍب أبو عمرو بالكسر )َوَأِف اْعُبُدوِن(واندرج معو الباقوف قالوف بضم كسرة النوف )أُف اْعُبُدوِن( 
 وخلف العاشر 

 (ٔٙا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم )َىذَ 
 ] سراط : قنبل ورويس[ ] صراط : أشم خلف عن  ْحزة صوت الصاد زايا [ ] صراط : الباقوف[

 )زراط(صوت الزاي ٍب خلف باإلمشاـ  واندرج معو رويس  قالوف ٍب قنبل بالسُت )سراط(
 ِجِبَلِّ َكِثيًرا مْ َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنكُ 

بو جعفر ]ُجُباَل : ابن كثَت وْحزة والكسائي ورويس وخلف العاشػر [] ُجػْباَل : أبػو عمػرو وابػن ]ِجِبالِّ : نافع وعاصم وأ
 عامر[   ]ُجُبالِّ : روح[

 قالوف وقرأ بكسر اجليم والباء وتشديد الالـ )ِجِبالَّ ( ومعو عاصم 
 ر ٍب أبو عمرو قرأ بضم اجليم وسكوف الباء وختفيف الالـ )ُجْبال( واندرج معو ابن عام

 واندرج معو الكسائي ورويس وخلف العاشر قرأ بضمتُت وختفيف الالـ )ُجُبال( ٍب ْحزة 
)  ٍب روح قرأ بضمتُت وتشديد الالـ )ُجُبالَّ

 ٍب قالوف بالصلة وقرأ بكسر اجليم والباء وتشديد الالـ )ِجِبالَّ ( واندرج معو أبو جعفر 
 الصلة ٍب ابن كثَت قرأ بضمتُت وختفيف الالـ )ُجُبال( وب

 َضلَّ( وقرأ بكسر اجليم والباء وتشديد الالـ )ِجِبالَّ (ورقق راء )كثَتا( اَ  ٍب ورش بالنقل ُب )َوَلَقدَ 
 ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد َأَضلَّ( قرأ بضمتُت وختفيف الالـ )ُجُبال(

 (َٕٙأفَػَلْم َتُكونُوا تَػْعِقُلوَف )
 قالوف

 (َٖٙعُدوَف )ُتو  مْ َىِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُكْنتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوف ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع 

 (َٗٙتْكُفُروَف ) مْ اْصَلْوَىا اْليَػْوـَ ِبَما ُكْنتُ 
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 ٍب ورش غلظ الالـ )اْصَلْوَىا(واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف ٍب قالوف بالصلة 
 (ِ٘ٙبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف ) مْ َوَتْشَهُد َأْرُجُلهُ  مْ أَْيِديهِ  آَوُتَكلُّْمنَ  مْ َأفْػَواِىهِ  ~اْليَػْوـَ َنْخِتُم َعَلى

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وضم اذلاء ُب )أيديُهم( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب قالوف بالصلة 
 وؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةٍب ورش على ط

 (ٙٙفَاْسَتبَػُقوا الصَّْراَط فَأَنَّى يُػْبِصُروَف ) مْ َأْعُيِنهِ  ~ُء َلَطَمْسَنا َعَلىآَوَلْو َنشَ 
ٍب قالوف بسكوف ميم اجلمع وعلى توسط ادلتصػل وعلػى قصػر ادلنفصػل  ٍب دوري بالتقليػل )فػأىن( وعلػى قصػر ادلنفصػل  

 واندرج معو البزي وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة وعلى قصر ادلنفصل  سُت )سراط( رويس على قصر ادلنفصل وقرأ بال
  وبالصلةٍب قنبل بالسُت ُب )السراط( وعلى قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وتقليل )فأىن( 

 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )فأىن( واندرج معو خلف العاشر 
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل ٍب 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وعلى فتح )فأىن( مع ترقيق الراء ُب )يُػْبِصُروَف(
 ٍب ورش بالتقليل )فأىن( مع ترقيق الراء ُب )يُػْبِصُروَف(

 وقرأ بالصاد )صراط( ٍب خلف أماؿ وأشم الصاد صوت الزاي )الزراط( ٍب خالد باإلمالة فقط ُب )فأىن(
 (َٚٙفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيِّا َوََل يَػْرِجُعوَف ) مْ َعَلى َمَكانَِتهِ  مْ ُء َلَمَسْخَناىُ آَنشَ َوَلْو 

  شعبةالشاطبية ُب األنعاـ : مكانات مد النوف ُب الكل 
 : الباقوف[ مْ ]َمَكانَاهِتِْم : شعبة [ ]َمَكانَِتهِ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 َكانَاهِتِْم( ٍب شعبة قرأ بزيادة ألف بعد النوف )مَ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر(ٍب قالوف بالصلة 
 واندرج معو خالد ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 

 ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبال غنة ُب )ُمِضيِّا َواَل(
ْرُه نُػَنكّْْسُو ِفي اْلَخْلِق   َوَمْن نُػَعمّْ

 ]نُػَنكّْْسو : عاصم وْحزة[ ] نَػْنُكْسو : الباقوف[
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 ْنُكْسُو( بفتح النوف األوَل وسكوف النوف الثانية وضم الكاؼ سلففة وسكوف السُتقالوف )نػَ 
 ٍب عاصم قرأ بضم النوف األوَل وفتح الثانية وكسر الكاؼ مشددة)نُػَنكّْْسُو( واندرج معو ْحزة 

ة وضػػػم الكػػػاؼ سلففػػػة ٍب ابػػػن كثػػػَت بصػػػلة اذلػػػاء فيهمػػػا )نعمػػػره( )نَػْنُكْسػػػُو( وقػػػرأ بفػػػتح النػػػوف األوَل وسػػػكوف النػػػوف الثانيػػػ
 وسكوف السُت
 (َٛٙأَفََل يَػْعِقُلوَف )

 يطال ن عمال )ال يعقلوف( وحتتها    خطابا  وقل ُب يوسف ع عمالدليل من الشاطبية ُب األنعاـ : و 
 صل أن مياسُت                     

 ]تَػْعِقُلوَف : نافع  وابن ذكواف وأبو جعر ويعقوب[  ]يَػْعِقُلوَف : الباقوف[
 لوف بتاء اخلطاب)تَػْعِقُلوَف ( واندرج معو ورش وابن ذكواف وأبو جعفر ويعقوب قا
 ابن كثَت قرأ بياء الغيبة )يَػْعِقُلوَف( ومعو الباقوف ثم

 َوَما َعلَّْمَناُه الشّْْعَر َوَما يَػْنَبِغي َلُو 
 ورش بًتقيق راء )الشعر( ثمقالوف 

 (ِٜٙإْف ُىَو ِإَلَّ ِذْكٌر َوقُػْرَآٌف ُمِبيٌن )
 قالوف 

 ٍب ابن كثَت قرأ )َؼ اذلمزة )وقراف( 
 ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )ِذْكٌر( 

 ٍب خلف بال غنة ُب )ِذْكٌر َوقُػْرَآٌف(
 (ٓٚلِيُػْنِذَر َمْن َكاَف َحيِّا َوَيِحقَّ اْلَقْوُؿ َعَلى اْلَكاِفرِيَن )

 ]لتنَر : نافع وابن ذكواف وأبو جعفر ويعقوب [ ] لينَر : الباقوف[
ََِر( ومعو قالو   ابن ذكواف وأبو جعفر ويعقوب ف بالتاء قرأ )لِتُػْن

ََِر( وبالتاء قرأىا  ََِر( ٍب ورش تقليل )اْلَكاِفرِيَن( وترقيق الراء ُب )لِتُػْن  )لِتُػْن
ََِر(  ومعو دوري الكسائي ورويس  ََِر( ٍب أبو عمرو أماؿ )اْلَكاِفرِيَن(و)لِيُػْن  ٍب ابن كثَت بالياء )لِيُػْن

ََِر( وبال غنة ُب )َحيِّا َوػلَِقَّ(ٍب   خلف )لِيُػْن
 (َٔٚلَها َماِلُكوَف ) مْ أَنْػَعاًما فَػهُ  آِممَّا َعِمَلْت أَْيِدينَ  مْ َأَوَلْم يَػَرْوا أَنَّا َخَلْقَنا َلهُ 
 قالوف بقصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرفصل ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلن
 ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  
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 وعلى طوؿ ادلنفصل   ((ٍب ورش بالنقل ُب )يَػَرْوا أَنَّا( و)َعِمَلْت أَْيِدينَ 
 وعلى طوؿ ادلنفصل   ((ٍب خلف بالسكت ُب )يَػَرْوا أَنَّا( و)َعِمَلْت أَْيِدينَ 

َها َر  مْ َوَذلَّْلَناَىا َلهُ  َها يَْأُكُلوَف ) مْ ُكوبُػهُ َفِمنػْ  (َٕٚوِمنػْ
 قالوف بسكوف ميم اجلمع    

  ورش قرأ بإبداؿ اذلمزة )ياكلوف( واندرج معو السوسي ثم
 واندرج معو ابن كثَت   قالوف بالصلة ثم
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة )ياكلوف( ثم

 ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب  مْ َوَلهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمأماؿ )َمَشاِرُب(     ىشاـ ثمقالوف    

 (َٖٚأَفََل َيْشُكُروَف )
 قالوف

 (ٗٚيُػْنَصُروَف ) مْ َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو َآِلَهًة َلَعلَّهُ 
 )آذلة( البدؿورش مع وجهي  ثم   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة ثم قالوف بسكوف ميم اجلمع    

 (ُ٘ٚجْنٌد ُمْحَضُروَف ) مْ َلهُ  مْ َوىُ  مْ ََل َيْسَتِطيُعوَف َنْصَرىُ 
السوسػػػي باإلدغػػػاـ )َيْسػػػَتِطيُعوَف  ثػػػم وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػَت وأبػػػو جعفػػػر  قػػػالوف بالصػػػلة ثػػػمقػػالوف بسػػػكوف مػػػيم اجلمػػػع  

  َنْصَرُىْم(
 َفََل َيْحُزْنَك قَػْوُلُهمْ 

 ْنَك : الباقوف[]ػُلْزِْنَك : نافع [  ]ػَلْزُ 
 ابن كثَت قرأ )ػَلْزُْنَك( ومعو الباقوف ثمقالوف بضم الياء وكسر الزاي )ػُلْزِْنَك( واندرج معو ورش   

 (ِٙٚإنَّا نَػْعَلُم َما ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوَف )
  قالوف

  ورش بالًتقيق ُب راء )ُيِسرُّوَف( ثم
 السوسي أدغم ادليم بادليم )نَػْعَلُم َما( ثم

ْنَساُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبيٌن )  (َٚٚأَوَلْم يَػَر اْْلِ
ْنَساُف( ٍب  ْنَساُف( ْحزةقالوف ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )َخَلْقَناُه( ٍب ورش بالنقل ُب )اإْلِ  بالسكت ُب )اإْلِ

 َوَضَرَب لََنا َمَثًَل َوَنِسَي َخْلَقُو 
 بال غنة ُب )َمَثاًل َوَنِسَي( قالوف ٍب خلف

ـَ َوِىَي َرِميٌم )  (ٛٚقَاَؿ َمْن ُيْحِيي اْلِعظَا
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 ]َوىَي : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوِىَي : الباقوف[
بكسػػر اذلػػاء )َوِىػػَي( وانػػدرج معػػػو ٍب ورش  وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو والكسػػائي وأبػػو جعفػػر  قػػالوف بسػػكوف اذلػػاء )َوْىػػَي(

 وبكسر اذلاء )َوِىَي( ٍب خلف بال غنة ُب )َمْن ػُلِْيي( قوف إال :البا
 َأوََّؿ َمرَّةٍ  آأَْنَشَأىَ  ~ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ومعو الكسائي على توسط ادلنفصل  ٍب قالوف 

 أماؿ )َمرٍَّة( وقفا خبلف على توسط ادلنفصل  و ٍب الكسائي 
 فصل واندرج معو ْحزةٍب ورش على طوؿ ادلن

 (َٜٚوُىَو ِبُكلّْ َخْلٍق َعِليٌم )
 ]َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوُىَو : الباقوف[

 ورش بضم اذلاء َ)وُىَو( ثم    واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف بسكوف اذلاء )َوْىَو(
 (ِٓٛمْنُو ُتوِقُدوَف ) مْ أَنْػتُ  آْخَضِر نَارًا فَِإذَ ِمَن الشََّجِر اْْلَ  مْ الَِّذي َجَعَل َلكُ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 والتحقيق ُب )األخضر(على طوؿ ادلنفصل ٍب خالد 
 بالنقل ُب )األخضر(  على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

 بالسكت ُب )األخضر(على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
  اندرج معو أبو جعفر و ٍب قالوف بالصلة 

 وبصلة اجلمعٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )منو( 
 )َجَعَل َلُكْم(أدغم الالـ بالالـ ُب  السوسي  ٍبٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل 

 ِمثْػَلُهمْ َأْف َيْخُلَق  ~َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى
 قادر : الباقوف[] يقدر : رويس [ ] ب

 قالوف على قصر ادلنفصل
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )األرض(
 ٍب رويس على قصر ادلنفصل وقرأ بياء وحَؼ األلف اليت بعد القاؼ )يَػْقِدر(  

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )األرض(  
 وبالسكت ُب )األرض( ُب )َأْف ؼَلُْلَق( ة ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غن

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبغنة وبالسكت ُب )األرض(
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ُؽ اْلَعِليُم )  (ٔٛبَػَلى َوُىَو اْلَخَلَّ
 ]َوىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] َوُىَو : الباقوف[

  قالوف بسكوف اذلاء )َوْىَو(
 )وُىو( وبضم اذلاء ورش على فتح )بلى( ثم
  ورش على التقليل ُب )بلى( وضم اذلاء ُب )َوُىَو( ثم

 ٍب ْحزة باإلمالة ُب )بلى( وضم اذلاء )َوُىَو( واندرج معو خلف العاشر
 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )بلى( وسكوف اذلاء )َوْىَو(

 (َٕٛأرَاَد َشْيًئا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف ) آِإذَ  ~َأْمُرهُ  آِإنَّمَ 
 فالكلشاطبية :                     )وكن فيكوُف ( النصب ُب الرفع  ا

 وُب آؿ عمراف ُب االوَل ومرمي    وُب الّطوؿ عنو وىو باللفظ أعمال 
 اويا وانقاد معناه يعمال  ر فى كوُب النحل مع يس بالعطف نصبو        

 سباكطيبة )كن فيكوف( فانصبا  رفعا سوى احلق وقولو  
 ن عامر والكسائي [ ] فيكوُف : الباقوف[] فيكوَف : اب

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأدغم الالـ بالالـ )يَػُقوَؿ َلُو( 

 واندرج معو أىل التوسط وقفا  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
 ومعو الكسائي وصال ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وقرأ )فيكوَف( 

 نفصل وعلى توسط اللُت ُب )شيئا( ٍب على الطوؿ ٍب ورش على طوؿ ادل
على السكت ُب )شيئا( والغنػة على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف على السكت ُب )شيئا( وبال غنة ُب )أف يقوؿ( ٍب خالد 

 علػى السػكت ُب )َشػْيًئا َأْف(وعليػو السػكت ُب )شػيئا( ٍب خػالد علػى التحقيػق ُب )شػيئا(على طوؿ ادلنفصػل و ٍب خلف 
 ادلنفصل على طوؿ

 (َٖٛفُسْبَحاَف الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلّْ َشْيٍء َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ) 
 [: الباقوف ] بيدِه : رويس )َؼ الصلة [ ] بيده : بصلة : الباقوف[ ]تَػْرِجعوف : يعقوب [ ] تُرَجعوف

 قالوف قرأ بضم التاء وفتح اجليم )تُػْرَجُعوَف(
 كسر اجليم )تَػْرِجعوف(ٍب يعقوب قرأ بفتح التاء و 

 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )إليو( 
 ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ )شيء( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )شيء( وبال غنة ُب )َشْيٍء َوِإلَْيِو(
 ٍب خالد بغنة ُب )َشْيٍء َوِإلَْيِو( والسكت ُب )شيء(
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 ٍب رويس بكسر اذلاء بدوف صلة ُب )يِدِه (
  

 سورة الصافات 
 ِو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَّ 

 (َٔوالصَّافَّاِت َصفِّا )
 ْحزةالشاطبية : وصفا وزجرا وذكرا أدغم 

 قالوف 
ْحزة ولكػن مػع ادلػد  وٍب السوسي أدغم التاء ُب الصاد وغلوز فيو ادلد والتوسط والقصر وغلوز الرـو مع القصر واندرج مع

 ادلشبع فقط
 (ٕفَالزَّاِجَراِت زَْجًرا )

السوسػػي أدغػػم التػػاء ُب الػػزاي وغلػػوز فيػػو ادلػػد والتوسػػط والقصػػر وغلػػوز الػػرـو مػػع القصػػر وانػػدرج ْحػػزة بوجػػو ادلػػد  قػػالوف ٍب
 ادلشبع فقط 

 ٍب ورش بًتقيق الراء )فَالزَّاِجرَاِت(
 (ٖفَالتَّالَِياِت ِذْكًرا )

 قالوف 
 ٍب ورش الوجو الثاِن بالًتقيق ؿ )ِذْكرًا ( ووجو التفخيم اندرج مع قالوف

ٍب السوسػػي أدغػػم التػػاء ُب الػػَاؿ وغلػػوز فيػػو ادلػػد والتوسػػط والقصػػر وغلػػوز الػػرـو مػػع القصػػر ومعػػو ْحػػزة باإلدغػػاـ مػػع ادلػػد 
 ادلشبع فقط

 (َٗلَواِحٌد ) مْ ِإفَّ ِإَلَهكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب قالوف بالصلة 

نَػُهَما َوَربُّ اْلَمَشاِرِؽ ) َربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما  (٘بَػيػْ
 بالسكت ُب )األرض( ْحزةقالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( ٍب 

نْػَيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب )آِإنَّا زَيػَّنَّا السَّمَ   (َٙء الدُّ
 فوةصد والكواكب اف    صبوا ن ُبالشاطبية : بزينة نوف 

 اْلَكَواِكِب : حفص وْحزة [  ]ِبزِيَنِة اْلَكَواِكِب : الباقوف[ ]ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكَب : شعبة [  ]ِبزِيَنةٍ 
 وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر حَؼ التنوين )ِبزِيَنِة اْلَكَواِكِب ( وقرأ خبفض )الكواكِب( واندرج معو ابن كثَت قالوف 

 ٍب شعبة قرأ بتنوين )بزينٍة( ونصب )الكواكَب()ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكَب( 
 على توسط ادلتصل  أ بالتنوين وخفض )الكواكِب()ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب(ٍب حفص قر 

 حَؼ التنوين )ِبزِيَنِة اْلَكَواِكِب ( وقرأ خبفض )الكواكِب( بالتقليل )الدنيا( أبو عمروٍب 
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 العاشرحَؼ التنوين )ِبزِيَنِة اْلَكَواِكِب ( وقرأ خبفض )الكواكِب( واندرج معو خلف  ٍب الكسائي أماؿ )الدنيا(
 ٍب ورش على الفتح )الدنيا( ٍب التقليل )الدنيا( قرأ خبفض )ِبزِيَنِة اْلَكَواِكِب ( 

 على طوؿ ادلتصل  )ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب()الكواكِب( ٍب ْحزة قرأ بتنوين )زينة( وخفض 
 (َٚوِحْفظًا ِمْن ُكلّْ َشْيطَاٍف َمارٍِد )

 قالوف 
 (ٛاْْلَْعَلى َويُػْقَذُفوَف ِمْن ُكلّْ َجاِنٍب )ََل َيسَّمَُّعوَف ِإَلى اْلَمََلِ 

 ] ال َيسَّمَُّعوف : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [  ] ال َيْسَمُعوف : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوبقالوف بسكوف السُت )يْسمعوف( 

 أْلَْعَلى( وعلى الفتح )األعلى( ٍب على التقليل والنقل ُب )اأْلَْعَلى(ٍب ورش بسكوف السُت )يْسمعوف( وبالنقل ُب )ا
 ٍب حفص بتشديد السُت وادليم )َيسَّمعوف(

 ٍب ْحزة بتشديد السُت وادليم )َيسَّمعوف( وبالسكت ُب )اأْلَْعَلى( واإلمالة ُب )اأْلَْعَلى(
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرٍب خالد بالتحقيق ُب )اأْلَْعَلى( واإلمالة ُب )اأْلَْعَلى(  

 ُدُحورًا 
 قالوف
 (َٜعَذاٌب َواِصٌب ) مْ َوَلهُ 

اٌب َواِصٌب( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ََ  قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )َع
 (ِٓٔإَلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة فَأَتْػبَػَعُو ِشَهاٌب ثَاِقٌب )

 ء ُب )َمْن َخِطَف(ابو جعفر باإلخفا ثمقالوف   
ـْ َمْن َخَلْقَنا مْ َأىُ  مْ فَاْستَػْفِتهِ   َأَشدُّ َخْلًقا َأ

 ] فاستفتُهم : رويس[ ] فاستفتِهم : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اجلمع

 َأَشدُّ( واندرج معو ابن كثَت  مْ أَىُ  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )فَاْستَػْفِتهِ 
 لنوف عند اخلاء )َمْن َخَلْقَنا(ٍب أبو جعفر بالصلة وباإلخفاء ل

 َأَشدُّ( مْ أَىُ  مْ ٍب قالوف بالتوسط بالصلة ُب )فَاْستَػْفِتهِ 
ـْ( مْ أَىُ  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )فَاْستَػْفِتهِ   َأَشدُّ( وبالنقل ُب )َخْلًقا َأ
ـْ( مْ أَىُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )فَاْستَػْفِتهِ   َأَشدُّ(و)َخْلًقا َأ

 اء )فَاْستَػْفِتُهْم(ٍب رويس قرأ بضم اذل
 (ِٔٔمْن ِطيٍن ََلِزٍب ) مْ ِإنَّا َخَلْقَناىُ 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف 
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 (َٕٔبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَف )
 َاشالشاطبية : واضمم تا عجبت 

 ]َعِجْبُت : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [    ]َعِجْبَت : الباقوف[
 ْحزة قرأ بضم العُت )َعِجْبُت( ومعو الكسائي وخلف العاشر  ثمقالوف     

 (َٖٔوِإَذا ذُكُّْروا ََل َيْذُكُروَف )
 ورش بًتقيق الراء ُب )ذُكُّْروا( ثمقالوف   

 (َٗٔوِإَذا رََأْوا َآيًَة َيْسَتْسِخُروَف )
 قالوف 

 يًَة( ٍب خلف بال غنة ُب )َآيًَة َيْسَتْسِخُروَف( وبالتحقيق ُب )َرأَْوا آَ 
 ( البدؿ )َآيًَة( ورقق راء )يستسخروف(ٍٖب ورش مع النقل )َرأَْوا َآيًَة (ٍب )

 ٍب خلف بال غنة ُب )َآيًَة َيْسَتْسِخُروَف( وبالسكت )َرأَْوا َآيًَة (
 (ِ٘ٔإَلَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن ) آِإْف َىذ آَوقَاُلو 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 على طوؿ ادلنفصل وترقيق الراء ُب  )ِسْحٌر( ٍب ورش 
 على طوؿ ادلنفصل وبتفخيم الراء ُب )ِسْحٌر( ْحزةٍب 

َنا وَُكنَّا  ُعوثُوَف )تُػَرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا أَِئَذا ِمتػْ  (َٙٔلَمبػْ
 الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو ضلو آئَا           أئنا فَو استفهاـ الكل أوال 

 سلرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشاـُب النمل  نافعسوى                            
 اشدا والر تى أُب العنكبوت سلربا       وىو ُب الثاِن  عمناد عوف دو                           

 اعتال  عنهماننا ضا    وزاداه نونا إر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        
 وا حافظ باللعلى        أصوذلم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                           

: البػاقوف وكػل علػى أصػلو أئػَا .. أئنػا: نػافع والكسػائي وأبػو جعفػر ويعقػوب [ ]أئَا .. إنػا] إذا .. أئنا : ابن عامر [ ]
] تسهيل مع عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب []ِمتنا : الباقوف[ من التسهيل وعدمو [] ُمْتنا : ابن كثَت وأبو

[]حتقيق مع إدخػاؿ : ىشػاـ[] التحقيػق : إدخاؿ : قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر[ ]بالتسهيل : ورش وابن كثَت ورويس 
 عاصم وابن ذكواف وْحزة والكسائي وروح وخلف العاشر[

 بار )إنا دلبعوثوف( وكسر ميم )ِمْتنا(بتسهيل وإدخاؿ ُب )أئَا( وباإلخقالوف 
 ٍب أبو جعفر بتسهيل وإدخاؿ ُب )أئَا( وباإلخبار )إنا دلبعوثوف( وضم ميم )ُمْتنا(

ـَ ِف نَّا(  ٍب ورش )أئَا( بتسهيل اذلمزة الثانية واإلخبار ُب )إنا( وبالنقل )ِعظا
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َنا( ٍب رويس بتسهيل اذلمزة الثانية من )أئَا( وأخرب ُب الثانية )إنا(  وضم ميم )ُمتػْ
َنا(  ا .. أَئِنَّا( وقرأ بضم ادليم ُب )ُمتػْ ََ  ٍب ابن كثَت بتسهيلهما )أَِئ

 ٍب أبو عمرو سهل اإلثنُت )أئَا أئنا( مع اإلدخاؿ وضم ميم )ُمْتنا(
َنا(    ٍب روح بتحقيق اذلمزة الثانية )أئَا( واإلخبار ُب الثانية )إنا( وضم ميم )ُمتػْ

 تنا( واإلخبار ُب األوَل وتسهيل الثانية )ائنا( مع اإلدخاؿ ٍب ىشاـ قرأ )إذا مُ 
َنا(   ٍب ابن ذكواف اإلخبار ُب األوَل واالستفهاـ ُب الثانية وضم ادليم ُب )ُمتػْ

 وضم )ُمتنا( )أئَا .. أئنا( ٍب شعبة بتحقيقهما 
َنا ( ومعو خالد بتحقيقهما )أئَا .. أئنا( ٍب حفص   روخلف العاشوكسر ادليم )ِمتػْ

َنا(  حقق اذلمزتنب ُب األوَل وأخرب ُب الكلمة الثانية )أئَا .. إنا( وكسر ميم )ٍب الكسائي   ِمتػْ
 ُب )تُػرَابًا َوِعظَاًما(بال غنة بتحقيقهما )أئَا .. أئنا( و ٍب خلف 
 ا(ُب )َوِعظَاًما أَئِنَّا( وبال غنة ُب )تُػرَابًا َوِعظَامً بالسكت بتحقيقهما )أئَا .. أئنا( و ٍب خلف 

 (َٚٔأَوَآبَاُؤنَا اْْلَوَُّلوَف )
 ] أْو آباؤنا : قالوف وأبو جعفر وابن عامر [ ] أَو أباؤنا : الباقوف[

 قالوف قرأ )اْو( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر 
 واندرج معو ْحزة بوجو قصر البدؿ وبالنقل البدؿ وبالنقل ُب )األولوف( قصرٍب ورش بفتح الواو )أَو آباؤنا( مع 

 بالسكت ُب )األولوف(  ْحزةٍب 
 ُب البدؿ )آب(ؤنا( ٍب ورش على التوسط والطوؿ 

 (َٛٔداِخُروَف ) مْ ُقْل نَػَعْم َوأَنْػتُ 
 تالر الشاطبية ُب األعراؼ : وحيث )نعم( بالكسر ُب العُت 

 ] نَِعم : الكسائي [ ] نَػَعم : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرُروَف( قالوف بالصلة ورش بًتقيق الراء ُب )َداخِ  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع  

 الكسائي قرأ بكسر العُت )نَِعْم( ثم
 (ٜٔفَِإَذا ُىْم يَػْنظُُروَف )زَْجَرٌة َواِحَدٌة فَِإنََّما ِىَي 

 ُب )َزْجَرٌة َواِحَدٌة(ٍب خلف بال غنة  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  قالوف ٍب قالوف بالصلة
يِن ) َوقَاُلوا يَا  (َٕٓويْػَلَنا َىَذا يَػْوـُ الدّْ

 قالوف
بُوَف ) مْ َىَذا يَػْوـُ اْلَفْصِل الَِّذي ُكْنتُ   (ِٕٔبِو ُتَكذّْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف 
 (َٕٕوَما َكانُوا يَػْعُبُدوَف )ْم اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجهُ 
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 ورش بتغليظ الالـ ُب )ظََلُموا( ثم واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف 
 (ِٖٕإَلى ِصَراِط اْلَجِحيِم ) مْ ِمْن ُدوِف اللَِّو فَاْىُدوىُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 خلف باإلمشاـ ُب )صراط( بصوت الزاي  ثم

 ٍب رويس قرأ بالسُت )سراط( 
 ِإََل( واندرج معو البزي وأبو جعفر مْ قالوف بالصلة على قصرىا ُب )فَاْىُدوىُ  ثم

 ِإََل( وقرأ )سراط(  مْ ٍب قنبل بالصلة ُب )فَاْىُدوىُ 
 ِإََل(  مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )فَاْىُدوىُ 

 ِإََل( مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )فَاْىُدوىُ 
 ِإََل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )فَاْىُدوىُ 

 َوِقُفوُىمْ 
 قالوف 

 (ُٕٗئوُلوَف )َمسْ  مْ ِإنػَّهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمْحزة حَؼ اذلمزة )مسولوف(     ثمقالوف    

 (ََٕ٘ل تَػَناَصُروَف ) مْ َما َلكُ 
 : ٖ٘٘- ٕٙ٘الشاطبية ُب البقرة :للبزي عشرة أبيات البيت رقم 

 ِمالَشدّْد )تيمموا(      وتاء )توَب( ُب النسا عنو رلْ  للبزيوُب الوصل 
 وُب آؿ عمراف لو ال تفرقوا      واألنعاـ فيها فتفرؽ مثال

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

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

 ] آل تَّناصروف : البزي وأبو جعفر مع ادلد ادلشبع للساكنُت 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع

 ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب البزي وبتشديد التاء مع ادلد الالـز )ال تػََّناَصُروَف( 
)آل  تػََّناَصُروَف(   ٍب أبو جعفر بالصلة  بتشديد التاء مع ادلد الالـز

 (ُٕٙمْسَتْسِلُموَف ) َبْل ُىُم اْليَػْوـَ 
 السوسي أدغم ادليم بادليم )اْليَػْوـَ ُمْسَتْسِلُموَف( ثمقالوف 
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ٍْ يَػَتس مْ َوَأقْػَبَل بَػْعُضهُ   (َٕٚءُلوَف )آَعَلى بَػْع
 قالوف بسكوف ميم اجلمع وتوسط ادلتصل 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 
 ادلد والقصر  َءُلوَف(بالتسهيل على(ٍب خالد على طوؿ ادلتصل ووقف على )يَػَتس

 َءُلوَف( بالتسهيل على ادلد والقصر (َءُلوَف( ووقف على )يَػَتس(ٍب خلف بال غنة ُب )بَػْعٍض يَػَتس
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 (ٕٛتَْأُتونَػَنا َعِن اْلَيِميِن ) مْ ُكْنتُ   مْ ِإنَّكُ  آقَاُلو 
ٍب أبو جعفر أبدؿ اذلمزة ألفا )تاتوننا( واندرج معو ابن كثَت  ٍب قالوف بالصلةقالوف ٍب السوسي أبدؿ اذلمزة ألفا )تاتوننا( 

ْحزة  ثمورش على طوؿ ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاتوننا(  ثمقالوف بالصلة ثم  ادلنفصل  توسطٍب قالوف على وبالصلة 
 على طوؿ ادلنفصل 

 (ٜٕقَاُلوا َبْل َلْم َتُكونُوا ُمْؤِمِنيَن )
 ورش وأبدؿ اذلمزة واوا ُب )مومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وصال ووقفا واندرج ْحزة وقفاقالوف ٍب 

 ِمْن ُسْلطَافٍ  مْ َوَما َكاَف لََنا َعَلْيكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف 
 (ٖٓقَػْوًما طَاِغيَن ) ُتمْ َبْل ُكنْ 

 بن كثَت وأبو جعفرقالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ا
َنا قَػْوُؿ رَبػَّْنا  َفَحقَّ َعَليػْ

 قالوف ٍب السوسي أدغم الالـ بالراء )قَػْوُؿ َربػَّْنا(
 (ٖٔئُِقوَف )آِإنَّا َلذَ 

 ْحزة وقف على )لَآئقوف( بالتسهيل على ادلد والقصر  ثم ورش على طوؿ ادلتصل ثمقالوف على توسط ادلتصل 
 (َٕٖغاِويَن ) ِإنَّا ُكنَّا مْ فََأْغَويْػَناكُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ِإنَّا(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )َفَأْغَويْػَناكُ 
 ِإنَّا(  مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )َفَأْغَويْػَناكُ 

 ِإنَّا(  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َفَأْغَويْػَناكُ 
 ِإنَّا(   مْ َويْػَناكُ بالسكت ُب )َفَأغْ  ْحزةٍب 

 (ٖٖيَػْوَمِئٍذ ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَترُِكوَف ) مْ فَِإنػَّهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف 

 (ِٖٗإنَّا َكَذِلَك نَػْفَعُل بِاْلُمْجرِِميَن )
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 قالوف
 (ُٖ٘روَف )ِإَلَو ِإَلَّ اللَُّو َيْسَتْكبِ  َْل  مْ ِإَذا ِقيَل َلهُ  آَكانُو   مْ ِإنػَّهُ 

 قالوف على قصر ادلنفصل
 أدغم )ِقيَل ذَلُْم( على قصر ادلنفصل و ٍب السوسي 

 ٍب رويس على قصر ادلنفصل وباإلمشاـ ُب )قيل(
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل

 ٍب ىشاـ على توسط ادلنفصل وباإلمشاـ ُب )قيل( واندرج معو الكسائي
 ف(ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وترقيق راء )يستكربو 

 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وتفخيم راء )يستكربُوف(
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 

 بالصلة على توسط ادلنفصل  فٍب قالو 
 (َٖٙآِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍف ) آَويَػُقوُلوَف أَئِنَّا لََتارُِكو 

يل واإلدخاؿ   وورش وابن كثَت ورويس بالتسهيل مػن غػَت إدخػاؿ   وىشػاـ ]أئنا : قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسه
 بالتحقيق مع اإلدخاؿ وعدمو   والباقوف بالتحقيق بدوف إدخاؿ[

 قالوف على قصر ادلنفصل وبالتسهيل واإلدخاؿ واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل واندرج معو دوري على التوسط 

 ( البدؿ ُب )آذلتنا( ٖلى طوؿ ادلنفصل وبالتسهيل ُب الثانية مع )ٍب ورش ع
 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبالتسهيل ُب الثانية

 ٍب ىشاـ على توسط ادلنفصل وبالتحقيق مع اإلدخاؿ 
 ٍب  ىشاـ على توسط ادلنفصل وبالتحقيق بدوف إدخاؿ واندرج معو ابن ذكواف وعاصم والكسائي وخلف العاشر

 ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبتحقيق اذلمزةٍب 
 ٍب رويس على قصر ادلنفصل وبالتسهيل ُب الثانية

 ٍب روح على قصر ادلنفصل وبتحقيق اذلمزة
 (َٖٚء بِاْلَحقّْ َوَصدََّؽ اْلُمْرَسِليَن )آَبْل جَ 

 قالوف على توسط ادلتصل 
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 

 ( واندرج معو خلف العاشر ٍب ابن ذكواف على توسط ادلتصل وأماؿ )جاء
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وأماؿ )جاء(

 (ٖٛئُِقوا اْلَعَذاِب اْْلَلِيِم )آَلذَ  مْ ِإنَّكُ 
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 قالوف على توسط ادلتصل 
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )األليم( واندرج معو ْحزة بوجو النقل 

 ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )األليم(
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  صلةٍب قالوف بال

 (ٜٖتَػْعَمُلوَف ) مْ َوَما ُتْجَزْوَف ِإَلَّ َما ُكْنتُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف 

 (ِٓٗإَلَّ ِعَباَد اللَِّو اْلُمْخَلِصيَن )
 :الباقوف[]اْلُمْخِلِصَُت : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب[  ]اْلُمْخَلِصَُت 

 ابن كثَت قرأ بكسر الالـ )اْلُمْخِلِصَُت( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب ثم قالوف قرأ بفتح الالـ )اْلُمْخَلِصَُت ( 
 (ِٔٗرْزٌؽ َمْعُلوـٌ ) مْ ُأولَِئَك َلهُ 

ورش علػى طػوؿ  مثػقػالوف بالصػلة وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر  ثػمقالوف بسكوف ميم اجلمع علػى توسػط ادلتصػل  
 ادلتصل  
 فَػَواِكُو 
 قالوف

 (ُٕٗمْكَرُموَف ) مْ َوىُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (ِٖٗفي َجنَّاِت النَِّعيِم )
 قالوف 

 (َٗٗعَلى ُسُرٍر ُمتَػَقابِِليَن )
 قالوف 

 (ِ٘ٗبَكْأٍس ِمْن َمِعيٍن ) مْ يُطَاُؼ َعَلْيهِ 
 قوب[ ] عليِهم : الباقوف[ ] بكاس : السوسي وأبو جعفر ووقفا ْحزة [] بكأس : الباقوف[]عليُهم : ْحزة ويع

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ِبَكاٍس( 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )بكاس( 

 ء )عليُهم( واندرج معو يعقوب ٍب ْحزة قرأ بضم اذلا
ٍة ِللشَّارِبِيَن )آبَػْيضَ   (َٙٗء َلذَّ

 ورش على طوؿ ادلتصل  ثمقالوف على توسط ادلتصل 
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َزُفوَف ) مْ ََل ِفيَها َغْوٌؿ َوََل ىُ  َها يُػنػْ  (َٚٗعنػْ
َزُفوَف : الباقوف[  ]يُػْنزُِفوَف : ْحزة والكسائي وخلف العاشر[   ]يُػنػْ

َزُفوَف( قالوف بسكوف ميم اجلمع   وفتح الزاي ُب )يُػنػْ
 ٍب خالد قرأ بكسر الزاي )يُػْنزُِفوَف( ومعو الكسائي وخلف العاشر 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب خلف بال غنة ُب )َغْوٌؿ َواَل( وقرأ بكسر الزاي )يُػْنزُِفوَف(

 (ٛٗقَاِصَراُت الطَّْرِؼ ِعيٌن ) مْ َوِعْنَدىُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمورش بًتقيق الراء )قَاِصرَاُت(  ثمف ميم اجلمع قالوف بسكو 

ٌْ َمْكُنوٌف )  (َٜٗكأَنػَُّهنَّ بَػْي
 قالوف

ٍْ يَػَتسَ  مْ فََأقْػَبَل بَػْعُضهُ   (َٓ٘ءُلوَف )آَعَلى بَػْع
 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 
 د ووقف على طوؿ ادلتصل ووقف بالتسهيل بادلد والقصر على )يَػَتَساَءُلوَف(ٍب خال

 ٍب خلف بال غنة ووقف بالتسهيل بادلد والقصر على )يَػَتَساَءُلوَف( 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

هُ آقَاَؿ قَ   (ِٔ٘إنّْي َكاَف ِلي َقرِيٌن ) مْ ِئٌل ِمنػْ
( مْ وبسكوف ميم اجلمع  ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )ِمػنػْهُ قالوف على توسط ادلتصل  وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو  ِإِنّْ

 جعفر
(  ٍب ورش علػى طػوؿ ادلتصػػل ُب )ِمػنػْهُ  مْ ٍب قػالوف بالصػلة علػى توسػػطها ُب )ِمػنػْهُ  ( ٍب ْحػزة بػالتحقيق ُب )ِمػػنػْهُ  مْ ِإِنّْ  مْ ِإِنّْ

( ٍب خلف بالسكت ُب )ِمنػْهُ   (ِإِنّْ  مْ ِإِنّْ
ِقيَن )  (ٕ٘يَػُقوُؿ أَئِنََّك َلِمَن اْلُمَصدّْ

]أئنك : قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل واإلدخاؿ   وورش وابن كثَت ورويس بالتسهيل من غَت إدخاؿ   وىشاـ 
 بالتحقيق مع اإلدخاؿ فقط  والباقوف بالتحقيق بدوف إدخاؿ[

 عفر قالوف بالتسهيل مع اإلدخاؿ ومعو أبو عمرو وأبو ج
 ٍب ىشاـ بالتحقيق واإلدخاؿ فقط

 ٍب ورش بتسهيل الثانية ومعو ابن كثَت ورويس 
 ٍب ابن ذكواف بالتحقيق ومعو الباقوف

َنا وَُكنَّا تُػَرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمِديُنوَف )  (ٖ٘أَِئَذا ِمتػْ
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 ستفهاـ الكل أوال الشاطبية ُب سورة الرعد : وما كرر استفهامو ضلو آئَا           أئنا فَو ا
 سلرٌب       سوى النازعات مع إذا وقعت وال  والشاـُب النمل  نافعسوى                            
 اشدا والر تى أُب العنكبوت سلربا       وىو ُب الثاِن  عمناد عوف دو                           

 اعتال  عنهماا    وزاداه نونا إننا ضر ن كسوى العنكبوت وىو ُب النمل                        
 وا حافظ باللعلى        أصوذلم وامدد  ىمضا ُب النازعات و ر  عمو                           

] إذا .. أئنػػا : ابػػن عػػامر وأبػػو جعفػػر [ ] أئػػَا .. إنػػا : نػػافع والكسػػائي ويعقػػوب [ ] أئػػَا .. أئنػػا : البػػاقوف وكػػل علػػى 
 ] ُمْتنا : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب [] ِمتنا : الباقوف[أصلو من التسهيل وعدمو [  

 وقرأ بكسر ادليم )ِمتنا(قالوف بتسهيل الثانية مع اإلدخاؿ واإلخبار ُب الثانية )إنا( 
 وقرأ بضم ادليم )ُمتنا( ٍب أبو عمرو وقرأ باالستفهاـ ِبما مع التسهيل واإلدخاؿ 

ـَ ِف نَّا( ُب الكلمة األوَل اذلمزة ٍب ورش بتسهيل   وقرأ بكسر ادليم )ِمتنا( واإلخبار ُب الثانية وقرأ )عظا
 ٍب ابن كثَت بتسهيلهما وقرأ بضم ادليم )ُمتنا(  

 ٍب رويس بتسهيل الكلمة األوَل واإلخبار ُب الثانية )إنا( وقرأ بضم ادليم )ُمتنا( 
 انية وقرأ بكسر ادليم )ِمتنا(بالتحقيق باألوَل واإلخبار الثٍب الكسائي 

 بالتحقيق باألوَل واإلخبار الثانية وقرأ بضم ادليم )ُمتنا( روح  ٍب 
 األوَل باإلخبار والثانية باإلستفهاـ بالتحقيق واإلدخاؿ ٍب ىشاـ 

 وقرأ بضم ادليم ُب )ُمتنا(ٍب ابن ذكواف باالستفهاـ بالثانية وبالتحقيق 
 الثانية باإلستفهاـ وبالتسهيل واإلدخاؿ وقرأ بضم ادليم ُب )ُمتنا(ٍب أبو جعفر األوَل باإلخبار و 

 ٍب شعبة االستفهاـ ِبما وقرأ بضم ادليم )ُمتنا( 
 ٍب حفص االستفهاـ ِبما وقرأ بكسر ادليم )ِمْتنا( واندرج معو خلف العاشر

 وقرأ بكسر ادليم )ِمتنا(ِبما  ٍب خلف بال غنة وبالتحقيق
 ُب الكلمتُت وقرأ بكسر ادليم )ِمتنا( ٍب خالد بغنة وبالتحقيق

 وقرأ بكسر ادليم )ِمتنا( )عظاماً إننا(ٍب خلف بالسكت 
 (ُٗ٘مطَِّلُعوَف ) مْ قَاَؿ َىْل أَنْػتُ 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب قالوف بالصلة
 (مْ تُ ( ٍب خلف بالسكت ُب )َىْل أَنػْ مْ أَنْػتُ  ُب )َىلَ ٍب ورش بالنقل 

 (ِ٘٘ء اْلَجِحيِم )آفَاطََّلَع فَػَرَآُه ِفي َسوَ 
 تال غلسن وُب الراء حوُب علزه     صحبة زف مالشاطبية ُب األنعاـ : وحرُب )رأى( كال أمل 

ُب الكػػل قلػػال  )إمالػػة الػػراء للسوسػػي ال  عثمػػافصػػيب وعػػن مخبلػػف وخلػػف فيهمػػا مػػع مضػػمر                          
 يعمل بو(
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( البػدؿ لػػو   وبإمالتهمػا لشػػعبة وْحػػزة والكسػائي وخلػػف العاشػر وابػػن ذكػػواف ٖ: قلػػل الػراء واذلمػػزة : ورش مػػع ) ] فػرءاه
 خبلف عنو   وبإمالة اذلمزة فقط أليب عمرو وبفتحهما للباقُت[

ٍب ابػن ذكػواف  َرَآُه( ُب )فَػػ ٍب دوري أمػاؿ اذلمػزة)فَػػَرَآُه( قالوف اندرج ابن ذكواف بوجو عدـ اإلمالة ٍب ابن كثَت بصلة اذلػاء 
وعلػى طػوؿ ادلتصػل ٍب ورش قلػل الػراء )فَػػَرَآُه( على التوسط بادلتصل ٍب ْحزة أماذلمػا الراء واذلمزة ُب )فَػَرَآُه( خبلف أماذلما 

 ( البدؿ )فَػَرَآُه(ٖواذلمزة ُب )فَػَرَآُه( مع تفخيم الالـ ُب )فَاطََّلَع( مع )
 (ٙ٘يِن )قَاَؿ تَاللَِّو ِإْف ِكْدَت لَتُػْردِ 

 ] لًتديٍت : ورش وصال ويعقوب ُب احلالُت [ ]لًتدين : الباقوف[
 يعقوب بالياء وصال ووقفا )لَتُػْرِديٍِت( ويندرج معو ورش حاؿ الوصل فقط ثمقالوف 

 (َٚ٘وَلْوََل نِْعَمُة رَبّْي َلُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضرِيَن )
 قالوف

 (َٛ٘أَفَما َنْحُن ِبَميِّْتيَن )
 قالوف

بِيَن )ِإَلَّ   (ٜ٘ َمْوتَػتَػَنا اْْلُوَلى َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ
 قالوف 

 ( أوجو قصر البدؿ ُب )األوَل( وفتح اليائي ُب )األوَل(ٍٗب ورش )
 ٍب طػػوؿ البػػدؿ ُب )األوَل( مػػع الفػػتح والتقليػػل ُب )األوَل( والنقػػل  ٍب توسػػط البػػدؿ ُب )األوَل( مػػع التقليػػل ُب )األوَل(

 وبالنقل
 )األوَل(اذلمزة ُب لتقليل ُب )األوَل( وبالتحقيق ُب ٍب دوري با

 )األوَل( واإلمالة ِبا )األوَل( اذلمزة ٍب خلف بالسكت ُب 
 ٍب خالد بالتحقيق ُب )األوَل(واإلمالة ُب )األوَل(

 (ِٓٙإفَّ َىَذا َلُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )
 : الباقوف[ ] ذَلَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ذَلُوَ 

 ورش بضم اذلاء )وُىو( ثمقالوف بسكوف اذلاء )وْىو( 
 (ِٔٙلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمِل اْلَعاِمُلوَف )

 قالوف
ـْ َشَجَرُة الزَّقُّوـِ ) ٌر نُػُزًَل َأ  (َٕٙأَذِلَك َخيػْ

ـْ( ثػػمقػػالوف  ػػٌر ( والنقػػل ُب )نػُػػُزاًل َأ ـْ( خلػػف بالسػػكت علػػى السػػاك ثػػم ورش بًتقيػػق الػػراء ُب )َخيػْ ن ادلفصػػوؿ ُب )نػُػػُزاًل َأ
 وتفخيم راء )خَت(

َنًة ِللظَّاِلِميَن )  (ِٖٙإنَّا َجَعْلَناَىا ِفتػْ
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 قالوف
 (َٗٙأْصِل اْلَجِحيِم ) ~ِإنػََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي

 واندرج معو ْحزة قالوف على توسط ادلنفصل    ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ثم    قالوف على قصر ادلنفصل
 ( ٘ٙا َكأَنَُّو رُُءوُس الشََّياِطيِن )طَْلُعهَ 
 ورش على التوسط والطوؿ بالبدؿ )ُرُءوُس( ثمقالوف 
َها اْلُبُطوَف ) مْ فَِإنػَّهُ  َها َفَمالُِئوَف ِمنػْ  (َْٙٙلَِكُلوَف ِمنػْ

] فمػالالف :  ] فمالوف : أبو جعفر ووقفا ْحزة ولو وجهاف آخراف تسهيل اذلمزة بينها وبُت الواو   وإبداذلا يػاء خالصػة [
 الباقوف[
 قالوف 

 ٍب ورش على توسط وطوؿ البدلُت )آَلَِكُلوَف (و)فمالئوف(
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  

 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )فمالوف(
َها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم ) مْ ثُمَّ ِإفَّ َلهُ   (َٚٙعَليػْ

 ج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف ٍب قالوف بالصلة واندر 
َلى اْلَجِحيِم ) مْ ثُمَّ ِإفَّ َمْرِجَعهُ   (َْٛٙلِ

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (َٜٙضالّْيَن ) مْ َءىُ آأَْلَفْوا َآبَ  مْ ِإنػَّهُ 

 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 
 وطوؿ ادلتصل  ْم(َءىُ (و )أَْلَفْوا َآبَ أَْلَفْوا( مْ ٍب خلف على التحقيق ُب )ِإنػَّهُ 

 أَْلَفْوا( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى قصر الصلة ُب )ِإنػَّهُ 
 أَْلَفْوا( مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب )ِإنػَّهُ 

  ْم(ىُ ءَ (ا َآبَ ُب )أَْلَفوَ ( البدؿ )َآبَاَءُىْم( وبالنقل ٍٖب ورش على طوؿ الصلة و)
 ْم(َءىُ (أَْلَفْوا(و )أَْلَفْوا َآبَ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِإنػَّهُ 

 (ٓٚيُػْهَرُعوَف ) مْ َآثَارِىِ  ~َعَلى مْ فَػهُ 
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وباإلمالة )َآثَارِِىْم( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 ط ادلنفصل وأماؿ )َآثَارِِىْم( واندرج معو دوري الكسائي ٍب دوري أيب عمرو على توس

 ٍب ورش على قصر وتوسط وطوؿ البدؿ وتقليل )َآثَارِِىْم( 
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 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وفتح آثارىم( 
 ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  
َلهُ  َوَلَقْد َضلَّ   (َٔٚأْكثَػُر اْْلَوَّلِيَن ) مْ قَػبػْ

 ] ولقضَّل : ورش وابو عمرو وابن عامر وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ولقْد ّضل : الباقوف[
 قالوف 

َلُهْم َأْكثَػُر(   ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )قَػبػْ
َلُهْم َأْكثَػُر(   ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )قَػبػْ

َلُهْم َأْكثَػُر( ٍب ورش أدغم داؿ ق  د ُب الضاد )َوَلَقْد َضلَّ( مع طوؿ الصلة ُب )قَػبػْ
 ٍب أبو عمرو باإلدغاـ أيضا بدوف صلة أو نقل واندرج معو ابن عامر والكسائي وخلف العاشر 

 َلُهْم َأْكثَػُر( ٍب ْحزة أدغم داؿ قد ُب الضاد )َوَلَقْد َضلَّ( ووقف بالنقل والسكت على )اأْلَوَِّلَُت( وعلى التحقيق ُب )قَػبػْ 
َلُهْم َأْكثَػُر( ووقف على )األولُت( بالنقل والسكت   ٍب خلف بالسكت ُب )قَػبػْ

 (ُٕٚمْنِذرِيَن ) مْ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِفيهِ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )فيُهم( 

 )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا(  ٍب ورش بالنقل ُب
 ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا(
 (ٖٚفَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِيَن )

 قالوف
 (ِٗٚإَلَّ ِعَباَد اللَِّو اْلُمْخَلِصيَن )

 ]اْلُمْخِلِصَُت : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب[  ]اْلُمْخَلِصَُت :الباقوف[
 ابن كثَت بكسر الالـ ُب )اْلُمْخِلِصَُت( ومعو ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب  ثمفتح الالـ ُب )اْلُمْخَلِصَُت (  قالوف ب

 (َ٘ٚوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فَػَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَف )
 ْحزة باإلمالة ُب )نادانا( ومعو الكسائي وخلف العاشر ثم ورش بالتقليل ُب )نادانا(  ثمقالوف 

َناُه َوَأْىَلُو ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم )َوَنجَّ   (ٙٚيػْ
َناُه( ثمقالوف   ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )َوصَلَّيػْ

 (َٚٚوَجَعْلَنا ُذرّْيػََّتُو ُىُم اْلَباِقيَن )
 السوسي أدغم اذلاء باذلاء )ُذرّْيػََّتُو ُىُم( ثم قالوف
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 (َٛٚوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ِفي اْْلَِخرِيَن )
 قالوف 

 ( البدؿ والنقل ُب أؿ التعريف واندرج معو ْحزة بوجو النقل  ٖرش مع )ٍب و 
 ٍب ْحزة وقف بالسكت ُب )اآلخرين( 

 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )عليو(
 ( َٜٚسَلـٌ َعَلى نُوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن)

 قالوف
 (ِٓٛإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )

 قالوف
 (ْٔٛؤِمِنيَن )ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلمُ 

 قالوف ٍب ورش قرأ )ادلومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر وْحزة وقفا 
 (ٕٛثُمَّ َأْغَرقْػَنا اْْلََخرِيَن )
 ( البدؿ والنقل ُب أؿ التعريف واندرج معو ْحزة بوجو النقل ٍب ْحزة بالسكت ُب )اآلخرين(ٖقالوف ٍب ورش مع )

بْػَراِىي  (َٖٛم )َوِإفَّ ِمْن ِشيَعِتِو َْلِ
بْػرَاِىيَم(  قالوف ٍب حلمزة الوجو الثاِن بالتسهيل )إَلِ

 (َٗٛء رَبَُّو ِبَقْلٍب َسِليٍم )آِإْذ جَ 
 قالوف توسط ادلتصل 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 
 ٍب ابن ذكواف باإلمالة ُب )جاء( واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب ْحزة باإلمالة واإلظهار على طوؿ ادلتصل 
 م الَاؿ ُب اجليم )ِإْذ َجاَء( ومعو ىشاـٍب أبو عمرو أدغ

 (ِ٘ٛإْذ قَاَؿ ِْلَبِيِو َوقَػْوِمِو َماَذا تَػْعُبُدوَف )
 السوسي أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ أِلَبِيِو( ثمابن كثَت بصلة اذلاء )أِلَبِيِو() َوقَػْوِمِو(  ثمقالوف 

 (ٙٛأَئِْفًكا َآِلَهًة ُدوَف اللَِّو تُرِيُدوَف )
لوف وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر بالتسػػهيل واإلدخػػاؿ   وورش وابػػن كثػػَت ورويػػس بالتسػػهيل مػػن غػػَت إدخػػاؿ   ]أئفكػػا : قػػا

 وىشاـ بالتحقيق مع اإلدخاؿ   والباقوف بالتحقيق بدوف إدخاؿ[
 قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ ومعو أبو عمرو وأبوجعفر 

 ( البدؿ ُب )َآذِلًَة( ٖمع ) ٍب ورش بالتسهيل للهمزة الثانيةوبالنقل ُب )أَئِْفًكا َآذِلًَة(
 ىشاـ باإلدخاؿ والتحقيق  ثم بالثانية واندرج معو رويس ٍب ابن كثَت بالتسهيل



 

 

73 

خلف بالسكت ُب  ثم عاصم والكسائي وْحزة وروح وخلف العاشربالتحقيق وعدـ اإلدخاؿ واندرج معو  ابن ذكوافٍب 
 )أَئِْفًكا َآذِلًَة(

 (ٚٛيَن )ِبَربّْ اْلَعاَلمِ  مْ َفَما ظَنُّكُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرثم قالوف 

 (ٛٛفَػَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوـِ )
 قالوف

 (ٜٛفَػَقاَؿ ِإنّْي َسِقيٌم )
 قالوف

 (ٜٓفَػتَػَولَّْوا َعْنُو ُمْدِبرِيَن )
 ابن كثَت بصلة اذلاء )عنو( ثمقالوف 

 ( ْٜٔأُكُلوَف )فَػَقاَؿ َأََل تَ  مْ َآِلَهِتهِ  ~فَػَراَغ ِإَلى
 قالوف 

 السوسي أبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف(  ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  ثم
 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف(  ثم
 قالوف على توسط ادلنفصل  ثم
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثم
 كلوف( واندرج ْحزة بوجو القصر ( البدؿ وقرأ بإبدؿ اذلمزة ألفا )تا ٖورش مع ) ثم

 (ََٕٜل تَػْنِطُقوَف ) مْ َما َلكُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (َٖٜضْربًا بِاْلَيِميِن ) مْ فَػَراَغ َعَلْيهِ 
 يعقوبْحزة قرأ بضم اذلاء ُب )عليُهم( واندرج معو  ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالوف 
 (ِٜٗإلَْيِو يَزِفُّوَف ) آفََأقْػبَػُلو 

 ] يُزِفُّوَف : ْحزة [  ] يَزِفُّوَف: الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بفتح الياء )يَزِفُّوَف( 

 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبصلة اذلاء )إليو( وقرأ بفتح الياء )يَزِفُّوَف(  
 الياء )يَزِفُّوَف( ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ بفتح 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بفتح الياء )يَزِفُّوَف(  
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ بضم الياء وبكسر الزاي ُب )يُزِفُّوَف(
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 (ٜ٘قَاَؿ أَتَػْعُبُدوَف َما تَػْنِحُتوَف )
 قالوف

 (َٜٙوَما تَػْعَمُلوَف ) مْ َواللَُّو َخَلَقكُ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

  قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب
 ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )َخَلَقُكْم( إدغاـ تاـ

َيانًا فَأَْلُقوُه ِفي اْلَجِحيِم )  (ٜٚقَاُلوا ابْػُنوا َلُو بُػنػْ
 قالوف ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )َفأَْلُقوُه(
 (َٜٛن )فََأرَاُدوا ِبِو َكْيًدا َفَجَعْلَناُىُم اْْلَْسَفِلي

 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )االسفلُت( واندرج معو ْحزة بوجو النقل وقفا ٍب ْحزة بالسكت ُب )االسفلُت( وقفا
 (َٜٜوقَاَؿ ِإنّْي َذاِىٌب ِإَلى رَبّْي َسيَػْهِديِن )

 قالوف 
 ٍب يعقوب قرأ بالياء وصال ووقفا )سيهديٍت( 

 ٍب ورش بالنقل ُب )َذاِىٌب ِإََل( 
 ت على الساكن ادلفصوؿ )َذاِىٌب ِإََل (ٍب خلف بالسك

 (َٓٓٔربّْ َىْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحيَن )
 قالوف 

 (ٔٓٔفَػَبشَّْرنَاُه ِبُغََلـٍ َحِليٍم )
 ابن كثَت بصلة اذلاء َ)فَبشَّْرنَاُه( ثمقالوف 

 َأْذَبُحَك فَاْنظُْر َماَذا تَػَرى  ~َأَرى ِفي اْلَمَناـِ أَنّْي ~فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ يَا بُػَنيَّ ِإنّْي
 وال عص وُب الكل نالشاطبية ُب سورة ىود : وفتح )يا        بٍتّْ ( ىنا 

 وآخر لقماف يواليو أْحد     وسكنو زاؾ وشيخو األوال              
َت وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إِن~ ] يا بٍتَّ : حفص [ ] يا بٍتّْ : الباقوف[] إَِن أرى ُب ادلناـ أَِن أذ)ك : نافع وابن كث

 أرى ُب ادلناـ أِن~ أذ)ك : الباقوف[] ماذا تُرِى : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ماذا ترى : الباقوف[
 قالوف قرأ بكسر الياء ُب )بُػٍَتّْ( وفتح ياء )ِإِنَّْ( معا  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 وفتح ياء )ِإِنَّْ( معا وبالتقليل )أََرى ( و)ترى(  ٍب ورش قرأ بكسر الياء ُب )بُػٍَتّْ( 
 ٍب البصري قرأ بكسر الياء ُب )بُػٍَتّْ( وفتح ياء )ِإِنَّْ( معا  وأماؿ )أََرى( و)ترى( 

( معا    ٍب يعقوب بسكوف الياء ُب )ِإِنّْ
( ابن عامر ٍب   واندرج معو شعبةعلى توسط ادلنفصل وسكوف اليائُت )ِإِنّْ
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( وأمػػاؿ )أََرى (  ٍب الكسػػائي علػػى وقػػرأ بضػػم التػػاء وكسػػر الػػراء )تُرِى(وانػػدرج معػػو توسػػط ادلنفصػػل وسػػكوف اليػػائُت )ِإِنّْ
 خلف العاشر

( أماؿ )أرى( فقط   وقرأ بضم التاء وكسر الراء )تُرِى(ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وسكوف اليائُت )ِإِنّْ
( وقرأ ب  فتح الياء )بُػٍَتَّ(ٍب حفص على توسط ادلنفصل وسكوف اليائُت )ِإِنّْ

 أََبِت افْػَعْل َما تُػْؤَمُر  آقَاَؿ يَ 
 البن عامرالشاطبية ُب سورة يوسف : و )ياأبِت( افتح حيث جا 
 ] يا أبَت : ابن عامر وأبو جعفر [ ] يا أبِت : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بكسر التاء 
 مر( ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة واوا )تو 

 ٍب أبو جعفر قرأ بفتح التاء )يَا أََبَت( وأبدؿ اذلمزة واوا )تومر( 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب ابن عامر قرأ بفتح التاء )يَا أََبَت( 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وكسر تاء )أبِت( وأبدؿ اذلمزة واوا )تومر( واندرج معو ْحزة وقفا

 (ِٕٓٔمَن الصَّاِبرِيَن )َء اللَُّو آِإْف شَ  ~َسَتِجُدِني
 ] ستجدَِن إف : نافع وأبو جعفر [ ] ستجدِن~ إف : الباقوف[

 قالوف فتح ياء )َسَتِجُدِنَ( على توسط ادلتصل واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ورش فتح ياء )َسَتِجُدِنَ( على طوؿ ادلتصل  

 ٍب ابن كثَت بسكوف الياء )َسَتِجُدِنْ( على قصر ادلنفصل 
 على توسط ادلنفصل وسكوف الياء )َسَتِجُدِنْ( ٍب دوري

 ٍب ابن ذكواف اماؿ )َشاَء( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر
 ٍب ْحزة أماؿ )َشاَء( على طوؿ ادلتصل 

 (َٖٓٔأْسَلَما َوتَػلَُّو ِلْلَجِبيِن ) آفَػَلمَّ 
 واندرج معو ْحزةادلنفصل ورش على طوؿ  ثم قالوف على توسط ادلنفصل ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

 ( ِٗٓٔإبْػَراِىيُم ) آَونَاَديْػَناُه َأْف يَ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 واندرج معو خالد على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 

 بال غنة )أف يا ( على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )َونَاَديْػَناُه(
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 الرُّْؤيَا َقْد َصدَّْقَت 
]قصػدقت : أبػو عمػرو [ ]الرُّءيا: الباقوف[ ووجو حلمزة وقفا  [ ] الرُّيا : أبو جعفر ووجو حلمزة وقفا  ] الرُّويا : السوسي

 وىشاـ وْحزة والكسائي وخلف العاشر []قْد صدقت : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثَت وابن ذكواف عاصم ويعقوب باإلظهار ُب )قد صدقت(قالوف 

 الوجو الثاِن واألوؿ اندرج مع قالوف )الرُّءيا(ُب بالتقليل باإلظهار ُب )قد صدقت( و ورش  ٍب
 ا( بدوف تقليل )الرُّيّ باإلظهار ُب )قد صدقت(  أبدؿ اذلمزة ياء وأدغم الياء بالياء ُب ٍب أبو جعفر 

 ٍب دوري باإلدغاـ للداؿ ُب الصاد )قصَّدقت( والتقليل ُب )الرؤيا( 
 باإلدغاـ للداؿ ُب الصاد )قصَّدقت( وأبدؿ اذلمزة واوا )الرُّويا( والتقليل ِبا ٍب السوسي 

  ٍب ىشاـ باإلدغاـ فقط للداؿ ُب الصاد )قصَّدقت(
 ا( بدوف إمالة يّ )الرويا( و)الرُ  كأيب جعفر   باإلبداؿباحلَؼ كالسوسي و ٍب ْحزة باإلدغاـ للداؿ ُب الصاد )قصَّدقت( وقرأ 

 اـ للداؿ ُب الصاد )قصَّدقت( وأماؿ ُب )الرؤيا( ومعو خلف العاشر ٍب الكسائي باإلدغ
 (ِ٘ٓٔإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )

 قالوف
 (ُٙٓٔء اْلُمِبيُن )ِإفَّ َىَذا َلُهَو اْلَبَل 

 ] ذلْو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] ذلُو : الباقوف[
 ندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفراو ى توسط ادلتصل قالوف قرأ بسكوف اذلاء )ذلْو( عل

 على توسط ادلتصل واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشرٍب ابن كثَت بضم اذلاء )ذَلَُو( 
 ورش على طوؿ ادلتصل وضم اذلاء ُب )ذَلَُو( واندرج معو ْحزة ثم

 (َٚٓٔوَفَديْػَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم )
 ثَت بصلة اذلاء ُب )َوَفَديْػَناُه(ابن ك ثمقالوف 

 (َٛٓٔوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ِفي اْْلَِخرِيَن )
 البدؿ واندرج ْحزة بوجو النقل  قصرورش مع  ثمقالوف 

 ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ ُب )اآلخرين(
 )عليو(ُب ابن كثَت مع صلة اذلاء  ثم ٍب ْحزة بالسكت ُب )اآلخرين(

ـٌ َعَلى  (ٜٓٔيَم )ِإبْػَراىِ  ~َسََل
 واندرج معو ْحزة  ورش على طوؿ ادلنفصل ثم قالوف على توسط ادلنفصل ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

 (َٓٔٔكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )
 قالوف

 (ِٔٔٔإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن )
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 ورش  قرأ )ادلومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ووقفا ْحزة ثمقالوف 
 (َٕٔٔوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَؽ نَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِحيَن )

 قالوف قرأ )نبيئا( على توسط ادلتصل 
 ٍب ورش قرأ )نبيئا( على طوؿ ادلتصل 

 قرأ )َؼ اذلمزة )نبيا( وٍب أبو عمر 
 ٍب ابن كثَت قرأ )َؼ اذلمزة )نبيا( مع صلة اذلاء )َوَبشَّْرنَاُه(

 ِإْسَحاَؽ  ~َلىَوبَارَْكَنا َعَلْيِو َوعَ 
ابن كثَت بصلة  ثم ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة ثمقالوف على توسط ادلنفصل  ثم قالوف على قصر ادلنفصل

 اذلاء )عليو(
 (َٖٔٔوِمْن ُذرّْيَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لِنَػْفِسِو ُمِبيٌن )

 قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )زُلِْسٌن َوظَامِلٌ(
 (ٗٔٔنَػنَّا َعَلى ُموَسى َوَىاُروَف )َوَلَقْد مَ 
 خلف باإلمالة واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ثمورش بالتقليل ُب )موسى( واندرج معو أبو عمرو  ثمقالوف 

َناُىَما َوقَػْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم )  (َ٘ٔٔوَنجَّيػْ
 قالوف

 ( َٙٔٔفَكانُوا ُىُم اْلَغالِِبيَن ) مْ َوَنَصْرنَاىُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف 

َناُىَما اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبيَن )  (َٚٔٔوَآتَػيػْ
َناعُلَا( ثمورش على توسط  ثمقالوف   طوؿ البدؿ )َآتَػيػْ

 (َٛٔٔوَىَديْػَناُىَما الصَّْراَط اْلُمْسَتِقيَم )
 لف عن ْحزة [ ] صراط بصاد خالصة : الباقوف[] سراط : قنبل ورويس[ ]صراط : باإلمشاـ صوت الزاي خل

 خلف باإلمشاـ صوت الزاي )الصراط( ثم واندرج معو رويس  قنبل قرأ بالسُت )السراط( ثم قالوف
 (َٜٔٔوتَػرَْكَنا َعَلْيِهَما ِفي اْْلَِخرِيَن )

 ]عليُهما : يعقوب[ ] عليِهما : الباقوف[
 قالوف 

 بوجو النقل على القصر  ورش مع قصر البدؿ واندرج معو ْحزة ثم
 طوؿ البدؿ ُب )اآلخرين( ثمٍب ورش على توسط 

 ٍب ْحزة بالسكت ُب )اآلخرين(
 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )عليُهما(
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ـٌ َعَلى ُموَسى َوَىاُروَف )  (َٕٓٔسََل
 العاشر خلف باإلمالة واندرج معو الكسائي وخلف  ثمورش بالتقليل ُب )موسى( واندرج معو أبو عمرو  ثمقالوف 

 (ِٕٔٔإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )
 قالوف

 (ِٕٕٔإنػَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن )
 ورش قرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ووقفا ْحزة ثمقالوف    

 (َٖٕٔوِإفَّ ِإْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَن )
ابن ذكواف )َوِإفَّ اليػاَس( خبلػف عنػو قػرأ وصػال ِبمػزة وصػل وإذا بػدأ يبػدأ  ثمإلياس( واندرج اجلميع إال :  قالوف قرأ )وإف

 ِبمزة مفتوحة )أَلياس(
 (َٕٗٔأََل تَػتػَُّقوَف ) ~ِإْذ قَاَؿ ِلَقْوِموِ 

  واندرج معو ْحزة  ورش على طوؿ ادلنفصل ثمقالوف على توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 السوسي أدغم الالـ باالـ)قَاَؿ ِلَقْوِمِو( ثم

 (ٕ٘ٔأََتْدُعوَف بَػْعًَل َوَتَذُروَف َأْحَسَن اْلَخاِلِقيَن )
ُروَف( ثمقالوف  ََ  خلف بال غنة ُب )بَػْعاًل َوَت

 (َٕٙٔوَربَّ َآبَاِئُكُم اْْلَوَّلِيَن ) مْ اللََّو رَبَّكُ 
 َوَربُّ : الباقوف[ مْ ي ويعقوب وخلف العاشر [   ]اللَُّو َربَّكُ َوَربَّ :حفص وْحزة والكسائ مْ ]اللََّو َربَّكُ 

 و)رُب( و)رُبكم(قالوف قرأ برفع )اهلُل( 
 والنقل ُب )ااَلولُت(و)رُب( وعلى قصر وتوسط البدؿ )َآبَاِئُكُم( ٍب طولو و)رُبكم(ٍب ورش قرأ برفع )اهلُل( 
( واندرج معو الكسائي ويعقوب وخلف العاشر )اللََّو َربَُّكْم  الكلمات الثالثةٍب حفص قرأ بنصب    َوَربَّ

 )  وقف بالنقل وبالسكت ُب )األولُت( و ٍب ْحزة قرأ بنصب لفظ )اللََّو َربَُّكْم َوَربَّ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

بُوُه فَِإنػَّهُ   (َٕٚٔلُمْحَضُروَف ) مْ َفَكذَّ
بُوُه( وبصلة ادليم واندرج معو أبو جعفر لصلةقالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب قالوف با ََّ  ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )َفَك

 (ِٕٛٔإَلَّ ِعَباَد اللَِّو اْلُمْخَلِصيَن )
 ]اْلُمْخِلِصَُت : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب [   ]اْلُمْخَلِصَُت : الباقوف[

 بكسر الالـ )اْلُمْخِلِصَُت( ومعو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب ابن كثَت ثمقالوف قرأ بفتح الالـ ُب )اْلُمْخَلِصَُت( 
 (َٜٕٔوتَػرَْكَنا َعَلْيِو ِفي اْْلَِخرِيَن )

 قالوف 
 بوجو النقلٍب ورش مع قصر البدؿ وبالنقل ُب )اآلخرين( واندرج معو ْحزة 
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 ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ ُب )اآلخرين( 
 ُب )اآلخرين(بالسكت  ْحزةٍب 

 كثَت بصلة اذلاء )عليو(  ٍب ابن
ـٌ َعَلى  (ِٖٓٔإْؿ يَاِسيَن ) ~َسََل

 ] ءاؿ ياسُت :نافع وابن عامر ويعقوب [ ] إْؿ ياسُت : الباقوف[
 واندرج معو يعقوب وقرأ بفتح اذلمزة )آؿ ياسُت( قالوف على قصر ادلنفصل 

 أبو جعفربو عمرو و أٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبكسر اذلمزة )ِإْؿ يَاِسَُت( واندرج معو 
 واندرج معو ابن عامر وقرأ بفتح اذلمزة )آؿ ياسُت( ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبكسر اذلمزة )ِإْؿ يَاِسَُت( واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر 
 )آؿ(( البدؿ ٖفتح اذلمزة )آؿ( مع )على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

 وؿ ادلنفصل وبكسر اذلمزة )ِإْؿ يَاِسَُت(ٍب ْحزة على ط
 (ِٖٔٔإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )

 قالوف
 (ِٕٖٔإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْؤِمِنيَن )

 ورش )ادلومنُت( واندرج معو السوسي وأبو جعفر ووقفا ْحزة ثمقالوف 
 (َٖٖٔوِإفَّ ُلوطًا َلِمَن اْلُمْرَسِليَن )

 قالوف
َناُه َوَأْىَلوُ ِإْذ َنجَّ   (َٖٗٔأْجَمِعيَن ) ~يػْ

  واندرج معو ْحزة ورش على طوؿ ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍبقالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )صليناه(

 (ِٖ٘ٔإَلَّ َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبرِيَن )
 قالوف

 (ٖٙٔثُمَّ َدمَّْرنَا اْْلََخرِيَن )
 ُب )اآلخرين(بالسكت  ْحزةٍب  واندرج معو ْحزة بوجو النقل على قصر البدؿ ( البدؿٖع )قالوف ٍب ورش م

 (ُٖٚٔمْصِبِحيَن ) مْ لََتُمرُّوَف َعَلْيهِ  مْ َوِإنَّكُ 
 الباقوف[ :] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم 

 ج معو ابن كثَت وأبو جعفرواندر ٍب قالوف بالصلة    قالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب ْحزة قرأ )عليُهم( ومعو يعقوب
 َوبِاللَّْيلِ 
 قالوف
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 (َٖٛٔأَفََل تَػْعِقُلوَف )
 قالوف

 (َٜٖٔوِإفَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَن )
 قالوف

  (ِٓٗٔإْذ أََبَق ِإَلى اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف )
 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )إَذ ابق( ٍب خلف بالسكت ُب )إْذ أبق( 

 (َٔٗٔن اْلُمْدَحِضيَن )َفَساَىَم َفَكاَف مِ 
 قالوف

 (ٕٗٔفَاْلتَػَقَمُو اْلُحوُت َوُىَو ُمِليٌم )
 ]وىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 ورش بضم اذلاء )وُىو( ثمومعو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر   )وْىو(بسكوف اذلاء قالوف 
 (ٖٗٔبِّْحيَن )أَنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمسَ  فَػَلْوَْل 

 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل
َعُثوَف ) ~َلَلِبَث ِفي َبْطِنوِ   (ِٗٗٔإَلى يَػْوـِ يُػبػْ

 واندرج معو ْحزةقالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 (ِ٘ٗٔء َوُىَو َسِقيٌم )آبِاْلَعرَ  فَػَنَبْذنَاهُ 

 ]وىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[
 معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر  اندرج و  على توسط ادلتصلقالوف بسكوف اذلاء )وْىو( 

 على توسط ادلتصلٍب ابن عامر  بضم اذلاء ُب )وُىو( 
 واندرج معو ْحزة اذلاء )وُىو( ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبضم
نَاُه( َْ  ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )فَػَنَب

َنا َعَلْيِو َشَجَرًة   (ٙٗٔ)ِمْن يَػْقِطيٍن َوأَنْػَبتػْ
 ابن كثَت بصلة اذلاء )َعَلْيِو( ثم (ِمْن يَػْقِطُتٍ ُب ) خلف بال غنة ثمقالوف 

 (َٚٗٔوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدوَف )
 الوف ق

 ٍب ورش بالنقل ُب )أَْلٍف أَْو( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )أَْلٍف أَْو(  

 ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اذلمزة ياء )مية( 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )َوأَْرَسْلَناُه(
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 (ِٛٗٔإَلى ِحيٍن ) مْ َفَآَمُنوا َفَمتػَّْعَناىُ 
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر (ِإََل  مْ تػَّْعَناىُ َفمَ ُب ) ىابالصلة على قصر  قالوفٍب  بسكوف ميم اجلمع  قالوف

  ( ِإََل  مْ َفَمتػَّْعَناىُ الصلة ُب ) توسطٍب قالوف على 
  ( ِإََل  مْ َفَمتػَّْعَناىُ ُب ) ٍب خلف بالسكت(  ِإََل  مْ َفَمتػَّْعَناىُ على طوؿ الصلة ُب )ٍب ورش 

 ُب )ف(منوا(( البدؿ التوسط والطوؿ ٍٕب ورش مع )
 (ٜٗٔأَِلَربَّْك اْلبَػَناُت َوَلُهُم اْلبَػُنوَف ) مْ هِ فَاْستَػْفتِ 

 ]فاستفتُهم: يعقوب [ ] فاستفتِهم : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرأَِلَربَّْك(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )فَاْستَػْفِتهِ 
 بَّْك(  أَِلرَ  مْ ٍب قالوف بتوسط الصلة ُب )فَاْستَػْفِتهِ 
 أَِلَربَّْك(   مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )فَاْستَػْفِتهِ 
 أَِلَربَّْك(   مْ ٍب خلف بالسكت ُب )فَاْستَػْفِتهِ 

 ٍب يعقوب بضم اذلاء ُب )فاستفتُهم(
ـْ َخَلْقَنا اْلَمَل   (َٓ٘ٔشاِىُدوَف ) مْ ِئَكَة ِإنَاثًا َوىُ َأ

  تصلقالوف بسكوف ميم اجلمع على توسط ادل
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوف ثم
 واندرج معو خالدورش على طوؿ ادلتصل  ثم
 خلف على طوؿ ادلتصل وبال غنة )ِإنَاثًا َوُىْم( ثم
 (ٔ٘ٔلَيَػُقوُلوَف ) مْ ِمْن ِإْفِكهِ  مْ ِإنػَّهُ  َأَْل 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ى توسط ادلنفصل ٍب قالوف عل
 ٍب قالوف بالصلة 

 ( مْ ْفِكهِ اِ  على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )ِمنِ ٍب ورش 
 ( مْ بالتحقيق ُب )ِمْن ِإْفِكهِ و على طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة 

 (مْ بالسكت ُب )ِمْن ِإْفِكهِ و على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف 
 (َٕ٘ٔلَكاِذبُوَف ) مْ َوَلَد اللَُّو َوِإنػَّهُ 

 الصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف ب ثمقالوف 
 وإذا وصلت باآلية التالية فأليب جعفر علزة وصل ُب )َلَكاِذبُوَف اْصَطَفى(
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 (َٖ٘ٔأْصَطَفى اْلبَػَناِت َعَلى اْلَبِنيَن )
 أبو جعفر يبدأ ِبمزة مكسورة )إصطفى( ثمقالوف 
 (َٗ٘ٔكْيَف َتْحُكُموَف )  مْ َما َلكُ 
 ندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة وا قالوف ثمقالوف 

 (َ٘٘ٔأَفََل َتذَكَُّروَف )
ََّكَُّروَف : الباقوف[ ََكَُّروَف : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [  ]َت  ]َت

ََكَُّروَف( ومعو ْحزة والكسائي وخلف العاشر  ََّكَُّروَف( ٍب حفص بالتخفيف )َت  قالوف بتشديد الَاؿ )َت
ـْ َلكُ   (ٌٙ٘ٔن )ُسْلطَاٌف ُمِبي مْ َأ

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (َٚ٘ٔصاِدِقيَن ) ُتمْ ِإْف ُكنْ  مْ فَْأُتوا ِبِكَتاِبكُ 

 ِإْف(  مْ قالوف بتوسط الصلة ُب )ِبِكَتاِبكُ  ثم واندرج معو ابن كثَت  ِإْف( مْ قالوف بالصلة وعلى القصر ُب )ِبِكَتاِبكُ  ثم قالوف 
 ِإْف( مْ )ِبِكَتاِبكُ  خلف بالسكت ُب ثم
  ِإْف(  مْ )فاتوا( مع طوؿ الصلة ُب )ِبِكَتاِبكُ بإبداؿ اذلمزة ألفا ورش قرأ  ثم
 )فاتوا( مع الصلة بإبداؿ اذلمزة ألفا أبو جعفر قرأ  ثم    )فاتوا(  بإبداؿ اذلمزة ألفاالسوسي قرأ  ثم

َنُو َوبَػْيَن اْلِجنَِّة َنَسًبا  َوَجَعُلوا بَػيػْ
 قالوف

 (َٛ٘ٔلُمْحَضُروَف ) مْ ْد َعِلَمِت اْلِجنَُّة ِإنػَّهُ َوَلقَ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم    قالوف

 (ُٜ٘ٔسْبَحاَف اللَِّو َعمَّا َيِصُفوَف )
 قالوف

 (ِٓٙٔإَلَّ ِعَباَد اللَِّو اْلُمْخَلِصيَن )
 ]اْلُمْخَلِصَُت : الباقوف[  ]اْلُمْخِلِصَُت : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب [ 

 قالوف بفتح الالـ ُب )اْلُمْخَلِصَُت( ٍب ابن كثَت بكسر الالـ ُب )اْلُمْخِلِصَُت( ومعو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب
 (َٔٙٔوَما تَػْعُبُدوَف ) مْ فَِإنَّكُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (ِٕٙٔنيَن )َعَلْيِو ِبَفاتِ  مْ أَنْػتُ  آمَ 

ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )عليو( ٍب قالوف على توسط  واندرج معو أبو جعفر قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة
 ادلنفصل 

 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةٍب قالوف بالصلة ٍب ورش 
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 (ِٖٙٔإَلَّ َمْن ُىَو َصاِؿ اْلَجِحيِم )
 الباقوف وصال ووقفا [] صاِل : يعقوب وقفا [ ] صاؿ : 

 قالوف
ـٌ َمْعُلوـٌ ) آَوَما ِمنَّ   (ِٗٙٔإَلَّ َلُو َمَقا

 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل
 (٘ٙٔفُّوَف )آَوِإنَّا لََنْحُن الصَّ 

 قالوف
 (َٙٙٔوِإنَّا لََنْحُن اْلُمَسبُّْحوَف )

 قالوف
 (ْٚٙٔف َكانُوا لَيَػُقوُلوَف )َوإِ 

 قالوف
 (َٛٙٔلْو َأفَّ ِعْنَدنَا ِذْكًرا ِمَن اْْلَوَّلِيَن )

 قالوف 
 ٍب ْحزة بالتحقيق بالساكن ادلفصوؿ ُب )َلْو َأفَّ( ووقف ُب )األولُت(  بالنقل ُب الساكن ادلوصوؿ )اأْلَوَِّلَُت( ٍب السكت 

 راء ٍب ترقيقها )ِذْكرًا(ٍب ورش بالنقل ُب )َلْو َأفَّ( وبتفخيم ال
 ٍب خلف بالسكت على الساكن ادلفصوؿ )َلْو َأفَّ( ووقف ُب )األولُت( بالنقل ٍب السكت 

 (َٜٙٔلُكنَّا ِعَباَد اللَِّو اْلُمْخَلِصيَن )
 ] ادلخِلصُت : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب[ ]اْلُمْخَلِصَُت : الباقوف[

 ْخَلِصَُت( ٍب ابن كثَت بكسر الالـ )اْلُمْخِلِصَُت( ومعو أبو عمرو واف عامر ويعقوبقالوف قرأ بفتح الالـ )اْلمُ 
 َفَكَفُروا ِبوِ 

 قالوف
 (َٓٚٔفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف )

 قالوف
 (َٔٚٔوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِليَن )

 اندرج معو ىشاـ وْحزة والكسائي وخلف العاشر قالوف ٍب البصري أدغم الداؿ بالسُت )َوَلَقْد َسبَػَقْت( و 
 (َٕٚٔلُهُم اْلَمْنُصوُروَف ) مْ ِإنػَّهُ 

 بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوفقالوف ٍب 
 (َٖٚٔوِإفَّ ُجْنَدنَا َلُهُم اْلَغالُِبوَف )

 قالوف
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هُ   (َٗٚٔحتَّى ِحيٍن ) مْ فَػتَػَوؿَّ َعنػْ
 لصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف با ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع 

 (َ٘ٚٔفَسْوَؼ يُػْبِصُروَف ) مْ َوأَْبِصْرىُ 
 قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )يُػْبِصُروَف( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (َٙٚٔأفَِبَعَذابَِنا َيْستَػْعِجُلوَف )
 قالوف

 (ٚٚٔاْلُمْنَذرِيَن )َء َصَباُح آَفسَ  مْ فَِإَذا نَػَزَؿ ِبَساَحِتهِ 
 ٍب ورش مع طوؿ ادلد ادلتصل )َفَساَء ( ٍب لقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر على توسط ادلتصل  قالوف

هُ   ( َٛٚٔحتَّى ِحيٍن ) مْ َوتَػَوؿَّ َعنػْ
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم قالوف بسكوف ميم اجلمع   

 (ٜٚٔيُػْبِصُروَف ) َوأَْبِصْر َفَسْوؼَ 
 ورش بًتقيق الراء ُب )يُػْبِصُروَف( ثمقالوف 

 (ُٓٛٔسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَف )
 قالوف

ـٌ َعَلى اْلُمْرَسِليَن )  (َٔٛٔوَسََل
 قالوف

 (َٕٛٔواْلَحْمُد ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن )
 قالوف 

  

 سورة ص

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّو الرَّْحمَ 

 ص 
 )ص والقرآف( وصال  من غَت تنفس قالوف ٍب أبو جعفر سكت سكتة لطيفة

 (َٔواْلُقْرَآِف ِذي الذّْْكِر )
 ] القراف : ابن كثَت ووقفا ْحزة [ ] القرآف : الباقوف[

 اِف()َواْلُقرَ بنقل حركة اذلمزة إَل ما قبلو وحَؼ اذلمزة قالوف ٍب ابن كثَت قرأ 
 (ٕ)ِعزٍَّة َوِشَقاٍؽ َكَفُروا ِفي   َبِل الَِّذينَ 

 (ِعزٍَّة َوِشَقاؽٍ ُب ) قالوف ٍب خلف بال غنة
 (ِٖمْن قَػْرٍف فَػَناَدْوا َوََلَت ِحيَن َمَناٍص ) مْ َكْم َأْىَلْكَنا ِمْن قَػْبِلهِ 



 

 

85 

 ] والت : وقف الكسائي باذلاء والباقوف بالتاء[
 جعفر  واندرج معو ابن كثَت وأبوقالوف بالصلة  ثم   قالوف

 خلف بالسكت ُب )َكْم أَْىَلْكَنا( ثم   ْىَلْكَنا(اَ  ٍب ورش بالنقل ُب )َكمَ 
ُهْم  مْ َءىُ آَأْف جَ  آَوَعِجُبو   ُمْنِذٌر ِمنػْ

  ادلنفصل على توسطقالوف ٍب واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالوفقالوف ٍب 
  ادلنفصل على توسطبالصلة  قالوفٍب 

  على طوؿ ادلنفصل ورقق راء )منَر( ٍب ورشواندرج معو خلف العاشر )َجاَءُىْم(  ٍب ابن ذكواف أماؿ
 وفخم راء )منَر( ٍب خلف باإلمالة ُب )َجاَءُىْم(

 (َٗوقَاَؿ اْلَكاِفُروَف َىَذا َساِحٌر َكذَّاٌب )
 قالوف ٍب ورش بالًتقيق ُب الراء )اْلَكاِفُروَف( وُب )َساِحٌر(

 ًها َواِحًداِإلَ َأَجَعَل اْْلَِلَهَة 
 ُب )اآْلَذِلََة( ( البدؿ ٖقالوف ٍب ورش مع )
 والغنةُب )اآْلَذِلََة( ٍب خالد بالسكت  (ِإذَلًا َواِحًداُب ) وبال غنةُب )اآْلَذِلََة( ٍب خلف بالسكت 

 (ِ٘إفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب )
 واندرج معو خالد بوجو التحقيق ُب )لشيء( قالوف 

 على )لشيء( بالسكت ْحزة ثمالطوؿ ُب اللُت )َلَشْيٌء(  ثم يء()لش توسطٍب ورش مع 
هُ   َآِلَهِتُكْم  ~َأِف اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى مْ َواْنطََلَق اْلَمََلُ ِمنػْ

 علم التجويد : امشوا   اتقوا   امضوا   امرؤ : نبدأ بالكسر ألف الضم عارض 
 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 

 َأِف(  مْ  خلف على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )ِمنػْهُ ٍب
   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر َأِف( مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ِمنػْهُ 

 َأِف(   مْ توسط ادلنفصل وبالصلة ُب )ِمنػْهُ على ٍب قالوف 
 َأِف( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِمنػْهُ 

 وفخم الـ )وانطلق( ورقق راء )واصربوا(َأِف(  مْ نػْهُ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )مِ 
 (ِٙإفَّ َىَذا َلَشْيٌء يُػَراُد )

 قالوف ٍب ورش مع التوسط ٍب الطوؿ ُب اللُت )َلَشْيٌء( ٍب خلف بالسكت وبال غنة ٍب خالد بالسكت وبغنة
 (ٚ) ِإَلَّ اْخِتََلؽٌ  آَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي اْلِملَِّة اْْلَِخَرِة ِإْف َىذَ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 



 

 

86 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 بالتحقيق ُب )اآْلَِخَرِة( على طوؿ ادلنفصل ٍب خالد 
 وترقيق الراء ُب )اآلخرة(( البدؿ )اآْلَِخَرِة( والنقل ُب )اآلخرة( ٖمع )على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 

 اوتفخيم راؤى بالسكت ُب )اآلخرة(و على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 
 َأُؤْنِزَؿ َعَلْيِو الذّْْكُر ِمْن بَػْيِنَنا

  ورش وابػن كثػَت ورويػس بالتسػهيل   أبػو عمػرو ووجو ذلشػاـ كقػالوف] أأنزؿ : قالوف وأبو جعفر بالتسهيل مع اإلدخاؿ 
 [بالتسهيل مع اإلدخاؿ وتركو   ىشاـ بالتحقيق مع اإلدخاؿ والتحقيق بال إدخاؿ   والباقوف : بالتحقيق بال إدخاؿ 

 بوجو وأبو جعفر   أبو عمرو بوجو وىشاـمعو اندرج قالوف بالتسهيل واإلدخاؿ ُب )أَُؤْنزَِؿ( و 
َّْْكُر(   ٍب ورش بالتسهيل ُب الثانية وترقيق الراء ُب )ال

 ٍب ابن كثَت بالتسهيل مع صلة اذلاء ُب )عليو( 
 ٍب أبو عمرو بتسهيل اذلمزة الثانية بدوف إدخاؿ واندرج معو رويس

 )الوجو الثاِن( بالتحقيق مع اإلدخاؿ  شاـىٍب 
وانػػدرج معػػو ابػػن ذكػػواف وعاصػػم وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف )الوجػػو الثالػػث( ٍب ىشػػاـ بػػالتحقيق بػػاذلمزتُت بػػدوف إدخػػاؿ 

 العاشر  
 ِفي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري  مْ َبْل ىُ 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالوف 
 (ٛا َعَذاِب )َبْل َلمَّا َيُذوُقو 

 ] عَايب : يعقوب وقفا ووصال [] عَاب : الباقوف[
 يعقوب قرأ بالياء وقفا ووصال )عَايب( ثمقالوف 

ـْ ِعْنَدىُ   (ِٜئُن رَْحَمِة رَبَّْك اْلَعزِيِز اْلَوىَّاِب )آَخزَ  مْ َأ
 ادلتصل واندرج معو ْحزة  ورش على طوؿ ادلد ثم   السوسي أدغم )َخزَاِئُن َرْْحَِة( ثم   قالوف على توسط ادلتصل

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
ـْ َلهُ  نَػُهَما مْ َأ  ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمخلف بالسكت ُب )األرض(  ثمورش بالنقل ُب )األرض(  ثمقالوف 

 (ْْٓٔلَْسَباِب )فَػْليَػْرتَػُقوا ِفي ا
 ْحزة بالسكت ُب )األسباب(   ثمواندرج معو بوجو النقل ْحزة ورش بالنقل ُب )األسباب(  ثمقالوف 

 (ُٔٔجْنٌد َما ُىَناِلَك َمْهُزوـٌ ِمَن اْْلَْحَزاِب )
 بالسكت ُب )األحزاب( ْحزةٍب  واندرج معو بوجو النقل ْحزة قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األحزاب(

بَ  َلهُ َكذَّ   (ٕٔقَػْوـُ نُوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُف ُذو اْْلَْوتَاِد ) مْ ْت قَػبػْ
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 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 ٍب ورش بالنقل ُب )األوتاد( واندرج معو بوجو النقل خالد 

 ٍب خالد بالسكت ُب )األوتاد( 
 ووقف على )األوتاد( بالنقل والسكت )نوٌح وعاٌد و( ٍب خلف بال غنة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 َوثَُموُد َوقَػْوـُ ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْْلَْيَكةِ 
 ] وأصحاب لَْيَكة : نافع وابن عامر وأبو جعفر وابن كثَت [ ] وأصحاب األيكة : الباقوف[ 

 َكة(يْ وابتداء فيها بالالـ ادلفتوحة )لَ قالوف قرأ )لَْيَكة( ومعو ورش وابن عامر وأبو جعفر وابن كثَت 
 ابو عمرو )اأْلَْيَكِة(  ثم
 الكسائي أماؿ )اأْلَْيَكِة(   ثم
 )اأْلَْيَكِة(  في  خالد وقف بالنقل وبالسكت ثم
 )اأْلَْيَكِة(  في  وأصحاب( ووقف بالنقل وبالسكت )لوطٍ خلف بال غنة  ثم

 (ُٖٔأولَِئَك اْْلَْحَزاُب )
 بالنقل على )األحزاب( واندرج معو ْحزة قالوف على توسط ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل ووقف 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل ووقف على )األحزاب( بالسكت

 (ِٗٔإْف ُكلّّ ِإَلَّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقاِب )
) ( ٍب خلف بالسكت ُب )ُكلّّ ِإالَّ  قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )ُكلّّ ِإالَّ

 (٘ٔاِحَدًة َما َلَها ِمْن فَػَواٍؽ )ِء ِإَلَّ َصْيَحًة وَ َوَما يَػْنظُُر َىُؤَْل 
ِء ِإالَّ : قػالوف والبػزي : سػهال األوَل   ورش وقنبػل وأبػو جعفػر ورويػس : سػهلوا الثانيػة  ورش وقنبػل : وجػو ثػاف : ]َىاُلآَل 

ئي مػػع اإلشػػباع   أبػػو عمػػرو أسػػقط األوَل مػػع القصػػر وادلػػد   والبػػاقوف : بػػالتحقيق [] فُػػواؽ : ْحػػزة والكسػػا يػػاءإبػػداذلا 
 وخلف العاشر [ ] فَػَواؽ : الباقوف[

( سػهل األوَل مػع ادلػد ومعػو البػزي  وانػدرج قػالوف بتسػهيل األوَل مػع القصػر ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ )َىػاُلاَلِء ِإالَّ
 معو البزي

 ()ىالالِء ~يال( ٍٙب قنبل بادلد))ىالالِء ِاال( وتسهيل الثانية وتوسط ادلتصل ٍب قنبل على قصر ادلنفصل 
 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وأسقط األوَل أو الثانية بالقصر وادلد 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبإسقاط األوَل على توسط ادلنفصل 
 ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وحقق اذلمزتُت 

 معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وقرأ )فُػَواٍؽ( بضم الفاء واندرج
 )ىالالِء ~يال(( حركات ٙادلد )ب ورشٍب ورش بالتسهيل للثانية ٍب 
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 على طوؿ ادلنفصل وادلتصلٍب خلف بال غنة و)فُػَواٍؽ( بضم الفاء 
 وبغنة على طوؿ ادلنفصل وادلتصلٍب خالد )فُػَواٍؽ( بضم الفاء 

 (َٙٔساِب )َوقَاُلوا رَبػََّنا َعجّْْل لََنا ِقطََّنا قَػْبَل يَػْوـِ اْلحِ 
 قالوف

 اْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اْْلَْيدِ 
 ُب )األيد(ومعو ْحزة بوجو ٍب ْحزة بالسكت بالنقل ُب )االَيد( قالوف ٍب ورش 

 (َٚٔأوَّاٌب ) ~ِإنَّوُ 
 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

ْشَراِؽ )  ( ِٛٔإنَّا َسخَّْرنَا اْلِجَباَؿ َمَعُو ُيَسبّْْحَن بِاْلَعِشيّْ َواْْلِ
 قالوف 

واندرج معو ْحزة وكَا قاؿ ُب البدور الزاىرة .ٍب ورش بالنقل ُب )اإلشراؽ( وليس لو إال التفخيم لوجود حرؼ االستعالء 
 التفخيم والًتقيق  (شراؽاإلقاؿ ُب ) ٖٖٙوُب غيث النفع ص بوجو النقل 

 ٍب ْحزة بالسكت ُب )اإلشراؽ( 
 ٍب ابن كثَت بالصلة )معو(

َر َمْحُشورَةً   َوالطَّيػْ
 (الطَتقالوف ٍب الكسائي أماؿ )زَلُْشوَرًة( ٍب ورش بًتقيق الراء )

 (َٜٔأوَّاٌب ) ~ُكلّّ َلوُ 
 ؿ ادلنفصل قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طو 

َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخطَاِب )  (َٕٓوَشَدْدنَا ُمْلَكُو َوَآتَػيػْ
 ( البدؿ وتفخيم الالـ ُب )َفْصَل(ٖقالوف ٍب ورش مع )

 (َٕٔوَىْل أَتَاَؾ نَػَبأُ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَراَب )
 رو أدغم الَاؿ بالتاء )ِإْذ َتَسوَُّروا( ومعو ىشاـ أبو عم ثم   ابن ذكواف وجو آخر أماؿ )احملراب( ثم   قالوف

 معو الكسائي وخلف العاشر واندرج وأماؿ )أتاؾ( واإلدغاـ )ِإْذ َتَسوَُّروا( على التحقيق  ْحزةٍب 
   ورقق راء )احملراب(واإلظهار ُب )ِإْذ َتَسوَُّروا(ُب )أتاؾ( والفتح ( أَتَاؾَ  َوَىلَ ُب )ٍب ورش بالنقل 

     ورقق راء )احملراب( واإلظهار ُب )ِإْذ َتَسوَُّروا(ُب )أتاؾ( تقليل الٍب ورش ب
 وأماؿ )أتاؾ( واإلدغاـ )ِإْذ َتَسوَُّروا( (َوَىْل أَتَاؾَ ُب ) خلف بالسكت ثم

ُهمْ   ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فَػَفزَِع ِمنػْ
 كسائي وخلف العاشرقالوف ٍب أبو عمرو باإلدغاـ )ِإْذ َدَخُلوا( ومعو الشامي وْحزة وال

 قَاُلوا ََل َتَخْف 
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 قالوف
نَػَنا بِاْلَحقّْ َوََل ُتْشِطْط َواْىِدنَ  ٍْ فَاْحُكْم بَػيػْ  (ِٕٕء الصَّْراِط )آِإَلى َسو  آَخْصَماِف بَػَغى بَػْعُضَنا َعَلى بَػْع

 باقوف[]سراط : قنبل ورويس [ ] صراط : خلف عن ْحزة باإلمشاـ صوت الزاي [ ] صراط : بصاد خالصة : ال
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قنبل على قصر ادلنفصل وقرأ )سراط( 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 )بغى( ُب ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وعلى الفتح 
 )بغى( ُب ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وعلى التقليل 

 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وأماؿ )بغى( وقرأ باإلمشاـ ُب )صراط( صوت الزاي 
 وقرأ بالصاد )صراط(خالد على طوؿ ادلنفصل وأماؿ )بغى(  ٍب

 ٍب الكسائي على توسط ادلتصل وأماؿ )بغى( واندرج معو خلف العاشر
 (ٖٕفَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَاِب )نَػْعَجًة َوِلَي نَػْعَجٌة َواِحَدٌة َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف  آِإفَّ َىذَ 

 : حفص [ ] وِْل نعجة : الباقوف[]وَِل نعجة 
 السوسي على قصر ادلنفصل وأدغم النوف بالنوف )َوِتْسُعوَف نَػْعَجًة(  ثم قالوف على قصر ادلنفصل
 حفص بتوسط ادلنفصل وقرأ بفتح الياء )َِل(  ثمٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 

  واندرج معو خالد  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل
 (نَػْعَجٌة َواِحَدةٌ ) (ونَػْعَجًة َوِلَ ُب )  غنةٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال

 قَاَؿ َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِؿ نَػْعَجِتَك ِإَلى نَِعاِجِو 
 قالوف باإلظهار 

 ( البدؿ )ِبُساَلاِؿ(ٍٖب ورش أدغم الداؿ بالظاء )َلَقْد ظََلَمَك( وغلظ الالـ مع )
 ٍب دوري أدغم الداؿ بالظاء )َلَقْد ظََلَمَك( 

 سي أدغم الالـ بالالـ )قَاَؿ َلَقْد(والداؿ بالظاء ) َلَقْد ظََلَمَك (ٍب السو 
ٍْ ِإَلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ  مْ ِء لََيْبِغي بَػْعُضهُ آَوِإفَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلطَ   َعَلى بَػْع

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 ٍب قالوف بالصلة 

( ٍب ْحزة بالتحقيق ُب )بَػْعٍض   ِإالَّ
 )  ٍب خلف السكت ُب )بَػْعٍض ِإالَّ

( مع )  ( البدؿ ُب )َآَمُنوا( وترقيق راء )كثَتا(ٍٖب ورش بالنقل ُب )بَػْعٍض ِإالَّ
 َوَقِليٌل َما ُىْم 
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 قالوف
 (َٕٗوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَػتَػنَّاُه فَاْستَػْغَفَر رَبَُّو َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَاَب )

 يل )وأناب( الوجو الثاِن خالد بتسه ثم قالوف
 ٍب خلف بال غنة بالتحقيق والتسهيل 

 ٍب السوسي أدغم الراء بالراء )فَاْستَػْغَفَر َربَُّو( 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )فَػتَػنَّاُه(

 فَػَغَفْرنَا َلُو َذِلكَ  
 قالوف

 (َٕ٘وِإفَّ َلُو ِعْنَدنَا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمَآٍب )
 وعليو ثالثة البدؿ مع اإلسكاف ٍب القصر والطوؿ ُب )م(ب( مع الرـو  ()لزلفى فتحٍب ورش قالوف 

  ٍب ورش قلل )لزلفى( مع التوسط والطوؿ ُب البدؿ )م(ب( وعلى كل منهما اإلسكاف والرـو
 ٍب ْحزة أماؿ )َلزُْلَفى( وسهل )َمَ(ٍب( ٍب الكسائي أماؿ )َلزُْلَفى( واندرج معو خلف العاشر 

 لَِّو َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَػْيَن النَّاِس بِاْلَحقّْ َوََل تَػتَِّبِع اْلَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل ال يَا َداُووُد ِإنَّا
ري أمػػاؿ )النػػاس( ٍب و ٍب د والتحقيػػق ُب )األرض( وانػػدرج معػػو الكسػػائي وخلػػف العاشػػر ف ٍب خػػالد أمػػاؿ )اذْلَػػَوى (قػػالو 

 )اذْلََوى ( ٍب التقليل وبالنقل ُب )االرض( َوى ( )اذلَْ ورش بالفتح 
 )اذْلََوى (واإلمالة ُب )األرض( بالسكت  ْحزةٍب 

 (ِٕٙإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَػْوـَ اْلِحَساِب )
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

نَػُهَما بَاِطًَل آَما َخَلْقَنا السَّموَ   َء َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 بالنقل ُب )االرض( على طوؿ ادلتصل ٍب ورش  على توسط ادلتصل  قالوف

 ُب )األرض( على طوؿ ادلتصل ٍب خالد بالتحقيق  ُب )األرض( على طوؿ ادلتصل  بالسكت ْحزةٍب 
 َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا

 قالوف
 (ْٕٚيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر )فَػوَ 

 قالوف ٍب ورش قلل )النار( ٍب أبو عمرو أماؿ النار ومعو دوري الكسائي 
ـْ َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ  ـْ َنْجَعُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْْلَْرِض َأ  (ٕٛاِر )َأ

 قالوف 
 أبو عمرو أماؿ )َكاْلُفجَّاِر( واندرج معو دوري الكسائي  ثم
 ورش قلل )كالفجار( وبالنقل ُب )األرض(  ثم
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 بالسكت ُب )األرض(   ْحزة ثم
 ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنوا( ثم

بػَُّرو   (َٜٕباِب )َآيَاتِِو َولَِيَتذَكََّر ُأوُلو اْْلَلْ  آِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ
 ]لَِتَدبػَُّروا: أبو جعفر [ ]لَِيدَّبَّروا: الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بياء مفتوحة وبتشديد الداؿ والباء )لَِيدَّبَّروا(
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل ووقف بالنقل والسكت ُب )اأْلَْلَباِب( 
 وداؿ سلففة مفتوحة وباء مشددة )لَِتَدبػَُّروا(ٍب أبو جعفر قرأ بتاء مفتوحة 

 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )أنزلناه(  
 ( البدؿ ُب )َآيَاتِِو(ٍٖب ورش بالنقل ُب )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( مع )

 ٍب خلف بالسكت ُب )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه( وعليو النقل والسكت ُب )اأْلَْلَباِب(
َنا ِلَداُووَد ُسلَ   ْيَمافَ َوَوَىبػْ

 قالوف  
 ولو وصلنا )ُسَلْيَماَف نِْعَم( فيو اإلدغاـ الكبَت للسوسي أدغم النوف بالنوف

 نِْعَم اْلَعْبُد 
 قالوف

 (َٖٓأوَّاٌب ) ~ِإنَّوُ 
 قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على الطوؿ

 (َٖٔياُد )ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِو بِاْلَعِشيّْ الصَّاِفَناُت اْلجِ 
 قالوف ٍب ابن كثَت صلة اذلاء ُب )عليو(

 (َٕٖأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر رَبّْي َحتَّى تَػَواَرْت بِاْلِحَجاِب ) ~فَػَقاَؿ ِإنّْي
 َأْحَبْبُت  : الباقوف [ ~َأْحَبْبُت : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [   ]ِإِنّْ  ]ِإِنَّْ 

   واندرج معو ورش وابن كثَت ودوري أيب عمرو وأبو جعفر الياء )ِإِنَّْ(قالوف قرأ بفتح 
( ثم   السوسي قرأ بفتح الياء )ِإِنَّْ( وأدغم الراء بالراء )ِذْكِر َريبّْ
( ثم   واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  ابن عامر بسكوف الياء على توسط ادلنفصل )ِإِنّْ
 ~يعقػػوب بسػػكوف اليػػاء علػػى قصػػر ادلنفصػػل ُب )ِإِنّْ  ثػػم َأْحَبْبػػُت( ~ادلنفصػػل ُب )ِإِنّْ بسػػكوف اليػػاء علػػى طػػوؿ  ْحػػزة ثػػم

 َأْحَبْبُت(
 رُدُّوَىا َعَليَّ 

 قالوف
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 (َٖٖفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِؽ َواْْلَْعَناِؽ )
 ]بِالسُّاْلِؽ   بِالسُّاُلْوِؽ : قنبل [ ]بِالسُّوِؽ : الباقوف[

 قالوف   
 عناؽ( واندرج معو ْحزة بوجو النقل ورش بالنقل ُب )األ ثم
 ْحزة وقف بالسكت ُب )األعناؽ(  ثم
 ِبمزة مضمومة بعدىا واو )بالسُّاُلْوؽ(ٍب قنبل قرأ ِبمزة ساكنة )بِالسُّاْلِؽ(  ثم

َنا َعَلى ُكْرِسيِّْو َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب )  (َٖٗوَلَقْد فَػتَػنَّا ُسَلْيَماَف َوأَْلَقيػْ
 قالوف

 ِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُمْلًكا ََل يَػْنَبِغي ِْلََحٍد ِمْن بَػْعِديقَاَؿ َربّْ اغْ 
(  ثػمدوري أدغػم )اْغِفػْر ِل( بوجػو    ثػمقػالوف وانػدرج معػو الػدوري باإلظهػار ُب )أغفػر ِل(    السوسػي أدغػم )قَػػاَؿ َربّْ

 و)اْغِفْر ِل(    
 وأيب جعفر فتح الياء[ ] بعدي~ إنك : الباقوف[وإذا وصل )بَػْعِدَي( مع )ِإنََّك( ]بعدَي إنك : لنافع وأيب عمرو 

 (ِٖ٘إنََّك أَْنَت اْلَوىَّاُب )
 قالوف

 (ًٖٙء َحْيُث َأَصاَب )آَفَسخَّْرنَا َلُو الرّْيَح َتْجِري بَِأْمرِِه رُخَ 
 ]الرّْياَح : أبو جعفر []الرّْيَح : الباقوف[

 ٍب أبو جعفر قرأ باجلمع  )الرياح( زة واندرج معو ْح قالوف على توسط ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل
 (ٍٖٚء َوَغوَّاٍص )آَوالشََّياِطيَن ُكلَّ بَػنَّ 

 ٍء َوَغوَّاٍص((قالوف على توسط ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبال غنة ُب )بَػنَّ 
 ( َٖٛوَآَخرِيَن ُمَقرَّنِيَن ِفي اْْلَْصَفاِد )

 قالوف 
 )األصفاد( مع قصر البدؿ )وآخرين( واندرج معو ْحزة بوجو  ٍب ورش بالنقل ُب

 ٍب ْحزة وقف بالسكت ُب )األصفاد( 
 ( توسط ٍب طوؿ البدؿٍٕب ورش مع )

 ( ُٜٖؤنَا فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب )آَىَذا َعطَ 
 قالوف 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك( 
 زة بالتحقيق ُب )فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك(  ٍب ْح

 ٍب خلف بالسكت ُب )فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك(
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 (َٓٗوِإفَّ َلُو ِعْنَدنَا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمَآٍب )
وعليػػو ٍب التقليػػل  القصػػر والطػوؿ مػػع الػػرـو  وعليػػو ثالثػة البػػدؿ مػػع اإلسػػكاف ٍب ( علػػى الفػػتح )لزلفػػى(٘قػالوف ٍب ورش )

ٍب ْحػػزة أمػػاؿ )لزلفػى( وسػػهل )مػ(ب( ٍب الكسػػائي أمػػاؿ  لطػػوؿ ُب )مػأب( وعلػػى كػػل منهمػا اإلسػػكاف والػرـوالتوسػط وا
 )لزلفى( واندرج معو خلف العاشر 

 (ٔٗأَنّْي َمسَِّنَي الشَّْيطَاُف بُِنْصٍب َوَعَذاٍب ) ~أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَّوُ  آَواذُْكْر َعْبَدنَ 
 الشيطاف : الباقوف[ ]بُِنُصب:أبو جعفر [ ]بَِنَصب: يعقوب [ ]بُِنْصب : الباقوف[ ]مسٍْت الشيطاف : ْحزة [ ] مسٍتَ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ بضم النوف والصاد )بُِنُصب( 

 ٍب يعقوب قرأ بفتح النوف والصاد )بَِنَصب(
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 صل وأماؿ )نَاَدى( ٍب الكسائي على توسط ادلنف

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالفتح )نَاَدى( 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )نَاَدى(  

اٍب( وأماؿ )نَاَدى( وسكوف الياء ُب )َمسٍَِّتْ(  ََ  ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة ُب )بُِنْصٍب َوَع
اٍب(  ََ  ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبغنة و)َمسٍَِّتْ( ُب )بُِنْصٍب َوَع

)وعػػَاٍب ُف  وإذا وصػػلت )عػػَاب اركػػض( قػػرأ بكسػػر التنػػوين وصػػال : أبػػو عمػػرو وابػػن ذكػػواف وعاصػػم وْحػػزة ويعقػػوب
 )وعَاٍب ِف رُْكض( [ ] والباقوف : بالضم رُْكض( [ 

ْْ ِبرِْجِلَك   ارُْك
 قالوف

 (َٕٗىَذا ُمْغَتَسٌل بَارٌِد َوَشَراٌب )
 خلف بال غنة ُب )بَارٌِد َوَشرَاٌب( ثمقالوف 

َنا َلوُ   (ٖٗرَْحَمًة ِمنَّا َوِذْكَرى ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب ) مْ َمَعهُ  مْ َأْىَلُو َوِمثْػَلهُ  ~َوَوَىبػْ
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وأماؿ )ذكرى( 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وأماؿ )ذكرى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )األلباب( وقلل )ذكرى( 
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 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وباإلمالة ُب )ذكرى( ووقف بالنقل والسكت
 ِرْب ِبِو َوََل َتْحَنثْ َوُخْذ بَِيِدَؾ ِضْغثًا فَاضْ 

 قالوف
 ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا

 ابن كثَت بصلة اذلاء )َوَجْدنَاُه( ثم  ورش بًتقيق الراء )َصاِبرًا(  ثمقالوف   
 نِْعَم اْلَعْبدُ 

 قالوف
 (َٗٗأوَّاٌب ) ~ِإنَّوُ  

 قالوف ٍب لو بالتوسط ٍب ورش بالطوؿ
 (َ٘ٗحاَؽ َويَػْعُقوَب ُأوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصاِر )إبْػَراِىيَم َوِإسْ  آَواذُْكْر ِعَباَدنَ 

 ] َعبدنا : ابن كثَت [ ] ِعَبادنا : الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ باجلمع  )ِعَبادنا( 

 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وقرأ باجلمع  )ِعَبادنا( وأماؿ )َواأْلَْبَصاِر( 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ري على توسط ادلنفصل وأماؿ )َواأْلَْبَصاِر( واندرج معو دوري الكسائي ٍب دو 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ باجلمع  )ِعَبادنا( وبالنقل ُب )اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر( 

 ٍب خلف بالسكت ُب )اأْلَْيِدي( ووقف ُب )َواأْلَْبَصاِر( بالنقل والسكت 
 (  وعليو النقل فقط ُب )َواأْلَْبَصاِر( ٍب خالد بالتحقيق ُب )اأْلَْيِدي

 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وقرا بالتوحيد )عبدنا(
اِر )ْم ِإنَّا َأْخَلْصَناىُ   (ِٙٗبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ

 ]خِبَاِلَصِة : نافع وىشاـ وأبو جعفر [ ]خِبَاِلَصٍة : الباقوف[
 قالوف قرأ باجلر )خِبَاِلَصِة( 

 بالتنوين )خِبَاِلَصٍة( وأماؿ )الدَّاِر( ٍب أبو عمرو قرأ 
اِر(   ٍب السوسي أماؿ خبلف )ِذْكَرى( و)الدَّ

 ٍب قالوف بالصلة وباخلفض )خبالصِة( واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت بالصلة وبالتنوين )خِبَاِلَصٍة( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  وقرأ باخلفض )خِبَاِلَصِة( ومعو ىشاـ 
 ى توسط ادلنفصل أماؿ الدار وقرأ )خِبَاِلَصٍة( واندرج معو دوري الكسائي ٍب دوري عل

 ٍب ابن ذكواف بالتنوين )خِبَاِلَصٍة( بدوف إمالة 
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 ٍب قالوف بالصلة و)خِبَاِلَصِة(
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ باجلر )خِبَاِلَصِة( 

 ٍب خلف قرأ )خِبَاِلَصٍة( على طوؿ ادلنفصل .
 (َٚٗدنَا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اْْلَْخَياِر )ِعنْ  مْ َوِإنػَّهُ 

 قالوف 
 ٍب ورش مع التقليل والنقل ُب )اأْلَْخَياِر( 

 ٍب أبو عمرو قلل )األخيار ( مع التحقيق واندرج معو دوري الكسائي 
 ٍب خلف فتح ووقف على )األخيار( بالنقل والسكت 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ذُْكْر ِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفلِ َوا

 فاءشالشاطبية ُب األنعاـ : والليسع احلرفاف حرؾ مثقال  وسكن 
 ] والَّْيسع : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ]واْلَيَسَع : الباقوف[

 قالوف 
 لعاشر ٍب ْحزة قرأ بتشديد الالـ وسكوف الياء )َوالَّْيَسَع( واندرج معو الكسائي وخلف ا

 ٍب ورش بالنقل ُب )َواذُْكِر ِامْسَاِعيَل( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )َواذُْكْر ِإمْسَاِعيَل(

 (ٛٗوَُكلّّ ِمَن اْْلَْخَياِر ) 
 قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء والتقليل )األخيار( ٍب أبو عمرو أماؿ )األخيار( ٍب خلف بالنقل والسكت 

 َىَذا ِذْكٌر  
 ال )ذكر(ورقق الراء ورش وص قالوف

 (َٜٗوِإفَّ ِلْلُمتَِّقيَن َلُحْسَن َمَآٍب )
 ٍب القصر مع الرـو ٍب ْحزة بتسهيل )م(ب( ٕأو  ٗأو ٙقالوف ٍب ورش بدؿ وعارض للسكوف ؽلد 

 (َٓ٘جنَّاِت َعْدٍف ُمَفتََّحًة َلُهُم اْْلَبْػَواُب )
  )األبواب(بالسكت ُب ْحزةٍب  واندرج ْحزة بوجو قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األبواب(

 (ُٔ٘متَِّكِئيَن ِفيَها َيْدُعوَف ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَراٍب )
 ( البدؿ ُب )ُمتَِّكِئَُت( ورقق راء )كثَتة( ٍب أبو جعفر قرأ )متكُت(ٖقالوف ٍب خلف بال غنة ٍب ورش مع )

 (ٕ٘قَاِصَراُت الطَّْرِؼ أَتْػَراٌب ) مْ َوِعْنَدىُ 
 لراء )قَاِصرَاُت ( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف ٍب ورش بًتقيق ا

 (َٖ٘ىَذا َما ُتوَعُدوَف لِيَػْوـِ اْلِحَساِب )
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 ] يوعدوف : ابن كثَت وأبو عمرو [ ] توعدوف : الباقوف[
 قالوف قرأ بتاء اخلطاب )توعدوف( ٍب ابن كثَت قرأ بياء الغيبة )يُوَعُدوَف( واندرج معو أبو عمرو

 (ٗ٘فَّ َىَذا َلِرْزقُػَنا َما َلُو ِمْن نَػَفاٍد )إِ 
 قالوف

 (َ٘٘ىَذا َوِإفَّ ِللطَّاِغيَن َلَشرَّ َمَآٍب )
 والقصر مع الرـو ٕأوٗأو  ٙ( أوجو العرض ُب )م(ب( بادلد ٗورش )ثم ْحزة بتسهيل )م(ب(  ثمقالوف 

 (َٙ٘جَهنََّم َيْصَلْونَػَها فَِبْئَس اْلِمَهاُد )
 ورش )فبيس( مع تغليظ الالـ ُب )َيْصَلْونَػَها( ثمي )فبيس( واندرج معو أبو جعفر السوس ثمقالوف 

 (َٚ٘ىَذا فَػْلَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغسَّاٌؽ )
 ] وغسَّاؽ : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ وغَساؽ : الباقوف[

 قالوف قرأ بتخفيف )َوَغَساٌؽ( 
 الد والكسائي وخلف العاشر ٍب حفص بالتشديد )َوَغسَّاٌؽ( واندرج معو خ

 ٍب خلف بال غنة )ْحيم َوَغسَّاٌؽ( 
وُقوُه( َُ  ٍب ابن كثَت بالتخفيف )َوَغَساٌؽ( وصلة اذلاء ُب )فَػْلَي

 (َٛ٘أْزَواٌج ) ~َوَآَخُر ِمْن َشْكِلوِ 
 ] وُأَخر : أبو عمرو ويعقوب[ ] وآَخر : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 

 ( البدؿ ُب )َوَآَخُر( ٍٖب ورش على طوؿ ادلنفصل مع )
َخُر( َُ  ٍب أبو عمرو قرأ بضم اذلمزة )َوُأ

 َىَذا فَػْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكمْ 
 قالوف

 ََل َمْرَحًبا ِبِهمْ 
 قالوف

 (َٜ٘صاُلوا النَّاِر ) مْ ِإنػَّهُ 
قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو  ثم ائيأبو عمرو أماذلا واندرج معو دوري الكس ثمورش بتقليل )النار(  ثمقالوف 
 جعفر

 ََل َمْرَحًبا ِبُكْم  مْ قَاُلوا َبْل أَنْػتُ 
 ْم(خلف بالسكت ُب )َبْل أَنْػتُ  ثمْم( ورش بالنقل ُب )َبَل انْػتُ  ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم قالوف 
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ْمُتُموُه لََنا مْ أَنْػتُ   َقدَّ
ْمُتُموُه( ثمبالصلة واندرج معو أبو جعفر قالوف  ثمقالوف   ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )َقدَّ

 (ٓٙفَِبْئَس اْلَقَراُر )
 قالوف ٍب ورش )فبيس( واندرج معو السوسي وأبو جعفر

ـَ لََنا َىَذا َفزِْدُه َعَذابًا ِضْعًفا ِفي النَّاِر )  (ٔٙقَاُلوا رَبػََّنا َمْن َقدَّ
 ٍب أبو عمرو أماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسائي ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )فزده(ورش تقليل )النار(  ثمقالوف 

 (ِٕٙمَن اْْلَْشَراِر ) مْ َوقَاُلوا َما لََنا ََل نَػَرى رَِجاًَل ُكنَّا نَػُعدُّىُ 
أماذلمػػػػا قػػػػالوف ٍب قػػػػالوف بالصػػػػلة وانػػػػدرج معػػػػو ابػػػػن كثػػػػَت وأبػػػػو جعفػػػػر ٍب ورش بالتقليػػػػل )نرى(و)األشػػػػرار( ٍب أبػػػػو عمػػػػرو 

 )نرى(و)األشرار( ٍب ْحزة أماؿ )نرى( والتقليل ُب )األشرار( مع النقل والسكت وقفا 
ُهُم اْْلَْبَصاُر ) مْ أَتََّخْذنَاىُ  ـْ زَاَغْت َعنػْ  (ِٖٙسْخرِيِّا َأ

ِبػا ] أختَناىم :أبو عمرو وْحزة والكسػائي ويعقػوب وخلػف العاشػر بوصػل اذلمػزة مبػا قبلهػا فتسػقط ُب الػدرج ويبتػدئوف 
مكسػػورة [] البػػاقوف : ِبمػػزة مفتوحػػة علػػى القطػػع وصػػال وابتػػداًء[] ُسػػخريا : نػػافع وْحػػزة والكسػػائي وأبػػو جعفػػر وخلػػف 

 العاشر[ ]ِسْخريا : الباقوف[
 قرأ بضم السُت )ُسْخرِيِّا( وِبمزة قطع )أختَناىم( قالوف 

  )األبصار( بالنقل ُبو قرأ بضم السُت )ُسْخرِيِّا( وِبمزة قطع )أختَناىم( ٍب ورش 
 ٍب ابن عامر )ِسْخرِيِّا( قالوف بالصلة )ُسْخرِيِّا( 

نَاُىْم( )ُسْخرِيِّا( بالنقل والسكت وعلي َْ نَاُىْم( )ِسْخرِيِّا( ٍب ْحزة )إختََّ َْ و التحقيق ٍب ٍب ابن كثَت )ِسْخرِيِّا( ٍب أبو عمرو )إختََّ
نَاُىمْ  َْ  ( )ُسْخرِيِّا(بالسكت وعليو النقل والسكت ٍب الكسائي )إختََّ

 (ِٗٙإفَّ َذِلَك َلَحقّّ َتَخاُصُم َأْىِل النَّاِر )
 قالوف ٍب ورش ٍب أبو عمرو باإلمالة ومعو دوري الكسائي 

 أَنَا ُمْنِذٌر  آُقْل ِإنَّمَ  
 ((خلف على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )ُقْل ِإظلََّ  ثمقالوف بتوسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

َػػٍب ورش ع ٍب خلػػف علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وبالسػػكت ُب  ورقػػق راء )منػػَر( وصػػال ((لػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وبالنقػػل ُب )قُػػْل ِإظلَّ
 (()ُقْل ِإظلََّ 

 (َ٘ٙوَما ِمْن ِإَلٍو ِإَلَّ اللَُّو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر )
 (خلف بالسكت ُب )ِمْن ِإَلٍو ِإالَّ  ثمورش بالنقل ُب )ِمْن ِإَلٍو ِإالَّ ( ثم قالوف 

 إذا وصلت باآلية اليت بعدىا )القهار رب( أدغم السوسي الراء بالراء 
نَػُهَما اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر )  (َٙٙربُّ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ

 خلف بالسكت ُب )األرض( ثمورش بالنقل ُب )األرض(  ثمقالوف 
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 (ُٚٙقْل ُىَو نَػَبأٌ َعِظيٌم )
 قالوف

 (ِٛٙرُضوَف )َعْنُو ُمعْ  مْ أَنْػتُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر ٍب ابن كثَت بالصلة وبصلة اذلاء )عنو( 

 (ِٜٙإْذ َيْخَتِصُموَف )~ َما َكاَف ِلَي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمََلِ اْْلَْعَلى
 ] َِل من علم : حفص [ ] ِْل من علم : الباقوف[

 ( وبسكوف الياء ُب )ِلْ قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ُب )األعلى(التقليل ورش بٍب  ُب )األعلى(  وعلى الفتحوبسكوف الياء ُب )ِلْ( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 ٍب خلف باإلمالة ُب )األعلى( 
 ٍب خالد على التحقيق ُب )األعلى( 

 ٍب الكسائي باإلمالة ُب )األعلى( 
 ٍب حفص بفتح الياء ُب )ِلَ(

 (ٓٚأَنَا َنِذيٌر ُمِبيٌن ) آِإَليَّ ِإَلَّ أَنَّمَ  ~ يُوَحى ِإفْ 
 ] إظلا : أبو جعفر [ ] أظلا : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ بكسر اذلمزة )إظلا( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ورقق راء )نَير()يوحى(  ٍب التقليل ُب )يوحى( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وعلى الفتح

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وباإلمالة ُب )يوحى( ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل 
 وباإلمالة )يوحى( واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب خلف باإلمالة )يوحى( وبال غنة ُب )ِإْف يُوَحى(
 (ِٔٚئَكِة ِإنّْي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطيٍن )ِإْذ قَاَؿ رَبَُّك ِلْلَمَل 

 السوسي أدغم الالـ بالراء )قَاَؿ َربَُّك( ثم ورش على طوؿ ادلتصل ثم قالوف على توسط ادلتصل
 (ٕٚفَِإَذا َسوَّيْػُتُو َونَػَفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَػَقُعوا َلُو َساِجِديَن )

 ابن كثَت بصلة اذلاء )فيو( ثمقالوف 
 (َٖٚأْجَمُعوَف ) مْ ِئَكُة ُكلُّهُ َفَسَجَد اْلَمَل  

 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع
 َأمْجَُعوَف(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ُكلُّهُ 
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 َأمْجَُعوَف(   مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )ُكلُّهُ 
 َأمْجَُعوَف(  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ُكلُّهُ 

 َأمْجَُعوَف( مْ  )ُكلُّهُ َأمْجَُعوَف( ٍب خلف بالسكت ُب مْ ٍب ْحزة بالتحقيق ُب )ُكلُّهُ 
 (ِٗٚإْبِليَس اْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِيَن ) ِإْلَّ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وأماؿ )الكافروف( واندرج معو رويس 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ئي ٍب دوري على توسط ادلنفصل وأماؿ)الكافروف(  ومعو دوري الكسا

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقلل )الكافرين( 
 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وفتح )الكافرين(  

 ِإْبِليُس َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ  آقَاَؿ يَ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 يعقوب على قصر ادلنفصل ووقف ِباء السكت على )يديو(  ثم
 ورش على طوؿ ادلنفصل ثمصل   قالوف على توسط ادلنف ثم

ـْ ُكْنَت ِمَن اْلَعالِيَن )  (َ٘ٚأْسَتْكبَػْرَت َأ
 قالوف

ٌر ِمْنوُ   قَاَؿ أَنَا َخيػْ
 ورش بالًتقيق )خَت( ثمقالوف 

 (َٙٚخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطيٍن )
 و عمرو باإلمالة ُب )نار( ومعو دوري الكسائي خلف بال غنة ُب )نَاٍر َوَخَلْقَتُو( ٍب ورش قلل )نار( ٍب أب ثمقالوف 

َها فَِإنََّك رَِجيٌم )  (ٚٚقَاَؿ فَاْخُرْج ِمنػْ
 قالوف

يِن )  (َٛٚوِإفَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى يَػْوـِ الدّْ
 ع وأبو جعفر [ ] لعنيت ~ إَل : الباقوف[ف] لعنيَت إَل : نا

 ورش وأبو جعفر  قالوف قرأ بفتح الياء ُب )َلْعَنيِتَ ( واندرج معو
 ٍب ابن كثَت بسكوف الياء ُب )َلْعَنيِت( واندرج معو أبو عمرو ويعقوب 

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وسكوف الياء ُب )لعنيت(واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر  
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وسكوف الياء ُب )لعنيت(

َعُثوَف )ِإلَ  ~قَاَؿ َربّْ فَأَْنِظْرِني  ( ٜٚى يَػْوـِ يُػبػْ
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قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ٍب السوسػي أدغػم الػالـ بػالراء )قَػاَؿ 
)  َربّْ

 (ٓٛقَاَؿ فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن )
 قالوف

 (ِٔٛإَلى يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ )
 قالوف

 (َٕٛأْجَمِعيَن ) مْ ْغِويَػنػَّهُ قَاَؿ فَِبِعزَِّتَك َْلُ 
 َأمْجَِعَُت(   مْ قالوف بالصلة على القصر ُب )أَلُْغِويَػنػَّهُ  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع    

 َأمْجَِعَُت(   مْ ٍب قالوف علوالتوسط ُب الصلة ُب )أَلُْغِويَػنػَّهُ 
 َأمْجَِعَُت( مْ ُب )أَلُْغِويَػنػَّهُ خلف بالسكت  ثمَأمْجَِعَُت(    مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )أَلُْغِويَػنػَّهُ 

ُهُم اْلُمْخَلِصيَن )  (ِٖٛإَلَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
 ]اْلُمْخَلِصَُت : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر [  ]اْلُمْخَلِصَُت : الباقوف[

 ابن كثَت قرأ بكسر الالـ )اْلُمْخِلِصَُت( واندرج معو أبو عمرو ثمقالوف 
 (َٗٛحقَّ َأُقوُؿ )قَاَؿ فَاْلَحقُّ َوالْ 

 ] فاحلُق : عاصم وْحزة وخلف [ ] فاحلَق : الباقوف[
 )  عاصم قرأ برفع )فَاحلَْقُّ( ومعو ْحزة وخلف العاشر  ثمقالوف قرأ بنصب )فَاحلَْقَّ

 ] إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الالـ بالالـ )أقوؿ ألمألف( 
هُ َْلَْمََلَفَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّ   (َ٘ٛأْجَمِعيَن ) مْ ْن تَِبَعَك ِمنػْ

 [  ] ألمألف : وقف ْحزة بتحقيق األوَل وتسهيلها وعلى كٍل تسهيل الثانيةقالوف بسكوف ميم اجلمع
 َأمْجَِعَُت(  مْ خلف بالسكت ُب )ِمنػْهُ  ثم

 َأمْجَِعَُت(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ِمنػْهُ 
 َأمْجَِعَُت(   مْ هُ ٍب قالوف بالتوسط ُب الصلة ُب )ِمنػْ 

 َأمْجَِعَُت(    مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ِمنػْهُ 
 السوسي أدغم ادليم بادليم)َجَهنََّم ِمْنَك( ثم

 (ٙٛأَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّْفيَن ) آَعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َومَ  مْ َأْسأَُلكُ  آُقْل مَ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع وعلى قصر ادلنفصل 

 ى قصر ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة وعل
 ٍب ابن كثَت بصلة ميم اجلمع وبصلة اذلاء )عليو( وعلى قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
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 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )ِمْن َأْجٍر( 

 ٍب خلف بالتحقيق ُب )ِمْن َأْجٍر( وبال غنة 
 َأْجٍر( وبغنة  ٍب خالد بالسكت ُب )ِمنْ 

 ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن َأْجٍر( وبال غنة
 ( ِٚٛإْف ُىَو ِإَلَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن ) 

 )ذكر(قالوف ٍب ورش ترقيق الراء 
 ( َٛٛولَتَػْعَلُمنَّ نَػَبَأُه بَػْعَد ِحيٍن )

 قالوف
  

 سورة الزمر 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 (ِٔمَن اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم )تَػْنزِيُل اْلِكَتاِب 
 قالوف

يَن ) آأَنْػَزْلنَ  آِإنَّ   (ِٕإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ فَاْعُبِد اللََّو ُمْخِلًصا َلُو الدّْ
( ٍب قػػػالوف بتوسػػػط  قػػػالوف علػػػى قصػػػر ادلنفصػػػل ٍب السوسػػػي علػػػى قصػػػر ادلنفصػػػل وأدغػػػم البػػػاء بالبػػػاء ُب )اْلِكتَػػػاَب بِػػػاحلَْقّْ

 ل  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةادلنفص
يُن اْلَخاِلُص   َأََل ِللَِّو الدّْ

 قالوف
ػنَػهُ  ~ِإلَػػى اللَّػِو زُْلَفػى آِإَلَّ لِيُػَقرّْبُونَػ مْ َء َمػػا نَػْعبُػُدىُ آَأْولِيَػ ~َوالَّػِذيَن اتََّخػُذوا ِمػػْن ُدونِػوِ  ِفيػػِو  مْ ِفػػي َمػا ُىػ مْ ِإفَّ اللَّػػَو َيْحُكػُم بَػيػْ

 ُفوفَ َيْخَتلِ 
ػػنَػُهْم( ٍب قػػالوف بالصػػلة ٍب ابػػن كثػػَت ٍب  قػػالوف ٍب أبػػو عمػػرو بالتقليػػل ٍب السوسػػي )بالتقليػػل( وأدغػػم ادلػػيم بالبػػاء )ػَلُْكػػُم بَػيػْ
قػػالوف علػػى التوسػػط ٍب دوري أيب عمػػرو بالتقليػػل )زلفػػى( ٍب الكسػػائي أمػػاؿ )زلفػػى( ٍب قػػالوف بالصػػلة ٍب ورش علػػى فػػتح 

 لى التحقيق ٍب لو بالسكت وإمالة )زلفى()زلفى( ٍب التقليل ٍب خلف ع
 (ِٖإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي َمْن ُىَو َكاِذٌب َكفَّاٌر )

 قالوف
 ءُ آَلْو َأرَاَد اللَُّو َأْف يَػتَِّخَذ َوَلًدا ََلْصَطَفى ِممَّا َيْخُلُق َما َيشَ 

بػػال غنػػػة علػػى التحقيػػق ٍب لػػػو ( أوجػػو ٍب الكسػػائي أمػػػاؿ )الصػػطفى( ٍب خلػػف ٘( أوجػػو ٍب خػػػالد )٘قػػالوف ٍب ىشػػاـ )
 بالسكت ٍب ورش على الفتح ٍب لو على التقليل
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 ُسْبَحانَُو 
 قالوف 

 وإذا وصل باآلية التالية أدغم السوسي اذلاء باذلا )سبحانو ىو(
 (ُٗىَو اللَُّو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر )

 قالوف
 َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ 

 قل ٍب خلف بالسكت ومعو خالد قالوف ٍب ورش بالن
 ُيَكوُّْر اللَّْيَل َعَلى النػََّهاِر َوُيَكوُّْر النػََّهاَر َعَلى اللَّْيِل 

 قالوف ٍب أبو عمرو أماؿ )النهار( ومعو دوري الكسائي ٍب ورش قلل )النهار( ورقق راء )يكور( معا
 َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر 

 قالوف
 ُمَسمِّى ُكلّّ َيْجِري ِْلََجلٍ 

ُب مالػػػػة إلٍب خلػػػػف بػػػػال غنػػػػة وبا وقفػػػػا)مسػػػػمى( ٍب خػػػػالد باإلمالػػػػة  الوجػػػػو الثػػػػاِن)مسػػػػمى( ُب  قػػػػالوف ٍب ورش بالتقليػػػػل
 )مسمى(

 (َ٘أََل ُىَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر ) 
 قالوف
َها َزْوَجَها َوأَنْػَزَؿ َلكُ  مْ َخَلَقكُ   نْػَعاـِ ثََمانَِيَة َأْزَواجٍ ِمَن اْْلَ  مْ ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنػْ

ٍب  ُب )األنعػػاـ( ٍب خلػػف بػػال غنػػة والسػػكت ُب )األنعػػاـ( ٍب خػػالد علػػى السػػكتوبالنقػػل ُب )االَنعػػاـ( قػػالوف ٍب ورش 
 قالوف بالصلة ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )خلقكم( والالـ بالالـ )َوأَنْػَزَؿ َلُكْم(

 َخْلًقا ِمْن بَػْعِد َخْلٍق ِفي ظُُلَماٍت َثََلٍث  مْ ِفي بُُطوِف ُأمََّهاِتكُ  مْ َيْخُلُقكُ 
 ]بُُطوِف ِإمَّْهاِتُكْم : ْحزة [ ]بُُطوِف ِإمََّهاِتُكْم : الكسائي [  ]بُُطوِف أُمََّهاِتُكْم : الباقوف[

 ْحزة بكسر اذلمزة وادليم ُب)ِإِمهاتكم(  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة ثم    (ٍب الكسائي كسر اذلمزة فقط )ِإَمهاتكم

 ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )ؼللقكم( باإلدغاـ الكبَت 
 َلُو اْلُمْلُك  مْ َذِلُكُم اللَُّو رَبُّكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
 ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو  َْل 

 واندرج معو ْحزة وسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصلقالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف بت
 (ٙفَأَنَّى ُتْصَرُفوَف )
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 قالوف ٍب ورش على التقليل )فأىن( ومعو دوري أيب عمرو ٍب ْحزة باإلمالة ُب )فأىن( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر
 ِإْف َتْكُفُروا فَِإفَّ اللََّو َغِنيّّ َعْنُكْم 

 قالوف
 ِعَباِدِه اْلُكْفَر َوََل يَػْرَضى لِ 

 ومعو الكسائي وخلف العاشرُب )يرضى( ٍب ْحزة باإلمالة ُب )يرضى( قالوف ٍب ورش بالتقليل 
 َوِإْف َتْشُكُروا يَػْرَضُو َلُكْم 

] يرضوُ : نافع وعاصم وْحزة ويعقوب وىشاـ بضم اذلاء من غَت صلة []يرضُو و : ابن كثَت وابن ذكواف والكسائي وابن 
 وىشػاـ سوسػي وابػن مجػاز ولػدوري أيب عمػرو بالضػم والصػلة [] يرضػْو : ال العاشر ودوري أيب عمرو بوجػو لفورداف وخ
 اإلسكاف[

 ويعقوب بوجو ُب )يرضُو( واندرج معو ورش وعاصم وْحزة وىشاـ بدوف صلة قالوف بضم اذلاء 
بالضػم مػع  العاشر ي وابن ورداف وخلفٍب ابن كثَت )يرضُو( مع الصلة ومعو ابن ذكواف ودوري أيب عمرو بوجو والكسائ

 الصلة 
 ابن مجازو  السوسيو  ىشاـ بوجو ٍب دوري )يرَضْو ( بوجو واندرج معو

 َوََل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى 
 قالوف 

 ومعو خالد والكسائي وخلف العاشر ُب )أخرى( أبو عمرو باإلمالة  ثم
 ُب )أخرى(  واإلمالة(َواِزرٌَة ِوْزرَ ُب )خلف بال غنة  ثم

 ( وقلل ُب )أخرى(َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزرَ رقق الراءات ُب )ٍب ورش 
 تَػْعَمُلوفَ  مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ فَػيُػَنبُّْئكُ  مْ َمْرِجُعكُ  مْ ثُمَّ ِإَلى رَبّْكُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوفقالوف ٍب 
 (ِٚإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )

 قالوف
ْنَساَف ُضرّّ َدَعا رَبَُّو َوِإذَ  ِإلَْيِو ِمْن قَػْبُل َوَجَعَل ِللَِّو أَْنَداًدا  آثُمَّ ِإَذا َخوََّلُو نِْعَمًة ِمْنُو َنِسَي َما َكاَف َيْدُعو ُمِنيًبا ِإلَْيِو ا َمسَّ اْْلِ

 لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلوِ 
 ()َيِضُلوا( )َيِضل عن حصن فاكالشاطبية ُب سورة إبراىيم : وضم  

 ]لَِيِضلَّ : ابن كثَت وأبو عمرو ورويس [  ]لُِيِضلَّ : الباقوف[
  واندرج معو رويس )لَِيِضلَّ (فتح الياء ٍب دوري  ِضلَّ ()لِيُ ضم الياء  قالوف

 )لَِيِضلَّ (فتح الياء ٍب السوسي )َوَجَعَل لِلَِّو( أدغم الالـ بالالـ 
 )لَِيِضلَّ (وفتح الياء ٍب دوري على التوسط    ِضلَّ ()لِيُ ادلنفصل وقرأ بضم الياء  توسطٍب قالوف على 
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   ِضلَّ ()لِيُ ُب )اإلنساف( وقرأ بضم الياء  ٍب خالد على التحقيق 
  ِضلَّ ()لِيُ بالنقل ُب )االَنساف( وقرأ بضم الياء ٍب ورش  وبصلة اذلاء ُب )إليو(و)منو( )لَِيِضلَّ (فتح الياء ٍب ابن كثَت 

ُب ٍب خلػػػػف بالسػػػػكت   ِضػػػػلَّ ()لِيُ وقػػػػرأ بضػػػػم اليػػػػاء ( ُمِنيبًػػػػا ِإلَْيػػػػوِ ُب ) علػػػػى التحقيػػػػق)اإلنسػػػػاف( ُب بالسػػػػكت  ْحػػػػزةٍب 
 ِضلَّ ()لِيُ وقرأ بضم الياء ( ُمِنيًبا ِإلَْيوِ ُب )على السكت )اإلنساف( 

 ُقْل َتَمتَّْع ِبُكْفِرَؾ َقِليًَل 
 السوسي أدغم الكاؼ بالقاؼ )ِبُكْفرَِؾ قَِلياًل( ثمقالوف 

 (ٛالنَّاِر )ِمْن َأْصَحاِب َك ِإنَّ 
  واندرج معو دوري الكسائي  دوري أماؿ )النار( ثم   قالوف 
 (ِمْن َأْصَحابِ ُب ) خلف بالسكت ثم ( وقلل )النار( ِمْن َأْصَحابِ بالنقل ُب ) ٍب ورش

ـْ َمْن ُىَو قَاِنٌت َآنَ   ْرُجو رَْحَمَة رَبّْوِ ًما َيْحَذُر اْْلَِخَرَة َويػَ آئِ َء اللَّْيِل َساِجًدا َوقآَأ
 ] أََمْن : نافع وابن كثَت وْحزة [ ]أمَّْن : الباقوف[

علػػى طػػوؿ  (ءَ (قَانِػػٌت َآنَػػُب ) ومعػػو ابػػن كثػػَت ٍب خلػػف بػػالتحقيق)أََمػػن( بتخفيػػف ادلػػيم قػػرأ و  علػػى توسػػط ادلتصػػلقػػالوف 
رُ (ئِ َساِجًدا َوقُب ) بال غنةو  ادلتصل ََ   )أََمن(بتخفيف ادليم قرأ و ُب )اآلخرة( والسكت  (ًما ػَلْ

رُ (ئِ َساِجًدا َوقمع الغنة ُب )سكت ُب )اآلخرة( ٍب خالد بغنة على ال ََ    )أََمن( بتخفيف ادليم قرأ ( و ًما ػَلْ
رُ (ئِ َسػاِجًدا َوقمع الغنػة ُب ) )اآلخرة( على الساكن ادلوصوؿ تحقيقٍب خالد بال ََ ٍب    )أََمػن( بتخفيػف ادلػيم قػرأ ( و ًمػا ػَلْػ

ٍب   )أََمن( بتخفيف ادليم قرأ و  وترقيق الراء فيها وبالنقل ُب )اآلخرة( ُب )اآلخرة( ( البدؿٖمع )وؿ ادلتصل على طورش 
رُ (ئِ َساِجًدا َوقوبال غنة ُب ) (ءَ (قَاِنٌت َآنَ ُب ) على السكتُب )اآلخرة( بالسكت على طوؿ ادلتصل و خلف  ََ قرأ ( و ًما ػَلْ

 )أََمن(بتخفيف ادليم 
     واندرج معو الباقوف . على توسط ادلتصل أ بتشديد ادليم )أمَّن(ٍب أبو عمرو قر 

 ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن ََل يَػْعَلُموَف 
 قالوف

 (ِٜإنََّما يَػَتذَكَُّر ُأوُلو اْْلَْلَباِب )
 لى )األلباب(ع بالسكتوقف ٍب خلف  بالنقل ُب )االلباب( واندرج ْحزة بوجو  قالوف ٍب ورش

 ُقْل يَا ِعَباِد الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا رَبَُّكمْ 
 )آمنوا(البدؿ  توسط وطوؿ (ٕقالوف ٍب ورش مع )

نْػَيا َحَسَنةٌ   ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َىِذِه الدُّ
  و خلف العاشر واندرج معأماؿ )الدنيا(  ْحزة ثم قلل )الدنيا( الوجو الثاِن واندرج معو أبو عمرو  ورش ثمقالوف 

 و)حسنة( وقفاأماؿ )الدنيا( ٍب الكسائي 
 َوَأْرُض اللَِّو َواِسَعةٌ 



 

 

105 

 الكسائي أماؿ )واسعة(  ثمقالوف 
 (ِٓٔبَغْيِر ِحَساٍب )ْم ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُروَف َأْجَرىُ 

 اِبُروَف(ورش بًتقيق الراء ُب )الصَّ  ٍبواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوف  ٍب قالوف
يَن ) ~ُقْل ِإنّْي  (ُٔٔأِمْرُت َأْف َأْعُبَد اللََّو ُمْخِلًصا َلُو الدّْ

  ر[] إَِن أمرت : نافع وأبوجعف
علػػى و )إِْن( بسػكوف اليػاء ٍب دوري )إِْن( بسػكوف اليػاء ٍب ابػن كثػَت  وانػدرج معػو أبػو جعفػر  قػرأ بفػتح اليػاء )إَِن(قػالوف 
ٍب   قػرأ بفػتح اليػاء )إَِن(( و ِإِنّْ  قُػلِ بالنقػل ُب ) ٍب ورشوعلػى طػوؿ ادلنفصػل )إِْن( اء بسػكوف اليػٍب ْحػزة ادلنفصل توسط 

 وبسكوف الياء )إِن~أمرت((ُقْل ِإِنّْ ُب ) خلف بالسكت
 (َٕٔأوََّؿ اْلُمْسِلِميَن )ِْلَْف َأُكوَف َوُأِمْرُت 

 (ُكوفَ أِلَْف أَ ُب ) ٍب خلف بالسكت (ُكوفَ اَ  أِلَفَ بالنقل ُب ) قالوف ٍب ورش
 (َٖٔأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْي َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم ) ~ُقْل ِإنّْي

 : الباقوف[إِن~ أخاؼ] إَِن أخاؼ : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [ ]
 على التوسط ( إِن~ أخاؼبسكوف الياء ))إَِن( ومعو أىل مسا وأبو جعفر ٍب ابن عامر بفتح الياء ُب قالوف 

 ( على قصر ادلنفصل إِن~ أخاؼٍب يعقوب بسكوف الياء ) وؿعلى الط( إِن~ أخاؼبسكوف الياء )ٍب ْحزة 
 ~ أخاؼ(ُقْل ِإِنّْ ُب ) ٍب خلف بالسكت ( ِنَّْ اِ  ُقلِ ُب ) ٍب ورش بالنقل

 (ُٗٔقِل اللََّو َأْعُبُد ُمْخِلًصا َلُو ِديِني )
 قالوف

 ِمْن ُدونِوِ  مْ فَاْعُبُدوا َما ِشْئتُ 
 )شيتم( أبدؿ اذلمزة ياء السوسي قرأ  ثم واندرج معو ابن كثَت  قالوف بالصلة ثم  وف ميم اجلمع قالوف بسك

 وبالصلة )شيتم(أبدؿ اذلمزة ياء أبو جعفر قرأ  ٍب
 يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  مْ َوَأْىِليهِ  مْ أَنْػُفَسهُ  آُقْل ِإفَّ اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُرو 

 قالوف 
 فصل وبضم اذلاء ُب )وأىليُهم( ٍب يعقوب على قصر ادلن

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل

 ٍب الكسائي أماؿ وقفا )القيامة( على توسط ادلنفصل  
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 

 ٍب ْحزة بالتحقيق ُب )ُقْل ِإفَّ( على طوؿ ادلنفصل 
 ُقْل ِإفَّ( على طوؿ ادلنفصل ورقق راء )خسروا(ٍب ورش وبالنقل ُب )
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 وفخم راء )خسروا( ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل ِإفَّ( على طوؿ ادلنفصل
 (َ٘ٔأََل َذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُف اْلُمِبيُن )

 قالوف
 ظَُللٌ  مْ ظَُلٌل ِمَن النَّاِر َوِمْن َتْحِتهِ  مْ ِمْن فَػْوِقهِ  مْ َلهُ 

 معو دوري الكسائي اندرج و ُب )النار( أبو عمرو باإلمالة  مث قلل )النار( ورش ثمقالوف 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 َذِلَك ُيَخوُّْؼ اللَُّو ِبِو ِعَباَدُه 
 قالوف

 (ٙٔيَا ِعَباِد فَاتػَُّقوِف )
 ووقفا [] فَاتػَُّقوِف : الباقوف[]يا عبادي : رويس وصال ووقفا [ ]يا عباد : الباقوف[  ]فَاتػَُّقوِن: يعقوب وصال 

 قالوف 
 ٍب رويس قرأ وصال ووقفا بالياء )يا عبادي( وقرأ بالياء )فَاتػَُّقوِن( 

 ٍب روح قرأ وصال ووقفا )َؼ بالياء )يا عباد( وقرأ بالياء )فَاتػَُّقوِن(
 ِو َلُهُم اْلُبْشَرىِإَلى اللَّ  آَوأَنَابُو َأْف يَػْعُبُدوَىا َوالَِّذيَن اْجتَػَنُبوا الطَّاُغوَت 

 ادلنفصل على توسطٍب قالوف ُب )البشرى( باإلمالة و  على قصر ادلنفصل  أبو عمروٍب  على قصر ادلنفصل  قالوف
 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج و  ادلنفصل توسطعلى  ُب )البشرى(باإلمالة و  ادلنفصل على توسطٍب دوري 
ٍب خلػػف  ُب )البشػرى( باإلمالػةعلػى طػوؿ ادلنفصػػل ٍب خػالد  هػا واحػػداعلػى طػوؿ ادلنفصػل وقلػػل )البشػرى( وج ٍب ورش

   ُب )البشرى( واإلمالة( َأْف يَػْعُبُدوَىاُب )بال غنة على طوؿ ادلنفصل و 
 (ٚٔفَػَبشّْْر ِعَباِد ) 

 ]ِعَباِدي : يعقوب وصال ووقفا [   ]ِعَباِد : الباقوف[
 (يقرأ بالياء وقفا ووصال )ِعَبادِ  قالوف ٍب يعقوب

 الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ 
 قالوف

 (ٛٔاْْلَْلَباِب ) اْ ُأوُلو  مْ ىُ ُأولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىُم اللَُّو َوُأولَِئَك 
ى ا( وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر ٍب قػالوف علػأُولُػو  مْ ُىػُب )بالصػلة علػى القصػر  قػالوفٍب  على توسػط ادلتصػل قالوف

 ْحػزةٍب  ُب )االلبػاب(وبالنقػل ا( أُولُػو  مْ ُىػُب )على طوؿ ادلتصل وعلػى طػوؿ الصػلة  ٍب ورش  ا(أُوُلو  مْ ىُ ) بالصلة التوسط
ُب وعليػػو النقػػل والسػػكت ا( أُولُػػو  مْ ُىػػُب )بالنقػػل والسػػكت ٍب خلػػف بالسػػكت  علػػى طػػوؿ ادلتصػػل ووقػػف ُب )االلبػػاب(

    )االلباب(
 (ِٜٔلَمُة اْلَعَذاِب َأفَأَْنَت تُػْنِقُذ َمْن ِفي النَّاِر )َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِو كَ 
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 )عليو(اذلاء ُب صلة بٍب ابن كثَت  الكسائيومعو دوري ُب )النار(ٍب أبو عمرو باإلمالة  قلل )النار( قالوف ٍب ورش
 إذا وصلت باآلية اليت بعدىا أدغم السوسي الراء بالالـ )النار لكن(

 َلُهْم ُغَرٌؼ ِمْن فَػْوِقَها ُغَرٌؼ َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهارُ  مْ ا رَبػَّهُ َلِكِن الَِّذيَن اتػََّقوْ 
َِيَن : الباقوف[ َِيَن  : أبو جعفر [ ]َلِكِن الَّ  ]َلِكنَّ الَّ

وانػدرج  بالصػلةٍب قػالوف ُب )األهنػار( بالسػكت  ْحػزةٍب  بالنقل ُب )االهنار( واندرج معو ْحػزة بوجػو النقػل قالوف ٍب ورش
َِيَن(بالصلة و ٍب أبو جعفر معو ابن كثَت   قرأ بتشديد النوف )َلِكنَّ الَّ

 َوْعَد اللَّوِ 
 قالوف

 (ََٕٓل ُيْخِلُف اللَُّو اْلِميَعاَد )
 قالوف

بِػِو َزْرًعػا ُمْخَتِلًفػا أَْلَوانُػُو ثُػمَّ يَِهػيُج فَػتَػػَراُه  ًء َفَسػَلَكُو يَػنَػابِيَع ِفػي اْْلَْرِض ثُػمَّ ُيْخػِرجُ آِء َمػآأََلْم تَػَر َأفَّ اللََّو أَنْػَزَؿ ِمَن السَّػمَ 
 ُمْصَفرِّا ثُمَّ َيْجَعُلُو ُحطَاًما

قالوف ٍب ابن كثَت صلة )فنراه( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ورش ٍب خلف بالسكت ُب األوؿ مع التحقيق ٍب 
  واإلمالة السكت ُب الثاِن ٍب خالد بالتحقيق ُب األوؿ و ُب الثاِن

 (ِٕٔإفَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب )
َكرى( ُب )األلباب(ورش بالنقل  ثم   قالوف    وقلل )ل

َكرى( ٍب أبو عمرو باإلمالة    واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ُب )ل
َكرى(باإلمالة  ْحزةٍب   ُب )األلباب(النقل والسكت ب ووقف  )ل

 للَُّو َصْدرَُه ِلَْلِْسََلـِ فَػُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِّْو َأَفَمْن َشَرَح ا
 ]َفهَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] فُهو : الباقوف[

 )فُهو( بضم اذلاء ابن كثَت  ثم)فْهو( بسكوف اذلاء بسكوف اذلاء قالوف قرأ 
 ُب )لألسالـ( وبضم اذلاء )فُهو( تبالسك ْحزة ثمبالنقل ُب )لالسالـ( وبضم اذلاء )فُهو( ٍب ورش 

 ِمْن ِذْكِر اللَِّو  مْ فَػَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف 

 (ُٕٕأولَِئَك ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )
 على طوؿ ادلتصلٍب ورش على توسط ادلتصل قالوف 

 مْ َوقُػلُػوبُػهُ ْم ثُػمَّ تَِلػيُن ُجلُػوُدىُ  مْ ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَّػِذيَن َيْخَشػْوَف رَبػَُّهػاللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث  
 ِإَلى ِذْكِر اللَّوِ 
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 مْ  )َوقُػُلوبُػهُ ِإََل( واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف على التوسط بالصلة ُب مْ قالوف ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )َوقُػُلوبُػهُ 
( علػػى طػػوؿ الصػػلة ُب بالصػػلة دلػػيم اجلمػػع والصػػلة ُب اذلػػاء ُب ِإََل( ٍب ابػػن كثػػَت  )منػػو( ٍب ورش بًتقيػػق الػػراء ُب )تَػْقَشػػِعرُّ

 ِإََل(   مْ ِإََل( ٍب خلف بالسكت ُب )َوقُػُلوبُػهُ  مْ )َوقُػُلوبُػهُ 
 ُء آَذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ِبِو َمْن َيشَ 

)يشاء( األبداؿ ألف مع القياس على ( أوجو ٘)وقف بٍب ىشاـ  على طوؿ ادلتصل ٍب ورش سط ادلتصلعلى تو  قالوف
( أوجو مثل ىشاـ إال اف لو التسهيل مع ٘القصر والتوسط والطوؿ ٍب التسهيل مع الرـو على التوسط والقصر ٍب خالد )

 قياس وقفاال ( أوجو٘و)ُب )من يشاء(خلف بال غنة  ثم الرـو على الطوؿ والقصر 
 (َٖٕوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد )

 نادالشاطبية ُب سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 
 ]ىادي : ابن كثَت وقفا [ ]ىاد : الباقوف[

 خلف بال غنة ُب )َوَمْن ُيْضِلِل( ثمابن كثَت قرأ )ىادي ( وقفا     ثمقالوف     
 ي ِبَوْجِهِو ُسوَء اْلَعَذاِب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأَفَمْن يَػتَّقِ 

 الكسائي على توسط ادلتصل وأماؿ وقفا )القيامة(  ثمقالوف على توسط ادلتصل     
 خلف على طوؿ ادلتصل  وبال غنة ُب )أََفَمْن يَػتَِّقي( ثم    واندرج معو خالد ورش على طوؿ ادلتصل ثم

 (َٕٗتْكِسُبوَف ) مْ ُكْنتُ   َوِقيَل ِللظَّاِلِميَن ُذوُقوا َما
 ] قيل بإمشاـ الضمة ؾ ىشاـ والكسائي ورويس [] قيل : بكسرة خالصة : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بسكوف ميم اجلمع                ٍب قالوف بالصلة 
 يل( ومعو الكسائي ورويس ىشاـ بإمشاـ )ق ثمالسوسي أدغم الالـ بالالـ )َوِقيَل لِلظَّاِلِمَُت(     ثم

 (ٕ٘فَأَتَاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ََل َيْشُعُروَف ) مْ َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ 
 ورش بالتقليل )فأتاىم(  ثم         قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 بن كثَت وأبو جعفرٍب ْحزة باإلمالة ُب )فأتاىم( ومعو الكسائي وخلف العاشر    ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ا
نْػَيا   فََأَذاقَػُهُم اللَُّو اْلِخْزَي ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 ْحزة أماؿ )الدنيا(  واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ثم ورش بتقليل )الدنيا( واندرج معو أبو عمرو  ثمقالوف 
 َوَلَعَذاُب اْْلَِخَرِة َأْكبَػرُ 

 وتفخيم راءىا ٍب ْحزة بالسكت ُب )اآْلَِخَرِة( وترقيق راءىا ( البدؿ ُب )اآْلَِخَرِة(ٖقالوف ٍب ورش مع )
 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الراء بالالـ )أكرب لو(

 (َٕٙلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف )
 قالوف

 (ٕٚيَػَتذَكَُّروَف ) مْ َوَلَقْد َضَربْػَنا ِللنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْرَآِف ِمْن ُكلّْ َمَثٍل َلَعلَّهُ 
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 واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع    
   اف( )القرَ بنقل حركة اذلمزة إَل ما قبلها وحَؼ اذلمزة ابن كثَت قرأ  ثم
 ورش أدغم الداؿ بالضاد )َوَلَقْد َضَربْػَنا( واندرج معو السوسي وابن عامر وْحزة والكسائي وخلف العاشر  ثم
 لداؿ بالضاد وأماؿ )للناس(دوري باإلدغاـ ُب ا ثم

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَّهُ   (ٕٛيَػتػَُّقوَف ) مْ قُػْرَآنًا َعَربِيِّا َغيػْ
َر (   ثمقالوف بالصلة        ثم بسكوف ميم اجلمع  قالوف  ورش بًتقيق الراء )َغيػْ

َر(       انا(لصلة وقرأ )قرَ ابن كثَت با ثم ٍب أبو جعفر بالصلة وباإلخفاء للتنوين عند الغُت )َعَربِيِّا َغيػْ
 ُء ُمَتَشاِكُسوَف َورَُجًَل َسَلًما ِلَرُجٍل َىْل َيْسَتِويَاِف َمَثًَل آَضَرَب اللَُّو َمَثًَل رَُجًَل ِفيِو ُشرَكَ 

 ] َساِلما : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [ ] َسَلما : الباقوف[
 قالوف على توسط ادلتصل وقرأ بسُت والـ مفتوحُت )َسَلما( 

 عمرو على توسط ادلتصل وقرأ بألف بعد السُت والـ مكسورة )سادلا( واندرج معو يعقوب  ٍب أبو
  واندرج معو ْحزة ٍب ورش على طوؿ ادلتصل قرأ بسُت والـ مفتوحُت )َسَلما(

 ٍب ابن كثَت على توسط ادلتصل وقرأ بألف بعد السُت والـ مكسورة )سادلا ( مع صلة اذلاء ُب )فيو(
 وِ اْلَحْمُد ِللَّ 

 قالوف
 (ََٜٕل يَػْعَلُموَف ) مْ َبْل َأْكثَػُرىُ 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر    ثم          قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 (  مْ خلف بالسكت ُب )َبْل َأْكثَػُرىُ  ثم(   مْ ورش بالنقل ُب )َبْل َأْكثَػُرىُ ثم 

 (َٖٓميُّْتوَف ) مْ ِإنََّك َميٌّْت َوِإنػَّهُ 
 ْم(خلف بال غنة ُب )َميٌّْت َوِإنػَّهُ  ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر    ثمبسكوف ميم اجلمع     قالوف

 (َٖٔتْخَتِصُموَف ) مْ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِعْنَد رَبّْكُ  مْ ثُمَّ ِإنَّكُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع   

 َءهُ آَأْظَلُم ِممَّْن َكَذَب َعَلى اللَِّو وََكذََّب بِالصّْْدِؽ ِإْذ جَ  َفَمنْ 
 قالوف على توسط ادلتصل وبإظهار الَاؿ عند اجليم )إذ ج(ءه( 
 ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاءه( باإلظهار واندرج معو خلف العاشر 

 التسهيل مع ادلد والقصر على )ج(ءه( ٍب خلف بالتحقيق ُب )َفَمْن َأْظَلُم( وأماؿ باإلظهار )إذ ج(ءه( ووقف ب
 ٍب الدوري أيب عمرو باإلدغاـ الداؿ باجليم )ِإْذ َجاَءُه( على توسط ادلتصل واندرج معو ىشاـ 

َب بِالصّْػػْدِؽ( علػػى توسػػط ادلتصػػل وأدغػػم الػػَاؿ بػػاجليم )إذ  ََّ ٍب السوسػػي أدغػػم ادلػػيم بػػادليم )َأْظلَػػُم شلَّْن(والبػػاء بالبػػاء )وََكػػ
 ج(ءه(
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 ْظَلُم( وتغليظ الالـ ُب )أظلم( وطوؿ ادلتصل مع اإلظهار )إذ ج(ءه(اَ  ُب )َفَمنَ ورش بالنقل ٍب 
 ٍب خلف بالسكت ُب )َفَمْن َأْظَلُم( وأماؿ باإلظهار )إذ ج(ءه( ووقف بالتسهيل مع ادلد والقصر على )ج(ءه(

 (ٕٖأَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْػًوى ِلْلَكاِفرِيَن )
 قالوف 

 )للكافرين(  ٍب ورش قلل
 ورويس  الكسائيٍب الدوري أيب عمرو باإلمالة )للكافرين( واندرج معو دوري 

 ٍب السوسي أدغم ادليم بادليم )َجَهنََّم َمثْػًوى(واإلمالة ُب )للكافرين(
 (ُٖٖأولَِئَك ُىُم اْلُمتػَُّقوَف ) ~َء بِالصّْْدِؽ َوَصدََّؽ ِبوِ آَوالَِّذي جَ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 قالوف على توسط ادلنفصل  ٍب

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاء( واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب ْحزة أماؿ )جاء( على طوؿ ادلنفصل وادلتصل 
 ُءوَف ِعْنَد رَبِّْهمْ آَما َيشَ  مْ َلهُ 

 واندرج ْحزة ُب )َيَشاُءوَف( ( البدؿ قصرورش مع ) ثم بسكوف ميم اجلمع  قالوف
 ُب )َيَشاُءوَف(ورش على توسط وطوؿ البدؿ  ثم
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم

 (ُٖٗء اْلُمْحِسِنيَن )آَذِلَك َجزَ 
 ورش على طوؿ ادلد ادلتصل ثمقالوف على توسط ادلتصل 

هُ   (َٖ٘سِن الَِّذي َكانُوا يَػْعَمُلوَف )بَِأحْ  مْ َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا َوَيْجزِيَػُهْم َأْجَرىُ  مْ لُِيَكفَّْر اللَُّو َعنػْ
 قالوف بسكوف ميم اجلمع  

     واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَأْسَوأَ(  مْ قالوف بالصلة على القصر ُب )َعنػْهُ  ثم
 َأْسَوأَ( مْ قالوف بتوسط الصلة ُب )َعنػْهُ  ثم
 َأْسَوأَ(   مْ خلف بالسكت ُب )َعنػْهُ  ثم
        ورقق راء )ليكفر( َأْسَوأَ( مْ ورش بطوؿ الصلة ُب )َعنػْهُ  ثم

 أَلَْيَس اللَُّو ِبَكاٍؼ َعْبَدهُ 
 أبو جعفر وخلف العاشر [ ] عبده : الباقوف[و ] ِعباَده : ْحزة والكسائي 

 ْحزة قرأ )عباده( واندرج معو الكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر  ثمقالوف   
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 َوُيَخوُّْفوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِو 
 وفقال

 (َٖٙوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد )
 نادالشاطبية ُب سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 

 خلف بال غنة ثمقالوف ٍب ابن كثَت قرأ )ىادي( بالياء وصال ووقفا 
 َوَمْن يَػْهِد اللَُّو َفَما َلُو ِمْن ُمِضلٍّ 

 ْهِد(قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )َوَمْن يػَ 
 (ٖٚأَلَْيَس اللَُّو ِبَعزِيٍز ِذي انِْتَقاـٍ )

 قالوف
 َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو ْم َولَِئْن َسأَْلتَػهُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
  ٍب ورش بالنقل ُب )األرض(  

 بالسكت ُب )األرض(    ْحزة ثم
  قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت ثم
 أبو جعفر باإلخفاء للنوف عند اخلاء )من خلق( ثم

َأْو َأرَاَدنِػػي ِبَرْحَمػػٍة َىػػْل ُىػػنَّ  ~َمػػا تَػػْدُعوَف ِمػػْن ُدوِف اللَّػػِو ِإْف َأرَاَدنِػػَي اللَّػػُو ِبُضػػرٍّ َىػػْل ُىػػنَّ َكاِشػػَفاُت ُضػػرّْهِ  مْ قُػػْل َأفَػػػَرأَيْػتُ 
 ُمْمِسَكاُت رَْحَمِتوِ 

أبو جعفر [] أفرآيتم : بادلد ادلشبع : ورش [ ]أريتم : )َؼ اذلمزة : الكسائي [ ] أرأيتم ] أفرايتم : بالتسهيل : نافع و 
 : الباقوف[

 ..هِ عمػػػرو ويعقػػػوب [] َكاِشػػػَفاُت ُضػػػرّْ  : أبػػػو وُ َرْْحَتَػػػ شلُِْسػػػَكاتٌ  ..هُ ُضػػػرَّ  ] أرادَِن : البػػػاقوف[ ]َكاِشػػػَفاتٌ ] أرادِْن : ْحػػػزة [ 
  : الباقوف[ وِ شلُِْسَكاُت َرْْحَتِ 

ٍب قػػػالوف َرْْحَتِػػَو(   ُضػػرِّْه() شلُِْسػػػَكاتُ  وباإلضػػافة علػػى اجلػػػر ُب )َكاِشػػَفاتُ قػػالوف بتسػػهيل )أَفَػػػػَرأَيْػُتْم( علػػى قصػػر ادلنفصػػػل 
 بتوسط ادلنفصل 

 توسط ادلنفصل وبالصلة  على ٍب قالوف  واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة مع القصر
 فرأيتم( وبالتحقيق ُب )أٍب ابن كثَت بالصلة 

( () شلُِْسػَكاٌت َرْْحَتَػوُ )َكاِشػَفاٌت ُضػرَّهُ  ونػوف )كاشػفات وشلسػكات( )ضػره ورْحتػو(الراء والتاء ُب ٍب أبو عمرو قرأ بنصب 
 واندرج معو يعقوب وبالتحقيق ُب )أفرأيتم(

  )أفرأيتم(( وبالتحقيق ُب () شلُِْسَكاٌت َرْْحََتوُ )َكاِشَفاٌت ُضرَّهُ ادلنفصل ونوف  توسطٍب دوري على 
  معو حفص اندرج و َرْْحَِتَو(   ُضرِّْه() شلُِْسَكاتُ  )َكاِشَفاتُ الراء والتاء وباإلضافة على اجلر ُب ٍب ابن عامر 
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 ُضرِّْه() شلُِْسَكاتُ  )َكاِشَفاتُ الراء والتاء وباإلضافة على اجلر ُب  (مْ ٍب ْحزة سكن الياء )أرادِْن( وبالتحقيق ُب )ُقْل أَفَػَرأَيْػتُ 
   ْْحَِتَو(  رَ 

  َرْْحَِتَو(   ُضرِّْه() شلُِْسَكاتُ  )َكاِشَفاتُ الراء والتاء وباإلضافة على اجلر ُب ٍب الكسائي قرأ )أَفَػرَايْػُتْم( )َؼ اذلمزة 
 َرْْحَِتَو(   تُ ُضرِّْه() شلُِْسَكا )َكاِشَفاتُ الراء والتاء وباإلضافة على اجلر ُب ( وبالتسهيل مْ ٍب ورش بالنقل ُب )ُقْل أَفَػَرأَيْػتُ 

 َرْْحَِتَو(   ُضرِّْه() شلُِْسَكاتُ  )َكاِشَفاتُ الراء والتاء وباإلضافة على اجلر ُب ( حركات ُب )أَفَػَرأَيْػُتْم( ٍٙب ورش بادلد )
() ُضػػػػرّْهِ  )َكاِشػػػػَفاتُ الػػػراء والتػػػػاء وباإلضػػػافة علػػػػى اجلػػػػر ُب  ( وسػػػػكن اليػػػػاء )أرادِْن(مْ ٍب خلػػػف بالسػػػػكت ُب )قُػػػػْل أَفَػػػػَرأَيْػتُ 

  َرْْحَِتَو(   شلُِْسَكاتُ 
 ُقْل َحْسِبَي اللَّوُ 

 قالوف
ُلوَف )  (َٖٛعَلْيِو يَػتَػوَكَُّل اْلُمتَػوَكّْ

 ابن كثَت بصلة اذلاء )عليو( ثمقالوف 
 َعاِملٌ ِإنّْي  مْ َمَكانَِتكُ ُقْل يَا قَػْوـِ اْعَمُلوا َعَلى 

  شعبةالشاطبية ُب األنعاـ : مكانات مد النوف ُب الكل 
 : الباقوف[ مْ ناتكم : شعبة [ ]َمَكانَِتكُ ]مكا

علػى  ٍب ورش (ِإنّْػي مْ َمَكػانَِتكُ فػي ) بالصػلة علػى التوسػطقػالوف ٍب ( ِإنّْػي مْ َمَكػانَِتكُ )قالوف ٍب قػالوف بالصػلة علػى القصػر 
 ٍب شعبة بألف بعد النوف )مكاناتكم(ٍب خلف بالسكت   (ِإنّْي مْ َمَكانَِتكُ في )طوؿ الصلة 

 (ْٜٖعَلُموَف )َفَسْوَؼ تػَ 
 قالوف

 (َٓٗعَذاٌب ُيْخزِيِو َوَيِحلُّ َعَلْيِو َعَذاٌب ُمِقيٌم )َمْن يَْأتِيِو 
 ثػم ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )يَْأتِيِو(و)ؼُلْزِيِو(و)َعَلْيػِو(ثم ورش ابدؿ اذلمزة ألفا )يَاتِيِو( ومعو السوسي وأبو جعفر  ثمقالوف 

 (َمْن يَْأتِيوِ ُب ) خلف بال غنة
 أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِللنَّاِس بِاْلَحقّْ  آِإنَّ 

  )للناس( واإلمالة ادلنفصل توسطٍب دوري على  ادلنفصل توسطعلى ٍب قالوف  )للناس( قالوف ٍب دوري أماؿ
 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة ٍب ورش

 َفَمِن اْىَتَدى َفِلنَػْفِسوِ 
 معو الكسائي وخلف العاشراندرج و ُب )اىتدى( ٍب ْحزة باإلمالة لوجو الثاِن ُب )اىتدى( اقالوف ٍب ورش بالتقليل 

َها  َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَليػْ
 قالوف

 (ِٔٗبوَِكيٍل ) مْ أَْنَت َعَلْيهِ  آَومَ 
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 ] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اجلمع

 ثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن ك
 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وبضم اذلاء ُب )عليُهم( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبضم اذلاء ُب )عليُهم( 

 اِمَهااللَُّو يَػتَػَوفَّى اْْلَنْػُفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمنَ 
 خلف بالسكت ُب )األنفس( ثم  ورش بالنقل ُب )األنفس( ثمقالوف 

 )يتوَب( وقفا عليها باإلمالة حلمزة والكسائي وخلف العاشر وخبلف وبالتقليل لورش خبلف
َها اْلَمْوَت َويُػْرِسُل اْْلُْخَرى  ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى ~فَػُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَليػْ

 ُت : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [ َقَضى عليها ادلوَت: الباقوف[]ُقِضَي عليها ادلو 
 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بالبناء للمعلـو ُب )َقَضى عليها ادلوَت( ونصب )ادلوَت(

 ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 
  وفتح )مسمى( )األخرى( ُب تقليلٍب ورش وبالنقل ُب )األخرى( على ال

 تقليل الرائي )األخرى( وبالنقل ُب )األخرى( ٍب ورش على تقليل )مسمى( و 
 أماؿ )األخرى( أبو عمروٍب 

 أماؿ )األخرى( ٍب دوري على توسط ادلنفصل
 )مسمى( أماؿوقفا و على السكت  ٍب ْحزة قرأ بالبناء للمجهوؿ ورفع )ادلوت( )ُقِضَي عليها ادلوُت( وأماؿ )األخرى(

ُقِضػػػػػػػَي عليهػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػوُت( وعلػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػق ُب )األخػػػػػػػػرى( وأمػػػػػػػػاؿ ٍب خػػػػػػػالد قػػػػػػػػرأ بالبنػػػػػػػػاء للمجهػػػػػػػوؿ ورفػػػػػػػػع )ادلػػػػػػػػوت( )
 )األخرى(و)مسمى(  

قػػرأ بالبنػاء للمجهػوؿ ورفػع )ادلػوت( )ُقِضػػَي عليهػا ادلػوُت( وانػدرج معػػو و ٍب الكسػائي أماذلمػا وأمػاؿ )األخرى(و)مسػمى( 
 خلف العاشر

 (ٕٗ)ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَف ِإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيَاٍت 
 مع توسط وطوؿ البدؿ )آليات(ٍب ورش  (ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ ُب ) ف بال غنةقالوف ٍب خل

 ءَ آأَـِ اتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو ُشَفع
( أوجػػو ُب )شػػفعاء( ابػػداذلا ألػػف علػػى القصػػر ٖ)وقػػف ٍب ىشػػاـ علػػى طػػوؿ ادلتصػػل ٍب ورش  علػػى توسػػط ادلتصػػل قػػالوف

 والتوسط والطوؿ 
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 (ٖٗيَْمِلُكوَف َشْيًئا َوََل يَػْعِقُلوَف ) ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ََل 
 قالوف 

 ٍب خلف بالتحقيق ُب )ُقْل أََوَلْو( وعليو السكت ُب )شيئا( وبال غنة ُب )َشْيًئا َواَل( 
 ٍب خالد بغنة والسكت ُب )شيئا( 
  َوَلْو( اَ  )ُقلَ وبالنقل ُبٍب ورش على توسط )شيئا( وطوذلا 

 على السكت ُب )شيئا(( )ُقْل أََوَلوْ ٍب خلف بالسكت ُب 
 ُقْل ِللَِّو الشََّفاَعُة َجِميًعا

يًعا(  قالوف ٍب السوسي بإدغاـ التاء باجليم )الشََّفاَعُة مجَِ
 َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

 قالوف ٍب ورش ٍب خلف بالسكت
 (ٗٗثُمَّ ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف )

 باقوف[]تَػْرِجُعوَف : يعقوب [  ]تُػْرَجُعوَف : ال
 ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )إليو( ثميعقوب قرأ بفتح التاء وكسر اجليم )تَػْرِجعوف( ثم قالوف 

 َوِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوْحَدُه اْشَمَأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِاْْلَِخَرةِ 
 )بِاآْلَِخَرِة( بالنقل وبالسكت على )بِاآْلَِخَرِة( ٍب الكسائي أماؿ وقفا  ْحزةقالوف ٍب 

 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )يومنوف( واندرج معو أبو جعفر
 وترقيق رائها  ( البدؿ ُب )بِاآْلَِخَرِة(ٖقرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )يومنوف( ومع )رقق راء )ذكر( و ٍب ورش 

  ووقف ْحزة على )امشأزت( بتسهيل اذلمزة فقط
 (َ٘ٗيْسَتْبِشُروَف ) مْ ِإَذا ىُ  ~وِ َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِ 

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل 

 على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 
 شتبشروف(و )يٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وترقيق راء )ذُِكَر(

انُوا ِفيػػِو َيْخَتِلُفػػوَف قُػػِل اللَُّهػػمَّ فَػػاِطَر السَّػػَماَواِت َواْْلَْرِض َعػػاِلَم اْلَغْيػػِب َوالشَّػػَهاَدِة أَنْػػَت َتْحُكػػُم بَػػػْيَن ِعبَػػاِدَؾ ِفػػي َمػػا َكػػ
(ٗٙ) 

 قالوف 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )فيو( 
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 )  ٍب السوسي أدغم ادليم بالباء )حَتُْكُم بَػُْتَ
 ة بالسكت ُب )األرض( ٍب ْحز 

 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وترقيق راء )فاطر(
 اْلِقَياَمِة َوَلْو َأفَّ ِللَِّذيَن ظََلُموا َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َوِمثْػَلُو َمَعُو ََلفْػَتَدْوا ِبِو ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يَػْوـَ 

 اؿ )القيامة( وقفا أمو  على توسط ادلتصل ٍب الكسائي على توسط ادلتصل  قالوف
  وطوؿ ادلتصل  ٍب خالد على التحقيق ُب )األرض(

يًعا َوِمثْػَلُو( بالتحقيق ُب الساكن ادلفصوؿ )َوَلْو َأفَّ( والسكت ُب )األرض( وبال غنة على طوؿ ادلتصل و ٍب خلف   ُب )مجَِ
 ٍب خالد بغنة والسكت ُب )األرض( 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيظ الـ )ظلموا(وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ادلتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفَّ( وتاَ  )َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ ٍب ورش بالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ُب )األرض( 

يًعا َوِمثْػَلُو( وبال غنة  خلف بالسكت ُب )األرض( على السكت ُب )َوَلْو َأفَّ(ٍب   ُب )مجَِ
 (ِٚٗمَن اللَِّو َما َلْم َيُكونُوا َيْحَتِسُبوَف ) مْ َوَبَدا َلهُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة
 (ُٛٗئوَف )َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزِ  مْ َسيَّْئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَؽ ِبهِ  مْ َوَبَدا َلهُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ( أوجو ٖ)يستهزءوف( بالتسهيل واإلبداؿ واحلَؼ للهمزة )وقف على ٍب ْحزة أماؿ )حاؽ( و 

ثة أوجو )يستهزءوف( ٍب توسط البدؿ وعليو توسط ٍب طوؿ )يستهزءوف( ٍب طػوؿ البػدؿ وعليػو مع قصرالبدؿ ثالٍب ورش 
 طوؿ )يستهزءوف( 
 ٍب قالوف بالصلة 

ْنَساَف ُضرّّ َدَعانَا ثُمَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة ِمنَّا قَاَؿ ِإنَّمفَإِ   ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلمٍ  آَذا َمسَّ اْْلِ
  والتحقيق ُب )اإلنساف( خالد على طوؿ ادلنفصل ثمقالوف  على توسط ادلنفصل  ثم قالوف على قصر ادلنفصل 

  على طوؿ ادلنفصل والنقل ُب )ااِلنساف( ( البدؿ ُب )أُوتِيُتُو(ٖ)ورش مع  ثمصلة اذلاء )خولناه( بٍب ابن كثَت 
 بالسكت ُب )اإلنساف( على طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة 
َنٌة َوَلِكنَّ َبْل ِىَي   (ََٜٗل يَػْعَلُموَف ) مْ َأْكثَػَرىُ ِفتػْ

َنٌة َولَ ُب ) قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب خلف بال غنة  (ِكنَّ ِفتػْ
هُ  آَفمَ  مْ َقْد قَاَلَها الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلهِ   (َٓ٘ما َكانُوا َيْكِسُبوَف ) مْ َأْغَنى َعنػْ

 قالوف على توسط ادلنفصل   ثم قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )أَْغٌَت( واندرج معو خلف العاشر 

 وعلى فتح وتقليل )أَْغٌَت( ورش على طوؿ ادلنفصل  ثم
 ٍب ْحزة أماؿ )أَْغٌَت( مع طوؿ ادلنفصل 
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 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثمواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 َسيَّْئاُت َما َكَسُبوا  مْ فََأَصابَػهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   الوف بالصلة( البدؿ التوسط والطوؿ ُب )َسيَّْئاُت( ٍب قٕقالوف ٍب ورش مع )
 (ِٔ٘بُمْعِجزِيَن ) مْ َسيَّْئاُت َما َكَسُبوا َوَما ىُ  مْ ِء َسُيِصيبُػهُ َوالَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َىُؤَْل 

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   ٍب قالوف بالصلة 

 دلنفصل ٍب قالوف على توسط ا
 ٍب قالوف بالصلة على التوسط 

 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل 
 ( البدؿ )َسيَّْئاُت(ٖغلظ الـ )ظلموا( مع )على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

 ُء َويَػْقِدرُ آَأفَّ اللََّو يَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ  آَأَوَلْم يَػْعَلُمو 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ورقق راء )يقدر( وصال واندرج معو خالد وقفاٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 ُء( (ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة ُب )ِلَمْن َيشَ 
 (ِٕ٘إفَّ ِفي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف )

 قالوف 
 وقفا وخالد  جعفروأبو  واندرج معو السوسيعلى قصر البدؿ )آليات( ٍب ورش أبدؿ اذلمزة واوا )يومنوف( 

 ٍب خلف بال غنة ووقف بإبداؿ اذلمزة واوا )ِلَقْوـٍ يُوِمُنوَف( 
 ( البدؿ )آليات(ٍٕب ورش مع وجهي التوسط ٍب الطوؿ )

 ََل تَػْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة اللَّوِ  مْ أَنْػُفِسهِ  ~ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى
 الْحافقن ر قنطوف وتقنطوا    وىن بكسر النوف الشاطبية ُب احلجر : ويقنط معو ي

ال تَػْقِنُطوا : أبػو ..يا عبادْي الَين ] يا عبادَي الَين .. ال تَػْقَنُطوا :  نافع وابن كثَت وابن عامر وعاصم وأبو جعفر [ ]
 .. ال تَػْقَنُطوا : ْحزة[يا عبادْي الَين[ ] العاشر عمرو والكسائي ويعقوب وخلف

 قرأ بفتح الياء  )عبادَي( وبفتح نوف )وال تقَنطوا( نفصل على قصر ادلقالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر   ٍب قالوف بالصلة 

   واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ بفتح الياء  )عبادَي( وبفتح نوف )وال تقَنطوا(
 ٍب قالوف بالصلة 

 ح الياء  )عبادَي( وبفتح نوف )وال تقَنطوا( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بفت
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 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وبسكوف الياء )يا عبادْي ( وقرأ أيضا بكسر نوف )تَػْقِنُطوا( واندرج معو يعقوب 
ٍب دوري على توسط ادلنفصل بسكوف الياء )يا عبادْي ( وقرأ أيضػا بكسػر نػوف )تَػْقِنطُػوا( وانػدرج معػو الكسػائي وخلػف 

 اشرالع
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ بسكوف الياء )ياعبادْي( وقرأ بفتح نوف )تَػْقَنُطوا(

 ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا
 قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )يَػْغِفُر(

 (ِٖ٘إنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )
 قالوف ٍب السوسي أدغم اذلاء باذلاء )ِإنَُّو ُىَو(

 (َٗ٘وَأْسِلُموا َلُو ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ثُمَّ ََل تُػْنَصُروَف ) مْ ِإَلى رَبّْكُ  آأَنِيُبو وَ 
 على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمعقالوف 

 قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )يَاتَِيُكُم( على قصر ادلنفصل ٍب السوسي 
 عو ابن كثَتواندرج معلى قصر ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة 

 وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )يَاتَِيُكُم( على قصر ادلنفصل ٍب أبو جعفر بالصلة 
 على توسط ادلنفصلٍب قالوف 

   على توسط ادلنفصلٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )يَاتَِيُكُم( 

 (ُب )َأْف يَْأتَِيُكمُ ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة 
 ُب )َأْف يَْأتَِيُكُم( وبغنةٍب خالد على طوؿ ادلنفصل 

 (ََ٘٘ل َتْشُعُروَف ) مْ ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَػْغَتًة َوأَنْػتُ  مْ ِمْن رَبّْكُ  مْ أُْنِزَؿ ِإلَْيكُ  آَأْحَسَن مَ  آَواتَِّبُعو 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

اُب بَػْغَتًة( وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )يَاتَِيُكُم( اء بالباء ُب البوأدغم على قصر ادلنفصل ٍب السوسي  ََ  )اْلَع
 واندرج معو ابن كثَت على قصر ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة 

 وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )يَاتَِيُكُم( على قصر ادلنفصل ٍب أبو جعفر بالصلة 
  توسط ادلنفصلعلى  ٍب قالوف بالصلةتوسط ادلنفصل على  ٍب قالوف

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )يَاتَِيُكُم( 
 ٍب خالد بغنة على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة 
 (َٙ٘أْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فَػرَّْطُت ِفي َجْنِب اللَِّو َوِإْف ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن ) 

: ابن مجاز وابن ورداف خبلف عنو [] ياحسرت(ْي : ابن ورداف مع ادلد ادلشبع الوجػو الثاِن[]ياحسػرتاْه ]يا حسرتاَي على 
 : رويس وقفا [ ] يا حسرتى : الباقوف[
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 قالوف 
 ٍب ورش بالتقليل )يَا َحْسَرتَا( واندرج معو أبو عمرو 

 ٍب خالد باإلمالة ُب )يَا َحْسَرتَا( ومعو الكسائي وخلف العاشر 
 أبو جعفر قرأ بفتح الياء خبلف عن ابن ورداف )يا حسرتاَي (ٍب 

 الوجو الثاِن ٍب ابن ورداف قرأ مع ادلد ادلشبع وسكوف الياء )يا حسرت(ْي(
 ٍب خلف بال غنة ُب )نَػْفٌس يَا( وباإلمالة ُب )يَا َحْسَرتَا(

 راريا بادلد ادلشبع وسكوف اذلاء )يا حسرت(ْه( وقفا اختباريا أو اضط وقفٍب رويس 
 اإلدغاـ التاـ : ال يبقى للحرؼ األوؿ أي صفة ال ذاتا وال صفة . -
 اإلدغاـ الناقص : يبقى للحرؼ األوؿ أثر الغنة أو التفخيم . -

 إدغاـ النوف أو التنوين ُب الواو والياء إدغاـ ناقص وقيل تاـ وإدغاـ النوف بادليم سلتلف فيو وقيل ناقص .
 اـ تاـ احلروؼ ادلتماثلة : كلو إدغ

( كلمػػات : بسػػطت   فرطػػت   أحطػػت   إدغػػاـ نػػاقص يبقػػى للحػػرؼ األوؿ ٗادلتجانسػػُت : إدغػػاـ الطػػاء بالتػػاء ىػػي )
 صفة اإلطباؽ أو أثر الغنة أو التفخيم . 

 ادلتقاربُت : ضلو )طللقكم( فيو وجهاف إدغاـ تاـ فتلفظ كاؼ مشدد ووجو إدغاـ ناقص فيو رائحة التفخيم للقاؼ .
 (َٚ٘ؿ َلْو َأفَّ اللََّو َىَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن )َأْو تَػُقو 

ٍب ورش بالفتح والتقليل )َىَداِن( وبالنقل ُب )لَو معو الكسائي وخلف العاشر اندرج و باإلمالة ُب )َىَداِن(  قالوف ٍب ْحزة
)اللَّػَو  )تَػُقػوَؿ لَػْو( و اذلػاء باذلػاء ـ بالالـٍب السوسي أدغم الال اَف( ٍب خلف بالسكت ُب )لْو أف( وباإلمالة ُب )َىَداِن( 

 َىَداِن(
 (َٛ٘أْو تَػُقوَؿ ِحيَن تَػَرى اْلَعَذاَب َلْو َأفَّ ِلي َكرًَّة فََأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِنيَن )

 ٍب السوسي أماؿ )ترى( وصال بوجو بالنقل ُب )لَو اَف( ٍب خلف بالسكت ُب )لْو أف( رش و قالوف ٍب 
ْبَت ِبَها َواْسَتْكبَػْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن )آبَػَلى َقْد جَ   (َٜ٘ءْتَك َآيَاِتي َفَكذَّ

 روحعلى توسط ادلتصل واندرج معو ابن كثَت وعاصم وأبو جعفر و  قالوف
   ٍب رويس على توسط ادلتصل وأماؿ )الكافرين(

  فرين()الكا قللو  ٍب ورش على الفتح ُب )بَػَلى( وقصر وطوؿ البدؿ )َآيَاٌب(
 على توسط ادلتصل  ٍب ابن ذكواف أماؿ )َجاَءْتَك (

 إمالة )َقْد َجاَءْتَك(  بدوفٍب ىشاـ باإلدغاـ و وأماؿ )الكافرين()َقْد َجاَءْتَك( ٍب أبو عمرو أدغم الداؿ ُب اجليم 
 مع توسط وطوؿ البدؿ )َآيَاٌب( على طوؿ ادلتصل )ج(ءتك(  ٍب التقليل لورش ُب )بَػَلى(
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ٍب أبػو احلػارث أمػاؿ )بلػى( واإلدغػاـ ( علػى طػوؿ ادلتصػل  )َقْد َجاَءْتَك(ُب أماؿ )بلى( و)َجاَءْتَك( مع اإلدغاـ ٍب ْحزة 
وأدغم الداؿ باجليم  )َقْد  ٍب دوري الكسائي أماؿ )بلى( و)الكافرين( على توسط ادلتصل)َقْد َجاَءْتَك(  ُب الداؿ واجليم

 على توسط ادلتصل  َجاَءْتَك(
 على توسط ادلتصل)َقْد َجاَءْتَك( َجاَءْتَك( مع اإلدغاـ أماؿ )بلى( و)لعاشر ٍب خلف ا

 ُمْسَودَّةٌ  مْ َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة تَػَرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّو ُوُجوُىهُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلةأماؿ )مسودة( وقفا قالوف ٍب الكسائي 

 )اْلِقَياَمِة تَػَرى(ُب ٍب للسوسي وجو إمالة )ترى( وصال واإلدغاـ )اْلِقَياَمِة تَػَرى( ُب لتاء بالتاء أدغم اٍب السوسي 
 (ٓٙأَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْػًوى ِلْلُمَتَكبّْرِيَن )

 قالوف ٍب السوسي باإلدغاـ )َجَهنََّم َمثْػًوى(
 (ٔٙ يََمسُُّهُم السُّوُء َوََل ُىْم َيْحَزنُوَف )ََل  مْ َويُػَنجّْي اللَُّو الَِّذيَن اتػََّقْوا ِبَمَفازَتِهِ 

 ندالصاع شالشاطبية : )مفازات( امجُعوا 
 ْم : الباقوف[]َويُػْنجّْي اللَُّو : روح [ ]َويُػَنجّْي اللَُّو : الباقوف[] مبََفازَاهِتِْم : شعبة وْحزة والكسائي وخلف العاشر[ ]مبََفاَزهتِِ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على طوؿ ادلتصل  رشٍب و  على توسط ادلتصل قالوف
  وخلف العاشر  معو الكسائياندرج ٍب شعبة قرأ باجلمع )مبََفازَاهِتِْم( و 

 )مبََفازاهَِتِْم(على طوؿ ادلتصل وقرأ باجلمع  ٍب ْحزة
 ٍب روح على توسط ادلتصل وقرأ 

 اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء 
 ورش على التوسط والطوؿ ُب اللُت  مثقالوف 

 ( أوجو شي وشّي مع الرـو واإلسكاف ومعو ْحزة ٍٗب ىشاـ وقف على شيء ب)
 )َخاِلُق ُكلّْ(للقاؼ بالكاؼ ُب ٍب السوسي باإلدغاـ 

 (ٕٙ)َشْيٍء وَِكيٌل َوُىَو َعَلى ُكلّْ 
 []َوْىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[   ]َوُىَو : الباقوف

 قالوف بسكوف اذلاء ُب )وْىو( ومعو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 
 ٍب ورش قرأ بالضم )وُىو( على توسط وطوؿ اللُت )َشْيٍء( 

 )وُىو( قرأ بضم اذلاء ٍب ابن كثَت 
 ( َشْيٍء وَِكيلٌ ُب )وبال غنة  على )شيء( ٍب خلف بالسكت

 . (َشْيٍء وَِكيلٌ ُب )وبغنة  بالسكت على )شيء(ٍب خالد 
 َلُو َمَقالِيُد السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

 بالسكت ُب )األرض( ْحزةٍب  واندرج معو ْحزة بوجو النقل قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األرض(
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 (َٖٙوالَِّذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت اللَِّو ُأولَِئَك ُىُم اْلَخاِسُروَف )
 راء ُب )اخْلَاِسُروَف( البًتقيق على طوؿ ادلتصل و ٍب ورش على توسط ادلتصل قالوف 

  الراء ُب )اخْلَاِسُروَف(  بالتفخيمعلى طوؿ ادلتصل و  ْحزةٍب 
 الراء ُب )اخْلَاِسُروَف( ِت (على التوسط والطوؿ والًتقيق( البدؿ  )ِبَ(يَإٍب ورش مع )

َر   (َٗٙأْعُبُد أَيػَُّها اْلَجاِىُلوَف ) ~اللَِّو تَْأُمُرونّْيُقْل َأفَػَغيػْ
 خفيُفو عمهفا و كوزد )تأمروِن( النوف  الشاطبية : 

[  ]تَػػْأُمُروَنٍِت~ أَْعبُػػُد : ابػػن وفػػتح اليػػاء]تَػػْأُمُروِنَ أَْعبُػػُد : نػػافع وأبػػو جعفػػر  ]تَػػْأُمُرو~ِنَّْ أَْعبُػػُد : ابػػن كثػػَت مػػع ادلػػد ادلشػػبع 
~ أَْعُبُد : الباقوف بادلد ادلشبع  [ وسكوف الياء عامر[  ]تَْأُمُرو~ِنّْ

 كسر النوف سلففة وبفتح الياء ُب )تَْأُمُروِنَ( واندرج معو أبو جعفر قالوف قرأ ب
 ٍب ابن كثَت )تَْأُمُروِنَّْ( مد كلمي أي مع ادلد ادلشبع وبفتح الياء

( مد كلمي أي مع ادلد ادلشبع وبسكن الياء  ٍب دوري أيب عمرو على قصر ادلنفصل وقرأ )تَْأُمُروِنّْ
( مد كلمي أي مع ادلد ادلشبع وبسكن الياء وقرأٍب دوري على توسط ادلنفصل   )تَْأُمُروِنّْ

رَ ُب )على التحقيق  ْحزةٍب  ( مد كلمي أي مع ادلد ادلشبع وبسكن الياء (ُقْل َأفَػَغيػْ  وقرأ )تَْأُمُروِنّْ
( مد كلمي أي مع ادلد ادلشبع وبسكن الياء وأبدؿ اذلمزة ألف ( ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وقرأ )تَْأُمُروِنّْ  ا )تَاُمُروِنّْ

 ٍب ابن عامر بزيادة نوف األوَل مفتوحة والثانية مكسورة )تَْأُمُروَنٍِت( 
َر( ورقق الراء ُب )أفغَت( وقرأ بكسر النوف سلففة وبفػتح اليػاء ُب )تَػْأُمُروِنَ( وأبػدؿ اذلمػزة ألفػ ا ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل افَػَغيػْ

 )تَاُمُروِنَ(
رَ ُقْل أَ ُب )ٍب خلف بالسكت  ( مد كلمي أي مع ادلد ادلشبع وبسكن الياء (فَػَغيػْ  وقرأ )تَْأُمُروِنّْ

 (ِ٘ٙإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن )َوَلَقْد ُأوِحَي 
 (َوَلَقْد ُأوِحيَ ُب ) ٍب خلف بالسكت قُد اوحي(( البدؿ ُب )أُوِحَي( والنقل )ولٖقالوف ٍب ورش مع )

 (َٙٙبِل اللََّو فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن )
 قالوف

 ِنِو َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواْْلَْرُض َجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِمي 
 ُب )األرض( بالسكت ْحزةٍب  ل ُب )ااَلرض(بالنق قالوف ٍب ورش

 (ُٚٙسْبَحانَُو َوتَػَعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَف )
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر باإلمالة ُب )تَػَعاََل( ْحزة ثم الوجو الثاِن ورش بالتقليل ُب )تَػَعاََل( ثمقالوف 

 َء اللَّوُ آْن ِفي اْْلَْرِض ِإَلَّ َمْن شَ َونُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َومَ 
  على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر ابن ذكواف أماؿ )َشاَء( ثم على توسط ادلتصل قالوف

  )ش(ء( وأماؿ )َشاَء( على طوؿ ادلتصلُب )األرض(  ٍب خالد على التحقيق
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 وإمالة )َشاَء( ُب )األرض(على السكت  ْحزةٍب بالنقل ُب )ااَلرض( على طوؿ ادلتصل  ٍب ورش
ـٌ يَػْنظُُروَف  مْ ثُمَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَِإَذا ىُ   (ٛٙ)ِقَيا

خالد والكسائي  ٍب أبو عمرو باإلمالة )أخرى( ومعو قلل )أخرى( ٍب ورش واندرج معو أبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
ـٌ يَػْنظُُرو ُب ) ف باإلمالة وبال غنةلوخلف العاشر ٍب خ  ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )فيو( (فَ ِقَيا

ػػنَػهُ آَوَأْشػػَرَقِت اْْلَْرُض بِنُػػوِر رَبػَّْهػػا َوُوِضػػَع اْلِكتَػػاُب وَ ِجػػيَء بِػػالنَِّبيّْيَن َوالشُّػػَهدَ  ََل يُْظَلُمػػوَف  مْ بِػػاْلَحقّْ َوُىػػ مْ ِء َوُقِضػػَي بَػيػْ
(ٜٙ) 

 ] بالنبيئُت : نافع [ ] بالنبيُت : الباقوف[
 بالصلة  قالوف ثم على توسط ادلتصل ِبئيَُّْت(قالوف قرأ )بِالنَّ 

 واندرج معو أبو جعفر ٍب ابن كثَت قرأ )بِالنَِّبيَُّْت( بدوف علز 
 علػػى توسػػط ادلتصػػل وانػػدرج معػػو ابػػن ذكػػواف وعاصػػم وحػػَؼ اذلمػػزة مػػن )النبيػػُت(بػػدوف صػػلة ادلػػيم  دوري أيب عمػػروٍب 

  وروح وخلف العاشر 
  ورويس معو الكسائياندرج و  قرأ بإمشاـ َ)ِجيَء(و هداء(على توسط ادلتصل )والشٍب ىشاـ 
  والتحقيق ُب )األرض( على طوؿ ادلتصلٍب خالد 

 على توسط ادلتصل )والشهداء(ٍب السوسي أدغم الراء بالراء )بُِنوِر َربػَّْها( 
 يئُت(و)الشهدآء( والنقل ُب )ااَلرض(على طوؿ ادلتصل ُب )النب( البدؿ )بِالنَِّبئيَُّْت( تغليظ الـ )يُْظَلُموَف( ٍٖب ورش مع )

 على طوؿ ادلتصل بدوف علزة ُب )بِالنَِّبيَُّْت( أبالسكت على )اأْلَْرُض( وقر  ْحزةٍب 
 (َٓٚوُوفػَّْيْت ُكلُّ نَػْفٍس َما َعِمَلْت َوُىَو َأْعَلُم ِبَما يَػْفَعُلوَف )

 قوف[]َوْىَو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر[   ]َوُىَو : البا
  واندرج معو دوري أيب عمرو والكسائي وأبو جعفر  قالوف قرأ بسكوف اذلاء )وْىو(

 ٍب السوسي قرأ بسكوف اذلاء )وْىو( مع اإلدغاـ ُب ادليم بالباء )أَْعَلُم مبَا( 
 ٍب ورش بضم اذلاء )وُىو( واندرج معو الباقوف

 ِإَلى َجَهنََّم زَُمًرا  آَوِسيَق الَِّذيَن َكَفُرو 
 ْكُماللِتَ  جاؿٌ ر اطبية : و)قيل( و)غيض( ٍب )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما الش

 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             
 واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر وروحقصر ادلنفصل  قالوف على

 ي أيب عمرو وعاصم وخلف العاشرواندرج معو دور ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 
 باإلمشاـ )سيق( ومعو الكسائي و على توسط ادلنفصل  ابن عامرٍب 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة 
 ٍب رويس على قصر ادلنفصل وباإلمشاـ ُب )سيق(
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ُلوَف  مْ ُرُسٌل ِمْنكُ ْم كُ أََلْم يَْأتِ  آَخَزنَػتُػهَ  مْ َوقَاَؿ َلهُ فُِتَحْت أَبْػَوابُػَها ُءوَىا آِإَذا جَ  ~َحتَّى  مْ َويُػْنِذُروَنكُ  مْ رَبّْكُ َآيَاِت  مْ َعَلْيكُ يَػتػْ
 َىَذا  مْ َء يَػْوِمكُ آِلقَ 

 الدليل ُب الشاطبية : فتحت خفيف وُب النبأ العال لكوؼ
 ]فُِتَحْت أَبْػَوابُػَها : عاصم وْحزة والكسائي وخلف العاشر [  ]فُػتَّْحْت أَبْػَوابُػَها : الباقوف[

 واندرج معو دوري أيب عمرو ويعقوب وتشديد التاء )فّتحت( وسكوف ميم اجلمععلى قصر ادلنفصل ف قالو 
 وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )يَاِتُكْم( )َوقَاَؿ ذَلُْم( على قصر ادلنفصل أدغم الالـ بالالـ ٍب السوسي 

 واندرج معو ابن كثَت وتشديد التاء )فّتحت(  بالصلةو على قصر ادلنفصل قالوف ٍب 
  وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )يَاِتُكْم( وتشديد التاء )فّتحت( بالصلة و على قصر ادلنفصل ٍب أبو جعفر 

  وىشاـواندرج معو دوري أيب عمرو على توسط ادلنفصل وتشديد التاء )فّتحت(  قالوفٍب 
 وتشديد التاء )فّتحت(على توسط ادلنفصل بالصلة  قالوفٍب 
 معو الكسائي اندرج حت( و خفيف ُب )فتِ بالتو على توسط ادلنفصل  عاصمٍب 

 أماؿ )َجاُءوَىا( وتشديد التاء )فّتحت( و على توسط ادلنفصل ٍب ابن ذكواف 
 حت(  )فتِ أماؿ )َجاُءوَىا( وختفيف التاء و على توسط ادلنفصل ٍب خلف العاشر 

وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب  فّتحت(وتشديد التاء )ُب )جاءوىا( و)آيات(  ( البدؿٖمع )على طوؿ ادلنفصل وادلتصل ٍب ورش 
 بْػَوابُػَها(اَ  َحتَ )فُػتّْ والنقل ُب  ورقق راء )ينَرونكم( )يَاِتُكْم( 
 وختفيف التاء )فتحت( واإلمالة ُب )َجاُءوَىا( على طوؿ ادلنفصل وادلتصل ٍب ْحزة 

وختفيػف التػاء  َآيَػاِت( مْ َلْيكُ و)عَ )فُِتَحػْت أَبْػَوابُػَهػا(ُب السػاكن ادلفصػوؿ بالسػكت علػى طػوؿ ادلنفصػل وادلتصػل و ٍب خلف 
 )فتحت( واإلمالة ُب )َجاُءوَىا( 

 (ٔٚقَاُلوا بَػَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِيَن )
 قالوف 

 ٍب ورش بالفتح ُب )بلى( وتقليل )الكافروف( 
  واندرج معو رويس  ٍب أبو عمرو بإمالة )الكافروف(

 )بلى( و)الكافروف( ورش بالتقليل ُب ٍب 
 ْحزة أماؿ )بلى ( ومعو أبو احلارث وخلف العاشر ثم
 دوري علي الكسائي  أماؿ )بلى ( و)الكافروف(  ثم

 أَبْػَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها آِقيَل اْدُخُلو 
 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة 
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 الكسائيمعو اندرج ىشاـ على توسط ادلنفصل باإلمشاـ )قيل( و  ٍب
 ٍب رويس على قصر ادلنفصل وباإلمشاـ ُب )قيل( 

 (ٕٚفَِبْئَس َمثْػَوى اْلُمَتَكبّْرِيَن )
 ] فبيس : ورش والسوسي وأبو جعفر ووقفا ْحزة  [ ] فبئس : الباقوف[

 السوسي وأبو جعفر  معواندرج )فبيس( و قرأ بإبداؿ اذلمزة ياء قالوف ٍب ورش 
 ِإَلى اْلَجنَِّة زَُمًرا مْ َوِسيَق الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَّهُ 

 ْكُماللِتَ  جاؿٌ ر الشاطبية : و)قيل( و)غيض( ٍب )جيء( يشمها      لدى كسرىا ضما 
 نبالأاويو ر اف كسا       و)سيء( و )سيئت(  ر ما كو)حيال( بإمشاـ و)سيق(             

 مع قالوف بسكوف ميم اجل
 ٍب السوسي )اجْلَنَِّة ُزَمرًا( 

 ِإََل( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )َربػَّهُ 
 ِإََل( مْ ٍب قالوف بالتوسط ُب الصلة ُب )َربػَّهُ 

 ِإََل(  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )َربػَّهُ  
 ِإََل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َربػَّهُ 

 ورويس واندرج معو الكسائيالكسرة الضم مشاـ إب )سيق( ابن عامرٍب 
ـٌ َعَلْيكُ  مْ َوقَاَؿ َلهُ َوفُِتَحْت أَبْػَوابُػَها ُءوَىا آِإَذا جَ  ~َحتَّى  (ِٖٚطْبُتْم فَاْدُخُلوَىا َخاِلِديَن ) مْ َخَزنَػتُػَها َسََل

 بُػَها : الباقوف[]فُِتَحْت أَبْػَوابُػَها : عاصم وْحزة والكسائي وخلف العاشر [  ]فُػتَّْحْت أَبْػَوا
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقرأ بتشديد التاء )فُػتَّْحْت( قالوف 

 ٍب السوسي قرأ بتشديد التاء )فُػتَّْحْت( وأدغم الالـ بالالـ )قاؿ ذلم( 
 ٍب قالوف بالصلة وقرأ بتشديد التاء )فُػتَّْحْت( ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 )فتحت( واندرج معو الكسائي  ءٍب عاصم خفف التا
 ٍب ابن ذكواف على توسط ادلنفصل أماؿ )جاءوىا( وتشديد )فّتحت( 

 ٍب خلف العاشر على توسط ادلنفصل أماؿ )جاءوىا( وختفيف )فّتحت(
 بْػَوابُػَها(اَ  ُب )َوفُِتَحتَ  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل

 (َوفُِتَحْت أَبْػَوابُػَهالتحقيق ُب )وا)فتحت( التاء ُب أماؿ )جاءوىا( وختفيف ٍب ْحزة 
 بالسكت ُب )َوفُِتَحْت أَبْػَوابُػَها(و )فتحت( التاء ُب أماؿ )جاءوىا( وختفيف ٍب خلف 

 ُء آَوقَاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي َصَدقَػَنا َوْعَدُه َوَأْورَثَػَنا اْْلَْرَض نَػَتبَػوَّأُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنشَ 
 قالوف 
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مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب التسػهيل علػى التوسػط والػرـو ٍب  ( أوجو )نشاء ( ثالثة أوجو البدؿ بػاأللفٍ٘ب ىشاـ )
 التسهيل على القصر والرـو

 على طوؿ ادلتصل )نشاء( القياس ُب ( أوجو ٘مع )ُب )األرض( ٍب خالد على التحقيق 
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وطوؿ ادلتصل 

  أوجو القياس على طوؿ ادلتصل (٘)مع بالسكت  ْحزةٍب 
 (ٗٚفَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن )

 قالوف
 فّْيَن ِمْن َحْوِؿ اْلَعْرِش ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد رَبِّْهْم آِئَكَة حَ َوتَػَرى اْلَمَل 

 قالوف على توسط ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل ٍب السوسي وجو آخر أماؿ )ترى( وصال
نَػهُ   ( ٘ٚبِاْلَحقّْ َوِقيَل اْلَحْمُد ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن ) مْ َوُقِضَي بَػيػْ

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 ن كثَت وأبو جعفر بندرج معو اٍب قالوف بالصلة وا

 ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب )قيل( واندرج معو الكسائي ورويس
 سورة غافر 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 (ٔحم )
 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح الشاطبية ُب سورة 

 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباخللف  وىم بصرٍ      و  صحبةتار سل )حم(ادقا   صفا ش                           

  قالوف
 ٍب ورش بتقليل احلاء واندرج معو أبو عمرو

 ٍب ابن ذكواف أماؿ احلاء ومعو شعبة وْحزة والكسائي وخلف العاشر 
 ٍب أبو جعفر بتقطيع احلرفُت أي سكت على حا   وميم سكتة لطيفة بدوف تنفس  

 (ٕتَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )
 قالوف

نْ   ِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوؿِ َغاِفِر الذَّ
 قالوف

 إذا وصلت باآلية بعدىا للسوسي إدغاـ الالـ بالالـ )الطوؿ ال(
 (ِٖإَلَو ِإَلَّ ُىَو ِإلَْيِو اْلَمِصيُر ) ْل
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ورقق )ادلصَت( فا واندرج معو ْحزة وق قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل
 وصال

 (ِٗفي اْلِبََلِد ) مْ َآيَاِت اللَِّو ِإَلَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفََل يَػْغُرْرَؾ تَػَقلُّبُػهُ  ~َما ُيَجاِدُؿ ِفي
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 بالصلة ٍب قالوف 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقصر البدؿ )آيات( واندرج معو ْحزة 

 ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ )آيات(
َلهُ  َكذََّبتْ   ِمْن بَػْعِدِىْم نُوٍح َواْْلَْحَزاُب قَػْوـُ  مْ قَػبػْ
  ُب )األحزاب( خالد بالسكت ثمبالنقل ُب )ااَلحزاب( ورش  ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف

  (َواأْلَْحزَابُ ُب ) والسكت (نُوٍح َواأْلَْحزَابُ ُب ) غنة ٍب خلف بال
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة ٍب 

 لَِيْأُخُذوُه  مْ َوَىمَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلهِ 
وُه( ومعػو السوسػي ووقفػا ْحػزة ٍب قػالو  َُ ف بالصػلة  وانػدرج قالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب ورش قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )لَِياُخػ

 معو ابن كثَت وقفا وأبو جعفر 
وُه( َُ  وإذا وصلت باآلية بعدىا البن كثَت صلة اذلاء )لَِيْأُخ

 َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اْلَحقَّ فََأَخْذتُػُهمْ 
تُػُهْم : ابن كثَت وحفص ورويس []فأختُّهم : الباقوف [ َْ  ]َفَأَخ

 ابن كثَت باإلظهار ومعو حفص ورويس  ثم( قالوف باإلدغاـ )فأخَهتم
 )فأخَهتم( اذلمزة مع اإلدغاـ ٍب حلمزة وجو ثاف بالتسهيل ُب 

 ٍب السوسي بإدغاـ الالـ بالالـ أيضا )بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا(
 (َ٘فَكْيَف َكاَف ِعَقاِب )

 ] عقايب : يعقوب مطلقا أي ُب احلالُت [ ] عقاب : الباقوف[
 )عقايب( وقفا ووصال قرأ بإثبات الياء ُب يعقوب  ثمؼ الياء وصال ووقفا واندرج اجلميع إال : قالوف قرأ )َ

 (َٙأْصَحاُب النَّاِر ) مْ أَنػَّهُ  آوََكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة رَبَّْك َعَلى الَِّذيَن َكَفُرو 
 لال  ظو وى      وُب يونس والطوؿ حاميثالشاطبية ُب األنعاـ : وقل )كلمات( دوف ما ألف 

 ]كلمات : نافع وابن عامر وأبو جعفر [] َكِلَمُة : الكوفيوف وأبو عمرو وابن كثَت ويعقوب [ 
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع وقرأ باجلمع )كلمات(



 

 

126 

 َأْصَحاُب( واندرج معو أبو جعفر  مْ قالوف بالصلة على قصرىا ُب )أَنػَّهُ  ثم
 قالوف بتوسط ادلنفصل  ثم
 َأْصَحاُب( مْ لوف بالصلة على توسطها ُب )أَنػَّهُ قا ثم

 َأْصَحاُب( وقرأ باجلمع )كلمات(  مْ ٍب ورش على قصر ادلنفصل وبطوؿ صلة ميم اجلمع ُب )أَنػَّهُ 
 ٍب ابن كثَت قرأ بالتوحيد ُب )كلمة( مع الصلة على قصر ادلنفصل

 وأماؿ )النار(ٍب أبو عمرو قرأ بالتوحيد ُب )كلمة( على قصر ادلنفصل بدوف صلة 
 ٍب يعقوب قرأ بالتوحيد ُب )كلمة( على قصر ادلنفصل وفتح )النار(

  الكسائي دوري على توسط ادلنفصل وقرأ بالتوحيد ُب )كلمة( وأماؿ )النار( ومعو دوري 
 عاشرأبو احلارث وخلف العاصم و على توسط ادلنفصل وقرأ بالتوحيد ُب )كلمة( وفتح )النار( واندرج معو  ابن عامرٍب 

 َأْصَحاُب( وقرأ بالتوحيد ُب )كلمة(  مْ ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )أَنػَّهُ 
 َأْصَحاُب( وقرأ بالتوحيد ُب )كلمة( مْ ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )أَنػَّهُ 

 ُنوَف ِبِو َوَيْستَػْغِفُروَف ِللَِّذيَن َآَمُنوا َويُػْؤمِ  مْ الَِّذيَن َيْحِمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد رَبّْهِ 
 بسكوف ميم اجلمع قالوف 

 ( أوجو البدؿ )آمنوا( ٍٖب ورش بًتقيق راء )ويستغفروف( وقرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )ويومنوف( مع )
 وتفخيم الراء ُب )ويستغفروف( ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )ويومنوف( 

 أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )ويومنوف( ثم   درج معو ابن كثَت ٍب قالوف بالصلة وان
 (َٚعَذاَب اْلَجِحيِم ) مْ رَبػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتػَّبَػُعوا َسِبيَلَك َوِقهِ 

مر وعاصػم والكسػائي وأبػو جعفػر وروح وخلػف العاشػر ودوري وانػدرج معػو ابػن كثػَت وابػن عػاقالوف بسكوف ميم اجلمع 
 أيب عمرو بوجو اإلظهار وخالد بوجو التحقيق ُب )شيء(

اَب( ُب احلالُت ثم عو ابن كثَت وأبو جعفر          قالوف بالصلة واندرج مثم  ََ  رويس قرأ بضم اذلاء ُب )َوِقُهْم َع
َِيَن(  ثم  ورش على التوسط ُب اللُت )شيء( ٍب طوؿ )شيء(  ثم       خبلف عن الدوريأبو عمرو باإلدغاـ )فَاْغِفْر لِلَّ

خػػػالد بغنػػػة ُب )َرْْحَػػػًة َوِعْلًمػػػا( وعلػػػى السػػػكت ُب  ثػػػمٍب خلػػػف علػػػى السػػػكت ُب )شػػػيء( وبػػػال غنػػػة ُب )َرْْحَػػػًة َوِعْلًمػػػا( 
 )شيء(  

 َوُذرّْيَّاتِِهمْ  مْ َوَأْزَواِجهِ  مْ ئِهِ آَلَح ِمْن َآبَ َوَمْن صَ  مْ َجنَّاِت َعْدٍف الَِّتي َوَعْدتَػهُ  مْ َوَأْدِخْلهُ  رَبػََّنا
 قالوف بسكوف ميم اجلمع وتوسط ادلتصل 

 ( مْ ئِهِ (ٍب خلف بالتحقيق ُب )ِمْن َآبَ 
 ُب )آب(ئهم(( البدؿ ٖ( ومع )مْ ئِهِ (ٍب ورش بالنقل ُب )ِمْن َآبَ 

 (مْ ئِهِ (ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن َآبَ 
 ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو 
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 (ِٛإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
 قالوف

 َوِقِهُم السَّيَّْئاِت 
 : ]َوِقِهػػِم السَّػػيَّْئاِت : أبػػو عمػػرو وروح [   ]َوِقُهػػُم السَّػػيَّْئاِت : ْحػػزة والكسػػائي ورويػػس وخلػػف العاشػػر[ ]َوِقِهػػُم السَّػػيَّْئاتِ 

 الوقف على كسر اذلاء وإسكاف ادليم إال رويسا فيقف بضم اذلاء وإسكاف ادليم . الباقوف[ وحالو الوقف اجلميع يقرأ عند
 قالوف 

ووجهػػػاف للػػػرـو علػػػى التوسػػػط والطػػػوؿ  ٍٕب  ٍٗب  ٍٙب ورش لػػػو ُب السػػػيئات عنػػػد الوقػػػف تصػػػبح عػػػارض للسػػػكوف ؽلػػػد 
 الرـو على القصر فقط السكوف و وللباقُت 

 ِم السيئات( واندرج معو روح  ٍب أبو عمرو قرأ بالكسر باذلاء وادليم )وقهِ 
 ٍب ْحزة قرأ بضم اذلاء وادليم ُب )وقُهُم السيئات( ووقف على )السييات( بأبداؿ اذلمزة ياء 

 ٍب الكسائي بالضم )وِقُهُم السيئات ( واندرج معو رويس وخلف العاشر
 َوَمْن َتِق السَّيَّْئاِت يَػْوَمِئٍذ فَػَقْد رَِحْمَتُو 

 ( البدؿ ُب )السيئات( ٕميع إال : ٍب ورش مع توسط ٍب طوؿ البدؿ )قالوف واندرج معو اجل
 (َٜوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 قالوف
يَماِف فَػَتْكُفُروَف ) مْ أَنْػُفَسكُ  مْ ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُػَناَدْوَف َلَمْقُت اللَِّو َأْكبَػُر ِمْن َمْقِتكُ   (ِٓٔإْذ ُتْدَعْوَف ِإَلى اْْلِ

 ف باإلظهار ُب )إذ تدعوف(  قالو 
 معو ىشاـ والكسائي وخلف العاشر اندرج ٍب أبو عمرو باإلدغاـ )إذ تدعوف( 

 ٍب خلف بالتحقيق ُب )َمْقِتُكْم أَنْػُفَسُكْم ِإْذ( وباإلدغاـ )إذ تدعوف( وعليو السكت ُب )اإلؽلاف( 
 درج معو ابن كثَت وأبو جعفروانٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )َمْقِتُكْم أَنْػُفَسُكْم ِإْذ( 
 ٍب قالوف بالتوسط ُب الصلة ُب )َمْقِتُكْم أَنْػُفَسُكْم ِإْذ(  

 ( البدؿ وباإلظهار ُب )إذ تدعوف(  ِٖإْذ( وبالنقل ُب )اإلؽلاف( مع ) مْ أَنْػُفَسكُ ْم ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َمْقِتكُ 
 السكت ُب )اإلؽلاف( وباإلدغاـ )إذ تدعوف(السكت ُب )َمْقِتُكْم أَنْػُفَسُكْم ِإْذ( وعليو ب ْحزةٍب 

 (َٔٔأَمتػََّنا اثْػَنتَػْيِن َوَأْحيَػْيتَػَنا اثْػَنتَػْيِن فَاْعتَػَرفْػَنا ِبُذنُوبَِنا فَػَهْل ِإَلى ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل ) آقَاُلوا رَبػَّنَ 
 ََل( اِ  )فَػَهلِ  ى طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُبف على توسط ادلنفصل ٍب ورش علقالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالو 

 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق )فَػَهْل ِإََل( ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت )فَػَهْل ِإََل(
 ِإَذا ُدِعَي اللَُّو َوْحَدُه َكَفْرُتْم  ~بِأَنَّوُ  مْ َذِلكُ 

 واندرج معو ْحزة ورش على طوؿ ادلنفصل  ثمقالوف على توسط ادلنفصل       ثمقالوف على قصر ادلنفصل       
                                واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 
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 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثم
 ِبِو تُػْؤِمُنوا َوِإْف ُيْشَرْؾ 

ُب )َوِإْف  ٍب خلػػف بػػال غنػػةا أبػػدؿ اذلمػػزة واوا ُب )تومنػػوا( وانػػدرج معػػو السوسػػي وأبػػو جعفػػر وحػػالد وقفػػقػػالوف ٍب ورش 
 ُيْشَرْؾ( وأبدؿ اذلمزة واوا ُب )تومنوا(

 (ٕٔفَاْلُحْكُم ِللَِّو اْلَعِليّْ اْلَكِبيِر )
 قالوف

 ِء ِرْزقًا آَآيَاتِِو َويُػنَػزُّْؿ َلُكْم ِمَن السَّمَ  مْ ُىَو الَِّذي يُرِيكُ 
 الباقوف[ ]َويُػْنزُِؿ : ابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [   ]َويُػنَػزُّْؿ :

 قالوف على توسط ادلتصل ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل ٍب دوري قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي )يُػْنزِؿ( 
 ٍب السوسي قرأ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي )يُػْنزِؿ( وأدغم الالـ بالالـ )يُػْنزِؿ لكم ( 

 َآيَاتِِو(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )يُرِيكُ 
 َآيَاتِِو( مْ بسكوف النوف وبتخفيف الزاي )يُػْنزِؿ( مع الصلة ُب )يُرِيكُ  ٍب ابن كثَت قرأ

 َآيَاتِِو(   مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )يُرِيكُ 
 ( البدؿ ُب ) آياتو( َٖآيَاتِِو( مع ) مْ ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبطوؿ الصلة ُب )يُرِيكُ 
 يَاتِِو(آَ  مْ ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )يُرِيكُ 

 (َٖٔوَما يَػَتذَكَُّر ِإَلَّ َمْن يُِنيُب )
 قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )َمْن يُِنيُب(

يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف )  (ٗٔفَاْدُعوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
 قالوف ٍب ورش رقق راء )اْلَكاِفُروَف(

 (ُ٘ٔء ِمْن ِعَباِدِه لِيُػْنِذَر يَػْوـَ التَََّلِؽ )آِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيشَ  َرِفيُع الدَّرََجاِت ُذو اْلَعْرِش يُػْلِقي الرُّوحَ 
 ] التالقي : ابن كثَت ويعقوب ُب احلالُت   وورش وابن ورداف وصال[ ] التالؽ : الباقوف[

 قالوف على توسط ادلتصل
 وابن ورداف وصال فقط وورش)التالقي( واندرج معو يعقوب وقفا ووصال  ٍب ابن كثَت قرأ بالياء ُب

 ٍب خالد على طوؿ ادلتصل 
 ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبال غنة بالتحقيق ُب )ِمْن أَْمرِِه( 

 ورقق راء )لينَر(ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )ِمَن اَْمرِِه( 
 ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )ِمْن أَْمرِِه( 

 على توسط ادلتصل و( التاء بالَاؿٍب السوسي باإلدغاـ )الدََّرَجاِت ذُ 
 بَاِرُزوَف  مْ يَػْوـَ ىُ 
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 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
هُ   َشْيٌء  مْ ََل َيْخَفى َعَلى اللَِّو ِمنػْ

بالنقػػػل مػػػع وقػػػف قػػػالوف ٍب ورش علػػػى الفػػػتح ُب )ؼلفػػػى( وتوسػػػط اللػػػُت )شػػػيء( ٍب علػػػى الطػػػوؿ ُب )شػػػيء( ٍب ىشػػػاـ 
 ( ستة أوجوٖ×ٕ) )شي( والوجو الثاِن : بالنقل واإلدغاـ مع اإلسكاف والرـو واإلمشاـ )شّي( لرـو واإلمشاـاإلسكاف وا

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 هشاـ )شيء( ك( أوجو ٍٙب ورش على تقليل )ؼلفى( وعلى توسط وطوؿ )شيء( ٍب ْحزة أماؿ )ؼلفى( مع )

 ( أوجو العارض والرـو واإلمشاـ واندرج معو خلف العاشرٖى( مع )ٍب الكسائي أماؿ )ؼلف
 ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ 

 قالوف
 (ِٙٔللَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر )

 أبو عمرو باإلمالة ومعو دوري علي الكسائي  ثمورش معو ْحزة )القهار( بالتقليل  ثم قالوف
 تْ اْليَػْوـَ ُتْجَزى ُكلُّ نَػْفٍس ِبَما َكَسبَ 

 قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب )جتزى( ٍب ْحزة باإلمالة ُب )جتزى( ومعو الكسائي وخلف العاشر 
 ََل ظُْلَم اْليَػْوـَ 

 قالوف 
 (ِٚٔإفَّ اللََّو َسرِيُع اْلِحَساِب ) 

 قالوف 
 يَػْوـَ اْْلَزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِمينَ  مْ َوأَْنِذْرىُ 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر ُب )اآلزفة( بالسكت ْحزةٍب  )اآلزفة( ( البدؿٖقالوف ٍب ورش )
 (َٛٔما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوََل َشِفيٍع يُطَاُع )

يٍم َواَل(  قالوف ٍب خلف بال غنة )ْحَِ
 (ٜٔئَِنَة اْْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر )آيَػْعَلُم خَ 

 توسط ادلتصل  قالوف على
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )األعُت( 

 على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )األعُت(  ْحزةٍب 
 ٍب خالد على طوؿ ادلتصل بالتحقيق ُب )األعُت(

 َواللَُّو يَػْقِضي بِاْلَحقّْ 
 قالوف

 َوالَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ََل يَػْقُضوَف ِبَشْيءٍ 
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 نافع وىشاـ [ ] والَين يدعوف : الباقوف[] والَين تدعوف : 
 قالوف قرأ بتاء اخلطاب )والَين تدعوف( 

 ٍب ورش قرأ بتاء اخلطاب )والَين تدعوف( وعلى توسط ٍب طوؿ اللُت )بشيء( 
)شػػي( والوجػػو الثػػاِن : بالنقػػل  بالنقػػل مػػع اإلسػػكاف والػػرـو واإلمشػػاـوقػػف و ٍب ىشػػاـ قػػرأ بتػػاء اخلطػػاب )والػػَين تػػدعوف( 

 ( ستة أوجوٖ×ٕ) دغاـ مع اإلسكاف والرـو واإلمشاـ )شّي(واإل
 ٍب ابن كثَت قرأ بياء الغيبة )يدعوف( 
 ( أوجو )بشيء( باحلَؼ واإلبداؿ )يشي وبشّي( مع السكوف والرـوٍٗب خلف قرأ بياء الغيبة )يدعوف( )

 (ِٕٓإفَّ اللََّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر )
    اء باذلاء )اللََّو ُىَو(السوسي أدغم اذل ثمقالوف     

 ورقق وصال ورش )البصَت(
 َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قَػْبِلِهمْ 

 ورش بالنقل ُب )األرض( وترقيق راء )يسَتوا(  ثم بالسكت ُب )األرض(   ْحزة ثمقالوف   
هُ  َأَشدَّ  مْ َكانُوا ىُ  ًة َوَآثَارًا ِفي اْْلَْرِض فََأَخَذُىُم اللَُّو ِبُذنُوِبهِ  مْ ِمنػْ  (ِٕٔمَن اللَِّو ِمْن َواٍؽ ) مْ َوَما َكاَف َلهُ  مْ قُػوَّ

 نادالشاطبية ُب سورة الرعد : وىاد وواؿ قف وواؽ بيائو    وباؽ 
ابػػن كثػػَت وقفػػا [ ] واؽ : البػػاقوف[ واتفقػػوا علػػى التنػػوين  ] واقػػي : ْم : البػػاقوف[َأَشػػدَّ ِمػػنػْهُ ْم : ابػػن عػػامر [  ]]َأَشػػدَّ ِمػػْنكُ 

 وصال )واٍؽ(
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 َأَشدَّ( مْ بالتحقيق ُب )ىُ ٍب خالد بالسكت ُب )األرض( 
 وعليو السكت ُب )األرض( َأَشدَّ(  مْ بالتحقيق ُب )ىُ ٍب خلف بال غنة )قُػوًَّة َوَآثَارًا( 
 منكم(  ٍب ابن عامر قرأ بالكاؼ )أشد

   َأَشدَّ( مْ ٍب قالوف بالصلة وبقصرىا ُب )ىُ 
 ٍب ابن كثَت بالياء ُب )واقي( وقفا ووصال 

 َأَشدَّ(  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )ىُ 
 ( البدؿ )آثارا( َٖأَشدَّ( و) مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ىُ 
 َأَشدَّ( وعليو السكت ُب )األرض( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ىُ 

 بِاْلبَػيػَّْناِت َفَكَفُروا فََأَخَذُىُم اللَّوُ  مْ ُرُسُلهُ  مْ َكاَنْت تَْأتِيهِ   مْ بِأَنػَّهُ  َذِلكَ 
 : الباقوف[] تأتيُهم : يعقوب [ ] تأتيِهم : الباقوف[ مْ ]ُرْسُلُهم : أبو عمرو [ ]ُرُسُلهُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 ٍب دوري قرأ بسكوف السُت ُب )رْسلهم( 
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 اذلمزة ألفا )تاهتم( وبضم السُت ُب ) ُرُسلهم( ٍب ورش قرأ بإبداؿ 
 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )تاهتم( وبسكوف السُت ُب ) رْسلهم( 

 واندرج معو ابن كثَتٍب قالوف بالصلة 
 ٍب أبو جعفر بالصلة قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )تاهتم(

 (ِٕٕإنَُّو َقِويّّ َشِديُد اْلِعَقاِب )
 قالوف

 (ْٖٕرَسْلَنا ُموَسى بَِآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍف ُمِبيٍن )َوَلَقْد أَ 
 قالوف 

 ٍب أبو عمرو بالتقليل ُب )موسى( 
 ٍب ْحزة باإلمالة ُب )موسى( والتحقيق ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 ( أوجو بفتح )موسى( مع قصر وطوؿ البدؿ )ب(ياتنا( ٍٗب ورش )
 تقليل ُب )موسى( وعليو التوسط والطوؿ ُب البدؿ )ب(ياتنا(ٍب ورش بال

 ٍب خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( وباإلمالة ُب )موسى(
 (ِٕٗإَلى ِفْرَعْوَف َوَىاَماَف َوقَاُروَف فَػَقاُلوا َساِحٌر َكذَّاٌب )

 ورش بًتقيق الراء )ساحر( ثمقالوف 
 َءُىْم آَء الَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو َواْسَتْحُيوا ِنسَ آأَبْن آْنِدنَا قَاُلوا اقْػتُػُلو َءُىْم بِاْلَحقّْ ِمْن عِ آفَػَلمَّا جَ 

 ( البدؿ ُب )آمنوا( ٖورش على طوؿ ادلنفصل مع ) ثمقالوف على توسط ادلنفصل      ثمقالوف على قصر ادلنفصل    
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  مث   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 

 وباإلمالة ُب )ج(ءىم( واندرج معو خلف العاشر  فصلٍب ابن ذكواف على توسط ادلن
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وإمالة )جاءىم( ووقف عل )نسائهم( بالتسهيل مع ادلد والقصر 

 (َٕ٘وَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن ِإَلَّ ِفي َضََلٍؿ )
 )الكافرين( ٍب أبو عمرو باإلمالة ومعو دوري علي الكسائي ورويس قالوف ٍب ورش قلل 

 َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف َذُروِني َأقْػُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع رَبَّوُ 
 ] ذروَِن أقتل : ابن كثَت [ ] ذروِن~ أقتل : الباقوف[

 وقرأ بسكوف الياء ُب )ذروِْن(قالوف 
 ٍب أبو عمرو قرأ بتقليل )موسى( 

 وسط ادلنفصل ٍب قالوف على ت
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبالتقليل ُب )موسى(  

 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل أماؿ )موسى( 
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 ٍب ورش على فتح )موسى( 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )موسى( 

 ٍب خلف أماؿ )موسى( 
 ٍب ابن كثَت قرأ بفتح الياء ُب )َذُروِنَ (

َؿ ِديَنكُ   (ْٕٙو َأْف يُْظِهَر ِفي اْْلَْرِض اْلَفَساَد )أَ  مْ ِإنّْي َأَخاُؼ َأْف يُػَبدّْ
]إَِن أخػػاؼ : نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر [] إِن~ أخػػاؼ : البػػاقوف[] َوَأْف يُْظِهػػَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَسػػاَد: نػػافع 

أَْو َأْف َيْظَهػػَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَسػػاُد : وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر [ ] َوَأْف َيْظَهػػَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَسػػاُد : ابػػن كثػػَت وابػػن عػػامر [ ]
 شعبة وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ]أَْو َأْف يُْظِهَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَساَد: حفص ويعقوب [ 

 قالوف قرأ بفتح الياء ُب )ِإِنَّْ َأَخاُؼ( وقرأ )َوَأْف يُْظِهَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَساَد ( ومعو أبو عمرو 
أَْو( وقػػػرأ بفػػػتح اليػػػاء ُب )ِإِنَّْ َأَخػػػاُؼ( وقػػػرأ )َوَأْف يُْظِهػػػَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَسػػػاَد ( رقػػػق راء  مْ ؿ الصػػػلة ُب )ِديػػػَنكُ ٍب ورش بطػػػو 

 )يظِهَر (
َد ( وانػػدرج أَْو( وقػػرأ بفػتح اليػاء ُب )ِإِنَّْ َأَخػػاُؼ( وقػرأ )َوَأْف يُْظِهػػَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَسػا مْ ٍب قػالوف بالصػلة وقصػػرىا ُب )ِديػَنكُ 

 أَْو( مْ معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )ِديَنكُ 
 ٍب ابن كثَت بالصلة وقرأ بفتح الياء ُب )ِإِنَّْ َأَخاُؼ( وقرأ )وأف َيْظَهر ُب األرض الفساُد(

 ٍب ابن عامر قرأ بسكوف الياء )ِإِنّْ َأَخاُؼ(و قرأ )وأف َيْظَهر ُب األرض الفساُد( 
 رأ بسكوف الياء )ِإِنّْ َأَخاُؼ( و )أْو أف َيْظَهر ُب األرض الفساُد( واندرج معو خالد والكسائي وخلف العاشر ٍب شعبة ق

 ٍب حفص قرأ بسكوف الياء )ِإِنّْ َأَخاُؼ( وقرأ )أَْو َأْف يُْظِهَر ُب اأْلَْرِض اْلَفَساَد( واندرج معو يعقوب 
 بغنة وبالسكت ُب )األرض(ٍب خلف بال غنة والسكت ُب )األرض( ٍب خالد 

 ٍب خالد على التحقيق ُب )األرض( 
 أَْو( وعليو السكت ُب )األرض( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ِديَنكُ 

 (ِٕٚمْن ُكلّْ ُمَتَكبٍّْر ََل يُػْؤِمُن بِيَػْوـِ اْلِحَساِب ) مْ ِإنّْي ُعْذُت ِبَربّْي َورَبّْكُ  ~َوقَاَؿ ُموَسى
 واندرج معو ابن قالوف بالصلة  ثمم اجلمع     قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف مي

 وأبدؿ اذلمزة واوا )يومن( وأدغم الَاؿ بالتاء )عَت(أبو جعفر بالصلة  ثم
 قالوف على التوسط والصلة  ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل                      

 ورش على التقليل  ثم                  وأبدؿ اذلمزة واوا )يومن(ٍب ورش على الفتح ُب )موسى( 
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وبتقليل )موسى( وإدغاـ الَاؿ بالتاء )عَت(

 ٍب السوسي أبدؿ اذلمزة واوا )يومن( مع التقليل ُب )موسى( وإدغاـ الَاؿ بالتاء )عَت( 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبتقليل )موسى( وإدغاـ الَاؿ بالتاء )عَت( 
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الكسػائي باإلمالػػة ُب )موسػى( واإلدغػػاـ ُب )عػَت( وانػػدرج  ثػػمموسػػى( واإلدغػاـ ُب )عػػَت(     ٍب ْحػزة باإلمالػة ُب )
 معو خلف العاشر

 ُكْم بِاْلبَػيػَّْناِت ِمْن رَبّْ  مْ ءَكُ آأَتَػْقتُػُلوَف رَُجًَل َأْف يَػُقوَؿ رَبَّْي اللَُّو َوَقْد جَ ~َوقَاَؿ رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإيَمانَوُ 
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع

 على قصر ادلنفصلٍب قالوف بالصلة 
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وباإلدغاـ للداؿ باجليم )َوَقْد َجاءَُكْم(

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب قالوف على الصلة 
 وأماؿ )جاءكم( ٍب ابن ذكواف على توسط ادلنفصل 

 ومعو ىشاـ والكسائي فصل واإلدغاـ للداؿ باجليم )َوَقْد َجاءَُكْم( توسط ادلنٍب دوري على 
 وأماؿ )جاءكم(  توسط ادلنفصل واإلدغاـ للداؿ باجليم )َوَقْد َجاءَُكْم( ٍب خلف العاشر على

 وبال غنة )جاءكم(  ُبٍب خلف على التحقيق ُب )ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف( و)َرُجاًل َأْف( واإلمالة 
 وباإلدغاـ للداؿ باجليم )َوَقْد َجاءَُكْم( ٍب خالد بغنة 

 )آؿ(( البدؿ ٍٖب ورش بالنقل ُب )ِمَن َآِؿ ِفْرَعْوَف( و)َرُجاًل َأْف(ومعو )
 ٍب خلف بالسكت ُب )ِمْن َآِؿ ِفْرَعْوَف( و)َرُجاًل َأْف(

 )قد جاءكم( الداؿ ُب اجليم )قاؿ رجل( و أدغم الالـ بالراء ٍب  السوسي 
ُْ الَِّذي يَِعدُُكمْ َوِإْف َيُك َكا  ِذبًا فَػَعَلْيِو َكِذبُُو َوِإْف َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم بَػْع
خلف بػال غنػة  ثم   )يك كاذبا( بوجو أدغم الكاؼ بالكاؼ السوسي  ثمابن كثَت بصلة اذلاء )فعليو(     ثمقالوف    

 ُب )َوِإْف َيُك(
 (ٕٛاٌب )ِإفَّ اللََّو ََل يَػْهِدي َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ َكذَّ 

 قالوف
 َءنَاآيَا قَػْوـِ َلُكُم اْلُمْلُك اْليَػْوـَ ظَاِىرِيَن ِفي اْْلَْرِض َفَمْن يَػْنُصُرنَا ِمْن بَْأِس اللَِّو ِإْف جَ 

 قالوف 
 ٍب ابن ذكواف أمالة )جاءنا( واندرج معو خلف العاشر  

 ٍب خالد أمالة )جاءنا( ووقف على )ج(ءنا( بادلد والقصر على التسهيل 
 السوسي قرأ )َؼ اذلمزة )باس( واندرج معو أبو جعفر  ٍب

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )األرض( 
 وإمالة )جاءنا( ووقف عليها بادلد والقصر على التسهيل بالسكت ُب )األرض( و ٍب خلف بال غنة 

 وأماؿ )جاءنا( ووقف عليها بادلد والقصر على التسهيل بالسكت ُب )األرض( ٍب خالد 
 ٍب خالد بالتحقيق ُب )األرض( وأماؿ )جاءنا( ووقف عليها بادلد والقصر على التسهيل   
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 (ِٜٕإَلَّ َسِبيَل الرََّشاِد ) مْ َأْىِديكُ  آَأَرى َومَ  آِإَلَّ مَ  مْ ُأرِيكُ  آقَاَؿ ِفْرَعْوُف مَ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وأماؿ )أرى( 
( و )أَْىِديكُ  مْ أُرِيكُ  (صر ادلنفصل وبالصلة على قصرىا ُب )مَ ٍب قالوف على ق (  مْ ِإالَّ  ِإالَّ

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وأماؿ )أرى ( واندرج معو الكسائي وخلف العاش

( و )أَْىِديكُ  مْ أُرِيكُ  (ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )مَ   (  مْ ِإالَّ  ِإالَّ
( و )أَْىِديكُ  مْ أُرِيكُ  (رش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )مَ ٍب و  (  مْ ِإالَّ  ِإالَّ

( و )أَْىِديكُ  مْ أُرِيكُ  (ٍب خلف باإلمالة )أرى( ٍب خلف بالسكت ُب ُب )مَ  ( واإلمالة )أرى(. مْ ِإالَّ  ِإالَّ
 (ٖٓـِ اْْلَْحَزاِب )َأَخاُؼ َعَلْيُكْم ِمْثَل يَػوْ  ~َوقَاَؿ الَِّذي َآَمَن يَا قَػْوـِ ِإنّْي

 ]إَِن أخاؼ : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [] إِن~ أخاؼ : الباقوف[
وقالوف ٍب قالوف بالصلة ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب قػالوف علػى الصػلة ٍب ابػن عػامر سػكن اليػاء )ِإِنّْ َأَخػاُؼ( علػى 

 ورش فتح ياء )إَِن أخاؼ( وبالنقل ُب )االحزاب( على توسط ادلنفصل  واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب
قصػػر البػػػدؿ ٍب ْحػػػزة سػػػكن يػػػاء )إِن~أخػػػاؼ( علػػى طػػػوؿ ادلنفصػػػلوقف بالنقػػػل والسػػػكت ُب )األحػػػزاب( ٍب ورش علػػػى 

 التوسط والطوؿ ٍب يعقوب سكن الياء )إِن~أخاؼ( على قصر ادلنفصل
 ِذيَن ِمْن بَػْعِدِىْم َوالَّ نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد ِمْثَل َدْأِب قَػْوـِ 

 السوسي أبدؿ اذلمزة ألفا )داب( واندرج معو أبو جعفر  ثم (نُوٍح َوَعاٍد َومَثُودَ )ُب خلف بال غنة  ثمقالوف 
 (َٖٔوَما اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما ِلْلِعَباِد )

 ( أوج ادلد ٖمع ) قالوف ٍب السوسي أدغم الداؿ بالظاء )يُرِيُد ظُْلًما(
 (ٕٖيَػْوـَ التػََّناِد ) مْ َأَخاُؼ َعَلْيكُ  ~ِإنّْيَويَا قَػْوـِ 

]إَِن أخاؼ : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [] إِن~ أخػاؼ : البػاقوف[] التنػادي ابػن كثػَت ويعقػوب ُب احلػالُت 
 وورش وابن ورداف وصال [ ] التناد : الباقوف[

وورش لػو وصػال باليػاء )التنػػادي(  وانػدرج معػو أبػو عمػػرود( قػالوف قػرأ بفػتح اليػاء )إَِن أخػػاؼ( ووقػف )ػَؼ اليػاء )التنػػا
 وحَفها وقفا

 ٍب قالوف بالصلة  واندرج معو ابن مجاز 
 وقفا  اابن ورداف أثبتا ياء وحَفاىٍب ابن كثَت أثبت ياء وقفا ووصال )التنادي(بالياء ووصال فقط 

~َأَخػػاؼُ  ( ووقػػف )ػػَؼ اليػػاء )التنػػاد( وانػػدرج معػػو عاصػػم ٍب ابػػن عػػامر علػػى توسػػط ادلنفصػػل وقػػرأ بسػػكوف اليػػاء )ِإِنّْ
 والكسائي وخلف العاشر  

~َأَخاُؼ( ووقف )َؼ الياء )التناد(   ٍب ْحزة قرأ بسكوف الياء )ِإِنّْ
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~َأَخاُؼ( وأثبت ياء وقفا ووصال ُب )التنادي(  ٍب يعقوب قرأ بقصر ادلنفصل وبسكوف ياء )ِإِنّْ
 ِمَن اللَِّو ِمْن َعاِصٍم  مْ كُ يَػْوـَ تُػَولُّوَف ُمْدِبرِيَن َما لَ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (ٖٖاللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد ) َمْن ُيْضِللِ  وَ 

 ] ىادي : ابن كثَت وقفا [ ] ىاد : الباقوف[ واتفقوا على التنوين وصال
 (َمْن ُيْضِللِ ُب ) ةقالوف ٍب ابن كثَت قرأ بياء وقفا )ىادي( ٍب خلف بال غن

 ِبوِ  مْ ءَكُ آِفي َشكٍّ ِممَّا جَ  مْ يُوُسُف ِمْن قَػْبُل بِاْلبَػيػَّْناِت َفَما زِْلتُ  مْ ءَكُ آَوَلَقْد جَ 
قػػػالوف ٍب قػػػالوف بالصػػػلة وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػَت وأبػػػو جعفػػػر ٍب ورش علػػػى طػػػوؿ ادلتصػػػل واإلظهػػػار ٍب ابػػػن ذكػػػواف أمػػػاؿ 

 وباإلظهار  )جاءكم( معا
 رو باإلدغاـ ُب الداؿ باجليم )َوَلَقْد َجاءَُكْم(ومعو ىشاـ والكسائي ٍب أبو عم

 ٍب خلف العاشر على توسط ادلتصل وأماؿ )ج(ءكم( وأدغم الداؿ باجليم )ولقد جاءكم( 
 على طوؿ ادلتصلٍب ْحزة أماؿ )جاءكم( معا وأدغم الداؿ باجليم )ولقد جاءكم( 

 اللَُّو ِمْن بَػْعِدِه َرُسوًَل َعَث َلْن يَػبػْ  مْ ِإَذا َىَلَك قُػْلتُ  ~َحتَّى
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 ٍب السوسي أدغم )ىلك قلتم( 
 قالوف على توسط ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة ٍب 

 (َلْن يَػبػَْعثَ ُب )ال غنة ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو خالد ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل ب
 (َٖٗكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ ُمْرتَاٌب )

 قالوف
 َآيَاِت اللَِّو ِبَغْيِر ُسْلطَاٍف أَتَاُىمْ  ~الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي

 الكسائي أماؿ )أتاىم(  ثمادلنفصل وسط تعلى  قالوف ثمعلى قصر ادلنفصل قالوف 
 فصل وقصر البدؿ وفتح )أتاىم( على طوؿ ادلنٍب ورش 

 ُب )ُسْلطَاٍف أَتَاُىْم(  وقف بالسكتلف خ ثم ُب )سلطاف أتاىم(بالنقل والتحقيق )أتاىم(ووقف ٍب ْحزة باإلمالة 
 توسط البدؿ )آيات( وتقليل )أتاىم( ٍب ورش على طوؿ البدؿ )آيات( وفتح ٍب تقليل )أتاىم(ٍب ورش مع 

 َوِعْنَد الَِّذيَن َآَمُنوا َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللَّوِ 
 )آمنوا(  البدؿ على توسط وطوؿ (ٕقالوف ٍب ورش )

 ( َٖ٘كَذِلَك َيْطَبُع اللَُّو َعَلى ُكلّْ قَػْلِب ُمَتَكبٍّْر َجبَّاٍر )
 ]قلٍب : أبو عمرو وابن ذكواف[]قلِب : الباقوف[

 أماؿ )جبار( ي ٍب دوري الكسائقلل )جبار( ٍب ورش ( قرأ بكسر الباء ُب )قلبِ قالوف 
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  نوف الباء )قلٍب( وفتح )جبار( )قَػْلٍب( ٍب ابن ذكوافأماؿ )جبار( ونوف الباء ٍب أبو عمرو 
 (ٖٙأَبْػُلُغ اْْلَْسَباَب ) ~َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف يَا َىاَماُف اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلّْي

 ~ أبلغ : الباقوف[وابن عامر وأبو جعفر[ ] لعلي و] لعلَي أبلغ : نافع وابن كثَت وأبو عمر 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر  بفتح الياء )َلَعلَّْي(قالوف 
  وبالنقل ُب )االسباب(بفتح الياء )َلَعلَّْي(  ٍب ورش

  واندرج معو الكسائي وخلف العاشروعلى توسط ادلنفصل  )َلَعلّْي(بسكوف الياء  عاصمٍب 
 بالنقل والسكتي~ أبلغ( وطوؿ ادلنفصل ووقف على )األسباب( بسكوف الياء )لعل ْحزةٍب 

 وعلى قصر ادلنفصل )َلَعلّْي(بسكوف الياء ٍب يعقوب 
 ِإَلِو ُموَسى َوِإنّْي َْلَظُنُُّو َكاِذبًا  ~َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإَلى

 ] فأطلَع : حفص [] فأطلُع : الباقوف[
  ُب )موسى( بالتقليلأبو عمرو  ثمقرأ بالرفع )فأطلُع( قالوف 

   ُب )موسى( بالتقليلو  ادلنفصل توسطدوري على  ثمادلنفصل توسط ٍب قالوف على 
 ُب )موسى( واندرج معو خلف العاشر باإلمالة و  ادلنفصل توسطعلى ٍب الكسائي 
   ُب )موسى(ة باإلمالو  ْحزة على طوؿ ادلنفصل ثم  ُب )موسى( الفتح والتقليلطوؿ ادلنفصل و ٍب ورش على 

 )َفَأطَِّلَع(على توسط ادلنفصل وبالنصب ُب ٍب حفص 
 وََكَذِلَك زُيَّْن ِلِفْرَعْوَف ُسوُء َعَمِلِو َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل 

 ىثو الشاطبية ُب سورة  الرعد : وضمهم  وصدوا 
 ]َوًصدَّ : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر[] َوُصدَّ : الباقوف[

  وأبو جعفر وابن عامر ودوري أيب عمرومعو ابن كثَت اندرج و على توسط ادلتصل )َوَصَد( بفتح الصاد قرأ الوف ق
  ويعقوب وخلف العاشر معو الكسائياندرج )َوُصَد( و قرأ بضم الصاد ٍب عاصم 
 )َوَصَد( بفتح الصاد قرأ على طوؿ ادلتصل و ٍب ورش 
 )َوُصَد(  على طوؿ ادلتصل وقرأ بضم الصادٍب ْحزة 

ِلَك زُيَّْن( اي أدغم الكاؼ بالز و )َوَصَد( بفتح الصاد قرأ ٍب السوسي  ََ  )وََك
 (َٖٚوَما َكْيُد ِفْرَعْوَف ِإَلَّ ِفي تَػَباٍب )

 قالوف
 (َٖٛسِبيَل الرََّشاِد ) مْ َآَمَن يَا قَػْوـِ اتَِّبُعوِف َأْىدِكُ  ~َوقَاَؿ الَِّذي

 عمرو وأبو جعفر وُب احلالُت ابن كثَت ويعقوب[] اتبعوِن أىدكم : وصال قالوف وأبو 
 ويعقوب ُب احلالُت وقفا ووصال واندرج معو أبو عمرو )اتَِّبُعوِن أَْىدُِكْم( وصال بالياء ال وقفا قالوف 

 وابن كثَت ُب احلالُت وصال ووقفا واندرج معو أبو جعفر وصال بالياء ال وقفا ٍب قالوف بالصلة 
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 ٍب قالوف بالصلة  )اتَِّبُعوِن أَْىدُِكْم( وصال بالياء ال وقفانفصلادلتوسط لوف على ٍب قا
 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر )اتبعوف( قرأ )َؼ الياء وصال ووقفا ٍب ابن عامر 

 )آمن( واندرج معو ْحزة( البدؿ قصرمع ))اتبعوف( على طوؿ ادلنفصل وقرأ )َؼ الياء وصال ووقفا ٍب ورش 
 على توسط وطوؿ البدؿ )آمن( )اتبعوف(لى طوؿ ادلنفصل وقرأ )َؼ الياء وصال ووقفا ٍب ورش ع

نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ اْْلَِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَراِر )  (ٜٖيَا قَػْوـِ ِإنََّما َىِذِه اْلَحَياُة الدُّ
 واندرج معو ابن كثَت وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبقالوف 

 فيها على قصر البدؿ وطولو )األخرة( وترقيق الراء  ( وتقليل )القرار(الدنيا)فتح ( أوجو ٗورش ) ثم
  ُب البدؿ )اآلخرة( وترقيق الراء فيها على التوسط والطوؿو  ُب )الدنيا(و)القرار( التقليلورش على ٍب 

 ٍب أبو عمرو قلل الدنيا وأماؿ )القرار( 
  ُب )اآلخرة( ل )القرار( على السكتوتقلي)متاٌع و(خلف أماؿ )الدنيا( وبال غنة  ثم

  )متاٌع و( وتقليل )القرار( ُب )اآلخرة( وتفخيم راءىا وبغنة سكتٍب خالد على ال
  واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي أماؿ )الدنيا( و)القرار(

 وبغنة ُب )متاٌع و( على التحقيق ُب )اآلخرة( وتقليل )القرار(ٍب خالد 
 ِإَلَّ ِمثْػَلَها  ~َفََل ُيْجَزى َمْن َعِمَل َسيَّْئةً 

 على قصر ادلنفصل واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قالوف 
  ادلنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم  توسطى ٍب قالوف عل

 على الفتح والتقليل ُب )غُلَْزى( على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 ُب )غلزى(إلمالة باعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة 

 معو خلف العاشر اندرج و على توسط ادلنفصل وأماؿ )غلزى( ٍب الكسائي 
 (َٓٗوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَف اْلَجنََّة يُػْرَزُقوَف ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب )ذََكٍر َأْو أُنْػَثى َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن 

 آؿ عمراف )يدخلوف( ٕٗٔالدليل : انظر 
 ُلوف : ابن كثَت وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب [ ]يَْدُخُلوف: الباقوف[] يُْدخَ 
 وقرأ بفتح الياء وضم اخلاء )يَْدُخُلوف( على توسط ادلتصل)وْىو( بسكوف اذلاء قالوف 

 
 على توسط ادلتصل وقرأ بضم الياء وفتح اخلاء )يُْدَخُلوف(وأبدؿ اذلمزة واوا )مومن()وْىو( ٍب أبو جعفر بسكوف اذلاء 

 معو شعبة ويعقوب اندرج و  على توسط ادلتصل ُلوَف()يُْدخَ بضم الياء وفتح اخلاء )وُىو( وقرأ بضم اذلاء ٍب ابن كثَت 
 معو حفص اندرج و  على توسط ادلتصل )يَْدُخُلوَف(بفتح الياء وضم اخلاء قرأ و )وُىو( بضم اذلاء ٍب ابن عامر 

 وقرأ بضم الياء وفتح اخلاء )يُْدَخُلوف( على توسط ادلتصل )وْىو( اء قلل )أنثى( وبسكوف اذل دوريٍب 
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وأبػدؿ اذلمػزة وقػرأ بضػم اليػاء وفػتح اخلػاء )يُػْدَخُلوف( علػى توسػط ادلتصػل )وْىػو( قلل )أنثػى( وبسػكوف اذلػاء  ٍب السوسي
 واوا )مومن(

 على طوؿ ادلتصل وأماؿ )أنثى( )يَْدُخُلوَف(ء ( وقرأ بفتح الياء وضم اخلاذََكٍر أَْو أُنْػَثىُب )التحقيق على  ْحزةٍب 
  على توسط ادلتصل يَْدُخُلوَف()وقرأ بفتح الياء وضم اخلاء )وْىو( )أنثى( وبسكوف اذلاء  ماؿأٍب الكسائي 

  على توسط ادلتصل يَْدُخُلوَف()وقرأ بفتح الياء وضم اخلاء )وْىو( )أنثى( وبسكوف اذلاء  ماؿأ العاشر ٍب خلف
وقػػرأ بفػػتح اليػػاء وضػػم اخلػػاء )يَػػْدُخُلوف( علػػى طػػوؿ  علػػى فػػتح وتقليػػل )أنثػػى(( و نْػثَػػىاُ  (و)أَوُ وْ اَ ذََكػػٍر لنقػػل ُب )باٍب ورش 
  ادلتصل

 )أنثى( على طوؿ ادلتصل وأماؿ )يَْدُخُلوَف(وقرأ بفتح الياء وضم اخلاء ( أُنْػَثى (و)أَوْ ذََكٍر أَوْ ُب ) ُتسكتال ٍب خلف على
 (ِٔٗإَلى النَّاِر ) ~ِإَلى النََّجاِة َوَتْدُعونَِني مْ َأْدُعوكُ  ~َويَا قَػْوـِ َما ِلي 

 ] ماَِل أدعوكم : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ وأبو جعفر [] ماِل~ أدعوكم : الباقوف[
  قرأ بفتح الياء ُب )َما ِلَ(قالوف 

 ٍب دوري قرأ بفتح الياء ُب )َما ِلَ( وأماؿ النار 
 درج معو ابن كثَت وأبو جعفروان ٍب قالوف بالصلة

   قرأ بفتح الياء ُب )َما ِلَ( ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
   وبادلنفصل على التوسط بالصلةو ٍب دوري على توسط ادلنفصل وإمالة )النار( ٍب قالوف بالصلة 

 ِإََل(  مْ ٍب ورش قرأ بفتح الياء ُب )َما ِلَ( وعلى طوؿ الصلة ُب )أَْدُعوكُ 
  وخلف العاشر  معو عاصم وأبو احلارثاندرج و  على توسط ادلنفصل اف قرأ بسكوف الياء )َما ِل(ٍب ابن ذكو 

 مْ قرأ بسكوف الياء )َما ِل( وعلى التحقيػق ُب )أَْدُعػوكُ  ْحزةٍب دوري الكسائي قرأ بسكوف الياء )َما ِل( وأماؿ )النار( ٍب 
ٍب السوسػػػي قػػػرأ  علػػػى قصػػػر ادلنفصػػػل قػػػرأ بسػػػكوف اليػػػاء )َمػػػا ِل(قػػػوب ٍب يع ِإََل( مْ ِإََل( ٍب خلػػػف بالسػػػكت ُب )أَْدُعػػػوكُ 

  وأدغم ادليم بادليم )قَػْوـِ َما( على قصر ادلنفصل بسكوف الياء )َما ِل(
 (ٕٗ) ِإَلى اْلَعزِيِز اْلَغفَّارِ ْم َتْدُعونَِني ِْلَْكُفَر بِاللَِّو َوُأْشِرَؾ ِبِو َما لَْيَس ِلي ِبِو ِعْلٌم َوأَنَا َأْدُعوكُ 

 الجبتى واخللف ُب الكسر أالشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب الوصل مع ضم علزة وفتح 
 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اذلمز أو افتح 

 : نافع وأبو جعفر [ ]وأنْا أدعوكم : الباقوف[أدعوكم (وأن]
 (أدعوكم (وأنُب ) بإثبات ألف وصالقرأ قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر ُب )أنا(  بإثبات ألف وصالقرأ و بالصلة ٍب قالوف 
 (أدعوكم (وأنُب ) بإثبات ألف وصالقرأ و ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب قالوف بالصلة 
 وقلل )الغفار(أثبت ألفا مشبعة وصال ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
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 الصلة قرأ ب و)أنْا( )َؼ األلف وصال ووقفا قرأ ٍب ابن كثَت 
 واندرج معو دوري الكسائي أماؿ )غفار( و )أنْا( )َؼ األلف وصال ووقفا قرأ أيب عمرو ٍب دوري 
 ٍب خلف بال غنة ُب )ِعْلٌم َوأَنَا(وفتح )الغفار( )أنْا( )َؼ األلف وصال ووقفا قرأ ٍب خالد 

 )علٌم وأنا( ِإََل( وبال غنة ْم ٍب خلف بالسكت ُب )أَْدُعوكُ 
 تالية أدغم السوسي الراء بالالـ )الغفار ال(وإذا وصلت باآلية ال

نْػَيا َوََل ِفػػي اْْلَِخػػَرِة َوَأفَّ َمَردَّنَػػ ~ََل َجػػَرـَ أَنََّمػػا تَػػْدُعونَِني  مْ ِإلَػػى اللَّػػِو َوَأفَّ اْلُمْسػػرِِفيَن ُىػػ آِإلَْيػػِو لَػػْيَس لَػػُو َدْعػػَوٌة ِفػػي الػػدُّ
 (َٖٗأْصَحاُب النَّاِر )

 ف ميم اجلمع واندرج معو يعقوب على قصر ادلنفصل وبسكو قالوف 
  واندرج معو أبوجعفرعلى قصر ادلنفصل  بالصلة قالوفٍب 

  على قصر ادلنفصل ٍب دوري أماؿ )النار( وتقليل )الدنيا(
  وصلة ميم اجلمع على قصر ادلنفصل )إليو(اذلاء ٍب ابن كثَت صلة 

  ادلنفصل توسطعلى  بالصلة قالوفٍب  ادلنفصل توسطعلى ٍب قالوف 
 ل )الدنيا( لق)النار( و وأماؿ  ادلنفصل توسطعلى ٍب دوري 

  (الدنيا)أماؿ و  ادلنفصل توسطعلى ٍب أبو احلارث 
  (الدنيا والنار)أماؿ و  ادلنفصل توسطعلى  الكسائي ٍب دوري علي

 ُب البدؿؿ ٍب التقليل وعليو التوسط والطو ئها )اآلخرة( وترقيق رانيا وعليو قصر وطوؿ البدؿ د( فتح الٍٗب ورش )
 ُب )اآلخرة(والسكت ُب )ىْم أصحاب( بالتحقيق على طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 

 ُب )اآلخرة(والسكت ُب )ىْم أصحاب( بالسكت على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 ُب )اآلخرة( تحقيقوالُب )ىْم أصحاب( بالتحقيق و  طوؿ ادلنفصلٍب خالد على 
 َأُقوُؿ َلُكمْ  آَفَسَتْذُكُروَف م

 ى قصر ادلنفصل قالوف عل
 ٍب السوسي على قصر ادلنفصل أدغم الالـ بالالـ )أقوؿ لكم( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة

 ِإَلى اللَّوِ  ~َوُأفَػوُّْض َأْمِري
 ] أمرَي إَل : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] أمري~ إَل : الباقوف[

  واندرج معو ورش وأبو عمرو وأبو جعفر أمرَي(فتح الياء ُب )قالوف 
 واندرج معو يعقوب على قصر ادلنفصل  ِإََل( ~)أَْمرِيبسكوف الياء ٍب ابن كثَت 
 على توسط ادلنفصل واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر  ِإََل( ~)أَْمرِيبسكوف الياء ٍب ابن عامر 
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 وؿ ادلنفصلعلى ط ِإََل( ~)أَْمرِيبسكوف الياء  ْحزةٍب 
 (ِٗٗإفَّ اللََّو َبِصيٌر بِاْلِعَباِد )

 ُب )بصَت(قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء 
 فَػَوقَاُه اللَُّو َسيَّْئاِت َما َمَكُروا 

 ( أوجو فتح اليائي )فوقاه( على قصر البدؿ وطولو )سيئات( ٍب التقليل على التوسط والطوؿٗورش ) ثمقالوف 
 عو الكسائي وخلف العاشر ٍب ْحزة أماؿ )وقاه( واندرج م

 (َ٘ٗوَحاَؽ بَِآِؿ ِفْرَعْوَف ُسوُء اْلَعَذاِب )
 أماؿ )حاؽ(على طوؿ ادلتصل و ( البدؿ )ب(ؿ(  ٍب ْحزة ٖمع )على طوؿ ادلتصل ٍب ورش على توسط ادلتصل قالوف 

َها   ُغُدوِّا َوَعِشيِّاالنَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ
  (َوَعِشيِّاُغُدوِّا ُب ) قالوف ٍب خلف بال غنة

 (َٙٗآَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذاِب ) آالسَّاَعُة َأْدِخُلو َويَػْوـَ تَػُقوـُ 
 ] الساعة اْدُخلوا : ابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة [] الساعة أْدِخلوا : الباقوف[

 (آالسَّاَعُة أَْدِخُلو وقرأ ِبمزة قطع وكسر اخلاء )قالوف على قصر ادلنفصل 
 (آالسَّاَعُة أَْدِخُلو وقرأ ِبمزة قطع وكسر اخلاء )ف على توسط ادلنفصل  قالو ٍب

 واندرج معو ْحزة(آالسَّاَعُة أَْدِخُلو وقرأ ِبمزة قطع وكسر اخلاء ) ُب )آؿ(البدؿ  قصرو ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 أبو عمرو  )السَّاَعُة اْدُخُلوا( واندرج معوأبدؿ علزة القطع علزة وصل وضم اخلاء ٍب ابن كثَت 

 معو ابن عامر وشعبة اندرج و  ٍب دوري على التوسط )السَّاَعُة اْدُخُلوا( (
ُمْغنُػوَف َعنَّػا َنِصػيًبا ِمػَن النَّػاِر  مْ فَػَهػْل أَنْػػتُ تَػبَػًعػا  مْ ِإنَّا ُكنَّػا َلُكػ آُء ِللَِّذيَن اْسَتْكبَػُرو آجُّوَف ِفي النَّاِر فَػيَػُقوُؿ الضَُّعفآَوِإْذ يَػَتحَ 

(ٗٚ) 
 واندرج معو يعقوبعلى توسط ادلتصل وقصر ادلنفصل وف قال
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوف ثم
 واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر ادلنفصل توسطعلى  قالوف ٍب
  على توسط ادلنفصل بالصلة قالوفٍب 
  (مْ أَنْػتُ  فَػَهلْ ُب )ْحزة على طوؿ ادلنفصل وطوؿ ادلتصل والتحقيق ٍب 

  وقلل )النار( (مْ نْػتُ اَ  فَػَهلَ ُب ) على طوؿ ادلنفصل وادلتصل وبالنقلٍب ورش 
  (مْ فَػَهْل أَنْػتُ ُب )بالسكت على طوؿ ادلنفصل وطوؿ ادلتصل و ٍب خلف 

 ادلنفصل وأماؿ )النار(قصر عمرو على  وٍب أب
  سائيالك معو دوري علياندرج وأماؿ )النار( و ادلنفصل توسط ٍب دوري على 

 (ِٛٗإفَّ اللََّو َقْد َحَكَم بَػْيَن اْلِعَباِد ) آِإنَّا ُكلّّ ِفيهَ  آقَاَؿ الَِّذيَن اْسَتْكبَػُرو 
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 )  قالوف على قصر ادلنفصل ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأدغم ادليم بالباء )َحَكَم بَػُْتَ
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة

 (ُٜٗيَخفّْْف َعنَّا يَػْوًما ِمَن اْلَعَذاِب ) مْ قَاَؿ الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا رَبَّكُ وَ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 

 ٍب ورش قلل )النار( 
 ٍب دوري أيب عمرو أماؿ )النار( واندرج معو دوري الكسائي

 ٍب السوسي أماؿ )النار( وأدغم الراء بالالـ )النار خلزنة( والتاء باجليم )خلزنة جهنم(
 بِاْلبَػيػَّْناتِ  مْ ُرُسُلكُ  مْ َأَو َلْم َتُك تَْأتِيكُ  آقَاُلو 

 صالحالشاطبية : وُب )رسلنا( مع )رسلكم( ٍب )رسلهم(    وُب )سبلنا( ُب الضم االسكاف 
 ُلكم : الباقوف[] ُرْسُلكم : أبو عمرو [ ] ُرسُ 

 واندرج معو يعقوبقالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وقرأ بسكوف السُت )رْسلكم( 

 واندرج معو ابن كثَتٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبالصلة 
 لكم(وقرأ بسكوف السُت )رسْ وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )تاتيكم( ٍب السوسي على قصر ادلنفصل 

  وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )تاتيكم(  ٍب أبو جعفر بالصلة 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرٍب قالوف على توسط ادلنفصل  

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل  وقرأ بسكوف السُت )رْسلكم( 
 وف على توسط ادلنفصل  وبالصلة لٍب قا

 اؿ اذلمزة ألفا )ياتيكم( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بإبد
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل 

 قَاُلوا بَػَلى
 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب )بلى( ٍب ْحزة باإلمالة ُب )بلى( و 

 فَاْدُعوا  آقَاُلو 
   ْحزةواندرج معو  ورش على طوؿ ادلنفصل ثمقالوف على توسط ادلنفصل   ثمقالوف على قصر ادلنفصل  

 (ُٓ٘ء اْلَكاِفرِيَن ِإَلَّ ِفي َضََلٍؿ )آَوَما ُدعَ 
 قالوف على توسط ادلتصل     

 أبو عمرو على توسط ادلتصل وباإلمالة ُب )الكافرين( واندرج معو دوري الكسائي ورويس  ثم
 ْحزة على طوؿ ادلتصل وفتح )الكافرين( ثمٍب ورش على طوؿ ادلتصل وتقليل )الكافرين(     

نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ اْْلَْشَهاُد )ِإنَّ   (ٔ٘ا لَنَػْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ
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 واندرج معو ابن كثَت وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبقالوف 
 شهاد()االَ  وقصر البدؿ وبالنقل ُب )الدنيا(ٍب ورش فتح 

 قل والسكت ُب )اأْلَْشَهاُد( ووقف بالن )الدنيا(ُب ٍب ْحزة باإلمالة 
 واندرج معو خلف العاشر )الدنيا(ُب ٍب الكسائي باإلمالة 

  ُب )الدنيا(( أوجو الباقية  توسط البدؿ على التقليل ُب )الدنيا( ٍب طوؿ البدؿ وعليو الفتح ٍب التقليل ٍٖب ورش مع )
 )الدنيا(وقلل ٍب دوري بسكوف السُت )ُرْسَلَنا( 

 الراء بالراء )لَنَػْنُصُر ُرْسَلَنا( وسكن السُت أيضاٍب السوسي أدغم 
َفُع الظَّاِلِميَن َمْعِذرَتُػُهمْ   يَػْوـَ ََل يَػنػْ

 ] ال ينفع : نافع وعاصم وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ] ال تنفع : الباقوف[
  العاشر ْحزة والكسائي وخلفعاصم و واندرج معو  قرأ بياء الغيبة )ال ينفع( قالوف

ََِرتُػُهْم( و  قرأ بياء الغيبة )ال ينفع( ورش ثم  ترقيق الراء )َمْع
 ابن كثَت قرأ بتاء اخلطاب )تنفع( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر  ثم

اِر ) مْ َوَلُهُم اللَّْعَنُة َوَلهُ   (ُٕ٘سوُء الدَّ
 وأبو احلارث ويعقوب وخلف العاشرواندرج معو ابن عامر وعاصم قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )الدار( واندرج معو دوري الكسائي 
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وقلل )الدار( 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وفتح )الدار( 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر
َنا ُموَسى اْلُهَدى َوَأْورَثْػَنا بَ   ( ٖ٘ئِيَل اْلِكَتاَب )آِإْسرَ  ~ِنيَوَلَقْد َآتَػيػْ

 أبو جعفر على قصر ادلنفصل وبالتسهيل ُب )إسرائيل( مع ادلد والقصر  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 على طوؿ ادلنفصل وباإلمالة ُب )موسى(  ْحزة ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

َنا( مع )اَ  طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )َوَلَقدَ ٍب ورش على  قصر البدؿ )آتينا( مع فتح موسى ٍب توسط البدؿ  : ( أوجوٗتَػيػْ
 التقليل  طوؿ البدؿ مع مع التقليل ُب )موسى( ٍب طوؿ البدؿ مع الفتح  ٍب 

َنا(  ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )َوَلَقْد َآتَػيػْ
 (ُٗ٘ىًدى َوِذْكَرى ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب )

 )األلباب( ورش قلل )ذكرى( وبالنقل ُب  ثمقالوف 
 ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )ذكرى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 ٍب خالد باإلمالة ُب )ذكرى( ووقف بالنقل والسكت ُب )األلباب( 
 ٍب خلف ووقف بالنقل والسكت ُب )األلباب( وبال غنة ُب )ىدى وذكرى( وأماؿ )ذكرى( 
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ْبَكاِر )ِفْر َحقّّ َواْستَػغْ َوْعَد اللَِّو فَاْصِبْر ِإفَّ   (ِ٘٘لَذنِْبَك َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك بِاْلَعِشيّْ َواْْلِ
نِْبَك( واإلظهار ُب ُب )اإلبكار( دوري باإلمالة  ثمقالوف  ََ  واندرج معو دوري الكسائي )َواْستَػْغِفْر ِل

 ُب )اإلبكار( بالنقل والسكت ووقف خالد  ثم
نْ ٍب دوري باإلدغاـ  ََ  بوجو وأماؿ )اإلبكار( واندرج معو السوسي  ِبَك( )َواْستَػْغِفْر ِل
 ووقف على )اإلبكار( بالنقل والسكت ( فَاْصربْ ِإفَّ ُب )على التحقيق ( َحقّّ َواْستَػْغِفرْ ُب )ٍب خلف بال غنة 

 بكار( قلل )االِ و فَّ ( اِ ٍب ورش بالنقل ُب )فاصرِب 
 ( بالنقل والسكتٍب خلف بالسكت ُب )فَاْصربْ ِإفَّ( ووقف على )اإلبكار

ٌر َما ىُ  مْ ِإْف ِفي ُصُدورِىِ  مْ َآيَاِت اللَِّو ِبَغْيِر ُسْلطَاٍف أَتَاىُ  ~ِإفَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي  بَِباِلِغيوِ  مْ ِإَلَّ ِكبػْ
 قالوف على قصر ادلنفصل 

(  مْ ِإْف( و )ُصُدورِىِ  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )أَتَاىُ   بن كثَت وأبو جعفرواندرج معو اِإالَّ
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

(  مْ ِإْف( و )ُصُدورِىِ  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )أَتَاىُ   ِإالَّ
( وبالنقل ُب )ُسْلطَاٍف  مْ ِإْف( و )ُصُدورِىِ  مْ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبطوؿ الصلة ُب )أَتَاىُ   وترقيق راء )كرٌب(  ْم(تَاىُ اَ ِإالَّ

(و)ُسْلطَاٍف أَتَاىُ  مْ ِإْف( و )ُصُدورِىِ  مْ ى طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )أَتَاىُ ٍب ْحزة عل  ْم( ِإالَّ
(و)ُسْلطَاٍف أَتَاىُ  مْ ِإْف( و )ُصُدورِىِ  مْ ُب )أَتَاىُ  خلف بالسكتٍب   وتفخيم راء )كرٌب( ْم(ِإالَّ

 فإذا وصلت باآلية التالية البن كثَت صلة اذلاء ُب )بالغيو(
 بِاللَّوِ فَاْسَتِعْذ 

 قالوف
 (ِٙ٘إنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر )

 السوسي أدغم اذلاء باذلاء )إنو ىو( ثمقالوف 
 إذا وصلت باآلية التالية )البصَت خللق ( أدغم السوسي الراء بالالـ 

 وصال ورقق ورش وصال راء )البصَت(
 (ٚ٘اِس َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف )َلَخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق النَّ 

 ورش بالنقل ُب )األرض(  ثمأبو جعفر باإلخفاء ُب )ِمْن َخْلِق(  ثمدوري أماؿ )الناس(  ثمقالوف 
 بالسكت ُب )األرض( ْحزةٍب 

 َوََل اْلُمِسيُء  َوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ 
 ( أوجو )ادلسي   ادلسّي( مع اإلسكاف والرـو واإلمشاـ ٙقالوف ٍب ىشاـ )

وترقيػق راء وقصػر وطػوؿ البػدؿ )آمنػوا( ٍب التقليػل وعليػو التوسػط والطػوؿ ُب البػدؿ  وبالنقل ( فتح )األعمى(ٍٗب ورش )
 )والبصَت(
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( أوجػػو ٙأوجػػو ُب ادلسػػيء ٍب خػػالد علػػى التحقيػػق مػػع )( ٙ)فيهػػا ووقػػف بباإلمالػػة بالسػػكت ُب )األعمػػى( و ٍب ْحػػزة 
  عمى( واندرج معو خلف العاشرُب )األ ٍب الكسائي باإلمالةادلسيء 

 (َٛ٘قِليًَل َما تَػَتذَكَُّروَف )
َكروف : الباقوف[ َكروف : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[ ] تت  ]يت

َكروف( ومعو  َكروف( ومعو الكوفيوف وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر وأبو عمرو ابن كثَتقالوف )يت  ٍب شعبة )تت
 (ِٜ٘إفَّ السَّاَعَة َْلَتَِيٌة ََل رَْيَب ِفيَها َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يُػْؤِمُنوَف )

 معو السوسي وأبو جعفر وأبدؿ اذلمزة واوا )يومنوف( على قصر البدؿ واندرج قالوف ٍب ورش 
 )آلتية( البدؿ على توسط وطوؿ (ٕأماؿ الناس ٍب ورش )ٍب دوري 

 َأْسَتِجْب َلُكْم  ~َوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِني
 ] أدعوَِن أستجب : ابن كثَت [ ] أدعوِن~ أستجب : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 واندرج معو ْحزة ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 تح الياء )ادعوَِن( ٍب ابن كثَت ف
 )ادعوِْن( على قصر ادلنفصل وسكن الياء( أوجو ادلدود ٖمع )ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ  )قاؿ ربكم( 

 (ِٓٙإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم َداِخرِيَن )
 آؿ عمراف )يدخلوف( ٕٗٔالدليل : انظر 

 : الباقوف[َسَيْدُخلوفن كثَت وشعبة وأبو جعفر ورويس[ ]] سُيْدخلوف : اب
 ابن كثَت بضم الياء )سُيدخلوف( واندرج معو شعبة وأبو جعفر ورويس  ثم( َسَيْدُخلوف)قرأ بفتح الياء قالوف 

 يًتقيق الراء )َيْسَتْكربُوَف(( و َسَيْدُخلوف)قرأ بفتح الياء ٍب ورش 
 ْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِو َوالنػََّهاَر ُمْبِصًرااللَُّو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّ 

 ًتقيق الراء )مبصرا( بورش  ثمقالوف 
 السوسي أدغم الالـ بالالـ )َجَعَل َلُكُم( و)اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا( ثمصلة اذلاء )فيو( بٍب ابن كثَت 

 (َٔٙيْشُكُروَف )ِإفَّ اللََّو َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل 
 قالوف ٍب دوري أماؿ )الناس( معا 

 ِإَلَو ِإَلَّ ُىوَ  َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء َْل  مْ َذِلُكُم اللَُّو رَبُّكُ 
 خالد على طوؿ ادلنفصل  ثمقالوف على توسط ادلنفصل     ثمقالوف على قصر ادلنفصل    

 زة بالسكت ُب )شيء( ْح ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وتوسط )شيء( ٍب طوؿ )شيء(      
    على قصر ادلنفصل ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )خالق كل(

   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة على قصر ادلنفصل  ثم
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 توسط ادلنفصل قالوف بالصلة علىثم 
 (ٕٙفَأَنَّى تُػْؤَفُكوَف )

 قالوف 
  ٍب ورش على فتح )فأىن( وأبدؿ اذلمزة واوا )توفكوف(

 )فأىن( وأبدؿ اذلمزة واوا )توفكوف(   التقليل ُبورش بٍب 
  واندرج معو أبو جعفرٍب السوسي ال إمالة وأبدؿ اذلمزة واوا )توفكوف( 

 ٍب دوري بتقليل )فأىن( وأثبت اذلمزة ُب )تالفكوف(   
 باإلمالة ُب )فأىن( ووقفا )توفكوف(  ْحزةٍب 

 واندرج معو خلف العاشرات اذلمزة )تالفكوف( ٍب الكسائي باإلمالة ُب )فأىن( وقرأ بإثب
( أوجػو توسػط )شػيء( مػع الفػتح والتقليػل ُب ٗإذا وصلت باآلية قبلها حصل لُت )شيء( ويائي )فػأىن( فيػو لػورش ) -

 )فأىن( ٍب طوؿ اللُت وعليو الفتح والتقليل . 
 (َٖٙكَذِلَك يُػْؤَفُك الَِّذيَن َكانُوا بَِآيَاِت اللَِّو َيْجَحُدوَف )

 قالوف 
 القصر  على واندرج معو السوسي وأبو جعفروأبدؿ اذلمزة واوا )يوفك( ٍب ورش مع قصر البدؿ 

 وأبدؿ اذلمزة واوا )يوفك( ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ )ب(يات(
 ِمَن الطَّيَّْباتِ  مْ َوَرَزَقكُ  مْ فََأْحَسَن ُصَورَكُ  مْ ًء َوَصوَّرَكُ آَء بِنَ آاللَُّو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض قَػَرارًا َوالسَّمَ 

 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر

 ٍب خالد على طوؿ ادلتصل وعلى التحقيق ُب )األرض(
 ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( وطوؿ ادلتصل  

 ( بال غنة ُب )قَػرَارًا وَ و  ٍب خلف بالسكت ُب )األرض(
 ٍب خالد بغنة ُب )قَػرَارًا َو( وبالسكت ُب )األرض( 

 (مْ الـ )َجَعَل َلُكُم( وأدغم القاؼ بالكاؼ ُب )َوَرَزَقكُ باٍب السوسي أدغم الالـ 
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي التاء بالَاؿ )الطَّيَّْباِت َذِلُكُم(.

 َذِلُكُم اللَُّو رَبُُّكْم 
 قالوف

 (ٗٙلَُّو َربُّ اْلَعاَلِميَن )فَػَتَباَرَؾ ال
 قالوف

ينَ  ُىَو اْلَحيُّ َْل   ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ



 

 

146 

 ة اذلاء )فادعوه( مع صل على قصر ادلنفصل ابن كثَت  ثم على قصر ادلنفصل  قالوف
 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة ورش ثم ادلنفصل توسطٍب قالوف على 

 (ْ٘ٙمُد ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن )اْلحَ 
 قالوف

لِػَربّْ اْلَعػاَلِميَن َأْف ُأْسػِلَم َءِنَي اْلبَػيػّْنَػاُت ِمػْن رَبّْػي َوُأِمػْرُت آالَِّذيَن تَػْدُعوَف ِمػْن ُدوِف اللَّػِو َلمَّػا َجػَأْف َأْعُبَد نُِهيُت ُقْل ِإنّْي 
(ٙٙ) 

 قالوف على توسط ادلتصل
 ِن( واندرج معو خلف العاشر ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاء

 ٍب ْحزة على التحقيق واإلمالة ُب )جاءِن( 
 (ْسِلمَ اُ  َأفُ (و)ْعُبدَ اُ  َأفُ (و)نّْياِ  ُقلِ )ٍب ورش بالنقل ُب ادلواضع الثالثة 

 (َأْف ُأْسِلمَ (و)َأْف َأْعُبدَ (و)ُقْل ِإنّْي)ٍب خلف بالسكت ُب ادلواضع الثالثة 
ُلُغو  مْ َراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ُيْخرُِجكُ ِمْن تػُ  مْ ُىَو الَِّذي َخَلَقكُ   ثُمَّ لَِتُكونُوا ُشُيوًخا مْ َأُشدَّكُ  آِطْفًَل ثُمَّ لَِتبػْ

 الم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف شيوخا (  
 والكسائي [ ] ُشُيوخا : الباقوف[]ِشيوخا : ابن كثَت وابن ذكواف وشعبة وْحزة 

  وقرأ بضم الشُت )ُشُيوخا(  على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف
 وقرأ بضم الشُت )ُشُيوخا(   ادلنفصل توسطعلى  قالوفٍب 

 معو شعبة والكسائي اندرج و  بكسر الشُت )ِشُيوخا(و  ادلنفصل توسطعلى ٍب ابن ذكواف 
 ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ بكسر الشُت )ِشُيوخا(  ثمبضم الشُت )ُشُيوخا(  وقرأٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 ٍب قالوف بالصلة وضم الشُت )ُشُيوخا( واندرج معو أبو جعفر
 ٍب ابن كثَت بالصلة وكسر الشُت )ِشُيوخا( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل والصلة 
 )ُشُيوًخا(ُت قرأ بضم الشٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )َخَلَقُكْم( و 

 ِمْن قَػْبُل َمْن يُػتَػَوفَّى  مْ َوِمْنكُ 
 بسكوف ميم اجلمع قالوف 

 وخلف العاشر معو الكسائي اندرج و  ُب )يتوَب( باإلمالةخالد  ثم الوجو الثاِن ُب )يتوَب( ٍب ورش على التقليل
 ج معو ابن كثَت وأبو جعفرواندر قالوف بالصلة  ثم  ُب )يتوَب( باإلمالةو  (َمْن يُػتَػَوَبَّ )ٍب خلف بال غنة 

ُلُغو   (ٚٙتَػْعِقُلوَف ) مْ َأَجًَل ُمَسمِّى َوَلَعلَّكُ  آَولَِتبػْ
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
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 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة 

  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو خالد
 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة ُب )ُمَسمِّى َو(

 وإذا وقف على )مسمى( ففيها إمالة وتقليل
 ُىَو الَِّذي ُيْحِيي َويُِميُت 

 قالوف
 (َٛٙأْمًرا فَِإنََّما يَػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف ) ~فَِإَذا َقَضى

 فالكالشاطبية :                     )وكن فيكوُف ( النصب ُب الرفع  
 وُب آؿ عمراف ُب االوَل ومرمي    وُب الّطوؿ عنو وىو باللفظ أعمال 

 اويا وانقاد معناه يعمال  ر فى كوُب النحل مع يس بالعطف نصبو        
 سباكطيبة )كن فيكوف( فانصبا  رفعا سوى احلق وقولو  

 ]فيكوَف : ابن عامر [ ] فيكوُف : الباقوف[
 أدغم الالـ بالالـ )يَػُقوُؿ َلُو( ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  ٍب السوسي على قصر ادلنفصل قالوف 

 ٍب ابن عامر فتح النوف إذا وصلت مبا بعده قرأ بفتح )فيكوَف( 
 على فتح اليائي )قضى( ٍب التقليل لورش على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 
 باإلمالة )قضى( و  على طوؿ ادلنفصلٍب ْحزة 

 مالة )قضى( واندرج معو خلف العاشرباإلعلى توسط ادلنفصل و ٍب الكسائي 
 (َٜٙآيَاِت اللَِّو أَنَّى ُيْصَرُفوَف ) ~أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي

 تقليل )أىن( و  على قصر ادلنفصلٍب دوري  على قصر ادلنفصل قالوف
  ُب )أىن( والتقليلادلنفصل توسط ٍب دوري على  ادلنفصل توسطٍب قالوف على 

 وأماؿ )أىن(  ادلنفصل توسطعلى ائي ٍب الكس
  ُب )أىن( مالةإلباعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة  على طوؿ ادلنفصل وقصر البدؿ )آيات( وفتح )أىن( ٍب ورش
 ُب )أىن( وعليو الفتح والتقليل ُب البدؿ )آيات( ٍب الطوؿ ُب )أىن( توسط البدؿ وعليو التقليلعلى ٍب ورش 

بُوا بِاْلكِ   َأْرَسْلَنا ِبِو ُرُسَلَنا آَتاِب َوِبمَ الَِّذيَن َكذَّ
 ] ُرْسَلنا : أبو عمرو [ ] ُرُسَلنا : الباقوف[

 أبو عمرو بسكوف السُت )ُرْسَلَنا(  ثم          قالوف على قصر ادلنفصل
 دوري على توسط ادلنفصل وبسكوف السُت )ُرْسَلَنا(  ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل     

 واندرج معو ْحزةفصل ٍب ورش على طوؿ ادلن
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 (َٓٚفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف )
 قالوف

 َوالسَََّلِسلُ  مْ َأْعَناِقهِ  ~ِإِذ اْْلَْغََلُؿ ِفي
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 وعلى التحقيق ُب )األغالؿ(  خالد على طوؿ ادلنفصل ثمقالوف بالصلة   ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )األغالؿ( ْحزة ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )األغالؿ( 

 (ُٔٚيْسَحُبوَف )
 قالوف

 (ِٕٚفي اْلَحِميِم ثُمَّ ِفي النَّاِر ُيْسَجُروَف )
 ومعو دوري علي ُب )النار( ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )النار(  قالوف ٍب ورش بالتقليل

 (ُٖٚتْشرُِكوَف ) مْ أَْيَن َما ُكْنتُ  مْ ثُمَّ ِقيَل َلهُ 
 ]قيل بإمشاـ ضمة القاؼ : ىشاـ والكسائي ورويس [] قيل : بكسرة خالصة : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أَْيَن(  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر بالصلة ُب )ذلَُ 

 أَْيَن(   مْ قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )ذلَُ ٍب 
 أَْيَن( ورقق راء )تشركوف( مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )ذلَُ 
 أَْيَن(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ذلَُ 

 ( أوجو ادلدٖمع ))قيل ذلم(  ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ
 ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب )قيل( ومعو الكسائي ورويس 

 ِمْن ُدوِف اللَّوِ 
 الوفق

 قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبْل َلْم َنُكْن َنْدُعو ِمْن قَػْبُل َشْيًئا 
 باحلَؼ واإلبداؿ واإلدغاـ)شيا وشّيا( وقفا  ْحزةٍب  ُب )شيئا( ٍب الطوؿ )شيئا( قالوف ٍب ورش على توسط اللُت
 (َٗٚكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو اْلَكاِفرِيَن )

 ومعو دوري الكسائيُب )الكافرين( عمرو باإلمالة  ٍب أبوقلل )الكافرين( قالوف ٍب ورش 
 (َ٘ٚتْمَرُحوَف ) مْ تَػْفَرُحوَف ِفي اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوِبَما ُكْنتُ  مْ ِبَما ُكْنتُ  مْ َذِلكُ 

 ُب )األرض( بالسكت  ْحزة ثمبالنقل ُب )ااَلرض( ورش  ثم بسكوف ميم اجلمع  قالوف
  كثَت وأبو جعفرواندرج معو ابن   ٍب قالوف بالصلة
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 أَبْػَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها آاْدُخُلو 
 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل

 (ٙٚفَِبْئَس َمثْػَوى اْلُمَتَكبّْرِيَن )
 وقفا حلمزة معو السوسي وأبو جعفر و اندرج )فبيس( و أبدؿ اذلمزة ياء قالوف ٍب ورش 

 فَاْصِبْر ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ 
 )فاصرْب إف( ٍب خلف بالسكت بالنقل )فاصرِب ِاف( قالوف ٍب ورش

َْ الَِّذي نَِعُدىُ  َنا يُػْرَجُعوَف ) مْ فَِإمَّا نُرِيَػنََّك بَػْع  (َٚٚأْو نَػتَػَوفػَّيَػنََّك فَِإلَيػْ
 : الباقوف[يُػْرَجُعوفَ ]يَرِجعوف: يعقوب [ ]

 (يُػْرَجُعوفَ سكوف ميم اجلمع وقرأ بضم الياء وفتح اجليم )بقالوف 
 ٍب يعقوب قرأ بفتح الياء وكسر اجليم )يَرِجعوف( 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرأَْو(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )نَِعُدىُ 
 أَْو( مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )نَِعُدىُ 

 أَْو( مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )نَِعُدىُ 
 أَْو( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )نَِعُدىُ 

هُ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا  هُ  مْ ُرُسًَل ِمْن قَػْبِلَك ِمنػْ  َمْن َلْم نَػْقُصْص َعَلْيَك  مْ َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنػْ
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوف ثم بسكوف ميم اجلمع  قالوف

  (ْرَسْلَنااَ  َوَلَقدَ بالنقل ُب ) ٍب ورش
 (َوَلَقْد أَْرَسْلَناُب ) ٍب خلف بالسكت

 َوَما َكاَف ِلَرُسوٍؿ َأْف يَْأِتَي بَِآيٍَة ِإَلَّ بِِإْذِف اللَِّو 
 قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياٌب( ٍب السوسي 
 ( على التحقيق ُب )ِبَ(يٍَة ِإالَّ بال غنة ُب )َأْف يَْأٌبَ( ٍب خلف 

( مع )  قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياٌب(و  ُب )آية(( البدؿ ٍٖب ورش بالنقل ُب )ِبَ(يٍَة ِإالَّ
)  بال غنة ُب )َأْف يَْأٌبَ(و  ٍب خلف بالسكت ُب )ِبَ(يٍَة ِإالَّ

 (ٛٚاللَِّو ُقِضَي بِاْلَحقّْ َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلُمْبِطُلوَف )َء َأْمُر آجَ فَِإَذا 
 ( حركات ومعو البزي وأبو عمرو ٗمع القصر ٍب ادلد )( َأْمرُ  آجَ ُب )ط للهمزة األوَل قالوف باإلسقا

 (ْمرُ اَ َء آجَ للهمزة الثانية ُب )ٍب قنبل بالتسهيل 
 (ْمرُ آَء آجَ )ٍب قنبل بادلد الطويل 

 (َء َأْمرُ آجَ )ٍب ىشاـ بالتحقيق ُب اذلمزتُت 
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 )آْمر(ولو إبدالو ألفا مشبعة ْمُر( على طوؿ ادلتصل اَ َء (ٍب ورش رقق راء )خسر( وسهل اذلمزة الثانية ُب )جَ 
 وأماؿ )ج(ء( واندرج معو خلف العاشر( َء َأْمرُ آجَ )ٍب ابن ذكواف بتحقيق اذلمزتُت 

 باإلمالة )ج(ء( على طوؿ ادلتصل  ْحزةٍب 
َها تَْأُكلُ  َها َوِمنػْ ـَ لِتَػرَْكُبوا ِمنػْ  (ٜٚوَف )اللَُّو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَنْػَعا

 قالوف 
 واندرج معو أبو جعفر وقفا ٍب خالد بالتحقيق ُب )األنعاـ( وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف( 

 مطلقاٍب ورش بالنقل ُب )األنعاـ( أبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف( 
 ٍب ْحزة بالسكت ُب )األنعاـ( ووقف بإبداؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف(  

 واإلدغاـ ُب الالـ بالالـ )َجَعَل َلُكُم( ٍب السوسي أبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف(
َها َحاَجًة ِفي ُصُدورِكُ  مْ َوَلكُ  ُلُغوا َعَليػْ َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَف ) مْ ِفيَها َمَناِفُع َولَِتبػْ  (َٓٛوَعَليػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف ٍب قالوف بالصلة 
 (ٔٛلَِّو تُػْنِكُروَف )َآيَاتِِو فََأيَّ َآيَاِت ال مْ َويُرِيكُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرَآيَاتِِو(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )َويُرِيكُ 

 َآيَاتِِو(   مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )َويُرِيكُ 
 ورقق راء )تنكروف( ت( )آياتو(و)آيا( البدؿ َٖآيَاتِِو(  مع ) مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َويُرِيكُ 
 َآيَاتِِو( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َويُرِيكُ 

 َأفَػَلْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم 
 قالوف 

 بالسكت ُب )األرض(    ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( ورقق راء )يسَتوا( ْحزةٍب 
هُ َأْكثَػَر مِ  آَكانُو  ًة َوَآثَارًا ِفي اْْلَْرِض َفمَ  مْ نػْ هُ  آَوَأَشدَّ قُػوَّ  (َٕٛما َكانُوا َيْكِسُبوَف ) مْ َأْغَنى َعنػْ

 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبقالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر ٍب قالوف بالصلة 

 عامر وعاصمواندرج معو ابن ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )أغٌت( 

 ٍب لقالوف بالصلة على توسط ادلنفصل
 على قصر البدؿ وفتح )أغٌت(ٍب ورش 

 واإلمالة ُب )أغٌت(رض( ُب )األٍب خالد بالتحقيق 
  واإلمالة ُب )أغٌت( رض(ُب )األٍب خالد بالسكت 
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 وعليو الفتح والتقليل ُب )أغٌت( )وآثارا( البدؿ مع التقليل ُب )أغٌت( ٍب الطوؿ ُب البدؿ  ( أوجو : توسطٍٖب ورش )
 ُب )أغٌت(واإلمالة ُب )قوًة وآثارا( وبال غنة في )اْلرض( ٍب خلف بالسكت 

 (َٖٛما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف ) مْ هِ ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَؽ بِ  مْ بِاْلبَػيػَّْناِت َفرُِحوا ِبَما ِعْنَدىُ  مْ ُرُسُلهُ  مْ َءتْػهُ آفَػَلمَّا جَ 
 صالحالشاطبية : وُب )رسلنا( مع )رسلكم( ٍب )رسلهم(    وُب )سبلنا( ُب الضم االسكاف 

 بسكوف ميم اجلمع على توسط ادلتصل و قالوف 
 بسكوف السُت )ُرْسُلُهْم( على توسط ادلتصل و ٍب دوري 

 عفركثَت وأبوج واندرج معو ابنٍب قالوف بالصلة 
   )يستهزءوف(ٕوٗوٙ( أوجو ادلد ٖو) ٍب ورش على طوؿ ادلتصل

 ابن ذكواف أماؿ )جاءهتم( واندرج معو خلف العاشر  ثم
 ( أوجو )يستهزؤف( بالتسهيل واحلَؼ واإلبداؿٍٖب ْحزة أماؿ )جاءهتم( على طوؿ ادلتصل و )حاؽ( ومع )

 (َٗٛوْحَدُه وََكَفْرنَا ِبَما ُكنَّا ِبِو ُمْشرِِكيَن )َآَمنَّا بِاللَِّو  آفَػَلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا قَاُلو 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 واندرج معو ْحزة ( البدؿ قصرٍب ورش على طوؿ ادلنفصل مع )

 ٍب ورش على توسط وطوؿ البدؿ )آمنا(
 و أبو جعفرٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )باسنا( واندرج مع

َفُعهُ فَػَلْم َيُك   َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا مْ ِإيَمانُػهُ  مْ يَػنػْ
 قالوف 

َفُعهُ والتحقيق ُب بوجو اإلبداؿ  ْحزة)باسنا( واندرج معو أبدؿ اذلمزة ألفا ُب ٍب السوسي   (مْ ِإؽلَانُػهُ  مْ )يَػنػْ
َفُعهُ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب   ابن كثَتواندرج معو ( مْ ِإؽلَانُػهُ  مْ )يَػنػْ

 )باسنا( بإبداؿ اذلمزة ألفا ٍب ابو جعفر بالصلة وقرأ 
َفُعهُ   (  مْ ِإؽلَانُػهُ  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب )يَػنػْ

َفُعهُ   ( البدؿ ُب )إؽلاهنم( ٖ( مع )مْ ِإؽلَانُػهُ  مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )يَػنػْ
َفُعهُ   بداؿ ُب )بأسنا( وقفا( وعليو اإلمْ ِإؽلَانُػهُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )يَػنػْ

 ُسنََّة اللَِّو الَِّتي َقْد َخَلْت ِفي ِعَباِدِه 
 قالوف  

 ووقف باذلاء )سنو( ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويعقوب . والباقوف بالتاء
 ( َ٘ٛوَخِسَر ُىَناِلَك اْلَكاِفُروَف )

 ورش بالًتقيق للراء ُب )خسر( و)الكافروف( ثمقالوف   
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 سورة فصلت 

 ْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِ 

 (ٔحم )
 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ الشاطبية ُب سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح 

 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباخللف  وىم بصرٍ      و  صحبةتار سل )حم(دقا   اصفا ش                           

]حػػم : قللهػػا : ورش وأبػػو عمػػرو [] حػػم : أماذلػػا : ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]حػػم :قطعهػػا 
 بسكتة لطيفة أبو جعفر []حم : الباقوف بالفتح[

وانػدرج معػو شػعبة وْحػزة )احلاء( ابن ذكواف أماذلا  ثممرو ورش بتقليل )احلاء( واندرج معو أبو ع ثمبالفتح للحاء قالوف 
 والكسائي وخلف العاشر

 ٍب أبو جعفر بتقطيع احلرفُت بدوف نفس
 (ٕتَػْنزِيٌل ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )

 قالوف
 (ٖ)ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف قُػْرَآنًا َعَربِيِّا ُفصَّْلْت َآيَاتُُو ِكَتاٌب   

  (ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ ُب ) وبال غنةُب )ُفصَّْلْت َآيَاتُُو( خلف بالتحقيق  ثمقالوف 
 انا( ٍب ابن كثَت حَؼ اذلمزة وبنقل حرة اذلمزة إَل ما قبلها )قرَ 

  ( البدؿ ُب )آياتو(ٖمع )َآيَاتُُو(  ُب )ُفصَّْلتَ بالنقل ٍب ورش 
 ٍب خلف بالسكت ُب )ُفصَّْلْت َآيَاتُُو(

 (ََٗل َيْسَمُعوَف ) مْ فَػهُ  مْ َأْكثَػُرىُ  َبِشيًرا َوَنِذيًرا فََأْعَرضَ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف

َِيرًا(  خلف بال غنة ُب )َبِشَتًا َو( ثم ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )َبِشَتًا َوَن
 (َ٘آَذانَِنا َوقْػٌر َوِمْن بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإنػََّنا َعاِمُلوَف ) ~ِإلَْيِو َوِفي آَأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعونَ  ~َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ِفي

 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوبقالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبصلة اذلاء ُب )إليو( 

 احلارث وخلف العاشر واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبوٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب دوري الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )آذاننا( 

 نػََّنا( اِ  لِ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )فَاْعمَ 
 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )فَاْعَمْل ِإنػََّنا( وبغنة ُب )َوقْػٌر َو(
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  ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة ُب )َوقْػٌر َو(
  لف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )فَاْعَمْل ِإنػََّنا( وبال غنة ُب )َوقْػٌر َو(ٍب خ

 ( على التوسط والطوؿ ُب )آذاننا(ٍٕب ورش على طوؿ ادلنفصل )
 ُروُه ِإلَْيِو َواْستَػْغفِ  آَواِحٌد فَاْسَتِقيُمو ِإَلٌو  مْ ِإَلُهكُ  آيُوَحى ِإَليَّ أَنَّمَ  مْ أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلكُ  آُقْل ِإنَّمَ 

 واندرج معو أبو عمرو ويعقوبقالوف على قصر ادلنفصل 
 واندرج معو أبو جعفرٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبالصلة 

 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبالصلة للميم وبصلة اذلاء )إليو( 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 )يوحى ( واندرج معو خلف العاشر ؿ أماٍب الكسائي على توسط ادلنفصل و 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 

 (ِإَلوٌ  مْ ذَلُكُ و)إِ  ((ُقْل ِإظلََّ )وعلى التحقيق وبال غنة ُب )ِإَلٌو َو( ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وباإلمالة ُب )يوحى ( 
 (ِإَلوٌ  مْ ذَلُكُ و)إِ  ((ُقْل ِإظلََّ )وعلى التحقيق  وبغنةٍب خالد باإلمالة )يوحى ( 

 وبطػوؿ الصػلة ُب ( وعلى الفتح ُب )يوحى ( ورقق راء )فاستغفروه((ِاظلََّ  ُب )ُقلِ ( على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ٍٕب ورش )
  (ِإَلوٌ  مْ ذَلُكُ و)إِ 

 مْ ذَلُكُ و)إِ  وبطوؿ الصلة ُب ( والتقليل ُب )يوحى ( ورقق راء )فاستغفروه((ظلََّ اِ  ُب )ُقلِ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل   
  (ِإَلوٌ 

 وبال غنة ُب )ِإَلٌو َو( (ِإَلوٌ  مْ ذَلُكُ و)إِ  ((ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )ُقْل ِإظلََّ 
 وإذا وصلت باآلية التالية البن كثَت صلة اذلاء ُب )واستغفروه(

 (َٙوَوْيٌل ِلْلُمْشرِِكيَن )
 قالوف

 (َٚكاِفُروَف )  مْ ِخَرِة ىُ بِاْْلَ  مْ الَِّذيَن ََل يُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوىُ 
 خلف بالسكت )باآلخرة(  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع                      

( البػدؿ ورقػق راء )اآلخرة(و)كػافروف( وأبػدؿ اذلمػزة ٖورش ) ثػم    ٍب قالوف بالصلة واندرج معػو ابػن كثػَت              
 واوا ُب )يوتوف( 

 أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة واوا ُب )يوتوف( ثم  وتوف(   ٍب السوسي وأبدؿ اذلمزة واوا ُب )ي
ُر َمْمُنوٍف ) مْ ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلهُ   (َٛأْجٌر َغيػْ

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَتَأْجٌر(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ذلَُ 

ُر(  مْ ٍب أبو جعفر بالصلة ُب )ذلَُ   َأْجٌر( وباإلخفاء ُب )َأْجٌر َغيػْ
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 َأْجٌر(   مْ ٍب قالوف بالصلة على التوسط ُب )ذلَُ 
 ورقق راء )غَت( ( البدؿ ُب )آمنوا(َٖأْجٌر( ) مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ذلَُ 

 َأْجٌر( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ذلَُ 
 أَْنَداًدا  ~ِفي يَػْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَف َلوُ  لََتْكُفُروَف بِالَِّذي َخَلَق اْْلَْرضَ  مْ ُقْل أَئِنَّكُ 

] أئنكم : بتسهيل اذلمزة الثانيػة مػع اإلدخػاؿ : قػالوف وأبػو عمػرو وأبػو جعفػر وىشػاـ بوجػو [] أئػنكم : بتسػهيل الثانيػة 
 فقط : ورش وابن كثَت ورويس[] أئنكم : بالتحقيق واإلدخاؿ : ىشاـ بوجو []أئنكم : بالتحقيق فقط : الباقوف[

 ومعو أبو عمرو  وقرأ بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب )أئنكم( قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 قالوف على توسط ادلنفصل وبالتسهيل واإلدخاؿ واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ بوجو      ثم
 و أبو جعفرواندرج مع وقرأ بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب )أئنكم(  قالوف على قصر ادلنفصل وبالصلة ثم

                           وقرأ بالتسهيل مع اإلدخاؿ ُب )أئنكم( ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 
 ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبالتسهيل ُب الثانية ُب )أئنكم( وبالصلة ثم

ى توسط ادلنفصل وبالتحقيق ىشاـ عل ثم ٍب رويس على قصر ادلنفصل وبالتسهيل ُب الثانية ُب )أئنكم( بدوف صلة     
خػػالد علػػى طػػوؿ  ثػػمابػػن ذكػػواف علػػى توسػػط ادلنفصػػل وعلػػى التحقيػػق بػػدوف إدخػػاؿ       ثػػمواإلدخػػاؿ              

  ادلنفصل على التحقيق ُب )أئنكم( وُب )األرض(
ثانيػة ُب ورش علػى طػوؿ ادلنفصػل بالتسػهيل ُب ال ثػم خلف على طوؿ ادلنفصػل وعلػى السػكت ُب )األرض(         ثم

 اِنَّكم(  اَ )أئنكم( وأسقط اذلمزة األوَل ونقل حركتها إَل الالـ )ُقَل 
 (اأْلَْرضَ ) ُب على السكت( مْ ُقْل أَئِنَّكُ ُب )ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل بالتحقيق ُب الثانية ُب )أئنكم( وبالسكت 

 (َٜذِلَك َربُّ اْلَعاَلِميَن )
 قالوف

َر ِفيَها َأقْػَواتَػَها ِفيَوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فػَ   (َٓٔأْربَػَعِة أَيَّاـٍ َسَواًء ِللسَّائِِليَن ) ~ْوِقَها َوبَاَرَؾ ِفيَها َوَقدَّ
 ] سواٌء : أبو جعفر [ ] سواٍء : يعقوب [ ] سواًء : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بنصب )سواًء( 
 ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ برفع )سواٌء( 

  يعقوب على قصر ادلنفصل وقرأ جبر )سواٍء(  ٍب
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ بنصب )سواًء( 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بنصب )سواًء(  

 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل ووقف على )للسائلُت( بادلد والقصر مع التسهيل
َنا طَائِِعيَن ) آَها َوِلَْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالَتَ ِء َوِىَي ُدَخاٌف فَػَقاَؿ لَ آِإَلى السَّمَ  ~ثُمَّ اْستَػَوى  (ٔٔأَتَػيػْ

 ] وْىَي : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 
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 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف اذلاء )وْىي(
 أْلَْرِض يِْتَيا(ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وبسكوف اذلاء )وْىي( وأدغم )فَػَقاَؿ ذَلَا( وبالنقل ُب )َولِ 

 ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وبسكوف اذلاء )وْىي( وبالنقل ُب )َوِلأْلَْرِض يِْتَيا(
 ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وبكسر اذلاء ُب )وِىَي( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف اذلاء )وْىي(  ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وبكسر اذلاء ُب )وِىَي( 
رش على طوؿ ادلنفصل وبكسر اذلاء ُب )وِىَي( وبالنقػل ُب )َولِػأْلَْرِض يِْتيَػا( وُب )َطْوًعػا أَْو( وعلػى الفػتح ٍب  التقليػل ٍب و 

 ُب )استوى( 
وبكسػر اذلػاء ُب وقفػا بالتسػهيل مػع ادلػد والقصػر ٍب ْحزة باإلمالة ُب )استوى( وبالسكت ُب )لألرض( ولو ب)طػائعُت( 

 )وِىَي( 
وأمػػػاؿ ُب  وقفػػػا بالتسػػػهيل مػػػع ادلػػػد والقصػػػرت )َطْوًعػػػا أَْو( علػػػى السػػػكت ُب )لػػػألرض( وُب )طػػػائعُت( ٍب خلػػػف بالسػػػك

 )استوى( وبكسر اذلاء ُب )وِىَي(  
 وأماؿ ُب )استوى( وبكسر اذلاء ُب )وِىَي(   وقفا بالتسهيل مع ادلد والقصرٍب خالد بالتحقيق وُب )طائعُت( 

  ف اذلاء )وْىي( وأماؿ )استوى( ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وبسكو 
 ٍب خلف العاشر على توسط ادلنفصل وبكسر اذلاء )وِىي( وأماؿ )استوى( 

 ٍء َأْمَرَىا آفَػَقَضاُىنَّ َسْبَع َسَمَواٍت ِفي يَػْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكلّْ َسمَ 
)وأوحػػى( وبالنقػػل ُب )مسػػاٍء  )وقضػػاىن(وقػػالوف علػػى توسػػط ادلتصػػل ٍب ورش علػػى طػػوؿ ادلتصػػل وبػػالفتح ٍب التقليػػل ُب 

ُب السػػكت لػػف بخٍب  ُب )مسػػاٍء أمرىػػا(   )وأوحى(ووقػػف  بالنقػػل والتحقيػػق )وقضػػاىن(وباإلمالػػة ُب  ْحػػزةمرىػػا(  ٍب اَ 
 )وأوحى( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر )وقضاىن(وٍب الكسائي باإلمالة ُب )مساٍء أمرىا(  

نْػيَ آَوزَيػَّنَّا السَّمَ   ا ِبَمَصابِيَح َوِحْفظًاَء الدُّ
 أبو عمرو بالتقليل ُب )الدنيا(  ثم قالوف على توسط ادلتصل 

   واندرج معو خلف العاشر الكسائي باإلمالة ُب )الدنيا( ثم
 ( بالفتح ُب )الدنيا(  ٍب بالتقليل ُب )الدنيا(  ٕ)على طوؿ ادلتصل ورش  ثم
  على طوؿ ادلتصلباإلمالة ُب )الدنيا(  ْحزة ثم
 (ِٕٔلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )ذَ 

 قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )تقدير(
 (َٖٔصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ) مْ فَِإْف َأْعَرُضوا فَػُقْل أَْنَذْرُتكُ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

ْرُتكُ فَػقُ ) (فَِإْف أَْعَرُضواُب )ٍب خلف بال غنة )َعاٍد َو( على التحقيق  ََ  (مْ ْل أَْن
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
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ْرُتكُ )ٍب ورش بالنقل ُب )فَِإْف أَْعَرُضوا(  ََ  (مْ فَػُقْل أَْن
ْرُتكُ  فَػُقلَ ) أَْعَرُضوا( ٍب خلف بالسكت ُب )فَِإفَ  ََ  (مْ أَْن

 ِإَلَّ اللََّو  آَأَلَّ تَػْعُبُدو  مْ َوِمْن َخْلِفهِ  مْ َءتْػُهُم الرُُّسُل ِمْن بَػْيِن أَْيِديهِ آِإْذ جَ 
 ] أيديُهم : يعقوب[ ] أيديِهم : الباقوف[

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

(  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )َخْلِفهِ   واندرج معو ابن كثَت َأالَّ
(  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )َخْلِفهِ   َأالَّ

 فر بالصلة وباإلخفاء ُب )من خلفهم( ٍب أبو جع
 ٍب يعقوب بضم اذلاء ُب )أيديُهم( 

(  مْ ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وطوؿ الصلة ُب )َخْلِفهِ   َأالَّ
 ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاءهتم( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر 

(  مْ ُب )َخْلِفهِ ٍب خلف باإلمالة ُب )جاءهتم( وعلى التحقيق   َأالَّ
(  مْ ُب )َخْلِفهِ ٍب خلف بالسكت   َأالَّ

 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وأدغم الَاؿ باجليم )ِإْذ َجاَءتْػُهُم ( 
 معو ىشاـ .اندرج ٍب الدوري على توسط ادلنفصل وأدغم الَاؿ باجليم )ِإْذ َجاَءتْػُهُم ( و 

 (ِٗٔبِو َكاِفُروَف ) مْ ْرِسْلتُ أُ  آِئَكًة فَِإنَّا ِبمَ لَء رَبػَُّنا َْلَنْػَزَؿ مَ آقَاُلوا َلْو شَ 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب على توسط ادلتصل وقصر ادلنفصل  قالوف

 بًتقيق الراء ُب )َكاِفُروَف( و  على طوؿ ادلنفصل وادلتصل بالصلة ٍب ورش قالوفٍب  ادلنفصل توسطعلى  قالوفٍب 
 وادلنفصل  على طوؿ ادلد ادلتصلُب )شاء( باإلمالة  ْحزةٍب  ف العاشر واندرج معو خل ٍب ابن ذكواف أماؿ )شاء(

ًة َمْن َأَشدُّ ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوقَاُلوا اْْلَْرِض فََأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكبَػُروا ِفي    ِمنَّا قُػوَّ
  (َأَشدُّ  َمنَ )وبالنقل ُب )االرض( ٍب ورشوقفا قالوف ٍب الكسائي أماؿ )قوة( 

  (َمْن َأَشدُّ ) على السكتُب )اأْلَْرِض( ٍب خلف بالسكت  (َمْن َأَشدُّ ُب ) على التحقيقُب )اأْلَْرِض( ت بالسك ْحزةٍب 
ًة يَػَرْوا َأفَّ َأَوَلْم  ُهْم قُػوَّ  اللََّو الَِّذي َخَلَقُهْم ُىَو َأَشدُّ ِمنػْ

 (فَّ اَ ا يَػَروَ )بالنقل ُب  ٍب ورش واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف ٍب الكسائي أماؿ )قوة( ٍب قالوف بالصلة 
 (يَػَرْوا َأفَّ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 (٘ٔوََكانُوا بَِآيَاتَِنا َيْجَحُدوَف )
 ( البدؿ التوسط والطوؿٕ)وجهاف ُب قالوف ٍب ورش 
نْػَيا َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي ا مْ أَيَّاـٍ َنِحَساٍت لُِنِذيَقهُ  ~رِيًحا َصْرَصًرا ِفي مْ فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِ   ْلَحَياِة الدُّ
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ُهْم  : ْحزة ويعقوب[  ]َعَلْيِهْم : الباقوف[] ضَلَْسات : نافع وابن كثَت وأبو عمرو ويعقوب [] ضلََِسات : الباقوف[  ] َعَليػْ
 وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات(قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب أبو عمرو وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات( وبالتقليل ُب )الدنيا( 
 وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات( ادلنفصلتوسط   قالوف علىٍب

  وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات( وبالتقليل ُب )الدنيا(  ادلنفصلتوسط  علىٍب دوري 
 واندرج معو عاصمٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وقرأ بكسر احلاء )ضلََِساٍت( 

 أ بكسر احلاء )ضلََِساٍت(  واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وباإلمالة ُب )الدنيا( وقر 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل بالفتح ُب )الدنيا( ٍب التقليل ُب )الدنيا( وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات(

 ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات( واندرج معو ابن كثَت 
 ء )ضلََِساٍت(ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بكسر احلا

 ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات(
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ بضم اذلاء )عليُهم( وقرأ بكسر احلاء )ضلََِساٍت( وأماؿ )الدنيا(

 وقرأ بضم اذلاء )عليُهم( وقرأ بسكوف احلاء )ضَلَْسات(   ادلنفصلٍب يعقوب على قصر 
 (ََٙٔل يُػْنَصُروَف ) مْ اْْلَِخَرِة َأْخَزى َوىُ  َوَلَعَذابُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ٍب خالد أماؿ )أخزى( والتحقيق ُب )اآلخرة( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
  (أخزى)ي على فتح اليائ)اآلخرة( وترقيق رائها قصر البدؿ  - ٔ( أوجو ٍٗب ورش )

 ُب )أخزى(على التقليل ُب البدؿ )اآلخرة( التوسط  - ٍٕب 
 ُب )أخزى(على الفتح والتقليل ُب البدؿ )اآلخرة( الطوؿ  - ٗوٍٖب 

 ٍب ْحزة بالسكت ُب )األخرة( وأماؿ )أخزى(
 (ِٚٔعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِف ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف )َصا مْ فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى فََأَخَذتْػهُ  مْ َوَأمَّا ثَُموُد فَػَهَديْػَناىُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )العمى( و)اذلدى( 

 ٍب ْحزة باإلمالة ُب )العمى( و)اذلدى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

َنا الَِّذيَن   (َٛٔآَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوَف )َوَنجَّيػْ
 ورش على التوسط والطوؿ ُب البدؿ )آمنوا( ثمقالوف   

 (ٜٔيُوَزُعوَف ) مْ ُء اللَِّو ِإَلى النَّاِر فَػهُ آَويَػْوـَ ُيْحَشُر َأْعدَ 
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 : الباقوف[ : نافع ويعقوب [] ػُلَْشُر أعداءُ  ] ضَلُْشر أعداءَ 
 واندرج معو يعقوب ٍب  قالوف بالصلة علزة )أعداَء (  وضم الشُت ونصبقرأ بنوف مفتوحة قالوف 

 على طوؿ ادلتصل وضم الشُت ونصب علزة )أعداَء ( قرأ بنوف مفتوحة ٍب ورش 
 واندرج معو أبو جعفر وبالصلةورفع علزة )أعداُء( )ػلشر( وفتح الشُت ٍب ابن كثَت قرأ بياء مضمومة 

وانػػدرج معػػو عاصػػم وأبػػو بػػدوف صػػلة وبالصػػلة ورفػػع علػػزة )أعػػداُء( ر( )ػلشػػوفػػتح الشػػُت ٍب ابػػن عػػامر قػػرأ بيػػاء مضػػمومة 
 احلارث وخلف العاشر

وباإلمالػة ُب )النػار( وانػدرج معػو دوري وبالصػلة ورفػع علػزة )أعػداُء( )ػلشػر( وفػتح الشػُت ٍب أبو عمرو قرأ بياء مضمومة 
 الكسائي  

 على طوؿ ادلتصلوبالصلة ُء( ورفع علزة )أعدا)ػلشر( وفتح الشُت قرأ بياء مضمومة  ْحزةٍب 
 (ِٕٓبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف ) مْ َوُجُلوُدىُ  مْ َوأَْبَصارُىُ  مْ َسْمُعهُ  مْ ُءوَىا َشِهَد َعَلْيهِ آِإَذا َما جَ  ~َحتَّى

  واندرج معو أبو عمرو على قصر ادلنفصلقالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة على قصر ادلنفصل و ٍب قالوف 

 )عليُهم( بضم اذلاء ُب احلالُت قرأ على قصر ادلنفصل و عقوب ٍب ي
 واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ وعاصم  ادلنفصل توسطعلى  ٍب قالوف 
 بالصلة و  ادلنفصل توسطعلى ٍب قالوف 

 ُب )ج(ءوىا( واندرج معو خلف العاشر باإلمالة و  ادلنفصل توسطعلى ٍب ابن ذكواف 
 ادلتصل على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

 )عليُهم( وقرأ بضم اذلاءُب )ج(ءوىا( باإلمالة على طوؿ ادلنفصل وادلتصل و  ْحزةٍب 
َنا  مْ ِلَم َشِهْدتُ  مْ َوقَاُلوا ِلُجُلوِدىِ   َعَليػْ

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (َٕٔأوََّؿ َمرٍَّة َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ) مْ َلَقكُ أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو خَ  ~أَْنَطَقَنا اللَُّو الَِّذي آقَاُلو 

 ] تَػْرِجُعوَف : يعقوب [   ]تُػْرَجُعوَف : الباقوف[
  واندرج معو دوري أيب عمرووسكوف اذلاء )وْىو( وبسكوف ميم اجلمع على قصر ادلنفصل قالوف 

  واندرج معو أبو جعفراذلاء )وْىو(  وسكوفأَوََّؿ( وقصر ادلنفصل  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )َخَلَقكُ 
  وبضم اذلاء )وُىو(   بالصلةو على قصر ادلنفصل ٍب ابن كثَت 
 قرأ بفتح التاء وكسر اجليم )َترِجعوف( وبضم اذلاء )وُىو( على قصر ادلنفصل ٍب يعقوب 

 اذلاء )وْىو(    )أَْنَطَق ُكلَّ( و)َخَلَقُكْم( وسكوفالقاؼ بالكاؼ ُبأدغم و  على قصر ادلنفصلٍب السوسي 
   واندرج معو دوري أيب عمروٍب قالوف على توسط ادلنفصل وسكوف اذلاء )وْىو( 

 أَوََّؿ( وتوسط ادلنفصل  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )َخَلَقكُ 
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 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشرٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وبضم اذلاء ُب )وُىو( 
 أَوََّؿ( وعلى توسط وطوؿ اللُت )شيء(  مْ وطوؿ الصلة ُب )َخَلَقكُ ادلنفصل  على طوؿٍب ورش 

      ُب )شيٍء َو(و)مرٍة َو( بالسكت ُب )شيء( وبال غنةو على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف 
 أَوََّؿ( على السكت ُب )شيء(  مْ بالسكت ُب )َخَلَقكُ و على طوؿ ادلنفصل خلف  ثم

 خالد بالتحقيق ُب )شيء(  ثم      ٍب خالد بالسكت على )شيء( وغنة   
ػػا  مْ َوَلِكػػْن ظَنَػْنػػتُ  مْ َوََل ُجلُػػودُكُ  مْ أَْبَصػػارُكُ  َوَْل  مْ َسػػْمُعكُ  مْ َتْسػػَتِتُروَف َأْف َيْشػػَهَد َعلَػػْيكُ  مْ َوَمػػا ُكْنػػتُ  َأفَّ اللَّػػَو ََل يَػْعلَػػُم َكِثيػػًرا ِممَّ

 (ٕٕتَػْعَمُلوَف )
 سط ادلنفصل قالوف على تو  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع    

 خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة والتحقيق  ثمٍب خالد على طوؿ ادلنفصل   
 خلف على طوؿ ادلنفصل وعلى السكت  ثم

 وبًتقيق الراء ُب )تستًتوف(و)كثَتا(  على طوؿ ادلنفصلٍب ورش 
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل ثمادلنفصل   قصر ٍب قالوف بالصلة على 

 (ِٖٕمَن اْلَخاِسرِيَن ) مْ فََأْصَبْحتُ  مْ َأْرَداكُ  مْ ِبَربّْكُ  مْ ُكُم الَِّذي ظَنَػْنتُ ظَنُّ  مْ َوَذِلكُ 
     وابن عامر وعاصم ويعقوبواندرج معو أبو عمرو قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر واإلمالة ُب )أَْرَداُكْم( ْحزة بالتحقيق  ثم
     ورش بالتقليل ُب )أرداكم( ثموفتح )أرداكم(  (مْ أَْرَداكُ  مْ َربّْكُ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )بِ 

  واإلمالة ُب )أَْرَداُكْم(( مْ أَْرَداكُ  مْ خلف بالسكت ُب )ِبَربّْكُ  ثم
     واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر (مْ أَْرَداكُ  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب )ِبَربّْكُ 

 (مْ أَْرَداكُ  مْ ُب )ِبَربّْكُ  قالوف بالصلة وعلى التوسط ثم
 فَِإْف َيْصِبُروا فَالنَّاُر َمثْػًوى َلُهْم 

 خلف بال غنة ُب )فَِإْف َيْصربُوا( ثم ورش بًتقيق راء )يصربوا( ثمقالوف 
 (ِٕٗمَن اْلُمْعَتِبيَن ) مْ َوِإْف َيْستَػْعِتُبوا َفَما ىُ 

 خلف بال غنة ُب )َوِإْف َيْستَػْعِتُبوا( ثمقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالوف 
ِمػَن  مْ ُأَمػٍم قَػْد َخلَػْت ِمػْن قَػػْبِلهِ  ~َوَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُؿ ِفي مْ َوَما َخْلَفهُ ْم َما بَػْيَن أَْيِديهِ  مْ َء فَػَزيػَُّنوا َلهُ آقُػَرنَ  مْ َوقَػيَّْضَنا َلهُ  

ْنسِ   اْلِجنّْ َواْْلِ
ُهُم اْلَقْوُؿ : ْحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشػر []َعلَػْيِهُم اْلَقػْوُؿ : الباقوف[]أيػديُهم ]َعَلْيِهِم اْلَقْوُؿ : أبو ع مرو[]َعَليػْ

 : يعقوب[]أيديِهم : الباقوف[ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

  واندرج معو ابن عامر وعاصم  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل



 

 

160 

 يم ُب )عليِهِم القوؿ(قرأ بكسر اذلاء وادلعلى قصر ادلنفصل و أبو عمرو  ثم
 قرأ بكسر اذلاء وادليم ُب )عليِهِم القوؿ( و  ٍب دوري على توسط ادلنفصل

 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وقرأ بضم اذلاء وادليم ُب )عليُهُم القوؿ( واندرج معو خلف العاشر 
 وادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل
 ذلاء وادليم ُب )عليُهُم القوؿ( ووقف على )اإلنس( بالنقل والسكتوقرأ بضم اوادلتصل ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل 

 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وقرأ بضم اذلاء وادليم ُب )عليُهُم القوؿ( وضم اذلاء ُب )أيديُهم(
 قالوف بالصلة على التوسط بادلنفصل  ثم واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة على القصر بادلنفصل

 (َٕ٘كانُوا َخاِسرِيَن )ْم  نػَّهُ إِ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 

 (ٕٙتَػْغِلُبوَف ) مْ َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ََل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرَآِف َواْلَغْوا ِفيِو َلَعلَّكُ 
اف( وصلة )القرَ ركة اذلمزة إَل ما قبلو وحَؼ اذلمزة بنقل حقالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر ٍب ابن كثَت قرأ 

 )فيو(اذلاء 
 (ٕٚالَِّذي َكانُوا يَػْعَمُلوَف )َأْسَوَأ  مْ َشِديًدا َولََنْجزِيَػنػَّهُ فَػَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذابًا 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  (َأْسَوأَ  مْ َولََنْجزِيَػنػَّهُ ُب )الصلة على القصر بٍب قالوف  بسكوف ميم اجلمع  قالوف
  (َأْسَوأَ  مْ َولََنْجزِيَػنػَّهُ ُب )على طوؿ الصلة  ٍب ورش( َأْسَوأَ  مْ َولََنْجزِيَػنػَّهُ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )

 (َأْسَوأَ  مْ َولََنْجزِيَػنػَّهُ ُب ) ٍب خلف بالسكت( َشِديًدا وَ ُب )ٍب خلف بال غنة 
 اللَِّو النَّارُ  ُء َأْعَداءِ آَذِلَك َجزَ 

ُء أَْعَداِء : أبدؿ الثانية واوا خالصة مفتوحة : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس [] والباقوف : بالتحقيق آ]َجزَ 
] 

     وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر ورويػػس قػػالوف أبػػدؿ اذلمػػزة الثانيػػة واوا )َجػػزَاُء أَْعػػَداِء( علػػى توسػػط ادلتصػػل
  واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ابن عامر على توسط ادلتصل وبالتحقيق ُب اذلمزتُت مث

 ْحزة على طوؿ ادلتصل وبالتحقيق ُب اذلمزتُت. ثم                           ٍب ورش باإلبداؿ واوا على طوؿ ادلتصل 
 السوسي إذا وصلت اآلية بالتالية أدغم الراء والالـ )النار ذلم(

 ِفيَها َداُر اْلُخْلِد  مْ َلهُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (ًٕٛء ِبَما َكانُوا بَِآيَاتَِنا َيْجَحُدوَف )آَجز 
 ورش على طوؿ ادلتصل مع قصر البدؿ ُب )ِبَ(يَاتَِنا( واندرج معو ْحزة  ثمقالوف على توسط ادلتصل      
 لبدؿ ُب )ِبَ(يَاتَِنا(ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ ا

ْنِس َنْجَعْلُهَما َتْحَت َأْقَداِمَنا لَِيُكونَا ِمَن اْْلَْسَفِليَن ) آَوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا رَبػَّنَ  نَا ِمَن اْلِجنّْ َواْْلِ  (َٜٕأرِنَا الََّذْيِن َأَضَلَّ
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 الكُ رِّْه  دَ فا صوُب فصلت يرِوي   داً يـ دالدليل من الشاطبية ُب البقرة : و)أَْرنَا وأَْرِن( ساكنا الكسر 
 لق /طوأخفاعلا            

] أْرنَػا : ابػن كثػَت والسوسػػي وابػن عػامر وشػعبة ويعقػػوب [ ] أرِنَػا : البػاقوف إال دوري عػن أيب عمػػرو فإنػو يقػرأ بػػاختالس 
ْينَّ : ابن كثَت مع القصر والتوسط وادلد ُب الياء [ ] الَّ الكسرة[ ََ  وف[َِْيِن :الباق] الَّ
 واندرج معو أبو جعفر ِن(يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ قرأ بكسر الراء )أرِنا( و على قصر ادلنفصل قالوف 

اليػػاء ُب وكسػػرىا مػػع القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ بسػػكوف الػػراء )أْرنػػا( وقػػرأ بتشػػديد النػػوف علػػى قصػػر ادلنفصػػل و ٍب ابػػن كثػػَت 
 ( أوجو ادلد )قصر توسط طوؿ( ٖ( ) نّْ َيْ )الَّ 
 واندرج معو يعقوب ِن( يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ  ْرنا(بسكوف الراء ُب )أعلى قصر ادلنفصل و  السوسي ٍب

 ِن(يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ  باالختالس للكسرة ُب )أرِنا(على قصر ادلنفصل و ٍب دوري 
وانػػدرج معػػو عاصػػم والكسػػائي ِن( يْ ََ ُب )الَّػػوقػػرأ بتخفيػػف النػػوف قػػرأ بكسػػر الػػراء )أرِنػػا( و  ٍب قػػالوف علػػى توسػػط ادلنفصػػل

   وخلف العاشر
 ِن(يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ ٍب دوري على توسط ادلنفصل وباالختالس للكسرة ُب )أرِنا( 

 واندرج معو شعبةِن( يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وقرأ بسكوف الراء )أْرنا( 
    ِن( يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ  لى طوؿ ادلنفصلٍب ورش ع 

 ووقف على )األسفلُت( بالنقل والسكت ِن( يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ ْحزة بالسكت على )اإلنس(  ثم
 ووقف على )األسفلُت( بالنقل ِن( يْ ََ وقرأ بتخفيف النوف ُب )الَّ ٍب خالد بالتحقيق على )اإلنس( 

 ُتمْ ِئَكػػُة َأَلَّ َتَخػػاُفوا َوََل َتْحَزنُػػوا َوأَْبِشػػُروا بِاْلَجنَّػػِة الَّتِػػي ُكْنػػلقَػػاُلوا رَبػُّنَػػا اللَّػػُو ثُػػمَّ اْسػػتَػَقاُموا تَػتَػنَػػػزَُّؿ َعلَػػْيِهُم اْلمَ ِإفَّ الَّػػِذيَن 
 (ُٖٓتوَعُدوَف )

ُهُم اْلَمآ]َعلَػػْيِهِم اْلَمآ ِئَكػػُة : يعقػػوب وخلػػف العاشػػر [ ]َعلَػػْيِهُم اْلَمآِئَكػػُة : ْحػػزة والكسػػائي و ِئَكػػُة : أبػػو عمػػرو [ ]َعلَػػيػْ
 الباقوف[

 قالوف على توسط ادلتصل 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل ورقق راء )وأبشروا(
 ٍب أبو عمرو على توسط ادلتصل وقرأ بكسر اذلاء وادليم  )عليِهِم ادلالئكة( 

 قرأ بضم اذلاء وادليم )عليُهُم ادلالئكة( ادلتصل على طوؿ ٍب ْحزة 
 ٍب الكسائي قرأ بضم اذلاء وادليم على توسط ادلتصل )عليُهُم ادلالئكة( واندرج معو يعقوب وخلف العاشر

نْػَيا َوِفي اْْلَِخَرِة  مْ ؤُكُ آَنْحُن َأْولِيَ   ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 قالوف على توسط ادلتصل                 

 و عمرو على توسط ادلتصل وبالتقليل ُب )الدنيا(ٍب أب
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 )اآلخرة(   وقفا أماؿ ٍب الكسائي على توسط ادلتصل وأماؿ )الدنيا( و 
 ٍب خلف العاشر على توسط ادلتصل وأماؿ )الدنيا(

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب الطوؿ فيها  وترقيق رائها اآلخرة(وعليو قصر ) (الدنيا)( أوجو فتح ٍٗب ورش على طوؿ ادلتصل )

     وترقيق رائها ٍب الطوؿ ُب البدؿ )اآلخرة( ُب البدؿ )اآلخرة( وترقيق رائها وعليو التوسطُب )الدنيا( ٍب ورش بالتقليل 
 وتفخيم رائها باإلمالة ُب )الدنيا( ووقف على )اآلخرة( بالنقل والسكت ْحزةٍب 

 (ِٖٔفيَها َما َتدَُّعوَف ) مْ أَنْػُفُسُكْم َوَلكُ  ~ِفيَها َما َتْشَتِهي مْ َوَلكُ 
 قالوف على قصر ادلنفصل وسكوف ميم اجلمع 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 واندرج معو ْحزةٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 قالوف بالصلة وعلى توسط ادلنفصل  ثم   واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 
 (ُٕٖزًَل ِمْن َغُفوٍر رَِحيٍم )نػُ 

 قالوف ٍب أبو جعفر باإلخفاء ُب )ِمْن َغُفوٍر(
 (ِٖٖإَلى اللَِّو َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَؿ ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن ) آَوَمْن َأْحَسُن قَػْوًَل ِممَّْن َدعَ 
 قالوف على توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

  وبال غنة ُب )َصاحِلًا َو(نفصل وعلى التحقيق ُب )َوَمْن َأْحَسُن( على طوؿ ادلٍب خلف 
 بغنة ُب )َصاحِلًا َو( و على طوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق ُب )َوَمْن َأْحَسُن( خالد  ثم

 بالسكت ُب)َوَمْن َأْحَسُن(  و على طوؿ ادلنفصل خلف  ثمبالنقل ُب )َوَمْن َأْحَسُن( و على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
  َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّيَّْئةُ َوََل 

 قالوف ٍب ْحزة ووقف بإبداؿ اذلمزة ياء )السيية( ٍب الكسائي باإلمالة ُب )السَّيَّْئُة(
َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليّّ َحِميٌم ) َنَك َوبَػيػْ  (ٖٗاْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ

 قالوف
 (ِٖ٘إَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم ) آِإَلَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاىَ  آاىَ َوَما يُػَلقَّ 

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  

 ورش بالتقليل ُب )يلقاىا( معا   ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبفتح )يلقاىا( معا 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وباإلمالة ُب )يلقاىا( معا 

 الكسائي على توسط ادلنفصل  وباإلمالة ُب )يلقاىا( واندرج معو خلف العاشر ثم
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َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَّوِ   َوِإمَّا يَػنػْ
 ٕو ٗوٙ( أوجو ادلدود ٖمع ) قالوف ٍب السوسي بإدغاـ النوف بالنوف )الشَّْيطَاِف نَػزٌْغ(

 (ِٖٙليُم )ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلعَ 
 )ِإنَُّو ُىَو(أدغم اذلاء باذلاء قالوف ٍب السوسي 

 َوِمْن َآيَاتِِو اللَّْيُل َوالنػََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمرُ 
 خلف بالسكت ُب )َوِمْن َآيَاتِِو(ثم ( البدؿ ُب )َآيَاتِِو(    ٖ)مع َآيَاتِِو(  ُب )َوِمنَ ورش بالنقل ثم قالوف    

 (ٖٚتَػْعُبُدوَف )ِإيَّاُه  مْ ُكْنتُ ْمِس َوََل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللَِّو الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْف  ََل َتْسُجُدوا ِللشَّ 
  واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف

  بصلة ادليم وبصلة اذلاء ُب )إياه( ٍب ابن كثَت
 (ِإيَّاهُ  مْ ُكْنتُ ُب ) هاتوسطٍب قالوف بالصلة على 

 (ِإيَّاهُ  مْ ُكْنتُ ُب ) خلف بالسكت ثم (ِإيَّاهُ  مْ ُكْنتُ ُب ) على طوؿ الصلة ٍب ورش
 ووقف يعقوب على )خلقهن( باذلاء السكت )خلقهنْو(

 (ََٖٛل َيْسَأُموَف ) مْ فَِإِف اْسَتْكبَػُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَّْك ُيَسبُّْحوَف َلُو بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر َوىُ 
 سكوف ميم اجلمع ٍب ْحزة وقف بنقل حركة اذلمزة إَل السُت )يساموف( قالوف ب

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب ورش قلل )النهار( ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )النهار( واندرج معو دوري الكسائي 

َها اْلمَ أَنْػَزْلنَ  آأَنََّك تَػَرى اْْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإذ ~َوِمْن َآيَاتِوِ   َء اْىتَػزَّْت َورََبتْ آا َعَليػْ
 ] وربأت : أبو جعفر [ ] وربت : الباقوف[

 السوسي على قصر ادلنفصل وجو بإمالة )ترى األرض( وصال  ثم            وتوسط ادلتصلقالوف على قصر ادلنفصل 
 والتحقيق ُب )مْن آياتو(رض( على السكت ُب )األعلى طوؿ ادلنفصل و ْحزة   ثم      ٍب قالوف على توسط ادلنفصل

 على التحقيق ُب )األرض(   على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 
 ( البدؿ ُب )آياتو(ٖمع ) على طوؿ ادلنفصلورش بالنقل ُب )مَن اياتو( ثم 

 ٍب خلف بالسكت ُب )مْن آياتو( على السكت ُب )األرض(  
 َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ~ِإفَّ الَِّذي

ٍب دوري علػى  ادلنفصػل توسػطتقليل )ادلوتى( ٍب قػالوف علػى على قصر ادلنفصل و  أبو عمروٍب قصر ادلنفصل  علىقالوف 
 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )ادلوتى( ادلنفصل و  توسطعلى ٍب الكسائي  ادلنفصل وتقليل )ادلوتى( توسط

   وتى(ُب )ادل ٍب التقليل ُب )ادلوتى(( على الفتح ٕ)على طوؿ ادلنفصل وٍب ورش 
 أماؿ )ادلوتى(على طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة 

 (ِٜٖإنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )



 

 

164 

ُب علػػػى السػػػكت  ْحػػػزة)قػػػدير( وصػػػال ٍب  قػػػالوف ٍب ورش علػػػى توسػػػط اللػػػُت ٍب ورش علػػػى الطػػػوؿ ُب )شػػػيء( ورقػػػق راء
 )شيء(

قصر البدؿ )آياتو( وفتح ذات الياء  -ٔجو إذا تليت اآلية )ومن آياتو .. إَل على كل شيء قدير فيها لورش ستة أو  -
طوؿ البدؿ وفتح ذات  -ٗوٖتوسط البدؿ وتقليل ذات الياء وتوسط اللُت  -ٕ)أحياىا وادلوتى( وتوسط اللُت )شيء( 

 طوؿ البدؿ وتقليل ذات الياء وتوسط اللُت وطولو . -ٙو٘الياء وتوسط اللُت وطولو 
َناَآيَاتِ  ~ِإفَّ الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي  َنا ََل َيْخَفْوَف َعَليػْ

 صال فالشاطبية ُب األعراؼ : وحيث )يلحدوف( بفتح الضم والكسر 
 وُب النحل وااله الكسائي                      

 ]يَػْلَحُدوَف : ْحزة [ ]يُػْلِحُدوَف : الباقوف[
 قالوف على توسط ادلنفصل  ثم                     قالوف على قصر ادلنفصل 

 ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ بفتح الياء واحلاء ُب )يَػْلَحُدوف( ثم ( البدؿ     ٖش على طوؿ ادلنفصل مع )ٍب ور 
ـْ َمْن يَْأِتي ٌر َأ  َآِمًنا يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  ~َأَفَمْن يُػْلَقى ِفي النَّاِر َخيػْ

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  على قصر ادلنفصل  قالوف
 وقصر البدؿ ورقق راء )خَت( وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياٌب(   وقلل )النار( على فتح )يلقى(و على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 وفتح )يلقى(   وقلل )النار( وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياٌب( طوؿ البدؿ )آمنا( ورقق راء )خَت( على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

ٍب السوسػي أمػاؿ النػار وقػرأ بإبػداؿ اذلمػزة ألفػا  ُب )النػار( ةٍب دوري أماؿ النػار ٍب دوري علػى توسػط ادلنفصػل مػع اإلمالػ
مػع توسػط البػدؿ  )يلقى(و)النػار( ٍب ورش تقليػلٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ بإبػداؿ اذلمػزة ألفػا )يػاٌب(  )ياٌب( 

زة ألفػػا )يػػاٌب( ورقػػق راء ٍب ورش علػػى الطػػوؿ ُب البػػدؿ وقػػرأ بإبػػداؿ اذلمػػ  (وقػػرأ بإبػػداؿ اذلمػػزة ألفػػا )يػػاٌب( ورقػػق راء )خػػَت
 وقلل )النار( وفتح )يلقى( ٍب قلل )يلقى()خَت( 

أمػػاؿ )يلقػى( فقػػط ٍب علػػى توسػط ادلنفصػل و أمػاؿ )يلقػػى(  ٍب أبػو احلػػارث عػن الكسػائي علػى طػػوؿ ادلنفصػل و ٍب خػالد 
التحقيػػق ُب  بػػال غنػػة علػػىو علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل ٍب خلػف  (يلقػػى)و (النػػار)أمػػاؿ علػػى توسػػط ادلنفصػػل و دوري الكسػائي 

 بالسكت ُب )خٌَت أـ( وأماؿ )يلقى(و على طوؿ ادلنفصل )خٌَت أـ( وأماؿ )يلقى(  ٍب خلف 
 اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم 

 السوسي قرأ )شيتم( واندرج معو أبو جعفر وْحزة وقفا  ثمقالوف 
 (ِٓٗإنَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيٌر )

 ورقق راء ورش راء )بصَت( وصال قالوف
 َءُىْم آالَِّذيَن َكَفُروا بِالذّْْكِر َلمَّا جَ ِإفَّ 

  على طوؿ ادلتصل ورش ثمعلى توسط ادلتصل قالوف 
ووقػػف عليهػػا أمػػاؿ )جػػاءىم(  ْحػػزة ثػػم وانػػدرج معػػو خلػػف العاشػػر أمػػاؿ )جاءىم(علػػى توسػػط ادلتصػػل و ٍب ابػػن ذكػػواف 

 التسهيل بادلد والقصر  ب
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َّْْكِر   َلمَّا(ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ )بِال
 (َٔٗوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز )

 قالوف
 ِمْن َخْلِفوِ ََل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْيِن َيَدْيِو َوََل 

قػػرأ  أبػػو جعفػػرٍب ومعػػو السوسػػي قػػرأ بإبػػداؿ اذلمػػزة ألفػػا ُب )ياتيػػو( قػػالوف ٍب ابػػن كثػػَت مػػع صػػلة اذلػػاء ُب )يأتيػػو( ٍب ورش 
 رأ باإلخفاء ُب )ِمْن َخْلِفِو(بإبداؿ اذلمزة ألفا ُب )ياتيو( وق

 (ٕٗتَػْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد )
 قالوف

 َما يُػَقاُؿ َلَك ِإَلَّ َما َقْد ِقيَل ِللرُُّسِل ِمْن قَػْبِلكَ 
 ىشاـ باإلمشاـ ُب )قيل( ومعو الكسائي ورويس  ثمقالوف 

 دود الثالثة مع ادل ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ )يُػَقاُؿ َلَك() ِقيَل لِلرُُّسِل(
 (ٖٗفَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَلِيٍم )اِ 

قالوف ٍب خالد بالنقل ُب )ِعَقاٍب أَلِيٍم( ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )مغفرة( وبالنقل ُب )ِعَقاٍب أَلِيٍم( ٍب خلف بال غنة وعليو 
 النقل والتحقيق والسكت ُب )ِعَقاٍب أَلِيٍم(

 قُػْرَآنًا َأْعَجِميِّا َلَقاُلوا َلْوََل ُفصَّْلْت َآيَاتُوُ  َوَلْو َجَعْلَناهُ 
ٍب خلػػف بالسػػكت علػػى  (ُفصّْػَلْت َآيَاتُػػوُ ُب )التحقيػػق وقػػف بالنقػػل و و  (قُػْرَآنًػا أَْعَجِميِّػػاُب )قػالوف ٍب خلػػف علػػى التحقيػػق 

  ( يَاتُوُ ُفصَّْلْت آَ ُب ) وعليو النقل والسكت( قُػْرَآنًا أَْعَجِميِّاُب )الساكن ادلفصوؿ 
 ( البدؿ ٖوعليو )( ُفصَّْلْت َآيَاتُوُ  و) (قُػْرَآنًا أَْعَجِميِّاُب )ٍب ورش بالنقل 

 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )جعلناه( وقرا )قرانا( 
 أََأْعَجِميّّ َوَعَرِبيّّ 

 )ءأع   مجي( صحبةالدليل من الشاطبية : وحققها ُب فصلت 
عو أبو عمرو وأبو جعفر ٍب ورش بتسهيل الثانية ومعو ابػن كثػَت وابػن ذكػواف وحفػص قالوف قرأ بالتسهيل مع اإلدخاؿ وم

 ٍب ىشاـ قرأ )أعجمي( بإسقاط األوَل وحتقيق الثانية  شبعادلد ادلإبداذلا ألفا مع ورويس ٍب ورش 
 وحتقيق اذلمزتُت  معو األخواف وخلف وروح ٍب خلف بال غنةواندرج ٍب شعبة بتحقيقهما 

 ٌء آلَِّذيَن َآَمُنوا ُىًدى َوِشفَ ُقْل ُىَو لِ 
 القياس ( أوجو٘) وقف على وشفاء بىشاـ  ثمعلى قصر البدؿ وطوؿ ادلتصل ورش  ثمعلى توسط ادلتصل قالوف 

 ( أوجو ٘) وقف على وشفاء بخالد  ثم
 )آمنوا(البدؿ على توسط وطوؿ ( ٕورش ) ثم( أوجو ٘)بال غنة وٍب خلف 

 َعًمى مْ َعَلْيهِ َوقْػٌر َوُىَو  مْ َآَذانِهِ  ~ِفيَوالَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف 
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 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[ ] عليُهم : ْحزة ويعقوب [] عليِهم : الباقوف[
 واندرج معو دوري أيب عمرووبسكوف اذلاء ُب )وْىو( على قصر ادلنفصل قالوف 

  بالصلةعلى قصر ادلنفصل ٍب قالوف 
 مع الصلة قرأ بضم اذلاء ُب )وُىو( و على قصر ادلنفصل ٍب ابن كثَت 
 )عليُهم(بضم اذلاء  وقرأ قرأ بضم اذلاء ُب )وُىو(و  على قصر ادلنفصلٍب يعقوب 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
 ٍب أبو احلارث على توسط ادلنفصل وأماؿ )عمى( وقرأ بسكوف اذلاء ُب )وْىو( 

 واندرج معو ابن عاصم ادلنفصل وبضم اذلاء ُب )وُىو( ٍب ابن عامر على توسط
 ٍب خلف العاشر  على توسط ادلنفصل وبضم اذلاء ُب )وُىو( وأماؿ )عمى(

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة 
 ٍب دوري الكسائي على توسط ادلنفصل وبسكوف اذلاء )وْىو( وأماؿ )آذاهنم(و)عمى( 

 وأماؿ )عمى( )عليُهم( بضم اذلاء  وقرأ ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة
 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبغنة وأماؿ )عمى( 

 : )عمى( ويائي)آذاهنم( ( أوجو بدؿ ٍٗب ورش على طوؿ ادلنفصل وقرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )يومنوف( )
 )عمى(وعليو الفتح البدؿ )آذاهنم( قصر 

 ُب )عمى( وعليو التقليلالبدؿ )آذاهنم(ٍب توسط 
   ُب )عمى( وعليو الفتح والتقليلُب البدؿ )آذاهنم(  الطوؿ ٍب

 وفتح )عمى(ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )يومنوف( 
 ٍب أبو جعفر قرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )يومنوف( مع الصلة بادليم .

 (ُٗٗأولَِئَك يُػَناَدْوَف ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد )
 ؿ ادلتصل واندرج معو ْحزةعلى طو ٍب ورش على توسط ادلتصل قالوف 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيوِ   َوَلَقْد َآتَػيػْ
 السوسي أدغم الفاء بالفاء )فاختلف فيو(  ثمقالوف     

َنا( مع ) َنا(    ٍٖب ورش بالنقل ُب )َوَلَقَد اَتَػيػْ َنا( ثم( البدؿ ُب ) َآتَػيػْ  خلف بالسكت ُب )َوَلَقْد َآتَػيػْ
نَػُهْم َوَلْوََل َكِلمَ   ٌة َسبَػَقْت ِمْن رَبَّْك َلُقِضَي بَػيػْ

 قالوف
 (َ٘ٗلِفي َشكٍّ ِمْنُو ُمرِيٍب ) مْ َوِإنػَّهُ 

 بصلة اذلاء )منو(بصلة ميم اجلمع و ابن كثَت  ثمقالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر   ثمقالوف 
 َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلنَػْفِسِو 
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 قالوف
َهاآَوَمْن َأسَ   َء فَػَعَليػْ

 ف على توسط ادلتصل  قالو 
 َء((ٍب ورش على طوؿ ادلتصل بالنقل ُب )َوَمَن اسَ 

 َء((ُب )َوَمْن َأسَ ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وبالتحقيق 
 َء((ُب )َوَمْن َأسَ ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت 

ـٍ ِلْلَعِبيِد )  (َٙٗوَما رَبَُّك ِبَظَلَّ
 قالوف ٍب ورش بتغليظ الالـ ُب )بظالـ(

 ِو يُػَردُّ ِعْلُم السَّاَعةِ ِإلَيْ 
 ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )إليو( ثمالكسائي أماؿ )الساعة(      ثمقالوف   

 َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َوََل َتَضُع ِإَلَّ ِبِعْلِمِو ِمْن َأْكَماِمَها َوَما َتْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت 
: البػػاقوف [ ]ومػػن قػػرأ بػػاإلفراد ووقػػف باذلػػاء : ابػػن كثػػَت وأبػػو ] مثػػرات : نػػافع وابػػن عػػامر وحفػػص وأبػػو جعفػػر [ ] مثػػرت 

 عمرو والكسائي ويعقوب والباقوف بالتاء [
 قالوف ومعو ابن عامر وحفص وأبو جعفر قرأوا باجلمع )مثرات( 

 (ْكَماِمَهااَ  ِمنَ ُب )وبالنقل ٍب ورش )مثرات( مع الفتح ُب )أنثى( ٍب ورش بالتقليل ُب )أنثى( 
 باذلاء وشعبة ولكن وقف عليها بالتاء  اقرأ باإلفراد )مثرة( ووقف عليها باذلاء واندرج معو يعقوب ووقف ٍب ابن كثَت

 ٍب أبو عمرو بتقليل )أنثى( ووقف على مثرة باذلاء 
ووقف ووقف على)مثرت( بالتاء وعلى اإلفراد وباإلمالة )أنثى( واندرج الكسائي  (ْكَماِمَهاأَ  ِمنْ ُب )ٍب ْحزة على التحقيق 

 باذلاء وخلف العاشر وقف بالتاء
واإلمالػة ُب )أنثػى( ووقػف بالتػاء علػى مثػرت ْحػزة وخلػف . وباذلػاء ابػن كثػَت وأبػو  (ْكَماِمَهػاأَ  ِمنْ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 عمرو والكسائي ويعقوب( 
تقليل )أنثى(  ٗوٖ الفتح وعليو قصر البدؿ وطولو ٕؤإذا وصلت مبا بعدىا لورش ُب )أنثى( و)آذناؾ( أربعة أوجو  -

 وعليو توسط وطوؿ البدؿ
 (َٚٗآَذنَّاَؾ َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد ) آِئي قَاُلو آأَْيَن ُشرَكَ  مْ َويَػْوـَ يُػَناِديهِ 

 ]ُشرََك(ِئَي قَاُلوآ : ابن كثَت [  ]ُشرََك(ِئي قَاُلوآ  : الباقوف[
 قالوف على توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

  واندرج معو أبو جعفر أَْيَن( مْ قالوف بالصلة ُب )يُػَناِديهِ  ثم أَْيَن(  مْ ُب )يُػَناِديهِ  والتحقيق طوؿ ادلنفصلعلى  ْحزةٍب 
 أَْيَن(  مْ ادلنفصل والتوسط بالصلة ُب )يُػَناِديهِ قالوف على توسط  ثم وبالصلة ٍب ابن كثَت فتح الياء )شركائَي(

 ( البدؿ )شركائي(و)آذناؾ( ٖأَْيَن( مع ) مْ )يُػَناِديهِ  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وعلى طوؿ الصلة ُب
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 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وبضم اذلاء )يناديُهم(أَْيَن(  مْ ُب )يُػَناِديهِ ٍب خلف  بالسكت 
هُ   َما َكانُوا َيْدُعوَف ِمْن قَػْبُل  مْ َوَضلَّ َعنػْ
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالوف    

 (ِٛٗمْن َمِحيٍص ) مْ وا َما َلهُ َوظَنُّ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

ْنَساُف ِمْن ُدعَ  ـُ اْْلِ  (ِٜٗء اْلَخْيِر َوِإْف َمسَُّو الشَّرُّ فَػَيُئوٌس قَػُنوٌط )آََل َيْسَأ
 وعلى طوؿ ادلتصلخالد بالتحقيق ُب )اإلنساف(  ثم     على توسط ادلتصلقالوف 

  على طوؿ ادلتصل( البدؿ )فيالس( ٖرش بالنقل ُب )اإلنساف( مع )ٍب و 
 على طوؿ ادلتصل بالسكت ُب )اإلنساف( ْحزة ثم

ِإفَّ لِػي  ~يئَِمًة َولَِئْن رُِجْعُت ِإلَػى رَبّْػآَأُظنُّ السَّاَعَة قَ  آَء َمسَّْتُو لَيَػُقوَلنَّ َىَذا ِلي َومآَولَِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة ِمنَّا ِمْن بَػْعِد َضرَّ 
 ِعْنَدُه َلْلُحْسَنى 

 ] ريَب إف : ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وقالوف خبلف عنو[] ريب~ إف : الباقوف[
 قالوف فتح الياء ُب )ريَب( خبلف عنو واندرج معو أبو جعفر 

 ٍب أبو عمرو فتح الياء ُب )ريَب( وبتقليل )للحسٌت( 
 ريْب( واندرج معو ابن كثَت ويعقوب ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف الياء ُب )
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وفتح الياء )ريَب(  

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وفتح الياء )ريَب(  وقلل )للحسٌت( 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف الياء )ريْب(  واندرج معو ابن عامر وعاصم 

 واندرج معو خلف العاشر )للحسٌت( يْب(  وأماؿ ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وبسكوف الياء )ر 
 )للحسٌت(ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل بال غنة على التحقيق ُب )َولَِئْن أََذقْػَناُه( واإلمالة 

 )للحسٌت(  ُب  ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل بغنة مع اإلمالة
 )للحسٌت(  ُب  والتقليلالداؿ بالضاد ُب )بعد ضراء( أدغم ٍب السوسي 

 كثَت على قصر ادلنفصل وبصلة اذلاء )أذقناه(  ٍب ابن
 )للحسٌت(  ُب  وٍب التقليل)للحسٌت(  ُب َذقْػَناُه( على الفتح اَ  نفصل وادلتصل بالنقل ُب )َولَِئنَ ٍب ورش على طوؿ ادل

 بال غنة وبالسكت ُب )َولَِئْن أََذقْػَناُه(و ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل 
 ( ِٓ٘مْن َعَذاٍب َغِليٍظ ) مْ ا ِبَما َعِمُلوا َولَُنِذيَقنػَّهُ فَػَلنُػَنبَّْئنَّ الَِّذيَن َكَفُرو 

اٍب َغِليٍظ( ََ  قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت ٍب أبو جعفر بالصلة وباإلخفاء ُب )َع
ْنَساِف َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبِو َوِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َفُذو دُ  آَوِإذَ  ٍْ )آعَ أَنْػَعْمَنا َعَلى اْْلِ  (ٍٔ٘ء َعرِي

 المالشاطبية ُب سورة اإلسراء : نأى أخر معا علزه 
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 ] ون(ء : ابن ذكواف وأبو جعفر [ ] ونأى : الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 قرأ بألف قبل اذلمزة )ون(ء( ومده مدا متصالو ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  

 وسط ادلنفصل قرأ بألف قبل اذلمزة )ون(ء( ومده مدا متصال ٍب ابن ذكواف على ت
 ٍب الكسائي أماؿ النوف واذلمزة )نأى( واندرج معو خلف العاشر 

ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )اإلنساف( وقلل اذلمزة فقط )نأى( وبدؿ فيو أربعة أوجو قصػر مػع الفػتح توسػط 
 تح والتقليل  طوؿ البدؿ مع الف -ٗوٖالبدؿ مع التقليل 

 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )اإلنساف( وأماؿ النوف واذلمزة ُب )نأى( 
 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل على السكت ُب )اإلنساف( وأماؿ )اذلمزة وحدىا )نأى( 
 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل على التحقيق ُب )اإلنساف( وأماؿ )اذلمزة وحدىا )نأى(

 (ِٕ٘بِو َمْن َأَضلُّ ِممَّْن ُىَو ِفي ِشَقاٍؽ بَِعيٍد ) مْ ْف َكاَف ِمْن ِعْنِد اللَِّو ثُمَّ َكَفْرتُ إِ  مْ ُقْل َأرَأَيْػتُ 
 ] أرايتم : بالتسهيل نافع وأبو جعفر [] أرآيتم : ورش بادلد ادلشبع [] أريتم : الكسائي [ ] أرأيتم : الباقوف[

 وسكوف ميم اجلمع بتسهيل )أرأيتم(قالوف 
 واندرج معو أبو جعفر بتسهيل )أرأيتم( و ِإْف(   مْ الصلة وعلى قصرىا ُب )أََرأَيْػتُ ٍب قالوف ب

 ِإْف(   مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب )أََرأَيْػتُ 
 ( وصلة مْ ٍب ابن كثَت على التحقيق ُب )أََرأَيْػتُ 

 ( وبدوف صلة مْ ٍب أبو عمرو على التحقيق ُب )أََرأَيْػتُ 
 )أريتم( ٍب الكسائي )َؼ اذلمزة 

 ( مْ ( حركات ُب )أََرأَيْػتُ ِٙإْف(  وبالتسهيل وبادلد ) مْ (و)َمَن َأَضلُّ( وبطوؿ الصلة ُب )أََرأَيْػتُ مْ َرأَيْػتُ اَ ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل 
 ِإْف(   مْ (و)َمْن َأَضلُّ( )أََرأَيْػتُ مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل أََرأَيْػتُ 

 أَنَُّو اْلَحقُّ  مْ َحتَّى يَػَتبَػيََّن َلهُ  مْ أَنْػُفِسهِ  ~ِفيَآيَاتَِنا ِفي اْْلَفَاِؽ وَ  مْ َسُنرِيهِ 
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

 السوسي على قصر ادلنفصل وأدغم )يتبُت مل(  ثم
 على طوؿ ادلنفصلخالد  ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ؽ(  على السكت بالساكن ادلوصوؿ ُب )األفاو على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 
 أَنَُّو(  مْ َآيَاتَِنا( و)ذلَُ  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب )َسُنرِيهِ 

 أَنَُّو(  مْ َآيَاتَِنا( و)ذلَُ  مْ قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب )َسُنرِيهِ  ثم
 )آياتنا(( البدؿ ٖأَنَُّو( مع ) مْ َآيَاتَِنا( و)ذلَُ  مْ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )َسُنرِيهِ 
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 أَنَُّو( على السكت ُب )األفاؽ(   مْ َآيَاتَِنا( و)ذلَُ  مْ ٍب خلف السكت ُب )َسُنرِيهِ 
 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وضم اذلاء )سنريُهم( 

البػػدؿ واللػػُت  توسػط - ٕقصػر مػػع توسػط شػػيء  - ٔإذا وصػلت مبػػا بعػدىا لػػورش أربعػة أوجػػو ُب )آياتنػا .. شػػيء(  -
 ُت )شيء(طوؿ البدؿ وتوسط وطوؿ الل -ٗوٖ

 (َٖ٘أَوَلْم َيْكِف ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )
 بالسكت ُب )شيء( ْحزةقالوف ٍب ورش على توسط اللُت ُب )شيء( ٍب ورش على طوؿ )شيء( ٍب 

 ِء رَبِّْهمْ آِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلق مْ ِإنػَّهُ  َأْل
 وتوسط ادلتصلقالوف على قصر ادلنفصل 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرة ٍب قالوف بالصل
  وادلتصلٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وادلتصل واندرج معو ْحزة

 ( ِٗ٘إنَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء ُمِحيٌط ) َأَْل 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 ط اللُت ُب )شيء( على توسعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 
 على الطوؿ ُب )شيء(على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

 على السكت ُب )شيء( على طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 
 على التحقيق ُب )شيء(  على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 

  
 سورة الشورى

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔحم )

 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ اتح الشاطبية ُب سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفو 
 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباخللف  وىم بصرٍ      و  صحبةتار سل )حم(ادقا   صفا ش                           

[] حػػم : أمػػاؿ احلػػا: ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]حػػم ]حػػم : قلػػل احلػػا : ورش وأبػػو عمػػرو 
 :قطعها بسكتة لطيفة أبو جعفر []حم : الباقوف بالفتح للحا[
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قػػالوف ٍب ورش بتقليػػل )احلػػاء( وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو ٍب ابػػن ذكػػواف أماذلػػا وانػػدرج معػػو شػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف 
 العاشر

 رفُت بدوف نفسٍب أبو جعفر بتقطيع احل
 (ٕعسق ) 

 قالوف ٍب أبو جعفر بتقطيع احلروؼ بدوف نفس
 (ِٖإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَك اللَُّو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ) ~ َكَذِلَك يُوِحي

 ] يُوَحي : ابن كثَت [  ]يُوِحي : الباقوف[
  واندرج معو ْحزة ى طوؿ ادلنفصلورش عل ثمقالوف على توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

 )يُوَحى(فتح احلاء ابن كثَت  ثم
 (َٗلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم )

 ] وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] وُىو : الباقوف[
      ئي وأبو جعفروالكساواندرج معو أبو عمرو قالوف بسكوف اذلاء )وْىو( 

 وبالنقل ُب )األرض( ُب )وُىو( بضم اذلاء ورش  ثم
 ُب )وُىو(بضم اذلاء ْحزة بالسكت ُب )األرض(  ثم     ُب )وُىو( بضم اذلاء ٍب ابن كثَت والتحقيق ُب )األرض( 

 َتَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف ِمْن فَػْوِقِهنَّ 
َفِطْرَف : أبو عمرو  وشػعبة ويعقوب[]َتَكػاُد السَّػَمَواُت يَػتَػَفطَّػْرَف  ]َيَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف: نافع والكسائي []السََّمَواُت يَػنػْ

 : الباقوف[
 قالوف قرأ بياء الغيبة )يكاد( وقرأ بعد الياء تاء وبتشديد الطاء )َيَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف( واندرج معو الكسائي وورش 

 التاء )تكاد( وقرأ بعد الياء تاء وبتشديد الطاء )َتَكاُد السََّمَواُت يَػتَػَفطَّْرَف( ومعو الباقوف إال : ٍب ابن كثَت قرأ ب
 ٍب أبو عمرو قرأ بالتاء )تكاد ( وقرأ بعد الياء بالنوف الساكنة وختفيف الطاء مكسورة )ينفطرف( واندرج معو شعبة 

نوف الساكنة وختفيف الطاء مكسورة )ينفطرف( ووقػف ِبػاء السػكت علػى ٍب يعقوب قرأ بالتاء )تكاد ( وقرأ بعد الياء بال
 )فَػْوِقِهنَّو(

 َوَيْستَػْغِفُروَف ِلَمْن ِفي اْْلَْرضِ  مْ ِئَكُة ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد رَبّْهِ َواْلَمَل 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثمقالوف على توسط ادلتصل 

 بًتقيق الراء ُب )يستغفروف( ٍب ورش على طوؿ ادلتصل و 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل ووقف بالنقل ٍب السكت ُب )األرض(

 (٘اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )ِإفَّ اللََّو ُىَو  َأَْل 
 قالوف على قصر ادلنفصل واندرج معو أىل القصر إال : 

 (ِإفَّ اللََّو ُىوَ )ُب ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأدغم اذلاء باذلاء 
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 قالوف على توسط ادلنفصل واندرج معو أىل التوسطٍب 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة

 (ِٙبوَِكيٍل ) مْ أَْنَت َعَلْيهِ  آَومَ  مْ َء اللَُّو َحِفيٌظ َعَلْيهِ آَأولِيَ  ~َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِوِ 
 [ ] عليِهم : الباقوف[يعقوب]عليُهم : ْحزة و 

علػػػى قصػػػر ٍب يعقػػػوب  وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػَت وأبػػػو جعفػػػر بالصػػػلة قػػػالوفٍب نفصػػػل وتوسػػػط ادلتصػػػل علػػػى قصػػػر ادلقػػالوف 
 بضم اذلاء )عليُهم( ادلنفصل وتوسط ادلتصل 

 على طوؿ ادلنفصل وادلتصل بالصلة ٍب ورش و  قالوف على توسط ادلنفصلٍب  ادلنفصل توسطقالوف على  ٍب
 )عليُهم(اذلاء ُب بضم قرأ على طوؿ ادلنفصل وادلتصل و  ْحزةٍب 

نَ  َـّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوتُػْنِذَر يَػْوـَ اْلَجْمِع ََل رَْيَب ِفيِو  آوََكَذِلَك َأْوَحيػْ  ِإلَْيَك قُػْرَآنًا َعَربِيِّا لِتُػْنِذَر ُأ
 قالوف على قصر ادلنفصل

 على قصر ادلنفصل وأماؿ )القرى(  أبو عمروٍب 
 انا( ل حركة اذلمزة إَل ما قبلها )قرَ ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل ونق

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وأماؿ )القرى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ورقق راء )لتنَر ..وتنَر(
 على طوؿ ادلنفصل وأماؿ )القرى( ْحزةٍب 

 (ٚي السَِّعيِر )َفرِيٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفرِيٌق فِ 
 قالوف

 ُء ِفي رَْحَمِتِو آُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن يُْدِخُل َمْن َيشَ  مْ َء اللَُّو َلَجَعَلهُ آَوَلْو شَ  
 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 

                 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر أُمًَّة(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )جلَََعَلهُ 
 أُمًَّة(  مْ قالوف على توسط الصلة ُب )جلَََعَلهُ  ثم

 أُمًَّة(  مْ ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وعلى طوؿ الصلة ُب )جلَََعَلهُ 
 ابن ذكواف على توسط ادلتصل أماؿ )شاء( واندرج معو خلف العاشر  ثم

 ٍب خلف على طوؿ ادلتصل أماؿ )شاء( وبال غنة                
 ؿ ادلتصل وبغنة وإمالة)شاء(  خالد على طو  ثم
 أُمًَّة( وبال غنة ُب أربع مواضع مْ خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )جلَََعَلهُ  ثم

 (ِٛمْن َوِليٍّ َوََل َنِصيٍر ) مْ َوالظَّاِلُموَف َما َلهُ 
 ( َوال )ِمْن َوِلي موضعُت قالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب خلف بال غنة ُب 
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 معو ابن كثَت وأبو جعفر واندرجٍب قالوف بالصلة 
 َأْولَِياَء  ~أَـِ اتََّخُذوا ِمْن ُدونِوِ 

 قالوف على توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 وليا( بإبداذلا ألفا مع القصر والتوسط والطوؿ أ( أوجو )ٍٖب ىشاـ على توسط ادلنفصل ووقف ب)

 وادلتصلورش على طوؿ ادلنفصل  ثم
 وليا( بإبداذلا ألفا مع القصر والتوسط والطوؿأ( أوجو )ٖ)ول ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفص

 ( ٜفَاللَُّو ُىَو اْلَوِليُّ َوُىَو ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )
 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ]وُىو : الباقوف[

 و جعفرمعا واندرج معو أبقالوف بسكوف اذلاء ُب )وْىو( 
 ٍب دوري بالتقليل ُب )ادلوتى( وبسكوف اذلاء ُب )وْىو( 

 ٍب الكسائي بسكوف اذلاء ُب )وْىو( وباإلمالة ُب )ادلوتى( 
 ( أوجو فتح )ادلوتى( وعليو التوسط والطوؿ ُب اللُت )شيء( ورقق راء )قدير( وصالٍٗب ورش بضم اذلاء )وُىو( )

 وسط والطوؿ ُب اللُت )شيء( ورقق راء )قدير( وصالٍب ورش بالتقليل ُب )ادلوتى(  وعليو الت
 ٍب ابن كثَت بضم اذلاء )وُىو( ومعو ابن عامر وعاصم 

 ٍب ْحزة باإلمالة ُب )ادلوتى( والسكت ُب )شيء( ٍب خالد بالتحقيق ُب )شيء( مع اإلمالة ُب )ادلوتى( 
 ُو ُىَو(ٍب السوسي قرأ بسكوف اذلاء )وْىو( واإلدغاـ اذلاء ُب اذلاء )فَاللَّ 

 ِإَلى اللَّوِ  ~ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُموُ  مْ َوَما اْختَػَلْفتُ 
 قالوف على توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل    

 خالد على طوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق ُب )شيء(  ثم
 ْحزة على السكت ُب )شيء(  ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وعلى توسط وطوؿ اللُت ُب )شيء(   

 واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثم

 ٍب ابن كثَت على قصرادلنفصل ومع صلة اذلاء )فيو(
 (َٓٔذِلُكُم اللَُّو رَبّْي َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيِو أُنِيُب )

 ابن كثَت صلة اذلاء )عليو( ثمقالوف 
 ِت َواْْلَْرِض فَاِطُر السََّماَوا

 ورش بًتقيق الراء )فاطر( وبالنقل ُب )األرض( ثمالسكت     وْحزة وقف على )األرض( بالنقل ثم قالوف      
 َأْزَواًجا َوِمَن اْْلَنْػَعاـِ َأْزَواًجا مْ ِمْن أَنْػُفِسكُ  مْ َجَعَل َلكُ 
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 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 ٍب خالد بالسكت ُب )األنعاـ( 

أَْزَواًجػا  مْ ُب )ِمػْن أَنْػُفِسػكُ والتحقيػق  ُب )الساكن ادلوصوؿ( ُب )األنعاـ( وبػال غنػة )أَْزَواًجػا َوِمػَن( ٍب خلف على السكت
     َوِمَن( 

 أَْزَواًجا(  مْ ( وبطوؿ الصلة ُب )أَنْػُفِسكُ مْ ٍب ورش بالنقل ُب )ِمَن أَنْػُفِسكُ 
 لسكت ُب )األنعاـ( وبال غنة )أَْزَواًجا َوِمَن( على اأَْزَواًجا َوِمَن(  مْ ُب )ِمْن أَنْػُفِسكُ ٍب خلف السكت 

                 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرأَْزَواًجا(  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى القصر ُب )أَنْػُفِسكُ 
 أَْزَواًجا( مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى التوسط ُب )أَنْػُفِسكُ 
 ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ  )َجَعَل َلُكْم(

 ِفيِو  مْ َرؤُكُ َيذْ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء 
( ٙالرـو واإلمشاـ )السكوف و )شي وشّي( مع باحلَؼ واإلبداؿ قالوف ٍب ورش على التوسط والطوؿ ٍب ىشاـ ومعو ْحزة 

 أوجو
 (َٔٔوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر )

 وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] وُىو : الباقوف[] 
 )وُىو( ورقق )البصَت( وصالبضم اذلاء)وْىو( ٍب ورش بسكوف اذلاء قالوف 

 وإذا وصلت باآلية التالية )البصَت لو( أدغم السوسي الراء بالالـ ورقق ورش راء  )البصَت( وصال -
 ْرضِ َلُو َمَقالِيُد السََّماَواِت َواْْلَ 

 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األرض( واندرج معو ْحزة بوجو ٍب ْحزة على السكت ُب )األرض(
 ُء َويَػْقِدرُ آيَػْبُسُط الرّْْزَؽ ِلَمْن َيشَ 

 قالوف ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو خالد وقفا وإذا وصل رقق راء )ويقدر( 
 ٍب خلف بال غنة ُب )دلن يشاء(

 (ٍٕٔء َعِليٌم )ِإنَُّو ِبُكلّْ َشيْ 
 ُب )شيء( بالسكت ْحزةٍب ُب )شيء( قالوف ٍب ورش على التوسط والطوؿ 

يِن َما َوصَّى ِبِو  مْ َشَرَع َلكُ  نَ  ~ نُوًحا َوالَِّذيِمَن الدّْ َنا ِبوِ  آَأْوَحيػْ  ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى ~ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ
 ح ومجَّالالأواخر )إبراىاـ(    ثالثة   النساءوُب نص  فيهاالشاطبية : و 
 حرؼ تنزال  وحتت الرعدأخَتا     براءةحرفا  األنعاـومع آخر             
 ُمنَػزَّال  العنكبوتَخسة أحرؼ وآخر ما ُب  النحلو  مرميوُب             
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 ويرِوي ُب امتحانو األوَّال واؿ  حديد لَارياتوُب ا الشورىو  النجموُب            
 . ىهنا البن ذكوافووجهاف فيو           

 ] إبراىاـ : ىشاـ [] إبراىيم : الباقوف[
 دوري على قصر ادلنفصل وقلل )وموسى وعيسى( ثم واندرج معو يعقوب قالوف على قصر ادلنفصل

   واندرج معو ابن ذكواف وعاصم ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
 يسى(  ٍب دوري على توسط ادلنفصل  وبالتقليل ُب )وموسى وع

 وقرأ )إبراىاـ( على توسط ادلنفصل  ٍب ىشاـ 
 وعلى الفتح ُب )وصى وموسى وعيسى(  على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 على التقليل ُب )وصى وموسى وعيسى(  و على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
َِيُب )وبال غنة باإلمالة ُب )وصى وموسى وعيسى(  و على طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة   (نُوًحا َوالَّ

 باإلمالة ُب )وصى وموسى وعيسى(  و بغنة و على طوؿ ادلنفصل الد ٍب خ
   واندرج معو خلف العاشر باإلمالة ُب )وصى وموسى وعيسى(و ٍب الكسائي 

 ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل
يَن َوََل تَػتَػفَ َأْف َأِقيُموا   رَُّقوا ِفيِو الدّْ

 (َأْف أَِقيُمواُب ) ٍب خلف بالسكت (ِقيُموااَ  َأفَ ُب ) قالوف ٍب ورش بالنقل
 ِإلَْيوِ  مْ َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوىُ 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرِإلَْيِو(  مْ قالوف بالصلة على القصر ُب )َتْدُعوىُ  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع     

 ِإلَْيِو(    مْ الوف على التوسط بالصلة ُب )َتْدُعوىُ ٍب ق
 ِإلَْيِو(    مْ خلف بالسكت ُب )َتْدُعوىُ  ثمِإلَْيِو(      مْ ٍب ورش بطوؿ الصلة ُب )َتْدُعوىُ 

 (ِٖٔإلَْيِو َمْن يُِنيُب ) ~َويَػْهِديُء آَمْن َيشَ ِإلَْيِو  ~اللَُّو َيْجَتِبي
 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو خالد ٍب ورش  ادلنفصل توسطيو( ٍب قالوف على لقالوف ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )إ

 (ءُ (َمْن َيشَ )ُب  بال غنةعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
نَػُهمْ آِإَلَّ ِمْن بَػْعِد َما جَ  آَوَما تَػَفرَُّقو   َءُىُم اْلِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

 قالوف على توسط ادلنفصل ثمقالوف على قصر ادلنفصل   
 بن ذكواف على توسط ادلنفصل وأماؿ )جاءىم( واندرج معو خلف العاشر  ٍب ا 

 ْحزة على طوؿ ادلنفصل وأماؿ )جاءىم( ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل   
نَػُهمْ  ~َوَلْوََل َكِلَمٌة َسبَػَقْت ِمْن رَبَّْك ِإَلى  َأَجٍل ُمَسمِّى َلُقِضَي بَػيػْ

 صل واندرج معو ْحزةنفعلى طوؿ ادل ٍب ورش صل ادلنف وسطتعلى  قالوفٍب على قصر ادلنفصل قالوف 
 (َٗٔلِفي َشكٍّ ِمْنُو ُمرِيٍب ) مْ َوِإفَّ الَِّذيَن ُأورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بَػْعِدىِ 
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 مع صلة اذلاء ُب )منو( بصلة ادليم ٍب ابن كثَت  واندرج معو أبو جعفر قالوف ٍب قالوف الصلة
 الطوؿ ُب )أورثوا( ٍب ورش وجهي البدؿ التوسط ُب )أورثوا( ٍب

 َفِلَذِلَك فَادُْع 
 قالوف

 ُأِمْرَت  آَواْسَتِقْم َكمَ 
 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل

 َءُىمْ آتَػتَِّبْع َأْىوَ َوََل 
 واءىم( التسهيل مع ادلد والقصر ُب )أىوقفا على التحقيق وعليو  ْحزة ثمقالوف 

 (َءُىمْ آْىوَ اَ  تَػتَِّبعَ بالنقل ُب )ورش  ٍب
  على النقل وعليو التسهيل مع ادلد والقصر ُب )أىواءىم( ْحزةٍب 

 مع ادلد والقصر ُب )أىواءىم( (َءُىمْ آْىوَ أَ  تَػتَِّبعْ ُب )ٍب خلف على السكت 
 أَنْػَزَؿ اللَُّو ِمْن ِكَتاٍب  آِبمَ َوُقْل َآَمْنُت 

 قالوف على توسط ادلنفصل  ثمنفصل قالوف على قصر ادل
 (َوُقْل َآَمْنتُ )ُب على طوؿ ادلنفصل  على التحقيق  ْحزةٍب 

 ( البدؿ )آمنت( ٖمنت(  ومع )اَ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )وقَل 
 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل  وبالسكت ُب )َوُقْل َآَمْنُت(

َنُكُم   َوُأِمْرُت ِْلَْعِدَؿ بَػيػْ
 قالوف

 ُو رَبػَُّنا َورَبُُّكْم اللَّ 
 قالوف

 َأْعَماُلُكمْ  مْ َأْعَمالَُنا َوَلكُ  آلَن
 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرأَْعَماُلُكْم(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل وقصر الصلة ُب )َوَلكُ 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع

 أَْعَماُلُكْم(   مْ ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل وتوسط الصلة ُب )َوَلكُ 
 أَْعَماُلُكْم(  مْ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )َوَلكُ 

 أَْعَماُلُكْم(  مْ ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق ُب )َوَلكُ 
 ُلُكْم(  أَْعَما مْ ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبالسكت ُب )َوَلكُ 

َنُكُم  نَػَنا َوبَػيػْ  ََل ُحجََّة بَػيػْ
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 قالوف
نَػَنا   اللَُّو َيْجَمُع بَػيػْ

 قالوف
 (َ٘ٔوِإلَْيِو اْلَمِصيُر )

 قالوف ولورش وصال ترقيق راء )ادلصَت(
 َعػَذاٌب َشػِديدٌ  مْ َغَضػٌب َوَلُهػ مْ َوَعلَػْيهِ  مْ َداِحَضٌة ِعْنَد رَبِّْهػ مْ جُّوَف ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما اْسُتِجيَب َلُو ُحجَّتُػهُ آَوالَِّذيَن ُيحَ 

(ٔٙ) 
 ]عليُهم : ْحزة ويعقوب []عليِهم : الباقوف[

 خالد قرأ بضم اذلاء ُب )عليُهم( واندرج معو يعقوب  ثم قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 بو جعفرقالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأ ثمٍب خلف بال غنة )َغَضٌب َو( وقرأ بضم اذلاء )عليُهم( 

 أَنْػَزَؿ اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ َواْلِميَزاَف  ~اللَُّو الَِّذي
( على قصر ادلنفصل وأدغم الباء بالباء ُب السوسي  ثم على قصر ادلنفصل قالوف  )اْلِكَتاَب بِاحلَْقّْ

 قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةٍب 
 (ٚٔلسَّاَعَة َقرِيٌب )َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ ا

 قالوف 
 َيْستَػْعِجُل ِبَها الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف ِبَها 

 معو السوسي وأبو جعفراندرج و أبدؿ اذلمزة واوا )يومنوف( قالوف ٍب ورش 
َها َويَػْعَلُموَف أَنػََّها اْلَحقُّ   َوالَِّذيَن َآَمُنوا ُمْشِفُقوَف ِمنػْ

 (ُب )آمنوا ٍب الطوؿ قالوف ٍب ورش مع )وجهي البدؿ التوسط
 ( ِٛٔإفَّ الَِّذيَن يَُماُروَف ِفي السَّاَعِة َلِفي َضََلٍؿ بَِعيٍد ) َأَْل 

 واندرج معو ْحزة قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل
 ُء آاللَُّو َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَػْرُزُؽ َمْن َيشَ 

مػػع  ااأللفػػإبػػداؿ اذلمػػزة يشػػاء( بالقيػػاس ُب )( أوجػػو ٍ٘ب ىشػػاـ ) علػػى طػػوؿ ادلتصػػل ٍب ورش علػػى توسػػط ادلتصػػل قػػالوف
( أوجػو يشػاء إال أف التسػهيل مػع ادلػد والقصػر ٘القصر والتوسط والطوؿ ٍب التسهيل مع التوسط والقصر ٍب خلف مع )

 ( أوجو مع الغنة٘وبال غنة ٍب خالد )
 (َٜٔوُىَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز )

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

 َمْن َكاَف يُرِيُد َحْرَث اْْلَِخَرِة نَزِْد َلُو ِفي َحْرثِِو 
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  ورقق راءىا  ِخَرِة(ُب )اآْلَ ( البدؿ ٍٖب ورش مع )  ُب )اآْلَِخَرِة(واندرج معو خالد بوجو التحقيق  قالوف
 ُب )اآْلَِخَرِة( بالسكت ْحزةٍب 

َها َوَما َلُو ِفي اْْلَِخَرِة ِمْن َنِصيٍب ) نْػَيا نُػْؤتِِو ِمنػْ  (َٕٓوَمْن َكاَف يُرِيُد َحْرَث الدُّ
 ٘ٚ)نالتو( دليلو ُب آؿ عمراف آية 

نالتِػِو : قػالوف ويعقػوب وىشػاـ خبلػف عنػو    ]نالتِْو : أبو عمرو وشعبة وْحزة وأبو جعفر []نوتْو : السوسي وأبو جعفر[]
بكسراذلاء من غَت صلة [] نالتِِو ي : الباقوف بكسر اذلاء مع الصلة وىو الوجو الثاِن ذلشاـ[] نوتِِو ي : ورش مع الصلة 

] 
 وجو ذلشاـ اندرج معو يعقوب و )نالتِِو( و قرأ بكسر اذلاء قالوف 

 ترقيق راء )اآلخرة( وأبدؿ اذلمزة واوا )نُوتِِو ي( وبالصلة ٍب ورش على فتح الدنيا وقصر البدؿ )اآلخرة( و 
 )اآْلَِخَرِة( ورش على طوؿ البدؿ ٍب 

 وابن ذكواف وعاصم)نالتو ي( ومعو وجو ذلشاـ  اذلاء صلةاإلشباع بٍب ابن كثَت مع 
 ٍب شعبة بسكوف اذلاء ُب )نالتْو( 

 راء )اآلخرة( وفخمٍب أبو جعفر بسكوف اذلاء وأبدؿ اذلمزة واوا )نوتِْو( 
 ٍب ورش بالصلة وأبدؿ اذلمزة واوا )نُوتِِو ي( مع تقليل )الدنيا( وتوسط البدؿ ٍب طولو 

 وسكوف اذلاء ُب )نالتْو( ٍب السوسي مع التقليل ُب )الدنيا( وأبدؿ اذلمزة واوا )نوتْو(  (الدنيا) تقليلبٍب دوري 
 ف اذلاء ُب )نالتْو( وسكو ُب )اآلخرة( والسكت  (الدنياُب )باإلمالة ٍب ْحزة 

  تحقيق ُب )اآلخرة( وال (الدنياُب )باإلمالة ٍب خالد 
 واندرج معو خلف العاشر ولو اإلشباع ُب )نُػاْلتِِو ي( (الدنيا)ٍب الكسائي أماؿ

ـْ َلهُ  يِن َما َلْم يَْأَذْف ِبِو اللَُّو  مْ ُء َشَرُعوا َلهُ آُشرَكَ  مْ َأ  ِمَن الدّْ
 واندرج معو الباقوف إال :وف ميم اجلمع قالوف على توسط ادلتصل وبسك

  السوسي على توسط ادلتصل وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياذف( ثم
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياذف( 

 ْحزة على طوؿ ادلتصل واثبت اذلمزة ُب )يأذف(  ثم
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 دلتصل وبالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياذف(أبو جعفر على توسط ا ثم
نَػُهْم   َوَلْوََل َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بَػيػْ

 السوسي )اْلَفْصِل َلُقِضَي( أدغم الالـ بالالـ ثمقالوف    
 (َٕٔعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ َوِإفَّ الظَّاِلِميَن َلهُ 

 واندرج معو ْحزة بوجو ُب )عَاب أليم(    ٍب ورش بالنقل      واندرج ْحزة بوجو التحقيق معوقالوف 
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 خلف بالسكت ُب )عَاب أليم(  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثم
 تَػَرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا َكَسُبوا َوُىَو َواِقٌع ِبِهْم 

 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] وُىو : الباقوف[
 السوسي بسكوف اذلاء )وْىو( وأدغم الواو بالواو مع سكوف اذلاء )َوْىَو َواِقٌع( ثمسكوف اذلاء )وْىو(     قالوف ب

             )وُىو(ٍب ورش بضم اذلاء 
 السوسي بوجو إمالة )ترى ( وصال وأدغم الواو بالواو مع سكوف اذلاء )َوْىَو َواِقٌع( ثم

 اِلَحاِت ِفي َرْوَضاِت اْلَجنَّاتِ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ 
 ُب )آمنوا( ورش مع وجهي البدؿ التوسط والطوؿ ثمقالوف    

 ُءوَف ِعْنَد رَبِّْهْم آَما َيشَ  مْ َلهُ  
 ( البدؿ )يشاءوف( ٖمع )على طوؿ ادلتصل ٍب ورش  على توسط ادلتصل قالوف

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (ٕٕاْلَفْضُل اْلَكِبيُر ) َذِلَك ُىوَ 

 قالوف ولورش وصال ترقيق راء )الكبَت(
 َذِلَك الَِّذي يُػَبشُّْر اللَُّو ِعَباَدُه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 

 ]يَػْبُشُر : ابن كثَت وأبو عمرو وْحزة والكسائي [] يُػَبشُّْر : الباقوف[
 ( البدؿ ُب )آمنوا( ورقق راء )يُػَبشُّْر(ٖورش ) ثمديد الشُت )يُػَبشّْر(  قالوف وقرأ بضم الياء وفتح الباء وتش

 ٍب ابن كثَت قرأ بفتح الياء وبسكوف الباء وختفيف الشُت )يَػْبُشُر( واندرج معو أبو عمرو وْحزة والكسائي 
 َعَلْيِو َأْجًرا ِإَلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى  مْ َأْسأَُلكُ  ُقْل َْل 
 تقليل )القرىب( و  على قصر ادلنفصل أبو عمرو ثم واندرج معو يعقوب  قصر ادلنفصل على  قالوف

  واندرج معو أبو جعفر قالوف بالصلة ثم
 مع صلة اذلاء )عليو( بصلة ميم اجلمع ٍب ابن كثَت 

 ىب(  والتقليل ُب )القر على توسط ادلنفصل دوري  ثم واندرج معو ابن عامر وعاصم  قالوف على توسط ادلنفصلٍب 
  واندرج معو خلف العاشر باإلمالة ُب )القرىب(و على توسط ادلنفصل ٍب الكسائي 

 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثم
( وعلى الفتح ُب )القرىب(  ٍب التقليل ُب )القرىب(    ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )َأْجرًا ِإالَّ

( وأماؿ  ( واإلمالة ُب )القرىب(   خلف بالسكت ُب )َأْجرًا ثمُب )القرىب(  ٍب ْحزة بالتحقيق ُب )َأْجرًا ِإالَّ  ِإالَّ
 َحَسَنًة نَزِْد َلُو ِفيَها ُحْسًناَوَمْن يَػْقَتِرْؼ 

 (َوَمْن يَػْقًَتِؼْ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
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 (ِٖٕإفَّ اللََّو َغُفوٌر َشُكوٌر )
 قالوف

ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا    َأ
 معو ْحزة والكسائي وخلف العاشرواندرج  ُب )افًتى(ٍب أبو عمرو باإلمالة  ُب )افًتى( قالوف ٍب ورش بالتقليل

 اللَُّو َيْخِتْم َعَلى قَػْلِبَك فَِإْف َيَشِأ 
 (فَِإْف َيَشأِ )ُب قالوف ٍب خلف بال غنة 

 ()يشاوقفا : يبدلو ْحزة وأبو جعفر وىشاـ وال إبداؿ للسوسي اهلل يشِأ 
 َويَْمُح اللَُّو اْلَباِطَل َوُيِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماتِوِ 

 قالوف
 (ِٕٗإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ) 

 قالوف
 (َٕ٘وُىَو الَِّذي يَػْقَبُل التػَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَػْعُفو َعِن السَّيَّْئاِت َويَػْعَلُم َما تَػْفَعُلوَف )

 العاشػر سائي وأبو جعفػر [] وُىػو : البػاقوف[] تفعلػوف : حفػص وْحػزة والكسػائي وخلػف]وْىو : قالوف وأبو عمرو والك
 [] يفعلوف : الباقوف[

 واندرج معو دوري أيب عمرو وأبو جعفروقرأ بياء الغيبة ُب )يفعلوف( قالوف بسكوف ىاء )وْىو( 
 ٍب الكسائي بسكوف ىاء )وْىو( وقرأ بتاء اخلطاب ُب )تفعلوف( 

 ىاء )وْىو( وأدغم ادليم بادليم )يعلم ما( وقرأ بالياء )يفعلوف(  ٍب السوسي بسكوف
وانػػػدرج معػػػو ابػػػن كثػػػَت وابػػػن عػػػامر وشػػػعبة  وقػػػرأ بيػػػاء الغيبػػػة ُب )يفعلػػػوف(وقصػػػر )السػػػيئات( ٍب ورش بضػػػم اذلػػػاء )وُىػػػو( 

 ويعقوب
 )تفعلوف( واندرج معو ْحزة وخلف العاشر ضم ىاء )وُىو( وقرأ بتاء اخلطاب ٍب حفص 

 وقرأ بياء الغيبة ُب )يفعلوف(ُب البدؿ )السيئات(  على التوسط والطوؿ ٍب ورش
 َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َويَزِيُدُىْم ِمْن َفْضِلوِ 

  )آمنوا( )البدؿ (ُب مع التوسط والطوؿ ٍب ورش  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
 (َٕٙعَذاٌب َشِديٌد ) مْ اِفُروَف َلهُ َواْلكَ 

 )الكافروف(راء قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب ورش بالًتقيق ُب 
 ءُ آِبَقَدٍر َما َيشَ َوَلِكْن يُػنَػزُّْؿ َوَلْو َبَسَط اللَُّو الرّْْزَؽ ِلِعَباِدِه لَبَػَغْوا ِفي اْْلَْرِض 

 و عمرو ويعقوب [] يُػنَػزّْؿ : الباقوف[] يُػْنزِؿ : ابن كثَت وأب
 أوجػػو ادلػػػد ٍب التسػػػهيل مػػػع الػػرـو علػػػى التوسػػػط والقصػػػر ُب  ٖاذلمػػػزة ألفػػػا مػػػع القيػػػاس أبػػدؿ ( أوجػػػو ٘قػػالوف ٍب ىشػػػاـ )

  ( مع ادلد والقصر يشاءالقياس ُب )( أوجو ٍ٘ب خالد مع )( يشاء)
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 معو أبو عمرو ويعقوب واندرج  ُب الزاي بالتخفيفضم الياء وسكن النوف و )يْنزِؿ( قرأ ٍب ابن كثَت 
ُب بػػػػال غنػػػػة ُب )األرض( و بالسػػػػكت و  وشػػػػدد زاي )يُػنَػػػػػزّْؿ(ٍب خلػػػػف  بالنقػػػػل ُب )األرض( وشػػػػدد زاي )يُػنَػػػػػزّْؿ( ٍب ورش

 وغنة ُب )األرض( ٍب خالد بالسكت  (َوَلِكْن يُػنَػزّْؿُ )
وجهاف ( نافع وابن كثَت وأبػو عمػرو وأبػو جعفػر ورويػس إذا وصلت باآلية التالية )يشاء إنو( سهل الثانية وأبدذلا واوا )-

 والباقوف بالتحقيق 
 (ِٕٚإنَُّو ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيٌر )

 ورش بالًتقيق للراء ُب )خبَت( وراء )بصَت( وصال ثم قالوف
 َوُىَو الَِّذي يُػنَػزُّْؿ اْلَغْيَث ِمْن بَػْعِد َما قَػَنُطوا َويَػْنُشُر رَْحَمَتوُ 

 )ينزؿ الغيث( مسجال عنهمفاؤه   وخفف ش حق البقرة : و)منزذلا( التخفيف الشاطبية ُب
]    ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] وُىو : الباقوف[ ] يُػنَػػزّْؿ : نػافع وابػن عػامر وعاصػم وأبػو جعفػر[

 يُػْنزِؿ الغيث : الباقوف[
 ندرج معو أبو جعفر قالوف بسكوف اذلاء )وْىو( وتشديد الزاي )يُػنَػزّْؿ( وا

 ٍب دوري بسكوف اذلاء )وْىو(  مع ختفيف الزاي )يُػْنزِؿ( واندرج معو الكسائي 
 ٍب السوسي بسكوف اذلاء )وْىو( وأدغم الراء بالراء )ينشر رْحتو( مع ختفيف الزاي )يُػْنزِؿ(  

 ٍب ورش بضم اذلاء )وُىو( وتشديد الزاي )يُػنَػزّْؿ( واندرج معو ابن عامر وعاصم 
 واندرج معو ْحزة يعقوب وخلف العاشر  ابن كثَت بضم اذلاء )وُىو( مع ختفيف الزاي )يُػْنزِؿ(ٍب

 (َٕٛوُىَو اْلَوِليُّ اْلَحِميُد )
 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] وُىو : الباقوف[

 ورش بالضم ُب اذلاء )وُىو( ثمقالوف بسكوف اذلاء )وْىو( 
 بَّةٍ آْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن دَ َوِمْن َآيَاتِِو خَ 

 ]فيُهما : يعقوب [] فيِهما : الباقوف[
 قالوف 

 ٍب الكسائي أماؿ )َدابٍَّة( وقفا 
 ٍب يعقوب بضم اذلاء )فيُهما( 

 )واألرض(  على التحقيق ُب الساكن ادلفصوؿ ُب )َوِمْن َآيَاتِِو( والسكت ُب الساكن ادلوصوؿ ْحزة ثم
  )آياتو( ( البدؿٖيَاتِِو( )اَ  ٍب ورش بالنقل ُب )َوِمنَ 

 خلف السكت ُب )َوِمْن َآيَاتِِو( على السكت ُب )واألرض( ثم
 (ُٜٕء َقِديٌر )آِإَذا َيشَ  مْ َوُىَو َعَلى َجْمِعهِ 

 ]وْىو : قالوف وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر [] وُىو : الباقوف[
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 واندرج معو أبو عمرو والكسائي وسكوف اذلاء ُب )وْىو( وعلى توسط ادلتصلع قالوف بسكوف ميم اجلم
 واندرج معو أبو جعفر وسكوف اذلاء ُب )وْىو( وعلى توسط ادلتصلِإَذا(  مْ ٍب قالوف بالصلة على قصرىا ُب )مَجِْعهِ 

 ِإَذا(  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )مَجِْعهِ 
 ِإَذا( ورقق راء )قدير( وصال  مْ وعلى طوؿ ادلتصل وطوؿ الصلة ُب )مَجِْعهِ ( قرأ بضم اذلاء ُب )وُىوٍب ورش 

  وعلى توسط ادلتصل  وضم اذلاء )وُىو(الصلة بٍب ابن كثَت 
  وخلف العاشر ويعقوب وعلى توسط ادلتصل واندرج معو عاصم  ضم اذلاء )وُىو(ٍب ابن عامر 

 قرأ بضم اذلاء ُب )وُىو(و ِإَذا(  مْ هِ على التحقيق ُب )مَجْعِ و  ْحزة على طوؿ ادلتصلٍب 
 على طوؿ ادلتصل قرأ بضم اذلاء ُب )وُىو( ِإَذا( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )مَجِْعهِ 

 (َٖٓويَػْعُفو َعْن َكِثيٍر ) مْ ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديكُ  مْ َأَصاَبكُ  آَومَ 
 الباقوف[] مبا كسبت : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] فبما كسبت : 

       كسبت(  قرأ )َؼ الفاء ُب )مباعلى قصر ادلنفصل قالوف 
 واندرج معو يعقوبقرأ بزيادة فاء ُب )فبما( على قصر ادلنفصل  أبو عمرو ثم

  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر   
 على قصر ادلنفصل وبصلة ميم اجلمع ابن كثَت قرأ بزيادة فاء ُب )فيما( ثم

 واندرج معو ابن عامر  كسبت(  قرأ )َؼ الفاء ُب )مباو ى توسط ادلنفصل علٍب قالوف 
 واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشرقرأ بزيادة فاء ُب )فبما( على توسط ادلنفصل دوري  ثم

  ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل        
 الفاء )مبا كسبت( ( وحَؼمْ ْيِديكُ اَ ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )َكَسَبَت ثم 

 ( وقرأ بزيادة فاء ُب )فبما( مْ ٍب ْحزة على التحقيق ُب )َكَسَبْت أَْيِديكُ 
 ( وقرأ بزيادة فاء ُب )فبما( مْ ٍب خلف على السكت ُب )َكَسَبْت أَْيِديكُ 

 ِبُمْعِجزِيَن ِفي اْْلَْرِض  مْ أَنْػتُ  آَوم
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرالصلة قالوف ب ثمقالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع    
 قالوف على الصلة  ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل                     

 وبالنقل ُب )األرض( واندرج معو ْحزة وقفا على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 وقف على )األرض( بالسكت و على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 

 (ٖٔيٍّ َوََل َنِصيٍر )ِمْن ُدوِف اللَِّو ِمْن َولِ  مْ َوَما َلكُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمخلف بال غنة ُب )ِمْن َوِلي َواَل(    ثم كوف ميم اجلمع   قالوف بس

 (ٕٖاْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاْْلَْعََلـِ )َوِمْن َآيَاتِِو 
 بن كثَت ويعقوب[ ] اجلوار : الباقوف وصال ووقفا[] اجلواري : نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وصال   وُب احلالُت : ا
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 قالوف قرأ )اجلواري( بالياء وصال واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر وصال وابن كثَت ويعقوب وقفا ووصال 
 ٍب ابن عامر قرأ )َؼ الياء )اجلوار( 

 )  ٍب ْحزة قرأ )َؼ الياء )اجلوار( ووقف بالنقل والسكت ُب )َكاأْلَْعاَلـِ
 وري الكسائي أماؿ )اجلوار( ٍب د

 ( البدؿ ُب )آياتو( وقرأ )اجلواري( بالياء وصال وال تقليل لو فيها ٖمع )( ( و)كااَلعالـيَاتِوِ اَ  َوِمنَ )بالنقل ُب ٍب ورش 
 ُب )كاألعالـ(وعليو النقل والسكت  (َوِمْن َآيَاتِوِ )ُب ٍب خلف على السكت ُب الساكن ادلفصوؿ 

 الرّْيَح فَػَيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهرِِه  ِإْف َيَشْأ ُيْسِكنِ 
   وصال  الشريعةمعها و  الكهف وُب ... وحَّدااع والرّْيَح شالشاطبية  ُب البقرة :وُب التاِء ياءٌ 

  صالف احلجركرا وُب شُ ـ د وفاطر ...ثانيا  الرـوو  األعراؼو  النمل وُب           
 لَّالىَ اكيِو ز  الفرقافُصوٌص وُب خُ  ...رعده حتت ومن  الشورى وُب سورة           

 فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاِن 
 ] الرياح : نافع وأبو جعفر [ ] الريح : الباقوف[

 واندرج معو أبو جعفرقالوف قرأ باجلمع ُب )الرياح( 
 ٍب ورش قرأ باجلمع ُب )الرياح( وبتغليظ الالـ ُب )فَػَيْظَلْلَن( 

 ٍب ابن كثَت قرأ )َؼ األلف )الريح( على التوحيد ومعو الباقوف 
 ٍب خلف بال غنة ُب )ِإْف َيَشْأ( وقرأ )الريح( على التوحيد

 وقفا وْحزة وىشاـأبو جعفر قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )إف يشا( 
 (ِٖٖإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيَاٍت ِلُكلّْ َصبَّاٍر َشُكوٍر )

 قالوف 
 وقصر البدؿ )آليات(ليل ُب )صبار( ٍب ورش على التق

 معو دوري الكسائي اندرج ٍب أبو عمرو الدوري أماؿ ُب )صبار( و 
 ( البدؿ على توسط )آليات( وقلل )صبار( ٍب طوؿ البدؿ مع التقليل ُب )صبار(  ٍٕب ورش )

 (َٖٗأْو يُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسُبوا َويَػْعُف َعْن َكِثيٍر )
 قالوف

 (ِٖ٘مْن َمِحيٍص ) مْ َآيَاتَِنا َما َلهُ  ~يَن ُيَجاِدُلوَف ِفيَويَػْعَلَم الَّذِ 
 ]ويعلُم : نافع وابن عامر وأبو جعفر[] ويعلَم : الباقوف[

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبوجعفر وضم ادليم )يعلُم( قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب قالوف بالصلة 

  ( البدؿ )آياتنا( ٖمع )علُم( وضم ادليم )يٍب ورش 
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 ٍب ابن كثَت بنصب ادليم )يعلَم( مع الصلة 
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وبنصب ادليم )يعلَم( ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبنصب ادليم )يعلَم(  

 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبنصب ادليم )يعلَم(
نْػَيا ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة  مْ ُأوتِيتُ  آَفمَ   الدُّ

 على قصر ادلنفصل وبالتقليل ُب )الدنيا(  أبو عمرو ثمواندرج معو يعقوب قالوف على قصر ادلنفصل 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة وعلى قصر ادلنفصل ثم

 الدنيا( دوري على توسط ادلنفصل وبالتقليل ُب ) ثم واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )الدنيا( و ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل 

 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثم
 ( أوجو :ٍٙب ورش على طوؿ ادلنفصل )

 قصر البدؿ )أوتيتم( على توسط اللُت )شيء( ٍب فتح اليائي )الدنيا(
 ُب )الدنيا(ُب )شيء( واإلمالة على طوؿ ادلنفصل وبالسكت  ْحزةٍب 
 ُب )شيء( واإلمالة ُب )الدنيا(خالد على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق  ثم

 ٍب ورش توسط البدؿ على توسط اللُت ٍب تقليل ُب )الدنيا(
 ٍب طوؿ البدؿ و توسط اللُت )شيء( و الفتح ُب )الدنيا(

 ٍب طوؿ البدؿ و توسط اللُت )شيء( و التقليل ُب )الدنيا(
 ؿ ُب اللُت )شيء( ٍب فتح )الدنيا( ٍب طوؿ البدؿ مع الطو 

 ٍب طوؿ البدؿ مع الطوؿ ُب اللُت )شيء( ٍب التقليل ُب )الدنيا(.
ٌر َوأَبْػَقى ِللَِّذيَن َآَمُنوا َوَعَلى رَبّْهِ   (ٖٙيَػتَػوَكَُّلوَف ) مْ َوَما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ

 عفرٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو ج بسكوف ميم اجلمع  قالوف
 معو الكسائي وخلف العاشر اندرج ٍب خالد باإلمالة ُب )وأبقى( و 

 ٍب طوؿ البدؿ ورقق راء )خَت( ٍب ورش فتح )أبقى( مع قصر البدؿ وترقيق راء )خَت(
 (ٍب ورش بالتقليل ُب )أبقى( وعليو التوسط ٍب الطوؿ ُب البدؿ )آمنوا( ورقق راء )خَت

ٌر َو(ٍب خلف باإلمالة ُب )وأبقى( وبال غنة   ُب )َخيػْ
ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ىُ آَوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَف َكبَ   (ٖٚيَػْغِفُروَف ) مْ ئَِر اْْلِ

 ]كبَت اإلٍب : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ] كبائر اإلٍب : الباقوف[
 كثَت وأبو جعفر  واندرج معو ابنقالوف بالصلة  ثم قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وترقيق راء )كب(ئر(و)يغفروف( وبالنقل ُب )اإلٍب( 
 ٍب ْحزة قرأ )كبَت اإلٍب( والسكت ُب )اإلٍب(
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 ٍب خالد قرأ )كبَت اإلٍب( وبالتحقيق ُب )اإلٍب( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
نَػهُ  مْ الصَََّلَة َوَأْمُرىُ َوَأقَاُموا  مْ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربّْهِ   (ٖٛيُػْنِفُقوَف ) مْ َوِممَّا َرَزقْػَناىُ  مْ ُشوَرى بَػيػْ

  واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب قالوف بسكوف ميم اجلمع
 الكسائي وخلف العاشر ْحزة و أماؿ )شورى( واندرج معو  أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرلة ٍب ورش تغليظ الالـ ُب )الصالة( وقلل )شورى( ٍب قالوف بالص
 (ٜٖيَػْنَتِصُروَف ) مْ َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ىُ  آَوالَِّذيَن ِإذَ 

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع  
 ٍب قالوف بالصلة 

 طوؿ ادلنفصل مع ترقيق الراء ُب )ينتصروف( ٍب ورش على 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبتفخيم الراء ُب )ينتصروف(

 ُء َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمثْػُلَها آَوَجز 
 قالوف على توسط ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزة

 َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَّوِ 
 غليظ الالـ ُب )وأصلح(قالوف ٍب ورش بت

 (ِٓٗإنَُّو ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن )
 قالوف

 (ِٔٗمْن َسِبيٍل ) مْ َوَلَمِن انْػَتَصَر بَػْعَد ظُْلِمِو فَُأولَِئَك َما َعَلْيهِ 
 ] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[

 معو ابن كثَت وأبو جعفرواندرج  قالوف بالصلة وعلى توسط ادلتصل ثم   قالوف على توسط ادلتصل 
 يعقوب على توسط ادلتصل وقرأ بضم اذلاء )عليُهم(  ثم

 قرأ بضم اذلاء )عليُهم( على طوؿ ادلتصل ْحزة ثم  ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 
ُغوَف ِفي اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ   ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاَس َويَػبػْ

 خلف بالسكت ُب )األرض( ثمش بالنقل ُب )األرض( ور  ثمقالوف 
 (َٕٗعَذاٌب أَلِيٌم ) مْ ُأولَِئَك َلهُ 

 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

اٌب أَلِيٌم( واندرج معو ْحزة بوجو النقل وقفا على طوؿ ادلتصل ٍب ورش  ََ  وبالنقل ُب )َع
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اٌب أَلِيٌم( بالتحقيق و على طوؿ ادلتصل ْحزة  ٍب ََ  وقف ُب )َع
اٌب أَلِيٌم( بالسكت و على طوؿ ادلتصل ٍب خلف  ََ  وقف ُب )َع

 (َٖٗوَلَمْن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ اْْلُُموِر )
 سكت ُب )األمور( قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األمور( واندرج معو ْحزة بوجو النقل وقفا ٍب ْحزة بال

 َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َوِليٍّ ِمْن بَػْعِدِه 
 قالوف ٍب خلف بال غنة ُب )َوَمْن ُيْضِلِل(

 (َٗٗوتَػَرى الظَّاِلِميَن َلمَّا رََأُوا اْلَعَذاَب يَػُقوُلوَف َىْل ِإَلى َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل )
 ََل( اِ  ُب )َىلِ ورش بالنقل  ثمقالوف                              
 السوسي الوجو الثاِن أماؿ )ترى( وصال  ثمٍب خلف بالسكت ُب )َىْل ِإََل(   

َها َخاِشِعيَن ِمَن الذُّؿّْ يَػْنظُُروَف ِمْن َطْرٍؼ َخِفيٍّ  مْ َوتَػَراىُ   يُػْعَرُضوَف َعَليػْ
 واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة  ثمبسكوف ميم اجلمع   قالوف 

 أبو جعفر باإلخفاء للتنوين عند اخلاء )طرٍؼ خفي( ٍب 
 أبو عمرو باإلمالة )وتراىم( واندرج معو ْحزة والكسائي و خلف العاشر  ثم   ٍب ورش تقليل )وتراىم(

 يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  مْ َوَأْىِليهِ  مْ أَنْػُفَسهُ  آِإفَّ اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُرو  آَوقَاَؿ الَِّذيَن َآَمُنو 
 ىليُهم : يعقوب[ ]أىليِهم : الباقوف[]أ

 يعقوب قرأ بضم اذلاء ُب )أىليُهم(  ثمقالوف على قصر ادلنفصل                                
           واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة  

 على توسط ادلنفصلقالوف  ثم
 بالصلة و على توسط ادلنفصل قالوف  ثما   الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )القيامة( وقف ثم

 خلف على طوؿ ادلنفصل و تفخيم الراء ُب )خسروا(  ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ورقق راء )خسروا(         
 ورش بالطوؿ ُب البدؿ )آمنوا( . ثم                      ( التوسط ُب البدؿ )آمنوا(ٍٕب ورش مع )

 (٘ٗي َعَذاٍب ُمِقيٍم )ِإفَّ الظَّاِلِميَن فِ  َأَْل 
 واندرج معو ْحزة ورش على طوؿ ادلنفصل ثمقالوف توسط ادلنفصل  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 

 ِمْن ُدوِف اللَِّو  مْ َء يَػْنُصُرونَػهُ آِمْن َأْولِيَ  مْ َوَما َكاَف َلهُ 
 على طوؿ ادلتصل بالتحقيق  ْحزة ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع وعلى توسط ادلتصل       

 َء(  (خلف على طوؿ ادلتصل وبالسكت ُب )ِمْن أَْولِيَ  ثمَء(   (ْولِيَ ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )ِمَن اَ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (َٙٗوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َسِبيٍل )
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 خلف بال غنة ُب )َوَمْن ُيْضِلِل( ثمقالوف 
 ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَي يَػْوـٌ ََل َمَردَّ َلُو ِمَن اللَِّو ْم يُبوا ِلَربّْكُ اْسَتجِ 

 ورش وأبدؿ اذلمزة ألفا )ياٌب(  ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع      
 )  وأبدؿ اذلمزة ألفا )ياٌب(ٍب السوسي أدغم الياء بالياء ُب )ياٌب يـو

 وأبدؿ اذلمزة ألفا )ياٌب(بالصلة  أبو جعفر ثمدرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة وان ثمٍب خلف بال غنة )أف يأٌب(    
 (ِٚٗمْن َنِكيٍر ) مْ ِمْن َمْلَجٍأ يَػْوَمِئٍذ َوَما َلكُ  مْ َما َلكُ 

ٍَ َوَما (     ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع     ٍَ(و)يَػْوَمِئ  خلف بال غنة ُب )َمْلَجٍأ يَػْوَمِئ
 و جعفرواندرج معو ابن كثَت وأبٍب قالوف بالصلة 
 َحِفيظًا  مْ َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيهِ  آفَِإْف َأْعَرُضوا َفمَ 

 ] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثموبسكوف ميم اجلمع    على قصر ادلنفصل قالوف 

 ضم ىاء )عليُهم(              على قصر ادلنفصل ٍب يعقوب 
 وبسكوف ميم اجلمع على توسط ادلنفصل قالوف  ثم

 بضم ىاء )عليُهم( و  ْحزة على طوؿ ادلنفصل ثم           بالصلة و على توسط ادلنفصل ٍب قالوف 
        بالنقل ُب )فَِإَف أَْعَرُضوا(و  على طوؿ ادلنفصلٍب ورش 

 يُهم( بضم ىاء )علو  بالسكت ُب )فَِإْف أَْعَرُضوا(و  على طوؿ ادلنفصلخلف  ثم
 ِإْف َعَلْيَك ِإَلَّ اْلَبََلُغ 

 قالوف
ْنَساَف ِمنَّا رَْحَمًة َفِرَح ِبَها آِإذَ  آَوِإنَّ   َأَذقْػَنا اْْلِ

 قالوف على توسط ادلنفصل  ثم                             قالوف على قصر ادلنفصل
 نفصل وبالسكت ُب )اإلنساف( على طوؿ ادل ْحزة ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )اإلنساف(    

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )اإلنساف(  
هُ  ْنَساَف َكُفوٌر ) مْ َسيَّْئٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديهِ  مْ َوِإْف ُتِصبػْ  (ٛٗفَِإفَّ اْْلِ

 ] أيديُهم : يعقوب [ ]أيديِهم : الباقوف[
  )اإلنساف( على التحقيق ُب )قدمْت أيديهم( بالسكت ُب ْحزة ثمقالوف بسكوف ميم اجلمع             
 ( و)اإلنساف( مْ ْيِديهِ اَ  ورش بالنقل ُب )َقدََّمتَ  ثمٍب يعقوب بضم اذلاء ُب )أيديُهم(     
َمْت أَْيِديهِ   ( على السكت ُب )اإلنساف(    مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َقدَّ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثم
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 ْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ ِللَِّو مُ 
 ُب )األرض(بالسكت  ْحزةٍب  بالنقل ُب )االرض( قالوف ٍب ورش
 ُء آَيْخُلُق َما َيشَ 

 قالوف على توسط ادلتصل 
 على طوؿ ادلتصل ٍب ورش 

  قصر أبدؿ اذلمزة ألفا بالقصر والتوسط والطوؿ ٍب التسهيل مع الرـو على توسط ادلد والالقياس  ( أوجوٍ٘ب ىشاـ )
 يشاء( القياس )( أوجو ٘) ْحزةٍب 

 (ٜٗالذُُّكوَر )ُء آُء ِإنَاثًا َويَػَهُب ِلَمْن َيشَ آِلَمْن َيشَ يَػَهُب 
] يشػػ(ء إناثػػػا : بتسػػػهيل الثانيػػة وإبػػػداذلا واوا خالصػػػة : نػػػافع وابػػن كثػػػَت وأبػػػو عمػػػرو وأبػػو جعفػػػر ورويػػػس [ ] والبػػػاقوف : 

 بالتحقيق [
 وا ولو التسهيل أيضا ومعو ابن كثَت وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس قالوف أبدؿ اذلمزة الثانية وا

 باإلبداؿ واوا ٍب التسهيل ٍب خالد بالتحقيق على طوؿ ادلتصل و ٍب ابن عامر بالتحقيق ٍب ورش 
 (ءُ آِلَمْن َيشَ ) (ِإنَاثًا َويَػَهبُ ) (ءُ آِلَمْن َيشَ ُب )بال غنة بتحقيق اذلمزتُت و ٍب خلف 
 ِإنَاثًا ذُْكَرانًا وَ  مْ َأْو يُػَزوُّْجهُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ٍب خالد بوجو التسهيل )وإناثا(

 )وإناثا(ُب  )وإناثا( ٍب بالتسهيلُب بالتحقيق ( و ذُْكرَانًا وَ )ُب ٍب خلف بال غنة 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 ُء َعِقيًماآَوَيْجَعُل َمْن َيشَ 
  قالوف على توسط ادلتصل

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل 
 ٍب خلف بال غنة )من يش(ء(

 (ِٓ٘إنَُّو َعِليٌم َقِديٌر )
 ولورش وصال ترقيق راء )قدير( قالوف

 ُء آيُػْرِسَل َرُسوًَل فَػُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيشَ ِحَجاٍب َأْو ِء آَوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإَلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَ 
 ] يرسُل   فيوحْى : نافع[] يرسَل   فيوحَي : الباقوف[

 على توسط ادلتصل)يرسُل( وسكن ياء )فيوحْي( الـ قالوف رفع 
 وفتح ياء )فيوحَي ()يرسَل( نصب الـ ٍب ابن كثَت 
  ( أوجو ادلد وتسهيل ورـو مع ادلد والقصرٖ(إبداؿ اذلمزة ألفا مع )يشاءالقياس ُب )( أوجو ٍ٘ب ىشاـ )
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 وفتح ياء )فيوحَي (لسوسي أدغم الراء بالراء )يُػْرِسَل َرُسواًل( ٍب ا
 على طوؿ ادلتصل( أوجو يشاء ٍ٘ب خالد )

 على طوؿ ادلتصل( أوجو يشاء ٍ٘ب خلف بال غنة )
 ادلتصلعلى طوؿ  (ِحَجاٍب أَوْ )و)وحياً اَو(و(ْف اَ )يوحْي( وبالنقل ُب )لَِبَشٍر وسكن ياء )يرسُل (  برفع الالـ  ٍب ورش قرأ

 على طوؿ ادلتصل (ِحَجاٍب أَوْ و)و)وحياً أو(  ٍب خلف بالسكت ُب )لَِبَشٍر َأْف(
إذا وصػػلت باآليػػة التالية]يشػػ(ء إنػػو : بتسػػهيل الثانيػػة وإبػػداذلا واوا خالصػػة : نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر  -

 ورويس[]والباقوف : بالتحقيق [ 
 (ِٔ٘إنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم )

 قالوف
نَ    ِمْن َأْمرِنَاِإلَْيَك ُروًحا  آوََكَذِلَك َأْوَحيػْ

 (ْمرِنَااَ  ِمنَ )على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب ٍب ورش ادلنفصل توسط على  قالوف ٍبعلى قصر ادلنفصل قالوف 
 (ِمْن أَْمرِنَا)ُب  بالتحقيقووقف بالنقل و  ْحزة على طوؿ ادلنفصلٍب 

 (ِمْن أَْمرِنَا)ُب  السكتٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وب
يَماُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَػْهِدي ِبِو َمْن َنشَ   ُء ِمْن ِعَباِدنَا آَما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوََل اْْلِ

 قالوف على توسط ادلتصل  
 ٍب خالد على التحقيق ُب )اإلؽلاف( على طوؿ ادلتصل

 ادلتصل على توسطٍب ابن كثَت مع صلة اذلاء ُب )جعلناه( 
 ( البدؿ ُب )اإلؽلاف( و بالنقل ُب )اإلؽلاف( ٖ)على طوؿ ادلتصل وٍب ورش 

 بالسكت ُب )اإلؽلاف(و  ْحزة على طوؿ ادلتصلٍب 
 (ِٕ٘إَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ) ~َوِإنََّك لَتَػْهِدي

 قالوف على قصر ادلنفصل 
 ٍب قنبل على قصر ادلنفصل وبالسُت )سراط( واندرج معو رويس

 لوف على توسط ادلنفصل ٍب قا
 واندرج معو خالدٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وباإلمشاـ صوت الزاي ُب )صراط(
َِي َلُو َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب اأْلَْرضِ   ِصرَاِط اللَِّو الَّ

صػػػراط بالصػػػاد اخلالصػػػة :  ] سػػػراط : قنبػػػل ورويػػػس[ ]صػػػراط : باإلمشػػػاـ للصػػػاد صػػػوت الػػػزاي : خلػػػف عػػػن ْحػػػزة [ ]
 الباقوف[
 قالوف 
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 بوجو وقفا  خالدٍب ورش وبالنقل ُب )األرض( واندرج معو 
 بالسكت ُب )األرض( وقف ٍب خالد 

 ٍب قنبل قرأ بالسُت )سراط( واندرج معو رويس
 ٍب خلف باإلمشاـ صوت الزاي )صراط( ووقف ُب )األرض( بالنقل والسكت 

 ( ٖ٘اْْلُُموُر ) ِإَلى اللَِّو َتِصيرُ  َأَْل  

 قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 وبالنقل ُب )ااُلمور(ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل بالًتقيق بًتقيق الراء )تصَت( 

 على طوؿ ادلنفصل ووقف بالنقل والسكت على )األمور( ْحزةٍب 
  

 سورة الزخرؼ 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔحم )
 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ الشاطبية ُب سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح 

 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالموباخللف أدرى  وىم بصرٍ      و  صحبةتار سل )حم(ادقا   صفا ش                           

]حػػم : قللهػػا : ورش وأبػػو عمػػرو [] حػػم : أماذلػػا : ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]حػػم :قطعهػػا 
 بسكتة لطيفة أبو جعفر []حم : الباقوف بالفتح[

والكسػائي )احلاء( واندرج معو أبػو عمػرو ٍب ابػن ذكػواف أماذلػا وانػدرج معػو شػعبة وْحػزة األلف من قالوف ٍب ورش بتقليل 
 وخلف العاشر

 ٍب أبو جعفر بتقطيع احلرفُت بدوف نفس
 (َٕواْلِكَتاِب اْلُمِبيِن )

 قالوف
 (ٖتَػْعِقُلوَف ) مْ ِإنَّا َجَعْلَناُه قُػْرَآنًا َعَربِيِّا َلَعلَّكُ 

)قرَانا( وصلة  لى ما قبلهاعٍب ابن كثَت قرأ بنقل حركة اذلمزة بعد حَفها واندرج معو أبو جعفر  قالوف ٍب قالوف بالصلة
 اذلاء ُب )جعلناه(

ْـّ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيٌم ) ~َوِإنَُّو ِفي  (ُٗأ
ْـّ : الباقوف وصال ووقفا [  ]ُب إـ : ْحزة والكسائي وصال   وأما إف ابتدأ ب )أـ( فبضم اذلمزة ال غَت [] ُب ُأ

 قالوف على توسط ادلنفصل   ثم على قصر ادلنفصل قالوف
ْـّ( وصال ٍب ا  على طوؿ ادلنفصل ورش  ثملكسائي على توسط ادلنفصل وقرأ بكسر اذلمزة ُب )ُب إ
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ْـّ(  ٍب ْحزة أيضا بكسر اذلمزة وصال ُب )ُب إ
 (٘قَػْوًما ُمْسرِِفيَن ) مْ َأفَػَنْضِرُب َعْنُكُم الذّْْكَر َصْفًحا َأْف ُكْنتُ 

 [ ]أف كنتم : الباقوف[ ]إف كنتم : نافع وْحزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر
 واندرج معو ْحزة والكسائي وخلف العاشر قالوف قرأ )إف( بكسر اذلمزة 

  واندرج معو أبو جعفر بالصلة قالوفٍب 
  وبالصلة )أف(قرأ بفتح علزة ٍب ابن كثَت 

 ٍب أبو عمرو قرأ بفتح اذلمزة )أف كنتم( واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب
 )إف( بكسر وقرأ  (فْ إْفًحا صَ ُب )ٍب خلف بالسكت 

َكر()ورقق راء  )إف(وقرأ بكسر علزة  (فْ إَصْفًحا بالنقل ُب )ٍب ورش   ال
 (ٙوََكْم َأْرَسْلَنا ِمْن نَِبيٍّ ِفي اْْلَوَّلِيَن )

 ]نيبء : نافع [ ] نيب : الباقوف[
 )نيب( )َؼ اذلمزة ٍب ابن كثَت قرأ باذلمز ُب )نيبء( قالوف 

 النقل والسكتب وقف على )األولُت(و ُب )كْم أرسلنا( يق على التحق ْحزةٍب 
  على طوؿ ادلتصلقرأ باذلمز ُب )نيبء( و  ٍب ورش بالنقل ُب )كَم اَرسلنا( و )ااَلولُت(

 النقل والسكتب وقف على )األولُت(و ُب )كْم أرسلنا( السكت على الساكن ادلفصوؿ ب خلفٍب 
 (ٚانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف )ِمْن نَِبيٍّ ِإَلَّ كَ  مْ َوَما يَْأتِيهِ 

]يسػػػػتهزوف و أبػػػػو جعفػػػػر وْحػػػػزة وقفػػػػا ولػػػػو وجهػػػػاف آخػػػػراف : تسػػػػهيل اذلمػػػػزة بينهػػػػا وبػػػػُت الػػػػواو   وإبػػػػداذلا يػػػػاء خالصػػػػة 
 []يستهزؤوف : الباقوف[

 ] يأتيُهم : يعقوب [ ] يأتيِهم : الباقوف[ ]نيبء : نافع [ ] نيب : الباقوف[
 )نيب( )َؼ اذلمزة أبو عمرو قرأ  ثمتصل )نيبء( قالوف بإثبات علزة على توسط ادل

 التسهيل واحلَؼ وإبداذلا ياء  أوجو (ٖف ب)ءو وقف على يستهز  ْحزةٍب 
 ( أوجو )يستهزؤف( ٖبالسكت مع ) خلفٍب 

 ٍب قالوف بالصلة وبإثبات علزة على توسط ادلتصل )نيبء( 
 ٍب ابن كثَت بالصلة وحَؼ اذلمزة ُب )نيب(

زة على طوؿ ادلتصل )نيبء( وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياتيهم( وبالتدِل ُب )يستهزؤوف( ست حركات ٍب ٍب ورش بإثبات عل
 أربغ ٍب اثناف

 ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياتيهم( 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وحَؼ اذلمزة من )نيب( وقرأ بإبداؿ اذلمزة ألفا )ياتيهم(

 وحَؼ اذلمزة ُب )نيب(ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )يأتيُهم( 
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هُ  آفََأْىَلْكنَ   (َٛبْطًشا َوَمَضى َمَثُل اْْلَوَّلِيَن ) مْ َأَشدَّ ِمنػْ
 قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبالصلة 

 ٍب قالوف بتوسط ادلنفصل 
 )مضى( واندرج معو خلف العاشر ُب ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وباإلمالة 

 لة على توسط ادلنفصل ٍب قالوف بالص
 بالتقليل ُب )مضى( على طوؿ ادلنفصل و بالفتح ُب )مضى( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 
 )األولُت( بالنقل والسكت  ىعلوباإلمالة ُب )مضى( ووقف على طوؿ ادلنفصل ٍب خالد 
 والسكت)األولُت( بالنقل  ىعلووقف ُب )بطشاً َومضى( بال غنة و على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف 

 (َٜمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم )ْم َولَِئْن َسأَْلتَػهُ 
 ُب )األرض(ٍب خلف بالسكت بالنقل ُب )ااَلرض( ٍب ورش  بسكوف ميم اجلمع  قالوف

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (ٓٔتَػْهَتُدوَف ) مْ ِفيَها ُسُبًَل َلَعلَّكُ  مْ ُم اْْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلكُ الَِّذي َجَعَل َلكُ 

 وىثالشاطبية ُب سورة طو : مع الزخرؼ اقصر بعد فتح وساكن   مهادا 
 ]مهدا : عاصم وْحزة والكسائي وحلف العاشر[ ] مهادا : الباقوف[

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة هادا( )مكسر ادليم وفتح اذلاء وبزيادة ألف بعد اذلاء قالوف  
 والكسائي وخلف العاشرمعو وجو خالد واندرج )مهدا( فتح ادليم وسكن اذلاء وحَؼ األلف ٍب عاصم 
 وبالنقل ُب )ااَلرض( )مهادا( كسر ادليم وفتح اذلاء وبزيادة ألف بعد اذلاء ٍب ورش  

 )مهدا(وفتح ادليم وسكن اذلاء وحَؼ األلف ( األرض)ُب كت بالسُب )مهداً وجعل( و ٍب خلف بال غنة 
 )مهدا(وفتح ادليم وسكن اذلاء وحَؼ األلف  (األرض)ُب ٍب خالد بالسكت 

 )مهادا(وكسر ادليم وفتح اذلاء وبزيادة ألف بعد اذلاء  معا ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ )وجعل لكم(
 َقَدٍر فَأَْنَشْرنَا ِبِو بَػْلَدًة َمْيًتاًء بِ آِء مَ آَوالَِّذي نَػزََّؿ ِمَن السَّمَ 

 ]َميَّْتا : أبو جعفر [] َمْيَتا : الباقوف [
 قالوف على توسط ادلتصل ٍب أبو جعفر قرأ بتشديد الياء )َميَّْتا(  وعلى توسط ادلتصل 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزة 
 (َٔٔكَذِلَك ُتْخَرُجوَف )

 ثال مافيو شمع الزخرؼ اعكس )خُتَْرجوف( بفتحة     وضم وأوَل الرـو الشاطبية ُب األعراؼ : 
 ضا ر  ُبخبلف مضى ُب الرـو ال ؼلرجوف                         

 خُتَْرُجوف: الباقوف[ ] خَتُْرُجوف : ابن ذكواف وْحزة والكسائي وخلف العاشر[ ]
 ورش وابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ وعاصم وأبو جعفر ويعقوبقالوف قرأ بضم التاء وفتح الراء )خُتَْرُجوف( واندرج معو 
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 ٍب ابن ذكواف قرأ بفتح التاء وضم الراء )خَتُْرجوف( واندرج معو ْحزة والكسائي وخلف العاشر 
 (ِٕٔمَن اْلُفْلِك َواْْلَنْػَعاـِ َما تَػرَْكُبوَف ) مْ َوالَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلكُ 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة ثموف ميم اجلمع بسكقالوف 
 ورش بالنقل ُب )االزواج(و)االنعاـ(  ثم ٍب السوسي أدغم الالـ بالالـ)َوَجَعَل َلُكْم( وادليم بادليم )َواأْلَنْػَعاـِ َما(

 ٍب ْحزة قرأ بالسكت ُب )االزواج(و)االنعاـ(
َعَلْيػػِو َوتَػُقولُػػوا ُسػػْبَحاَف الَّػػِذي َسػػخََّر لَنَػػا َىػػَذا َوَمػػا ُكنَّػػا لَػػُو  مْ ِإَذا اْسػػتَػَويْػتُ  مْ تَػػْذُكُروا نِْعَمػػَة رَبُّْكػػلَِتْسػػتَػُووا َعلَػػى ظُُهػػورِِه ثُػػمَّ  

 (ُٖٔمْقرِنِيَن )
 السوسي أدغم الراء بالالـ ُب )َسخََّر لََنا(  ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 

 واندرج معو أبو جعفر َذا( إِ  مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى قصرىا ُب )َربّْكُ 
 ِإَذا(  مْ ٍب ابن كثَت بصلة ميم اجلمع وبصلة اذلاء ُب )عليو( ٍب قالوف بالصلة وعلى توسطها ُب )َربّْكُ 

 ِإَذا( مْ خلف بالسكت ُب )َربّْكُ  ثمِإَذا(  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )َربّْكُ 
َقِلُبوَف ) آَوِإنَّ   (ِٗٔإَلى رَبػَّْنا َلُمنػْ

 ى قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةقالوف عل
 َوَجَعُلوا َلُو ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا

 فصِ الشاطبية ُب البقرة : )وُجْزءاً وُجْزٌء( ضم االسكاف 
 دأالدرة : وجزءا ادغم     إَل قولو ومد 

 ناثف وقاؿ جزا صالطيبة : وجزءا 
 ة [ ] ُجزَّا : أبو جعفر [ ] ُجْزءا : الباقوف[]ُجُزءا : شعب

 قالوف قرأ بضم اجليم وسكن الزاي واندرج اجلميع إال :
 ٍب شعبة قرأ بضم اجليم والزاي)ُجُزءا( 

 ٍب ْحزة وقفا )َؼ اذلمزة ونقل حركتها إَل ما قبلها )ُجزَا(
 ركتها إَل ما قبلها وشددىا ٍب أبو جعفر قرأ بضم اجليم وزايا مشددة مفتوحة وحَؼ اذلمزة ونقل ح

ْنَساَف َلَكُفوٌر ُمِبيٌن )  (ِ٘ٔإفَّ اْْلِ
 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )اإلنساف( ٍب خلف بالسكت ُب )اإلنساف(

 (ٙٔبِاْلَبِنيَن ) مْ أَـِ اتََّخَذ ِممَّا َيْخُلُق بَػَناٍت َوَأْصَفاكُ 
 ورش بالتقليل ُب )أصفاكم(  ثم وأبو جعفر واندرج معو ابن كثَت قالوف بالصلة ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف

 ٍب خالد باإلمالة ُب )أصفاكم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ( وأماؿ ُب )أصفاكم(مْ ٍب خلف بال غنة ُب )بَػَناٍت َوَأْصَفاكُ 

 (ِٚٔظيٌم )ِبَما َضَرَب ِللرَّْحَمِن َمَثًَل َظلَّ َوْجُهُو ُمْسَودِّا َوُىَو كَ  مْ َوِإَذا ُبشَّْر َأَحُدىُ 
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 واندرج معو أبو عمرو والكسائي وسكوف مي اجلمع قالوف قرأ بسكوف ىاء )وْىو( 
 ٍب ابن عامر بضم اذلاء ُب )وُىو( واندرج معو عاصم وخالد ويعقوب وخلف العاشر 

 ُب )مسوداً وُىو( ٍب خلف بال غنة
 ثَت بضم اذلاء )وُىو(  ٍب قالوف بالصلة وقرأ بسكوف ىاء )وْىو( واندرج معو أبو جعفر ٍب ابن ك

 ٍب ورش رقق راء )بشر( وغلظ الـ )ظل( وصال ولو وقفا التغليظ والًتقيق والتغليظ أوَل
ُر ُمِبيٍن )  (َٛٔأَوَمْن يُػَنشَّأُ ِفي اْلِحْلَيِة َوُىَو ِفي اْلِخَصاـِ َغيػْ

 ] يُػَنشَّأُ : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ] يَػْنَشأُ : الباقوف[
   واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر  رأ بسكوف اذلاء )وْىو( وقرأ بفتح الياء وسكوف النوف وختفيف الشُت )يَػْنَشُأ(قالوف ق

 ٍب ورش قرأ بضم اذلاء ُب )وُىو( وقرأ بفتح الياء وسكوف النوف وختفيف الشُت )يَػْنَشُأ( ورقق راء )غَت( 
ء وسػػكوف النػػوف وختفيػػف الشػػُت )يَػْنَشػػُأ(  وتفخػػيم الػػراء ُب )غػػَت( ٍب ابػػن كثػػَت قػػرأ بضػػم اذلػػاء ُب )وُىػػو( وقػػرأ بفػػتح اليػػا

 يعقوبابن عامر وشعبة و واندرج معو 
ٍب حفص قرأ بضم اذلاء ُب )وُىو( وقرأ بضم الياء وفتح النوف وتشديد الشُت ادلفتوحة )يُػَنشَّأ( واندرج معو خالد وخلف 

 العاشر 
 الياء وفتح النوف وتشديد الشُت ادلفتوحة )يُػَنشَّأ(  ٍب الكسائي قرأ بضم اذلاء ُب )وْىو( وقرأ بضم

 و( وبال غنة ُب )أََوَمْن يُػَنشَُّأ( وقرأ بضم الياء وفتح النوف وتشديد الشُت ادلفتوحة )يُػَنشَّأ( ٍب خلف قرأ بضم اذلاء ُب )وىُ 
 ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإنَاثًا مْ ِئَكَة الَِّذيَن ىُ َوَجَعُلوا اْلَمَل 

 ن : نافع وابن كثَت وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب[ ] عباد الرْحن : الباقوف[] عند الرْح
 قالوف على توسط ادلتصل وقرأ بنوف بعد العُت )عند الرْحن( ومعو ابن عامر ويعقوب 

وانػدرج معػو عاصػم والكسػائي وخلػف  ٍب أبو عمرو على توسط ادلتصل وقرأ بباء بعد العُت وبعػدىا ألػف )عبػاد الػرْحن(
 اشرالع

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وقرأ بنوف بعد العُت )عند الرْحن(

 على طوؿ ادلتصل وقرأ بباء بعد العُت وبعدىا ألف )عباد الرْحن( ْحزةٍب 
 َأَشِهُدوا َخْلَقُهمْ 

 ] أأْشهدو : نافع وأبو جعفر [ ] أشهدوا : الباقوف[
استفهاـ وضم اذلمزة الثانية مع تسهيلها مع اإلدخاؿ وسكن الشُت ُب )أأْشهدوا( واندرج معو أبو جعفر ٍب  قالوف ِبمزة

 )أشهدوا( معو الباقوف قرأ ِبمزة واحدة قالوف بالتسهيل بدوف إدخاؿ ُب )أُأشهدوا( واندرج معو ورش ٍب ابن كثَت 
 (َٜٔوُيْسأَُلوَف ) مْ َسُتْكَتُب َشَهاَدتُػهُ  

 وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت  وف( ٍب قالوف بالصلةلُ ْحزة بالنقل )ُيسَ  قالوف ٍب
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 َء الرَّْحَمُن َما َعَبْدنَاُىْم آَوقَاُلوا َلْو شَ 
 واندرج معو حلف العاشر  ٍب ابن ذكواف أماؿ )شاء( على طوؿ ادلتصل ٍب ورشعلى توسط ادلتصل قالوف 

 ُب )شاء( على طوؿ ادلتصلٍب ْحزة باإلمالة 
 ِبَذِلَك ِمْن ِعْلمٍ ْم ا َلهُ مَ 

 وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت  بالصلة قالوف ثم بسكوف ميم اجلمع  قالوف
 (َٕٓيْخُرُصوَف )ِإَلَّ  مْ ىُ ِإْف 

  (ِإالَّ  مْ ىُ ُب )على توسطها  قالوفٍب واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  (ِإالَّ  مْ ىُ ُب ) قالوف ٍب قالوف بالصلة على القصر
 (ِإالَّ  مْ ىُ ُب ) ٍب خلف بالسكت  (ِإالَّ  مْ ىُ ُب )على طوؿ الصلة  ٍب ورش

َناىُ  ـْ َآتَػيػْ  (ِٕٔبِو ُمْسَتْمِسُكوَف ) مْ ِكَتابًا ِمْن قَػْبِلِو فَػهُ  مْ َأ
 وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت  بالصلة قالوف ثم بسكوف ميم اجلمع    قالوف

ـَ ُب )بانقل ٍب ورش  َناىُ اَ  َأ َناىُ ُب ) بدؿ( الٖمع ) (مْ تَػيػْ َناىُ ُب ) خلف بالسكت ثم    (مْ أَآتَػيػْ ـْ َآتَػيػْ  (مْ َأ
 (ُٕٕمْهَتُدوَف ) مْ َآبَاَءنَا َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلى َآثَارِىِ  آِإنَّا َوَجْدنَ  آَبْل قَاُلو 

  بسكوف ميم اجلمع وعلى قصر ادلنفصل   قالوف
 وأبو جعفرَت واندرج معو ابن كثوعلى قصر ادلنفصل بالصلة  قالوفٍب 

  ادلنفصل توسطقالوف على  ثم) آثارىم(  أماؿوعلى قصر ادلنفصل و ٍب دوري 
  ادلنفصل واندرج معو دوري الكسائي  توسطدوري أماؿ )آثارىم( على  ثمصلة بالو  قالوف على توسط ادلنفصلٍب 

  على طوؿ ادلنفصل وقلل )آثارىم( وقصر البدؿ )آباءنا(و)آثارىم(  ٍب ورش
 على طوؿ ادلنفصل وفتح )آثارىم( وبغنة خالد  ثم

  ُب )أمٍة وإنا( بال غنةعلى طوؿ ادلنفصل وفتح )آثارىم( و ٍب خلف 
 )آثارىم()آباءنا(والبدؿ  ُبٍب ورش مع التوسط والطوؿ 

َرُفوَىػ آوََكػَذِلَك َمػػ  مْ َآثَػػارِىِ  ~َءنَػػا َعلَػى ُأمَّػػٍة َوِإنَّػا َعلَػػىآَآبَ  آنَ ِإنَّػػا َوَجػدْ  آَأْرَسػْلَنا ِمػػْن قَػْبِلػَك ِفػػي قَػْريَػٍة ِمػػْن نَػِذيٍر ِإَلَّ قَػػاَؿ ُمتػْ
 (ُٖٕمْقَتُدوَف )

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وأماؿ )آثارىم( 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب قالوف بالصلة 

 أيب عمرو على توسط ادلنفصل وأماؿ )آثارىم( واندرج معو دوري الكسائي ٍب دوري 
( مع ) َِيٍر ِإالَّ   و)آثارىم( وقلل )آثارىم(( البدؿ )آب(نا(ٍٖب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )َن
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  ) َِيٍر ِإالَّ  ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة ُب )أُمٍَّة َوِإنَّا( وبالتحقيق ُب )َن
( وبغنة ٍب خالد  َِيٍر ِإالَّ  على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )َن

(  وبال غنة ُب )أُمٍَّة َوِإنَّا( َِيٍر ِإالَّ  ٍب خلف بالسكت ُب )َن
 َعَلْيِو َآبَاءَُكمْ  مْ بَِأْىَدى ِممَّا َوَجْدتُ  مْ قَاَؿ َأَوَلْو ِجْئُتكُ 

 : أبو جعفر[ ] جئتكم : الباقوف[] قاؿ أَولو : ابن عامر وحفص [ ]قْل أَوَلو : الباقوف[ ] جئناكم 
 قالوف قرأ )قل أولو( 

 باءكم( آأىدى( ووقف بالتسهيل مع ادلد والقصر ُب )بٍب خلف أماؿ )
 ٍب الكسائي أماؿ )أىدى( واندرج معو خلف العاشر 

 ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ابن كثَت بالصلة دليم اجلمع وبصلة اذلاء ُب )عليو( 

 ة ياء ُب )جيتكم( ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمز 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وقرأ بإبداؿ اذلمزة ياء ُب )جيناكم( 

 ٍب ورش بالنقل ُب )ُقَل اَوَلو( وبفتح اليائي )أىدى( مع قصر ٍب طوؿ البدؿ )آباءكم(
 ٍب ورش بالتقليل ُب )أىدى( مع التوسط والطوؿ ُب البدؿ )آباءكم(

 ٍب خلف بالسكت ُب )ُقْل أَوَلو( 
 لو( واندرج معو حفصأوَ  ر قرأ بإثبات ألف بعد القاؼ )قاؿَ ٍب ابن عام

 (ِٕٗبِو َكاِفُروَف ) مْ ُأْرِسْلتُ  آِإنَّا ِبمَ  آقَاُلو 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلةعلى قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 

  ادلنفصل توسطعلى ٍب قالوف بالصلة  ادلنفصل توسطعلى ٍب قالوف 
 على طوؿ ادلنفصل وتفخيم راء )كافروف( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل بًتقيق راء )كافروف( ٍب ْحزة

ُهْم   فَانْػتَػَقْمَنا ِمنػْ
 قالوف

بِيَن )  (ٕ٘فَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ
 قالوف

 (ُٕٙدوَف )ٌء ِممَّا تَػْعبُ آِإنَِّني بَػرَ  ~َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم ِْلَبِيِو َوقَػْوِموِ 
  وادلتصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وتوسط ادلتصل قالوف على قصر ادلنفصل

 على قصر ادلنفصل ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )ألبيو(واندرج معو ْحزة ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وادلتصل 
 (ِٕٚإَلَّ الَِّذي َفَطَرِني فَِإنَُّو َسيَػْهِديِن ) 

 الُت [ ] سيهدين : الباقوف[] سيهديٍت : يعقوب ُب احل
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 قالوف ٍب يعقوب قرأ بالياء ُب احلالُت )سيهديٍت( 
 (ٕٛيَػْرِجُعوَف ) مْ َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفي َعِقِبِو َلَعلَّهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
 (ٜٕاْلَحقُّ َوَرُسوٌؿ ُمِبيٌن )َءُىُم آَحتَّى جَ  مْ ِء َوَآبَاَءىُ َبْل َمتػَّْعُت َىُؤَْل 

ٍب  واندرج معو ابن كثػَت وأبػو جعفػر بالصلةعلى قصر ادلنفصل و  قالوفٍب على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 
  قالوف على توسط ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 

  واندرج معو خلف العاشر أماؿ )جاءىم(على توسط ادلنفصل و ٍب ابن ذكواف 
 على طوؿ ادلنفصل وادلتصل الصلة ٍب ورش ٍب قالوف ب

 جاءىم()أماؿ على طوؿ ادلنفصل وادلتصل و  ْحزةٍب 
 )آباءىم( البدؿ توسط وطوؿمع على طوؿ ادلنفصل وادلتصل ٍب ورش 
 (َٖٓءُىُم اْلَحقُّ قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر َوِإنَّا ِبِو َكاِفُروَف )آَوَلمَّا جَ 
 ورقق راء )سحر( و)كافروف( وؿ ادلتصل على طٍب ورش على توسط ادلتصل قالوف 

 ٍب ابن ذكواف أماؿ )ج(ءىم( واندرج معو خلف العاشر 
 أماؿ )ج(ءىم( وبال غنة ُب )ِسْحٌر َوِإنَّا( و على طوؿ ادلتصل ٍب خلف 
 أماؿ )ج(ءىم( وبغنة و على طوؿ ادلتصل ٍب خالد 

 (ٖٔاْلَقْريَػتَػْيِن َعِظيٍم ) َوقَاُلوا َلْوََل نُػزَّْؿ َىَذا اْلُقْرءاُف َعَلى رَُجٍل ِمنَ 
 )القرَاف( قالوف ٍب ابن كثَت قرأ بنقل حركة اذلمزة إَل ما قبلها وحَؼ اذلمزة ُب

 يَػْقِسُموَف رَْحَمَة رَبّْكَ ْم َأىُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 قوب . والباقوف : بالتاءووقف على )رْحت ربك( باذلاء : ابن كثَت وأبو عمرو والكسائي ويع
نَػهُ  نْػَيا  مْ َمِعيَشتَػهُ  مْ َنْحُن َقَسْمَنا بَػيػْ  ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 قالوف واندرج معو ابن عامر وعاصم ويعقوب 
 ٍب ورش بالتقليل ُب )الدنيا( واندرج معو أبو عمرو 

 ٍب ْحزة باإلمالة ُب )الدنيا( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 لة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالص
ٍْ َدرََجاٍت لَِيتَِّخَذ بَػْعُضهُ  مْ َوَرفَػْعَنا بَػْعَضهُ   بَػْعًضا ُسْخرِيِّا  مْ فَػْوَؽ بَػْع

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بسكوف ميم اجلمع  قالوف
ٌر ِممَّا َيْجَمُعوَف )  (َٕٖورَْحَمُة رَبَّْك َخيػْ

 ًتقيق الراء ُب )خَت(قالوف ٍب ورش ب
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َها َيْظَهُروَف ) مْ َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْحَمِن لِبُػُيوتِهِ ُأمًَّة َواِحَدًة َأْف َيُكوَف النَّاُس  َوَلْوَْل   (ُٖٖسُقًفا ِمْن َفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليػْ
 الدليل من الشاطبية : سقفا بضمة وحتريكو بالضم ذكر أنبال  

: ورش وأبػػػػو عمػػػػرو وحفػػػػص وأبػػػػو جعفػػػػر ويعقػػػػوب[] لِِبيُػػػػوهتم : الباقوف[]َسػػػػْقفا :ابػػػػن كثػػػػَت وأبػػػػو عمػػػػرو وأبػػػػو ]لِبُػيُػػػػوهتم 
 جعفر[]ُسُقفا :الباقوف[

 وضم السُت والقاؼ )ُسُقفا(وقرأ بكسر الباء ُب )لِبُيوهتم( على قصر ادلنفصل قالوف 
 بالصلة و على قصر ادلنفصل ٍب قالوف 

 بكسر الباء ُب )لِبُيوهتم( وفتح السُت وسكن القاؼ )َسْقفا( واندرج معو أبو جعفر و ل على قصر ادلنفصٍب ابن كثَت 
 وفتح السُت وسكن القاؼ )َسْقفا(بضم الباء ُب )لبُػُيوهتم( و على قصر ادلنفصل ٍب أبو عمرو 

 وضم السُت والقاؼ )ُسُقفا( بضم الباء ُب )لبُػُيوهتم(و  على قصر ادلنفصل ٍب يعقوب
وانػدرج معػو ابػن عػامر وشػعبة وقرأ بكسر الباء ُب )لِبُيوهتم( وضم السػُت والقػاؼ )ُسػُقفا( توسط ادلنفصل على ٍب قالوف 

  والكسائي وخلف العاشر
 بالصلة و على توسط ادلنفصل ٍب قالوف 

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبضم الباء ُب )لبُػُيوهتم( و وفتح السُت وسكن القاؼ )َسْقفا( 
 نفصل وبضم الباء ُب )لبُػُيوهتم( وضم السُت والقاؼ )ُسُقفا(ٍب حفص على توسط ادل

 وبضم الباء ُب )لبُػُيوهتم( وضم السُت والقاؼ )ُسُقفا(على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 بكسر الباء ُب )لِبُيوهتم( وضم السُت والقاؼ )ُسُقفا( و على طوؿ ادلنفصل ٍب خالد 
 وبكسر الباء ُب )لِبُيوهتم( وضم السُت والقاؼ )ُسُقفا(  (اِحَدةً أُمًَّة وَ )ُب بال غنة و على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف 

َها يَػتَِّكُئوَف )أَبْػَوابًا َوُسُررًا  مْ َولِبُػُيوتِهِ   (َٖٗعَليػْ
 ]لِبُػُيوهتم : ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب[] لِِبُيوهتم : الباقوف[]

 واندرج معو ابن عامر وشعبة والكسائي وخلف العاشر وسكوف ميم اجلمعقالوف قرأ بكسر الباء ُب )لِِبُيوهتم( 
تسػػهيل وحػػَؼ اذلمػػزة  ( أوجػػو وقفػػا ضلػػو )يسػػتهزءوف(ٍٖب خػػالد قػػرأ بكسػػر البػػاء ُب )لِِبيُػػوهتم( وقػػرأ )يتكػػوف( فيهػػا ب)

  وإبداذلا ياء
 )يتكوف(  وقرأ بثالثة أوجو (أَبْػَوابًا َوُسُررًا)ُب ( وبال غنة ٍب خلف قرأ بكسر الباء ُب )لِِبُيوهتم

  واندرج معو ابن كثَت أَبْػَوابًا( مْ ٍب قالوف قرأ بكسر الباء ُب )لِِبُيوهتم( وبالصلة على القصر ُب )َولِبُػُيوهتِِ 
بنقػػل حركػػة اذلمػػزة إَل مػػا قبلهػػػا أَبْػَوابًػػا( وقػػرأ بضػػم البػػاء )َولِبُػيُػػوهِتِْم( وقػػػرأ   مْ ٍب أبػػو جعفػػر علػػى قصػػر الصػػلة ُب )َولِبُػيُػػػوهتِِ 

 وف( يتكُ )وحَفها 
 أَبْػَوابًا(  مْ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )َولِبُػُيوهتِِ 

 أَبْػَوابًا(  مْ ٍب ورش بضم الباء )َولِبُػُيوهِتِْم( وعلى طوؿ الصلة ُب )َولِبُػُيوهتِِ 
 ٍب أبو عمرو قرأ بضم الباء )َولِبُػُيوهِتِْم( وبدوف صلة واندرج معو حفص ويعقوب 
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 وثالثة أوجو )ويتكوف( (أَبْػَوابًا َوُسُررًا)ُب ( وبال غنة أَبْػَوابًا(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َولِبُػُيوهتِِ 
 َوزُْخُرفًا 
 قالوف 

نْػَيا   َوِإْف ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
 الدفوه صَل إالشاطبية ُب سورة ىود : وخف )وإف كالِّ ( 

 اعتالفص نل امكوفيها وُب ياسُت والطارؽ العلى       يشدد )دلّا(  
 سن خبلفو لص ن ُبوُب زخرؼ 

 : الباقوف[َلَماوْحزة وابن مجاز[ ]إْف كل ذلك : عاصم وىشاـ خبلف عنو  امَّ لَّ كل ذلك   ]وإفْ 
 وابن ورداف ويعقوب وابن ذكواف وابن كثَت قالوف قرأ )دلا( بالتخفيف للميم واندرج معو ىشاـ بوجو التخفيف 

 ميم  وقلل )الدنيا( ومعو أبو عمرو ا( بالتخفيف للمَ قرأ )لَ ٍب ورش 
 ٍب الكسائي قرأ )دلا( بالتخفيف وأماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر

 ا( خبلف عنو واندرج معو ِبَا الوجو عاصم وابن مجاز مَّ ٍب ىشاـ بالتشديد )لَّ 
 ٍب ْحزة بالتشديد )دلّا( مع اإلمالة ُب )الدنيا(

 (ٖ٘تَِّقيَن )َواْْلَِخَرُة ِعْنَد رَبَّْك ِلْلمُ 
 ُب )اآلخرة( بالسكت ْحزةٍب ُب )اآلخرة( وترقيق راءىا ( البدؿ ٖقالوف ٍب ورش مع )

ْْ َلُو َشْيطَانًا فَػُهَو َلُو َقرِيٌن )  (َٖٙوَمْن يَػْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن نُػَقيّْ
 ] يقيض : يعقوب [ ] نقيض : الباقوف[
 واندرج معو دوري أيب عمرو والكسائي وأبو جعفرمة )نقيض( قالوف بسكوف اذلاء )فْهو( وقرأ بنوف العظ

 واندرج معو ابن كثَت وابن عامر وعاصم وخالد وخلف العاشروقرأ بنوف العظمة )نقيض( ٍب ورش بالضم ُب اذلاء )فُهو( 
 ٍب يعقوب بالضم ُب اذلاء )فُهو( وقرأ بياء الغيبة )يقيض( 

 نُػَقيّْْض( وقرأ بنوف العظمة )نقيض(   ٍب السوسي أدغم النوف بالنوف )الرَّْْحَنِ 
 ٍب خلف بال غنة ُب )ومن يعش( وقرأ بنوف العظمة )نقيض(

 (ُٖٚمْهَتُدوَف ) مْ َعِن السَِّبيِل َوَيْحَسُبوَف أَنػَّهُ  مْ لََيُصدُّونَػهُ  مْ َوِإنػَّهُ 
 ] ػلَسبوف : ابن عامر وعاصم وْحزة وأبو جعفر [ ] ػلِسبوف : الباقوف[

 واندرج معو أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشربوف( وبسكوف ميم اجلمع سُت ُب )ػلسِ قالوف بكسر ال
 ابن عامر بفتح السُت واندرج معو عاصم وْحزة  ثم

 ٍب قالوف بالصلة وبكسر السُت ُب )ػلسبوف( واندرج معو ابن كثَت 
 أبو جعفر بفتح السُت )ػلَسبوف( وبالصلةثم 

َنَك بُػْعَد اْلَمْشرِقَػْيِن فَِبْئَس اْلَقرِيُن )َءنَا قَاآِإَذا جَ  ~َحتَّى  (َٖٛؿ يَا لَْيَت بَػْيِني َوبَػيػْ
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 ] ج(ءانا : نافع وابن كثَت وابن عامر وشعبة وأبو جعفر[ ] ج(ءنا : الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بزيادة ألف )َجاَءانَا( واندرج معو ابن كثَت 

 بزيادة ألف )َجاَءانَا( وبإبداؿ اذلمزة ياء ُب )بيس( ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل و)َؼ األلف )َجاَءنَا( واندرج معو يعقوب

 ٍب السوسي )َؼ األلف )َجاَءنَا( وبإبداؿ اذلمزة ياء ُب )بيس(
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ بزيادة ألف )َجاَءانَا(  واندرج معو ىشاـ وشعبة 

 دوري على توسط ادلنفصل و)َؼ األلف )َجاَءنَا( واندرج معو حفص والكسائي  ٍب
 ٍب ابن ذكواف على توسط ادلنفصل وأماؿ )َجاَءانَا( 

 لف العاشر على توسط ادلنفصل و)َؼ األلف من )َجاَءنَا( وإمالتها خٍب 
 ُب )جاءانا( وبإبداؿ اذلمزة ياء ُب )بيس( ( البدؿٍٖب ورش على طوؿ ادلنفصل وأثبت ألفا بعد اذلمزة )َجاَءانَا( مع )

 )َجاَءنَا(وحَؼ األلف من ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وأماؿ 
َفَعُكُم اْليَػْوـَ ِإْذ ظََلْمتُ   (ِٜٖفي اْلَعَذاِب ُمْشَترُِكوَف ) مْ أَنَّكُ  مْ َوَلْن يَػنػْ

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر( مْ أَنَّكُ  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )ظََلْمتُ 

 ( مْ أَنَّكُ  مْ ٍب قالوف على توسطها ُب )ظََلْمتُ 
 ( وتغليظ الـ )ظلمتم( مْ أَنَّكُ  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ظََلْمتُ 

َفَعُكُم(مْ أَنَّكُ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ظََلْمتُ   ( وبال غنة ُب )َوَلْن يَػنػْ
 (ٓٗتَػْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَف ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )َأفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو 

 قالوف
هُ   (ُٔٗمْنَتِقُموَف )ْم فَِإمَّا َنْذَىَبنَّ ِبَك فَِإنَّا ِمنػْ

 ] نَىنَبْ بك : رويس   وإذا وقف عليها وقف باأللف على األصل )نَىبا([ ] نَىنبَّ : الباقوف[
 ج معو ابن كثَت وأبو جعفرواندر قالوف بالصلة  ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف

 )  وإذا وقف اختبارا أو اضطرارا وقف باأللف على األصلٍب رويس قرأ بإسكاف النوف )نََىنَبْ
 (ُٕٗمْقَتِدُروَف ) مْ فَِإنَّا َعَلْيهِ  مْ َأْو نُرِيَػنََّك الَِّذي َوَعْدنَاىُ 

 نَّك : الباقوف[] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[] نُرِيَػْنك: رويس[] نُرِيػَ 
م( وانػػدرج معػػو روح ٍب ٍب ورش بًتقيػػق الػػراء ُب )ُمْقتَػػِدُروَف( ٍب ْحػػزة وقػػرأ بضػػم اذلػػاء ُب )علػػيهُ بسػػكوف مػػيم اجلمػػع قػػالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة 
  م(ٍب رويس قرأ بسكوف النوف )نُرِيَػْنك( وقرأ بضم اذلاء ُب )عليهُ 

 ُأوِحَي ِإلَْيكَ  ~ِذيفَاْسَتْمِسْك بِالَّ 
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  قالوف على توسط ادلنفصل ثمعلى قصر ادلنفصل  قالوف
 واندرج معو ْحزة  البدؿ ُب )أوحي(على طوؿ ادلنفصل وقصر ٍب ورش 

 ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ )أوحي(
 (ِٖٗإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )

 باإلمشاـ صوت الزاي رَاٍط(صِ )ٍب خلف قرأىا  ويس واندرج معو ر  )ِسرَاٍط(قالوف ٍب قنبل قرأ بالسُت 
 َوِإنَُّو َلذِْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك 

َِْكٌر(  قالوف ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )َل
 (َٗٗوَسْوَؼ ُتْسأَُلوَف )

  )ُتَساُلوَف(ُب  )َؼ اذلمزةوقف قالوف ٍب ْحزة 
 (َ٘ٗجَعْلَنا ِمْن ُدوِف الرَّْحَمِن َآِلَهًة يُػْعَبُدوَف )أَ  آَواْسَأْؿ َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَ 

 ]وسل : ابن كثَت والكسائي وأبو جعفر[ ] واسأؿ : الباقوف[ ]ُرْسلنا : أبو عمرو [] ُرُسلنا : الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 وبال غنة ُب )َآذِلًَة يُػْعَبُدوَف(وؿ )َمْن أَْرَسْلَنا( ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وعلى التحقيق ُب الساكن ادلفص

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبغنة ُب )َآذِلًَة يُػْعَبُدوَف(  
 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل وبتسكُت السُت ُب )ُرْسِلَنا( 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبتسكُت السُت ُب )ُرْسِلَنا( 

 ( البدؿ ُب )َآذِلًَة( ْٖلَنا( مع )ٍب ورش بالنقل ُب )َمَن اْرسَ 
  وبال غنة ُب )َآذِلًَة يُػْعَبُدوَف( ٍب خلف بالسكت على الساكن ادلفصوؿ )َمْن أَْرَسْلَنا(

 َسْل( واندرج معو أبو جعفر ُب )وَ ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل و)َؼ اذلمزة ونقل حركتها إَل ما قبلها 
 َسْل()وَ َؼ اذلمزة ونقل حركتها إَل ما قبلها ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وقرأ )

 (ِٙٗإَلى ِفْرَعْوَف َوَمَلِئِو فَػَقاَؿ ِإنّْي َرُسوُؿ َربّْ اْلَعاَلِميَن ) آَوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى بَِآيَاتِنَ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ادلنفصلتوسط على ٍب قالوف 
 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وبالتقليل ُب )موسى( 

 )  ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وبالتقليل ُب )موسى( وأدغم الالـ بالراء ُب )َرُسوُؿ َربّْ
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وبالتقليل ُب )موسى(  

 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا( وباإلمالة ُب )موسى( 
 ف العاشرواندرج معو خلٍب الكسائي باإلمالة ُب )موسى( 
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موسػػػى وعليػػػو القصػػػر والطػػػوؿ ُب فػػػتح  -ٕؤتقػػػدـ اليػػػائي علػػػى البػػػدؿ أوجػػػو ( ْٗرَسػػػْلَنا( و)اَ  َقػػػدَ ٍب ورش بالنقػػػل ُب )َولَ 
 التقليل ُب )موسى( وعليو التوسط ٍب الطوؿ ُب البدؿ  -ٗوٖ)آياتنا( ٍب 

 ٍب خلف على السكت ُب )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا(  واإلمالة ُب )موسى(
َها َيْضَحُكوَف ) مْ ِإَذا ىُ  آبَِآيَاتِنَ  مْ َءىُ آجَ فَػَلمَّا   (ِٚٗمنػْ
  واندرج معو أبو عمرو ويعقوب على قصر ادلنفصلقالوف 

  واندرج معو دوري أيب عمرو وىشاـ وعاصم والكسائي ادلنفصل توسطعلى  قالوفٍب 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على قصرىا 

  (ِبَ(يَاتَِنا مْ َءىُ (جَ )ُب على توسطها و  بالصلةادلنفصل و  على توسطقالوف ٍب 
  (ِبَ(يَاتَِنا مْ َءىُ (جَ الصلة  ُب )وعلى طوؿ ( البدؿ ُب )ِبَ(يَاتَِنا( ٖمع )على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 

 )ج(ءىم( واندرج معو خلف العاشر ابن ذكواف أماؿ ٍب 
  (ِبَ(يَاتَِنا مْ ىُ ءَ (جَ ُب )والتحقيق  (مْ َءىُ (جَ ُب ) باإلمالة ْحزةٍب 
 (ِبَ(يَاتَِنا مْ َءىُ (جَ ُب )والسكت  (مْ َءىُ (جَ ُب ) باإلمالةخلف  ٍب

 ِمْن َآيٍَة ِإَلَّ ِىَي َأْكبَػُر ِمْن ُأْخِتَها مْ َوَما نُرِيهِ 
 ] نُرِيُهم : يعقوب[ ] نُرِيِهم : الباقوف[

 )مْن أختها(حلمزة التحقيق وجو لعاشر و اندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف اقالوف و 
 ْخِتَها(اُ  ُب )ِمنُ ُب الساكن ادلفصوؿ )ِمْن َآيٍَة( وعليو النقل التحقيق  ْحزةٍب 

 النقل والتحقيق والسكت بُب )ِمْن ُأْخِتَها( ووقف ُب الساكن ادلفصوؿ )ِمْن َآيٍَة( ٍب خلف بالسكت 
 ْخِتَها(اُ  )ِمنُ  ويٍَة( اَ  )ِمنَ وبالنقل ُب ( البدؿ ُب )آية(ٍٖب ورش مع )

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )نريُهم(

 (ٛٗيَػْرِجُعوَف ) مْ بِاْلَعَذاِب َلَعلَّهُ  مْ َوَأَخْذنَاىُ 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف ٍب قالوف بالصلة

 (ٜٗلََنا رَبََّك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَؾ ِإنػََّنا َلُمْهَتُدوَف ) أَيػَُّها السَّاِحُر ادْعُ  آَوقَاُلوا يَ 
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 ٍب ابن عامر على توسط ادلنفصل وقرأ وصال )يا أيُُو الساحر( بضم اذلاء 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبًتقيق الراء ُب )السَّاِحُر( 
 نفصل وتفخيم الراء ُب )الساحر(على طوؿ ادل ْحزةٍب 

 ووقف باأللف على )أيها( أبو عمرو والكسائي ويعقوب باأللف والباقوف )َؼ األلف وإسكاف اذلاء .
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ُهُم اْلَعَذاَب ِإَذا ىُ   (ٓ٘يَػْنُكُثوَف ) مْ فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعنػْ
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر

 ِفي قَػْوِمِو قَاَؿ يَا قَػْوـِ أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَىِذِه اْْلَنْػَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َونَاَدى ِفْرَعْوفُ 
 عدا قنبلما  مسا الدليل من الشاطبية : )وحتيَت ( بالفتح ألىل

)ونػػػادى( أماذلػػػا  ٍب ْحػػػزة وبالنقػػػل ُب )ااَلهنػػػار( بتقليلهػػػا  ورشٍب  وبالنقػػػل ُب )ااَلهنػػػار(  قػػػالوف ٍب ورش بفػػػتح )ونػػػادى(
 معو الكسائي وخلف العاشراندرج مع اإلمالة ُب )نادى( و )اأْلَنْػَهاُر( ٍب خالد بتحقيقها )اأْلَنْػَهاُر( والسكت على 

 وإذا وصلت باآلية بعدىا فتح الياء وصال )حتيَت أفال( نافع والبزي وأبو عمرو وأبو جعفر[] حتيت~أفال : الباقوف[
 (َٔ٘أَفََل تُػْبِصُروَف )

 ورش بًتقيق الراء ُب )تُػْبِصُروَف( ثمقالوف 
ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌن َوََل َيَكاُد يُِبيُن ) ـْ أَنَا َخيػْ  (َٕ٘أ

ـْ أنا( على التحقيق ُب )مهٌُت َوال( خلف بال غنة  ثمقالوف   ُب )أ
ـَ اَنا( وترقيق راء )خَت( ٍب ورش   بالنقل ُب )أ

ـْ أ ٍب خلف على السكت  نا( وبال غنة ُب )مهٌُت َوال(ُب )أ
 (ِٖ٘ئَكُة ُمْقَترِنِيَن )َء َمَعُو اْلَمَل آجَ َذَىٍب َأْو أُْلِقَي َعَلْيِو َأْسِورٌَة ِمْن  فَػَلْوَْل 

 دالعالدليل من الشاطبية : )و َأْسوَِرٌة( سكن وبالقصر 
 ]أسورة : حفص ويعقوب[] أساورة : الباقوف[

 واندرج معو أبو عمرو وأبو جعفر اِوَرٌة( بزيادة ألف بعد السُت ادلفتوحةعلى قصر ادلنفصل وقرأ )َأسَ قالوف 
   وقرأ )َأَساِوَرٌة( بزيادة ألف بعد السُت ادلفتوحة ٍب ابن كثَت على صلة اذلاء )عليو(

 شػاـ وشػعبةىدوري أيب عمػرو و واندرج معو  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ )َأَساِوَرٌة( بزيادة ألف بعد السُت ادلفتوحة
 والكسائي وخلف العاشر 

 واندرج معو خلف العاشر ابن ذكواف على توسط ادلنفصل وأماؿ )جاء( وقرأ )َأَساِوَرٌة( بزيادة ألف بعد السُت ادلفتوحة ٍب
  )َأْسوَِرٌة( ُتقرأ )َؼ األلف وسكوف السعلى توسط ادلنفصل ٍب حفص 

 ٌة( بزيادة ألف بعد السُت ادلفتوحةوقرأ )َأَساِورَ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وادلتصل 
 وقرأ )َأَساِوَرٌة( بزيادة ألف بعد السُت ادلفتوحة (َذَىٍب أَوْ )ُب أماؿ )جاء( وعلى التحقيق و  ْحزة على طوؿ ادلنفصلٍب 
 على السكت ُب الساكن ادلفصوؿ )َذَىٍب أَْو( مع اإلمالة ُب )ج(ء(و  على طوؿ ادلنفصللف خٍب 
  )َأْسوَِرٌة(ُتقرأ )َؼ األلف وسكوف السو  فصليعقوب على قصر ادلن ٍب

 فَاْسَتَخفَّ قَػْوَمُو فََأطَاُعوهُ 
 )َفَأطَاُعوُه(علزة قالوف ٍب ْحزة الوجو الثاِن بالتسهيل ُب 

 (َٗ٘كانُوا قَػْوًما فَاِسِقيَن )ْم  ِإنػَّهُ 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 
هُ َآَسُفونَا انػْ آ فَػَلمَّ   (٘٘)َأْجَمِعيَن ْم فََأْغَرقْػَناىُ  مْ تَػَقْمَنا ِمنػْ

وانػدرج معػو ابػن   (َأمْجَعِػُتَ ْم َفَأْغَرقْػنَػاىُ )وعلػى قصػرىا ُب بالصػلة علػى قصػر ادلنفصػل و ٍب قػالوف على قصػر ادلنفصػل قالوف 
ُب  لصػػػػلةوعلػػػػى توسػػػػط اوبالصػػػػلة علػػػػى توسػػػػط ادلنفصػػػػل ٍب قػػػػالوف  ادلنفصػػػػل توسػػػػطعلػػػػى ٍب قػػػػالوف كثػػػػَت وأبػػػػو جعفػػػػر 

 وعلى قصر البدؿ  (َأمْجَِعُتَ ْم َفَأْغَرقْػَناىُ )ُب وبطوؿ الصلة ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل  (َأمْجَِعُتَ ْم َفَأْغَرقْػَناىُ )
 َأمْجَِعَُت( ْم ُب )َفَأْغَرقْػَناىُ وعلى التحقيق على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 
 ِعَُت(َأمجَْ ْم ُب )َفَأْغَرقْػَناىُ السكت بو على طوؿ ادلنفصل  خلف ٍب

 ُب )َآَسُفونَا(توسط وطوؿ البدؿ مع على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 (َٙ٘سَلًفا َوَمَثًَل ِلْلَِخرِيَن )ْم َفَجَعْلَناىُ  

 ريف شالدليل من الشاطبية : وُب )َسَلًفا( ضما 
 ]ُسُلفا : ْحزة والكسائي [] َسَلفا : الباقوف[

 )لآخرين( ( البدؿ ُب ٖقالوف بسكوف ميم اجلمع ٍب ورش مع )
 بالنقل والسكت بال غنة )ُسُلًفا َومثال( قرأ بضم السُت والالـ ُب )ُسُلًفا ( ووقف ٍب خلف 
  بالنقل والسكت على )لآخرين( ووقف بغنة و قرأ بضم السُت والالـ ُب )ُسُلًفا ( ٍب خالد 

 )ُسُلًفا ( وبالتحقيق ُب )لآخرين( قرأ بضم السُت والالـ ُب ٍب الكسائي 
 الوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب ق

 (ٚ٘قَػْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّوَف )َمَثًَل ِإَذا َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم 
 شالهنق ح ُبالدليل من الشاطبية : وصاده )َيُصدُّوَف( كسر الضم 
 ] يُصدُّوف :نافع وابن عامر [ ] َيِصدُّوف : الباقوف[

 واندرج معو ابن عامردُّوَف( قالوف قرأ بضم الصاد )َيصُ 
 ٍب أبو عمرو قرأ بكسر الصاد )َيِصدُّوف( 

 وضم الصاد )َيُصدُّوَف(  ُب )َمَثاًل ِإَذا()منو( ٍب ورش بالنقل اذلاء ٍب ابن كثَت )َيِصدُّوَف( وصلة 
 ُب )َمَثاًل ِإَذا(ٍب خلف بالسكت 

 اًل(ٍب السوسي )َيِصدُّوَف( وأدغم ادليم بادليم )َمْرمَيَ َمثَ 
ـْ  آَوقَاُلو  ٌر َأ  ُىوَ َأَآِلَهتُػَنا َخيػْ

 الدليل من الشاطبية : )ءأذلة( كوؼ ػلقق ثانيا   وقل ألفا للكل ثالثا أبدؿ
 ]أأذلتنا : سهل الثانية : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ورويس[

 رو وأبو جعفر ورويس بو عمأواندرج معو ابن كثَت و  )أََآذِلَتُػَنا( ُبقالوف بالتسهيل 
  ٍب روح على قصر ادلنفصل وبالتحقيق ُب اذلمزتُت 
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 معو ابن عامر ودوري واندرج )أََآذِلَتُػَنا(  ُبادلنفصل وبالتسهيل توسط ٍب قالوف على 
  وخلف العاشر معو حفص والكسائيواندرج ٍب شعبة بالتحقيق 

 ترقيق الراء ُب )خَت( و  (أََآذِلَتُػَنا)( البدؿ ٖمع )على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
ـْ ُب ) بالتحقيقعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة  ٌر َأ ـْ )ُب ٍب خلف بالسكت  (َخيػْ ٌر َأ  (َخيػْ

 َما َضَربُوُه َلَك ِإَلَّ َجَدًَل 
 قالوف ٍب ابن كثَت مع صلة اذلاء )ضربوه( 

 (ٛ٘قَػْوـٌ َخِصُموَف ) مْ َبْل ىُ 
 جعفر واندرج معو ابن كثَت وأبو بالصلة قالوفقالوف ٍب 

 (ٜ٘ئِيَل )آِإْسرَ  ~َعَلْيِو َوَجَعْلَناُه َمَثًَل لَِبِنيَعْبٌد أَنْػَعْمَنا ِإْف ُىَو ِإَلَّ 
 التسهيل ُب)ِإْسرَائِيَل( بادلد والقصر  على قصر ادلنفصل و ٍب أبو جعفر  على قصر ادلنفصل قالوف

 ادلنفصل توسط على  قالوفٍب 
 التسهيل ُب )ِإْسرَائِيَل( بادلد والقصر وقف بو ( َعْبٌد أَنْػَعْمَنا) ُبعلى التحقيق على طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 

  ( نْػَعْمَنااَ َعْبٌد )ُب  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقلٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )عليو(و)جعلناه( 
 ٍب خلف بالسكت ُب )عبٌد أنعمنا( والتسهيل ُب )إسرائيل( بادلد والقصر

 (ٓٙئَكًة ِفي اْْلَْرِض َيْخُلُفوَف )َملِ  مْ ا ِمْنكُ ُء َلَجَعْلنَ آَوَلْو َنشَ  
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالوف ثم على توسط ادلتصلقالوف 

 على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )ااَلرض( ٍب ورش 
   تحقيق ُب )األرض(بالعلى طوؿ ادلتصل و خالد  ثم ُب )األرض( بالسكتعلى طوؿ ادلتصل و ٍب خلف 

 نَُّو َلِعْلٌم ِللسَّاَعِة َفََل َتْمتَػُرفَّ ِبَها َواتَِّبُعوِف َوإِ 
 الدليل من الشاطبية : فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا      وواتبعوِن حج ُب الزخرؼ العال

 ]واتبعوِن : وصال أبو عمرو وأبو جعفر وُب احلالُت : يعقوب[ ] واتبعوِف : الباقوف[
 لُت بالياء )واتبعوِن(يعقوب قرأ ُب احلا ثمقالوف 

 (َٔٙىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم )
 ٍب خلف باإلمشاـ صوت الزاي )صراط( واندرج معو رويس قالوف ٍب قنبل بالسُت )سراط(

نَُّكُم الشَّْيطَافُ   َوََل َيُصدَّ
 قالوف

 (َٕٙعُدوّّ ُمِبيٌن ) مْ ِإنَُّو َلكُ 
 رواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفقالوف ٍب قالوف بالصلة 

َْ الَِّذي َتْخَتِلُفوَف ِفيوِ ْم بِاْلِحْكَمِة َوِْلُبَػيَّْن َلكُ  مْ َقْد ِجْئُتكُ َء ِعيَسى بِاْلبَػيػَّْناِت قَاَؿ آَوَلمَّا جَ   بَػْع
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واندرج معو ابن كثَت وأبو بالصلة على توسط ادلتصل و قالوف  ثم واندرج معو عاصم ويعقوب  على توسط ادلتصلقالوف 
  جعفر

 ئتكم( جّ أدغم الداؿ باجليم )قسط ادلتصل و على تو ٍب ىشاـ 
 ئتكم( وقلل )عيسى( جّ باجليم )ق أدغم الداؿعلى توسط ادلتصل و ٍب دوري أيب عمرو 

 ئتكم( وقلل )عيسى( وأدغم النوف بالالـ )ألبُت لكم( جّ أدغم الداؿ باجليم )قعلى توسط ادلتصل و ٍب السوسي 
 ئتكم( وأماؿ )عيسى( جّ يم )قأدغم الداؿ باجلعلى توسط ادلتصل و  الكسائي ٍب

 (مْ َقْد ِجْئُتكُ )واإلظهار ُب  بالفتح ُب )عيسى(على طوؿ ادلتصل و ٍب ورش 
 (مْ َقْد ِجْئُتكُ )واإلظهار ُب ٍب ورش بالتقليل ُب )عيسى( 

 ء( (أماؿ )جعلى توسط ادلتصل و ٍب ابن ذكواف 
 )عيسى( ئتكم( وأماؿ )ج(ء( وأماؿ جّ ر أدغم الداؿ باجليم )قٍب خلف العاش

 ئتكم( وأماؿ )ج(ء ( على طوؿ ادلتصل وأماؿ )عيسى(جّ ٍب ْحزة أدغم الداؿ باجليم )ق
 (ٖٙفَاتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف )

 ]َوَأِطيُعوِن : يعقوب [    ]َوَأِطيُعوِف : الباقوف[
 )وأطيعوِن( بالياء مطلقا أُب )واطيعوف( ٍب يعقوب قر  قالوف ٍب ْحزة بالوجو الثاِن التسهيل للهمزة

 فَاْعُبُدوُه  مْ ِإفَّ اللََّو ُىَو رَبّْي َورَبُّكُ 
 م اذلاء باذلاء )اللََّو ُىَو( بالصلة ٍب السوسي أدغقالوف قالوف ٍب 

 بدوه ىَا(عىا ادغم السوسي اذلاء باذلاء )فاذا وصلت باآلية اليت بعدإو 
 (َٗٙىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم )

 ٍب خلف باإلمشاـ فيها صوت الزاي  واندرج معو رويس ط(قالوف ٍب قنبل بالسُت ُب )صرا
 فَاْختَػَلَف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَػْيِنِهمْ 

 بالنقل ُب )االحزاب( ٍب خلف بالسكت ُب )األحزاب( قالوف ٍب ورش
 (٘ٙ)يَػْوـٍ أَلِيٍم فَػَوْيٌل ِللَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َعَذاِب 

 ( يَػْوـٍ أَلِيمٍ )ُب ٍب خلف بالسكت ( يَػْوـٍ أَلِيمٍ )ُب نقل بال ْحزةٍب واندرج وجو التحقيق حلمزة قالوف 
 (يَػْوـٍ أَلِيمٍ )وبالنقل ُب ٍب ورش بتغليظ الالـ ُب )ظََلُموا(
 (ََٙٙل َيْشُعُروَف ) مْ بَػْغَتًة َوىُ  مْ َىْل يَػْنظُُروَف ِإَلَّ السَّاَعَة َأْف تَْأتِيَػهُ 

 واندرج معو ابن كثَت بالصلةالوف ٍب ق (مْ بَػْغَتًة َوىُ )ُب  قالوف ٍب خلف بال غنة
 أبدؿ اذلمزة ألفا )تاتيهم( بالصلة أبو جعفرٍب معو السوسي اندرج و أبدؿ اذلمزة ألفا )تاتيهم( ٍب ورش 
ٍْ  مْ ُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضهُ اْْلَِخلَّ   (ٚٙاْلُمتَِّقيَن )َعُدوّّ ِإَلَّ لِبَػْع
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أبػو عمػػرو وابػن عػػامر وعاصػم والكسػػائي ويعقػوب وخلػػف  علػى توسػػط ادلتصػل وبسػػكوف مػيم اجلمػػع وانػدرج معػػوقػالوف 
 العاشر 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالوفٍب 
  (َعُدوّّ ِإالَّ )على طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )ااَلخالء(و ورش ٍب
ُء (بالسكت ُب الساكن ادلوصل  ْحزةٍب   (بالساكن ادلفصوؿ )َعُدوّّ ِإالَّ وعليو التحقيق  )اأْلَِخالَّ
(ُب السكت ب خلفٍب  ُء (وعليو السكت بالساكن ادلفصوؿ )َعُدوّّ ِإالَّ   )اأْلَِخالَّ

ُء (ُب  بالتحقيقعلى طوؿ ادلتصل و ٍب خالد  ( والتحقيق )اأْلَِخالَّ   بالساكن ادلفصوؿ )َعُدوّّ ِإالَّ
 (َٛٙتْحَزنُوَف ) مْ أَنْػتُ  يَا ِعَباِد ََل َخْوٌؼ َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ َوَْل  

]يَا ِعَباِدْي ال: نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ورويس ُب احلالُت[]يَا ِعَباِدَي ال :شعبة وصال وإسكاهنا وقفا[]يَػا 
 ِعَباِد : الباقوف[] وال خوَؼ : يعقوب [ ] وال خوٌؼ : الباقوف[

 أبو عمرو  واندرج معووتنوين )خوٌؼ( قالوف قرأ بسكوف الياء وصال ووقفا )يَا ِعَباِدْي ال( 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر

 وقرأ بنصب )وال خوَؼ (ٍب رويس قرأ بسكوف الياء وصال ووقفا )يَا ِعَباِدْي ال( 
 واندرج معو دوري وابن عامر وعلى توسط ادلنفصل ٍب قالوف قرأ بسكوف الياء وصال ووقفا )يَا ِعَباِدْي ال( 

 وعلى توسط ادلنفصلٍب قالوف بالصلة 
 ٍب ورش قرأ بسكوف الياء وصال ووقفا )يَا ِعَباِدْي ال( على طوؿ ادلنفصل 

 على قصر ادلنفصلٍب ابن كثَت )َؼ الياء  )ياعباِد( مع الصلة 
  ٍب شعبة بالياء ادلفتوحة وصال )يا عبادَي( وبالسكوف وقفا على توسط ادلنفصل

 عو الكسائي وخلف العاشرواندرج مٍب حفص )َؼ الياء )ياعباِد( على توسط ادلنفصل 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وحَؼ الياء )يا عباِد( 
 وقرأ بنصب )وال خوَؼ ( ٍب روح على قصر ادلنفصل وحَؼ الياء )يا عباِد(

 (ٜٙالَِّذيَن َآَمُنوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا ُمْسِلِميَن )
 ُب )ب(ياتنا(( البدؿ ٕقالوف ٍب ورش مع )

 (ٓٚأَنْػُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحبَػُروَف )اْدُخُلوا اْلَجنََّة 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 

 َوَأْكَواٍب َذَىٍب ِبِصَحاٍؼ ِمْن  مْ يُطَاُؼ َعَلْيهِ 
 ]عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[

  فرواندرج معو ابن كثَت وأبو جع ٍب قالوف بالصلةبسكوف ميم اجلمع قالوف 
 وقرأ بضم اذلاء )عليُهم( ُب )وأكواب( ٍب التسهيل  ُب )وأكواب( بالتحقيقو وأكوب(  )َذَىبٍ ُب ٍب خلف بال غنة 
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 واندرج معو يعقوب بالتحقيق )وأكوب( على ووقف وأكوب(  )َذَىبٍ ُب بغنة و  )عليُهم(بضم اذلاء قرأ و ٍب خالد 
 عليُهم()بضم اذلاء قرأ و )وأكوب( على التسهيل ب خالد وقف ٍب

 َوِفيَها َما َتْشَتِهيِو اْْلَنْػُفُس َوتَػَلذُّ اْْلَْعُيُن 
 ]تشتهيو : نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر [ ] تشتهي : الباقوف[

 وأبو جعفر وحفص عامر ابن )تشتهيو( واندرج معو  قالوف قرأ ِباء
 وبالنقل ُب )االَنفس(و)ااَلعُت( ٍب ورش قرأ ِباء )تشتهيو( 

 معو أبو عمرو وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر اندرج و قرأ )َؼ اذلاء )تشتهي(  ٍب ابن كثَت
 ووقف عليو )األعُت(  بالنقل ُب )األنفس(  على التحقيققرأ )َؼ اذلاء )تشتهي( ٍب خالد 
 ووقف على )األعُت( بالنقل والسكت ُب )األنفس( وعلى السكت قرأ )َؼ اذلاء )تشتهي( ٍب ْحزة 

  (ِٔٚفيَها َخاِلُدوَف ) مْ تُ َوأَنػْ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (ٕٚتَػْعَمُلوَف ) مْ ُأورِثْػُتُموَىا ِبَما ُكْنتُ  ~َوتِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي
 واندرج معو يعقوبقالوف على قصر ادلنفصل 

 فر ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وبالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبوجع
 على قصر ادلنفصل وأدغم الثاء بالتاء )أُورِثْػُتُموَىا( أبو عمروٍب 

 واندرج معو ابن ذكواف وعاصم وخلف العاشر وبسكوف ميم اجلمع  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
 ٍب قالوف بالصلة 

 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وأدغم الثاء بالتاء )أُورِثْػُتُموَىا( واندرج معو ىشاـ والكسائي 
 ( البدؿ ُب )أورثتموىا( ٍٖب ورش على طوؿ ادلنفصل مع )

 ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وأدغم أيضا الثاء بالتاء )أُورِثْػُتُموَىا(
َها تَْأُكُلوَف ) مْ َلكُ   (ِٖٚفيَها فَاِكَهٌة َكِثيَرٌة ِمنػْ

 بسكوف ميم اجلمع قالوف 
  ٍب السوسي وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف( وتفخيم راء )كثَتة(

 ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )كثَتة( وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف(   
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب أبوجعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاكلوف(  
 (ِٗٚإفَّ اْلُمْجرِِميَن ِفي َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَف )

 قالوف
هُ   (٘ٚوَف )ِفيِو ُمْبِلسُ  مْ َوىُ ْم ََل يُػَفتػَُّر َعنػْ
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 ٍب ابن كثَت بصلة ادليم وصلة اذلاء )فيو(واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة  بسكوف ميم اجلمع  قالوف
 (َٙٚوَلِكْن َكانُوا ُىُم الظَّاِلِميَن ) مْ َوَما ظََلْمَناىُ 

 ْم(ٍب ورش بتغليظ الالـ ُب )ظََلْمَناىُ أبو جعفر ابن كثَت و واندرج معو بالصلة  قالوف قالوف ٍب
َنا رَبَُّك  ِْ َعَليػْ  َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَػْق

 قالوف 
 وإذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الكاؼ بالقاؼ )ربك قاؿ(

 (َٚٚماِكُثوَف ) مْ قَاَؿ ِإنَّكُ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بسكوف ميم اجلمع قالوف 

َناكُ   (ِٛٚلْلَحقّْ َكارُِىوَف ) مْ ِكنَّ َأْكثَػرَكُ بِاْلَحقّْ َولَ  مْ َلَقْد ِجئػْ
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 

   وبالصلة ٍب أبو جعفر باإلظهار وابدؿ اذلمزة ياء )َلَقْد ِجيَناُكْم(
َناُكْم( الداؿ باجليم واندرج معو ىشاـ وْحزة والكسائي و   خلف العاشرٍب دوري باإلدغاـ )َلَقْد ِجئػْ

 ٍب السوسي باإلدغاـ وابدؿ اذلمزة ياء )َلَقْد ِجيَناُكْم( 
ـْ أَبْػَرُمو   (َٜٚأْمًرا فَِإنَّا ُمْبرُِموَف ) آَأ
ـْ أَبْػَرُمو )ُب خلف بالتحقيق  ثم قالوف على توسط ادلنفصلٍب على قصر ادلنفصل قالوف   على طوؿ ادلنفصل (آَأ

ـَ )بالنقل ُب ٍب ورش  ـْ أَبْػَرُمو )ُب  بالسكت خلف ثم ى طوؿ ادلنفصلعل (آبْػَرُمو اَ  َأ  على طوؿ ادلنفصل (آَأ
ـْ َيْحَسُبوَف أَنَّا ََل َنْسَمُع ِسرَّىُ   َوَنْجَواُىمْ  مْ َأ

 ]ػلَسبوف : ابن عامر وعاصم وْحزة وأبو جعفر [ ] ػلِسبوف : الباقوف[
 واندرج معو يعقوبقالوف بكسر السُت )ػَلِْسُبوَف( 

 )ػَلِْسُبوَف( وبالتقليل ُب )صلواىم( وترقيق راء )ِسرىم(  ٍب ورش بكسر السُت
 ٍب أبو عمرو بكسر السُت )ػَلِْسُبوَف( وبالتقليل )صلواىم( وتفخيم راء )سرىم( 

 واندرج معو خلف العاشر وباإلمالة ُب )صلواىم( بكسر السُت )ػَلِْسُبوَف( ٍب الكسائي 
 اندرج معو ابن كثَتو بالصلة و بكسر السُت )ػَلِْسُبوَف( ٍب قالوف 

 ومعو عاصم بفتح السُت )ػَلَْسُبوَف( ٍب ابن عامر 
 وبالصلة بفتح السُت )ػَلَْسُبوَف(أبو جعفر ٍب 

 مع اإلمالة ُب )صلواىم(بفتح السُت )ػَلَْسُبوَف( ٍب ْحزة 
 (َٓٛيْكُتُبوَف ) مْ بَػَلى َوُرُسُلَنا َلَدْيهِ 

 وُرْسلنا : أبو عمرو [] وُرُسلنا : الباقوف[ ]لديُهم : ْحزة ويعقوب[ ]لديِهم : الباقوف[]
 واندرج معو ابن عامر وعاصم قالوف بسكوف ميم اجلمع 
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 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 ٍب أبو عمرو سكن السُت )َوُرْسُلَنا( 

 ٍب ورش بالتقليل ُب )بلى( 
 )بلى( وضم اذلاء ُب )لديُهم( ُب ٍب ْحزة باإلمالة 

 )بلى( وكسر اذلاء ُب )لديِهم( واندرج معو خلف العاشرُب لكسائي باإلمالة ٍب ا
 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء )لديُهم( وال إمالة

 (َٔٛكاَف ِللرَّْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّؿ اْلَعاِبِديَن )ُقْل ِإْف  
 الجبالكسر تى واخللف ُب أالشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب الوصل مع ضم علزة وفتح 

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اذلمز أو افتح 
 وال حقوفا شالشاطبية ُب سورة مرمي : و)ولدا( ِبا والزخرؼ اضمم وسكنن    شفاًء وُب نوٍح 

أوؿ :  أوؿ : نػػافع وأبػػو جعفػػر بإثبػػات ألػػف وصػػال ووقفػػا [] فأنػػا (] ُولْػػد : ْحػػزة والكسػػائي [ ] َولَػػد : البػػاقوف[ ] فأنػػ
 الباقوف )َؼ األلف وصال وإثباهتا وقفا[

  أوؿ(  ()فأن ٍب قالوف على توسط ادلنفصل واندرج معو أبو جعفر أوؿ( ()فأنقالوف بإثبات ألف على القصر 
 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشرٍب ابن كثَت )فأنْا( )َؼ األلف وصال 

 واندرج معو الكسائي  (ُقْل ِإفْ )على التحقيق ُب )ُوْلد( وسكوف الالـ ُب  بضم الواوقرأ و ٍب ْحزة 
 ف( اِ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل )فأن( أوؿ( وبالنقل ُب )قِل 

 )ُوْلد(بضم الواو وسكوف الالـ ُب قرأ و  ٍب خلف بالسكت ُب )قْل إف(
 (َٕٛيِصُفوَف )ُسْبَحاَف َربّْ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربّْ اْلَعْرِش َعمَّا 

 ُب )األرض( ٍب خلف بالسكتبالنقل ُب )اآَلرض( قالوف ٍب ورش 
 (َٖٛيُخوُضوا َويَػْلَعُبوا َحتَّى ُيََلُقوا يَػْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَف ) مْ َفَذْرىُ 

 وا : الباقوف[القُ ] يَػْلَقوا : أبو جعفر [ ] يُ 
 )يَػْلَقوا( وبالصلةبفتح الياء وسكوف الالـ وفتح القاؼر قرأ قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت ٍب أبو جعف

 َوِفي اْْلَْرِض ِإَلٌو ِء ِإَلٌو آالسَّمَ َوُىَو الَِّذي ِفي 
 وسكن اذلاء ُب )وْىو( ( ِإَلوٌ  اِ السَّمَ )بادلد والقصر قالوف بتسهيل األوَل 

 اء ُب )وْىو( وسكن اذل(ِإَلوٌ  االسَّمَ )ٍب أبو عمرو بإسقاط األوَل بالقصر وادلد 
 وسكن اذلاء ُب )وْىو( ( ِء ِإَلوٌ آالسَّمَ )باذلمزتُت ٍب الكسائي بالتحقيق 

 (َلوٌ اِ ِء آالسَّمَ وسهل اذلمزة الثانية ) سكن اذلاء ُب )وْىو(ٍب أبو جعفر 
 ُىو(و( وضم ىاء )و )السماء ْي~لَ  تاف لتحرؾ ما بعدىا( حركٕوادلد )اِلو(  )السماءِ للثانية ٍب ورش بالتسهيل 

 وضم ىاء )وُىو(  بال غنة )إلٌو َو( والسكت ُب )األرض(على طوؿ ادلتصل و ٍب خلف 
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 بالسكت ُب )األرض( وبغنة على طوؿ ادلتصل و بالتحقيق ُب )األرض( ٍب خالد على طوؿ ادلتصل و ٍب خالد 
  وضم ىاء )وُىو(  ( ِإَلوٌ  اِ السَّمَ )بادلد والقصر ٍب البزي بتسهيل األوَل 

 واندرج معو رويس اِلو(  )السماءِ للثانية لتسهيل ٍب قنبل با
 وضم ىاء )وُىو(  و( )السماء ْي~لَ ( حركتاف ٕادلد )ٍب قنبل ب

روح وخلػف عاصػم و واندرج معػو  وضم ىاء )وُىو(على توسط ادلتصل  (ِء ِإَلوٌ آالسَّمَ )ُب اذلمزتُت ٍب ابن عامر بالتحقيق 
   العاشر

 (َٗٛوُىَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم )
 ] وْىو : قالوف وابو عمرو والكسائي وأبو جعفر [ ] وُىو : الباقوف[

 قالوف بسكوف اذلاء ٍب ورش بضم اذلاء ُب )وُىو(
نَػُهَما َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوِإلَْيِو تُػْرَجُعو   (َ٘ٛف )َوتَػَباَرَؾ الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ

 : ابن كثَت وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ]يَػْرِجُعوَف : رويس[   ]تَػْرِجُعوَف : روح[   ]تُػْرَجُعوَف : الباقوف[يُػْرَجُعوفَ ]
 واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر قرأ بتاء اخلطاب ادلضمومة )تُرَجعوف(قالوف 

 وخلف العاشرمعو الكسائي اندرج ( و )يُػْرَجُعوفَ ُب )األرض( وقرأ بياء الغيبة ٍب خالد على التحقيق 
 )َترِجعوف( وكسر اجليم )يَرِجعوف( ٍب روح بتاء اخلطاب ادلفتوحة وكسر اجليم فتوحة مٍب رويس قرأ بياء 

قػرأ بتػاء اخلطػاب ُب )ااَلرض( و )يُػْرَجُعػوَف( ٍب ورش بالنقػل  مضػمومة وفػتح اجلػيمٍب ابن كثػَت بصػلة اذلػاء )إليػو( وقػرأ بيػاء 
 )يُػْرَجُعوَف(وفتح اجليم ضمومة م بياءقرأ بالسكت ُب )األرض( و  ْحزةٍب تُرَجعوف( ادلضمومة )

 (ٙٛيَػْعَلُموَف ) مْ َوََل يَْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو الشََّفاَعَة ِإَلَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحقّْ َوىُ 
 جعفرٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو  بسكوف ميم اجلمع  قالوف

 لَيَػُقوُلنَّ اللَّوُ  مْ َمْن َخَلَقهُ  مْ َولَِئْن َسأَْلتَػهُ 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبوجعفر بسكوف ميم اجلمع  قالوف

 (ٚٛفَأَنَّى يُػْؤَفُكوَف )
 ويعقوبابن عامر وعاصم ابن كثَت و واندرج معو  واثبت اذلمزة )يالفكوف( على الفتح )فأىن(قالوف 

  واندرج معو السوسي وأبو جعفر الفتح )فأىن( وأبدؿ اذلمزة واوا )يوفكوف( علىٍب ورش 
 وأبدؿ اذلمزة واوا )يوفكوف(ٍب ورش بالتقليل ُب )فأىن( 

 واثبت اذلمزة )يالفكوف(ٍب دوري أيب عمرو بالتقليل ُب )فأىن( 
 ٍب ْحزة باإلمالة ووقف بإبداؿ اذلمزة واوا )يوفكوف( 

 ت اذلمزة )يالفكوف( واندرج معو خلف العاشرٍب الكسائي باإلمالة وأثب
 (ٛٛقَػْوـٌ ََل يُػْؤِمُنوَف ) َوِقيِلِو يَا َربّْ ِإفَّ َىُؤَْلِ 

 ] وِقيِلِو : عاصم وْحزة [] َوِقيَلُو : الباقوف[
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 وقرأ )وقيَلُو( بفتح الالـ وضم اذلاء وتوسط ادلتصل قالوف على قصر ادلنفصل 
وقرأ )وقيَلُو( بفتح الالـ وضم اذلاء وأبدؿ اذلمزة واوا )ال يومنوف( واندرج دلتصل وتوسط اٍب السوسي على قصر ادلنفصل 

 معو أبو جعفر 
  بفتح الالـ وضم اذلاء وقرأ )وقيَلُو( وادلتصل  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل
 ـ وضم اذلاء بفتح الالوقرأ )وقيَلُو(  وقرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )ال يومنوف(وادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 )قيِلِو( ُب وقرأ بكسر الالـ واذلاء وادلتصل ٍب عاصم على توسط ادلنفصل 
 وقرأ بكسر الالـ واذلاء )قيِلِو( ووقف بإبداؿ اذلمزة واوا )ال يومنوف(وادلتصل ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل 

هُ  ـٌ  مْ فَاْصَفْح َعنػْ  َوُقْل َسََل
  وأبو جعفرواندرج معو ابن كثَت بالصلة قالوفقالوف ٍب 

 (َٜٛفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف )
 ]تعلموف : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ] يعلموف : الباقوف[

 معو ورش وابن عامر وأبو جعفر اندرج قالوف قرأ بتاء اخلطاب )تعلموف( و 
  واندرج معو الباقوف ٍب ابن كثَت قرأ بياء الغيبة )يعلموف(

  
 سورة الدخاف 

 َمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّو الرَّحْ 
 (ٔحم )

 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ الشاطبية ُب سورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح 
 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباخللف  وىم بصرٍ      و  ةصحبتار سل )حم(ادقا   صفا ش                           

]حػػم : قللهػػا : ورش وأبػػو عمػػرو [] حػػم : أماذلػػا : ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]حػػم :قطعهػػا 
 بسكتة لطيفة أبو جعفر []حم : الباقوف بالفتح[

و شػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف قػػالوف ٍب ورش بتقليػػل )احلػػاء( وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو ٍب ابػػن ذكػػواف أماذلػػا وانػػدرج معػػ
 العاشر

 ٍب أبو جعفر بتقطيع احلرفُت بدوف نفس
 (َٕواْلِكَتاِب اْلُمِبيِن )

 قالوف
َلٍة ُمَبارََكةٍ  آِإنَّ   أَنْػَزْلَناُه ِفي لَيػْ
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 الكسػائي ثم ادلنفصل  توسطصلة اذلاء )أنزلناه( قالوف على بعلى قصر ادلنفصل و ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل قالوف 
 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة ورش ثم)وجهُت ( وقفا أماؿ مباركة و  ادلنفصل  توسطعلى 

 (ِٖإنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِيَن )
 قالوف

 (ِٗفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم )
 قالوف ٍب السوسي أدغم القاؼ بالكاؼ )يفرؽ كل(

 َأْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا
 قالوف

 (٘يَن )ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِ 
 قالوف

 (ٙرَْحَمًة ِمْن رَبَّْك ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )
 قالوف ٍب السوسي أدغم اذلاء باذلاء )إنو ىو( 

نَػُهَما  َربّْ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَػيػْ
 الدليل من الشاطبية : رب السماوات احفظوا الرفع مثال 

 العاشر [ ]ربُّ : الباقوف[] ربّْ : عاصم وْحزة والكسائي وخلف 
 ) (   ثمقالوف رفع )ربُّ  ورش بالنقل ُب )األرض( ورفع )ربُّ

(واندرج معو خالد على التحقيق ُب )األرض( والكسائي وخلف العاشر    ٍب عاصم باجلر ُب )َربّْ
( ثم  ْحزة بالسكت ُب )األرض( وباجلر ُب )ربّْ

 (ُٚموِقِنيَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ 
 الصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف ٍب قالوف ب

 ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو ُيْحِيي َويُِميُت  َْل 
 قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة

 (ِٛئُكُم اْْلَوَّلِيَن )آَوَربُّ َآبَ  مْ رَبُّكُ 
  بسكوف ميم اجلمع وعلى توسط ادلتصل قالوف

 ورش على طوؿ ادلتصل وقصر البدؿ والنقل ُب )األولُت( واندرج بوجو ْحزة ٍب 
  )آب(ئكم( التوسط والطوؿ ( البدؿٕوقف بالسكت ُب )األولُت( ٍب ورش مع ) ْحزةٍب 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 (ٜ)َشكٍّ يَػْلَعُبوَف ِفي  مْ َبْل ىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة (يَػْلَعُبوفَ  َشكي )ُب قالوف ٍب خلف بال غنة 
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 (ُٓٔء ِبُدَخاٍف ُمِبيٍن )آفَاْرَتِقْب يَػْوـَ تَْأِتي السَّمَ 
  على طوؿ ادلتصل وأبدؿ اذلمزة ألفا )تاٌب( ٍب ورشعلى طوؿ ادلتصل ٍب ْحزة  على توسط ادلتصل قالوف

 واندرج معو أبو جعفر )تاٌب(ا وأبدؿ اذلمزة ألف على توسط ادلتصلٍب السوسي 
 يَػْغَشى النَّاسَ 

  قالوف
 و)يغشى( وقفا باغمالة حلمزة والكسائي وخلف العاشر وبالتقليل لورش خبلفو 

 (ٔٔ)َعَذاٌب أَلِيٌم َىَذا 
اٌب أَلِيمٌ ُب )بالتحقيق قالوف  ََ اٌب أَلِيمٌ ُب )بالنقل ورش  ثمواندرج ْحزة بوجو  (َع ََ  واندرج ْحزة بوجو (َع

اٌب أَلِيمٌ ُب ) بالسكت ْحزة ٍب ََ  (َع
 (ٕٔرَبػََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَف )

 أبو جعفرابدؿ اذلمزة واوا )مومنوف( واندرج معو السوسي و  قالوف ٍب ورش
 (َٖٔرُسوٌؿ ُمِبيٌن )ْم َءىُ آأَنَّى َلُهُم الذّْْكَرى َوَقْد جَ 

  ( واندرج معو عاصم ويعقوبوأظهر الداؿ عند اجليم )قد ج(ءىمصل بسكوف ميم اجلمع وتوسط ادلت قالوف
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر( وأظهر الداؿ عند اجليم )قد ج(ءىمعلى توسط ادلتصل  ٍب قالوف بالصلة

 (وأظهر الداؿ عند اجليم )قد ج(ءىمٍب ابن ذكواف بإمالة )جاءىم( 
 ءىم( (جّ ىشاـ أدغم الداؿ باجليم )وقٍب 
َكرى( ٍب   ورش فتح )أىن( وقرأ على طوؿ ادلتصل وأظهر الداؿ عند اجليم )قد ج(ءىم( وقلل )ال

َكرى( وأدغم الداؿ باجليم )قٍب السوسي أماؿ    على توسط ادلتصل (ءىم(جّ )ال
َكرى( وقرأ على طوؿ ادلتصل   (وأظهر الداؿ عند اجليم )قد ج(ءىمٍب ورش قلل )أىن(و)ال

َكرى( وأدغم اٍب دوري تقليل )أىن( وأم  ءىم((جّ لداؿ باجليم )وقاؿ )ال
َكرى(ٍب ْحزة باإلمالة )جاءىم(   ءىم(  (جّ وأدغم الداؿ باجليم )وقعلى طوؿ ادلتصل و  وأماؿ )أىن( و)ال

َكرى(  أماذلماءىم(  (جّ )وقٍب الكسائي أدغم الداؿ باجليم   )أىن( و)ال
َكرى( ٍب خلف العاشر باإلمالة )جاءىم(   ءىم(  (جّ )وقعلى توسط  ادلتصل وأدغم الداؿ باجليم وأماؿ )أىن( و)ال
 (ٗٔثُمَّ تَػَولَّْوا َعْنُو َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌف )

 بصلة اذلاء )عنو(  قالوف ٍب ابن كثَت
 ِإنَّا َكاِشُفوا اْلَعَذاِب َقِليًَل 

 قالوف
 (ِ٘ٔئُدوَف )آعَ  مْ ِإنَّكُ 

 قالوف على توسط ادلتصل 
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 ل ٍب ورش على طوؿ ادلتص
 ٍب ْحزة وقف بادلد والقصر على التسهيل ُب )ع(ئدوف( 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (ِٙٔإنَّا ُمْنَتِقُموَف ) ~يَػْوـَ نَػْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبػَْرى

 ] نبُطش : أبو جعفر [ ] نبِطش : الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
  ورش على طوؿ ادلنفصل والتقليل ُب )الكربى( ٍب

 ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )الكربى( على قصر ادلنفصل 
 ٍب دوري على توسط ادلنفصل وباإلمالة ُب )الكربى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 باإلمالة ُب )الكربى( على طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة 
 الطا )نبُطش( أبو جعفر على قصر ادلنفصل وقرأ بضم ثم

َلهُ   (َٚٔرُسوٌؿ َكرِيٌم ) مْ َءىُ آقَػْوـَ ِفْرَعْوَف َوجَ  مْ َوَلَقْد فَػتَػنَّا قَػبػْ
 على طوؿ ادلتصل ورش  ثمعلى توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 

 ٍب ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( على توسط ادلتصل واندرج معو خلف العاشر 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمل ٍب ْحزة أماؿ )جاءىم ( على طوؿ ادلتص

 ِإَليَّ ِعَباَد اللَِّو  آَأْف َأدُّو 
ٍب ورش   علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل( آٍب ْحػػزة بػػالتحقيق ُب )َأْف أَدُّو  ادلنفصػػل توسػػطعلػػى ٍب قػػالوف علػػى قصػػر ادلنفصػػل قػػالوف 

   على طوؿ ادلنفصل( آأَدُّو  ٍب خلف بالسكت ُب )َأفْ   على طوؿ ادلنفصل( آبالنقل ُب )َأَف اَدُّو 
 (ٛٔ)َرُسوٌؿ َأِميٌن  مْ ِإنّْي َلكُ 

  ( َرُسوٌؿ أَِمُتٌ ) ُب بالسكت ْحزة مث ( واندرج معو ْحزة بوجوَرُسوٌؿ أَِمُتٌ ) بالنقل ُب قالوف ٍب ورش 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 َوَأْف ََل تَػْعُلوا َعَلى اللَّوِ 
 قالوف

 (ِٜٔبُسْلطَاٍف ُمِبيٍن ) مْ َآتِيكُ  ~يِإنّْ 
 : الباقوف[ مْ َآتِيكُ  ~: نافع وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر[  ]ِإِنّْ   مْ َآتِيكُ  ]ِإِنَّْ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع وفتح الياء ُب )إَِن( واندرج معو ورش بوجو القصر للبدؿ وأبو عمرو 
 فر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وابو جع

 )آتيكم(بدؿ على توسط وطوؿ ال( ٍٕب ورش وفتح الياء ُب )إَِن( )
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  واندرج معو عاصم والكسائي وخلف العاشر ٍب ابن عامر قرأ بسكوف ياء )إِْن( على توسط ادلنفصل
 ٍب ْحزة قرأ بسكوف ياء )إِْن( على طوؿ ادلنفصل

 ٍب يعقوب قرأ بسكوف ياء )إِْن( على قصر ادلنفصل
 (َٕٓأْف تَػْرُجُموِف )ْم ُت ِبَربّْي َورَبّْكُ َوِإنّْي ُعذْ 

]ُعػتَّ : أليب عمػرو وْحػزة والكسػائي وأيب ]تَػْرمُجُوِن : ورش بالياء حالة الوصل ويعقوب ُب احلالُت[  ]تَػْرمُجُوِف : الباقوف[
ُت : الباقوف[ َْ  جعفر وخلف العاشر[ ]ُع

 قالوف بسكوف ميم اجلمع وباإلظهار ُب )عَت( 
 واندرج معو ابن كثَتَأْف( ْم لصلة على القصر ُب )َوَربّْكُ ٍب قالوف با

 َأْف( ْم ٍب قالوف بالصلة على توسطها ُب )َوَربّْكُ 
 َأْف( وباإلظهار ُب )عَت( وإذا وصل أثبت ياء )ترمجوف( ْم ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )َوَربّْكُ 

 ي وخلف العاشر  ٍب أبو عمرو أدغم الَاؿ بالتاء )عَت( واندرج معو ْحزة والكسائ
 وباإلدغاـ ُب الَاؿ بالتاء ُب )عَت(َأْف( ْم ٍب خلف بالسكت ُب )َوَربّْكُ 

 وبالصلة  وباإلدغاـ ُب الَاؿ بالتاء ُب )عَت(ٍب أبو جعفر 
 ٍب يعقوب )ترمجوِن( بالياء وصال ووقفا وورش وصال فقط وباإلظهار ُب )عَت(

 (َٕٔوِإْف َلْم تُػْؤِمُنوا ِلي فَاْعَتزُِلوِف )
 ] تالمنوا َِل : ورش [ ]تالمنوا ِْل : الباقوف[ ]فاعتزلوِن: ورش وصال وُب احلالُت يعقوب[] فاعتزلوف : الباقوف[

 )ِْل(  قرأ بسكوف الياء ُبقالوف 
 وصال قرأ بإثبات الياء ُب )فاعتزلوِن(و ٍب ورش قرأ بفتح الياء ُب)َِل( وابدؿ اذلمزة واوا ُب )تومنوا( 

 واندرج معو أبو جعفر قرأ بسكوف الياء ُب)ِْل( و ذلمزة واوا ُب )تومنوا ِْل( ٍب السوسي وأبدؿ ا
 ُب احلالُت ووصال فقط ورشقرأ بإثبات الياء ُب )فاعتزلوِن( ٍب يعقوب 

َدَعا رَبَُّو َأفَّ َىُؤَْل  ََ  (ِٕٕء قَػْوـٌ ُمْجرُِموَف )َؼ
 واندرج معو ْحزة وؿ ادلنفصلقالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على ط

 (ُٖٕمتَّبَػُعوَف ) مْ فََأْسِر ِبِعَباِدي لَْيًَل ِإنَّكُ 
 نادصل أالشاطبية ُب سورة ىود : وفاسر أف اسر الوصل 

 فر [] فأسر : الباقوف[ع]فاسر : نافع وابن كثَت وأبو ج
 وبسكوف ميم اجلمعقرأ ِبمزة وصل )فاسر( قالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر وصل )فاسر( قرأ ِبمزة و ٍب قالوف بالصلة 
  (مْ ٍب ورش قرأ ِبمزة وصل )فاسر( وبالنقل ُب )لَْياًل ِإنَّكُ 
 ٍب أبو عمرو ِبمزة قطع )فأسر( واندرج الباقوف إال :
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 (مْ ٍب خلف بالسكت ُب )لَْياًل ِإنَّكُ 
 َواتْػُرِؾ اْلَبْحَر َرْىًوا  

 َبْحَر َرْىًوا(قالوف ٍب السوسي أدغم الراء بالراء )الْ 
 (ُٕٗجْنٌد ُمْغَرُقوَف ) مْ ِإنػَّهُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (ٕ٘)َجنَّاٍت َوُعُيوٍف َكْم تَػرَُكوا ِمْن 

 الم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف شيوخا (  
 اف وشعبة وْحزة والكسائي[] وُعُيوف : الباقوف[]وِعُيوف : ابن كثَت وابن ذكو 

 معو ابن ذكواف وشعبة وْحزة والكسائي واندرج ابن كثَت )وِعُيوف(  ثمقالوف 
  (ُيوفٍ َجنَّاٍت َوعِ )ُب  بال غنةكسر العُت ُب )وِعُيوف( و ٍب خلف  

 (َٕٙكرِيٍم )َوُزُروٍع َوَمَقاـٍ  
 (َوُزُروٍع َوَمَقاـٍ )ُب قالوف ٍب خلف بال غنة 

 (َٕٚونَػْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهيَن )
 ]َفِكِهَُت : أبو جعفر[  ]فَاِكِهَُت : الباقوف[

 قالوف ٍب أبو جعفر قرأ )َؼ األلف )فكهُت(
 (ٕٛ)قَػْوًما َآَخرِيَن َكَذِلَك َوَأْورَثْػَناَىا 

 ى وجو القصر واندرج معو ْحزة عل(قَػْوًما َآَخرِينَ ُب )وبالنقل ( البدؿ ٖورش مع ) ثمقالوف 
 (قَػْوًما َآَخرِينَ ُب )ٍب خلف بالسكت 

 (ُٜٕء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظرِيَن )آَفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّمَ 
ُهُم السَّمَ (]َعَلْيِهِم السَّمَ   ُء : الباقوف[(ُء : ْحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر[  ]َعَلْيِهُم السَّمَ (ُء : ابو عمرو[ ]َعَليػْ

 على طوؿ ادلتصل ٍب ورش على توسط ادلتصل قالوف 
 )عليِهِم السماء( على توسط ادلتصل وقرأ بكسر اذلاء وادليم ٍب أبو عمرو 

  )عليُهُم السماء( وقرأ بضم اذلاء وادليم ٍب خالد )عليُهُم السماء( ُب )األرض( وقرأ بضم اذلاء وادليم بالسكت  ْحزةٍب 
وعلػى توسػط ادلتصػل وانػدرج معػو خلػف  )علػيُهُم السػماء(األرض( وقرأ بضم اذلاء وادلػيم ُب ) على التحقيقٍب الكسائي 

 العاشر ويعقوب
َنا بَِني  (ٖٓئيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن )آِ ِإْسرَ  ~َوَلَقْد َنجَّيػْ

ْحزة ضلو أبػو  قالوف على قصر ادلنفصل ٍب ابو جعفر على قصر ادلنفصل وبتسهيل علزة )إسرائيل( مع ادلد والقصر ووقف
 جعفر مع فارؽ ادلد بينهما 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
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 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة
 ِمْن ِفْرَعْوَف 

 قالوف
 (ِٖٔإنَُّو َكاَف َعالًِيا ِمَن اْلُمْسرِِفيَن )

 قالوف
 (َٕٖعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَن ) مْ َوَلَقِد اْختَػْرنَاىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب  ف ميم اجلمعبسكو  قالوف
َناىُ   (ِٖٖمَن اْْلَيَاِت َما ِفيِو َبََلٌء ُمِبيٌن ) مْ َوَآتَػيػْ

 )وآتيناىم( و)اآليات( البدلُت  على قصرعلى طوؿ ادلتصل وبالنقل ُب )اآليات( ورش  ثمعلى توسط ادلتصل  قالوف
 واندرج معو أبو جعفر لوف بالصلة قا ثم ُب )اآليات(  ٍب ْحزة بالسكت

 ُت )وآتيناىم( و)اآليات(البدل توسط وطوؿورش مع  ثم بصلة ميم اجلمع وصلة اذلاء ُب )فيو(ٍب ابن كثَت 
 (ِٖٗء لَيَػُقوُلوَف )ِإفَّ َىُؤَْل 

 ادلنفصل وادلتصل توسطعلى  قالوف ثم على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل قالوف
 دلتصل واندرج معو ْحزةعلى طوؿ ادلنفصل وا ٍب ورش

 (ِٖ٘إْف ِىَي ِإَلَّ َمْوتَػتُػَنا اْْلُوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنَشرِيَن )
 ٍب التوسط بالبدؿ )اآلوَل( مع التقليل ٍب الطوؿ مع الفتح والتقليل  ُب)ااَلوَل( ورش مع القصر والفتح ثمقالوف 

 ُب )األوَل(خػػالد باإلمالػػة  ثػػم ُب )األوَل(واإلمالػػة  (ُب )األوَلخلػػف بالسػػكت  ثػػم ُب )األوَل( ٍب أبػػو عمػػرو بالتقليػػل
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر والتحقيق ُب )األوَل(

 (َٖٙصاِدِقيَن ) مْ ِإْف ُكْنتُ  آفَْأُتوا بَِآبَائِنَ 
ادلتصل ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  ٍب قالوف على توسط بادلنفصل و على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل قالوف 

( ٖوأبػدؿ اذلمػزة ألفػا ُب )فػاتوا(  مػع )على طػوؿ ادلتصػل ٍب قالوف بالصلة ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وادلنفصل  ٍب ورش 
 البدؿ )ب(بائنا( ٍب السوسي وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )فاتوا( ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )فاتوا(

ـْ  مْ َأىُ  ٌر َأ  ِمْن قَػْبِلِهمْ ِذيَن تُػبٍَّع َوالَّ قَػْوـُ َخيػْ
َِينَ )قالوف ٍب خلػف بػال غنػة  ـْ ُب )ٍب خلػف بالسػكت ( تُػبَّػٍع َوالَّػ ػٌر َأ ـْ ُب ) وبالنقػل ٍب ورش ورقػق راء )خػَت( (َخيػْ ػٌر َأ   (َخيػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 
 َأْىَلْكَناُىْم 

 قالوف
 (َٖٚكانُوا ُمْجرِِميَن )ْم  ِإنػَّهُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب قالوف 
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نَػُهَما ََلِعِبيَن )  (َٖٛوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 ُب )األرض( بالسكت ْحزةٍب بالنقل ُب )ااَلرض(قالوف ٍب ورش 

 (ََٜٖل يَػْعَلُموَف ) مْ ِإَلَّ بِاْلَحقّْ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرىُ  آَما َخَلْقَناُىمَ 
 توسػطلػى ٍب قػالوف ع وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر بالصػلة قػالوفٍب على قصر ادلنفصل وبسكوف مػيم اجلمػع قالوف 

 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة بالصلة ٍب ورشو  قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ادلنفصل
 (ٓٗ)َأْجَمِعيَن  مْ ِميَقاتُػهُ ِإفَّ يَػْوـَ اْلَفْصِل 
 ٍب ورش ( َأمْجَِعُتَ  مْ ِميَقاتُػهُ )ُب  على التوسطبالصلة  قالوفٍب  ( َأمْجَِعُتَ  مْ ِميَقاتُػهُ )ُب  بالصلة على القصرقالوف ٍب قالوف 

  ( َأمْجَِعُتَ  مْ ِميَقاتُػهُ )ُب  ٍب خلف بالسكت  ( َأمْجَِعُتَ  مْ ِميَقاتُػهُ )ُب  على طوؿ الصلة
 (ٔٗيُػْنَصُروَف ) مْ ىُ  َشْيًئا َوََل يَػْوـَ ََل يُػْغِني َمْوًلى َعْن َمْوًلى 

ٍب ورش علػى توسػط )شػيئا( ٍب ورش علػى  وانػدرج معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر ٍب قػالوف بالصػلةبسكوف مػيم اجلمػع قالوف 
 ُب )شيئا( ٍب خالد بغنة وسكت (َشْيًئا َواَل )ُب الطوؿ ُب )شيئا( ٍب خلف بالسكت وبال غنة 

 ِإَلَّ َمْن رَِحَم اللَّوُ 
 قالوف
 (َٕٗو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )ِإنَُّو ىُ 

 قالوف ٍب السوسي بإدغاـ اذلاء باذلاء )ِإنَُّو ُىَو(
 (ِٖٗإفَّ َشَجَرَة الزَّقُّوـِ )

 قالوف
ـُ اْْلَثِيِم )  (َٗٗطَعا

 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )األثيم( واندرج ْحزة بوجو ٍب ْحزة بالسكت ُب )األثيم(
 (َ٘ٗكاْلُمْهِل يَػْغِلي ِفي اْلُبُطوِف )
 العنا دالدليل من الشاطبة : ويغلي 

َكره )ط(ؿ  الدليل من الدرة : وتغلي ف
 ] يغلي : ابن كثَت وحفص ورويس[] تغلي : الباقوف[

وابو جعفر وروح وخلف  قالوف قرأ بتاء اخلطاب )تَػْغِلي( واندرج معو ورش وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وْحزة والكسائي
  العاشر

 بة )يَػْغِلي( واندرج معو حفص ورويسٍب ابن كثَت بياء الغي
 (َٙٗكَغْلِي اْلَحِميِم )

 قالوف
 (ِٚٗء اْلَجِحيِم )آُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَلى َسو 
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 ٌتغالدليل من الشاطبية : وضم )اعتلوه( اكسر 
 دأال وبالكسر حالدليل من الدرة : وضم )اعتلوه( 

 لوه : الباقوف[]فاعُتلوه : نافع وابن كثَت وابن عامر ويعقوب[  ]فاعتِ 
 قالوف بضم التاء ُب )فاعُتلوه( على توسط ادلتصل واندرج معو ابن عامر ويعقوب 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وبضم التاء ُب )فاعُتلوه(  ٍب أبو عمرو بكسر التاء )فاعِتلوه( 
 ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وبكسر التاء )فاعِتلوه( 

 أيضا صلة اذلاء ُب )خَوه(ٍب ابن كثَت )فاعُتلوه( مع صلة اذلاء و 
 (ٛٗثُمَّ ُصبُّوا فَػْوَؽ رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب اْلَحِميِم )

 قالوف ٍب السوسي )راسو( واندرج معو أبو جعفر
 (ُٜٗذْؽ ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيُم )

 بيعا ر الدليل من الشاطبية  : )إنك( افتحوا 
 ]ذؽ أنك : الكسائي [ ] ذؽ إنك : الباقوف[

  )ُذْؽ إنك( ٍب خلف بالسكتبالنقل )ُذِؽ اِنك( ٍب ورش قالوف ٍب الكسائي قرأ بفتح اذلمزة )أنك( 
 (ِٓ٘بِو َتْمتَػُروَف ) مْ ِإفَّ َىَذا َما ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوفقالوف ٍب 
 (ِٔ٘إفَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمَقاـٍ َأِميٍن )

 عامر وأبو جعفر [] َمَقاـ : الباقوف[] ُمَقاـ : نافع وابن 
 قالوف قرأ بضم ادليم )ُمقاـ( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر 

 َقاـٍ أَِمٍُت(بضم ادليم )ُمقاـ( وبالنقل ُب )مُ ٍب ورش قرأ 
 ٍب ابن كثَت قرأ بفتح ادليم )َمقاـ( 

 (ٍب ْحزة قرأ بفتح ادليم )َمقاـ( وبالنقل والتحقيق ُب )َمَقاـٍ أَِمُتٍ 
 ٍب خلف قرأ بفتح ادليم )َمقاـ( وبالسكت ُب )َمَقاـٍ أَِمٍُت(

 (ٕ٘)َجنَّاٍت َوُعُيوٍف ِفي 
 الم صحبةانو دالدليل من الشاطبية : وضم )الغيوب( يكسراف )عيونا اؿ    عيوف شيوخا (  
 ] وِعُيوف : ابن كثَت وابن ذكواف وشعبة وْحزة والكسائي[ ] َوُعُيوف : الباقوف[

 بضم العُت والياء )وُعُيوف( قالوف قرأ
 ٍب ابن كثَت بكسر العُت ُب )وِعُيوف( واندرج معو ابن ذكواف وشعبة وخالد والكسائي 

 )وِعُيوف(كسر عُت و  (ُيوفٍ َجنَّاٍت َوعِ )ُب ٍب خلف بال غنة 
َرٍؽ يَػْلَبُسوَف ِمْن   (ُٖ٘متَػَقابِِليَن )ُسْنُدٍس َوِإْسَتبػْ
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َرؽٍ ُسْندُ ُب )قالوف ٍب خلف بال غنة   (ٍس َوِإْسَتبػْ
 (ِٗ٘بُحوٍر ِعيٍن ) مْ َكَذِلَك َوَزوَّْجَناىُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربالصلة  قالوفقالوف ٍب 
 (٘٘)فَاِكَهٍة َآِمِنيَن َيْدُعوَف ِفيَها ِبُكلّْ 

فَاِكَهػػٍة )ُب ٍب خلػػف بالسػػكت )آمنػػُت( وانػػدرج معػػو ْحػػزة بوجػػو النقػػل علػػى قصػػر البػػدؿ ( البػػدؿ ٖقػػالوف ٍب ورش مػػع )
 (َآِمِنُتَ 

 ََل َيُذوُقوَف ِفيَها اْلَمْوَت ِإَلَّ اْلَمْوَتَة اْْلُوَلى 
( أوجو األوَل بدؿ ويائي ]قصػر وعليػو الفػتح توسػط البػدؿ وعليػو التقليػل ٍب طػوؿ البػدؿ وعليػو الفػتح ٍب ٗقالوف ورش )

 ٍب أبو عمرو بتقليل )األوَل(  التقليل [
 بالنقل والسكت واإلمالة  ٍب ْحزة وقف على )األوَل(

 ٍب الكسائي بالتحقيق واإلمالة ُب )األوَل( واندرج معو خلف العاشر
 (َٙ٘عَذاَب اْلَجِحيِم ) مْ َوَوقَاىُ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 بوجوٍب ورش بالتقليل ُب )ووقاىم( 
 اندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب ْحزة باإلمالة ُب )ووقاىم( و 

 َفْضًَل ِمْن رَبَّْك 
 قالوف

 (َٚ٘ذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )
 قالوف

 (ٛ٘يَػَتذَكَُّروَف ) مْ فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلَّهُ 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )يسرناه( واندرج معو أبو جعفر بالصلة قالوفقالوف ٍب 

 ( ُٜ٘مْرَتِقُبوَف ) مْ ْب ِإنػَّهُ فَاْرَتقِ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمقالوف 

 ْم(خلف بالسكت ُب )فَاْرَتِقْب ِإنػَّهُ  ثم ْم(ٍب ورش بالنقل ُب )فَاْرَتِقِب اِنػَّهُ 
  

 سورة الجاثية 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ٔحم )
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 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ ضجاع )را( كل الفواتح الشاطبية ُب سورة يونس : وإ
 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباخللف  وىم بصرٍ      و  صحبةتار سل )حم(ادقا   صفا ش                           

ورش وأبػػو عمػػرو [] حػػم : أماذلػػا : ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]حػػم :قطعهػػا ]حػػم : قللهػػا : 
 بسكتة لطيفة أبو جعفر []حم : الباقوف بالفتح[

قػػالوف ٍب ورش بتقليػػل )احلػػاء( وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو ٍب ابػػن ذكػػواف أماذلػػا وانػػدرج معػػو شػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف 
 العاشر

 طيع احلرفُت بدوف نفسٍب أبو جعفر بتق
 (ٕتَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم )

 قالوف 
 (ِٖإفَّ ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َْلَيَاٍت ِلْلُمْؤِمِنيَن ) 

لى )للمػومنُت( قالوف ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة ُب )لِْلُموِمِنَُت( واندرج معو خالد بوجو التحقيق ُب )األرض( ووقفا ع
 ( البدؿ )آليات(ٖقرأ بإبداؿ اذلمزة ُب )لِْلُموِمِنَُت( مع )بالنقل ُب )ااَلرض( و وأبو جعفر ٍب ورش 

 ٍب ْحزة بالسكت ُب )األرض( وقرأ بإبداؿ اذلمزة ُب )لِْلُموِمِنَُت( وقفا  
 (ٗ)ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف بٍَّة َآيَاٌت آدَ َوَما يَػُبثُّ ِمْن  مْ َوِفي َخْلِقكُ 

 فا    وإفشالدليل من الشاطبية : معا رفع )َآيَاٍت( على كسرة 
 وزفى وبالرفع ْحالدليل من الدرة    : أياُت ِف اكسر معا 

 ]آياٍت لقـو يوقنوف : ْحزة والكسائي ويعقوب [ ] آياٌت لقـو يوقنوف : الباقوف[
 ( )َآيَاتٍ  اءت نصببخلف بال غنة وقرأ   ثم )آياٌت( اءتقرأ برفع  قالوف

  واندرج معو الكسائي ويعقوب )َآيَاٍت(تاء  نصبوقرأ بٍب خالد بغنة 
 )آيات(( البدؿ ٖمع )( بٍَّة َآيَاتٌ آدَ بالنقل ُب )ٍب ورش 

  (ِلَقْوـٍ يُوِقُنوفَ )ُب  وبال غنة( بٍَّة َآيَاتٌ آدَ ُب )بالسكت  )َآيَاٍت(تاء  نصبوقرأ بٍب خلف 
 أبو جعفرواندرج معو ابن كثَت و  قالوف بالصلة ثم
ِء ِمػْن ِرْزٍؽ فََأْحيَػا بِػِو اْْلَْرَض بَػْعػَد َمْوتَِهػا َوَتْصػرِيِف الرّْيَػاِح َآيَػاٌت آأَنْػػَزَؿ اللَّػُو ِمػَن السَّػم آَواْخِتََلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهػاِر َوَمػ 

 (٘)ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف 
   وصال  الشريعةمعها و  الكهف وُب ... وحَّدااع والرّْيَح شالشاطبية  ُب البقرة :وُب التاِء ياءٌ 

  صالف احلجركرا وُب شُ ـ د وفاطر ...ثانيا  الرـوو  األعراؼو  النمل وُب           
 لَّالىَ اكيِو ز  الفرقافُصوٌص وُب خُ  ...حتت رعده ومن  الشورى وُب سورة           

 فا والريح ىم كالكهف مع جاثية توحيدىمشالطيبة : الثاِن 
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[]آيػػػػاٌت لقػػػػـو يعقلػػػػوف : البػػػػاقوف[]الريح : ْحػػػػزة والكسػػػػائي وخلػػػػف يعقوبعقلػػػػوف: ْحػػػػزة والكسػػػػائي و ]آيػػػػاٍت لقػػػػـو ي
 العاشر[]الرياح:الباقوف[

 وأبو جعفر واندرج معو ابن كثَت وقرأ )الرياح( باجلمع )آياٌت( تاءقرأ برفع و على قصر ادلنفصل قالوف 
  رياح( باجلمعوقرأ )ال )أياٍت(التاء  نصبو على قصر ادلنفصل  ٍب يعقوب
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وقرأ )الرياح( باجلمع )آياٌت(تاء قرأ برفع و  ادلنفصلتوسط على ٍب قالوف 

 ووحد )الريح( )آياٌت(تاء قرأ برفع و  ٍب خلف العاشر على توسط ادلنفصل
  )أياٍت(  اءت نصبو  أماؿ )فأحيا(ووحد )الريح(و  ادلنفصلتوسط على حلارث ٍب أبو ا
  (ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ )ُب  )أياٍت( وبال غنة اءت نصبو ووحد )الريح( على السكت ُب )األرض( على طوؿ ادلنفصل و ف ٍب خل

 ُب )األرض( والغنة ٍب خالد على التحقيق ُب )األرض( على السكت على طوؿ ادلنفصل ٍب خالد 
 ٍب ورش بتقليلهما  )الرياح( باجلمعوقرأ  قرأ برفع غنة )آياٌت(و ٍب ورش على تقليل )النهار( وفتح )فأحيا( 

  وقرأ )الرياح( باجلمع )آياٌت( تاء قرأ برفع و  أماؿ النهار على القصر أبو عمرو ٍب 
 ٍب دوري أيب عمرو على توسط ادلنفصل وأماؿ )النهار( 

  )أياٍت(التاء  نصبو ٍب دوري الكسائي أماؿ )النهار و فأحيا( مع توحيد )الريح( 
أربعة أوجو )فأحيا ..آيات( فتح )فأحيا( وعليو قصر البدؿ وطولو ٍب تقليل )فأحيا( وعليو توسط إذا وصلت فلورش  -

 البدؿ وطولو
ُلوَىا َعَلْيَك بِاْلَحقّْ   تِْلَك َآيَاُت اللَِّو نَػتػْ

 قالوف ٍب وجهي البدؿ )التوسط والطوؿ ُب )آيات(  لورش
 (ُٙنوَف )فَِبَأيّْ َحِديٍث بَػْعَد اللَِّو َوَآيَاتِِو يُػْؤمِ 

 فوء ُب الشريعة وصالك صحبةشا      و فما كالدليل من الشاطبية ُب األنعاـ: وخاطب فيها يالمنوف  
 ال طالدليل من الدرة : خاطبا يالمنو 

 ]َوَآيَاتِِو يُػاْلِمُنوَف : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح[   ]َوَآيَاتِِو تُػاْلِمُنوَف : الباقوف[
 ياء الغيبة )يالمنوف( واندرج معو ابن كثَت ودوري أيب عمرو وحفص وروح قالوف قرأ ب

 ٍب ورش أبدؿ اذلمزة واوا وقرأ بياء الغيبة )َوَآيَاتِِو يُػْوِمُنوَف( على قصر البدؿ واندرج معو السوسي وأبو جعفر 
 ٍب ابن عامر قرأ بتاء اخلطاب )تالمنوف( واندرج معو شعبة والكسائي ورويس وخلف العاشر

 ٍب ْحزة وقف على )تومنوف( بإبداؿ اذلمزة واوا 
 ( البدؿ على توسط ٍب طوؿ البدؿ ُب )آياتو(ٍٕب ورش )

 (َٚوْيٌل ِلُكلّْ َأفَّاٍؾ أَثِيٍم )
 قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )أَفَّاٍؾ أَثِيٍم( واندرج معو ْحزة بوجو النقل ٍب خلف بالسكت ُب )أَفَّاٍؾ أَثِيٍم(

َلى َعَلْيِو ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبًرا َكَأْف َلْم َيْسَمْعَهاَيْسَمُع َآيَاِت اللَّ   ِو تُػتػْ



 

 

224 

 وترقيق راء )يصر(و)مستكربا( ُب )تتلى(  قالوف ٍب ورش قصر البدؿ على الفتح 
 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء )عليو( ٍب ْحزة باإلمالة ُب )تتلى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 

 ٍب الطوؿ وعليو الفتح والتقليل -ٗوٖتقليل عليو التوسط  -ٕواليائي )تتلى( آيات( )( البدؿ ٍٖب ورش مع )
 (ٛفَػَبشّْْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )

اٍب أَلِيٍم(  ََ اٍب أَلِػيٍم( ٍب ابػن كثػَت بصػلة اذلػاءواندرج ْحزة بوجو النقػل قالوف ٍب ورش بالنقل )ِبَع ََ  ٍب خلػف بالسػكت )ِبَعػ
 )فبشره(

 ْن َآيَاتَِنا َشْيًئا اتََّخَذَىا ُىُزًوا َوِإَذا َعِلَم مِ 
 قرأ )َؼ اذلمزةوابدذلا واوا )ُىُزوا( ٍب حفص قرا باذلمز )ُىُزؤا (قالوف 

 )ُىزَا( و)ُىْزوا(  ووقف ُب )شيئا( ٍب خالد على التحقيق 
 ووجهي الوقف على ىزوا ُب )شيئا( على السكت على التحقيق ُب )مْن آياتنا( و ٍب خلف 
( أوجػػػو ُب )َآيَاتِنَػػػا َشػػػْيًئا( قصروتوسػػػط وطػػػوؿ البػػػدؿ علػػػى وجػػػو التوسػػػط ُب اللػػػُت ٗ)لنقػػػل ُب )ِمػػػَن آياتنػػػا( بباٍب ورش 

 وقرأ باذلمز )ُىُزؤا(.)شيئا( ٍب طوؿ البدؿ على طوؿ اللُت 
 ُب )شيئا(   على السكتُب )مْن آياتنا( السكت ب خلفٍب 

 وقرأ باذلمز )ُىُزؤا(. ٍب السوسي باإلدغاـ ادليم ُب ادليم )َعِلَم ِمْن(
 (َٜعَذاٌب ُمِهيٌن ) مْ ُأولَِئَك َلهُ 

 قالوف على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزة 

 َجَهنَُّم  مْ ئِهِ آِمْن َورَ 
علػى ٍب خلػف  علػى طػوؿ ادلتصػل معػو ابػن كثػَت وأبػو جعفػر ٍب ورش ٍب قػالوف بالصػلة وانػدرج على توسط ادلتصػل قالوف

 (مْ ئِهِ آِمْن َورَ ) غنةبال طوؿ ادلتصل و 
هُ   َما َكَسُبوا َشْيًئا َوََل َما اتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْولَِياَء  مْ َوََل يُػْغِني َعنػْ

 معو خالد اندرج و والتوسط والطوؿ ُب )أوليا( مع القصر  بإبداؿ اذلمزة ألفاالوقوؼ  أوجو  (ٖقالوف ٍب ىشاـ ولو )
 على توسط طوؿ )شيئاً(( اللُت ٍٕب ورش )

ُب وبػػال غنػػة مػػع القصػػر والتوسػػط والطػػوؿ ُب )أوليػػا(  بإبػػداؿ اذلمػػزة ألفػػا( أوجػػو الوقػػوؼ ٖو )ٍب خلػػف علػػى السػػكت 
 )شيئاً َو( 

 مع القصر والتوسط والطوؿ ُب )أوليا(  ة ألفابإبداؿ اذلمز ( أوجو الوقوؼ ٖو )ُب )شيئاً( وبغنة ٍب خالد بالسكت 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (َٓٔعَذاٌب َعِظيٌم ) مْ َوَلهُ 
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
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 َىَذا ُىًدى 
 معو الكسائي وخلف العاشر واندرج قالوف ٍب ورش بالتقليل ٍب ْحزة باإلمالة 

 (َٔٔلُهْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم ) مْ الَِّذيَن َكَفُروا بَِآيَاِت رَبّْهِ وَ 
 سياأليمو عؿ دالدليل من الشاطبية : )من رجز أليم( معا وال   على رفع خفض ادليم 

 ]رِْجٍز أَلِيٌم : ابن كثَت وحفص ويعقوب [  ]رِْجٍز أَلِيٍم : الباقوف[
 لِيٌم( بالرـو واإلمشاـ واندرج معو يعقوب )أَ برفع ادليم قالوف ٍب حفص قرأ 

 وجر ادليم ُب )رجٍز أليٍم(  )رجٍز أليٍم(ُب وبالنقل )ب(يات( على قصر البدؿ ٍب ورش 
 واندرج معو أبو جعفر وجر ادليم ُب )رجٍز أليٍم(ٍب قالوف بالصلة ُب )رجٍز أليٍم( بالسكت  ْحزةٍب 

 ٌم( بالرـو واإلمشاـ )أَلِيبرفع ادليم قرأ بالصلة و ٍب ابن كثَت 
 وجر ادليم ُب )رجٍز أليٍم( )ب(يات( ٍب وجهي البدؿ لورش التوسط والطوؿ

 (َٕٔتْشُكُروَف ) مْ اللَُّو الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِو بَِأْمرِِه َولَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو َوَلَعلَّكُ 
 معو أبو جعفر ٍب ابن كثَت بالصلة للميم وصلة اذلاء ُب )فيو( قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج 

 ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ )َسخََّر َلُكُم( وأدغم للراء ُب الالـ )البحر لتجري(
 َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُو  مْ َوَسخََّر َلكُ 

 السكت على )األرض( ب ْحزةقالوف ٍب ورش بالنقل ُب )ااَلرض( ٍب 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 ٍب السوسي باإلدغاـ للراء ُب الالـ )َوَسخََّر َلُكْم( 

 (ٖٔ)ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَف ِإفَّ ِفي َذِلَك َْلَيَاٍت 
 )آليات( البدؿعلى توسط وطوؿ ( ٍٕب ورش مع ) (ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ )قالوف ٍب خلف بال غنة 

ـَ اللَِّو لَِيْجِزَي قَػْوًما ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَف )  (ُٗٔقْل ِللَِّذيَن َآَمُنوا يَػْغِفُروا ِللَِّذيَن ََل يَػْرُجوَف أَيَّا
  مساص نالدليل من الشاطبية : لنجزي يا 

 الأالدليل من الدرة    : لنجزي بيا جهل 
 ائي وخلف العاشر[   ]لُِيْجزِْي قَػْوًما: أبو جعفر [  ]لَِيْجزَِي قَػْوًما : الباقوف[]لَِنْجزَِي قَػْوًما : ابن عامر وْحزة والكس

 واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وعاصم ويعقوبقالوف قرأ بياء الغيبة )لَِيْجزَِي قَػْوًما( 
 ٍب ابن عامر قرأ بنوف العظمة )لَِنْجزَِي( بالنوف واندرج معو ْحزة والكسائي وخلف العاشر 

  بو جعفر قرأ بالبناء للمجهوؿ وياء الغيبة )لُِيْجزِْي قَػْوًما(أ ٍب
 ( البدؿ )آمنوا( ورقق راء )يغفروا( وقرأ بياء الغيبة )لَِيْجزَِي قَػْوًما( ٍٖب ورش مع )

 َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلنَػْفِسِو 
 قالوف
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َها آَوَمْن َأسَ   َء فَػَعَليػْ
 قالوف على توسط ادلتصل 

 يق على طوؿ ادلتصل بالتحق ْحزةٍب 
 َء( على طوؿ ادلتصل (سَ اَ  نَ ٍب ورش بالنقل ُب )َومَ 

 َء( على طوؿ ادلتصل(ٍب خلف بالسكت ُب )َوَمْن َأسَ 
 (٘ٔتُػْرَجُعوَف ) مْ ثُمَّ ِإَلى رَبّْكُ 

 ]تَػْرِجُعوَف: يعقوب [  ]تُػْرَجُعوَف : الباقوف[
 قالوف 

 َف( ٍب يعقوب قرأ بفتح الياء وكسر اجليم )تَػْرِجُعو 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

َنا  َة َوَرَزقْػَناىُ آِإْسرَ  ~بَِنيَوَلَقْد َآتَػيػْ  (َٙٔعَلى اْلَعاَلِميَن ) مْ ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناىُ ْم ئِيَل اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُػوَّ
 لى قصر ادلنفصلعقالوف قرأ باذلمز ُب )النبوءة( 

 بالصلة وقرأ باذلمز ُب )النبوءة( و لى قصر ادلنفصل علوف ٍب قا
 بالصلة لى قصر ادلنفصلع ٍب ابن كثَت )َؼ اذلمزة من )النبوة(

 بدوف صلة و لى قصر ادلنفصل عٍب أبو عمرو 
 على توسط ادلنفصلٍب قالوف 
 بالصلة و على توسط ادلنفصل ٍب قالوف 

 نبوة( ٍب دوري على توسط ادلنفصل وحَؼ اذلمزة من )ال
َناُب )على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق قرأ )َؼ اذلمزة )النبوة(  ْحزةٍب   (َوَلَقْد َآتَػيػْ

  )آتينا( ( البدؿٖتينا ( وقرأ باذلمز ُب )النبوءة( مع )اَ ٍب ورش بالنقل ُب )ولقَد 
 ٍب خلف على السكت ُب )ولقْد آتينا (

َناىُ   بَػيػَّْناٍت ِمَن اْْلَْمِر  مْ َوَآتَػيػْ
 واندرج معو ْحزة بوجو النقل على قصر البدؿ والنقل ُب )ااَلمر( ورش  ثمقالوف 

  األمر()ُب بالسكت  ْحزةٍب 
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 والنقل ُب )ااَلمر( )وآتيناىم(البدؿ توسط وطوؿ ( ٍٕب ورش مع )
نَػُهمْ َءُىُم اْلعِ آِإَلَّ ِمْن بَػْعِد َما جَ  آَفَما اْختَػَلُفو   ْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

 قالوف على قصر ادلنفصل
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
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 ٍب ابن ذكواف على توسط ادلنفصل وأماؿ )جاءىم( واندرج معو خلف العاشر 
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 

 أماؿ )جاءىم( على طوؿ ادلنفصل وادلتصل ْحزةٍب 
نَػهُ   (ٚٔاَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِو َيْخَتِلُفوَف )يَػْوـَ اْلِقيَ  مْ ِإفَّ رَبََّك يَػْقِضي بَػيػْ

 ٍب ابن كثَت بالصلة مع صلة اذلاء ُب )فيو(واندرج معو أبو جعفر بالصلة  قالوفقالوف ٍب 
 (ٛٔالَِّذيَن ََل يَػْعَلُموَف ) آءَ ثُمَّ َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوََل تَػتَِّبْع َأْىو 

 وعلى طوؿ ادلتصل ٍب خالد بالتحقيق ُب )األمر(توسط ادلتصل  علىقالوف 
 وعلى طوؿ ادلتصل)تتبَع اىوآء( وبالنقل ُب ٍب ورش بالنقل ُب )األمر(

 وعلى طوؿ ادلتصل بالسكت ُب )األمر(  ْحزةٍب 
 (آءَ ٍب خلف بالسكت ُب )األمر( على السكت ُب )تَػتَِّبْع أَْىو 

 َن اللَِّو َشْيًئا َلْن يُػْغُنوا َعْنَك مِ  مْ ِإنػَّهُ 
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 )شيئاً(ٍب ورش على الطوؿ )شيئاً( ٍب ورش على توسط اللُت 

  )شيا وشّيا( بالنقل واإلدغاـ ٍب خالد ووقف على 
  بالنقل واإلدغاـ ٍب خلف بال غنة ُب )َلْن يُػْغُنوا( ووقف على )شيا وشّيا(

 بو جعفر ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأ
ٍْ آَأْولِيَ  مْ َوِإفَّ الظَّاِلِميَن بَػْعُضهُ   ُء بَػْع

 على طوؿ ادلتصل ُء( (أَْولِيَ  مْ ُب )بَػْعُضهُ ٍب خلف على التحقيق على توسط ادلتصل قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ُء( (أَْولِيَ  مْ ُب )بَػْعُضهُ ٍب قالوف بالصلة على القصر 
 ُء( (أَْولِيَ  مْ ُب )بَػْعُضهُ ٍب قالوف على توسط الصلة 

 ُء((أَْولِيَ  مْ خلف على السكت ُب )بَػْعُضهُ  ثمُء( وطوؿ ادلتصل (أَْولِيَ  مْ ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )بَػْعُضهُ 
 (َٜٔواللَُّو َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن )

 قالوف
 (ٕٓئُِر ِللنَّاِس َوُىًدى َورَْحَمٌة ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف )آَىَذا َبصَ 
 ى توسط ادلتصلعلقالوف 

 أماؿ )للناس( و  على توسط ادلتصلٍب دوري 
 )َبَصائُِر لِلنَّاِس( أدغم الراء بالالـ و على توسط ادلتصلٍب السوسي 

 ٍب ورش رقق الراء ُب )بصائر( على طوؿ ادلتصل 
 وَف( ٍب خلف على طوؿ ادلتصل وتفخيم راء )بص(ئر( وبال غنة ُب )َوُىًدى َوَرْْحٌَة(و) ِلَقْوـٍ يُوِقنُ 
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 ٍب خالد بغنة على طوؿ ادلتصل
ـْ َحِسَب الَِّذيَن اْجتَػَرُحوا السَّيَّْئاِت َأْف َنْجَعَلهُ    َوَمَماتُػُهمْ  مْ ًء َمْحَياىُ آَكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسو   مْ َأ

 ُب الشريعة صحابتنخال   وغَت  حفصالدليل من الشاطبية ُب سورة احلج : ورفع )َسَواًء ( غَت 
 ٌء : الباقوف[آًء  : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [  ]َسو آ]َسو 

 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوبعلى توسط ادلتصل قالوف برفع اذلمزة )سواٌء( 
 وقصر البدؿ )السيئات( وفتح )زلياىم( على طوؿ ادلتصل ٍب ورش برفع اذلمزة )سواٌء( 

  واندرج معو خلف العاشر حفص قرأ بنصب اذلمزة )َسَواًء ( ٍب
 على طوؿ ادلتصلٍب ْحزة بالنصب ُب )َسَواًء (  ( على توسط ادلتصلٍب الكسائي أماؿ )زلياىم( ونصب )َسَواءً 

 ٍب السوسي أدغم التاء بالسُت )الصَّاحِلَاِت َسَواٌء ( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 طوؿ البدؿ مع الفتح والتقليل  -ٗوٖتوسط البدؿ مع التقليل -ٕ( البدؿ )السيئات(و)زلياىم( ٖ ورش مع )ٍب
 (َٕٔء َما َيْحُكُموَف )آسَ 

 قالوف على توسط ادلتصل  ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزة
 (ََٕٕل يُْظَلُموَف ) مْ نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوىُ َوَخَلَق اللَُّو السََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ َولُِتْجَزى ُكلُّ 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بسكوف ميم اجلمع قالوف 
 معو )الكسائي وخلف العاشر( واندرج ٍب خالد على التحقيق وأماؿ )لتجزى( 

 لظ الـ )يظلموف( ٍب ورش على الفتح )لتجزى( وغلظ الـ )يظلموف( ٍب ورش بالتقليل )لتجزى( وغ
 ٍب ْحزة بالسكت ُب )األرض( واإلمالة )لتجزى(.

ى َبَصػرِِه ِغَشػاَوًة َفَمػْن يَػْهِديػِو َأفَػَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو َىَواُه َوَأَضلَُّو اللَُّو َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِو َوقَػْلبِػِو َوَجَعػَل َعلَػ
 ِمْن بَػْعِد اللَّوِ 
 المششاطبة : وغشاوة بو الفتح واإلسكاف والقصر الدليل من ال

[ ]أفرآيػت : لػػورش بادلػد الطويػل [] أفريػػت : الكسػائي [] أَفَػَرأَيْػػَت : وأبػػو جعفػر ]أَفَػرَايْػَت : سػهل اذلمػػزة الثانيػة : نػافع 
 الباقوف[ ]َغْشَوًة : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [] ِغَشاَوًة : الباقوف[

 والتقليل ُب )َىَواُه(  تسهيل ُب )أفراَيت(ورش بال ثمورش بوجو أبو جعفر و معو  اندرجْيَت( و اَ قالوف بتسهيل )أَفَػرَ 
 ابن كثَت على التحقيق )أفرأيت( وصلة اذلاء ُب )ىواه(  ثمبالتقليل  ورش ثميت( بالفتح آٍب ورش بادلد ُب )أفر 

 )ِغْشَوًة (  وبال غنة وقرأأماؿ )ىواه( خلف  ثمُب )أفرأيت( ٍب أبو عمرو بالتحقيق 
  الكسائي أماؿ )ىواه( وقرأ )ِغْشَوًة ( ثم أماؿ )ىواه( و  ٍب خالد بغنة وقرأ )ِغْشَوًة (

 السوسي أدغم اذلاء باذلاء ُب )ِإذَلَُو َىَواُه( ثم
 (َٖٕأَفََل َتذَكَُّروَف ) 

ََّكَُّروَف : الباقوف [ ََكَُّروَف : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر[   ]َت  ]َت
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ََّكَُّروَف(قال   واندرج معو ورش وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب وف قرأ بتشديد الَاؿ )َت
ََكَُّروَف(   واندرج معو ْحزة والكسائي وخلف العاشرٍب حفص قرأ بتخفيف الَاؿ )َت

نْػَيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما يُػهْ   ِإَلَّ الدَّْىُر  آِلُكنَ َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَلَّ َحَياتُػَنا الدُّ
 ُب )الدنيا( بالفتح على طوؿ ادلنفصل و ورش  ثم على توسط ادلنفصلقالوف  ثمعلى قصر ادلنفصل قالوف 

  )الدنيا(  تقليلعلى قصر ادلنفصل و أبو عمرو  ثم ُب )الدنيا(  ٍب ورش بالتقليل
 باإلمالة ُب )الدنيا (و)ضليا( ؿ ادلنفصل و على طو  ْحزة ثم ادلنفصل وبالتقليل ُب )الدنيا(  توسطعلى ٍب دوري 

 واندرج معو خلف العاشرباإلمالة ُب )الدنيا (و)ضليا( على توسط ادلنفصل ٍب الكسائي 
 ِبَذِلَك ِمْن ِعْلمٍ  مْ َوَما َلهُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر.
 (ِٕٗإَلَّ َيظُنُّوَف ) مْ ِإْف ىُ 

( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  مْ الصلة على القصر ُب الصلة ُب )ىُ قالوف ٍب قالوف ب  ِإالَّ
( ٍب ورش على طوؿ الصلة ُب )ىُ  مْ ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )ىُ  ( ٍب خلف بالسكت ُب )ىُ  مْ ِإالَّ (   مْ ِإالَّ  ِإالَّ

َلى َعَلْيهِ   (َٕ٘صاِدِقيَن ) مْ ئَِنا ِإْف ُكْنتُ آَأْف قَاُلوا ائْػُتوا بَِآبَ  ِإّْل َآيَاتُػَنا بَػيػَّْناٍت َما َكاَف ُحجَّتَػُهْم  مْ َوِإَذا تُػتػْ
 ] قالوا ائتوا : ورش والسوسي وأبو جعفر بإبداؿ اذلمزة واوا [ 

 قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع واندرج معو دوري ويعقوب 
 ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وبالنقل ُب )قَاُلو ُتوا( 

 ى توسط ادلنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم ٍب قالوف عل
 ٍب قالوف بالصلة على القصر واندرج معو ابن كثَت 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وتوسط الصلة 
 مػاٍب طوذل ُتعلى الفػتح قصػر البػدل -ٕؤ( أوجو ُٗتوا( وبطوؿ الصلة و )بالنقل ُب )قَاُلو على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 

 )آياتناوآب(ئنا( 
 عقوب قرأ بضم اذلاء )عليُهم( وقصر ادلنفصل ٍب ي

 فيهماٍب الطوؿ  )آياتناوآب(ئنا(ُت توسط البدلُب )يتلى( و على التقليل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل و 
 ٍب أبو جعفر بالصلة وبالنقل ُب )قَاُلو ُتوا(  ٍب ْحزة قرأ بضم اذلاء )عليُهُم( وأماؿ )تتلى( 

 وأماؿ )تتلى( ٍب الكسائي باإلمالة )تتلى( واندرج معو خلف العاشر. ٍب خلف بالسكت ُب )عليهْم آياتنا(
 (ٕٙيَػْوـِ اْلِقَياَمِة ََل رَْيَب ِفيِو َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ََل يَػْعَلُموَف )ِإَلى  مْ َيْجَمُعكُ ثُمَّ  مْ ثُمَّ يُِميُتكُ  مْ ُقِل اللَُّو ُيْحِييكُ 

 ناس( دوري أماؿ )ال ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 
 (ِإََل  مْ غَلَْمُعكُ على طوؿ الصلة ُب ) ٍب ورش

 واندرج معو أبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة (ِإََل  مْ غَلَْمُعكُ ُب )ٍب خلف بالسكت 
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 (ِإََل  مْ غَلَْمُعكُ ُب )ٍب ابن كثَت صلة )فيو( مع الصلة ُب ادليم 
 على التوسطو ٍب قالوف بالصلة 

 ْرِض َوِللَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَ 
 ُب )األرض( بالسكت ْحزةٍب بالنقل ُب )ااَلرض( واندرج معو ْحزة بوجو قالوف ٍب ورش 

ٍَ ؼَلَْسُر اْلُمْبِطُلوَف )  (َٕٚويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة يَػْوَمِئ
 قالوف ٍب خلف بال غنة

 َوتَػَرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة 
 زة ٍب الكسائي أماؿ )ترى(و)جاثية( قالوف ٍب ورش تقليل )ترى( ٍب أبو عمرو )ترى( ومعو ْح

 (ٕٛتَػْعَمُلوَف ) مْ ِإََل ِكَتاِِبَا اْليَػْوـَ جُتَْزْوَف َما ُكْنتُ  ~ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى
 ]ُكلَّ أُمٍَّة : يعقوب [ ]ُكلُّ أُمٍَّة : الباقوف[

ٍب ورش علػى فػتح تػػدعى ٍب  قػالوف علػى قصػػر ادلنفصػل ٍب قػالوف بالصػػلة ٍب قػالوف علػى توسػػط ادلنفصػل ٍب قػالوف بالصػػلة
وانػػدرج معػػو  التقليػػل لػػورش ٍب ْحػػزة أمػػاؿ )تػػدعى( مػػع طػػوؿ ادلنفصػػل ٍب الكسػػائي أمػػاؿ )تػػدعى( علػػى توسػػط ادلنفصػػل

 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل قرأ بفتح )ُكلَّ ( خلف العاشر 
 بِاْلَحقّْ  مْ َىَذا ِكَتابُػَنا يَػْنِطُق َعَلْيكُ 

 معو ابن كثَت وأبو جعفرواندرج الصلة ب قالوفقالوف ٍب 
 (ٜٕتَػْعَمُلوَف ) مْ ِإنَّا ُكنَّا َنْستَػْنِسُخ َما ُكْنتُ 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر الصلة قالوفقالوف ٍب 
 ِفي رَْحَمِتِو  مْ رَبػُّهُ  مْ فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَػُيْدِخُلهُ 

 )آمنوا( البدؿعلى توسط وطوؿ ( ٕو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب ورش )قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج مع
 (َٖٓذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلُمِبيُن )

 قالوف
َلى َعَلْيُكمْ َتُكْن َآيَاِتي َأفَػَلْم  آَوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُرو   (ٖٔقَػْوًما ُمْجرِِميَن ) مْ وَُكْنتُ ْم فَاْسَتْكبَػْرتُ  تُػتػْ

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر الصلة الوفقٍب على قصر ادلنفصل قالوف 
 عليو الصلة  قالوفٍب  على توسط ادلنفصل قالوفٍب  

  واندرج معو خلف العاشر أماؿ )تتلى(و  على توسط ادلنفصلٍب الكسائي 
ُب  وعليػػو التقليػػلُب )آيػاٌب( ٍب التوسػػط  ُب )تتلػػى( مػػع الفػتحُب )آيػاٌب( ( أوجػػو القصػػر ٗ)علػى طػػوؿ ادلنفصػل ٍب ورش 
   ُب )تتلى( مع الفتح والتقليلُب )آياٌب( ٍب الطوؿ  )تتلى(

 (َتُكْن َآيَاٌب ُب ) السكتب خلفٍب  (َتُكْن َآيَاٌب )ُب بالتحقيق  ْحزةٍب 
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َلَّ ظَنِّػا َوَمػا َنْحػُن ِبُمْسػتَػْيِقِنيَن َما َنْدِري َمػا السَّػاَعُة ِإْف َنظُػنُّ إِ  مْ َوِإَذا ِقيَل ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ َوالسَّاَعُة ََل رَْيَب ِفيَها قُػْلتُ 
(ٖٕ) 

 ْحزةالدليل من الشاطبية : والساعة ارفع غَت 
  صالفالدليل من الدرة   : والساعة الرفع 

]قيػػػل : باإلمشػػػػاـ : ىشػػػاـ والكسػػػػائي ورويػػػس[] قيػػػػل باليػػػاء اخلالصػػػػة : البػػػاقوف[] والسػػػػاعَة ال : ْحػػػزة[ ] السػػػػاعُة ال : 
 الباقوف[
ُب )حػػٌق َو( ٍب خلػػف بػػال غنػػة  (ال )السػػاعةَ ونصػػب التػػاء ُب  الصػػلة ٍب خػػالد بغنػػة قػػالوفٍب  ف مػػيم اجلمػػعبسػػكو  قػػالوف

 معو الكسائي ورويساندرج و ( ٍب ىشاـ باإلمشاـ ُب )قيل( ال عةَ )السا ونصب التاء ُب
 (َٖٖف )َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئو  مْ َسيَّْئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَؽ ِبهِ  مْ َوَبَدا َلهُ 

 قالوف ٍب ْحزة أماؿ )حاؽ( ووقف على )يسهزؤف( بثالثة أوجو التسهيل وحَؼ اذلمزة واإلبداؿ 
( أوجو )يستهزءوف طوؿ ٖ( أوجو )يسهزؤف( على القصر ُب البدؿ األوؿ )سيئات( )ٖ( أوجو البدؿ و)ٍٖب ورش مع )

ٍب طػػػوؿ البػػدؿ )سػػػيئات( مػػع طػػػوؿ    توسػػط   قصػػػر( وعلػػى التوسػػػط ُب البػػدؿ )سػػػيئات( توسػػط وطػػػوؿ )يسػػتهزءوف(
 )يستهزءوف( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 

 بالصلة وحَؼ اذلمزة وضم الزاي ُب )يستهُزوف( أبو جعفرٍب 
 (ِٖٗمْن نَاِصرِيَن ) مْ َىَذا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلكُ  مْ َء يَػْوِمكُ آِلقَ  مْ َكَما َنِسيتُ   مْ َوِقيَل اْليَػْوـَ نَػْنَساكُ 

 ]ماواكم : السوسي وأبو جعفر ووقفا ْحزة[]ومأواكم : الباقوف[
 واندرج معو دوري أيب عمرو وابن ذكواف وعاصم ويعقوبعلى توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 

 أبدؿ اذلمزة ألفا ُب )ماواكم( على توسط ادلتصل ٍب السوسي  
   و)مأواكم( ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وفتح )ننساكم(

 واندرج معو ابن كثَت  قالوف بالصلة ٍب
 بو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ألفا ُب )ماواكم( أٍب 

 على طوؿ ادلتصل   و)مأواكم( ٍب ورش بالتقليل ُب )ننساكم(
   و)مأواكم( أماؿ )ننساكم(و ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل 

   و)مأواكم( لف العاشر على توسط ادلتصل وأماؿ )ننساكم(خٍب 
 باإلمشاـ ُب )قيل( واندرج معو رويس ٍب ىشاـ 

   و)مأواكم( ٍب الكسائي باإلمشاـ ُب )قيل(واإلمالة ُب )ننساكم(
نْػَيا  مْ بِأَنَُّكُم اتََّخْذتُ  مْ َذِلكُ   َآيَاِت اللَِّو ُىُزًوا َوَغرَّْتُكُم اْلَحَياُة الدُّ

وف[]اختػػػًَب : ابػػػن كثػػػَت وحفػػػص ورويػػػس[] اختػػػّتم : ]ُىػػػُزًوا : حفػػػص [  ]ُىػػػْزًؤا : ْحػػػزة وخلػػػف العاشػػػر [  ]ُىػػػُزًؤا : الباق
 الباقوف[
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 واندرج معو ابن عامر وشعبة وروح وقرأ )ُىُزؤا(  أدغم الَاؿ بالتاء )أختًَب(قالوف 
 بالتقليل ُب )الدنيا(و وقرأ )ُىُزؤا(  أدغم الَاؿ بالتاء )أختًَب( دوري أيب عمروٍب 

 باإلمالة ُب )الدنيا( و ُزؤا( أدغم الَاؿ بالتاء )أختًَب(وقرأ )ىُ ٍب الكسائي 
 )ُىْزؤا( وإدغاـ الَاؿ بالتاء )أختًَب( وبال غنة )ُىْزؤا َو( وأماؿ )الدنيا(  ٍب خلف قرأ بسكوف الزاي
 )ُىْزؤا( وإدغاـ الَاؿ بالتاء )أختًَب( وبغنة )ُىْزؤا َو( وأماؿ )الدنيا( واندرج معو خلف العاشر  ٍب خالد قرأ بسكوف الزاي

  وقرأ )ُىُزؤا(  أدغم الَاؿ بالتاء )أختًَب( باذلاء )اللَِّو ُىُزًؤا(للهاء باإلدغاـ ٍب السوسي 
ٍب   ُب )الػدنيا( علػى التقليػلُب )آيػات( ٍب التوسػط  )الػدنيا( اليائيُب على فتح )آيات( ( أوجو قصر البدؿ ٍٗب ورش )

    (ُب )الدنيا ٍب على التقليل   ُب )الدنيا( على الفتحُب )أيات( الطوؿ 
 ٍب خلف بالسكت ُب )اختًَْب آيات( وأماؿ )الدنيا( وقرأ بسكوف الزاي )ُىْزؤا( 

 ٍب حفص باإلظهار ُب )اختًَب( وقرأ )ُىُزوا( ٍب رويس قرأ باإلظهار ُب)اختًَب( وقرأ باذلمزة ُب )ُىُزؤا( 
 ( ابن كثَت بالصلة واإلظهار ُب )اختًَب ثمٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر     

 على التوسط بالصلة و ٍب قالوف والصلة 
َها َوََل ىُ   (ُٖ٘يْستَػْعَتُبوَف ) مْ فَاْليَػْوـَ ََل ُيْخَرُجوَف ِمنػْ

 ثال مافيو شالشاطبية ُب األعراؼ : مع الزخرؼ اعكس )خُتَْرجوف( بفتحة     وضم وأوَل الرـو 
 ضا ر  ُبخبلف مضى ُب الرـو )ال ؼلرجوف(                         

 ]ؼَلُْرُجوَف : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [  ]ؼُلَْرُجوَف: الباقوف[
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالوف قرأ بضم الياء وفتح الراء )ؼُلَْرُجوَف( مبٍت للمجهوؿ 

 عاشر )ؼَلَْرُجوَف( مبٍت للمعلـو واندرج معو الكسائي وخلف ال ٍب ْحزة قرأ بفتح الياء والراء
 (َٖٙفِللَِّو اْلَحْمُد َربّْ السََّماَواِت َوَربّْ اْْلَْرِض َربّْ اْلَعاَلِميَن )

 ُب )األرض(ٍب خلف بالسكت بالنقل ُب )ااَلرض( قالوف ٍب ورش 
 ُء ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض آَوَلُو اْلِكْبرِيَ 

ْحػػزة وقفػػا بوجػػو النقػػل ٍب ْحػػزة وقػػف بالسػػكت ُب  قػػالوف ٍب ورش علػػى طػػوؿ ادلتصػػل وبالنقػػل ُب )األرض( وانػػدرج معػػو
 )األرض(

 (َٖٚوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )
  واندرج معو الباقوف ٍب ورش بالضم )وُىو(واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قالوف قرأ )وْىو( 

  
 سورة اْلحقاؼ 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 (ٔحم )
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 وال  صحبة)طا(ِو)ياً(  حفصى غَت ْحكره    ذ ورة يونس : وإضجاع )را( كل الفواتح الشاطبية ُب س
 الحَ ٌت جلوا وحتت حضى ر ف صِسٌر و)ىا( يا)يا( كاؼ واخللف  صحبةم كو                            
 ثالمأدرى وباخللف  وىم بصرٍ      و  صحبةتار سل )حم(ادقا   صفا ش                           

حػػم : قللهػػا : ورش وأبػػو عمػػرو [] حػػم : أماذلػػا : ابػػن ذكػػواف وشػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف العاشػػر[ ]حػػم :قطعهػػا ]
 بسكتة لطيفة أبو جعفر []حم : الباقوف بالفتح[

قػػالوف ٍب ورش بتقليػػل )احلػػاء( وانػػدرج معػػو أبػػو عمػػرو ٍب ابػػن ذكػػواف أماذلػػا وانػػدرج معػػو شػػعبة وْحػػزة والكسػػائي وخلػػف 
 العاشر

 أبو جعفر بتقطيع احلرفُت بدوف نفس ٍب
 (ٕتَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم )

 قالوف
 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي ادليم بادليم )احلكيم ما(

نَػُهمَ   ِإَلَّ بِاْلَحقّْ َوَأَجٍل ُمَسمِّى آَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 قالوف على توسط ادلنفصل  ثمالوف على قصر ادلنفصل ق

  وقفا ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )مسمى(
 والتحقيق ُب )األرض( ُب )مسمى( وقفا ٍب خالد بالطوؿ واإلمالة 

 ُب )مسمى( ٍب ورش بالنقل ُب )االرض( وبالفتح 
   )مسمى( ُبْحزة بالسكت ُب )األرض( واإلمالة  ثمٍب ورش بتقليل )مسمى( 

 (ٖأُْنِذُروا ُمْعِرُضوَف ) آَوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّ 
 ورقق راء )أنَروا(على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش  على توسط ادلنفصلٍب قالوف على قصر ادلنفصل قالوف 

 بتفخيم الراء و على طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة 
ـْ َلهُ َما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َأُروِني مَ  مْ ُقْل َأرَأَيْػتُ   ِشْرٌؾ ِفي السََّماَواتِ  مْ اَذا َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرِض َأ

]أرايتم : بتسهيل اذلمزة الثانية : نافع وأبو جعفر []أرآيتم : ورش بوجو بادلػد ادلشػبع [ ] أريػتم : الكسػائي [ ] أرايػتم : 
 الباقوف[

 فر قالوف بالصلة واندرج معو أبو جع ثمقالوف بالتسهيل ُب )أََرأَيْػُتْم( 
 ٍب ابن كثَت بالتحقيق ُب )أرأيتم( مع الصلة 

 ٍب أبو عمرو بالتحقيق بدوف صلة 
 الكسائي )أريتم( )َؼ اذلمزة الثانية  ثمالسكت ُب األرض  على( و مْ ُقْل أََرأَيْػتُ )بالتحقيق ُب  ْحزةٍب 

 ( حركات ٙ( بالتسهيل ومد )ٍٕب ورش بالنقل ُب )ُقَل أرايتم( )
 ألرض( على السكت ُب )قْل أرأيتم(ٍب خلف بالسكت ُب )ا
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إذا وصػػلت باآليػػة التاليػػة أبػػدؿ اذلمػػزة يػػاء سػػاكنة وصػػال : ورش والسوسػػي وأبػػو جعفػػر )السػػماواِت ْي تُػػوِن(  أمػػا ُب  -
 االبتداء فالكل بياء ساكنة بعد علزة الوصل مكسورة .

 (َٗصاِدِقيَن ) مْ ْف ُكْنتُ ِمْن ِعْلٍم إِ َأْو أَثَارٍَة  آِائْػُتوِني ِبِكَتاٍب ِمْن قَػْبِل َىذَ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثميبدأ بياء )اِيتوِن( للجميع وعلى قصر ادلنفصل قالوف 

  (ثَاَرٍة اَ  أَوَ ُب )بالنقل على طوؿ ادلنفصل و ورش  ثمقالوف بالصلة  ثم على توسط ادلنفصلٍب قالوف 
  (أَْو أَثَاَرٍة ُب )خلف بالسكت  ثم (أَْو أَثَاَرٍة ُب ) ٍب ْحزة على التحقيق ُب الساكن ادلفصوؿ

 (َ٘غاِفُلوَف ) مْ ئِهِ آَعْن ُدعَ  مْ ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َوىُ  ~ِمْن ُدوِف اللَِّو َمْن ََل َيْسَتِجيُب َلوُ ِممَّْن َيْدُعو َوَمْن َأَضلُّ 
 على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوفٍب 
  قالوف على توسط ادلنفصل وادلتصل وبسكوف ميم اجلمعٍب 
 بالصلة  قالوفٍب 

  (َوَمْن َأَضلُّ ُب )والتحقيق على طوؿ ادلنفصل وادلتصل ٍب خالد 
  (َمْن َأَضلُّ وَ ُب ) التحقيق على( و شلَّْن يَْدُعو)ُب بال غنة على طوؿ ادلنفصل وادلتصل و ٍب خلف  
 (َوَمْن َأَضلُّ ُب )بالنقل على طوؿ ادلنفصل وادلتصل و ٍب ورش 

   (َوَمْن َأَضلُّ ُب ) السكتبعلى طوؿ ادلنفصل وادلتصل و  خلفٍب  
 (َٙكاِفرِيَن )  مْ ًء وََكانُوا ِبِعَباَدتِهِ آَأْعدَ  مْ َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َلهُ 

 واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو احلارث ويعقوب وخلف العاشريم اجلمع على توسط ادلتصل وبسكوف مقالوف 
  واندرج معو دوري الكسائي ورويس أبو عمرو بإمالة )كافرين( ثم
 أَْعَداًء(  مْ بالسكت ُب )ذلَُ على طوؿ ادلتصل و أَْعَداًء(  ٍب خلف  مْ على التحقيق ُب )ذلَُ على طوؿ ادلتصل و  ْحزةٍب 

 أَْعَداًء( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  مْ ى القصر ُب )ذلَُ ٍب قالوف بالصلة  عل
 أَْعَداًء(   مْ ٍب قالوف بالصلة وعلى توسط الصلة ُب )ذلَُ 

 أَْعَداًء( وبالتقليل ُب )كافرين( مْ ٍب ورش رقق راء )حشر( وبطوؿ الصلة ُب )ذلَُ 
َلى َعَلْيهِ   (َٚىَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن ) مْ َءىُ آَن َكَفُروا ِلْلَحقّْ َلمَّا جَ َآيَاتُػَنا بَػيػَّْناٍت قَاَؿ الَِّذي مْ َوِإَذا تُػتػْ

 قالوف بسكوف ميم اجلمع وعلى توسط ادلتصل واندرج معو أبو عمرو وىشاـ وعاصم 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمٍب ابن ذكواف أماؿ )جاءىم( 

 يَاتُػَنا( آَ  مْ ٍب قالوف بالصلة على توسط الصلة ُب )َعَلْيهِ 
َآيَاتُػنَػا( ورقػق راء  مْ وعليو قصر البدؿ آياتنا وطولػو وطػوؿ ادلتصػل وطػوؿ الصػلة ُب )َعلَػْيهِ  ( أوجو فتح تتلىٍٗب ورش ب)

 يعقوب على توسط ادلتصل وضم ىاء )عليُهم(  ثم)سحر( 
 حر( َآيَاتُػَنا( ورقق راء )س مْ ٍب ورش تقليل )تتلى( وتوسط البدؿ وطوؿ البدؿ ُب )َعَلْيهِ 
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 َآيَاتُػَنا( وضم ىاء )عليُهم(   مْ ٍب ْحزة أماؿ )جاءىم(و)تتلى( والتحقيق ُب )َعَليػْهُ 
 َآيَاتُػَنا(  مع اإلمالة ُب )تتلى( و)جاءىم( على طوؿ ادلتصل وضم ىاء )عليُهم(  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )َعَليػْهُ 

 ( و)جاءىم( على توسط ادلتصلخلف العاشر أماؿ )تتلى ثم ٍب الكسائي أماؿ )تتلى( على توسط ادلتصل
ـْ يَػُقوُلوَف افْػتَػَراهُ   َأ

 معو ْحزة والكسائي وخلف ُب )افًتاه( واندرج ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )افًتاه( قالوف ٍب ورش بالتقليل 
 افْػتَػَريْػُتُو َفََل َتْمِلُكوَف ِلي ِمَن اللَِّو َشْيًئا ُقْل ِإِف 

 )شيا شّيا( بالنقل واإلبداؿ ( أوجو ٗ) (ُقْل ِإفِ ُب )بالتحقيق قالوف ٍب ْحزة 
  ُب )شيئاً( ٍب الطوؿ )شيئاً( بالتوسط باللُتو (فِ اِ  ُقلِ ُب )بالنقل ٍب ورش 

 )شيا شّيا(بالنقل واإلبداؿ ( أوجو ٗ) (ُقْل ِإفِ ُب ) ٍب خلف بالسكت على الساكن ادلفصوؿ
 ُىَو َأْعَلُم ِبَما تُِفيُضوَف ِفيِو 

 )أَْعَلُم مبَا(قالوف ٍب السوسي أدغم 
َنُكْم   َكَفى ِبِو َشِهيًدا بَػْيِني َوبَػيػْ

 معو الكسائي وخلف العاشرُب )كفى( واندرج ٍب ْحزة باإلمالة ُب )كفى( الوجو الثاِن ورش بالتقليل  قالوف ٍب
 (َٛوُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )

 فر واندرج معو أبو عمرو والكسائي وأبو جعقالوف بسكوف اذلاء )َوْىَو( 
 واندرج معو الباقوف ٍب ورش بضم اذلاء َ)ُىَو(

 َأْدِري َما يُػْفَعُل ِبي َوََل ِبُكمْ  آُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل َوم
 على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةٍب ورش  على توسط ادلنفصل قالوفٍب  على قصر ادلنفصل قالوف

 (َٜوَما أَنَا ِإَلَّ َنِذيٌر ُمِبيٌن ) ِإَليَّ  ~ِإْف أَتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحى
 الجبتى واخللف ُب الكسر أالشاطبية ُب البقرة : وَمدُّ )أنا( ُب الوصل مع ضم علزة وفتح 

 ن خلفابوالكسر مدا الطيبة : امددا )أنا( بضم اذلمز أو افتح 
 ]وما أن( إال : قالوف خبلفو ُب حالة الوصل [] وما أنْا إال : الباقوف[

 قالوف )َؼ األلف وصال ٍب قالوف على توسط ادلد ُب )أنا إال(  ثم ف أثبت ألفا ُب )أنا( خبلفقالو 
 الكسائي باإلمالة غلى توسط ادلنفصل واندرج معو خلف العاشر  ثمباإلمالة )يوحى( على طوؿ ادلنفصل و ٍب ْحزة 
 وبالفتح تبع( ورقق راء )نَير( اَ  بالنقل ُب )إفِ ٍب ورش 
 بالتقليل ُب )يوحى( و ُب )إف أتبع( ورقق راء )نَير(  بالنقلٍب ورش 

 ٍب خلف بالسكت ُب )إف أتبع( واإلمالة ُب )يوحى(
للَّػَو ََل ِإفَّ ا مْ ئِيَل َعَلى ِمْثِلِو َفَآَمَن َواْسَتْكبَػْرتُ آِإْسرَ  ~ِبِو َوَشِهَد َشاِىٌد ِمْن بَِنيْم َكاَف ِمْن ِعْنِد اللَِّو وََكَفْرتُ ِإْف   مْ ُقْل َأرَأَيْػتُ  

 (ٓٔيَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن )
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يػتم : أبو جعفر []أرآيتم : ورش بوجو بادلػد ادلشػبع [ ] أريػتم : الكسػائي [ ] أر أ]أرايتم : بتسهيل اذلمزة الثانية : نافع و 
 الباقوف[

  بالصلةو تم( ُب )أراَي قالوف بالتسهيلٍب ُب )أراَيتم( على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل قالوف بالتسهيل 
 على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل ُب )أراَيتم( وبالصلة وبالتسهيل مع ادلد والقصر ُب )إسرآئيل( أبو جعفر ٍب
 بالصلة  قالوف ٍب بالتسهيل وعلى توسط ادلنفصل قالوفٍب 

 وعلى طوؿ الصلة  (ِإفْ  مْ َرأَيْػتُ اَ  ُقلَ ُب )وبالنقل ( حركات ٍٙب ورش بالتسهيل ٍب بادلد )
 والصلة بالتحقيق ُب )أرأيتم( ابن كثَت ٍب 

 واندرج معو يعقوبعلى قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل ٍب أبو عمرو بالتحقيق بدوف صلة 
 واندرج معو ابن عامر وعاصم وخلف العاشر وادلتصل ادلنفصل توسطعلى و بالتحقيق ُب )أرأيتم( ٍب دوري 
 باإلدغاـ )َوَشِهَد َشاِىٌد( على توسط ادلتصل و ٍب السوسي  (ِإفْ  مْ تُ ُقْل أََرأَيػْ ُب )على طوؿ ادلتصل وبالتحقيق ٍب ْحزة 

  (ِإفْ  مْ ُقْل أََرأَيْػتُ ُب )بالسكت على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 يتم( وعلى توسط ادلتصلٍب الكسائي )َؼ اذلمزة )أر 

ًرا َما َسبَػُقونَ   ِإلَْيوِ  آَوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنوا َلْو َكاَف َخيػْ
 على طوؿ ادلنفصل قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ْحزة 

 ( البدؿ )آمنوا( وترقيق راء )خَتا(ٖ)وعلى طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 (ِٔٔإْفٌك َقِديٌم ) آَوِإْذ َلْم يَػْهَتُدوا ِبِو َفَسيَػُقوُلوَف َىذَ 

 نفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزةقالوف على قصر ادلنفصل  ٍب قالوف على توسط ادل
 ِإَماًما َورَْحَمًة  ~َوِمْن قَػْبِلِو ِكَتاُب ُموَسى

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ويعقوب قالوف على قصر ادلنفصل 
 واندرج معو ابن عامر وعاصمٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 بالتقليل ُب )موسى( و طوؿ ادلنفصل  علىبالفتح )موسى( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 ٍب أبو عمرو على قصر ادلنفصل قلل )موسى( ٍب دوري على توسط ادلنفصل قلل )موسى( 

  باإلمالة ُب )موسى( وبال غنة ُب )إماماً ورْحة(على طوؿ ادلنفصل ٍب خلف 
 باإلمالة ُب )موسى( وبغنة ُب )إماماً ورْحة( و على طوؿ ادلنفصل خالد  ثم

 خلف العاشر على توسط ادلنفصل أماؿ )موسى( ثمائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )موسى(و)رْحة( وقفا ٍب الكس
ٌؽ ِلَسانًا َعَربِيِّا لِيُػْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا َوُبْشَرى ِلْلُمْحِسِنيَن )  (َٕٔوَىَذا ِكَتاٌب ُمَصدّْ

ََِر : نافع والبزي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب [   ]لِ  ََِر : الباقوف[]لِتُػْن  يُػْن
 قالوف قرأ بتاء اخلطاب )لتنَر( معو البزي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب
 ٍب ورش قرأ بتاء اخلطاب )لتنَر( ورقق راء )لتنَر( وغلظ الـ )ظلموا( 
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 ٍب قنبل قرأ بياء الغيبة )لينَر( واندرج معو عاصم 
 ج معو ْحزة والكسائي وخلف العاشرٍب أبو عمرو قرأ بياء الغيبة )لينَر( وأماؿ )بشرى( واندر 
 (َٖٔيْحَزنُوَف ) مْ َوََل ىُ  مْ ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اللَُّو ثُمَّ اْستَػَقاُموا َفََل َخْوٌؼ َعَلْيهِ 

 ] فال خوٌؼ عليُهم : ْحزة [ ] فال خوَؼ عليُهم : يعقوب [ ] فال خوٌؼ عليِهم : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اجلمع 

 لوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قا
 ٍب ْحزة قرأ بضم اذلاء )عليُهم( 

 (ٍب يعقوب قرا بنصب )خوَؼ ( وضم ىاء )عليهم
 (ًٗٔء ِبَما َكانُوا يَػْعَمُلوَف )آُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجزَ 

 عو ْحزة قالوف على توسط ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج م
ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ِإْحَسانًا  َنا اْْلِ  َوَوصَّيػْ

 دليلو من الشاطبية : حسنا اؿ     زلسن إحسانا لكوؼ حتوال
 ] حسنا : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب [ ] إحسانا : الباقوف[

نا( واندرج معو أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب قالوف قرأ بإسقاط اذلمزة األوَل وضم احلاء وأسكن السُت )ُحسْ 
ٍب عاصم بزيادة ألفا )إحسانا( واندرج معو الكسائي وخلػف العاشػر وخػالد علػى التحقيػق ُب )اإلنسػاف(ٍب ابػن كثػَت قػرأ 

 بإسقاط اذلمزة األوَل وضم احلاء وأسكن السُت )ُحْسنا( وبصلة اذلاء )بوالديو( 
 قل ُب )اإلنساف( ٍب ْحزة بالسكت ُب )اإلنساف( وبزيادة ألفا )إحسانا(ٍب ورش قرأ )حسنا( وبالن

 َحَمَلْتُو ُأمُُّو ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا 
 ]َكْرًىا : نافع وابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ وأبو جعفر[  ]ُكْرًىا : الباقوف[

 وأبو جعفرقالوف قرأ بفتح الكاؼ )َكْرَىا( واندرج معو ابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ 
 ٍب ابن ذكواف بضم الكاؼ )ُكْرًىا( 

 ٍب خلف بال غنة وبضم الكاؼ )ُكْرًىا َو (
 َوَحْمُلُو َوِفَصاُلُو َثََلثُوَف َشْهًرا 

 ]َوَفْصُلُو : يعقوب[ ]َوِفَصاُلُو : الباقوف[
 قالوف ٍب يعقوب قرأ بفتح الفاء وسكوف الصاد )وَفْصُلو (

أَنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف  ~َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي ~َوبَػَلَغ َأْربَِعيَن َسَنًة قَاَؿ َربّْ َأْوزِْعِني ِإَذا بَػَلَغ َأُشدَّهُ  ~َحتَّى
 َصاِلًحا تَػْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرّْيَِّتيَأْعَمَل 
 َأْف: الباقوف[ ~َأْف: ورش والبزي []أَْوزِْعٍِت  ]أَْوزِْعٍِتَ 

 وف سكن الياء ُب )أَْوزِْعٍِت~ َأْف ( على قصر ادلنفصل واندرج معو دوري أيب عمرو وأبو جعفر ويعقوب قال
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 ٍب قنبل سكن الياء ُب )أَْوزِْعٍِت~ َأْف ( وبصلة اذلاء )تَػْرَضاُه( 
 ٍب البزي فتح الياء ُب )أَْوزِْعٍِتَ َأْف ( وصلة اذلاء ) تَػْرَضاُه( 

( على قصر ادلنفصل سكن الياء ُب )أَْوزِْعٍِت~ َأْف ( ٍب السوسي أدغم الالـ بالر   اء )قَاَؿ َربّْ
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وسكن الياء ُب )أَْوزِْعٍِت~ َأْف ( واندرج معو دوري أيب عمرو وابن عامر وعاصم  

 معو خلف العاشر ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وسكن الياء ُب )أَْوزِْعٍِت~ َأْف ( وأماؿ )ترضاه( واندرج 
 (ْعَملَ اَ  َوَأفَ ) (وْشُكرَ اَ  َأفَ ُب ) وبالنقل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبفتح الياء )أَْوزِْعٍِتَ َأْف ( وفتح )ترضاه(

 ٍب ورش بالتقليل ُب )ترضاه( 
َوَأْف (و)َأْشػػػُكرَ  َأفْ ُب )وبػػػالتحقيق وباإلمالػػػة ُب )ترضػػػاه(  ن اليػػػاء ُب )أَْوزِْعػػػٍِت~ َأْف (علػػػى طػػػوؿ ادلنفصػػػل وسػػػكٍب ْحػػػزة 

 (أَْعَملَ 
َوَأْف ) (وَأْف َأْشػػُكرَ ُب )بالسػػكت و علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وسػػكن اليػػاء ُب )أَْوزِْعػػٍِت~ َأْف ( وباإلمالػػة ُب )ترضػػاه( ٍب خلػػف 

 (أَْعَملَ 
 (ِ٘ٔإنّْي تُػْبُت ِإلَْيَك َوِإنّْي ِمَن اْلُمْسِلِميَن )

 قالوف
هُ   َأْصَحاِب اْلَجنَِّة  ~ِفي مْ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَػَتجاَوُز َعْن َسيَّْئاتِهِ  مْ ُأولَِئَك الَِّذيَن نَػتَػَقبَُّل َعنػْ

 ف[]نَػتَػَقبَُّل .. َأْحَسَن .. َونَػَتجاَوُز : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ]يُػتَػَقبَُّل .. َأْحَسُن .. َويُػَتجاَوُز : الباقو 
 واندرج معو أبو عمرو ويعقوب على قصر ادلنفصل (  قالوف قرأ بالياء )يتقبل ويتجاوز( ورفع )أحسنُ 

 يب عمرو وابن عامر وشعبة أٍب قالوف على توسط ادلنفصل واندرج معو دوري 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل 

واندرج معو خلف العاشر لى توسط ادلنفصل عٍب حفص قرأ بنوف العظمة ونصب )أحسَن ( )نتقبل()أحسن()نتجاوز( 
 ٍب الكسائي قرأ بنوف العظمة ونصب )أحسَن ( )نتقبل()أحسن()نتجاوز( وأماؿ )اجلنة( وقفا  

ٍب   ( أوجػػو البػػدؿ )سػػيئاهتم(ٖمػػع ) ٍب ورش علػػى طػػوؿ ادلتصػػل وادلنفصػػل وقػػرأ باليػػاء )يتقبػػل ويتجػػاوز( ورفػػع )أحسػػُن (
 وقرأ بنوف العظمة ونصب )أحسَن ( )نتقبل()أحسن()نتجاوز(ْحزة على طوؿ ادلتصل وادلنفصل 

 (َٙٔوْعَد الصّْْدِؽ الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَف )
 قالوف

َك َآِمْن ِإفَّ َأْف ُأْخَرَج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُف ِمْن قَػْبِلي َوُىَما َيْسَتِغيثَاِف اللََّو َويْػلَ  ~أََتِعَدانِِني آَوالَِّذي قَاَؿ ِلَواِلَدْيِو ُأؼٍّ َلُكمَ 
 (ِٚٔإَلَّ َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن ) آَوْعَد اللَِّو َحقّّ فَػيَػُقوُؿ َما َىذَ 
 عتالالى عفالا ونوف كنا  دشدد و)فا أؼ(كلها بفتح  كلهمالشاطبية ُب اإلسراء : وعن  

ِنّْ َأْف: ىشػاـ مػع آِ ] أََتعِػدَ ] أؼي : نافع وحفص وأبػو جعفػر [ ] أؼَّ : ابػن كثػَت وابػن عػامر ويعقػوب[ ] أؼّْ : البػاقوف[
 ادلد ادلشبع[ ]أََتِعَدانٍَت َأْف : نافع وابن كثَت وأبو جعفر [   ]أََتِعَدانٍت~ َأْف : الباقوف[
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 قالوف وفتح ياء )أََتِعَداِنٍِتَ َأْف( وقرأ بالتنوين واجلر ُب )أؼي ( واندرج معو أبو جعفر 
  على توسط ادلنفصل ٍب قالوف 

 الياء )أََتِعَداِنٍِتْ( وقرأ بالتنوين واجلر ُب )أؼي (  ٍب حفص بسكوف
( البػػػدؿ )آمػػػن( ورقػػػق راء )أسػػػاطَت( وبالنقػػػل ٍٖب ورش وقػػػرأ بػػػالتنوين واجلػػػر ُب )أؼي ( وفػػػتح يػػػاء )أََتعِػػػَداِنٍِتَ َأْف(  مػػػع )

 فَّ(و)االولُت( اِ ُب)آِمِن 
( )أََتِعدَ  ~ َأْف(آِ ٍب ىشاـ فتح الفاء ُب )أؼَّ  شبعا وعلى توسط ادلنفصل  مدا م ِنّْ

 وعلى توسط ادلنفصل قرأ بالفتح ُب )أؼَّ لكما ( بسكوف الياء )أََتِعَداِنٍِتْ~أف(ٍب ابن ذكواف 
 قرأ بالفتح ُب )أؼَّ لكما ( بسكوف الياء )أََتِعَداِنٍِتْ~أف(ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل و 

 الياء )أََتِعَداِنٍِتْ~أف(  ٍب دوري أيب عمرو بكسر ُب )أؼّْ ( على قصر ادلنفصل بسكوف
وانػػدرج معػػو شػػعبة ٍب دوري علػػى توسػػط ادلنفصػػل بكسػػر ُب )أؼّْ ( بسػػكوف اليػػاء )أََتعِػػَداِنٍِتْ~أف(وعلى توسػػط ادلنفصػػل 

 وخلف العاشر
النقل  ووقف عليووعلى طوؿ ادلنفصل  بكسر ُب )أؼّْ ( وبسكوف الياء )أََتِعَداِنٍِتْ~أف(ٍب ْحزة على التحقيق )آمْن إفَّ( 

 والسكت ُب )األولُت( 
النقػل ب ووقػف عليػووعلػى طػوؿ ادلنفصػل  بكسر ُب )أؼّْ ( وبسكوف اليػاء )أََتعِػَداِنٍِتْ~أف(خلف السكت )آمْن إفَّ(  ثم

 والسكت ُب )األولُت( 
 (  ٍب ابن كثَت على قصر ادلنفصل وصلة اذلاء )لوالديو( وقرأ بفتحة )أؼَّ ( وفتح ياء )أََتِعَداِنٍِتَ َأفْ 

 يعقوب وقرأ بفتح فاء )أؼَّ ( وعلى قصر ادلنفصل ثمٍب ابن عامر وقرأ بفتحة )أؼَّ ( على توسط ادلنفصل 
)  على قصر ادلنفصل بسكوف الياء )أََتِعَداِنٍِتْ~أف(و  ٍب السوسي باإلدغاـ الالـ بالالـ )قَاَؿ ِلَواِلَدْيِو( وقرأ بكسرة )أؼّْ

ْنسِ ْم ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلهِ  ~ُم اْلَقْوُؿ ِفيولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيهِ اُ   ِمَن اْلِجنّْ َواْْلِ
ُهُم اْلَقْوُؿ : ْحزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر[  ]َعَلْيِهُم اْلَقْوُؿ : الباقوف  []َعَلْيِهِم اْلَقْوُؿ : أبو عمرو[  ]َعَليػْ

 بن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة واندرج معو ا ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم 

 ٍب أبو عمرو قرأ بكسر اذلاء وادليم )عليِهِم القوؿ( على قصر ادلنفصل 
 ٍب دوري أيب عمرو على توسط ادلنفصل قرأ بكسر اذلاء وادليم )عليِهِم القوؿ( 

 على توسط ادلنفصل قرأ بضم اذلاء وادليم )عليُهُم القوؿ( واندرج معو خلف العاشر ٍب الكسائي 
 ٍب يعقوب على توسط ادلتصل وقصر ادلنفصل وقرأ بضم اذلاء وادليم )عليُهُم القوؿ( 

 ٍب ورش على طوؿ ادلتصل وادلنفصل وبالنقل ُب )وااِلنس( 
 دليم )عليُهُم القوؿ( ووقف على )واإلنس( بالنقل والسكت .ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وادلتصل وقرأ بضم اذلاء وا

 (َٛٔكانُوا َخاِسرِيَن )  مْ ِإنػَّهُ 
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 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ثمقالوف 
 َوِلُكلٍّ َدرََجاٌت ِممَّا َعِمُلوا 

 قالوف
 (ََٜٔل يُْظَلُموَف ) مْ َوىُ  مْ َأْعَماَلهُ  مْ َولِيُػَوفػّْيَػهُ 
 : الباقوف[ مْ : ابن كثَت وأبو عمرو وىشاـ وعاصم ويعقوب [ ]َولِنُػَوفػّْيَػهُ   مْ يَػهُ ]َولِيُػَوفػّْ 

 نوفيهم( واندرج معو ابن ذكواف وْحزة والكسائي وخلف العاشر لقالوف بالنوف )و 
 لظ الـ )يظلموف( ٍب ورش قرأ بالنوف )ولنوفيهم( وغ

 )وليوفيهم( مع الصلة لياء قرأ باواندرج معو أبو جعفر ٍب ابن كثَت  ٍب قالوف بالصلة
 معو ىشاـ وعاصم ويعقوب واندرج )وليوفيهم( بالياء ٍب أبو عمرو 

نْػَيا َواْسػػَتْمتَػْعتُ  مْ َويَػػػْوـَ يُػْعػػَرُض الَّػػِذيَن َكَفػػُروا َعلَػػى النَّػػاِر َأْذَىْبػػتُ  ِبَهػػا فَػػاْليَػْوـَ ُتْجػػَزْوَف َعػػَذاَب  مْ طَيّْبَػػاِتُكْم ِفػػي َحيَػػاِتُكُم الػػدُّ
 (ٕٓتَػْفُسُقوَف ) مْ َتْسَتْكِبُروَف ِفي اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوِبَما ُكْنتُ  مْ ِبَما ُكْنتُ  اْلُهوفِ 

] أأذىبػػػػتم : ابػػػػن كثػػػػَت وابػػػػن عػػػػامر وأبػػػػو جعفػػػػر ويعقػػػػوب [ ]أبػػػػو جعفػػػػر بتسػػػػهيل الثانيػػػػة مػػػػع اإلدخػػػػاؿ ووجػػػػو ذلشػػػػاـ 
مػع اإلدخػاؿ[ ]وابػن ذكػواف وروح : التحقيػق[ ]  معهم[وسهل الثانية بال إدخػاؿ ابػن كثػَت ورويػس[] وذلشػاـ : التحقيػق

 أذىبتم : الباقوف[
 واندرج معو عاصم قرأ ِبمزة واحدة )أذىبتم(قالوف 

 ُب )األرض( والسكت أماؿ )الدنيا( و قرأ ِبمزة واحدة )أذىبتم(  ْحزة ثم
 أماؿ )الدنيا(و ُب )األرض(  بالتحقيقو قرأ ِبمزة واحدة )أذىبتم( ٍب خالد 

 واندرج معو خلف العاشرأماؿ )الدنيا( و قرأ ِبمزة واحدة )أذىبتم( ث ٍب أبو احلار 
 ٍب قالوف بالصلة 

  مع الصلة ُب )أأذىبتم(اذلمزة الثانية تسهيل بٍب ابن كثَت 
 مع الصلة ُب )أأذىبتم(بالتسهيل مع اإلدخاؿ  ٍب أبو جعفر
 ُب )أأذىبتم(اذلمزة الثانية تسهيل ٍب رويس ب

 إلدخاؿ ٍب ذلشاـ التسهيل مع اإلدخاؿ ٍب ىشاـ بالتحقيق مع ا
 روحواندرج معو  ُب )أأذىبتم( باذلمزتُت ٍب ابن ذكواف ُب التحقيق

  والنقل ُب )االرض( ٍب ورش تقليل )النار( وفتح )الدنيا( ورقق راء )تستكربوف(
 ٍب ورش قللهما ورقق راء )تستكربوف( 

 )النار(و)الدنيا(ي أماذلما ٍب أبو عمرو أماؿ النار وقلل الدنيا ٍب دوري الكسائ
 ~ِإَلَّ اللَّػَو ِإنّْػي آتَػْعبُػُدو  َأّْل  ~ قَػْوَمػُو بِاْْلَْحَقػاِؼ َوقَػْد َخلَػِت النُّػُذُر ِمػْن بَػػْيِن َيَديْػِو َوِمػْن َخْلِفػوِ َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر 

 (َٕٔعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيٍم ) مْ َأَخاُؼ َعَلْيكُ 
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 وابن كثَت وأبو عمرو وأبو جعفر [ ] إِن~ أخاؼ : ألباقوف[] إَِن أخاؼ : نافع 
  واندرج معو أبو عمرو وبسكوف ميم اجلمع وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أخاؼ( قالوف على قصر ادلنفصل

 وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أخاؼ(  الصلةبٍب قالوف 
 وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أخاؼ(الصلة بلوف ٍب قا وقرأ بفتح الياء ُب )إَِن أخاؼ(ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 والكسائي وخلف العاشر واندرج معو عاصم)إِن أخاؼ( على توسط ادلنفصل وبسكوف الياء ٍب ابن عامر 
 ُب )األحقاؼ( على التحقيق على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 

 ٍب ابن كثَت بصلة اذلاء ُب )يديو( وفتح الياء ُب )إَِن أخاؼ(
 أ باإلخفاء للنوف عند اخلاء )َوِمْن َخْلِفِو( وفتح الياء ُب )إَِن أخاؼ(ٍب أبو جعفر قر 

 على السكت ُب )األحقاؼ( على طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 
رَ اَ  َخا َعاٍد ِإذَ اَ  َواذُْكرَ )ُب ٍب ورش بالنقل  ََ  وطوؿ ادلنفصل وفتح ياء )إَِن أخاؼ( (ْن

رَ )ُب ادلفصوؿ ٍب خلف السكت على )األحقاؼ( على السكت ُب الساكن  ََ  (َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَْن
 (َٕٕأِجْئتَػَنا لَِتْأِفَكَنا َعْن َآِلَهِتَنا فَْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَا ِإْف ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن ) آقَاُلو 

 قالوف على قصر ادلنفصل
 ج معو أبو جعفر فَاتَِنا( واندر … ٍب السوسي قرأ بإبداؿ اذلمزة ُب )َأِجيتَػَنا لَِتاِفَكَنا

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 وبالنقل ُب )َعَن اذَِلَِتَنا( )آذلتنا( ( البدؿٖفَاتَِنا( مع )… وقرأ بإبداؿ اذلمزة ُب )لَِتاِفَكَناعلى طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 على التحقيق ُب )َعْن َآذِلَِتَنا( و على طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة 

 َنا(السكت ُب )َعْن َآذِلَتِ بلف خٍب 
 (ٖٕقَػْوًما َتْجَهُلوَف ) مْ َأرَاكُ  ~ُأْرِسْلُت ِبِو َوَلِكنّْي آمَ  مْ قَاَؿ ِإنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّو َوأُبَػلُّْغكُ 

 ال   مع أحقافهاحالشاطبية ُب األعراؼ : واخلف )أُبِْلُغُكم( 
ْم : أَرَاُكػ ~: نافع والبزي وأبو عمرو وأبو جعفػر [] َوَلِكػٍتّْ  مْ  أَرَاكُ ]َوأُبِْلُغُكْم : أبو عمرو [  ]َوأُبَػلُّْغُكْم : الباقوف[ ]َوَلِكٍتَّْ 

 الباقوف[
 على قصر ادلنفصل و قرأ بفتح الياء ُب )َوَلِكٍتَّْ( قالوف 

 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل وسكن ياء )ولكٍْت( 
 على توسط ادلنفصل و قرأ بفتح الياء ُب )َوَلِكٍتَّْ( ٍب قالوف 

 لى توسط ادلنفصل وقرأ بسكوف الياء ُب )َوَلِكٍتّْْ( واندرج معو عاصم ٍب ابن عامر ع
ٍب الكسائي قرأ بسكوف الياء ُب )َوَلِكٍتّْْ( وأماؿ )أراكػم( وانػدرج معػو خلػف العاشػر ٍب ورش قػرأ بفػتح اليػاء ُب )َوَلِكػٍتَّْ( 

 وعلى طوؿ ادلنفصل وتقليل )أراكم(
 اء ُب )َوَلِكٍتّْْ( وأماؿ )أراكم( ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وقرأ بسكوف الي
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 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو البزي وأبو جعفر 
 ٍب قنبل بالصلة وقرأ بسكوف الياء ُب )َوَلِكٍتّْْ( على قصر ادلنفصل 
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل وبالصلة وقرأ بفتح الياء ُب )َوَلِكٍتَّْ(

 ُب )َوأُبِْلُغُكْم( وأماؿ )أراكم( وفتح الياء ُب )ولكٍَت(  ٍب أبو عمرو وبسكوف الباء وختفيف الالـ مكسورة
ٍب الػػػدوري علػػػى توسػػػط ادلنفصػػػل وبسػػػكوف البػػػاء وختفيػػػف الػػػالـ مكسػػػورة ُب )َوأُبِْلُغُكػػػْم( وأمػػػاؿ )أراكػػػم( وفػػػتح اليػػػاء ُب 

 )ولكٍَت(  
 ْمِطُرنَاقَاُلوا َىَذا َعاِرٌض مُ ْم فَػَلمَّا رََأْوُه َعاِرًضا ُمْستَػْقِبَل َأْوِديَِتهِ 

 ورش ترقيق الراء )شلطرنا(  ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 
 ابن كثَت بالصلة وصلة اذلاء )رأوه( ثمٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر 

 ِبِو  مْ َبْل ُىَو َما اْستَػْعَجْلتُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمقالوف 

 (ٕٗرِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم )
  بالنقل ُب )عَاٌب اَليم( واندرج معو بوجو ْحزة  ٍب ورشبالتحقيق ُب )عَاٌب أليم( واندرج معو ْحزة قالوف 

 ُب عَاٌب أليم(ٍب خلف بالسكت 
  ِإَلَّ َمَساِكنُػُهمْ  ~ُتَدمُّْر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر رَبػَّْها فََأْصَبُحوا ََل يُػَرى

 ِإالَّ َمَساِكنَػُهْم : الباقوف[  ~صم وْحزة ويعقوب وخلف العاشر [ ]اَل تَػَرىِإالَّ َمَساِكنُػُهْم  : عا ~]اَل يُػَرى
 قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بفتح التاء )َترى( ونصب )مساكَنهم( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 سائيوالكٍب قالوف على توسط ادلنفصل وقرأ بفتح التاء )َترى( ونصب )مساكَنهم( واندرج معو ابن عامر 
 قرأ بفتح التاء )َترى( ونصب )مساكَنهم( وأماؿ )َترى( على قصر ادلنفصل و ٍب دوري 

 ( ونصب )مساكَنهم( وأماؿ )َترى( قرأ بفتح التاء )َترىو ٍب دوري على توسط ادلنفصل 
 ورفع )مساكُنهم( واندرج معو خلف العاشر وقرأ بالياء ادلضمومة )يُرى(ٍب عاصم على توسط ادلنفصل 

 ورفع )مساكُنهم(د على التحقيق ُب )شيء( وقرأ بالياء ادلضمومة )يُرى( وأماؿ )يُرى( ٍب خال
 ورفع )مساكُنهم(  وقرأ بالياء ادلضمومة )يُرى(ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل 

 ٍب السوسي أدغم الراء بالراء )بَِأْمِر َربػَّْها( وقرأ بفتح التاء )َترى( ونصب )مساكَنهم( وأماؿ )ترى( 
 ورفع )مساكُنهم(وضم الياء رى( وأماؿ )يُ )شيء( بالسكت على على طوؿ ادلنفصل و زة ٍب ْح

 وقرأ بفتح التاء )َترى( ونصب )مساكَنهم( ورقق راء )تدمر()شيء( ٍب طولو )شيء( ٍب ورش على توسط اللُت 
 (َٕ٘كَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوـَ اْلُمْجرِِميَن )

 قالوف
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هُ آ َسػْمًعا َوأَْبَصػارًا َوَأْفئِػَدًة َفَمػ مْ ِفيػِو َوَجَعْلنَػا َلُهػ مْ ِإْف َمكَّنَّػاكُ ِفيَما  مْ َوَلَقْد َمكَّنَّاىُ  َوََل  مْ َوََل أَْبَصػارُىُ  مْ َسػْمُعهُ  مْ َأْغنَػى َعػنػْ
 (ٕٙ)َما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوَف  مْ ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا َيْجَحُدوَف بَِآيَاِت اللَِّو َوَحاَؽ ِبهِ  مْ َأْفِئَدتُػهُ 

 واندرج معو أبو عمرو ويعقوب قالوف على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع 
 واندرج معو ابن عامر وعاصمقالوف على  توسط ادلنفصل  ثم

 واندرج معو حلف العاشر)أغٌت(  ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ
ط اللػػػُت )شػػػيء(ٍب قصػػػر البػػػدؿ فػػػتح اليػػػائي )أغػػػٌت( وتوسػػػ -ٖوٕؤ( أوجػػػو ٍٜب ورش علػػػى طػػػوؿ ادلنفصػػػل وقػػػرأ ب )

فػػتح )أغػػٌت( وتوسػػط )شػػيء(وطوؿ البػػدؿ  -ٗ  ٍب  ٍٕبٍٗبٙ( أوجػػو الوقػػف علػػى )يسػػتهزءوف( بادلػػد ٖ)ب(يػػات( مػػع )
فتح )أغٌت( وطوؿ )شيء( ٍب طوؿ البدؿ )ب(يات(وطوؿ العارض -٘)ب(يات(ٍب طوؿ العارض للسكوف)يستهزءوف(. ٍب 

مع التوسط ُب )شيء( ٍب توسط البدؿ ب(يات( ٍب توسط )يستهزءوف( ٍب وجو  التقليل ُب )أغٌت( -ٚوٙ)يستهزءوف( ٍب 
 -ٜالتقليل ُب )أغٌت( وتوسط )شيء( وطوؿ )ب(يات( وطوؿ العارض )يسػتهزءوف( ٍب  -ٛالطوؿ ُب )يستهزءوف( . ٍب 

 التقليل ُب )أغٌت(على الطوؿ ُب اللُت )شيء( وطوؿ البدؿ )ب(يات( وطوؿ العارض )يستهزءوف( 
 هزءوف( ت( أوجو التسهيل واحلَؼ واإلبداؿ ياء ُب )يسٖالد أماؿ )حاؽ( على التحقيق و)ٍب خ

 ( أوجو )يسهزءوف( ٖأماؿ )حاؽ( و)ُب )شيء( و ٍب خالد بالسكت 
 هزءوف(  ت) يس ( أوجو الوقف علىٖأماؿ )حاؽ( وبال غنة مع )ُب )شيء( و ٍب خلف على السكت 

 هزءوف( ت( أوجو الوقف على )يسٖؿ )حاؽ(  مع )ٍب خلف السكت على السكت وبال غنة وأما
 ٍب قالوف بالصلة 

 هزوف( )َؼ اذلمزة وضم الزاي تبو جعفر بالصلة وقرأ )يسأٍب 
 قالوف على توسط ادلنفصل والصلة .  ثمٍب ابن كثَت بالصلة مع صلة اذلاء )فيو( 

 (ٕٚيَػْرِجُعوَف ) مْ يَاِت َلَعلَّهُ ِمَن اْلُقَرى َوَصرَّفْػَنا اْْلَ  مْ َما َحْوَلكُ َوَلَقْد َأْىَلْكَنا 
 بسكوف ميم اجلمع قالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرقالوف بالصلة  ثمٍب أبو عمرو أماؿ )القرى( 
 ( َوَلَقْد أَْىَلْكَناُب )ُب )اآليات( والتحقيق ٍب خلف بالسكت 

 ت()آيا ( أوجو البدؿٖمع )( ْىَلْكَنااَ  َوَلَقدَ ُب )بالنقل ٍب ورش 
 ُب )اآليات( على السكت وأماؿ )القرى(( َوَلَقْد أَْىَلْكَناُب )ٍب خلف بالسكت 

 قُػْربَانًا َآِلَهةً فَػَلْوََل َنَصَرُىُم الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو 
 وقفا  الكسائي أماؿ )آذلة( قالوف ٍب

 و ْحزة بوجو اندرج مع (ةً قُػْربَانًا َآذلَِ )ُب  ُب )آذلة( وبالنقل ( أوجو البدؿٍٖب ورش )
 مع قالوفاندرج ْحزة ٍب خلف بالسكت والتحقيق 

ُهْم   َبْل َضلُّوا َعنػْ
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 قالوف ٍب الكسائي أدغم الالـ بالضاد )َبْل َضلُّوا(
 (َٕٛوَما َكانُوا يَػْفتَػُروَف ) مْ َوَذِلَك ِإْفُكهُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ِإلَْيَك نَػَفًرا ِمَن اْلِجنّْ َيْسَتِمُعوَف اْلُقْرَآَف  آنَ َوِإْذ َصَرفػْ 

اف( ٍب )القػرَ بنقػل حركػة اذلمػزة إَل مػا قبلػو وحػَؼ اذلمػزة قػرأ علػى قصػر ادلنفصػل و ٍب ابن كثػَت  على قصر ادلنفصل قالوف
 واندرج معو خلف عن ْحزةعلى طوؿ ادلنفصل ٍب ورش  ادلنفصل توسطعلى قالوف 

 على قصر ادلنفصل  دغاـ )َوِإْذ َصَرفْػَنا( الَاؿ بالصادباإلٍب أبو عمرو 
 واندرج معو ىشاـ والكسائي  باإلدغاـ )َوِإْذ َصَرفْػَنا( الَاؿ بالصادادلنفصل و توسط دوري على  ٍب

 )َوِإْذ َصَرفْػَنا(للَاؿ بالصاد باإلدغاـ على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 
 (ُٜٕمْنِذرِيَن ) مْ مَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى قَػْوِمهِ أَْنِصُتوا فَػلَ  آفَػَلمَّا َحَضُروُه قَاُلو 

 قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 قالوف بالصلة على توسط ادلنفصل  ثمٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )َولَّوِا ِاََل( 
 خلف بالسكت ُب )َولَّْوا ِإََل(  ثمقيق ُب )َولَّْوا ِإََل( ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وبالتح

 ٍب ابن كثَت بالصلة وبصلة اذلاء )حضروه( أيضا
قًا ِلَمػا بَػػْيَن َيَديْػِو يَػْهػِديِكَتابًا أُْنِزَؿ ِإنَّا َسِمْعَنا   آقَاُلوا يَا قَػْوَمنَ  َتِقيٍم ِإلَػى اْلَحػقّْ َوِإلَػى َطرِيػٍق ُمْسػ ~ِمْن بَػْعِد ُموَسػى ُمَصػدّْ

(ٖٓ) 
 بصلة اذلاء ُب )يديو( على قصر ادلنفصل و ابن كثَت  ثم واندرج معو أبو جعفر ويعقوب على قصر ادلنفصلقالوف 

  واندرج معو ابن عامر وعاصمادلنفصل  توسطقالوف على  ثمبتقليل )موسى( على قصر ادلنفصل و  أبو عمروٍب 
 ادلنفصل وبتقليل )موسى( توسط ٍب دوري على 

 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )موسى(ادلنفصل و توسط على سائي ٍب الك
   (ِكَتابًا أُْنزِؿَ )ُب )موسى( وبالنقل ُب  على الفتحادلنفصل و  وؿطعلى ٍب ورش 

 (ِكَتابًا أُْنزِؿَ )وبالنقل ُب  ادلنفصل وقلل )موسى( طوؿعلى  ورشٍب 
 أماؿ )موسى( و  (ؿَ ِكَتابًا أُْنزِ )ُب  على التحقيقعلى طوؿ ادلنفصل و  ْحزةٍب 
 أماؿ )موسى(و ( ِكَتابًا أُْنزِؿَ ُب )بالسكت على طوؿ ادلنفصل و  لفخٍب 

 (ٖٔ)َعَذاٍب أَلِيٍم ِمْن  مْ َوُيِجرْكُ  مْ ِمْن ُذنُوِبكُ ْم َأِجيُبوا َداِعَي اللَِّو َوَآِمُنوا ِبِو يَػْغِفْر َلكُ  آيَا قَػْوَمنَ 
 ويعقوب و اإلظهار ُب )يغفر لكم(على قصر ادلنفصل واندرج معو الدوري بوجقالوف 

 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة  قالوفٍب 
 باإلدغاـ الراء بالالـ )يَػْغِفْر َلُكْم( على قصر ادلنفصل و  أبو عمروٍب 
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  والكسائي وخلف العاشرادلنفصل واندرج معو الدوري بوجو اإلظهار وابن عامر وعاصم  توسطعلى ٍب قالوف 
  على توسط ادلنفصل ٍب دوري وجو ثاف باإلدغاـ )يَػْغِفْر َلُكْم( على توسط ادلنفصل لةبالصقالوف ٍب 

اٍب أَلِيمٍ )على طوؿ ادلنفصل وعلى قصر البدؿ وبالنقل ُب ٍب ورش  ََ   واندرج معو ْحزة بوجو (َع
اٍب أَلِيمٍ )ُب  بالتحقيقو  ْحزة على طوؿ ادلنفصلٍب  ََ   (َع
اٍب أَلِ )ُب السكت حلف بٍب  ََ  .ُب )آمنوا( ورش وجو التوسط ُب البدؿ ٍب الطوؿ ثم (يمٍ َع

 ءُ آَأولِيَ  ~َوَمْن ََل ُيِجْب َداِعَي اللَِّو فَػَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اْْلَْرِض َولَْيَس َلُو ِمْن ُدونِوِ 
  ادلنفصل توسطقالوف على ٍب على قصر ادلنفصل قالوف 

ابدؿ ألفػا مػع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب التسػهيل مػع أَولَِياُء( )القياس ُب ( أوجو ٘)وب ادلنفصل توسطعلى ٍب ىشاـ 
 الرـو بادلد والقصر 

  بالنقل ُب )االرض( على طوؿ ادلنفصل وادلتصل ٍب ورش
  ُب )األرض(  ( أوجو الوقف ُب )أَولَِياُء( وبالسكت٘) ْحزةٍب 

 ( أوجو )أَولَِياُء(٘و) ُب )األرض( ٍب خالد بالتحقيق
ية التالية )أولياء أولئك( بتسهيل األوَل قالوف والبزي مع ادلد والقصر وأسقطها : أبػوعمرو مػع القصػر إذا وصلت باال -

 وادلد وبتسهيل الثانية ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس ولورش وقنبل إبداذلا واوا مدية )أولي(ُء اُولئك( والباقوف بالتحقيق 
 (ُٕٖأولَِئَك ِفي َضََلٍؿ ُمِبيٍن )

 على طوؿ ادلتصلٍب ورش سط ادلتصل على تو قالوف 
إذا وصلت اآلية كلها : قالوف بالتسهيل مع ادلد والقصر ٍب قنبل بالتسهيل ٍب لو ادلػد )ػركتُت ٍب أبػو عمػرو بالقصػر وادلػد 

( وجهػػاف ٍب خلػػف ٍٕب قػػالوف بالتوسػػط والتسػػهيل علػػى ادلػػد ٍب دوري علػػى ادلػػد ٍب ىشػػاـ بػػالتحقيق ٍب خػػالد ٍب ورش )
 بالسكت .

 َأْف ُيْحِيَي اْلَمْوَتى  ~َوَلْم يَػَرْوا َأفَّ اللََّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَلْم يَػْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلىأَ 
 ] يقدر : يعقوب [ ] بقادر : الباقوف[

 بالتقليل )ادلوتى(و  أبو عمرو على قصر ادلنفصلٍب على قصر ادلنفصل قالوف 
 على توسط ادلنفصل  ٍب قالوف 

 على توسط ادلنفصل وبالتقليل ُب )ادلوتى(دوري ٍب 
 ٍب الكسائي على توسط ادلنفصل وأماؿ )ادلوتى( 

 ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )األرض( وأماؿ )ادلوتى( 
 ٍب يعقوب قرأ )يقدر( فعل مضارع على قصر ادلنفصل

 وا أف( والسكت ُب )األرض( وبال غنة ُب )أف ػلي( بالتحقيق ُب )ير على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 بالغنة والسكت ُب )األرض( على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 
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 بالنقل ُب )األرض( و)يروا أف( على طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 
 بالسكت ُب )األرض( وعليو السكت ُب )يروا أف( وبال غنة على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 

)ادلػوتى ..شػيء( أربعػة أوجػو فػتح ادلػوتى وعليػو التوسػط والطػوؿ ُب)شػيء( والتقليػل ُب إذا وصلت مبػا بعػده لػورش ُب  -
 ()ادلوتى( وعليو التوسط والطوؿ ُب )شيء

 (ِٖٖإنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر ) ~بَػَلى
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 
 التوسط ٍب الطوؿ ورقق راء )قدير( وصالعلى ( اللُت )شْي( ٕ)وعلى طوؿ ادلنفصل ٍب ورش 

 ٍب ورش قلل )بلى( على طوؿ ادلنفصل ووجها اللُت التوسط ُب )شيء( ٍب الطوؿ ُب )شيء(
 بالسكت ُب )شيء( واإلمالة ُب )بلى( و على طوؿ ادلنفصل  ْحزةٍب 

 ٍب خالد باإلمالة ُب )بلى( والتحقيق ُب )شيء( 
 معو خلف العاشر  ٍب الكسائي باإلمالة ُب )بلى( واندرج

 َويَػْوـَ يُػْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَلَْيَس َىَذا بِاْلَحقّْ 
 قالوف ٍب ورش قلل )النار( ٍب أبو عمرو باإلمالة ُب )النار( واندرج معو دوري الكسائي

 قَاُلوا بَػَلى َورَبػَّْنا 
 ى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشرقالوف ٍب ورش بالتقليل ُب )بلى( ٍب ْحزة باإلمالة ُب )بل

 (َٖٗتْكُفُروَف ) مْ قَاَؿ َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنتُ 
اَب مبَا( ََ  قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب السوسي أدغم الباء بالباء )اْلَع

 فَاْصِبْر َكَما َصبَػَر ُأوُلو اْلَعْزـِ ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَػْعِجْل َلُهْم 
 قالوف ٍب السوسي )اْلَعْزـِ ِمَن( أدغم ادليم بادليم

 َلَّ َساَعًة ِمْن نَػَهارٍ إِ  آيَػْوـَ يَػَرْوَف َما يُوَعُدوَف َلْم يَػْلَبُثو  مْ َكأَنػَّهُ 
 أماؿ )هنار( على قصر ادلنفصل و  أبو عمروٍب على قصر ادلنفصل واندرج معو يعقوب قالوف 

  ادلنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم وأبو احلارث وخلف العاشر توسطعلى ٍب قالوف 
  واندرج معو دوري الكسائي أماؿ )هنار(و  ادلنفصل توسطعلى ٍب الدوري 

 على طوؿ ادلنفصل وفتح )هنار( ْحزة  ثمعلى طوؿ ادلنفصل وقلل )هنار(    ٍب ورش
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 بتوسط ادلنفصل مع الصلة قالوفٍب 
 َبََلٌغ 
 قالوف
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 (ٖ٘فَػَهْل يُػْهَلُك ِإَلَّ اْلَقْوـُ اْلَفاِسُقوَف )
 قالوف 

  

 سورة محمد 

 َمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّو الرَّحْ 

 (ٔالَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو َأَضلَّ َأْعَماَلُهْم )
 قالوف 

هُ ْم  َوالَِّذيَن َآَمنُػوا َوَعِملُػوا الصَّػاِلَحاِت َوَآَمنُػوا ِبَمػا نُػػزَّْؿ َعلَػى ُمَحمَّػٍد َوُىػَو اْلَحػقُّ ِمػْن رَبِّْهػ َح َوَأْصػلَ  مْ َسػيَّْئاتِهِ  مْ َكفَّػَر َعػنػْ
 (ٕبَاَلُهْم )

قالوف بسكوف ىاء )وْىو( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر ٍب ورش قرأ بضم اذلػاء )وُىػو( وغلػظ الـ )وأصػلح( ٍب 
ابن كثَت قرأ بضم اذلاء )وُىو( وبالصلة ٍب ابن عامر قرأ بضم اذلاء )وُىػو( وبػدوف صػلة وبػدوف تغلػيظ ٍب خلػف قػرأ بضػم 

 وغلظ الـ )وأصلح(   و)سيئاهتم( )زُلَمٍَّد َوُىَو( ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ )آمنوا(اذلاء )وُىو( وبال غنة ُب
 َذِلَك بَِأفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتػَّبَػُعوا اْلَباِطَل َوَأفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَّبَػُعوا اْلَحقَّ ِمْن رَبِّْهمْ 

 )آمنوا(البدؿ توسط وطوؿ ( ٕقالوف ٍب ورش )
 (ْٖضِرُب اللَُّو ِللنَّاِس َأْمثَاَلُهْم )َكَذِلَك يَ 

 ُب )للناس(قالوف ٍب دوري باإلمالة 
ًء َحتَّػى َتَضػَع آَفُشدُّوا اْلَوثَػاَؽ فَِإمَّػا َمنِّػا بَػْعػُد َوِإمَّػا ِفػدَ  مْ ِإَذا أَْثَخْنُتُموىُ  ~فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرّْقَاِب َحتَّى

 اَرَىا اْلَحْرُب َأْوزَ 
ٍب قػػالوف بالصػػلة ٍب قػػالوف علػػى توسػػط ادلنفصػػل ٍب قػػالوف بالصػػلة ٍب ورش علػػى طػػوؿ ادلتصػػل علػػى قصػػر ادلنفصػػل قػػالوف 

 واندرج معو ْحزة  
هُ آَذِلَك َوَلْو َيشَ  ُلَو بَػْعَضكُ  مْ ُء اللَُّو ََلنْػَتَصَر ِمنػْ ٍْ  مْ َوَلِكْن لَِيبػْ  بِبَػْع

 لة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  ٍب ورش على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزةقالوف على توسط ادلتصل ٍب قالوف بالص
 (َٗوالَِّذيَن قُِتُلوا ِ في َسِبيِل اللَِّو فَػَلْن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم )

َِيَن قَاتَػُلوا : الباقوف[ َِيَن قُِتُلوا: أبو عمرو وحفص ويعقوب[  ]َوالَّ  ]َوالَّ
 لف وتاء مفتوحة )قاتلوا( قالوف قرأ بقاؼ مفتوحة بعدىا أ

 ٍب خلف بال غنة ُب )فَػَلْن ُيِضلَّ( وقرأ بفتح القاؼ والتاء وألف بينهما )قَاتَلوا(
 ٍب أبو عمرو )واللَين قُِتلوا( واندرج معو حفص ويعقوب

 (َ٘وُيْصِلُح بَاَلُهْم ) مْ َسيَػْهِديهِ 
 ب بضم اذلاء )سيهديُهم (قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب يعقو 
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 (َٙويُْدِخُلُهُم اْلَجنََّة َعرَّفَػَها َلُهْم )
 قالوف 

 (َٚويُػثَبّْْت َأْقَداَمُكْم )ْم أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف تَػْنُصُروا اللََّو يَػْنُصرْكُ  آيَ 
ٍب قػػالوف بالصػػلة علػػى توسػػط قػػالوف ٍب قػػالوف بالصػػلة وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت وأبػػو جعفػػر ٍب قػػالوف علػػى توسػػط ادلنفصػػل 

 ادلنفصل 
 ْقَداَمُكْم( واندرج معو ْحزة بوجواَ  ادلنفصل وبالنقل ُب )َويُػثَبّْتَ  ٍب ورش على طوؿ

 ووقف على التحقيق على طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة 
 على السكت ُب )َويُػثَبّْْت أَْقَداَمُكْم( على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف وقف 

 بدؿ )آمنوا(( على توسط وطوؿ الٍٕب ورش )
 (َٛوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم ) مْ َوالَِّذيَن َكَفُروا فَػتَػْعًسا َلهُ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 (ٜأَنْػَزَؿ اللَُّو فََأْحَبَط َأْعَماَلُهْم ) آَكرُِىوا مَ   مْ َذِلَك بِأَنػَّهُ 

 ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة  ثم ادلنفصل توسطعلى قالوف  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 قالوف على توسط ادلنفصل و بالصلة    ثمٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 

 َأفَػَلْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَػيَػْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم 
 رش رقق راء )يسَتوا( وبالنقل ُب )االرض(قالوف ٍب ْحزة بالسكت ُب )األرض( ٍب و 

 َدمََّر اللَُّو َعَلْيِهْم 
 ] عليُهم : ْحزة ويعقوب[ ] عليِهم : الباقوف[

 قالوف ٍب خلف قرأ )عليُهم( ومعو يعقوب بضم اذلاء 
 (َٓٔوِلْلَكاِفرِيَن َأْمثَاُلَها )

 ين( واندرج معو دوري الكسائي ورويسٍب أبو عمرو باإلمالة  )وللكافر  )وللكافرين( تقليلبقالوف ٍب ورش 
 (َٔٔذِلَك بَِأفَّ اللََّو َمْوَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَأفَّ اْلَكاِفرِيَن ََل َمْوَلى َلُهْم )

فػتح )مػوَل( وقلػل )الكػافرين( ٍب و ٍب ورش على قصر البػدؿ  وخلف العاشر قالوف ٍب ْحزة أماؿ )موَل( ومعو أبو احلارث
 واندرج معو رويس رين( أبو عمرو أماؿ )الكاف

( التقليػل )موَل(و)الكػافرين( مػع توسػط البػدؿ ٍب طػوؿ البػدؿ ٖ)بٍب دوري الكسائي أمػاؿ )مػوَل والكػافرين( ٍب ورش 
 وعليو الفتح ُب )موَل( وتقليل )الكافرين(ٍب ورش بالتقليل )موَل(و)الكافرين( مع طوؿ البدؿ 

 َعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر ِإفَّ اللََّو يُْدِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا وَ 
  )األهنار(ُب  بالسكت ْحزةٍب )األهنار( ُب قالوف ٍب ورش بالنقل 

 لبدؿتوسط وطوؿ البدال( ٍٕب السوسي باإلدغاـ التاء باجليم )الصَّاحِلَاِت َجنَّاٍت( ٍب ورش مع )



 

 

249 

ـُ َوالنَّاُر َمثْػًوى َلُهْم )َوالَِّذيَن َكَفُروا يَػَتَمتػَُّعو   (َٕٔف َويَْأُكُلوَف َكَما تَْأُكُل اْْلَنْػَعا
قالوف  ٍب ْحزة بالسكت ُب )األنعاـ( ٍب ورش أبدؿ اذلمزة ألفا )ياكلوف ..تاكل( وبالنقل ُب )األنعاـ( ٍب السوسي أبدؿ 

 اذلمزة ألفا )ياكلوف ..تاكل( واندرج معو أبو جعفر
ًة ِمْن قَػْريَِتَك الَِّتيوََكأَيّْْن ِمْن قَػرْ   (َٖٔفََل نَاِصَر َلُهْم ) مْ َأْخَرَجْتَك َأْىَلْكَناىُ  ~يٍَة ِىَي َأَشدُّ قُػوَّ

 ] وك(ئن : ابن كثَت وأبو جعفر إال أف ابن كثَت ػلقق اذلمزة وأبو جعفر يسهلها مع ادلد والقصر [] وكأين : الباقوف[
َر ذَلُْم( ٍب قالوف بالصلة ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب قالوف وعليو الصلة ٍب قالوف ٍب السوسي بإدغاـ الراء بالالـ )نَاصِ 

 ورش على طوؿ ادلنفصل ورقق راء )ناصر( ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل وفخم راء )ناصر(
 وادلد والقصر للهمزة ٍب أبو جعفر بالتسهيل  وحقق اذلمزة ئن( بادلد ادلتصل()كقرأ ٍب ابن كثَت 

 (َٗٔءُىْم )آَأْىو  آاَف َعَلى بَػيػَّْنٍة ِمْن رَبِّْو َكَمْن زُيَّْن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َواتػَّبَػُعو َأَفَمْن كَ  
ٍب على طوؿ ادلنفصل وادلتصػل ٍب ورش ادلنفصل وادلتصل  توسطعلى ٍب قالوف على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل قالوف 
 ل مع ادلد والقصر )أىوائهم( بالتسهيعلى طوؿ ادلتصل وادلنفصل ووقف على خلف 

 أدغم النوف بالالـ )زُيَّْن َلُو(على قصر ادلنفصل وتوسط ادلتصل ٍب السوسي 
ٍة ٍء َغْيِر َآِسٍن َوأَنْػَهاٌر ِمْن لََبٍن لَػْم يَػتَػَغيػَّػْر َطْعُمػُو َوأَنْػَهػاٌر ِمػْن َخْمػٍر لَػذَّ آأَنْػَهاٌر ِمْن مَ  آَمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف ِفيهَ 
 ِللشَّارِبِيَن َوأَنْػَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّى

 ] أسن : ابن كثَت [ ] آسن : الباقوف[
 )أسن( ِبمزة حَؼ األلف بعد اذلمزة قرأ على قصر ادلنفصل و ابن كثَت  ثمعلى قصر ادلنفصل قالوف 

  و)مْن َخر(ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وباإلخفاء ُب )م(ٍء غَت(
  وقفا واندرج معو خلف العاشر الكسائي أماؿ )مصفى( ثم ادلنفصل سطتو ٍب قالوف على 

 البدؿ ُب )آسن( ورقق الراء )غَت(  قصرعلى طوؿ ادلنفصل مع ٍب ورش 
 ٍب خلف على طوؿ ادلنفصل وبال غنة ُب )آسٍن َوأهنار( وأماؿ )مصفى( وقفا 

 ُب )آسٍن َوأهنار( اؿ )مصفى( بغنة على طوؿ ادلنفصل وأمٍب خالد 
 )آسن( وترقيق راء )غَت(البدؿ  مع توسط وطوؿ ورش ٍب

 ِفيَها ِمْن ُكلّْ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن رَبِّْهْم  مْ َوَلهُ 
 قالوف ٍب ورش بًتقيق راء )مغفرة( ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر

 (٘ٔطََّع َأْمَعاَءُىْم )ًء َحِميًما فَػقَ آَكَمْن ُىَو َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا مَ 
علػػى ئهم( بالتسػػهيل مػػع ادلػػد والقصػػر ٍب ورش ()أمعػػعلػػى طػػوؿ ادلتصػػل ووقػػف علػػى ٍب ْحػػزة علػػى توسػػط ادلتصػػل قػػالوف 

 واندرج معو دوري الكسائي ٍب أبو عمرو أماؿ النار طوؿ ادلتصل وقلل )النار( 
هُ   ْن ِعْنِدَؾ قَاُلوا ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَؿ َآنًِفاِإَذا َخَرُجوا مِ  ~َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َحتَّى مْ َوِمنػْ
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ْلِعْلػػَم بإدغػػاـ الكػػاؼ بالقػػاؼ )ِعْنػػِدَؾ قَػػاُلوا ( وادلػػيم بػػادليم )او علػػى قصػػر ادلنفصػػل ٍب السوسػػي علػػى قصػػر ادلنفصػػل قػػالوف 
 ج معو خالد علة وجو قصر البدؿ واندر  )أوتوا(و)آنفا( ( البدؿٍٖب ورش ) ادلنفصل توسطَماَذا( ٍب قالوف على 

  )من يستمع( بال غنةعلى طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 وبالصلة ٍب قالوف على توسط ادلنفصلواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 
 (َٙٔءُىْم )آَأْىوَ  آَواتػَّبَػُعو  مْ ُأولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّو َعَلى قُػُلوِبهِ 

ٍب واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة مع القصر  ثمقالوف على توسط ادلنفصل  ثمالوف على قصر ادلنفصل ق
 ورش على طوؿ ادلنفصل وادلتصل  ثمقالوف على توسط ادلنفصل 

 ل وادلتصل ووقف على )أىوائهم( بادلد والقصر مع التسهيل ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفص
 (ٚٔتَػْقَواُىْم ) مْ ُىًدى َوَآتَاىُ  مْ ا زَاَدىُ َوالَِّذيَن اْىَتَدوْ 

 قالوف بسكوف ميم اجلمع واندرج معو ابن عامر خبلف عن ابن ذكواف وعاصم ويعقوب 
 ٍب أبو عمرو بالتقليل )تقواىم( 

و)تقػػواىم( ٍب علػػى التوسػػط ُب البػػدؿ التقليػػل ٍب علػػى  (( أوجػػو قصػػر البػػدؿ آتػػاىم مػػع فػػتح اليػػائي )آتػػاىمٍٗب ورش ف)
 الفتح والتقليل  ب طوؿ البدؿ

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب الكسائي أماذلما )َوَآتَاُىْم تَػْقَواُىْم( واندرج معو خلف العاشر
 تَػْقَواُىْم(  (و)( و)َوَآتَاُىمْ مْ ٍب ابن ذكواف أماؿ )زَاَدُىْم( خبلف عنو  ٍب خالد أماؿ ثالث كلمات وأماؿ )زَاَدىُ 

 ( و)َوَآتَاُىْم تَػْقَواُىْم(مْ خلف بال غنة وأماؿ )زَاَدىُ  ٍب
 بَػْغَتًة  مْ فَػَهْل يَػْنظُُروَف ِإَلَّ السَّاَعَة َأْف تَْأتِيَػهُ 

 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  ثم الكسائي أماؿ )بغتة( ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف
 أبو جعفر بالصلة وبإبداؿ اذلمزة ألفا )تاتيهم( ثمي ٍب ورش بإبداؿ اذلمزة ألفا )تاتيهم( واندرج معو السوس

 َء َأْشَراطَُها آفَػَقْد جَ 
] ج(ء أشراطها : أسقط اذلمزة األوَل : قالوف والبزي وأبو عمرو مع ادلد والقصػر وسػهل الثانيػة ورش وقنبػل وأبػو جعفػر 

ػػػػ(ء : أبػػػػو عمػػػػرو وىشػػػػاـ وْحػػػػزة ورويػػػػس وأبػػػػدذلا بادلػػػػد ادلشػػػػبع ورش وقنبػػػػل )جػػػػ(ء آْشػػػػراطها( والبػػػػاقوف بػػػػالتحقيق [ ]فقجَّ
 فقْد ج(ء : الباقوف[]والكسائي وخلف العاشر[ 

 ٍب قالوف بادلد واندرج معو البزي قالوف بإسقاط األوَل بالقصر 
  على طوؿ ادلتصل ( حركاتٙادلد ) ورش ثمعلى طوؿ ادلتصل ٍب ورش بتسهيل الثانية 

 ( حركػات علػى توسػط ادلتصػلٙقنبػل بادلػد ) ثػمأبو جعفػر ورويػس  ٍب قنبل سهل الثانية على توسط ادلتصل واندرج معو
  على توسط ادلتصل  ابن ذكواف أماؿ )جاء( ثم على توسط ادلتصلبالتحقيق  عاصم ثم

 ٍب أبو عمرو أدغم الداؿ باجليم )فقد جاء( وأسقط اذلمزة األوَل بالقصر وادلد 
 ل واندرج معو الكسائي على توسط ادلتصٍب ىشاـ بإدغاـ الداؿ باجليم )فقّج(ء( 
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خلف العاشر أدغم الداؿ باجليم وأماؿ )ج(ء(  ثم على طوؿ ادلتصل ٍب ْحزة أدغم الداؿ باجليم )قد ج(ء( وأماؿ )جاء(
 على توسط ادلتصل  

 (ِٛٔذْكَراُىْم ) مْ َءتْػهُ آجَ ِإَذا  مْ َلهُ فَأَنَّى 
 أماؿ )ذكراىم( و  على توسط ادلتصل يالسوسثم  واندرج معو ىشاـ وعاصم ويعقوب على توسط ادلتصلقالوف 

 أماؿ )جاءهتم( على توسط ادلتصل و ٍب ابن ذكواف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر (ِإَذا مْ ذلَُ ُب )ٍب قالوف بالصلة على القصر 
  (ِإَذا مْ ذلَُ ُب ) ٍب قالوف على التوسط بالصلة
  (ِإَذا مْ ذلَُ )ُب وطوؿ الصلة  ذكراىم()وتقليل ٍب ورش على الفتح ُب )فأىن( 

  (ِإَذا مْ ذلَُ ُب )وطوؿ الصلة  ذكراىم()وتقليل  ُب )فأىن( على التقليل ورشٍب 
 ٍب دوري قلل )فأىن( وأماؿ )ذكراىم( 

)فػأىن وجػاءهتم وذكػراىم( ٍب الكسائي أماذلما بػدوف )جػاءهتم( ٍب خلػف أمػاذلم )فأىن وجاءهتم وذكراىم( ٍب ْحزة أماذلم 
  )فأىن وجاءهتم وذكراىم( على توسط ادلتصل  خلف العاشر ثم مع السكت
 ِإَلَو ِإَلَّ اللَُّو َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ  َْل فَاْعَلْم أَنَُّو 

نِْبَك(واندرج دوري بوجو اإلظهار ُب قالوف على قصر ادلنفصل  ََ  وابن كثَت ويعقوب )َواْستَػْغِفْر ِل
 قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت وادلومنات( ٍب أبو جعفر على 

نِْبَك( ٍب دوري على قصر ادلنفصل وباإلدغاـ ُب الراء والالـ  ََ  خبلف عنو )َواْستَػْغِفْر ِل
نِْبَك( وأبدؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت وادلومنات(  ََ  ٍب السوسي باإلدغاـ ُب الراء والالـ )َواْستَػْغِفْر ِل

 واندرج معو ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرسط ادلنفصل ٍب قالوف على تو 
نِْبَك( خبلف عنو  ََ  ٍب دوري على توسط ادلنفصل وباإلدغاـ ُب )َواْستَػْغِفْر ِل

 ووقف بإبداؿ اذلمزة واوا ُب )وادلومنات( (فَاْعَلْم أَنَّوُ ُب )على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق  ْحزةٍب 
 نو( وطوؿ ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت وادلومنات(  اَ ٍب ورش بالنقل ُب )فاعلَم 

 ووقف بإبداؿ اذلمزة واوا ُب )وادلومنات( (فَاْعَلْم أَنَّوُ ُب )بالسكت على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 (َٜٔوَمثْػَواُكْم ) مْ َواللَُّو يَػْعَلُم ُمتَػَقلََّبكُ 

 )مثواكم( الوجو الثاِن بالتقليل ورش ثم بسكوف ميم اجلمع قالوف 
 ُب )مثواكم( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ْحزة باإلمالة  ثم

 )يَػْعَلُم ُمتَػَقلََّبُكْم(أدغم ادليم بادليم السوسي  ثمواندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 
 َويَػُقوُؿ الَِّذيَن َآَمُنوا َلْوََل نُػزَّْلْت ُسورٌَة 

  بالسُت )نُػزَّْلْت ُسوَرٌة ( واندرج معو ْحزة وخلف العاشر  أبو عمرو أدغم التاء ثمقالوف 
 )آمنوا(بدؿ على توسط وطوؿ ال( ٕورش ) ثم الكسائي أماؿ )سورة( وأدغم التاء بالسُت )نُػزَّْلْت ُسوَرٌة ( ثم
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َمَرٌض يَػْنظُػُروَف ِإلَْيػَك َنظَػَر اْلَمْغِشػيّْ َعَلْيػِو ِمػَن  مْ هِ أُْنزَِلْت ُسورٌَة ُمْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها اْلِقَتاُؿ رَأَْيَت الَِّذيَن ِفي قُػُلوبِ  آفَِإذَ 
 اْلَمْوِت 
 بالصلة واندرج معو أبو جعفرعلى قصر ادلنفصل و ٍب قالوف على قصر ادلنفصل واندرج معو يعقوب قالوف 

 بصلة ميم اجلمع وصلة اذلاء ُب )عليو( على قصر ادلنفصل و ٍب ابن كثَت 
 نزلت سورة( أُب )أدغم التاء بالسُت فصل و على قصر ادلنٍب دوري 

 ٍب السوسي )اْلِقَتاُؿ َرأَْيَت( و)أُْنزَِلْت ُسوَرٌة( 
 ادلنفصلتوسط على ٍب قالوف بالصلة ادلنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم توسط ٍب قالوف على 

 ي وخلف العاشرواندرج معو الكسائنزلت سورة( أُب )أدغم التاء بالسُت ادلنفصل توسط على ٍب دوري 
 رقق راء )ذكر(على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

 نزلت سورة( أُب )بال غنة )زلكمة وذكر( و)مرٌض ينظروف( مع اإلدغاـ على طوؿ ادلنفصل و ٍب خلف 
 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر .نزلت سورة( أُب )بغنة واإلدغاـ على طوؿ ادلنفصل و ٍب خالد 

 (ٕٓفََأْوَلى َلُهْم )
 ُب )فأوَل( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر ٍب خلف باإلمالة ُب )فأوَل( ٍب ورش بالتقليل قالوف 

 َمْعُروٌؼ طَاَعٌة َوقَػْوٌؿ 
 (طَاَعٌة َوقَػْوؿٌ )ُب  خلف بال غنة ثمقالوف 

ًرا َلُهْم )  (ٕٔفَِإَذا َعَزـَ اْْلَْمُر فَػَلْو َصَدُقوا اللََّو َلَكاَف َخيػْ
 بالسكت ُب )األمر( ْحزةمر( ٍب خَتا( وبالنقل ُب )االَ قالوف ٍب ورش رقق راء )

 (َٕٕأْرَحاَمُكْم ) آَأْف تُػْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َوتُػَقطُّْعو  مْ ِإْف تَػَولَّْيتُ  مْ فَػَهْل َعَسْيتُ 
 صلالاالشاطبية : وقل   )عَسيتم( بكسر السُت حيث أتى 

 ذ إالدرة : )عسيُت( افتح 
 الأعا الطيبة : )عسيتم( اكسر سينو م

 ] َعِسيتم : نافع [ ]عَسيتم : الباقوف[] تُػُوليتم: رويس [] تَػَوليتم : الباقوف[] وتَػْقَطعوا : يعقوب [ ]َوتُػَقطُّْعوا : الباقوف[
ًُبْ(  ُْ ُِ  قالوف على قصر ادلنفصل وقرأ بكسر السُت )َعَس

 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل  
 ٍب قالوف بالصلة على قصر ادلنفصل 

 لصلة على توسط ادلنفصل ٍب قالوف با
ًُبْ(  ُْ ُِ  ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة وقرأ بكسر السُت )َعَس

 ٍب ابن كثَت فتح السُت )َعَسْيُتْم( مع الصلة 
 ٍب أبو عمرو فتح السُت )َعَسْيُتْم( وبدوف صلة 
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 وعلى توسط ادلنفصل فتح السُت )َعَسْيُتْم( ٍب دوري 
 على طوؿ ادلنفصل وبالتحقيق ُب )األرض( و ( فتح السُت )َعَسْيُتمْ ٍب خالد 

 فتح السُت )َعَسْيُتْم(و  ٍب روح على قصر ادلنفصل وقرأ بفتح التاء وسكوف القاؼ )وتَػْقَطعوا(
  فتح السُت )َعَسْيُتْم( و  ٍب رويس وقرأ بضم التاء والواو ُب )تُػُوليتم( وقرأ بفتح التاء وسكوف القاؼ )وتَػْقَطعوا(

 فتح السُت )َعَسْيُتْم(و َأْف(  مْ ِإْف تَػَولَّْيتُ  مْ ُب )األرض( على التحقيق ُب )َعَسْيتُ ٍب ْحزة بالسكت 
 .فتح السُت )َعَسْيُتْم(و  َأْف( مْ ِإْف تَػَولَّْيتُ  مْ ٍب خلف السكت ُب )األرض( على السكت ُب )َعَسْيتُ 

 (ٖٕاَرُىْم )أَْبصَ  ~َوَأْعَمى مْ ُأولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَػُهُم اللَُّو فََأَصمَّهُ 
  قالوف على توسط ادلنفصلٍب على قصر ادلنفصل قالوف 

  واندرج معو خلف العاشر أماؿ )أعمى(و  على توسط ادلنفصلٍب الكسائي 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة على القصر ٍب 
 عمى( ُب )أعلى الفتح على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش  ادلنفصل توسط قالوف بالصلة وعلىٍب 
  ُب )أعمى(  أماؿعلى طوؿ ادلنفصل ٍب ْحزة ُب )أعمى(  التقليلوب ورش على طوؿ ادلنفصلٍب 

ـْ َعَلى   (ٕٗ)قُػُلوٍب َأقْػَفاُلَها َأَفََل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرَآَف َأ
 (أَقْػَفاذُلَا قُػُلوبٍ ُب )ٍب خلف بالسكت بالنقل ُب )قلوٍب َف اَقفاذلا( واندرج معو ْحزة بوجو النقل قالوف ٍب ورش 

 نقل حركة اذلمزة إَل ما قبلو وحَؼ اذلمزة )الُقرَاف(  ٍب ابن كثَت
 (َٕ٘وَأْمَلى َلُهْم ) مْ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُهُم اْلُهَدى الشَّْيطَاُف َسوََّؿ َلهُ  مْ َأْدبَارِىِ  ~ِإفَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى

 : يغقوب[    ]َوأَْمَلى: الباقوف[ ]َوأُْمِلَى : أبو عمرو[   ]َوأُْمِلىْ 
 قرأ بفتح اذلمزة والالـ )َوأَْمَلى( على قصر ادلنفصل و قالوف 

 قرأ بضم اذلمزة وكسر الالـ وسكوف الياء )َوأُْمِلْى(  على قصر ادلنفصل و ٍب يعقوب 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة 

 رىم(أدبامزة وكسر الالـ وفتح الياء )َوأُْمِلَى( وأماؿ )قرأ بضم اذلعلى قصر ادلنفصل و ٍب دوري 
َ ذَلُُم(أدبٍب السوسي قرأ بضم اذلمزة وكسر الالـ وفتح الياء )َوأُْمِلَى( وأماؿ ) والالـ بػالالـ  ارىم(وأدغم النوف بالالـ )تَػبَػُتَّ

 )َسوََّؿ ذَلُْم( 
 ادلنفصل واندرج معو ابن عامر وعاصم  وسطعلى تٍب قالوف 

 واندرج معو خلف العاشر أماؿ )أملى( ادلنفصل و  وسطعلى تأبو احلارث ٍب 
  ادلنفصل وسطعلى ت ٍب قالوف بالصلة

 ارىم(أدبقرأ بضم اذلمزة وكسر الالـ وفتح الياء )َوأُْمِلَى( وأماؿ )و  ادلنفصل وسطعلى تٍب دوري أيب عمرو 
 ( ارىمأدبأماؿ )أَْمَلى(و)و  ادلنفصل وسطعلى تٍب دوري الكسائي 
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ُب )أملػػى( التقليػػل ورش علػػى طػػوؿ ادلنفصػػل وبٍب  ُب )أملػػى( وقلػػل )أدبػػارىم( علػػى الفػػتحعلػػى طػػوؿ ادلنفصػػل ٍب ورش 
 على طوؿ ادلنفصل وأماؿ )أملى( ٍب ْحزة  و)أدبارىم(
ِْ اْْلَْمِر ْم قَاُلوا ِللَِّذيَن َكرُِىوا َما نَػزََّؿ اللَُّو َسُنِطيُعكُ  مْ َذِلَك بِأَنػَّهُ   ِفي بَػْع

 قرأ بالنقل ُب )ااَلمر( ٍب ورش بسكوف ميم اجلمع قالوف 
 ُب )األمر( ٍب ْحزة بالسكت 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة 

 (َٕٙواللَُّو يَػْعَلُم ِإْسَراَرُىْم )
 ]ِإْسرَاَرُىْم : حفص وْحزة والكسائي وخلف العاشر[  ]َأْسرَاَرُىْم : الباقوف[

 ذلمزة )أسرارىم( قرأ بفتح اقالوف 
 )إسرارىم( واندرج معو ْحزة والكسائي وخلف العاشر قرأ بكسر اذلمزة ٍب حفص 

ُهُم اْلَمَل   (َٕٚوَأْدبَاَرُىْم ) مْ ِئَكُة َيْضرِبُوَف ُوُجوَىهُ َفَكْيَف ِإَذا تَػَوفػَّتػْ
 جعفر واندرج معو ابن كثَت وأبو بالصلة  قالوف ثمعلى توسط ادلتصل وسكوف ميم اجلمع قالوف 

 على طوؿ ادلتصل واندرج معو ْحزة بوجو التحقيق ٍب ورش 
 وجو ثاف بالتسهيل )وأدبارىم(على طوؿ ادلتصل ووقف ٍب ْحزة 

 (َٕٛأْسَخَط اللََّو وََكرُِىوا ِرْضَوانَُو فََأْحَبَط َأْعَماَلُهْم ) آَذِلَك بِأَنػَُّهُم اتػَّبَػُعوا مَ 
 الباقوف[]ُرْضَوانَُو : شعبة [  ]ِرْضَوانَُو : 

 )ُرضوانو(  قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب شعبة على توسط ادلنفصل وقرأ بضم الراء
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل واندرج معو ْحزة 

ـْ َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبهِ   (ٜٕاللَُّو َأْضَغانَػُهْم )َمَرٌض َأْف َلْن ُيْخِرَج  مْ َأ
 ( َلْن ؼُلْرِجَ ُب )بال غنة ( َمَرٌض َأفْ وبالتحقيق ُب )خلف  ثمجلمع بسكوف ميم اقالوف 

 (َمَرٌض َأفْ بالنقل ُب )ٍب ورش 
   ( َلْن ؼُلْرِجَ ُب )بال غنة  (َمَرٌض َأفْ ُب ) ٍب خلف بالسكت

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 ِسيَماُىْم بِ  مْ فَػَلَعَرفْػتَػهُ  مْ ُء َْلَرَيْػَناَكهُ آَوَلْو َنشَ 
 على توسط ادلتصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 

ُب )بسيماىم( واندرج معػو باإلمالة على توسط ادلتصل و الكسائي  ثم)بسيماىم(  تقليل على توسط ادلتصل و ٍب دوري 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمخلف العاشر 

 التقليل )بسيماىم( ورش على طوؿ ادلتصل و  ثم بالفتح )بسيماىم(على طوؿ ادلتصل و ٍب ورش 
 )بسيماىم( مالة ُباإلعلى طوؿ ادلتصل و  ٍب ْحزة
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 ِفي َلْحِن اْلَقْوِؿ  مْ َولَتَػْعرِفَػنػَّهُ 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ثمقالوف 

 (َٖٓواللَُّو يَػْعَلُم َأْعَماَلُكْم )
 قالوف

ُلَونَّكُ  ُلَوا َأْخَبارَُكْم )ْم اْلُمَجاِىِديَن ِمْنكُ  َحتَّى نَػْعَلمَ  مْ َولََنبػْ  (َٖٔوالصَّاِبرِيَن َونَػبػْ
ُلَونَُّكْم   يَ ]َولَ  ُلَوا : الباقو يػَ ْعَلَم   وَ يػَ بػْ ُلَونَُّكْم   نَػْعَلَم   َونَػبػْ ُلْوا : رويس [  ]َولََنبػْ ُلَونَُّكْم   نَػْعَلَم   َونَػبػْ ُلَوا :شعبة[ ]َولََنبػْ  ف[بػْ

  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفرٍب قالوف بالصلة اجلمع بسكوف ميم قالوف 
 )نبلْوا( ٍب شعبة قرأ بياء الغيب باألفعاؿ الثالثة )وليبلوكم ..يعلم ..ويبلوا(بإسكاف الواو ٍب رويس قرأ 

َلُهُم اْلُهَدى َلْن َيُضرُّوا اللََّو َشْيًئا َوَسػُيْحِبُط  قُّوا الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيَّنَ آِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو َوشَ 
 (َٕٖأْعَماَلُهْم )

 قالوف 
التوسػط  وجهػيُب )اذلػدى( وعلى التقليػل  (شيئا) التوسط والطوؿ ُب وجهيُب )اذلدى( ( أوجو على الفتح ٍٗب ورش )
   (شيئا) والطوؿ ُب

  غنة وبالُب )شيئا( والسكت ُب )اذلدى( ٍب خلف باإلمالة 
 والغنة ُب )شيئا( والسكت ُب )اذلدى( باإلمالة ٍب خالد 

  وخلف العاشر معو الكسائياندرج و ُب )اذلدى( باإلمالة ُب )شيئا( و ٍب خالد بالتحقيق 
َ ذَلُُم(   ٍب السوسي أدغم النوف بالالـ )تَػبَػُتَّ

 (َٖٖأْعَماَلُكْم ) آوَؿ َوََل تُػْبِطُلو أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَّسُ  آيَ 
ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصػل وعلػى قصػر البػدؿ انػدرج معػو ْحػزة على قصر ادلنفصل قالوف 

 )أمنوا( ٍب ورش على توسط ٍب طوؿ البدؿ
 (ٖٗاللَُّو َلُهْم )فَػَلْن يَػْغِفَر ُكفَّاٌر ْم  ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو ثُمَّ َماُتوا َوىُ 

 رقق راء )يغفر(  ٍب ورشبسكوف ميم اجلمع قالوف 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر (فَػَلْن يَػْغِفرَ )ُب ٍب خلف بال غنة 

 (ٖ٘)َأْعَماَلُكْم ْم يَِترَكُ َوَلْن  مْ َفََل َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم َوأَنْػُتُم اْْلَْعَلْوَف َواللَُّو َمَعكُ 
 الصطب ف)السَّلِم ( واكسر ُب القتاؿ  لشع   بةالشاطبية ُب األنفاؿ : واكسروا 

 ])السّْلم : ْحزة وشعبة وخلف العاشر [ ] السَّلم : الباقوف[
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفربفتح السُت )السَّلم( قالوف 

 لتوسط ٍب قالوف بالصلة ٍب قالوف با
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قػرأ بفػتح السػُت )السَّػلم( وبالنقػل ُب )ااَلعلػوف(  ٍب شعبة قرأ بكسر السُت )الِسػلم ( وانػدرج معػو خلػف العاشػر ٍب ورش
خلف بالسكت وكسر السُت ُب )الِسلم( ٍب ُب )األعلوف( وبالسكت يًتكم( لن )ُب ٍب خلف بال غنة )يًتكم( رقق راء و 

 ُب )األعلوف( وبغنة ٍب خالد بالسكت  ُب )األعلوف(  على السكت( اَلُكمْ أَْعمَ ْم َيًتَكُ ُب )
 (أَْعَماَلُكمْ ْم َيًتَكُ ُب )األعلوف(و) ٍب خالد بالتحقيق

نْػَيا َلِعٌب َوَلْهٌو   ِإنََّما اْلَحَياُة الدُّ
 وبال غنة ُب )الدنيا( معو أبو عمرو ٍب خلف باإلمالة اندرج و ُب )الدنيا( قالوف ٍب ورش بالتقليل 
 معو الكسائي وخلف العاشرواندرج ٍب خالد بغنة وباإلمالة 

 (ٖٙ)َأْمَواَلُكْم  مْ َوََل َيْسأَْلكُ  مْ ُأُجورَكُ  مْ تُػْؤِمُنوا َوتَػتػَُّقوا يُػْؤِتكُ َوِإْف 
  الصلة توسطبالصلة على  قالوفٍب قالوف بالصلة مع القصر ٍب بسكوف ميم اجلمع قالوف 

 (أَْمَواَلُكمْ  مْ َيْسأَْلكُ )وَ  (مْ ُأُجورَكُ  مْ ِتكُ يُػالْ ُب )ٍب خلف بالسكت 
ٍب السوسػػػي  (مْ ِتكُ و يُػػػ) (ِمنُػػػواو تُ وأبػػػدؿ اذلمػػػزة واوا ُب ) (أَْمػػػَواَلُكمْ  مْ َيْسػػػأَْلكُ )وَ  (مْ ُأُجػػػورَكُ  مْ يػُػػػاْلِتكُ ُب ) بطػػػوؿ الصػػػلةٍب ورش 

 (مْ ِتكُ و يُ ) (ِمُنواو تُ مزة واوا ُب )وأبدؿ اذل ٍب أبو جعفر بالصلة (مْ ِتكُ و يُ ) (ِمُنواو تُ وأبدؿ اذلمزة واوا ُب )
 (ٖٚ)َوُيْخِرْج َأْضَغاَنُكْم تَػْبَخُلوا  مْ فَػُيْحِفكُ ِإْف َيْسأَْلُكُموَىا 

 بسكوف ميم اجلمع واندرج معو خالد وغَته إال قالوف 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة  (ْضَغاَنُكمْ اَ  َوؼُلْرِجَ )بالنقل ُب ٍب ورش 

َوؼُلْػػػػػرِْج ُب )التحقيق خلػػػػػف بػػػػػال عنػػػػػة وبػػػػػٍب  (ْضػػػػػَغاَنُكمْ اَ  َوؼُلْػػػػػرِجَ )ُب بالنقػػػػػل و  (ِإْف َيْسػػػػػأَْلُكُموَىا)ُب بػػػػػال غنػػػػػة لػػػػػف خ ٍب
  (َوؼُلْرِْج َأْضَغاَنُكمْ ُب )السكت حلف بٍب (َأْضَغاَنُكمْ 

 يَػْبَخلُ  َمنْ  مْ ِء ُتْدَعْوَف لِتُػْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َفِمْنكُ َىُؤَْل  مْ َىاأَنْػتُ 
مع القصر وادلد لقالوف وأيب عمرو وأليب جعفػر نتم :بألف بعد اذلاء وتسهيل اذلمزة : قالوف وأبو عمرو وأبو جعفر اَ ] ىا

وبتحقيق اذلمزة من غَت )ىاَنتم( وأبدذلا ألفا مشبعة )ى(نتم( وجهاف .وبتسهيل اذلمزة من دوف الف : ورش القصر فقط 
 ألف قبلها : الباقوف. وكل على أصلو ُب ادلنفصل[ألف :قنبل وبتحقيق اذلمزة مع 

 واندرج معو أبو عمرو  ُب ادلنفصالف والقصر )ىااَنتم( وسكوف ميم اجلمع  قالوف بالتسهيل
  ُب ادلنفصل الثاِن واندرج معو الدوري على التوسطو  قالوف قصر ادلنفصل األوؿ والتسهيل وسكوف ميم اجلمعٍب 
  واندرج معو أبو جعفر بالصلةوبالتسهيل و  قالوف قصر األوؿ والثاِنٍب 

 ٍب قالوف قصر األوؿ وتوسط الثاِن والتسهيل وبالصلة 
 ٍب قالوف توسط األوؿ والثاِن مع التسهيل وإسكاف ميم اجلمع 

 ٍب قالوف على توسط األوؿ والثاِن مع التسهيل ووصل ميم اجلمع 
 ( )ىاَنتم ىالآلء(حَؼ األوؿ والتسهيل وإشباع ادلنفصل ُب )ىالآلءٍب ورش 

 ٍب ورش حَؼ األلف وإبداؿ اذلمزة األوَل حرؼ مد مشبع وإشباع ادلنفصل ُب )ىالآلء( وجو ثاف )ى(نتم ىالآلء(
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  ووصل ميم اجلمع )ىأنتم ىالآلء(تحقيق البقصر األوؿ والثاِن و ٍب البزي 
 حَؼ األوؿ وحقق اذلمزة ووصل ميم اجلمع )ىأنتم( وقصر ادلد ُب )ىالآلء( ٍب قنبل 

وإسػػكاف ادلػػيم وانػػدرج معػػو عاصػػم والكسػػائي وخلػػف  التوسػػط ُب )ىػػالالء(و  )ىػػ(أنتم ىػػالآلء( توسػػط األوؿٍب ابػػن عػػامر 
  العاشر

 ُب )من يبخل( بال غنة أشبع األوؿ والثاِن والتحقيق ُب اذلمزة وإسكاف ميم اجلمع و ٍب خلف 
 ٍب خالد بغنة 

 ( ٍب يعقوب قصر ادلنفصلُت وحقق اذلمزة )ىاأنتم ىالآلء
 َوَمْن يَػْبَخْل فَِإنََّما يَػْبَخُل َعْن نَػْفِسِو 

 قالوف ٍب خلف بال غنة
 ُء آَواللَُّو اْلَغِنيُّ َوأَنْػُتُم اْلُفَقرَ 

أبدؿ اذلمزة ألفا مػع القصػر والتوسػط )الفقراء(القياس وقفا على ( أوجو ٍ٘ب ىشاـ لو )على طوؿ ادلتصل قالوف ٍب ورش 
ينػدرج مػع ىشػاـ بأربعػة أوجػو ويبقػى التسػهيل  ( أوجػوٍ٘ب ْحػزة ) ( حركات والقصرٗد )والطوؿ والتسهيل مع الرـو بادل

  حركات ٙمع الرـو وادلد 
رَكُ   ( َٖٛأْمثَاَلُكْم ) آثُمَّ ََل َيُكونُو  مْ َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َيْسَتْبِدْؿ قَػْوًما َغيػْ

 ادلنفصل توسط على قالوف  ثمقالوف على قصر ادلنفصل 
 قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت  ثمؿ ادلنفصل وفخم راء )غَتكم( على طو ٍب ْحزة 

 (مْ أبو جعفر بالصلة واإلخفاء عند الغُت )قَػْوًما َغيػْرَكُ  ثمٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ورقق راء )غَتكم( 
  

 سورة الفتح 
 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 (ِٔإنَّا فَػَتْحَنا َلَك فَػْتًحا ُمِبيًنا )
 قالوف

ـَ ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيَك َويَػْهِدَيَك ِصَراطًا ُمْستَ    (ِٕقيًما )لِيَػْغِفَر َلَك اللَُّو َما تَػَقدَّ
 ]سراط : قنبل ورويس[ ]صراط : باإلمشاـ للصاد صوت الزاي : خلف عن ْحزة[ ]صراط : بالصاد اخلالصة : الباقوف[

 لسُت واندرج معو رويس قنبل قرأ )سراطا( با قالوف ٍب
 ىا )سراطا( باالمشاـ للصاد صوت الزايٍب خلف قرأ

 ورش يًتقيق الراء )لِيَػْغِفَر ( ٍب
ـَ ِمْن(   ٍب السوسي أدغم الراء بالالـ ) لِيَػْغِفَر َلَك (وادليم بادليم ) تَػَقدَّ

 (َٖويَػْنُصَرَؾ اللَُّو َنْصًرا َعزِيًزا )
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 قالوف
 الَِّذي أَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة ِفي قُػُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن لِيَػْزَداُدوا ِإيَمانًا َمَع ِإيَمانِِهمْ  ~ُىَو  

 قالوف على قصر ادلنفصل ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة واوا ُب )ادلومنُت( واندرج معو أبو جعفر 
علػى طػوؿ ادلنفصػل وأبػدؿ اذلمػزة واوا ُب )ادلػومنُت( مػع  ٍب قالوف على توسط ادلنفصل واندرج معو أىل التوسػط ٍب ورش

 وحقق علزة )ادلالمنُت( إال وقفا( البدلُت )إؽلانا..إؽلاهنم( ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل ٖ)
 َوِللَِّو ُجُنوُد السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

 اأْلَْرِض(معو ْحزة بوجو( ٍب خلف بالسكت ُب )وَ واندرج قالوف ٍب ورش بالنقل )َواأْلَْرِض( )
 (ٗوََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما )

 قالوف
هُ   َسيَّْئاتِِهمْ  مْ لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوُيَكفَّْر َعنػْ

 وغَته إال )ومعو خالد بوجو التحقيق (بسكوف ميم اجلمع قالوف 
  وقفا ٍب خالد قرأ الوجو الثاِن بإبداؿ اذلمزة ياء ُب )َسيػَّْياهِتِْم(

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت 
  و)سيياهتم(ٍب ْحزة بالسكت على )األهنار( والتحقيق واإلبداؿ ُب )سيئاهتم(

 ورقق راء )يكفر( )سيئاهتم(( البدؿ ٍٖب ورش بإبداؿ اذلمزة واوا)اْلُموِمِنَُت َواْلُموِمَناِت( مع )
 ( أوجو ادلدود وإبداؿ اذلمزة واوا)اْلُموِمِنَُت َواْلُموِمَناِت( ٖ)َواْلُموِمَناِت َجنَّاٍت( مع ) ٍب السوسي بإدغاـ التاء باجليم

 ٍب أبو جعفر بالصلة وإبداؿ اذلمزة واوا)اْلُموِمِنَُت َواْلُموِمَناِت(
 (ً٘ما )وََكاَف َذِلَك ِعْنَد اللَِّو فَػْوزًا َعِظي

 قالوف
 َويُػَعذَّْب اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكيَن َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانّْيَن بِاللَِّو َظنَّ السَّْوءِ 

 )واندرج معو ْحزة(  ( أوجوٗ)ؿ )السَّو () السَّّو( مع الرـو احلَؼ واإلبداؿ قالوف ٍب ىشاـ قرأ وجهُت 
 ْوءِ ئَِرُة السَّ آدَ  مْ َعَلْيهِ 

 ]السُّوء : ابن كثَت وأبو عمرو[] السَّوء : الباقوف[ ] عليُهم : ْحزة ويعقوب[]عليِهم : الباقوف[
 قالوف ٍب أبو عمرو قرأ )السُّْوِء( بضم السُت مدا متصال 
  ( أوجوٗ)ٍب ىشاـ وقف بوجهُت على )السَّو () السَّّو( مع الرـو 

 سط وطوؿ اللُت )السَّوء(  ورش طوؿ ادلتصل وترقيق راء )دآئرة( وتو ٍب
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر 

 ٍب ابن كثَت بالصلة وقرأ )السُّْوِء( بضم السُت مد متصل 
  ٍب ْحزة )عليُهم( ووقف بوجهُت على )السَّو () السَّّو( مع الرـو
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 ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء وقف على السوء .
 َجَهنََّم  مْ َوَأَعدَّ َلهُ  مْ َوَلَعنَػهُ  مْ َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيهِ 

 ]عليُهم : ْحزة ويعقوب [ ] عليِهم : الباقوف[
 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  

 واندرج معو يعقوبوصال ووقف )عليُهم(  ٍب ْحزة بضم اذلاء
 (َٙءْت َمِصيًرا )آَوسَ 

 الراء ُب )مصَتا( ٍب ْحزة على طوؿ ادلتصل وتفخيم راء )مصَتا(قالوف على توسط ادلتصل  ٍب ورش بطوؿ ادلتصل وترقيق 
 َوِللَِّو ُجُنوُد السََّماَواِت َواْْلَْرِض 

 ُب )اأَلرض( ٍب ْحزة بالسكتُب )ااَلرض( واندرج ْحزة بوجو النقل  قالوف ٍب ورش بالنقل 
 (ٚوََكاَف اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما )

 قالوف
 (ًٛدا َوُمَبشًّْرا َوَنِذيًرا )َأْرَسْلَناَؾ َشاىِ  آِإنَّ 

َِيرًا(  قالوف على قصر ادلنفصل ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل ورقق راءات )َوُمَبشّْرًا َوَن
 َِ َِيرًا( وبغنة ٍب خلف بال غنة ُب )َشاِىًدا َوُمَبشّْرًا َوَن  يرًا(ٍب خالد على طوؿ ادلنفصل وتفخيم راءات )َوُمَبشّْرًا َوَن

 (ٜلِتُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتُػَعزُّْروُه َوتُػَوقػُّْروُه َوُتَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًَل )
 ُحوُه: الباقوف[َوقػُّْروُه   َوُتَسبّْ ]لِيُػاْلِمُنوا   َويُػَعزُّْروُه   َويُػَوقػُّْروُه   َوُيَسبُّْحوُه:  ابن كثَت وأبو عمرو[  ]لِتُػاْلِمُنوا   َوتُػَعزُّْروُه   َوتػُ 

 جو التحقيق قالوف قرأ بتاء اخلطاب ُب الكلمات األربعة )لِتُػاْلِمُنوا   َوتُػَعزُّْروُه   َوتُػَوقػُّْروُه   َوُتَسبُّْحوُه (واندرج معو خالد بو 
 وُه ( ووقف أيضا بالتسهيل )وأصيال(ٍب خالد وبتاء اخلطاب ُب الكلمات األربعة )لِتُػاْلِمُنوا   َوتُػَعزُّْروُه   َوتُػَوقػُّْروُه   َوُتَسبّْحُ 

ًة َوَأِصػػياًل( ٍب خلػػف وبتػػاء اخلطػػاب ُب الكلمػػات األربعػػة )لِتُػاْلِمنُػػوا   َوتُػَعػػزُّْروُه   َوتُػػػَوقػُّْروُه   َوُتَسػػبُّْحوُه ( وبػػال غنػػة ُب )ُبْكػػرَ 
 ووقف بالتحقيق والتسهيل ُب )وأصيال( 

ِمُنوا   َوتُػَعػزُّْروُه   و خلطاب ُب الكلمات األربعة )لِتُ تعزروه وتوقروه( وبتاء اٍب ورش أبدؿ علزة واوا )لتومنوا( وترقيق راءات )
 َوتُػَوقػُّْروُه   َوُتَسبُّْحوُه (

ِمنُػػوا   َوتُػَعػػزُّْروُه   َوتُػػػَوقػُّْروُه   َوُتَسػػبُّْحوُه ( و خلطػػاب ُب الكلمػػات األربعػػة )لِتُ ٍب أبػػو جعفػػر أبػػدؿ علػػزة واوا )لتومنػػوا( وبتػػاء ا
 راءاتوفخم ال

مػع صػلة اذلػاء ُب  (لِيُػاْلِمنُػوا   َويُػَعػزُّْروُه   َويػُػَوقػُّْروُه   َوُيَسػبُّْحوهُ )ٍب ابن كثَت بإثبات اذلمزة وبياء الغيبػة ُب الكلمػات األربعػة 
 )َوتُػَعزُّْروُه َوتُػَوقػُّْروُه َوُتَسبُّْحوُه ( 

الكلمػػػػات األربعػػػػة )لِيُػاْلِمنُػػػػوا   َويُػَعػػػػزُّْروُه   َويػُػػػػَوقػُّْروُه   ٍب دوري أيب عمػػػػرو وإثبػػػػات اذلمػػػػزة )ليالمنػػػػوا( وقػػػػرأ بيػػػػاء الغيبػػػػة ُب 
 َوُيَسبُّْحوُه(

 ِمُنوا   َويُػَعزُّْروُه   َويُػَوقػُّْروُه   َوُيَسبُّْحوُه(و لغيبة ُب الكلمات األربعة )لِيُ ٍب السوسي أبدؿ علزة واوا )ليومنوا( وقرأ بياء ا
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 ا يُػَباِيُعوَف اللََّو َيُد اللَِّو فَػْوَؽ أَْيِديِهْم ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنَك ِإنَّمَ 
 ]أيديُهم : يعقوب [ ] أيدسِهم : الباقوف[
 قالوف ٍب يعقوب قرأ بضم اذلاء ُب )أَْيِديُهْم(

 َفَمْن َنَكَث فَِإنََّما يَػْنُكُث َعَلى نَػْفِسوِ 
 قالوف 

 (َٓٔأْجًرا َعِظيًما ) َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَىَد َعَلْيُو اللََّو َفَسيُػْؤتِيوِ 
]َعَلْيػػػُو اللَّػػػَو : حفػػػص [  ]َعَلْيػػػِو اللَّػػػَو : الباقوف[]فسػػػنالتيو : نػػػافع وابػػػن كثػػػَت وابػػػن عػػػامر وأبػػػو جعفػػػر وروح[ ] فسػػػيالتيو : 

 الباقوف[
 ومعو )عليو اهلل( ُب الفتح وصال      حلفصهم الشاطبية ُب سورة الكهف : وىا كسر )أنسانيو( ضم 

   حدرج معو ابن عامر ورو )َعَلْيِو اللََّو َفَسنُػاْلتِيِو( وانوبالنوف اذلاء  قرأ بكسرقالوف 
 ٍب ابن كثَت )َفَسنُػاْلتِيِو( مع صلة اذلاء 

 أبدؿ اذلمزة واوا )َعَلْيِو اللََّو َفَسُنوتِيِو(بالنوف و قرأ بكسر اذلاء و ٍب أبو جعفر 
 ٍب السوسي أبدؿ اذلمزة واوا )َعَلْيِو اللََّو َفَسُيوتِيِو (  يسبة ورو ٍب دوري )َعَلْيِو اللََّو َفَسيُػاْلتِيِو( واندرج معو شع

 ٍب حفص قرأ بضم اذلاء )عليُو( وبالياء )فسيالتيو( 
)َعَلْيػػِو اللَّػػَو َفَسػػيُػاْلتِيِو( انػػدرج معػػو بكسػػر اذلػػاء وباليػػاء بالكلمػػة الثانيػػة أمػػاؿ )أوَب( وقػػرأ و ُب )مػػْن أوَب( بػػالتحقيق ٍب ْحػػزة 

 ف العاشر الكسائي وخل
 وبفتح وتقليل )أوَب( قرأ بكسر اذلاء وأبدؿ اذلمزة واوا )َعَلْيِو اللََّو َفَسُنوتِيِو( وَب( اَ ٍب ورش بالنقل ُب )مَن 

 وأماؿ )أوَب( وقرأ )َعَلْيِو اللََّو َفَسيُػاْلتِيِو(ُب )مْن أوَب( ٍب خلف بالسكت 
نَ َسيَػُقوُؿ َلَك اْلُمَخلَُّفوَف ِمَن اْْلَْعَراِب َشغَ   َأْمَوالَُنا َوَأْىُلونَا فَاْستَػْغِفْر لََنا آَلتػْ

 قالوف على قصر ادلنفصل واندرج معو الدوري بوجو عدـ اإلدغاـ وابن كثَت وأبو جعفر ويعقوب 
ٍب دوري الوجػػو الثػػاِن باإلدغػػاـ )فاسػػتغفر لنػػا( ُب الػػراء والػػالـ ٍب قػػالوف علػػى توسػػط ادلنفصػػل وانػػدرج معػػو الػػدوري علػػى 

 وجو عدـ اإلدغاـ وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر  التوسط ب
 ٍب دوري الوجو الثاِن باإلدغاـ )فاستغفر لنا( ُب الراء والالـ 

 ٍب خالد بالتحقيق ُب )األعراب( على طوؿ ادلنفصل  
 ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وبالنقل ُب )االعراب( ٍب ْحزة بالسكت ُب )االعراب(  

 ( أوجو ادلدود وباإلدغاـ )فاستغفر لنا(ٖـ بالالـ )سيقوؿ لك( مع )ٍب السوسي أدغم الال
 َما لَْيَس ِفي قُػُلوِبِهْم  مْ يَػُقوُلوَف بِأَْلِسَنِتهِ 

 قالوف ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر
 نَػْفًعا مْ اَد ِبكُ َضرِّا َأْو َأرَ  مْ ِمَن اللَِّو َشْيًئا ِإْف َأرَاَد ِبكُ  مْ ُقْل َفَمْن يَْمِلُك َلكُ 
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 ]ُضرِّا : ْحزة والكسائي وخلف العاشر [ ]َضرِّا : الباقوف[
 قالوف بسكوف ميم اجلمع وقرأ بفتح الضاد )َضراً (

 خلف العاشرو ٍب خالد بالتحقيق ُب )شيئا( وقرأ بضم الضاد )ُضرِّا( اندرج معو الكسائي 
 )شيئا(ٍب طولو  )شيئا( رَاَد( وبتوسط اللُتاَ  وَ اَ  فَ  رَاَد( و)َضرِّااَ  فَ اِ  فِ  ٍب ورش بالنقل ُب )َشْيًئا

 ٍب خالد على السكت ُب )شيئا( وقرأ بضم الضاد )ُضرِّا( 
 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر  

 ا(  ٍب خلف بال غنة ُب )َفَمْن ؽَلِْلُك( على السكت ُب )شيئا( والتحقيق ُب الساكن ادلفصوؿ وقرأ بضم الضاد )ُضرِّ 
 ٍب خلف بالسكت على)شيئا( وعلى السكت )َشْيًئا ِإْف أَرَاَد( و)ُضرِّا أَْو أَرَاَد( وقرأ بضم الضاد )ُضرِّا(

 (َٔٔبْل َكاَف اللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيًرا )
 قالوف ٍب ورش رقق راء )خبَتا(

َقِلَب الرَُّسوُؿ َواْلُمْؤِمُنوفَ  مْ َبْل ظَنَػْنتُ   مْ ظَػنَّ السَّػْوِء وَُكْنػتُ  مْ َوظَنَػْنػتُ  مْ أََبًدا َوزُيّْػَن َذلِػَك ِفػي قُػلُػوِبكُ  مْ َأْىِليهِ  ~ِإَلى َأْف َلْن يَػنػْ
 (ٕٔقَػْوًما بُورًا )

 ] بظّننتم : ىشاـ والكسائي [ ] بْل ظننتم : الباقوف[]أىليُهم : يعقوب [ ] أىليِهم : الباقوف[
 قالوف على قصر ادلنفصل
 صل ٍب قالوف على توسط ادلنف

 ٍب خالد بغنة على طوؿ ادلنفصل 
 ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل قرأ بضم اذلاء ُب )اىليُهم( 

 ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلمزة واوا )وادلومنوف( 
 ٍب خلف بال غنة 

 أَبًَدا(  مْ َأْف( و)أَْىِليهِ  مْ ٍب قالوف بالصلة وبقصرىا ُب )ظَنَػْنتُ 
 أَبًَدا(  مْ َأْف( و)أَْىِليهِ  مْ نفصل وتوسط الصلة ُب )ظَنَػْنتُ ٍب قالوف بالصلة على توسط ادل

 أَبًَدا(   مْ َأْف( و)أَْىِليهِ  مْ ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل وطوؿ الصلة ُب )ظَنَػْنتُ 
 أَبًَدا(   مْ َأْف( و)أَْىِليهِ  مْ ٍب خلف بالسكت ُب )ظَنَػْنتُ 

 سائيمعو الكواندرج ٍب ىشاـ بإدغاـ الالـ بالظاء )بل ظننتم( 
 (َٖٔأْعَتْدنَا ِلْلَكاِفرِيَن َسِعيًرا ) آَوَمْن َلْم يُػْؤِمْن بِاللَِّو َوَرُسوِلِو فَِإنَّ 

 كػافرين(أمػاؿ )الواندرج معو رويس ٍب قالوف على توسط ادلنفصل ٍب دوري بالتوسط و أماؿ )الكافرين( قالوف ٍب الدوري 
راء )سػػػعَتا( ٍب ورش أبػػػدؿ اذلػػػزة واوا )يػػػومن( وقلػػػل  وانػػػدرج معػػػو دوري الكسػػػائي ٍب خلػػػف علػػػى طػػػوؿ ادلنفصػػػل وفخػػػم

 )للكافرين( ورقق )سعَتا(  
 ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلزة واوا )يومن( وأماؿ )للكافرين( 
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 ٍب أبو جعفر على قصر ادلنفصل وأبدؿ اذلزة واوا )يومن( 
 َوِللَِّو ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

 ل ُب )االرض( واندرج معو ْحزة بوجو النقل ٍب ْحزة بالسكت ُب )االرض(قالوف ٍب ورش بالنق
 ءُ آُء َويُػَعذُّْب َمْن َيشَ آيَػْغِفُر ِلَمْن َيشَ 

 قالوف 
األلف بالقصر والتوسط والطوؿ ٍب وجو التوسط مع التسهيل والرـو القياس :( أوجو )يشاء( ثالثة أوجو ٍ٘ب ىشاـ ولو )

  وٍب القصر مع التسهيل والرـو
 خالف ىشاـ بطوؿ ادلتصل مع التسهيل والرـو  (يشاء)( أوجو ٍ٘ب خالد )

 ٍب خلف بال غنة )دلن يش(ء(و)من يش(ء( على طوؿ ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلتصل رقق راء )يغفر( 
 (ٗٔوكاف اهلل غفورًا رَِحيًما )

 قالوف
 َتْأُخُذوَىا َذُرونَا نَػتَِّبْعُكمْ ِإَلى َمَغاِنَم لِ  مْ َسيَػُقوُؿ اْلُمَخلَُّفوَف ِإَذا اْنطََلْقتُ 

 قالوف ٍب السوسي أبدؿ اذلمزة ألفا )لتاخَوىا( 
 ِإََل( واندرج معو ابن كثَت  مْ ٍب قالوف بالصلة على القصر ُب )اْنطََلْقتُ 

 ِإََل( مْ قالوف على توسط الصلة ُب )اْنطََلْقتُ  ثمٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ألفا )لتاخَوىا( 
 ِإََل( وغلظ الـ )انطلقتم(  مْ ش أبدؿ اذلمزة ألفا )لتاخَوىا( على طوؿ الصلة ُب )اْنطََلْقتُ ٍب ور 

 ِإََل( مْ ٍب خلف بالسكت ُب )اْنطََلْقتُ 
ـَ اللَّوِ  ُلوا َكََل  يُرِيُدوَف َأْف يُػَبدّْ

ـَ اللَِّو : الباقوف[  ]َكِلَم اللَِّو : ْحزة والكسائي وخلف العاشر[  ]َكاَل
 قالوف 

 خالد قرأ بكسر الالـ وحَؼ األلف )كلم اهلل( واندرج معو الكسائي وحلف العاشر ٍب 
ُلوا(  ٍب خلف قرأ بكسر الالـ وحَؼ األلف )كلم اهلل( وبال غنة ُب )َأْف يُػَبدّْ

 قَاَؿ اللَُّو ِمْن قَػْبُل  مْ ُقْل َلْن تَػتَِّبُعونَا َكَذِلكُ 
 و جعفرواندرج معو ابن كثَت وأب بالصلة قالوف قالوف ٍب

 َفَسيَػُقوُلوَف َبْل َتْحُسُدونَػَنا
 ْحُسُدونَػَنا( الالـ بالتاء واندرج معو ْحزة والكسائي )بَػتَّ للالـ بالتاء قالوف ٍب ىشاـ باإلدغاـ 

 (َ٘ٔبْل َكانُوا ََل يَػْفَقُهوَف ِإَلَّ َقِليًَل )
 قالوف

 َأْو ُيْسِلُموفَ ْم ـٍ ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد تُػَقاتُِلونَػهُ ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اْْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَف ِإَلى قَػوْ 
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أَْو( وانػدرج معػو ْم قالوف بسكوف ميم اجلمع واندرج معو خالد بوجو التحقيق  ٍب قالوف بالصلة مػع القصػر ُب )تُػَقػاتُِلونَػهُ 
 ابن كثَت 

 أَْو( ْم ٍب قالوف على توسط الصلة ُب )تُػَقاتُِلونَػهُ 
 اذلمزة الفا )باس(  ٍب السوسي قرأ بإبداؿ

 ٍب أبو جعفر بالصلة قرأ بإبداؿ اذلمزة الفا )باس( 
 أَْو(  ْم ٍب ورش بالنقل ُب )االعراب( وطوؿ الصلة ُب )تُػَقاتُِلونَػهُ 

 أَْو(  ْم ٍب ْحزة بالسكت ُب )األعراب( على التحقيق ُب )تُػَقاتُِلونَػهُ 
 أَْو(  ْم نَػهُ ٍب خلف بالسكت ُب )األعراب( على السكت ُب )تُػَقاتُِلو 

 فَِإْف ُتِطيُعوا يُػْؤِتُكُم اللَُّو َأْجًرا َحَسًنا 
 أبدؿ اذلمزة واوا ُب )يوتكم( واندرج معو السوسي وأبو جعفر قالوف ٍب ورش

ْبكُ  مْ َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َكَما تَػَولَّْيتُ   (ٙٔ)َعَذابًا أَلِيًما  مْ ِمْن قَػْبُل يُػَعذّْ
ابًا أَلِيًماُب )سكت ٍب خلف بالبالنقل قالوف ٍب ورش  ََ  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة (َع

ِْ َحَرٌج َحَرٌج َوََل لَْيَس َعَلى اْْلَْعَمى   َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعَلى اْلَمرِي
 ُب )األعمى( على الفتح بالنقل ُب )األعمى( و)األعرج( و قالوف ٍب ورش 

 ألعمى( ُب )اعلى التقليل  ورشٍب 
  والسكت ُب )األعمى( و)األعرج( ( معا َحرٌَج َواَل ُب ) ٍب خلف بال غنة

  .ُب )األعمى( و)األعرج(وغنة ٍب خالد بالتحقيق ُب )األعمى( و)األعرج( ٍب خالد بالسكت 
 َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر 

 ْلُو : نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ]يُْدِخْلُو : الباقوف[]نُْدخِ 
 قالوف قرأ بنوف العظمة ُب )ندخلو( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر 

 ٍب ورش قرأ بنوف العظمة ُب )ندخلو( وبالنقل ُب )األهنار( 
 ٍب ابن كثَت قرأ بياء الغيبة ُب )يدخلو( مع الصلة ُب اذلاء 

 الغيبة ُب )يدخلو( واندرج معو عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ٍب أبو عمرو قرأ بياء
 ٍب خالد قرأ بياء الغيبة ُب )يدخلو( ووقف بالنقل والسكت ُب )األهنار( 

 ٍب خلف قرأ بياء الغيبة ُب )يدخلو( ووقف بالنقل والسكت ُب )األهنار( وبال غنة ُب )َوَمْن يُِطِع(
ْبُو عَ   ( َٚٔذابًا أَلِيًما )َوَمْن يَػتَػَوؿَّ يُػَعذّْ

ْبُو : الباقوف[ َّْ  ]نُػَعَبُو: نافع وابن عامر وأبو جعفر [ ]يُػَع
 قالوف قرأ بنوف العظمة ُب )نُػَعَبُو( واندرج معو ابن عامر وأبو جعفر

 ٍب ورش قرأ بنوف العظمة ُب )نُػَعَبُو( وبالنقل ُب )عَابا أليما( 
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 )يعَبو(  ٍب ابن كثَت قرأ بياء الغيبة مع صلة اذلاء ُب
 واندرج معو عاصم وخالد والكسائي ويعقوب وخلف العاشرقرأ بياء الغيبة )يعَبو( بدوف صلة ٍب أبو عمرو 

  ُب )عَابا أليما(ووقف بالنقل  قرأ بياء الغيبة )يعَبو( بدوف صلةٍب خالد 
 بالنقل والتحقيق والسكت وبال غنة ُب )من يتوؿ(ُب )عَابا أليما( ٍب خلف ووقف 

فَػْتًحا  مْ َوأَثَابَػهُ  مْ فَأَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة َعَلْيهِ  مْ َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فَػَعِلَم َما ِفي قُػُلوِبهِ  َلَقدْ 
 (َٛٔقرِيًبا )

 قالوف بسكوف ميم اجلمع 
 ٍب ْحزة )عليُهم( واندرج معو يعقوب

 عو ابن كثَت ٍب قالوف بالصلة واندرج م
 ٍب ورش أبدؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت( 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت(
 ٍب السوسي أبدؿ اذلمزة واوا )ادلومنُت( وأدغم ادليم بادليم )فَػَعِلَم َما(

 َوَمَغاِنَم َكِثيَرًة يَْأُخُذونَػَها
 قالوف 

ونَػهَ  َُ  ا( واندرج معو أبو جعفر ٍب السوسي بإبداؿ اذلمزة ألفا ) يَاُخ
ونَػَها( َُ  ٍب ورش بًتقيق الراء ُب )كثَتة( وبإبداؿ اذلمزة ألفا ) يَاُخ

ونَػَها (  َُ  ٍب خلف بال غنة ُب التنوين مع الياء )َكِثَتًَة يَْأُخ
 (ٜٔوََكاَف اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما )

 قالوف
ػػَل َلُكػػَوَعػػدَُكُم اللَّػػُو َمغَػػاِنَم َكِثيػػَرًة تَْأُخػػُذونَػَها فػَ   مْ َولَِتُكػػوَف َآيَػػًة ِلْلُمػػْؤِمِنيَن َويَػْهػػِدَيكُ ْم َىػػِذِه وََكػػفَّ أَيْػػِدَي النَّػػاِس َعػػْنكُ  مْ َعجَّ

 (ِٕٓصَراطًا ُمْسَتِقيًما )
 قالوف بسكوف ميم اجلمع

 ٍب رويس قرأ بالسُت )سراطا(
 ٍب خلف بإمشاـ الصاد زايا ُب)صراطا( 

 دوري أماؿ )الناس( 
 قنبل بالصلة وقرأ بالسُت )سراطا(  ثماندرج معو البزي و ٍب قالوف بالصلة 

 ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة ُب )تاخَوهنا (و)للمومنُت( 
ورقػػق راء ُب )آيػػة( ( البػػدؿ ٍٖب السوسػػي أدغػػم )فعجػػل لكػػم ( وأبػػدؿ اذلمػػزة ُب )تاخػػَوهنا (و)للمػػومنُت( ٍب ورش مػػع )

 ومنُت()كثَتة ( وأبدؿ اذلمزة ُب )تاخَوهنا (و)للم
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َها   اللَُّو ِبَها َقْد َأَحاَط َوُأْخَرى َلْم تَػْقِدُروا َعَليػْ
  (َحاطَ اَ  َقدَ ُب )وقلل )آخرى( وبالنقل ورش ترقيق راء )تقدروا(  ثمقالوف 

  واندرج معو ْحزة بوجو التحقيق والكسائي وخلف العاشر )أخرى(ٍب أبو عمرو أماؿ 
 (َحاطَ أّ  دْ قَ )ُب  والسكت)أخرى( ُب ٍب خلف باإلمالة 

 (ٕٔوََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديًرا )
  )شيء( قالوف ٍب ورش على توسط اللُت والًتقيق ُب )قديرا( للراء ٍب ورش طوؿ اللُت

 بالسكت على )شيء( ْحزةٍب 
 ( ََٕٕل َنِصيًرا )َوَلْو قَاتَػَلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا اْْلَْدبَاَر ثُمَّ ََل َيِجُدوَف َولِيِّا وَ 

 قالوف واندرج معو خالد بوجو التحقيق ُب )األدبار( ٍب ورش بالنقل ُب )االدبار( ورقق راء )نصَتا(
 ٍب خلف بالسكت ُب )األدبار( وبال غنة ُب )َولِيِّا َواَل( ٍب خالد بالسكت ُب )األدبار( والغنة ُب )َولِيِّا َواَل(  

 َلْت ِمْن قَػْبُل ُسنََّة اللَِّو الَِّتي َقْد خَ 
 قالوف

 (َٖٕوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّو تَػْبِديًَل )
 قالوف

هُ  مْ َوأَْيِدَيكُ  مْ َعْنكُ ْم َوُىَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَػهُ   َعَلْيِهمْ  مْ َأْف َأْظَفرَكُ بَِبْطِن َمكََّة ِمْن بَػْعِد  مْ َعنػْ
 قالوف قرأ بسكوف اذلاء )وْىو( 

 كوف اذلاء )وْىو( واندرج معو أبو جعفر ٍب قالوف بالصلة وقرأ بس
 ظفركم( اَ ٍب ورش بضم اذلاء ُب )وُىو( وبالنقل ُب )أَف 

 (مْ َأْف َأْظَفرَكُ )وبالتحقيق ُب  ٍب ابن عامر بضم اذلاء ُب )وُىو(
 واندرج معو يعقوب (مْ َأْف َأْظَفرَكُ )وبالتحقيق ُب ٍب ْحزة قرأ بضم اذلاء )عليُهم( 

 ( وقرأ بضم اذلاء )عليُهم( مْ ْف َأْظَفرَكُ ٍب خلف بالسكت ُب )أَ 
 ٍب ابن كثَت وبضم اذلاء )وُىو( وبالصلة 

 (ٕٗوََكاَف اللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيًرا )
 ]يعملوف : أبو عمرو[ ]تعلموف : الباقوف[

 عملوف(قالوف قرأ بتاء اخلطاب )تعلموف( ٍب ورش بالًتقيق راء )بصَتا( ٍب أبو عمرو قرأ بالغيب ُب )ي
ُلَغ َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َواْلَهْدَي  مْ ُىُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوكُ   َمِحلَّوُ َمْعُكوفًا َأْف يَػبػْ

ُلغَ )ُب خلف بال غنة  ثمقالوف    (َأْف يَػبػْ
  (َمْعُكوفًا َأفْ ُب )ٍب خلف بالسكت  (َمْعُكوفًا َأفْ ُب )وبالنقل ٍب ورش 

 عو ابن كثَت وأبو جعفرواندرج مٍب قالوف بالصلة 
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هُ  مْ فَػُتِصيَبكُ  مْ َأْف َتطَُئوىُ  مْ ٌء ُمْؤِمَناٌت َلْم تَػْعَلُموىُ آَوَلْوََل رَِجاٌؿ ُمْؤِمُنوَف َوِنسَ   َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلمٍ  مْ ِمنػْ
 ] أف تطوىم : أبو جعفر ووقفا حلمزة وحلمزة أيضا التسهيل[ ] أف تطئوىم : الباقوف[

لة علػػى القصػػر وانػػدرج معػػو ابػػن كثػػَت ٍب قػػالوف علػػى توسػػط الصػػلة  ٍب خلػػف علػػى طػػوؿ ادلتصػػل قػػالوف ٍب قػػالوف بالصػػ
 والتحقيق ُب )تعلموىم أف( ٍب خلف بالسكت ُب )تعلموىم أف( 

 ( البدؿ وأبدؿ اذلمزة واوا )ُمْوِمُنوَف ُمْوِمَناٌت ( ٍٖب ورش على طوؿ ادلتصل مع )
 ُمْوِمَناٌت ( ٍب أبو جعفر بالصلة وأبدؿ اذلمزة واوا )ُمْوِمُنوَف ُمْوِمَناٌت ( ٍب السوسي وأبدؿ اذلمزة واوا )ُمْوِمُنوفَ 

 ءُ آلُِيْدِخَل اللَُّو ِفي رَْحَمِتِو َمْن َيشَ 
اإلبداؿ ألفا مع القصػر والتوسػط والطػوؿ ٍب بالتسػهيل بػالرـو مػع ادلػد  )يشاء( القياس ( أوجو٘قالوف ٍب ورش ٍب ىشاـ )

 ( أوجو الوقوؼ على )يشاء(ٍ٘ب خلف بال غنة و)القياس جو ( أو ٍ٘ب خالد ) والقصر
هُ  بْػَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ  (َٕ٘عَذابًا أَلِيًما ) مْ َلْو تَػَزيػَُّلوا َلَعذَّ

ابًا أَلِيًما( واندرج معو ْحزة قالوف ٍب ورش بالنقل ُب )عَاباً اليما(  ََ  ٍب خلف بالسكت ُب )َع
 كثَت وأبو جعفر  ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن

  مْ ُسػوِلِو َوَعلَػى اْلُمػْؤِمِنيَن َوأَلْػَزَمهُ ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قُػُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِىِليَِّة فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َسػِكيَنَتُو َعلَػى رَ 
 َأَحقَّ ِبَها َوَأْىَلَها  آَكِلَمَة التػَّْقَوى وََكانُو 

 احلَِْميََّة : أبو عمرو ويعقوب[ ]قُػُلوِِبُُم احلَِْميََّة : ْحزة والكسائي وخلف العاشر []قُػُلوِِبُِم احلَِْميََّة : الباقوف[ ]قُػُلوِِبِمِ 
 على قصر ادلنفصل وبسكوف ميم اجلمع قالوف 

 واندرج معو ابن ذكواف وعاصم ادلنفصلتوسط على ٍب قالوف 
 بن كثَت وأبو جعفرواندرج معو االصلة على القصر بٍب قالوف 

 ادلنفصل وبالصلةتوسط ٍب قالوف على 
 ُب )التقوى(التقليل على طوؿ ادلنفصل وببالفتح )التقوى( ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل و ٍب ورش 

)وأىلهػػػا( ُب )التقػػػوى( ووقػػػف علػػػى )قلػػػوِِبُُم احلميػػػة( واإلمالػػػة بضػػػم اذلػػػاء وادلػػػيم ُب قػػػرأ علػػػى طػػػوؿ ادلنفصػػػل و ٍب خلػػػف 
 لتسهيل بالتحقيق ٍب ا

 ُب )التقوى( واندرج معو خلف العاشرقرأ )قلوِِبُُم احلمية( بضم اذلاء وادليم واإلمالة و ادلنفصل ٍب الكسائي على توسط 
 قرأ )قلوِِبِِم احلمية( بكسر اذلاء وادليم ٍب يعقوب على قصر ادلنفصل و 

قرأ )قلوِِبِِم احلمية( بكسر اذلاء وتقليل التقوى و بإدغاـ الَاؿ باجليم )ِإْذ َجَعَل( و على قصر ادلنفصل ٍب دوري أيب عمرو 
 وادليم 

 بإدغاـ الَاؿ باجليم )ِإْذ َجَعَل( وتقليل التقوى و قرأ )قلوِِبِِم احلمية( بكسر اذلاء وادليم ادلنفصل و توسط ٍب الدوري على 
يػل التقػوى و قػرأ )قلػوِِبِِم احلميػة( بكسػر ٍب السوسي بإبػداؿ اذلمػزة ُب )ادلػومنُت( و بإدغػاـ الػَاؿ بػاجليم )ِإْذ َجَعػَل( وتقل

 اذلاء وادليم 
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 ٍب ىشاـ بإدغاـ الَاؿ باجليم )ِإْذ َجَعَل( بكسر اذلاء وادليم
 (ٕٙوََكاَف اللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليًما )

 ُب )شيء(ٍب خلف بالسكت  ُب )شيء( الطوؿ ورشٍب  ُب )شيء( وسط ُب اللُتتقالوف ٍب ورش على ال
 َؽ اللَُّو َرُسوَلُو الرُّْؤيَا بِاْلَحقّْ َلَقْد َصدَ 

 ]الرُّْويَا :السوسي [  ]الرُّيَا : أبو جعفر[   ]الرُّْؤيَا: الباقوف[
 قالوف 

 )الرؤيا( خبلفُب تقليل الو بالفتح ٍب ورش 
 ٍب أبو جعفر باإلظهار وقرأ )الرُّيا( 

 )الرُّْؤيَا( ٍب الدوري أيب عمرو أدغم الداؿ بالصاد )َلَقْد َصَدَؽ( وقلل 
 ٍب السوسي أدغم الداؿ بالصاد )َلَقْد َصَدَؽ( قرأ بإبداؿ اذلمزة واوا )الرُّويا ( وقلل )الرويا( 

 وفتح )الرؤيا( ؿ بالصاد )َلَقْد َصَدَؽ( ٍب ىشاـ أدغم الدا
 ٍب الكسائي أدغم الداؿ بالصاد )َلَقْد َصَدَؽ( وأماؿ )الرُّْؤيَا( واندرج معو خلف العاشر

ـَ ِإْف شَ لََتدْ   َوُمَقصّْرِيَن ََل َتَخاُفوفَ  مْ َآِمِنيَن ُمَحلِّْقيَن رُُءوَسكُ َء اللَُّو آُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرا
  واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر بالصلة قالوف ثم على توسط ادلتصل قالوف

  (مْ ُرُءوَسكُ ) (وَآِمِنُتَ )ُت ( البدلٍٖب ورش مع )
  على طوؿ ادلتصل وأماؿ )ش(ء(ْحزة  ثم واندرج معو خلف العاشر ء(ٍب ابن ذكواف أماؿ )شا

 (ٕٚفَػَعِلَم َما َلْم تَػْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِف َذِلَك فَػْتًحا َقرِيًبا )
 قالوف ٍب السوسي أدغم ادليم بادليم )فَػَعِلَم َما( 

يِن ُكلِّْو ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقّْ لُِيْظهِ   َرُه َعَلى الدّْ
 ورش قلل )باذلدى( ورقق راء )ليظهره(  ثمقالوف 

 ٍب ْحزة أماؿ )باذلدى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر 
 ٍب السوسي أدغم الالـ بالراء )أَْرَسَل َرُسوَلُو( 

 (ٕٛوََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا )
 لة ُب )كفى( واندرج معو الكسائي وخلف العاشر قالوف ٍب ورش بالتقليل ُب )كفى( ٍب ْحزة باإلما

 ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو 
 قالوف

نَػُهْم  آءُ ُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحمَ آَأِشدَّ  ~َوالَِّذيَن َمَعوُ   بَػيػْ
 قالوف على قصر ادلنفصل 

 ٍب دوري على قصر ادلنفصل وأماؿ )الكفار( 
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 ر( واإلدغاـ ُب الراء بالراء )اْلُكفَّاِر ُرَْحَاُء( ٍب السوسي على قصر ادلنفصل وباإلمالة ُب )الكفا
 ٍب قالوف على توسط ادلنفصل 

 ٍب دوري باإلمالة ُب )الكفار( واندرج معو دوري الكسائي 
 وقلل )الكفار( وطوؿ ادلتصل ٍب ورش على طوؿ ادلنفصل 
 وفتح )الكفار( وطوؿ ادلتصل ٍب ْحزة على طوؿ ادلنفصل 

 َفْضًَل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا جًَّدا يَػْبتَػُغوَف سُ رُكًَّعا  مْ تَػَراىُ 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر قالوف بالصلة  ثمشعبة بضم الراء ُب )وُرضوانا(  ثمبسكوف ميم اجلمع قالوف 

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشر  ُب )تراىم( أبو عمرو باإلمالة ثم )تراىم( ٍب ورش بالتقليل
 (ُسجًَّدا يَػْبتَػُغوفَ ُب ) وبال غنة ُب )تراىم(الة باإلم ْحزةٍب 

 ِمْن أَثَِر السُُّجوِد  مْ ِفي ُوُجوِىهِ  مْ ِسيَماىُ 
 قالوف 

 ثر( اَ ٍب ورش بالفتح )سيماىم( وبالنقل ُب )مَن 
 واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة

 ٍب ورش بالتقليل)سيماىم( وبالنقل ُب )مَن اثر(  
 لل )سيماىم( وبالتحقيق ُب )مْن أثر( ٍب دوري ق

 باإلمالة ُب )سيماىم( وبالتحقيق ُب )مْن أثر(  ْحزةٍب 
 ٍب خلف باإلمالة ُب )سيماىم( و بالسكت ُب )مْن أثر( 

 إذا وصلت باآلية التالية أدغم السوسي الداؿ بالَاؿ )السجود ذلك(
 ِفي التػَّْورَاِة  مْ َذِلَك َمثَػُلهُ 

  معو ْحزة وورشُب )التوراة( واندرج ٍب قالوف بالتقليل ة( بفتح )التوراقالوف 
  ابن ذكواف والكسائي وخلف العاشر معوُب )التوراة( واندرج ٍب أبو عمرو باإلمالة 

 والفتح ب)التوراة( واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر ٍب قالوف بالصلة والتقليل ب)التوراة(ٍب قالوف بالصلة مع القصر 
ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ بِ فِ  مْ َوَمثَػُلهُ   ِهُم اْلُكفَّاَر ي اْْلِ

الكفػار : أبػو عمػرو ]َشطََأُه : ابن كثَت وابن ذكواف[]َشْطَأُه : الباقوف[  ]َفَأَزَرُه : ابن ذكواف[  ] فَػَ(َزَرُه : البػاقوف[ ] ِبِػِم 
 ويعقوب []ِبُُم الكفار :ْحزة والكسائي وخلف العاشر[ ]ِِبُم الكفار : الباقوف[

 قالوف بسكوف ميم اجلمع واندرج معو ىشاـ وعاصم 
 ٍب دوري أيب عمرو بكسر اذلاء وادليم )ِِبِم الكفار( واندرج معو يعقوب

 واندرج معو الكسائي وخلف العاشرأ بضم اذلاء وادليم )ِِبُُم( وقر ٍب خالد أمالو )فاستوى( على التحقيق ُب )اإلصليل( 
 ٍب ابن ذكواف بفتح الطا )َشطََأه( وعلزة قطع مفتوحة ) َفَأزره( 
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 ٍب السوسي أدغم اجليم بالشُت )أخرج شطأه( بكسر اذلاء وادليم )ِِبِم الكفار(
البدؿ )آزره( وبالفتح ُب )فاستوى( ٍب التوسػط ُب )آزره( ( أوجو قصر ٍٗب ورش بالنقل ُب )االصليل( و)َكَزرٍْع َأْخرََج( و)

 على التقليل ُب )فاستوى( ٍب طوؿ )آزره( على الفتح والتقليل 
 وقرأ بضم اذلاء وادليم )ِِبُُم( ٍب ْحزة بالسكت ُب )االصليل( على التحقيق ُب )َكَزرٍْع َأْخرََج( 
 ٍب خلف على السكت وعليو السكت واإلمالة ُب )فاستوى( 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو أبو جعفر ٍب البزي بفتح الطا )َشطََأه َفَأزره( ٍب قنبل ) ُساُلقو(و)ُسُئوقو(
هُ   (َٜٕمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما ) مْ َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنػْ

 ْغِفَرًة َو( مقالوف ٍب خلف بال غنة ُب )َ 
 رقق راء )معفرة( قصر البدؿ )آمنوا( و  علىٍب ورش 

 ٍب قالوف بالصلة واندرج معو ابن كثَت وأبو جعفر 
 رقق راء )معفرة(و  ٍب ورش بالطوؿ ُب البدؿ )آمنوا( رقق راء )معفرة(و ٍب ورش على توسط البدؿ 

 


